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AJASSA LIIKKUU

In memoriam: Antti Murto 1977–2017

Mari Pajula, Tuukka Tammi &  
Jukka Ahonen

Rahapelipolitiikan asiantunti-
ja, VTM Antti Murto meneh-
tyi 29.5.2017 Terhokodissa vai-
keaan sairauteen. Hän oli synty-
nyt 2.9.1977 Helsingissä.

Murto työskenteli koko uransa 
monipuolisesti rahapelihaittojen 
parissa. Antti oli uransa varrel-
la muun muassa käynnistämäs-
sä valtakunnallista auttavaa pu-
helinta Peluuria, projektipäällik-
könä ensimmäisessä ongelmape-
laamisen ehkäisyprojektissa ny-
kyisessä Ehyt ry:ssä ja teki laajas-
ti tutkimus- ja selvitystöitä muun 
muassa Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksella. Väitöskirjatyö jäi 
sairastumisen vuoksi kesken.

Antti oli yksi keskeisimmis-
tä hahmoista 2000-luvulle ajoit-
tuneessa Suomen peliongelma-
ilmiön yhteiskunnallisessa hal-
tuunotossa. Hän oli rohkea 
uranuurtaja ja kaikkien tunte-
ma, pidetty ja arvostettu kollega 
läpi koko toimijakentän.

Rahapeliongelmien noustes-
sa tapetille 2000-luvulla Ant-
ti kyseenalaisti yksinkertaista-
via näkemyksiä peliongelmai-
sista moniongelmaisina ihmi-
sinä ja peliongelmasta alkoho-
liongelman liitännäisenä, ja us-
kalsi myös nostaa esiin kysymyk-
sen rahapelien saatavuuden suh-
teesta ongelmien määrään. Tä-
mä oli rohkea teko, kun kaikki 
peliongelmailmiön parissa työs-
kennelleet tahot olivat jollakin 
tavoin kytköksissä rahapelituot-

tojärjestelmään. Yhteiskuntapo-
litiikka-lehden numerossa 4/16 
Antti Murto kirjoitti: ”Jotta ra-
hapelihaittojen pitämistä kuris-
sa voidaan pitää keskeisenä raha-
pelijärjestelmien (Suomessa mo-
nopolin) oikeuttamisperustana, 
olisi oltava näkemys siitä, kuinka 
paljon haittoja on, kuinka paljon 
niitä ollaan valmiita kestämään, 
ja mitkä pelien tarjontaan liitty-
vät ratkaisut tuottavat niitä.”

Murto valmistui Helsingin 
yliopistosta valtiotieteellisestä 
tiedekunnasta maisteriksi pää-
aineenaan sosiaalityö vuonna 
2005. Gradun aiheena oli pe-
liongelman hoidon järjestämi-
nen. Samaa teemaa Antti pohti 
aktiivisesti myös uransa loppu-
metreillä osana keskeistä rooli-
aan käynnissä olevassa arpajais-
lain uudistamisessa.  Antti Mur-
to teki myös arvokasta työtä yh-
tenäisen suomalaisen termistön 
tuottamiseksi rahapelihaitoista.  

Rahapelaamisesta aiheutuvien 
ongelmien ehkäisy sekä hoidon 
kehittäminen oli Antille enem-
män kuin pelkkää työtä, se oli 
sydämen asia. Hän oli ratkaise-
vassa roolissa uutta arpajaislakia 
valmisteltaessa ja käynnistettä-
essä rahapelituotteiden haitalli-
suuden arviointia. Vakavasta sai-
raudestaan huolimatta Antti te-
ki töitä ja osallistui aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 
loppuun saakka.

Antin poismeno jättää ison 
aukon suomalaiseen pelihaitta-
kenttään. Kädenjälki jää kuiten-
kin elämään, niin montaa mer-
kittävää askelta pelihaittatyön 
rakentamisessa Antti on ollut 
viitoittamassa. Antti oli rohkea 
ja suorasanainen persoona, jol-
la oli samalla erityinen kyky tul-
la toimeen ihmisten kanssa. Hän 
keskusteli yhtä sujuvasti tiedeyh-
teisön kuin ongelmapelaajan 
kanssa. Suomalainen rahapeli-
järjestelmä ja pelitoiminnan to-
teuttaminen sai Antilta osakseen 
oivaltavaa ja kriittistäkin palau-
tetta. Antista pidettiin ja hänen 
asiantuntemustaan kunnioitet-
tiin politiikan termein ”yli puo-
luerajojen” myös siellä, minne 
kritiikki kohdentui. 

Antti oli mutkaton mies, vailla 
kaikenlaista turhaa tärkeilyä tai 
kaunopuheisuutta. Perheen, lä-
heisten ja laajan ystäväpiirin li-
säksi Anttia jää kaipaamaan suu-
ri joukko kollegoita.


