täisten potilaiden kertomusten
muodossa.
Kuvatessaan hoitojen kehitys
tä Shorter antaa psykiatrian ke
hityksestä myönteisemmän ku
van kuin Pietikäinen. Olen ko
ko oman työurani ollut muka
na suomalaisen psykiatrian ke
hityksessä – sekä sen sisällä et
tä terveyspoliitikkona myös ul
kopuolella. Olen todennut psy
kiatrian olleen, olevan ja elävän
edelleen vahvan stigman lei
maamana. Sen leiman syvyyttä
ja kulttuurista merkittävyyttä
ei haluta tunnustaa. Aivan vii
me vuosikymmeninä ehkä stig
ma on lievästi vähentynyt, kii
tos ensisijaisesti mielenterveys
potilaiden oman aktiivisen osal
listumisen ja aktivoitumisen.

Suomen psykiatria on seu
rannut hyvin ja lähes saman
aikaisesti kansainvälistä kehi
tystä hoidollisten innovaatioi
den soveltamisessa omissa mie
lisairaaloissamme. Meillä mieli
sairaaloiden ”valtakausi” osuu
vasta toisen maailmansodan jäl
keisiin vuosikymmeniin, mutta
niiden purku ja avohoidon ke
hittyminen seuraavat nyt kan
sainvälistä trendiä. Mielisai
raalalaitos, vaikka se kuului
kin lääketieteellisen hoidon pii
riin, säilyi meillä erillisen oman
hallintojärjestelmän
osana
150 vuotta. Yhdentäminen
muuhun erikoissairaanhoitoon
toteutettiin hallinnollisesti
vasta erikoissairaanhoitolain

säätämisen yhteydessä vuonna
1990. Tämä varmaan on eräs
selitys psykiatriaan edelleen
liittyvään stigmaan.
Pietikäisen kirja Hulluuden
historia menestyy kirjallisena
tuotteena edelleen tuon psyki
atriaan liittyvän stigman eli lei
mautumisen vuoksi. Se siivittää
kiinnostusta hulluuteen. Vali
tettavasti oma lukukokemukse
ni päätyy siihen käsitykseen, et
tä näistä kahdesta historiakirjas
ta juuri Pietikäisen teos näyttää
tukevan edelleen mielenterve
yshäiriöihin liittyvää leimautu
mista. Ehkä se oli se tunne, joka
minua jäi kirjan ensikerran luet
tuani askarruttamaan.

Rahapelitutkimusta antropologisella otteella
RIITTA MATILAINEN

Rahapelaamisen tutkimus on
etabloitunut Suomessa viimei
sen vuosikymmenen aikana.
Yksittäisistä rahapelitoimijoi
den ja kansalaisjärjestöjen selvi
tyksistä on edetty tilanteeseen,
jossa akateemista tutkimusta
tehdään eri yliopistojen yhteis
kunta- ja historiatieteiden lai
toksilla, pelitutkimuksessa ja
taloustieteissä sekä sektoritut
kimuslaitoksissa. Miksi rahape
laamista kannattaa ja pitää tut
kia muutenkin kuin rahapeli
toimijoiden ja poliittisen pää
töksenteon tueksi? Millaista on
rahapelaamisen laadullinen tut
kimus? Entä mitä rahapelaami
sen tutkimus voi tarjota yhteis

kuntatieteille yleisemmin?
Näihin kysymyksiin antaa
vastauksia Ison-Britannian yli
opistoissa vaikuttavien antro
pologien Rebecca Cassidyn,
Andrea Pisacin ja Claire Lous
souarnin toimittama artikkeli
kokoelma. Johdannossa toimit
tajat toteavat, että teoksen pää
tarkoituksena on pohtia uudel
la tavalla peruskysymyksiä ra
hapelaamisen luonteesta ja sen
suhteesta muihin institutionali
soituneisiin riskinoton muotoi
hin. Rahapelaaminen ei tapah
du kulttuurisessa, sosiaalisessa,
maantieteellisessä tai ajallisessa
tyhjiössä, vaan rahapelaamisen
eri muodot ja käytännöt ovat

Rebecca Cassidy &
Andrea Pisac &
Claire Loussouarn (toim.)
Qualitative Research in
Gambling. Exploring the
production and consumption
of risk
Routledge, 2013

tulosta teknologian, sääntelyn,
rahapelitarjoajien ja kuluttajien
kanssakäymisestä. Toimittajat
myös korostavat, että laadulli
sen tutkimusotteen myötä kysy
myksenasettelussa on mahdol
lista painottaa niitä kysymyksiä
ja asioita, jotka ovat tutkimus
kohteille tärkeitä. Näin rahape

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 79 (2014):4

469

laajien subjektiiviset kokemuk
set ja näkemykset nousevat esil
le ja määrittelevät kysymyksen
asettelua ja tutkimuksen johto
päätöksiä. Lisäksi johdannossa
korostuu tutkijoiden itsereflek
tion tärkeys: tehdäkseen tieteel
lisesti merkittävää tutkimusta
tutkijoiden on tunnettava omat
rajoituksensa ja oltava valppai
ta omia tutkimuspyrintöjään
kohtaan. Teos vertautuu näil
tä osin kiinnostavasti Pauliina
Raennon toimittamaan vuon
na 2012 ilmestyneeseen Rahapelaaminen Suomessa -artikkeli
kokoelmaan, josta on löydettä
vissä samanlaisia painotuksia ja
kysymyksenasetteluja.
Laadullisen tutkimusotteen
korostamisen lisäksi artikke
likokoelmasta tekee tavallis
ta kiinnostavamman siinä va
littu painotus ei-ongelmalli
sen rahapelaamisen tutkimuk
seen. Yhteiskunta- ja käyttäy
tymistieteellisen rahapelitutki
muksen valtavirta on keskitty
nyt rahapeliongelmien määrälli
seen ja laadulliseen määrittelyyn
esimerkiksi väestökyselyiden ja
ongelmapelaajiksi määriteltyjen
ihmisten haastattelujen avulla.
Tällöin on vaarana, että rahape
laaminen ymmärretään ainoas
taan yhteiskunnallisesti hallin
noitavana ja suitsittavana ongel
mana eikä oteta huomioon ra
hapeli-ilmiöön liittyviä sosiaa
lisia, kulttuurisia ja historialli
sia merkityksiä. Erityisesti Suo
messa rahapelaaminen on ollut
osa kansallista hyvinvointivalti
on rakennus- ja rahoitusprojek
tia ja sillä on ollut suuri symbo
linen merkitys (”On lottovoit
to syntyä Suomeen”). Rahape
laaminen on meillä myös kesy
tetty osaksi arkielämää ja päi
vittäisiä tai viikoittaisia rutii
neja: kauppojen ja kioskien ra
ha-automaatteja on vaikea pääs
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tä pakoon, lotto-arvonnan siir
tyminen puolellatoista tunnil
la myöhemmäksi tuntuu pilan
neen monen lauantai-illan, ja
internetin myötä rahapelaami
nen on mahdollista vaikka kes
kellä yötä oman kodin rauhas
sa. Tuskin koskaan rahapelaa
minen on ollut yhtä läsnä arjes
samme kuin juuri nyt.
Kirjan 15 artikkelia on jaet
tu neljään eri osaan, joissa käsi
tellään metodeja (Between methods), ylitetään sekä fyysisiä että
virtuaalisia rajoja (Border crossings), kurkistetaan etnografisin
menetelmin eri rahapelimaa
ilmoihin (Between worlds) se
kä vertaillaan rahapelaamisen ja
rahamarkkinatuotteiden välille
tehtävää hiuksenhienoa eron
tekoa (Between investment and
gambling). Otsikon mukaises
ti kirjassa käsitellään rahapelaa
mista ja laajemmin ymmärret
tynä riskin käsitettä sekä raha
pelituotteiden tarjoajien ja tuot
tajien että asiakkaiden ja kulut
tajien näkökulmasta. Antropo
logien lisäksi kirjoittajissa on
sosiologeja sekä oikeustieteili
jä, maantieteilijä, kauppatietei
lijä ja mediatutkija. Kirjoitta
jajoukko kuvaa hyvin kulttuu
risen ja laadullisen rahapelitut
kimuksen monitieteistä kirjoa.
Metodit-osan avaa autoet
nografisella raha- ja pörssipe
laamista koskevalla artikkelil
laan antropologian professo
ri Keith Hart. Hartin artikke
lia lukiessa voi pohtia vastausta
kysymykseen, joka oman koke
mukseni mukaan esitetään kai
kille rahapelitutkijoille: pitääkö
rahapelitutkijalla olla omaa ko
kemusta rahapeleistä, jotta hän
voi uskottavasti tutkia rahapeliilmiötä? Artikkelin parasta an
tia on kuitenkin Hartin huo
mio siitä, että suurelle joukol
le vähävaraisia rahapelaaminen
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(tässä tapauksessa vedonlyönti)
tarjoaa mahdollisuuden olla ak
tiivinen osa rahan pyörittämää
maailmaa. Kiteytetysti rahape
laaminen voi opettaa rahasta ja
rahanhallinnasta. Tästä teemas
ta on esimerkkejä myös suoma
laisissa rahapelaamismuistitie
toaineistoissa, joissa lapset ovat
oppineet rahan arvoa ja pienten
askareiden suorittamista vie
mällä lähipiirinsä rahapeliku
ponkeja kioskeihin. Osio jatkuu
yhteiskuntatieteellisen rahapeli
tutkimuksen ehkä arvostetuim
man tutkijan, sosiologian pro
fessori Gerda Reithin ja yhteis
kuntatieteilijä Fiona Dobbien
artikkelilla, joka lienee suoma
laiselle rahapelitutkimusyhtei
sölle teoksen kaikkein käyttö
kelpoisin. Pitkittäishaastattelu
tutkimus Glasgow’n alueen on
gelmapelaajien ja heidän omais
tensa parissa on metodologises
ti kiinnostava, koska siinä raha
peliongelma ja siihen johtanut
kehitys ja muutos ymmärretään
jatkumona eikä pysyvinä ongel
mapelaajaa mahdollisesti jopa
leimaavina kategorioina. Kir
joittajien mukaan laadullinen
tutkimusote antaa tarvittavaa
herkkyyttä ymmärtää muutos
ta ja ihmisten käytöksen sosiaa
lisia ulottuvuuksia.
Kirjan toisessa osassa ylitetään
rajoja sekä fyysisesti että virtu
aalisesti. Antropologian profes
sori Rebecca Cassidyn erittäin
ajankohtainen rahapeliyhtiöi
den edustajien konferenssiesi
tyksiin ja peliyhtiöiden työnte
kijöiden haastatteluihin perus
tuva artikkeli tuo esille sosiaa
lisia pelejä (kuten Facebookin
Farmville) ja perinteisiä raha
pelejä tarjoavien yhtiöiden epä
luulon toisiaan ja toistensa asi
akkaita kohtaan. Idea siitä, että
pelaaja voi saada nautintoa pel
kästään pelikokemuksestaan ei

kä odota siitä rahallista voittoa,
herättää kummastusta rahapeli
yhtiöiden edustajissa. Se kuvas
taa nopeaa muutosta, jonka in
ternet ja peliteollisuus ovat tuo
neet mukanaan myös rahapeli
puolelle. Globalisaatio ja raha
pelaaminen käyvät käsi kädes
sä. Aasian nousu talousmahdik
si näkyy myös rahapelimarkki
noilla: Kiinalle kuuluva Macao
on noussut 2000-luvulla raha
pelaamisen kiistattomaksi yk
köspaikaksi ohi USA:n Las Ve
gasin. Kulttuuriantropologi Na
tasha Dow Schüll osoittaa erin
omaisessa artikkelissaan, että
Macaoon asettuneet länsimäi
set pelijätit ovat joutuneet so
peutumaan paikallisiin rahape
likäytäntöihin muuttamalla lä
hinnä raha-automaattien tuot
toihin perustuvaa liiketoimin
taideaansa enemmän aasialais
asiakkaiden yhteisöllisiä pöytä
pelejä suosivaksi.
Teknologialla on rahapelaa
misessa oma tärkeä roolinsa:
teknologia muuttaa pelaami
sen muotoja. Sitä myös muu
tetaan, jotta ihmisten pelitot
tumuksiin voitaisiin vaikuttaa.
Teknologian ja erityisesti in
ternetin vaikutus on pääosas
sa myös sosiologien Ghazaleh
Garibanin, Sytze F. Kingman ja
Natalia Zborowskan tutkimuk
sessa, jossa on havainnoitu yh
den internet-rahapeliyhtiön toi
mintaa. Nettipelaaminen itses
sään on tuonut mukanaan val
lankumouksellisen muutoksen
murtamalla ajan ja paikan kah
leet ja tuomalla virtuaalisen pe
limahdollisuuden netinkäyttä
jille, mutta artikkelista raken
tuu herkullinen näköalapaik
ka nettirahapeliyhtiön fyysiseen
todellisuuteen ja käytäntöihin.
Erilaisiin rahapelimaailmoi
hin Kyproksella, Intian Del
hissä, Etelä-Afrikassa ja Papua-

Uudessa-Guineassa kurkiste
taan artikkelikokoelman kol
mannessa osassa, joka on kirjan
kaikkein antropologisin ja etno
grafisin kokonaisuus. Maantie
teellisestä ja kulttuurisesta vä
limatkasta huolimatta osuuden
artikkelit tarjoavat mielenkiin
toisia vertailu- ja yhtymäkoh
teita suomalaisiin rahapelikult
tuureihin. Taloustieteilijä Ju
lie Scottin artikkeli jaetun Kyp
roksen kreikkalaisten ja turkki
laisten kohtaamisista kasinoi
den tarjoamassa intiimissä ti
lassa tuo mieleen venäläisten ja
suomalaisten tulevat kohtaami
set Raha-automaattiyhdistyksen
Vaalimaalle vuonna 2015 avat
tavassa kasinossa. Voisiko Vaa
limaan kasino toimia kireässä
poliittisessa tilanteessa saman
laisen kulttuurisen läheisyyden
tuottajana kuin Kyproksen kasi
not? Antropologi Ilana van Wy
kin artikkelista käy ilmi, että
Etelä-Afrikan köyhien esikau
punkialueiden arpajaispelaajat
unelmoivat suomalaisten lotto
ajien tavoin voittavansa sen ver
ran rahaa, että saavat ostettua it
selleen oman talon ja auton. Se
kä suomalaiset että eteläafrikka
laiset myös kertovat mielellään
myyttiä traagisesta lottovoitta
jasta, jonka elämä suistuu täy
sin raiteiltaan ja jonka sosiaali
set suhteen kärsivät voiton jäl
keen.
Artikkelikokoelman viimei
nen osa on aiheeltaan tuorein ja
inspiroivin. Neljässä eri artikke
lissa käsitellään rahamarkkina
tuotteiden ja eri rahapelimuoto
jen historiallisesti alati muuttu
vaa erontekoa. Kirjan kiinnos
tavimmassa artikkelissa maan
tieteilijä Samuel Randalls näyt
tää vakuuttavasti, miten erilai
sia rahamarkkinatuotteita tar
joavat yhtiöt ovat onnistuneet
tekemään sääolosuhdekaupan

teosta (weather trading) kunni
allisen ja legitiimin investointi
kohteen yritysten ja yhteisöjen
varoille. Randalls korostaa ana
lyysissaan, että raha- ja pörssi
pelaamisen välinen eronteko on
aina riippuvainen ajasta ja pai
kasta samoin kuin siitä, kuka
onnistuu määrittelemään sattu
man ja todennäköisyyden suh
detta. Lukisin erittäin mielellä
ni tästä aiheesta myös suoma
laista historiallista ja yhteiskun
tatieteellistä tutkimusta. Antro
pologi Claire Loussouarn yh
distää omassa Lontoon Cityn
finanssivedonlyöntiä (spreads
betting) käsittelevässä artikke
lissaan antropologisen ja histo
riallisen tutkimusotteen. Tutki
jan mukaan historiallista aineis
toa ja analyysia tarvitaan, jot
ta vallitsevan taloustieteellisen
koulukunnan näkemys mark
kinoista ”luonnollisena” ja his
toriattomana ilmiönä saadaan
kyseenalaistettua. Loussouar
nin analyysinsa tukena käyttä
mät finanssivedonlyöntiyhtiöi
den mainosaineistot tuovat ter
vetullutta vaihtelua teoksen ai
neistopohjaan.
Artikkelikokoelmaa voi kiit
tää erityisesti sen aiheiden ajan
kohtaisuudesta ja artikkelei
den maantieteellisestä kirjos
ta, sillä rahapelitutkimus(kin)
on keskittynyt vahvasti anglo
maailman rahapelikulttuurei
hin (USA, Kanada, Iso-Britan
nia, Australia). Rahapelitut
kijoiden parissa tarve tällaisil
le kirjoille on suuri, mutta yk
sittäisistä erinomaisista artik
keleistaan huolimatta teos lu
paa hiukan enemmän kuin an
taa. Laadullisen rahapelitutki
muksen käsikirjaksi teoksesta
ei ole, sillä käytetyt laadulliset
menetelmät painottuvat lähin
nä haastatteluihin ja etnografi
siin tutkimuksiin. Olisin luke
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nut mielelläni artikkelin inter
netistä kerättyjen aineistojen
käytöstä rahapelitutkimukses
sa tai pohdintaa laadullisen ja
määrällisen tutkimusotteen yh
distämisestä. Kirja on kuiten
kin hyvä johdatus rahapelitut
kimuksen ei-ongelmapelaajat
kohteekseen ottavaan yhteis
kuntatieteelliseen tutkimuk
seen. Rahapelitutkimusta teh
dessään tutkijat pääsevät käsik
si mitä moninaisimpiin yhteis

kunnallisiin ilmiöihin. Tässä ar
tikkelikokoelmassa näitä ilmiöi
tä ovat muun muassa rahapelaa
jien ja heille palveluita tuotta
vien yhtiöiden edustajien omat
käsitykset sattumasta, onnesta,
rahasta, työn ja vapaa-ajan suh
teesta, voittounelmoinnista se
kä eri kansanryhmien ja naisten
ja miesten sosiaalisista suhteis
ta. Teknologian rooli osana ra
hapelaamista on kokoelmassa
hienosti esillä.

Kaiken kaikkiaan teos jatkaa
kulttuurisen rahapelitutkimuk
sen linjalla ja vahvistaa ymmär
rystä siitä, että muiden yhteis
kunnallisten ilmiöiden tavoin
raha- ja pörssipelaaminen on
aina sidottua tiettyyn aikaan,
kulttuuriin ja paikkaan. Koko
elma on myös kiinnostava kai
kille, joita kiinnostaa taloudel
linen riskinotto ja riskin tuotta
minen ja myyminen.

Ympäristön yhteishyvän lähteille
JARI LYYTIMÄKI

Yltäkylläisyyden aika on loppu
massa. Tämä on ympäristöfilo
sofi Ville Lähteen mukaan raa
ka fakta, josta ei tarvitse kiistel
lä. Sitäkin enemmän miettimis
tä on siinä, miten yhteiskun
nat ja ihmiset selviytyvät niuk
kenevien luonnonvarojen maa
ilmassa. Lähteen kirja tarjoaa
mietinnälle asiallisen kiihkotto
mat perusteet.
Kirjan keskeinen käsite on
ympäristön yhteishyvä, joka
tarkoittaa pitkälti samaa kuin
ympäristötutkijoiden viime ai
koina ylenpalttisestikin suosi
ma ekosysteemipalvelun käsite.
Kumpikin viittaa niihin hyötyi
hin ja toiminnan edellytyksiin,
joita elollinen luonto ihmiselle
tuottaa. Näihin kuuluvat niin
ilmakehän happi, jota hengi
tämme, kuin meristä nostettava
kala, jolla ruokitaan kalanvilje
lylaitoksissa loiskivia lohia.
Lähde ei määrittele ympä
ristön yhteishyvää täsmällises
ti, eikä se tunnu tarpeelliselta
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kaan. Sateenvarjomainen käsi
te on puhutteleva jo itsessään.
Kyse on vuorovaikutusten ver
kostoista ja monien mittakaa
vojen yhteensulautumista. Ih
minen ei elä irrallaan luonnon
ekosysteemeistä, vaan olemme
vääjäämättömästi mukana joko
luomassa tai rapauttamassa ym
päristömme yhteishyviä.
Teos jakaantuu viiteen päälu
kuun. Ensimmäinen luku hah
mottaa muutosten ja murrosten
luonnetta nykymaailmassa. Toi
nen luku avaa niukkuuden kä
sitettä käyttäen konkreettisina
esimerkkeinä energian, veden
ja ravinnon riittävyyttä. Kolmas
luku tarkastelee tiedon epävar
muutta ja syventää keskustelua
jaottelemalla niukkuuden abso
luuttiseen ja suhteelliseen, rajat
tuun ja äärimmäiseen sekä läh
teiden ja nielujen niukkuuteen.
Kaksi viimeistä lukua pohtii si
tä, millainen yhteiskuntapo
liittinen haaste niukkuus on.
Niukkuuteen sopeutuminen ei
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Ville Lähde
Niukkuuden maailmassa
niin & näin -kirjat, 2013

ole helppoa edes ympäristöliik
keelle, puhumattakaan muista
yhteiskunnallisista toimijoista.
Lähde hahmottaa kolme pit
kän aikavälin mahdollista tule
vaisuutta. Pahimmillaan luon
nonvarojen liikakäyttö johtaa
absoluuttiseen niukkuuteen, jo
ka romahduttaa yhteisöt eikä jä
tä mahdollisuuksia kestävämpi
en toimintatapojen kehittämi
sen. Toinen vaihtoehto on sit
keä pyrkimys jatkaa nykymenoa
mahdollisimman kauan. Tämä
vaatisi yhä avoimemman voi
mapolitiikan käyttöä, ihmisten
eriarvoisuuden kasvattamista ja
kurjuuden ulkoistamista hei
koimmille.
Kolmantena tulevaisuuden
perusvaihtoehtona on sopeutu
vuuden edellytysten rakentami
nen. Tämä vaatisi sitä, että ta

