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Lukijalle

Siitä kun kevättalvella 2002 istuin Tampereen yliopiston journalistiikan professori Risto 
Kuneliuksen eteen ja ilmaisin haluni tehdä väitöskirjan ravitoimittajan roolin muutoksis-
ta, on pitkä matka tähän hetkeen, jolloin voimme silmäillä valmista väitöskirjaani. Taipa-
leella on ollut välillä pysähdyksiä, kuoppia ja mutkia. Kyse ei todellakaan ole ollut suorasta 
matkasta paikasta A paikkaan B. Työni on tullut pääteasemalle lentomatkustamisen ter-
mein useiden välilaskujen kautta.

Pitkän matkan kuluessa on muuttunut oikeastaan kaikki muu paitsi ohjattava ja oh-
jaaja. Aloitin tieteellisen taivallukseni yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedotusopin 
jatko-opiskelijana. Ison osan matkaa olin kirjoilla viestinnän, median ja teatterin yksi-
kössä. Muutosten loppukirin käynnisti yksikön johtokunnan maaliskuussa 2016 tekemä 
päätös, jolla lakkautettiin tiedotusoppi jatko-opintojen tutkimusalana. Muutosprosessille 
antoi ensi vaiheessa lisävauhtia tiedekuntien palautus 2017. Niiden myötä havaitsin olevani 
viestintätieteiden tiedekunnan kulttuurintutkimukseen suuntautunut väitöskirjatutkija. 
Toisen vaiheen muutosprosessin kruunasi tamperelainen yliopistofuusio. Viimeistelen työ-
täni aiempaa suuremman yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa 
tavoitteenani filosofian tohtorin tutkinto. Vaikka iso osa muutoksista on seurausta jopa 
kohtuuttoman pitkiksi venyneistä jatko-opinnoista, muutokset kuvaavat, rakentavat ja 
vahvistavat juuri sitä todellisuutta, jossa nyt elämme: todellisuus, maailma ja ihmiset, muo-
toutuvat ja tulevat kaiken aikaa – ne muuttavat muotoaan ja niitä tuotetaan moninaisissa 
prosesseissa ja toimissa, kuten eräs kulttuurintutkija on sattuvasti sanonut. Koska työssäni 
on kuitenkin osaltaan myös autoetnografista virettä ja tuon siinä esiin niin oman roolini 
kuin työn kontekstissa tapahtuneet muutokset, ei liene tarpeellista siunailla muutosten in-
tensiteettiä tämän enempää. On aika siirtyä kiitosten pariin.

Kiitos siitä, että työni on valmistunut ja että se on ylipäätään ollut mahdollista tehdä, 
kuuluu monelle tasolle ja taholle. Instituutioiden ja rakenteiden tasolla haluan kiittää niin 
suomalaista yhteiskuntaa, työnantajiani kuin Tampereen yliopistoa, sekä vanhaa että uut-
ta. Tutkimuksessani tulee esiin yhteys rahasta pelaamisen ja sivistysvaltion välillä 1900-lu-



iv

vun alun Suomessa. Argumenttina tuo yhteys on 2000-luvulla jo häipynyt unhon suohon. 
Nykyhetkenä on sen sijaan todellisen sivistysvaltion merkki, kun jo varttuneessa iässä oleva 
voi saada vuorotteluvapaata jatko-opiskeluun yliopistossa. Siellä hän voi vaikkapa pohtia, 
missä vaiheessa ja millä tavoin sivistyksen ja rahasta pelaamisen polut erosivat? Onkin syy-
tä kiittää koko suomalaista yhteiskuntaa, jossa sivistys ja mahdollisuus opiskella artikuloi-
tuvat yhteen – toivottavasti tämä mahdollisuus säilyy myös tulevaisuudessa.

Järjestellessäni 2000-luvun alkupuolella vuorotteluvapaata opiskelujani varten mieleeni 
ovat jääneet silloisen esimieheni, hallitusneuvos Reino Kanervan, ajatukset hänen todetes-
saan hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden olevan juuri sellaisia, että ne mahdollistavat 
myös elinikäisen opiskelun. Opiskeluun ja tutkimukseen minua kannusti yhtä lailla toinen 
silloinen esimieheni, sosiaalineuvos Sirkka Merikoski. Esitän heille molemmille suuret kii-
tokset jatko-opiskeluni mahdollistamisesta Teivon raviradan joskus hektisessäkin sfäärissä.

Aiemmista työnantajistani kiitoksen ansaitsee myös Suomen Hippos, jonka pääsihteeri 
Matti Lakkisto on tukenut tutkimustyötäni niin julkaisemalla kirjoituksiani jopa kirjan 
muodossa kuin kannustamalla minua esiintymään hevosalan seminaareissa. Kannustusta 
olen saanut myös Hevosurheilu-lehden entiseltä päätoimittajalta Jorma Kemiläiseltä, joka 
innokkaasti toi juttujani esiin journaalinsa sivuilla. Esitän kiitokset niin Matille kuin Jor-
malle yhteiskuntatieteiden nostamisesta esiin hevoskentällä perinteisten jalostusopin ja 
eläinlääketieteen rinnalle.

Tampereen yliopistossa on suurimman taakan minusta kantanut ohjaajani, professori 
Risto Kunelius. Juuri väitöskirjatyössä opiskelijan ja ohjaajan suhde on ratkaisevassa roo-
lissa siinä, päästäänkö maaliin ja tuleeko ohjattavasta tohtori vai keskeyttääkö valjakko 
tai hylätäänkö juoksu, kuten asian voi ilmaista ravitermein. Ohjaajani ennakkoluuloton ja 
kannustava ote on ollut todella tarpeen. Hänen hienovarainen ja ymmärtävä asenteensa se-
nioriopiskelijaa kohtaan sekä kykynsä ottaa haltuunsa viestinnälle eksoottinen tutkimus-
kenttä ovat loistavia ohjaajan ominaisuuksia. Ne ovat olleet tarpeen eritoten tässä työssä, ja 
ilman Ristoa tämä projektini ei olisi tullut maaliin. Suuri kiitos vielä kerran kaikista niistä 
opetussessioista, joissa olemme käyneet läpi työni aihioita.

Tukea on tullut myös Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselta – tai mikä sen nimi 
nyt milloinkin on ollutkaan. Erityiskiitos kuuluu Kari Koljoselle, joka on paitsi kannusta-
nut myös jaksanut lukea tekstejäni ja antanut arvokkaita vihjeitä tutkimukseni edistämi-
seksi. Kiitän myös työni esitarkastajia Markku Saastamoista ja Raimo Salokangasta niin 
risuja kuin ruusuja sisältäneistä kommenteista. Ne auttoivat minua näkemään tutkimuk-
seni vahvuudet ja heikkoudet aiempaa selkeämmin. Työtäni viimeistellessäni olen kursai-
lematta hyödyntänyt heiltä saamaani palautetta. Siirtyessäni kiitosten kohdentamisessa 
instituutioiden kentältä yksilötasolle pitää vielä kiittää erityisesti rahasta pelaamisen maa-
ilman salojen avaamiseksi saamistani hyvistä vihjeistä. Niitä ovat esittäneet muun muassa 
hyvä ystäväni tohtori Jarmo Salmi ja jo edesmennyt Joensuun yliopiston tutkija Mikko 
Kumpulainen. Erityiskiitos tällä kentällä kuuluu professori Pauliina Raennolle, joka työni 
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viime vaiheessa on opastanut minua, joskus ankarallakin kädellä, niin rahasta pelaamisen 
kuin koko tieteen kentällä kulkemisessa.

Käytännön tutkimus- ja kirjoitustyössäni olen saanut apua lukuisilta tahoilta. Kielen-
huollon saloja on minulle kerrannut suomen kielen osalta Tuula Pihkala, ja kuvankäsittely-
taidoissa on minua opastanut Irina Keinänen. Suomalaisten hevoslehtien historianpolku-
jen etsimisessä minua on avustanut Valto Salonperä. Ilman kiitosta ei sovi jättää myöskään 
Teivon raviradan toimistoa, jossa Heikit, Haavisto ja Laitila, ovat kopioineet työni eri vai-
heita.

Suurin henkilökohtainen kiitos kuuluu kuitenkin omille taustavoimilleni. Kiitos edes-
menneille vanhemmilleni, että ymmärsivät laittaa minut oppikouluun. Ilman sitä päätöstä 
ei oltaisi tässä.

Kaikista hellimmän kiitoksen haluan antaa vaimolleni Kaisulle ja tyttärelleni An-
na-Sofialle. Esitän heille kiitokseni siitä, että he ovat mahdollistaneet minulle aviomiehen, 
isän ja vaarin roolin ohella väitöskirjantekijän roolin, vaikka pitkään se on vienyt. Samaan 
kiitoskategoriaan lasken myös veljeni Timon, joka arjessa toimi Vermon raviradan kilpai-
lupäällikkönä. Hän on jaksanut kuunnella ideoitani ja oivalluksiani mutta sopivin ajoin 
pudottanut minut takaisin kaviouran tasolle toteamalla: ”Mahtaako hevosmies tuota ym-
märtää?” Aika näyttää, moniko hevosmies tämän kirjan lukee ja alkaa pohtia hevostalou-
den kulttuurisia merkityksiä ja kenttiä.

Mouhijärven Hermalassa toivon keväällä 2021

Matti Mahlamäki
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen pääkysymys muotoutui tutkimusprosessin kuluessa kaksisuuntaisek-
si. Ensinnäkin tavoitteena on tarkastella raviurheilun, hevospelaamisen (hevosiin liittyvän 
rahasta pelaamisen) ja koko hevostalouden (hevoseen ja/tai sen toimintaympäristöön raken-
tuvan ja liittyvän monimuotoisen toiminnan) yhteyteen muotoutuvia kulttuurisia merki-
tyksiä ja kenttiä sekä journalismin roolia merkitysten ja kenttien kehityksessä. Näin pyrin 
rakentamaan yleiskuvan muuttuvista merkitysympäristöistä hevosväen kulttuurisina toi-
mintaympäristöinä. Toisena tavoitteenani on tarkastella perusteltujen tapaustutkimusten 
ja 2017 toteutetun suomalaisen rahapelikenttämuutosten analyysin kautta sitä, millaisia 
konkreettisia julkisia kiistoja ja merkityskamppailuja hevospeleistä käytiin suomalaisessa 
yleisjulkisuudessa. Näin työni pyrkimyksenä on siis myös kuvata, miten raviurheilu- ja he-
vos(peli)innon tartuttama väestönosa toimi ja selviytyi hevostalouskentän julkisuudessa, jossa 
kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta mittelevät voimiaan taistossa hevostalouden merki-
tyksistä, funktioista ja hevospelituotoista.

Kolmessa pääluvussa (2–4) rakennan narratiivisella otteella hevostalouden, hevospelaa-
misen ja hevosiin liittyvän journalismin historiaa. Luvussa 2 keskityn hevostalouden ym-
pärille kehkeytyvien kulttuuristen merkitysten ja kenttien sekä niiden kehityksen kuvaa-
miseen. Luvun 3 keskiössä ovat hevospeleihin kytkeytyvät merkitykset osana suomalaista 
rahasta pelaamisen kenttää. Luvussa 4 pohdin journalismin ja hevosjournalismin suhdetta 
sekä hevosjournalismin roolia raviurheilun, hevospelien ja koko hevostalouden kulttuuris-
ten merkitysten ja kenttien muutoksissa.

Nämä kolme lukua ovat osa työn empiiristä ulottuvuutta, jossa työstän kokonais kuvaa 
siitä, miten puhe raviurheilusta, hevospelaamisesta ja koko hevostaloudesta kulkee rinnan 
hevosjournalismin kehityksen kanssa. Näiden kolmen pääluvun muodostamaan kon-
tekstiin sijoitan lukujen 6–9 neljä tapaustutkimusta ja luvun 10 analyysin Suomen raha-
pelikentän rakenteiden muutosprosessista 2010-luvulla. Tapaustutkimukset ja luvun 10 
analyysi ovat päälukuja paikallisempia, yksityiskohtaisempia ja ajallisesti tiiviitä yleis- ja 
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hevostalousjulkisuuden välisiä analyyseja. Tapaustutkimukset ja luvun 10 analyysi muo-
dostavat työn toisen empiirisen ulottuvuuden.

Päälukuihin 2–4 ovat sijoitettuina myös tutkimukseni teoreettiset ainekset. Ne syn-
tyvät yhtäältä sosiologisista teorioista, jotka jäsentävät luvuissa esiin tulevia historiallisia 
muutoksia. Ko. sosiologisia teorioita ovat hevostalousluvun (luku 2) teoreettisen taustan 
muodostavat Pertti Alasuutarin moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalouden sekä Zygmunt 
Baumanin raskaan ja notkean modernin käsitteet kuin myös näiden käsitteistöjen taustal-
la olevat teoreettiset rakennelmat. Toisaalta teoreettinen tausta muodostuu diskurssien 
ja merkitysjärjestelmien analyysiin virittyneistä käsitteistä ja niitä koskevista teorioista. 
Näitä ovat työssäni Stuart Hallin sekä Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen artikulaation 
käsite ja sitä koskevat teoriat, jotka muodostavat hevospelaamisen luvun (luku 3) teoreet-
tisen taustan. Kolmas teoreettinen astinlauta on ajassa muuttuva, narratiivinen mutta eri 
instituutioiden, toimijoiden ja kenttien välisiä suhteita tietyissä tilanteissa pysäytyskuvan 
omaisesti jäsentävä Pierre Bourdieun kenttäteoria. Se muodostaa journalismi- ja hevosjour-
nalismiluvun (luku 4) teoreettisen taustan.

Tutkimukseni empiirinen ydin on neljän tapaustutkimuksen sekä vuoden 2017 peli-
yhtiöfuusion analyyseissä (luvut 6–10). Tapaukset ja 2010-luvun rahapelikentän muu-
tosprosessi kuvaavat hevostalouden ja eritoten raviurheilun suuria murroskohtia: rahasta 
pelaamisen tulo raveihin 1928, hevosurheilun ja totalisaattorin murroskausi 1955–1966, 
ravikriisi 1982 – taistelu hevospelikentän peleistä ja rahavirroista –, seitsemän päivän 
media sota 1998, jolloin hevosväki käytti tilattuja julkisuudenhallintapalveluja rahapeli-
kentän julkisuustaistelussa ja vuoden 2017 peliyhtiöfuusio. Tapaustutkimusten analyysien 
pääasiallisina aineksina ovat lehtiartikkelit (614 kappaletta) ja päämenetelmänä media-
monitorointi, johon liittyy määrällinen sisällönerittely. Lehtiaineisto luokitellaan neljän 
ulottuvuuden perusteella: puhujarakenne, kohde, ensisijainen kanta hevospelaamisen 
funktioon ja verottamiseen sekä väittämäanalyysi. Vuoden 2017 peliyhtiöfuusioon käyn 
käsiksi tilastoanalyysin ja aihetta käsitelleiden lehtiartikkeleiden lähiluvun avulla.

Niin tapaustutkimuksia kuin koko työtä jäsentävä jännite rakentuu kansalaisyhteis-
kunnan ja julkisen vallan välille. Raviurheilu ja urheiluhevosten kasvatus ponnistavat 
kansalaisyhteiskunnasta, kun taas ravien ja rahasta pelaamisen sääntely sekä hevosjalos-
tuksen funktioiden määrittely sijoittuvat pääosin valtiovallan sektorille. Tämän jännitteen 
elementit saavat ilmiasunsa myös työni tuloksissa, ja keskeisin tulos kytkeytyy juuri kan-
salaisyhteiskunnan ja julkisen vallan taistoon hevoskentän herruudesta. Työssäni nousee 
esille valtiovallan ja hevoskentän suhteen tiiviys verrattuna muihin kansalaisyhteiskunnan 
tavarankierron ja yhteiskunnallisen työn alueisiin. Tuo suhteen tiiviys ja hevoskenttään – 
urheiluun, jalostukseen ja peleihin – kytkeytyvät (hevostalous)poliittiset intohimot ovat 
sitoneet kansalaisyhteiskunnan hevosväen ja julkisen vallan toimijat tiukoin sitein toisiin-
sa. Valtiovalta on ollut suurimman osan aikaa hevostalouden merkitysten ja koko hevos-
alan kentän herra. Työssäni analysoimieni aineistojen perusteella näyttää myös siltä, ettei 
EU-Suomen yhä globalisoituvammassa maailmassakaan valtio ole hellittämässä raviur-
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heilun, hevospelien ja koko hevostalouden vallan valtikasta – pikemminkin päinvastoin: 
2010-luvun taitteen hevostalous ja sen keskeiset osa-alueet raviurheilu ja hevospelaaminen 
ovat jo pääosin siirtyneet kansalaisyhteiskunnan sektorilta takaisin valtiovallan tiukkaan 
ohjaukseen.

Julkinen valta hallitsi suomalaista hevostaloutta liki suvereenisti 1960-luvulle saakka. 
Jalostuksen kentällä se määritteli, minkälaisia hevosia piti kasvattaa. Suosimalla työhevos-
ta valtiovalta jätti raviurheilun pääosin kansalaisyhteiskunnalle. Aina 1960-luvun puoli-
väliin saakka raviurheilun nousua padottiin myös vedonlyöntisäännöksillä. Pitämällä 
pelaajien osuudet hevospeleissä alhaisina ne ensinnäkin estivät totopelin suosion kasvua. 
Toiseksi kohdistamalla valtiolle hevospeleistä kertyneet varat vain (työ)hevosjalostuksen 
edistämiseen myöhästyi 1900-luvun ravirataverkon modernisointi ja ylipäätään Suomen 
raviurheilun julkinen edistäminen verrattuna läntisen Euroopan kehitykseen. Kansalais-
yhteiskunnan rooli voimistui 1970-luvun alussa niin raviurheilun, hevosjalostuksen kuin 
hevospelien kentällä. Jalostuksen valvonta ja ohjaus siirtyivät valtion virkamiehiltä kan-
salaisyhteiskunnan ja julkisen vallan hybridille, Suomen Hippokselle. 1970-luvun alun 
säädösmuutokset mahdollistivat hevospeleistä valtiolle kertyneiden varojen käytön myös 
raviurheilun edistämiseen. Samalla vuosikymmenellä Suomen Hippos toi hevospeli-
valikoimaan myös valtakunnallisia pelituotteita. Kuitenkin jo 1980-luvun alkupuolella 
käynnistyi kehitys, jossa valtiovalta otti sektori sektorilta aiempaa merkittävämmän roolin 
hevoskentällä. Tuo kehitys huipentui peliyhtiöfuusioon 2017, josta lähtien valtio on taas 
noussut liki hegemoniseen asemaan koko hevoskentällä: Hevospelaajat ja hevospelit ovat 
tiukasti valtion peliyhtiön Veikkauksen hallussa, ja raviradoista on tullut valtionavun va-
rassa toimivia organisaatioita, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa pelikohteita valtion 
peliyhtiölle. Näyttää siis siltä, että kansalaisyhteiskunnan ja siihen kytkeytyvien merkitys-
ten kukoistuskausi hevoskentällä oli väliaikainen ilmiö, joka liittyi vahvasti raviurheilun 
valtakauteen hevosalalla. Sen ensimmäiset merkit ilmenivät jo 1960-luvun lopulla, se oli 
voimakkaimmillaan raviurheilun suuren nousun aikaan, 1970-luvulta 1990-luvun lama-
vuosiin, ja kukoistuskausi näytti olevan ohi lähestyttäessä 2020-lukua.

Hevostalous-teeman keskeinen huomio on, ettei hevostalouden ja yhteiskunnan kehi-
tystä voi erottaa toisistaan. Hevostalouden kulttuurinen merkitys muuttuu yhteiskunnan 
muuttuessa, mutta samalla hevostalous osa-alueineen on sosiaalinen käytäntö, joka muut-
taa yhteiskuntaa. Hevostalous on näin osa yhteiskuntaa, jossa julkinen valta on kuitenkin 
kontrolloinut ja yhä kontrolloi lähes kaikkia kansalaisyhteiskunnan hevoskentän alueita.

Rahasta pelaamisen teeman keskeisen tuloksen mukaan hevospelipuheen merkittävim-
mät peruspilarit pysyvät samoina vuosikymmenestä, jopa vuosisadasta toiseen. Puhe hevo-
siin liittyvistä rahapeleistä on taistelua synnin, rikoksen, moraalin, etiikan ja rahan merki-
tysten hetteikössä. Toki toimijoiden asemat hevospelikentällä sekä jännitteet ja variaatiot 
peleihin liitettyjen moraalisten ja eettisten kiinnikkeiden sekä pelaamisesta koituvan ra-
hallisen hyödyn välillä vaihtelevat. Osana hevosalaa ja koko kulttuuria hevospelipuhe on 
ollut ja on yhä alituisen muutoksen tilassa, mutta sen peruspilarit ovat suhteellisen pysyviä. 
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Hevospelipuheen pysyvyys rahapelipuheen osana liittyy identiteetin rakentamiseen. Syn-
nin, rikoksen, moraalin, etiikan vs. taloudellisen hyödyn kielioppi on toimijoiden roolien 
ja niiden arvottamisen tuottamisen väline. Sillä on tehty ja tehdään yhä ero toisiin, kul-
loinkin kontrolloitaviin ryhmiin.

Hevospelipuheen peruspilareiden pysyvyys antaa pohjaa myös rahapelikentän muutos-
prosessien samankaltaisuudelle, eritoten toimijoiden näkökulmasta. Alkuvaiheessa raha-
pelit kytkeytyivät valtiovallan sallimina useimmiten kansalaisyhteiskunnan toimintoihin: 
kulttuuriin, hevosiin ja urheiluun. Pelaamisen fiskaalisen merkityksen kasvaessa rahasta 
pelaaminen kytkeytyy kuitenkin yhä suoremmin valtiovallan toimiin. Veikkauksen muu-
tos urheilumesenaatista myös tiede-, taide- ja kulttuurisponsoriksi 1950-luvulla ja Hippok-
sen hevospelifunktion muutos hevosalan tukijalasta myös hyvinvointiyhteiskunnan ra-
hoittajaksi 1980-luvun alusta lähtien muistuttavat toisiaan. Tämä on rahapeliosion kolmas 
merkittävä havainto: rahapelien ideologisen taistelun kentällä taloudellinen hyöty peittoaa 
moraalin ja etiikan, kunhan vain rahaa on riittävästi, ja näin rahasta pelaamisen taloudelli-
sen hyödyn paine pakottaa rahapeliyhteisöt samalle, julkisen vallan viitoittamalle polulle.

Toistaiseksi tuorein näytelmä tässä rahapelikentän muutosprosessin samankaltaisuu-
dessa ilmeni julkisen vallan tavoitteessa yhdistää vuoden 2017 alussa kaikki kolme Suo-
men rahapeliyhtiötä (Veikkaus, RAY, Fintoto) uuteen, valtion täysin omistamaan yhtiöön. 
Toimi osoittaa, että tässäkin tutkimuksessa usein esiin noussut valtiovallan vahva tahto 
pitää kiinni rahapelivaltikastaan jatkuu voimallisena myös globalisoituneessa sfäärissä. 
Viimeistään 2000-luvulla pelaamisesta on tullut valtioiden välinen ongelma, jossa heilu-
tellaan vuoronperään ylikansallista vapauden lippua ja kansallista protektionismin viiriä. 
Yhdistyminen tuo uusia, tuntemattomia ja aiempiin artikulaatioihin kytkeytymättömiä 
asemia hevostalouden, hevospelikentän ja hevosjournalismin toimijoille. Samalla fuusio 
verifioi tässäkin työssä todennetun väitteen, että hevospeleillä on 2010-luvun taitteessa yhä 
merkittävä funktio hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksessa.

Työni kolmannen pääteeman, hevosjournalismikentän analyysin merkittävän havainto 
on ilmiö, jossa hevosjournalismissa korostuu sille ominainen piirre palata irtaantumisen 
jälkeen takaisin hevostalouskentän yhteyteen ja sen toimijoiden pitkälti määrittämään jär-
jestykseen. Kyse on sekä siitä, kuka kulloinkin hallitsee hevosjournalismin doxaa, että siitä, 
kuka kulloinkin hallitsee hevostalouskentän doxaa. Useasti ne ovat olleet samoja voimia. 
Kenttien vuorovaikutuksen ja voimien mittelön myötä hevosjournalismi on ravi- ja peli-
journalismin valtakausina ollut läheisessä suhteessa hevostalouskentän ravi- ja pelisekto-
riin. Hevosjournalismi ei näin joka suhteessa noudata journalismin yleistä kehityspiirret-
tä: journalismi on viimeistään 1980-luvulta alkaen aktiivisesti luonut omaa journalistista 
diskurssiaan ja ääntään tarjoten kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan toimijoille pu-
hetilan puhua toisistaan ja toisilleen. Toisaalta menestyäkseen julkisuudessa myös hevos-
talousinstituutiot ovat omaksuneet medioituneen sfäärin esitys- ja toimintatapoja, ja näin 
sopeutuminen on koskettanut hevosjournalistien lisäksi hevoskentän toimijoista eritoten 
ravi- ja peli-instituutioita.
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Kun pohtii hevostalouden ja siihen kytkeytyvien hevospelien ja -journalismin tietä 
kukoistukseen, kyse on ollut myös ravisektorin urbanisoitumisesta, osana suomalaisen 
yhteiskunnan marssia maalta kaupunkeihin. Raviurheilun juuret ovat maaseudun miehi-
sessä agraariyhteiskunnassa, mutta vielä nuoressa Suomessa hevostalouden keskiössä oli 
hevostyö – ravit rinnastettiin usein turhanaikaiseen, hyödyttömään puuhasteluun. Tämä 
heijasti maatalouden ja uskonnon kehystämälle yhteiskunnalle ominaista työn etiikkaa. 
1950-luvun jälleenrakennusvaiheen jälkeen hevostalouden keskiöön tuli raviurheilu. Ra-
vien kytkeytyminen postmodernin ihmisen vapaa-ajan harrastuksiin ja pelitoimintaan 
antoi hevosille, raviurheilulle, hevospeleille ja hevosjournalismille uuden mahdollisuuden. 
Muutos hevostyön ajasta raviurheilun aikaan on osa suomalaisen yhteiskunnan nopeaa 
kaupungistumista. Mutta jo 1960-luvun lopulta lähtien rahasta pelaaminen alkoi työntyä 
yhä voimallisemmin koko hevoskentän keskiöön. Raviurheilu osin irtosi aiemmista kult-
tuurisista merkityksistään, ja sitä alkoivat hallita rahasta pelaamisen kentän arvot. Kult-
tuuriset muutokset eri vuosikymmenillä tulevat esiin myös hevostaloutta ja raviurheilua 
koskevassa journalismissa, samaan aikaan kun ravijournalismi ainakin osin lähenee jour-
nalismin yleisiä konventioita.

Tapa, jolla hevostalous tuli 1960- ja 1970-luvuilla kaupunkeihin, ei ole enää 2010-luvun 
taitteessa täysin voimissaan. Siirryttäessä 2020-luvulle hevostalous on osana urbaania elä-
mäntapaa tallielämää ja siihen kytkeytyviä aktiviteetteja myös kaupunkien välittömässä 
läheisyydessä. Työni lopuksi spekuloin hevostalouden tulevalla suunnalla, jossa 2010-lu-
vun taitteessa ei ole luettavissa yhtä selkeitä merkkejä kehityksen suunnasta kuin vaikkapa 
aikana, jolloin raviurheilu tai hevospelit valtasivat hevostalouden keskiön.

Avainsanat: Raviurheilu, hevospelit, hevostalous, hevosjournalismi, rahasta pelaaminen, 
journalismi, kansalaisyhteiskunta, julkinen valta
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Abstract

This study has two main objectives, which were crystallized as the research project 
commenced. The first objective is to examine the cultural meanings and fields in Finnish 
harness racing, horse betting (gambling related to horses) and horse husbandry (activities, 
which are relating to the horse and/or its operational environment) – as well as the role of 
journalism in this development. I thus aim to provide a general view of the changing meanings 
contexts as operational environments for those working in the equine business. The second 
objective is to examine by means of chosen case studies and analysis of structural change in 
Finnish gambling field 2017, what kinds of concrete debates and struggles over meanings 
concerning horse betting were emerging in Finnish public sphere. Altogether, the goal of 
this study is to portray also how those affected by the boom of horse racing and gambling have 
acted and survived in the public field in the middle of intensive debates between political 
and civil society actors over functions and meanings of horse husbandry as well as betting.

In the three main chapters (2–4) I build upon the history of horse husbandry, horse 
betting and horse-related journalism by using a narrative point of view. In chapter 2, I focus 
on the cultural meanings and fields formed around horse husbandry, as well as describe 
their formation process. In chapter 3, the focus is on meanings related to horse betting as a 
part of Finnish gambling field. In chapter 4, I discuss the relationship between journalism 
and equine journalism, as well as the role of equine journalism in the cultural meanings 
and changes in the fields of harness racing, horse betting and horse husbandry.

These three chapters form the first component of the empirical part of the research, 
in which I address the larger question of how horse betting, horse gambling and horse 
husbandry are connected to the development of equine journalism. The case studies in 
chapters 6–9 and analysis of structural change in Finnish gambling field 2010s in chapter 
10 are then framed in the context of these three main chapters. The analysis of structural 
change in Finnish gambling field 2017 and these case-based comparisons between the 
general public sphere and the specific publicity in horse husbandry are more localized, 
detailed and set in a shorter time frame than the main chapters. The case studies and 
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analysis of structural change in Finnish gambling field 2017 form the second component of 
the study’s empirical part.

The main theoretical components of the study are placed in chapters 2–4. They 
are derived from sociological theories and they help to construct the historical changes 
detailed in the chapters. The sociological theories that form the theoretical background 
of the horse husbandry chapter (chapter 2) include Pertti Alasuutari’s concepts of moral 
economy, planned economy, and competition economy, Zygmunt Bauman’s concepts of solid 
and liquid modernity, as well as the overall theoretical frameworks connected to these 
concepts. Additionally, the theoretical background is formed from concepts and theories 
arising from the analysis of discourses and meaning systems. The theoretical background 
to the chapter on horse betting (chapter 3) utilizes Stuart Hall’s, Ernesto Laclau’s and 
Chantal Mouffe’s theories of articulation. The third theoretical tool is the ever-changing 
and narrative field theory by Pierre Bourdieu, which can be used in tracing structural 
relationships between institutions, agents and fields in certain situations. This conceptual 
tool creates the theoretical background to the chapter on journalism and equine journalism 
(chapter 4).

The empirical core of the study is in the analysis of the four case studies and structural 
change in Finnish gambling field 2010s: (1) the introduction of gambling in Finnish harness 
racing in 1928, (2) the breakthrough seasons of equine sports and parimutuel betting from 
1955–1966, (3) the trotting crisis of 1982 – a battle over the games and cash flow of the 
equine sports field, (4) the two week-long media war of 1998, when the equine businesses 
used PR-services for controlling public sphere in the battle over publicity in the gambling 
field and 5) the fusion of Finnish gambling actors. Through these cases and analysis, the 
major turning points of horse husbandry and especially harness racing are examined. The 
main components of the case analysis are magazine articles (614 articles in total) and the 
main method is media monitoring, including quantitative content analysis. The magazine 
material is categorized according to four different dimensions: narrative structures, targeted 
audiences, primary positions on the function of (horse) gambling and taxation, and thesis 
analysis. In the analysis of Finnish gambling field 2017 I utilize statistics and close reading.

The main element that structures the case studies, analysis of changes in Finnish 
gambling field 2017 as well as the entire study, is built upon the tension between civil society 
and public policy. Harness racing, trotting, and the breeding of racehorses represent civil 
society, whereas the regulation of harness racing and horse betting, and the regulations of 
the functions of horse breeding are situated in the realm of the state. Elements arising from 
this tension are visible in all of the results of this study. The most central result is related 
exactly to battle between civil society and public power concerning domination in horse 
husbandry field. There is noteworthy in my study the condensation in the relationship 
between state and horse husbandry field especially comparing it to other sectors in civil 
society. That condensation and political intensities in horse field – sport, breeding and 
gambling – have linked together with close bandage the actors in civil society’s horse field 
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and in public policy. The state has had for the most part dominance related to meanings 
in horse husbandry field. Based analysis in my study it appears, that even the EU-member 
Finnish state is not (even in spite of globalization) losing power in harness racing, horse 
betting or horse husbandry. The situation is rather vice versa: The Finnish horse husbandry 
and its central sectors, harness racing and horse betting, are in the end of the 2010s mostly 
moved from civil society’s sector back to close control of public power.

The public power was the dominant actor in the Finnish horse husbandry field until 
1960s. It defines in the field of horse breeding, what kind of horses will be produced. When 
the public power prefers working horses, harness racing dedicated mostly to civil society. 
Until to the end of 1960s the public power utilized also horse betting regulation to block the 
popularity of harness racing: 1) The low amounts of turnover to punters blocked increase 
and popularity of horse betting and 2) When the state focused its own amounts of turnover 
only to promote the (working) horse breeding the modernization of Finnish racetracks 
and general promotion of harness racing happened in Finland 1900s later than in Western 
Europe. The role of civil society strengthened in Finland in the beginning of 1970s in the 
fields of harness racing, horse breeding and horse betting. The state moved the control of 
horse breeding from its own officials to Suomen Hippos, the hybrid of civil society and 
public power. The changes concerning the regulation of horse betting in the beginning of 
1970s allowed using the money from horse betting dedicated to state also to promoting of 
harness racing. Also, in 1970s Suomen Hippos added the assortment of horse betting and 
already 1974 there were betting productions, which were possible to bet also off-track in 
whole country. However already in early 1980s there was starting in horse husbandry field 
a process, where public power took from sector to sector more significant role than earlier. 
That process culminated 2017 in fusion of Finnish gambling actors. From that point the 
Finnish public power is again almost in hegemonic position in Finnish horse husbandry 
field. The punters and all horse betting are managed by Veikkaus, betting company owned 
by Finnish state. The racetracks are modified to organizations, which are operating only 
by support of Finnish state and their purpose is to deliver betting productions to the state-
owned gambling company. It seems so, that horse field’s dominancy by civil society and 
meanings articulating to it was temporary phenomenon, which was hardly connecting to 
dominance of harness racing in horse husbandry field. Its first signals appeared already in 
the end of 1960s, it was as strongest in the time of harness racing’s growth, from 1970s to 
depression in 1990s, and its prime time seemed to be over in the end of 2010s.

The main conclusion of the study in terms of horse husbandry is that the development 
of horse husbandry and overall society cannot be separated from one another. The impact 
horse husbandry has on our culture changes as society does, but at the same time horse 
husbandry is a social practice that in itself, and with the aid of its institutions, changes 
society. Horse husbandry is thus a permanent structure in our society, where almost all 
sectors in civil society’s horse field have been and still are controlled by public power.
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The results of the study in terms of gambling show that the foundations of the horse 
betting discourse have stayed the same through the years. The horse betting discourse has 
been a continuous battle between the meanings of sin, crime, morality, ethics and money. 
Of course, the positions of agents in the field of gambling have changed over time, as have 
the ongoing tensions and the variations of sin, crime and monetary gain associated with 
gambling. As a part of horse husbandry and culture as a whole the equine sports gambling 
discourse has been under constant change, but the foundations of each have remained the 
same.

The permanence of the horse husbandry discourse as a part of the gambling discourse 
is connected to the formation of identity of the actors in the field. The durable grammar of 
sin, crime, morality and ethics versus monetary gain is thus a tool used for the creation of 
identities for agents. This discourse is used by practitioners and authorities to dissociate the 
agents from other groups that public authorities try to control.

The permanency of the gambling discourse also creates a foundation for the similarities 
visible in the transformation process of the gambling field, especially from the point of view 
of its agents. In the beginning, gambling was articulated as an integral part of civil society 
when permitted by public policy: it was seen as part of culture, horses and sports. However, 
as the fiscal significance of gambling continued to grow, it became directly connected to 
the public policy itself. The Finnish National Betting Agency’s (Veikkaus) transformation 
from a patron of sports to a sponsor of the arts and sciences during the 1950s is remarkably 
similar to the transformation of the Finnish Trotting and Breeding Association (Suomen 
Hippos), when it evolved from being the cornerstone of horse business to a sponsor of the 
Finnish welfare state in the 1980s. This is the third significant observation made in terms 
of gambling: in the battle over gambling’s ideological meaning, monetary gain surpasses 
morals and ethics, as long as there is enough profit. Thus, the pressure of monetary gain 
forces gambling organizations onto paths laid out by public policy.

The most recent display of similarity in the transformation of the gambling field was 
coming out during the autumn of 2016. The intent to unify all three Finnish gambling 
organizations into one new state-owned organization in 2017 came true. This operation 
proves that the strong control that public authorities have had over gambling continues 
to be powerful even in a globalized context. In the 21st century at the latest, gambling 
has become to be seen as an international problem, with various countries either claiming 
supranational freedom or national protectionism. The fusion of the organizations will 
create new positions for the agents of horse husbandry, still unknown and unrelated to 
previous articulations, the horse racing field and equine journalism. The fusion will verify 
the claim, made also in this study, that horse racing still has a significant function in the 
funding of a welfare state in the end of 2010s.

The main conclusion of the study in terms of journalism, the third main term in my 
work, is a phenomenon of the equine journalism field: a pattern of returning to the field 
of horse husbandry after detaching from it. This pattern is related to both whoever is 
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controlling the doxa of equine journalism at the time, as well as whoever controls the doxa 
of the field of horse husbandry. Frequently these have been the same powers. Through the 
interaction of the fields and the battle of these powers, equine journalism has been in a 
close relationship with the harness racing and gambling sectors of the horse husbandry 
field. Equine journalism as such does not follow the trajectory of journalism in general: 
journalism has since the 1980s actively created its own journalistic discourse and voice, 
offering the agents of civil society and public powers a platform to discuss and communicate 
with each other. On the other hand to ensure public success, horse husbandry institutions 
have assumed presentations and procedures influenced by the media, and thus adaptation 
has affected not only equine journalists but also agents in the horse husbandry field, 
especially harness racing and gambling institutions.

When reflecting horse husbandry and the success of equine gambling and journalism, it 
becomes clear that these are also connected to the urbanization. The roots of harness racing 
are deep in the Finnish countryside’s masculine agrarian society. However, after the newly 
gained independence, working horses were at the center of horse husbandry, and harness 
racing was often seen as a frivolous pastime. This reflected the work ethic of a society driven 
mainly by religion and agriculture. After the rebuilding phase of the 1950s, harness racing 
became the center of horse husbandry. Harness racing’s articulation as part of the free time 
and hobbies of the post-modern man, gave horses, harness racing, gambling and equine 
journalism a new chance. The advancement from the era of working horses to harness 
racing reflects the fast urbanization of Finnish society. By the 1990s at latest, gambling had 
moved to the center of the entire field horse husbandry. Harness racing partly lost its earlier 
cultural meanings, and became controlled by the values of the gambling field. The cultural 
changes throughout the decades are therefore also visible in horse husbandry and harness 
racing-related journalism, and harness racing journalism becomes closer to the conventions 
of traditional journalism, at least in part.

At the end of this study, I speculate upon the future of horse husbandry, because in 
the 21st century the future is no longer as clearly predictable as it was when harness racing 
or gambling took over horse husbandry in the urban areas in the 1960s and 1970s. Horse 
husbandry as part of an urban lifestyle in the end of 2010s is related to spending time at the 
stables; stable activities are available in areas immediately.

Keywords: Harness racing, harness betting, horse husbandry, equine journalism, gambling, 
journalism, civil society, public policy
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1 Johdanto

1.1 Hiipivää hevoshulluutta
Isoisäni ja hänen hevosensa ilmestyminen kotipihaani Porin Vähäraumalle 1950-luvun 
puolivälin jälkeen on ensimmäinen yhä mielessäni oleva muisto ravihevosesta. Kaupunki-
laiselle pikkupojalle oli sykähdyttävä hetki nähdä oma isoisänsä kilpakärryihin valjastetun 
hevosen rattailla. Vaari oli tullut Kankaanpäästä Poriin viidenkymmenen kilometrin mat-
kan hevostaan kävelyttäen. Kun pikkutilan mies uhraa pari–kolme päivää päästääkseen 
ajamaan hevosella kilpaa, täytyy kilpa-ajokuumeen, kuten raviväen intoa siihen aikaan 
usein kutsuttiin, olla vaarallisissa lukemissa. Isoisän ravi-into ja laajemmin hevoshulluus 
olivatkin tarttuvaa laatua. Sain tuosta kohtaamisesta sytykkeen lähteä raveihin, ja siitä läh-
tien olen viihtynyt hevoshullujen joukossa.

Ravi- ja hevosinnostukseni ei jäänyt vain hevosten ihailuun kaviouran äärellä tai hevos-
pelien harrastamiseen. Innostukseni kirjoittamiseen antoi raveille palstatilaa jo 1960-lu-
vun puolivälissä porilaisessa Uudessa Ajassa. Hevostalous-lehteen pääsin toimitustöihin 
ensi kerran 1967. Into kirjoitella raveista sai minut myös pyrkimään Tampereen yliopis-
toon. Jo opiskeluaikana tartutin ravi-intoa ja hevoshulluutta myös Satakunnan Kansan 
toimitukseen. Pian omaksuin toimitusharjoittelijan ja uutistoimittajan roolien ohella toi-
mituksen ”raviniilon” tehtävät.

Valmistuttuani ja käytyäni armeijan aloitin 1976 työskentelyn hevosalan keskusjärjes-
tön, Suomen Hippoksen tiedotussihteerinä. Pian minut siirrettiin pääsihteerin tehtäviin, 
ja hevosväen ilosanoman eteenpäinvieminen siirtyi kirjoittelusta strategiselle tasolle, jul-
kisiin esiintymisiin ja kabinettien vääntöihin. 1983 palasin kaviouran äärelle, Tampereen 
Teivon ravikeskuksen johtoon, jossa viihdyin yhtä katkoa lukuun ottamatta kesään 2013 
saakka. Teivon aika vei minut kentälle myymään raveja ja hevospelejä, tarjoamaan kan-
salle ruokaa ravikeskuksen ravintoloissa, juomaa pubeissa ja sirkushuvia kaviouran ovaa-
lilla. Aikaa riitti enemmän myös kirjoittamiseen. Siirtyminen Teivoon toi minut myös 
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takaisin Tampereen yliopiston läheisyyteen, jossa keväällä 2002 aloitin jatko-opinnot. Jo 
aivan opintojeni alkuvaiheessa kirjoitin Pellolta paanalle ja pussihousumiehistä patiinipoi-
kiin – Hevostaloudesta talouden hevoseen – Hevosen ja pelaamisen tarina Hippos-Suomessa 
-kirjan, jonka Suomen Hippos julkaisi 2003. Tuo teos (Mahlamäki 2003) ja sen virittämät 
pohdinnat raviurheilun, hevospelaamisen ja koko hevostalouden kulttuurisista merkityk-
sistä rakensivat myös pohjan, johon tämän tutkimuksen tarkemmat analyysit sijoittuvat. 
Nyt käsillä olevassa työssä olen sijoittanut näitä varhaisempia pohdintojani uudenlaiseen 
kontekstiin.

2000-luvun kirjoittamisintoni ei rajoittunut vain edellä mainittuun kirjaan. TkT, 
KTM Jarmo Salmen kanssa lähestyimme hevosasiaa ja ravirataa instituutiona myös stra-
tegian näkökulmasta samalla kun pohdimme mahdollisuuksia kehittää mittaristoja rato-
jen toiminnan arvioimiseksi (Mahlamäki & Salmi 2005; 2009; 2012). Jo Hippokselle kir-
joittamani kirjan yhteydessä tekemäni päätelmät, työssäni Teivossa kohtaamani tilanteet, 
pohdinnat raviradan strategian työstämisessä ja ratamittariston kehitystyössä esiin pon-
nahtaneet ongelmat vaivasivat minua yhä useammin. Ne saivat minut pohtimaan, miksi 
ravimiehistä ja hevosväestä yleensä puhuttiin niin kuin koin tapahtuvan: ravi-innon ja sen 
sivuoireena ilmenevän pelikuumeen pelättiin olevan usein tarttuvaa laatua, ja hevoshul-
luus kuvattiin ulkopuolisten silmin usein vaarallisena oireyhtymänä.

Pelikuumeen pelko on yksi usein esiin nouseva esimerkki siitä, millä tavalla julkiset 
kamppailut hevospeleistä perustuvat erilaisten kulttuuristen merkitysten esiin nostami-
seen ja hyväksi käyttämiseen. Yksi valaiseva tapaus nousee tästä mieleeni. Laajensimme 
2000-luvun alussa Teivon raviradan ulkopuolista totopelipisteverkkoa. Totopisteessä on 
mahdollisuus lyödä vetoa hevosista ja seurata raveja suorana tv-lähetyksenä. Menin esitte-
lemään mahdollisuutta Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kioskimyymälään. Kun 
pisteessä sijaitsivat jo RAY:n peliautomaatti ja Veikkauksen online-pääte, ajattelin, että 
toto toisi oivan lisän kioskin pelitarjontaan. Latelin henkilökunnalle tavanomaista kaup-
paratsun myyntijargonia. Mutta mitä pidemmälle esitykseni ehti, sitä ihmettelevämmäksi 
kävi kioskin myyjän katse. Ymmärsin lopettaa puheeni, ennen kuin hän olisi hälyttänyt 
lääkintävahtimestarin paikalle ja kehottanut palauttamaan siviilivaatteissa olevan potilaan 
osastolleen. TAYS-episodi on esimerkki niistä kulttuurisista merkityksistä – oikeastaan 
kulttuurisesta pelosta – joihin ravi- ja hevospelikuumeen torjunta johtavat.

Tuo oivallukseni kulttuuristen merkitysten voimasta ja tärkeydestä yhteiskunnan ja 
julkisten kamppailujen ymmärtämisessä on saanut minut jatkamaan ponnisteluja tutki-
mustyön saralla. Vuoden 2013 syksystä olen Risto Kuneliuksen ansiokkaalla ohjauksella 
ryhtynyt tosissani saattamaan historian ja viestinnän tutkimuskenttien välimaastossa ole-
vaa työtäni sille asteelle, että sitä voisi esitellä muillekin. Tuon ohjauksen ja työn myötä 
kirkastui myös tutkimusasetelmani ja koko ymmärrys siitä, että pikkupojan tartuttaneessa 
innostuksesta raveihin ja ylipäätään hevosiin on pohjimmiltaan kyse kulttuurissa syntyvis-
tä merkityksistä. Olenkin tähän työhöni yhdistänyt aiemman hevostalouden ja toton his-
toriankirjoitukseni ainekset tarkempiin erittelyihin hevosrahapelien sääntelystä käytyihin 
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julkisiin kamppailuihin. Erontekoa aiempien töideni ja tämän työn välillä selvennän vielä 
tämän johdantoluvun lopuksi.

1.2 Historian ja yhteiskuntatieteen kiikkulaudalla
Yhteiskuntatieteissä ns. kulttuurisen käänteen alku ajoitetaan 1970- ja 1980-luvulle. Suo-
malaisessa sosiologiassa kyseenalaistettiin jo 1980-luvun alkupuolella lähestymistapoja, 
joissa yksipuolisesti korostettiin taloudellisten tekijöiden merkitystä yhteiskunta-analyy-
sissa. Samalla alettiin tarkastella sosiaalista elämää enemmälti kulttuurisena ilmiönä ja 
etsiä uusia tarkastelutapoja ja menetelmällisiä ratkaisuja. (Jokinen 2005.) Suuri osa suo-
malaisista sosiologeista siirtyi rakennesosiologiasta konstruktionistiseen sosiologiaan. Ala-
suutarin (1996, 17) sanoin ajatuksena oli ”tarkastella yhteiskunnallista todellisuutta siltä 
kannalta, miten kielessä ja käytännöissä ilmaisunsa saavien käsite-erottelujen ja ajatuske-
hysten kautta rakennetaan sosiaalista todellisuutta”. Kansainvälisillä kentillä kulttuurin-
tutkimuksen suosio oli ollut nousussa jo 1970-luvulta alkaen. Suuntauksen synty voidaan 
yhden selvityksen mukaan ajoittaa vuoteen 1964, jolloin Stuart Hall (1992a, 11) perusti 
yhdessä Richard Hoggartin kanssa Birminghamin yliopistoon nykykulttuurin tutkimus-
keskuksen.

Tätä työtä eri tavoin inspiroineita tutkijoita ovat muun muassa Pertti Alasuutari, 
 Zygmunt Bauman, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas ja Risto Kunelius. 
Laajasti ymmärrettynä he kaikki ponnistavat sosiologian kentältä ja heidän työnsä kiin-
nittyvät konstruktionismistä ponnistavaan niin sanottuun kulttuuriseen tai kielelliseen 
käänteeseen. Sen mukaan jaettu, sosiaalinen todellisuus rakentuu mielen ja kielen, arjen 
puheen aikaansaannoksena. Voi siis sanoa, että työni virittyy juuri tältä pohjalta. Maailma 
ei kuitenkaan ole välttämättä näin yksioikoisen selkeä. Alun perin olen saanut koulutuk-
seni lehdistö- ja tiedotusopissa, jota vielä 1970-luvun alun yliopistomaailmassa hallitsi rea-
lismin sävyttämä maailmankatsomus: Maailma ja todellisuus ovat jossain tuolla ulkona.

Lehdistö- ja tiedotusoppi sekä sen seuraaja, viestintä, kuuluvat yhteiskuntatieteiden 
kentälle, jossa tärkeä jakolinja kulkee realistisen ja konstruktionistisen tieteenkäsityksen 
välillä. Viimeksi mainitussa tarkastellaan sosiaalisesti rakentuneita kuvia, ja vastaavuutta 
ymmärryksemme ja ”ulkoisen” todellisuuden välillä ei kysellä. Realistin käsityksen mukaan 
taas tieteen kuvaama todellisuus on tosi todellisuus, ja teoriamme voivat teoriassa tavoittaa 
sen sellaisena kuin se on (ks. esim. Määttänen 1995). Realismin ja konstruktionismin ver-
sioita monipuolistaa vielä kysymys strukturalismista: erilaisten rakenteiden pakottavasta 
voimasta ihmisten toimintaan. Konstruktionistille nämä rakenteet voivat olla yhteisten 
kielenkäyttötapojen piirteitä, realistille ne voivat olla vaikkapa markkinoiden mekanisme-
ja. Muiden ismien tapaan strukturalismi viittaa uskomukseen – omassa uskossaan siihen, 
että rakenteet määräävät toimintaa. Myös tämän uskomuksen vahvuus ja kattavuus erotta-
vat tutkijaryhmiä toisistaan.



28

Suomessa joukkoviestinnän tutkimusten lähestymistavat ovat siirtyneet realismin 
alustalta kohti konstruktionismia. Veikko Pietilän (1997, 35) mukaan prosessi on kulkenut 
yhdysvaltalaisesta määrällis-empiirisestä (MCR) perinteestä sen haastaneen uusvasemmis-
tolaisen kriittisen suuntauksen kautta kohti kulttuurintutkimuksen kenttää (Rahkonen 
2006, 28). Usein välienselvittelyssä on kuitenkin kyse painotuseroista: matkalla tieteen-
filosofiasta journalismin ja viestinnän kysymyksiin molemmat näkemykset helposti kär-
jistyvät (Kunelius 2003, 15). Dogmaattista kantaa asiaan ei kuitenkaan ole pakko ottaa. 
Esimerkiksi Pertti Suhonen (1994, 42–43; Rahkonen 2006, 28) on kuvannut ympäristöon-
gelmien julkisuutta käsittelevän tutkimuksensa tieteenteoreettista asemointia seuraavasti:

Lähtökohta on siinä mielessä objektivistinen ja positivistinen, että hyväksyn yleisesti tun-
netun informaation monista tapahtuneista, käynnissä olevista ja odotettavissa olevista ym-
päristön muutosprosesseista todellisuuden reaalikuvaukseksi. Mutta tutkimuksessa on sen 
lähtökohdista huolimatta konstruktionistinen perusvire.

Kyse on siis siitä, millaisiksi asiat rakentuvat julkisuudessa. Suhonen siis hyväksyy, mieles-
täni oivasti, ajatuksen, että todellisuutta on myös kielen ulkopuolella. Siitä huolimatta hän 
toteaa tekevänsä konstruktionistisesti virittyvää tutkimusta. Samanlainen ajatus kantaa 
myös omaa työtäni.

Innoitukseni päälähteet ovat sosiologeja, ja työni kiinnittyy useissa kohdin sosiologian 
ja nimenomaan makrososiologian määritteisiin. Anthony Giddensin (2006, 2, 25) ajatte-
lua soveltaen tutkin ihmisten, ryhmien ja yhteisöjen elämää tiiviissä hetkessä mutta en-
nen kaikkea analysoin pitkän aikavälin muutoksia. En kuitenkaan ole sosiologi, mitä se 
milloinkin tarkoittaakaan, vaan viestinnän tutkimuksen ”torilta” (Pietilä 1997, 367) pon-
nistavana tutkijana ajattelen tekeväni kulttuurisesti virittynyttä tutkimusta – eräänlaisella 
historian ja yhteiskuntatieteiden kiikkulaudalla. Risto Alapuro (2010, 537) kuvaa asemaani 
huumoria unohtamatta tähän työhön hyvin istuvin sanoin: ”Mieliaihe[eni] ja keppihevo-
se[ni]… koskevat historiaa enemmän kuin sosiologiassa on tapana”. Vaikka olen toisaalta 
pyrkinyt sosiologisen kirjallisuuden kautta ottamaan historiasta teoreettista etäisyyttä, 
toisaalta oma intoni historiaan ja kulttuuriin – ymmärrettynä omaan aikaansa sijoittunee-
na elämän koko kirjona – on tarjonnut tärkeän liikevoiman työn tekemiselle. Hieman kär-
jistäen voin todeta, että olen yrittänyt yhteiskuntatieteilijänä katsoa nykyisyydestä taak-
sepäin selittäen sitä, miten olemme nykytilanteeseen tulleet, mutta olen samaan aikaan 
antanut itselleni myös luvan istua historioitsijan tuolille suunnaten katseeni raviurheilun, 
hevospelien ja koko hevostalouskeskustelujen kulloisiinkin käänteisiin. Tutkaillessani his-
toriaa yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta hyväksyn kuitenkin sen tosiasian, että koko 
eletty elämäni vaikuttaa historian hetkiin suuntaamaani tarkasteluun. En kuitenkaan koe 
tutkija-asetelmaani historian ja yhteiskuntatieteen nivelkohdassa erityisen ristiriitaiseksi, 
enkä tämän enempää erikseen pohdi monen historiantutkijan usein kavahtamaa taakse-
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päin katsomista1, jolloin voi helposti syntyä myös Foucaultin (2005a) esiintuomaa voitta-
jien historiaa.

Työni kuluessa sen pääkysymys on muotoutunut kaksitahoiseksi. Ensinnäkin tavoit-
teena on tarkastella raviurheilun, hevospelaamisen (hevosiin liittyvän rahasta pelaamisen) 
ja koko hevostalouden (hevoseen ja/tai sen toimintaympäristöön rakentuvan ja liittyvän 
monimuotoisen toiminnan) yhteyteen muotoutuvia kulttuurisia merkityksiä ja kenttiä sekä 
journalismin roolia merkitysten ja kenttien kehityksessä. Tämän tarkastelun päälinjat luon 
pääosin tätä johdantoa seuraavissa kolmessa luvussa. Näissä luvuissa käytän hyväkseni jo 
aiemmin mainitsemaani vuoden 2003 teostani (Mahlamäki 2003). Tässä työssä tarkastelen 
kuitenkin erikseen hevostalouden ja hevosrahapelien kehitystä ja täydennän näiden kah-
den rinnakkaiskertomuksen luomaa taustaa pohdinnalla suomalaisen journalismin kehi-
tyksestä. Kolme ensimmäistä varsinaista lukua pyrkivät siis kuvaamaan (toisiinsa liittyvää 
mutta myös erillistä) kolmea merkitysmaailmaa, joiden leikkauspisteissä hevosrahapelejä 
koskevat poliittiset ja julkiset kamppailut on käyty. Tavoitteenani on näin kulttuurintut-
kimuksen keinoin luoda mahdollisimman hyvin argumentoitu yleiskuva muuttuvista mer-
kitysympäristöistä hevosväen kulttuurisina toimintaympäristöinä.

Toinen tavoitteeni on tarkastella perusteltujen tapaustutkimusten (luvut 6–9) ja vuo-
den 2017 suomalaisen rahapelikenttämuutosten analyysin (luku 10) kautta sitä, millaisia 
konkreettisia julkisia kiistoja ja merkityskamppailuja hevospeleistä käytiin suomalaisessa 
yleisjulkisuudessa. Näin työni pyrkimyksenä on siis myös kuvata, miten raviurheilu- ja he-
vos(peli)innon tartuttama väestönosa toimi ja selviytyi hevostalouskentän julkisuudessa, jossa 
kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta mittelevät voimiaan taistossa hevostalouden merki-
tyksistä, funktioista ja – ennen kaikkea – hevospelituotoista. Näitä taistoja tarkastelen erit-
telemällä sanomalehtikirjoittelua, siinä esiin päässeitä toimijoita ja julkisessa keskustelussa 
käytettyjä argumentteja.

Johdantoluvun jälkeisissä kolmessa luvussa (2–4) rakennan siis ensin narratiivisella ot-
teella hevostalouden, hevospelaamisen ja hevosiin liittyvän journalismin historiaa. Käyn 
läpi sekä hevosalan omaa kansalaisyhteiskunnasta ponnistavaa julkisuutta että kansalais-
yhteiskunnan suoraan julkiseen valtaan kytkeytyvää julkisuutta kuin myös vain julkisen 
vallan kentälle sijoittuvaa säädösjulkisuutta. Luvussa 2 keskityn hevostalouden ympärille 
kehkeytyvien kulttuuristen merkitysten ja kenttien sekä niiden kehityksen kuvaamiseen. 
Luvussa 3 ovat keskiössä hevospeleihin kytkeytyvät merkitykset osana suomalaista rahasta 

1 Katseen suunnassa on kyse näkökulman legitimaatiosta. Yhteiskuntatieteilijä katsoo nykyisyydestä taak-
sepäin mutta historioitsijalle tilanne on problemaattisempi. Historioitsija lähtee kyllä nykypäivän relevan-
teista kysymyksistä mutta hänen pitää välttää keinotekoisia yhteyksiä tutkijan kulttuurin ja tutkimuskohteen 
välillä. Jos historioitsija katsoo vain taaksepäin, syntyy ”voittajien” historiaa, ja ”hävinneet” jäävät unholaan. 
(Haapala 1989.)

Historiantutkijoiden yksinoikeutta menneisyyteen ja katseen suuntaa on kritisoinut myös Jorma Kalela 
(2000). Hän huomauttaa, että yksilön historiankuvaa muovaa usea tekijä, kuten perheen ja työpaikan suul-
linen perinne sekä media, ja että nämä eri väylät muokkaavat yksilön historiantietoisuutta enemmän kuin 
akateemiset historiantutkimukset. Kalelan kannanotossa on vivahde ymmärryksestä perinteisen historian-
tutkimuksen ulkopuolelle, kohti kulttuurisesti painottuneita yhteiskuntatieteitä, sekä viittaus yhteiskunta-
tieteiden ja historiatieteen uudelleen lähestymiseen.
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pelaamisen kenttää. Luvussa 4 pohdin journalismin ja hevosjournalismin suhdetta sekä 
hevosjournalismin roolia raviurheilun, hevospelien ja koko hevostalouden kulttuuristen 
merkitysten ja kenttien muutoksissa.

Näin syntyneeseen kontekstiin sijoitan lukujen 6–9 neljä tapaustutkimusta2 sekä ti-
lastoanalyysiin ja lähiluvun metodiin nojaavan luvussa 10 esitettävän analyysin Suomen 
rahapelikentän rakenteiden muutosprosessista 2010-luvulla. Niiden aineistot, esille tulevat 
keskeiset toimijat ja tutkimusmetodit esittelen luvussa 5. Tapaustutkimukset ja luvun 10 
analyysi ovat päälukuja paikallisempia, yksityiskohtaisempia ja ajallisesti tiiviitä yleis- ja 
hevostalousjulkisuuden välisiä analyyseja. Tapaustutkimukset ja luvun 10 analyysi muo-
dostavat työn toisen empiirisen ulottuvuuden. Tarina etenee niin lukujen sisällä kuin ta-
pausten esittämisjärjestyksessä pääosin kronologisesti. Luvussa 11 tuon esiin tutkimukseni 
keskeiset tulokset. Työni lopuksi, luvun 12 Jälkisanoissa, esitän hevosalan 2010-luvun muu-
toksia ja spekuloin alan kehitysnäkymillä.

1.3 Tarjontaa teorioiden tavaratalossa ja käsitteiden kauppapaikoilla
Työn käsitteelliset ja teoreettiset ainekset koostuvat yhtäältä sosiologisista teorioista, jotka 
jäsentävät historiallisia muutoksia. Hevostalousluvun (luku 2) teoreettisen taustan muo-
dostavat Pertti Alasuutarin (1996; 2017) moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalouden käsit-
teistö sekä Zygmunt Baumanin (2002) muotoilema pohdinta raskaan ja notkean modernin 
murroksesta. Alasuutarin tarjoama vaiheistus antaa hyvän lähtökohdan pohtia Suomen 
hevostalouden muutoksia suhteessa yhteiskuntaan. 1990-luvulla luotu käsitteistö on osoit-
tanut kestävyytensä myös 2010-luvun kilpailutalouden EU-Suomen analyysissä (Alasuu-
tari 2017). Alasuutari paaluttaa moraalitalouden alun välittömästi toisen maailmansodan 
jälkeiseen aikaan ja ajanjakson päättymisen 1960-luvun jälkipuolelle. Vastaavilla vuo-
sikymmeniin, ei vuosiin, kytkeytyvillä ilmaisuilla hän periodisoi suunnittelutalouden 
vaiheen 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin ja kilpailutalouden ajanjakson alun 
1980-luvun alkupuolelle. (Alasuutari 1996, 105–115.) Alasuutarin alkuperäisen ajatuksen 
mukaan vaiheet sijoittuvat taitekohdissaan siis osin myös limittäin.

Bauman (2002, 16) puolestaan nostaa esiin käsitteistöstään ”tilan ja ajan muuttuvan 
suhteen”, ja hän tavoittaa hyvin modernin yhden keskeisen muutoksen. ”Modernin ras-
kaassa versiossa edistys tarkoitti koon kasvattamista ja laajenemista tilassa” (emt., 141). 
Painotus muuttui, ”kun koitti ohjelmistokapitalismin ja notkean, kevyen modernin aika” 
(emt., 142), jossa ”kaikki tilan osat voi saavuttaa saman ajan kuluessa” (emt., 144).

Sinänsä eri tutkijoiden käyttämien periodisaatioiden vertailu ei ole aina yksiselitteistä 
mutta usein kuitenkin kohtuullisella osumatarkkuudella luettavissa. Tulkitsen esimer-

2 Kuten jo edellä totesin, lukujen 2–4 historian tarinoiden ja lukujen 6–9 tapaustutkimusten aiheet nou-
sevat esiin myös 2003 kirjassani (Mahlamäki 2003). Se ei ole kuitenkaan akateeminen työnäyte (emt., 375), 
vaan vasta tässä työssäni vieritän kirjan tarinat ja aiheet tutkimuskentälle ja luon perusteltua, toivottavasti 
kriittisenkin tarkastelun sietävää tietoa.
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kiksi Alasuutarin (1996; 2017) ja Baumanin (2002) käsitteiden liitoskohtia seuraavasti: 
 Baumanin raskaaseen moderniin sijoittuu koko Alasuutarin moraalitalous kantavana voi-
manaan moraalisten periaatteiden oikeudenmukaisuus- ja tasapuolisuusvaatimukset sekä 
pääosa ”tieteelliseen” suunnitteluun ja organisointiin perustuvasta suunnittelutaloudesta. 
Sen loppuvaiheen katson kuuluvan jo Baumanin notkistuvaan ja notkeaan moderniin, 
joka on samansukuinen alasuutarilaisen kilpailutalous-käsitteen kanssa. Raskaassa mo-
dernissa ja suurimmassa osassa suunnittelutalouden sfääriä ajateltiin valtiovallan tehtä-
väksi rationaaliselta pohjalta ratkoa ihmisten yksityiselämän ongelmia. Kilpailutaloudessa 
markkinakilpailun logiikka alkoi taas työntyä yhä voimallisemmin valtion kentälle ja toi-
mintoihin.

Työni toinen tärkeä teoreettinen pohja rakentuu erityisistä merkitysjärjestelmien ana-
lyysiin virittyneistä käsitteistä. Näitä ovat työssäni Stuart Hallin (1992a) sekä Ernesto 
Laclaun ja Chantal Mouffen (1985) artikulaation käsite. Sen rooli korostuu hevospelaa-
mista ja sen taustalla olevaa yleistä rahasta pelaamista koskevassa luvussa (luku 3). Arti-
kulaatiokäsitteen käyttö on samalla tapa kuvata, minkälaista tekemäni diskurssianalyysi 
on. Hall omaksui idean artikulaatiosta jälkistrukturalistista3 diskurssiteoriaa edustaneilta 
Ernesto Laclaulta ja Chantal Mouffelta (emt.). Artikulaatio kuvaa toimintaa, jossa jokin 
diskursiivinen käytäntö nivoo itseensä siitä irrallisina pysyneitä seikkoja. Kun jokin ele-
mentti kytketään osaksi diskurssin rakenteen kokonaisuutta, se saa identiteettinsä sisäi-
sissä suhteissa toisiin systeemin jäseniin, eli eroina, samaan tapaan kuten kielijärjestelmän 
termit de Saussuren (2014) kielikäsityksessä, mutta nyt nähtynä historiallisesti muuttuvina 
ja poliittisten toimijoiden ja projektien muuttamina. Hevos- ja rahapelikäsitteiden mer-
kityksiä analysoidessani käytän artikulaatiota teoreettisena ja analyyttisena työkaluna, 
enkä siis tavoittele teorian uudelleen muotoilua. Käytän käsitettä työkaluna pohtiessani 
merkityskytkentöjen yhteen liittämistä tai niiden purkamista ja metsästän työkalun avulla 
hevospelaamisen diskurssin erilaisia muotoja. Artikulaation käsite avaa hyvät lähtökohdat 
pohtia niin hevospelien kuin koko rahasta pelaamisen ideologisen taistelun kenttää. Niissä 
ovat vuosisatojen ajan käyneet kisaa synnin, rikoksen, moraalin, etiikan ja taloudellisen 
hyödyn elementit.

Kolmas teoreettinen astinlauta on instituutioiden, toimijoiden ja kenttien välisiä suh-
teita tilanteissa (enemmän pysäytyskuvan omaisesti) jäsentävä Pierre Bourdieun (1985; 
1986; 1990; 1993; 2005) kenttäteoria. Sen avulla rakennan journalismi- ja hevosjourna-
lismiluvun (luku 4) näkökulmaa. Bourdieun (1986) mukaan ihmiset toimivat erilaisilla 
kentillä, joilla olevat voimat vaikuttavat siihen, mitä asemia toimija voi ottaa haltuunsa. 
Kenttäteoria pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan todellisuuden rakentumista määrittä-
vät yhteiskunnalliset, aikojen kuluessa rakentuneet ja yhä muutoksessa olevat sosiaaliset 
rakenteet (Bourdieu 1990, 113). Bourdieu jakoi Foucaultin edustaman suhteellisen käsi-
tyksen kielestä mutta katsoi kuitenkin todellisuutta olevan myös kielipelien ulkopuolella 

3 Jälkistrukturalistinen, intellektuelli liike syntyi Ranskassa 1968, poliittisesti levottoman vuoden jälki-
mainingeissa. Calhoun ym. (2012, 494) liittävät jälkistrukturalismin samaan kasvualustaan postmodernis-
min kanssa.
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(Bourdieu 2005, 10). Rakenteistunut todellisuus oli Bourdieulle sekä aineellista että sym-
bolista: vaikka todellisuutta luodaan ja ylläpidetään sosiaalisesti rakentuneissa ja muuttu-
vissa käytännöissä, todellisuudella on myös objektiivinen puolensa. Kenttäteorian ohella 
tukeudun journalismin pohdinnoissa Risto Kuneliuksen, Elina Nopparin ja Esa Reuna-
sen (2010, 72–75) tulkintaan medioitumisen käsitteestä, niin sen määrästä kuin laadusta: 
 medioitumisessa on kyse instituutioiden keskinäisistä suhteista sekä niiden muutoksista, ja 
laajassa mielessä medioituminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa instituutiot (tai ken-
tät) sopeuttavat toimintaansa toisiinsa.

Kolmen ensimmäisen luvun teoreettisilla tukipilareilla on omat vivahde-eronsa. Tar-
kasteltaessa yleisiä sosiologis-teoreettisia sitoumuksia ei niiden välille kuitenkaan synny 
suurta ristiriitaa. Niin Alasuutarin ajanjaksojen jaottelu kuin Baumanin raskaan ja not-
kean modernin käsitteet kuvaavat historiallista muutosta ja samalla jäsentävät sitä. Hallin 
sekä Laclaun ja Mouffen artikulaation käsite auttaa kuvaamaan sitä, miten eri elementit 
diskursseissa kytkeytyvät toisiinsa, miten niitä voi irrottaa toisistaan ja jälleen kytkeä uu-
delleen. Bourdieun kenttäteoria taas auttaa kuvaamaan usean toimijan muodostamien toi-
mijakonstellaatioiden sekä eri kenttien välisiä suhteita.

Luvussa 2 kuvattavassa hevostalouden pitkässä kaaressa alasuutarilaiset ja baumanlaiset 
käsitteet mahdollistavat hevostalouden kytkemisen talouden ja koko yhteiskuntakehityk-
sen suuriin rakenteisiin ja niiden muutosprosesseihin. Niiden rinnakkainen käyttö avaa 
tarkastelua niin erityisesti suomalaisesta kuin yleisemmästäkin näkökulmasta. Luvun 3 
hevospelaaminen osana rahasta pelaamisen tarinaa sijoittuu tavallaan hevostalouden ja yh-
teiskunnan suhdetta kuvaavan prosessin (luku 2) sisään. Näin on perusteltua ajatella, että 
tarvitaan edellistä lukua tarkempi ote sen analysoimiseksi, miten tietyistä asioista julkisuu-
dessa puhutaan. Jo hevostalousluvussa tarkastelen yhden tason artikulaatioita, kun käytän 
puheavaruuden käsitettä laajassa mielessä löytääkseni kamppailun kohteena olevista osiois-
ta suomalaista hevostaloutta yhdistäviä tai jakavia tekijöitä. Luvussa 3 Hallin artikulaatio-
teoria antaa kuitenkin erityisesti julkisen rahapelipuheen tasolla mahdollisuuden analy-
soida hevostalouden ja yhteiskuntasuhteen ison kaaren murroskohtia, paneutua aiempaa 
yksityiskohtaisemmin merkitysten – elementtien, momenttien ja diskurssien – muuttuviin 
kytkentöihin. Luvussa 4 ovat tarkastelun ja analyysin kohteena toimijoiden ja eri kenttien 
väliset suhteet sekä journalismin rooli hevostalouden ja pelaamisen kulttuuristen merki-
tysten muutoksista käytävän kamppailun areenana. Tähän tarkasteluun kenttäteoria tar-
joaa riittävän ponnistusalustan.

Rakenteen ja toiminnan väliin sijoittuvan sosiologisen analyysin mahdollistavia teo-
rioita on edellä esitettyjen ja tähän työhön valittujen ohella tarjolla yhteiskuntatieteen 
laajalla kentällä toki muitakin. Olen kuitenkin tehnyt päävalinnat siltä kannalta, että va-
litut käsitteet ja niiden taustalla olevat teoria-ainekset kykenevät valottamaan kolmessa 
ensimmäisessä pääluvussa esiin tulevia, koko työn perusasetelmaan kytkeytyviä kysymyk-
senasetteluja. Tekemäni käsitevalinnat ja niiden taustalla oleva teoria-aines tuovat kukin 
omalla tavallaan monipuolisuutta tarkasteluun. Ajattelen, että niiden painotukset vastaa-
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vat ensimmäisten lukujen hieman toisistaan poikkeaviin kysymyksenasetteluihin kukin 
erikseen.

Valitsemani käsitteet ja teoriat ovat minulle ensisijaisesti työvälineitä. Näin välineillä, 
käsitteillä ja teorioilla, on lähtökohtaisesti oltava joku hierarkia, jotta maailmasta voi jotain 
sanoa. Tästä asetelmasta huolimatta työvälineisiinkin pitää suhtautua kriittisesti. Joka 
kohdassa ei siis pidä omaksua valitsemiaan käsitteitä ja niiden taustalla olevia teoreettisia 
rakennelmia tosiasioina ilman niiden kriittistä koettelua. Pyrinkin työprosessin kulues-
sa välttämään käsitteideni ontologisointia, ja tuomaan esiin myös valitsemieni käsitteiden 
kohtaamaa kritiikkiä ja vaihtoehtoja. Seuraavassa käyn läpi muutamia vaihtoehtoisia tar-
kastelukulmia.

Hevospelejä ja rahasta pelaamista ylipäätään olisi voinut tarkastella myös yhteiskun-
tien sivilisoituminen ja kaupungistuminen -näkökulman kautta. Tähän tarjoaisi mahdol-
lisuuden muun muassa Norbert Eliaksen (2000) sivilisaatioteoria. Sivilisaatiossa on hä-
nen mukaansa kyse ihmisten keskinäisestä riippuvuudesta. Prosessi ei ole vain käytöksen 
rationalisoitumista ja hiomista vaan samalla myös viettitalouden sääntelyn esiinmarssia 
niin yksilön, yhteisön kuin koko yhteiskunnan tasolla. Tähän liittyvät kiinteästi häpeän, 
vastenmielisyyden ja kiusaantuneisuuden tunteet ja niiden rajoittaminen. Elias operoikin 
osin samantyyppisillä termeillä, joihin päädyn hevospeliluvussa (luku 3). Pelaamisen si-
vilisaatioprosessi halun ja vietin kesyttämisenä sekä ”hyvän pelaamisen” etsimisenä (aina 
Englannin 1600-luvun hevoskisoista 2010-luvun digitaaliseen online-ajan pelaamiseen) 
olisi kuvattavissa myös Eliaksen kielellä. Mutta Hallin artikulaatioteoria suo enemmän 
tilaa pohtia toimijoiden tavoitteena olevia niin hevospelaamisen kuin yleensä rahasta pe-
laamisen merkityksiä. Tässä ovat myös apunani Heikki Ylikankaan (1993) yksityiskohtai-
nen historia veikkausyhtiön ja osin koko suomalaisen rahapelaamisen kehityksestä. Sivi-
lisaation ja pelaamisen liiton kipupisteitä, esimerkiksi riippuvuutta, pohdin myös Pekka 
Sulkusen (1997) antamilla käsitteillä, jotka perustuvat pitkälti Anthony Giddensin (1994) 
määritelmään addiktiosta. Ylikankaan ja Sulkusen 1900-luvun loppupuolelle ajoittuvia 
tulkintoja täydennän 2000-luvun rahapelitutkijoiden näkemyksillä pääosassa Pauliina 
Raennon [2012a; 2012b; 2014; 2016; (Raento & Härmälä 2012; 2014)] ja Tuukka Tammen 
(2012; 2016) tulkinnat.

Anthony Giddensin (2012) jo 1990-luvulla esiintuomat ajatukset modernisaation 
seuraamuksista ja hänen niistä edelleen kehittämä refleksiivinen modernisaatioteoria 
( Giddens 1994) voisivat myös tarjota puitteita kaikille kolmen ensimmäisen luvun pohdin-
noille. Hän kyseenalaistaa koko postmodernismin käsitteen, ja sitä kautta haastaa myös 
jälkistrukturalistisen ajattelun (Giddens 2012, 543–544). Postmodernin sijaan hän käyt-
tää radikalisoituneen modernin käsitettä, jossa avainasemassa on refleksiivisyys: yksilöä 
ei esimerkiksi nähdä postmodernin sfäärin liuottamana tai fragmentoimana luomuksena, 
vaan modernismin refleksiivisyys mahdollistaa yksilön rakentumisen prosessin. Giddensin 
ajattelussa (emt., 533–538) on Baumanin tapaan merkittävässä roolissa myös ajan ja tilan 
suhde. Tämä ajan ja tilan muovaaman julkisuuden tarkastelu mahdollistaisi hevostalouden 
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pitkän kehityskaaren tarkastelun myös Giddensin näkökulmasta. Ajan ja tilan refleksii-
vinen suhde leimaa hänen mukaansa myös median välineiden (sanomalehtien, television) 
toimija-aseman muutoksia. Tämä asetelma antaisi eväitä journalismin tarkasteluun. Sa-
moin lokaali vs. globaali -suhteen refleksiivisyys, jonka Giddens (emt., 542) myös tuo sel-
keästi esille, antaisi aineksia niin rahasta pelaamisen kulttuuristen muutosten ja kenttien 
läpikäymiseen kuin muuttuvien merkitysympäristöjen ja kenttien tarkastelemiseen hevos-
väen toimintaympäristönä.

Yhden näkökulman aiheeseeni olisi voinut avata myös Bruno Latourin (2012) tapa pur-
kaa modernismia. Jo 1991 ilmestyneessä teoksessaan Latour väitti, ettei yhteiskuntamme 
ole milloinkaan ollut moderni eikä se ole koskaan onnistunut ylpeilemässään luonnon ja 
kulttuurin tiukassa erottamisessa (Lehtonen T-K 2004, 168). Sen sijaan yhteiskunta on 
täynnä hybridi-ilmiöitä, jotka eivät ole sen paremmin selkeitä luonnon objekteja kuin in-
himillisen valinnan tuloksia (Latour 2012). Näitä ihmisen ja ei-ihmisen kytköksiä Latour 
(2006) kutsuu hybrideiksi ja kvasiobjekteiksi, joita on vaikea palauttaa yksin inhimilliseen 
toimintaan, luontoon tai teknologian oivalluksiin4.

Latourin käsitteillä voisi avata oivia näkökulmia niin hevostalouden, hevospelaamisen 
kuin hevosjournalismin tarinoille. Koko hevostalouden laaja nykykenttä on erittäin tekno-
logiatäyteinen. Esimerkiksi 2000-luku toi Suomen hevoskasvattajien ulottuville maailman 
parhaat siitosoriit: amerikkalaisoriin pakastespermalla voidaan siementää eurooppalaisen 
kilpatamman munasolu ja kasvattaa aikaansaatu alkio kohdunvuokraajatammassa – bio-
logisen emän jatkaessa kilpauraansa. Rahapelien välineiden teknologisen kehittymisen 
myötä 2000-luvun pelaajille ovat tarjolla kaikki maailman hevoskilpailut, joihin web-maa-
ilman journalismi suoltaa pelivihjeitä, mihin vuorokauden aikaan tahansa mistä maail-
mankolkasta tahansa. Ajan ja tilan konventionaaliset käsitteet ovat kummassakin esille 
ottamassani esimerkissä lujan haasteen edessä. Latour asettuu myös osaksi artikulaatioteo-
rian logiikkaa, kun hän käyttää tieteen eksaktiuden määrittämisessä artikulaatioteorian 
alkuperäisestä, Laclaun ja Mouffen (1985) määritelmästä muistuttavaa ajatusta: ”Tieteen 
eksaktius ei tule sen sisäisistä tekijöistä vaan niiden toimijoiden vankkuudesta, joihin se on 
onnistunut liittämään itsensä” (Lehtonen T-K 2004, 178).

Sen sijaan suhteessa rakenteisiin ja konteksteihin Latour nojaa omaan suuntaansa: 
esimerkiksi teknologia ja tiede eivät ole Latourille ihmisten ylä- tai alapuolelle sijoittuvia 
rakenteita tai infrastruktuureja vaan kaikki kontekstit koostuvat yksilöistä (Lehtonen 
T-K 2004, 172, 184). Perinteisessä mielessä Latourin ajattelusta puuttuukin ”yhteiskunta” 
ilmiöi den takana tai niiden perustana olevana ihmisten yhteisyyden muodostumana. Yh-
teiskunta ei selitä mitään, se on itse selitettävä. (Latour 2000, 113.) Viimeistään tässä koh-
din Latour taivaltaa jo niin uusiin näkymiin, että hyöty tämän työn kysymyksenasettelun 

4 Ilmastonmuutos, HIV ja hullun lehmän tauti ovat esimerkkejä postmodernia maailmaa kansoitta-
vista hybrideistä, jotka haastavat vakiintunutta käsitettä ihmisen ja luonnon erottamisesta (Latour 2006). 
 Latourin mukaan (2012, 550) luonnon ja yhteiskunnan erottaminen toisistaan ei ole postmodernissa sfäärissä 
vain tullut mahdottomaksi esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä, vaan ne ovat aina olleet erottamatto-
mia, ja näin modernismin narratiivi voidaan tulkita fiktioksi: ”Emme ole koskaan olleet moderneja”.
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kannalta alkaa heiketä. Ihmettelyni on kaukaista sukua Niiniluodon (2003) Latour-kritii-
kille: ”Latourin konstruktionismissä todellisuus näyttää syntyvän yksistään tieteellisissä 
käytännöissä ilman, että tieteellä on itsenäistä roolia totuudentekijänä”.

1.4 Materiasta symboleihin vai kulttuureista 
materiaan – Päälähteiden kritiikkiä

Ei kulttuurintutkimuksen eikä sosiologian kenttä tietenkään ole eikä ole ollut vain pääläh-
teitteni hallussa. Asia on pikemminkin päinvastoin, kuten jo edellä teoriakatsauksessa toin 
esiin. Keijo Rahkonen (2004, 9) puhuukin ”sosiologian alati uusiutuvasta ajatteluapparaa-
tista” ja lainaa Max Weberin (1968) ajatusta: sosiaalitieteet kuuluvat historiallisiin kult-
tuuritieteisiin, jotka on tuomittu ikuiseen nuoruuteen ja jotka kulttuurin ikuisesti etenevä 
virta johtaa uusiin ongelmanasetteluihin.

Peruskritiikki laajaa konstruktionistien koulukuntaa kohtaan ponnistaa konstruktio-
nismin ja realismin jännitteestä. Varsin usein kriitikot ajattelevat, etteivät konstruktionis-
tit tunnusta diskurssien ulkopuolisen, ei-diskursiivisen maailman voimia, voimaresursseja 
ja valtasuhteita, jotka kuitenkin suuresti tai ratkaisevasti vaikuttavat siihen, minkälaisia 
artikulaatioita maailmassa kussakin diskurssissa tapahtuu.

Tätä peruskritiikkiä päälähteitäni kohtaan sekä suomalaisella että kansainvälisellä ken-
tällä esittävät pääosin materiaalis-realistisen koulukunnan jäsenet. Kritiikki hakee poh-
jimmiltaan oikeutuksensa perustaa kaukaa 1800-luvun lopulta, tieteiden jakaantumisesta 
kahteen pääluokkaan: luonnontieteisiin (Naturwissenschaften) ja sosiaali- eli yhteiskunta-
tieteisiin ml. ihmis- ja henkitieteet (Geisteswissenschaften). Luonnontieteet sisälsivät arvo-
vapaiksi luonnehdittuja faktoja, jotka tuonaikaisen käsityksen mukaan sinällään selittävät 
(erklären) ilmiöitä. Ihmistieteiden oletettiin sisältävän arvoja ja normeja ja henkitieteiden 
näin pitävän sisällään myös muuttuvia merkityksiä. Sosiaalitieteiden irtaannuttua luon-
nontieteistä syntyi tarve yhteiskuntatieteelliselle hermeneuttiselle metodille, joka oli siis 
tulkitseva ja niin ilmiötä kuin rakenteita ymmärtävä (verstehen). (Ks. lisää erklären–verste-
hen-dikotomiasta ja hermeneutiikasta esimerkiksi Dilthey 1922 ja Gadamer 2004.)

Pertti Alasuutari (1996, 18) luonnehtii moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalouskäsittei-
den yhteydessä käyttämäänsä metodia diskurssianalyyttiseksi ja puhuu diskurssista siinä 
merkityksessä kuin Michel Foucault (2005b) on termiä käyttänyt. Näin Foucaultia koh-
danneen kritiikin voi ajatella suuntautuvan myös Alasuutarin suomalaista narratiivia vas-
taan. Kriitikoksi voi lukea esimerkiksi Jürgen Habermasin (1984), joka kritisoi Foucaultia 
eritoten valistuksen perinteen sivuuttamisesta. Foucaultilainen valta käsitetään yleensä 
hajautuneeksi: Se koostuu lukuisista suhteista, toimijoista ja vallan subjekteista, joista 
muodostuu vallan harjoittamisen järjestely ja tilanne. Valtaa ei siten voi palauttaa ylivallan 
rakenteeseen, instituutioihin eikä herruuden harjoittamiseen – sen sijaan foucaultilainen 
valta on biovaltaa, joka kohdistuu eläviin ihmisyksilöihin ja -populaatioihin. (Helén 2004, 
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206–207.) Näin foucaultilaisesta, kaikkialle tihkuvasta vallasta puuttuu selkeä mahdolli-
suus tarkastella sitä rakenteellisesti. Tämä koko jälkistrukturalismia kohtaan suunnattu 
kritiikki voidaan osin projisoida myös alasuutarilaiseen narratiivikäsitteistöön.

Zygmunt Bauman nousi jo 1900-luvun lopussa sosiaalitieteiden raskaaseen sarjaan tuo-
den postmodernismin osaksi sosiologista valtavirtaa (Jokinen & Kokkonen 1997, 44). Eräät 
(suomalaiset) sosiologit arvostelivat jo tuolloin Baumania osin sekavan ja rakenteista vajaan 
käsitteistön heikkoudesta. Esimerkiksi Sakari Ahola (1997, 64–66) ei uskonut postmoder-
nista mielentilasta olevan juurikaan lohtua työttömyyden ja sosiaaliluukun ahdingossa 
kamppaileville. Arto Noro (2004, 32–33) puolestaan huomautti, ettei aikalaisdiagnoosilla 
ole pysyvää, saavutettua näköalapaikkaa epookkiimme: Bauman ei näytä olevan sen pa-
remmin sidottu sosiologiseen tutkimusteoriaan kuin mihinkään yleiseen teoriaan – tosin 
joskus marxilainen yleinen maailman kauhistelu lyö läpi, kuten kulutuksen ja markkinoi-
den kohdalla. Riikka Jokinen ja Tuomo Kokkonen (1997, 44) summasivat 1990-luvun lo-
pulla suomalaisen Bauman-kritiikin toteamukseen, jonka mukaan ”yhteisenä nimittäjänä 
Baumanin tuotannon herättämässä suomalaisessa kritiikissä on jonkin asteinen pessimis-
mi koskien sitä, missä määrin sosiaalitieteiden keinoin on mahdollista ratkaista ekologisen 
kysymyksen, puutteellisten elinolojen tai oikeudenmukaisuuden kaltaisia suuria yhteis-
kunnallisia ongelmia”.

Kansainvälisellä kentällä Baumania on kritisoinut mm. David Harvey (2008). Vaikka 
Harvey ja Bauman ovat molemmat uusliberalismin5 kriitikoita ja liikkuvat samoilla aika- 
ja tila- sekä globalisaatiokäsitteiden ulottuvuuksilla, Harvey ajattelee Baumania enemmän 
globalisaation taustalla olevan nimenomaan kapitalistisen logiikan pohjalta toimiva pää-
omaliike. Harveylle tärkein ja pelottavin uusliberalismin saavutus on ollut varallisuuden ja 
tulojen uusi jakaminen ja jakautuminen:

… julkisina olleiden varojen yhtiöittäminen, tuotteistaminen ja tavaroituminen sekä yksi-
tyistäminen on ollut uusliberalistisen projektin tunnuspiirre. Sen ensisijaisena tarkoitukse-
na on ollut avata uusia mahdollisuuksia pääomien kasautumiselle aloilla, joita on aiemmin 
pidetty voitontavoittelun ulkopuolelle kuuluvina… Kaikissa näissä prosesseissa on kyse 
varojen siirrosta julkiselta ja yhteisesti omistetulta alueelta yksityiselle ja etuoikeutetulle 
alueelle. (Harvey 2008, 195–196.)

Harvey nojaa käsityksensä uusliberalismin synnystä Karl Polanyin (2009) esitykseen suu-
resta murroksesta, joissa ”yhteiskunnan organisoiminen markkinakilpailun ympärille 
edellytti ihmisten perimmäisten tarkoitusperien muutosta pelkästä toimeentulon hank-
kimisesta voiton tavoitteluun” (Pulkki 2009, 88). Harveyta voi kuvailla ainakin astetta 

5 Uusliberalismi on poliittisen taloustieteen teoria: Ihmisen hyvinvointia voi eniten edistää vapauttamalla 
yksilön yritteliäisyys institutionaalisessa viitekehyksessä, jota määrittävät vahva yksityinen omistusoikeus, 
vapaat markkinat ja vapaakauppa. Valtion on vaalittava tätä kehystä, ja valtion puuttumista markkinoihin 
tulee välttää viimeiseen saakka. 1970-luvun jälkeen uusliberalismin ”vaikutukset ovat niin läpitunkevia, että 
se on muovannut myös arkiajattelua, jonka avulla tulkitsemme ja ymmärrämme maailmaa, jossa elämme”. 
(Harvey 2008, 7–8.)
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 Baumania ”raskaammaksi” uusliberalismin kriitikoksi, joka korostaa uusliberalismin roo-
lia luokkavallan palauttajana ja pääomien kasaajana.

Harveyn ajatuksilla on yhteytensä myös hallilaiseen artikulaatioteoriaan. Siinä mis-
sä esimerkiksi Etelä-Amerikassa uusliberalismin tielle siirtymiseen tarvittiin brutaalia 
ja ehdotonta yläluokan ja Yhdysvaltain tukemaa sotilasvallankaappausta, Thatcherin ja 
 Reaganin nimiin laitetut uusliberalistiset vallankumoukset toteutettiin puolestaan de-
mokraattisin keinoin (Harvey 2008, 51). Suostuminen näin suuriin muutoksiin perustui 
siihen, että luokkavallan tukemisen pyrkimykset naamioitiin yksilönvapauden edistämi-
seksi. Kyse oli pureutumisesta ja tukeutumisesta kansan keskuudessa vallitsevan ajattelu-
tavan kenttään, arkiajatteluun, jota rakentavat pitkäkestoiset kulttuurisen sosialisaation 
käytänteet (Gramsci 2014). Kulttuurisia ja traditionaalisia arvoja (usko Jumalaan, vapau-
teen tai isänmaahan) ja pelkoja (kommunisteja, maahanmuuttajia, ”toisia” kohtaan) voitiin 
hyödyntää toisenlaisten realiteettien verhoamiseen (Harvey 2008, 51).

Matti Kortesoja (2014) toteaa Hallin artikulaatioteorian perustuvan strukturalis-
tis-marxilaiseen lähestymistapaan, jossa yhteiskunta ja sosiaalinen toiminta käsitetään 
monimutkaisesti jäsentyneenä, artikuloituneena kokonaisuutena, jonka osat, kuten poliit-
tinen ja taloudellinen, eivät ole identtisiä toistensa kanssa. Hallin 1970- ja 1980-luvuilla 
analysoimassa thatcherismissa hyvin erilaisia ideologian alkeisosia artikuloitiin menestyk-
sekkäästi yhteen sillä seurauksella, että se puhutteli ihmisiä ja muuttui yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaksi voimaksi, mitä ei voi selittää vain yhteiskunnan taloudellisilla olosuhteilla tai 
poliittisella välinpitämättömyydellä ja haluttomuudella. Jotta Isossa-Britanniassa tapahtu-
neen prosessin saattaa käsitteellistää, tarvitaan Karvosen (1993, 20) mukaan ymmärrys 
siitä, että tapahtui siirtymä strukturaalisesta mallista prosessuaaliseen malliin: vakaan ole-
misen modaliteetin korvasi tekemisen ja tulemisen modaliteetti. Prosessimalli on muutok-
seen pyrkiville voimille – jopa vastakkaisille – strukturaalista hedelmällisempi, sillä siinä 
yhteiskunta tematisoidaan jatkuvasti muuttuvaksi ja ihmisten teoillaan tekemäksi (emt., 
20).

Mikko Lehtosen (2014) kehittelyt tuovat tälle talouden ja politiikan kiikkulaudalle 
vielä kulttuurin käsitteen. Hänelle Hallin artikulaation käsite tarjoaa välineet tarkastella 
eri ilmiöitä (artefakteja, käytäntöjä, instituutioita tai ajatusmuotoja) samaan aikaan sekä 
niiden erityisyydessä että niiden suhteessa kaikkeen muuhun (emt., 294). Hallin tarkoitta-
massa kokonaisuudessa eri prosessit määrittävät vastavuoroisesti toisiaan:

Kulttuuri on… perustava poliittista ja taloudellista ajatellen, kuten poliittinen ja taloudelli-
nen ovat perustavia kulttuuria ajatellen ja asettavat sille rajansa. Ne laskevat vastavuoroisesti 
perustan toinen toiselleen – mikä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että ne artikuloidaan toinen 
toiseensa. (Hall 1997, 226.)

Lehtosen (2014, 294) mukaan talous ei ole olemassa kulttuurista riippumatta jo siksi, että 
käsitys taloudesta itsenäisenä sfäärinä on tuotettu symbolisesti, ja ilman tätä kulttuurista 
merkityksellistämistä ei voisi puhua talouden suhteista politiikkaan ja kulttuuriin.
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Hallin artikulaatioteoria perustuu sosiaalisen konstruktionismin, jälkistrukturalis-
min, lingvistisen käänteen, uuden retoriikan ja postmodernismin tuotoksille (Karvonen 
1993, 21). Lingvistinen käänne kytketään viestinnän tutkimuksessa jo 1960-luvun mur-
roksesta ponnistavaan puhetavan muutokseen, jonka seurauksena totuus-sanakin siirtyi 
lainausmerkkien ympäröimäksi (Malmberg 2017, 58). Millä nimellä Hallin artikulaatio-
teorian perustaa nimitetäänkin, kyse oli jo 1990-luvulla asemansa vakiinnuttaneesta uu-
desta, alituiseen tekemisen ja tulemisen prosessiin nojanneesta paradigmasta (Karvonen 
1993, 20–21). Grossbergin (1979) mukaan strukturalismi puolestaan edusti objektiivis-sys-
teemistä näkökulmaa kieleen ja yhteiskuntaan. Näin myös kritiikkiä Hallia kohtaan voi 
etsiä juuri rakenteita ja järjestelmiä sekä eritoten markkinoiden voimaa ja taloutta raken-
teellisena itseisarvona korostavista näkökulmista.

Uusliberalismin teoreettinen perusta on uusklassinen taloustiede – kapitalistisen 
markkinatalouden tiede, matemaattinen konstruktio, joka nojaa taloudenpitäjien ratio-
naalisuutta ja taloudellista toimintaympäristöä koskeviin oletuksiin (Coleman 1990). Sen 
aksiomaattisilla oletuksilla voidaan johtaa hypoteeseja taloustoimijoiden käyttäytymisestä 
ja markkinoilla syntyvistä lopputulemista. Kun uusliberalismin juuret ovat talouden luon-
nollistamisessa ja poliittisesti enemmän ”oikealla” olevassa maailmassa, voi sen ajatella alun 
perin haastavan enemmän ”vasemmalta” ponnistavaa, marxilaisista uudelleenluennoista 
syntynsä saaneen artikulaatioteorian näkökulmaa (ja päinvastoin).

Mutta haaste ei rajoitu vain syntyalustalle. Uusliberalismi pyrkii irrottamaan talouden 
universaalit säännöt kaikesta muusta inhimillisestä toiminnasta ja sen piirteistä, kuten 
moraalista. Tätä tekivät niin uusoikeistolaiset poliitikot Margaret Thatcherin ja Ronald 
Reaganin johdolla jo 1970-luvulta alkaen kuin uusliberalismin johtavat taloustieteilijät 
Milton Friedmanin (1982) johdolla. Toisen maailmansodan jälkeistä, vakaata ja ennus-
tettavaa talouskasvun aikaa luonnehtivat sosiaalisesti ankkuroidun liberalismin ihanne ja 
keynesiläinen6, valtion roolia korostava talouspolitiikka. Tämä järjestys rikkoutui viimeis-
tään 1973 öljykriisissä. Taantumassa taloustieteen ydinkysymykseksi muodostui: kuinka 
palauttaa olosuhteet, joissa pääoman kasautuminen olisi jälleen mahdollista? (Harvey 
2008, 18–20.) Tulkitsen Harveyn lausumia niin, että uusliberalismissa oli olennaista rik-
koa valtion, yhteiskunnan ja yksilöiden eli politiikan, kulttuurin, talouden ja ihmisten lii-
tos. Tätä perusteltiin liberalismin ”isän” Adam Smithin (2003) käsitteistä esiin nostetulla 
näkymättömällä kädellä, joka tulkittiin metaforaksi vapaakaupan kaiken järjestävälle vai-
kutukselle. Kilpailun sekä kuluttajien ja tuottajien vapaan vaihdannan perustoilla toimi-
va markkinatalous edistää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien kokonaishyvinvointia 
(Koskela, Loikkanen & Tuomala 2002, 177).

Juuri erottamalla talouden omaksi sfäärikseen uusliberalismi ja sen taustateoria, 
uusklassinen taloustiede, haastavat Hallin perusnäkemyksen. Hall hengenheimolaisineen 

6 Keynesiläiselle talouspolitiikalle on ominaista valtion vahva rooli. Taantumien syynä on kokonaiskysyn-
nän vähyys, jota valtion tulee torjua taantumissa. (Keynes 1951.) Keynesiläisen teorian haastajia ovat juuri 
uusklassinen ja monetaristinen taloustiede, jotka syrjäyttivät Milton Friedmanin (1982) johdolla keynesiläi-
set. Keynesiläisen elvytyksen sijaan monetaristit korostavat rahavarannon sääntelyn merkitystä taloudessa.
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näkee kirkkaasti kulttuurin, talouden ja politiikan riippuvuuden toisistaan eikä korota 
taloutta omaksi ”vapaaksi” alueekseen. Näin Hall esitti jo 1970-luvulla, ennen Margaret 
Thatcherin tuloa pääministeriksi, kritiikkiä uusliberalismia kohtaan. Tämän tuo esiin 
myös Lehtonen (2014, 298) todeten, että Hallin käyttämä konjunkturalistinen thatcheris-
mi analyysi erosi muista vastaavista siinä, ettei se palautunut vain yhteen käsitteeseen. 
Thatcheris mikin oli Hallille nimenomaan moninainen ja moniaikainen ilmiö, jossa talou-
delliset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät niveltyivät toisiinsa (emt., 298).

Bourdieun sosiaalisen pääoman käsiteteoreettiset juuret ovat syvällä siinä keskustelus-
sa, jossa on tarkasteltu yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Esimerkiksi llmonen (2004, 99–
100) sijoittaa käsitteen synnyn 1900-luvun Pohjois-Amerikkaan sekä Ferdinand Tönniesin 
(1922) Gemeinschaft–Geschellschaft-dikotomiaan. Bourdieun ohella sosiaalisen pääoman 
käsitettä on viljellyt 1990-luvulla muun muassa James Coleman. Hän käytti sosiaalista 
pääomaa rationaalisen toiminnan teorian antamista lähtökohdista, vaikkei pitänytkään 
sosiaalista pääomaa yksinomaan yksilön resurssina (Coleman 1988). Bourdieulaisessa kä-
sitteistössä ja esimerkeissä sosiaalinen pääoma taas liittyi eliitin verkostoihin, jotka ovat 
sosiaalisesti poissulkevia ylhäältä alaspäin. Ilmonen (2004, 139) päätyykin pohdinnassaan 
pitämään sosiaalista pääomaa loppujen lopuksi sekakäsitteenä, hetken muotikäsitteenä, 
joka kuitenkin tiivistää jotakin oleellista siitä, mitä ajassamme liikkuu.

Osmo Kivinen (2006) korostaa pragmatistisia näkökulmia objektiiviseksi nimittä-
mänsä bourdieulaisen sosiologian paikkaamiseksi. Hän haastaa – paikoin kriittisestikin 
– Bourdieuta:

Vaikka pragmatistisesta näkökulmasta on… helppo ymmärtää Bourdieuta siinä, että so-
siaalinen maailma koostuu suhteista, jää Bourdieun suhteita koskevien lausumien varaan 
rakentuva luokkatutkimuksen teoria kovin abstraktiksi… Bourdieun kvasiekonomisen kä-
sitteistön nojalla ihmisen toiminta on aina intresseihin sidottua… Intressilähtöinen ihmis-
ten toimintastrategioiden analyysi näyttää… soveltuvan mieluummin pääomaa (tai valtaa) 
hallussaan pitävien ”hallitsevien” toimintakäytäntöjen analyysiin kuin niitä vailla olevien 
”hallittujen” toimintakäytäntöjen analyysiin… Bourdieun intellektuelleja tai kulttuurin 
kenttiä koske[vissa] tarkastel[uissa] … hallitut eivät yleensä saa mitään rooleja. (Kivinen 
2006, 261–262.)

Siinä, missä Kivisen (2006) pragmatismin lähde oli John Dewey, on vastaavassa roolissa 
Erkki Kilpisen kritiikissä Charles S. Peirce7 (Purhonen, Rahkonen & Roos 2006, 41). Kil-
pinen (2006, 267–289) kysyy artikkelissaan sanatarkasti ”Mitä Bourdieulta jäi kesken?”  
Vastaus on taloudellisen järjen kritiikki, joka loppuun saakka vietynä edellyttää Kilpisen 

7 Sekä Dewey (1859–1952) että Peirce (1839–1924) edustivat klassista pragmatismia, 1800-luvun lopussa 
Yhdysvalloissa virinnyttä ajattelutapaa, pragmatistista filosofiaa (Kilpinen 2006, 277–278). Sen harjoittajat 
oivalsivat, että toiminta tulee ymmärtää pikemminkin yhtenäiseksi prosessiksi kuin sarjaksi erillisiä tekoja 
(Giddens 1979, 55). Bourdieu ei sinällään pistänyt pahakseen rinnastusta pragmatisteihin (Kilpinen 2006, 
277). Hän piti omaksumaansa habitus-käsitystä ja Deweyn habit-käsitettä samansukuisina: ”…[ne] ymmär-
retään aktiivisiksi ja luoviksi suhteiksi maailmaan ja nekin hylkäävät kaikki sellaiset käsitteelliset dualismit 
– kuten subjekti ja objekti, sisäinen ja ulkoinen, materiaalinen ja ideaalinen, yksilöllinen ja yhteiskunnallinen, 
jne. …” (Bourdieu & Wacquant 1995, 153).
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mukaan Bourdieun ajattelun ja keskeisten käsitteiden kriittistä uudelleenarviointia (emt.; 
Purhonen ym. 2006, 41).

Väitöskirjatyössään pääosin Bourdieuhun nojannut Juho Rahkonen (2006, 35–36) nos-
taa esiin ulkomaisista Bourdieu-kriitikoista Craig Calhounin sekä Hubert Dreyfuksen ja 
Paul Rabinowin. Rahkonen tuo esiin Calhounin (1993, 84) toteamuksen, jonka mukaan 
Bourdieulla on taipumus palauttaa pääoma vain vallan käsitteeseen, jolloin muun muassa 
toimijoiden muodostuminen ja ihmisten välinen yhteistoiminta jäävät turhan vähälle huo-
miolle. Dreyfuksen ja Rabinowin (1993, 42) kritiikistä Rahkonen nostaa esiin ko. kaksikon 
julkituoman arvostelun siitä, että kenttäteoria ajautuu helposti tautologiseen todisteluun. 
Juho Rahkonen (2006, 35–36) toteaakin kenttäteorian olevan altis väärinymmärryksille ja 
teorian (pinnallisenkin) käyttökelpoisuuden monenlaisilla inhimillisen elämän osa-alueil-
la lisäävän tätä alttiutta. Rahkonen kuitenkin korostaa Bourdieun ajattelussa sitä, että 
Bourdieu kykenee olemaan kriittinen aidosti tieteellisellä tavalla:

Hän pyrkii löytämään ja paikantamaan sosiaalisessa todellisuudessa vaikuttavia objektiivi-
sia suhteita ja tunnistaa paitsi symbolisen toiminnan luoman todellisuuden, myös kielen ja 
kielenkäytön ulkopuolella olevat todellisuuden rakenteet. (Rahkonen 2006, 35.)

Medioitumisen käsitteen nousua näkyvästi esille 2000-luvun alkupuolen viestinnän ja me-
dian tutkimuksessa on usein myös kritisoitu, vaikka osa tutkijoista on pyrkinyt nostamaan 
sen mediatutkimuksen keskeiseksi käsitteeksi ja tulkintahorisontiksi, toteavat medioitu-
misen käsitteen krittikissä Marko Ampuja, Juha Koivisto ja Esa Väliverronen (2014, 22). 
He jatkavat, että käsite on kuitenkin jäänyt useista määrittely-yrityksistä huolimatta suh-
teellisen ambivalentiksi ja monitulkintaiseksi. Tutkijatroikka jäsentää hajanaista kenttää 
erottamalla kaksi teoreettista tulkintaa medioitumisesta: vahvan ja heikon version. Vahvan 
tulkinnan mukaan medialogiikka määrittää yhä enemmän yhteiskunnan eri instituutioi-
den ja ryhmien toimintaa. Heikko versio puolestaan kyseenalaistaa vain yhden media-
logiikan olemassaolon. Toki myös heikon version koulukunta korostaa median kasvavaa 
merkitystä yhteiskunnassa ja näkee medioitumisen yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena 
metaprosessina. (Emt., 22.) Tarkennan omaa, Kuneliuksen ym. (2010) ideoiden pohjalta 
ponnistavaa, enemmän vahvaan kuin heikkoon tulkintaan kallellaan olevaa tapaani käyt-
tää medioitumisen, sinänsä haastavaa, käsitettä vielä luvun 4 yhteydessä.

Ymmärtävätkö kielellisen käänteen teoreetikot sitten rakenteita ja olisivatko he näin 
kykeneviä vastaamaan osion alussa esille nostamaani materiaalis-realistisen koulukunnan 
haasteeseen? Lukemalla päälähteitteni ympärillä olevaa konstruktionistista teoriaperhet-
tä ja tutustumalla sen kehitykseen havaitsee kyllä rakenteiden kuuluvan oleellisena osana 
myös tähän teoriapohjaan. Huolimatta siitä, että huomio keskittyy toimintaan ja puhe-
maailmaan ja – näin ikään kuin itsemääräytyneeseen alueeseen – teorioissa kulkee useim-
miten mukana myös historiallinen ymmärrys siitä, että rakenteet – instituutiot, sosiaaliset 
suhteet jne. – ovat osa todellisuutta. Näin on mielestäni validia ajatella, että diskursiivisilla 
rakenteilla ja niiden variaatioilla on joku raja olemassa ja sen rajan asettaa joku, joka on nii-
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den ulkopuolella. Tavastani pitää rakenteet osana pohdintaa puheen ja käsitteiden maail-
masta esitän seuraavassa vielä yhden esimerkin.

Rakentaessani kuvaa hevostalouden kehityksestä ja sen todellisuudesta ajattelen, että 
kyseessä on pitkälti konstruktio. Historian kuvauksissa on kuitenkin myös usein väite siitä, 
että asia on niin kuin sen kuvaan. Lähden siitä, että todellisuus on perustaltaan muuttuva 
ja moninainen, mutta se on kuitenkin olemassa. Alasuutarin (1996, 252–258) pohdintaa 
puheavaruuden muutosten logiikasta laajasti tulkiten voi todeta, että nimeämiset ja kä-
sitteellistämiset tuottavat sinällään jatkuvuuksia käsitteiden alla olevaan todellisuuden 
tarkasteluun – ne tekevät helpommaksi ymmärtää maailmaa. Kun esimerkiksi tuotan 
hevostalous-käsitteen avulla jatkuvuuden hevosalan pitkän aikavälin tarkasteluun, luon 
konstruktion, jonka avulla voi havaita erilaisia alan muutoksia.

Yhtäkkiä voisi ajatella, että Kustaa Vaasan 1500-luvun sotahevoset, 1600-luvun hak-
kapeliitat, 2000-luvun kuninkuusravit 60 000 hengen yleisöineen ja 2010-luvun terapia-
ratsastus ovat täysin eri asioita. Kun väitän, että kaikissa näissä on kyse samasta ilmiöstä, 
jota on mielekästä seurata muutoksena, samalla synnytän hevostalouden muutokset. Ilman 
käsitteellistämistä ja nimeämistä muutokset hajoaisivat todellisuuden eri puroiksi. Hevos-
talous on tietenkin jälkikäteen asennettu ymmärtämisen kehys, joka yhdistää terapia-
ratsastuksen, kuninkuusravit, hakkapeliitat ja sotahevoset. Käsite siis tavallaan tuottaa 
tutkimuskohteen ja todellisuuden, joita jatkossa kuvaan. Silti kyse ei ole suinkaan yksin-
omaan käsitteen tuottamasta todellisuudesta. Käydessäni työssäni läpi hevostalouden his-
toriaa ovat esimerkiksi kuvauksessa esiin tuodut hevosten lukumäärät totta ja todellisuut-
ta, osa alan rakennetta. Kyse on omalla tavallaan diskurssianalyysin yhteydessä monesti 
esiin tuotavasta, diskurssin ulkopuolella sijaitsevaa todellisuutta koskevasta väitteestä.

Rakenteiden, materian ja symbolisuuden kolminaisuus puhuttaa kulttuurintutkijoita 
yhä vielä 2010-luvun taitteessa. Viisi vuosikymmentä Hallin lausumien kulttuurintutki-
muksen syntysanojen jälkeen Mikko Lehtonen (2014) pyrkii monitieteellisessä teoksessaan 
Maa-ilma analysoimaan kulttuurin materialisuutta ja sosiaalisuutta. Lehtosen lähtökohta 
on näkemys merkitysten maailmallisesta luonteesta (vrt. Lehtonen M 2004), mutta vuoden 
2014 teoksessaan hän pyrkii entisestään selventämään ja purkamaan reaalisen ja symboli-
sen rajaa kulttuurissa. Lehtosen (2014, 13) tavoite on toteuttaa kulttuurintutkimuksen pe-
rustanlaskijoihin lukeutuvan Raymond Williamsin (1988, 156) asettamaa tehtävää: [O] n 
tarpeen rekonstruoida koko sosiaalis-materiaalinen prosessi ja erityisesti kulttuurin tuo-
tanto luonteeltaan sosiaalisena ja materiaalisena”.

Eritellessään kulttuurin materiaalisuutta ja sosiaalisuutta Lehtonen (2014, 13) pitää 
mielessään myös yhdysvaltalaisen kulttuurintutkijan Lawrence Grossbergin (2010, 16) 
määritelmän kulttuurintutkimuksen ponnistuslaudasta: ”Kulttuurintutkimus rakentuu 
halulle löytää tapa, jolla voi saada otetta inhimillisen todellisuuden mutkikkuudesta, kiel-
täytyä pelkistämästä ihmiselämää tai valtaa yhteen ulottuvuuteen, yhdelle akselille, yhteen 
selityskehikkoon”. Näistä lähtökohdista Lehtosen käsitys maailmasta ja ihmisistä raken-
tuu ajatukselle, jonka mukaan maailma ja ihmiset muotoutuvat ja ”tulevat” kaiken aikaa: 
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ne muuttavat muotoaan ja niitä tuotetaan moninaisissa prosesseissa ja toimissa (Lehtonen 
2014, 13). Näin tätäkin kautta kulttuurintutkimuksella tieteenhaarana ja konstruktionis-
millä on selkeä käsitys myös rakenteiden olemassaolosta.

1.5 Hevoset kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen marginaalissa
Työni kiinnekohdat ovat hevonen, hevosiin kohdistuva rahasta pelaaminen ja journalis-
min ylläpitämä julkisuus. Kaikki nuo ulottuvuudet kulttuurintutkimuksen sateenvarjon 
alle kiinni naulaavaa suomalaista tutkimusta on tehty vielä varsin vähän. Sen sijaan löy-
tyy runsaasti erillistä tutkimusta niin hevostaloudesta, itse hevosista, rahasta pelaamisesta 
kuin journalismista. Seuraavassa luon lyhyen katsauksen aiempaan, työlleni relevanttiin 
tutkimuskenttään.

Pääosa hevosia koskevasta akateemisesta tutkimuksesta on pyrkinyt edistämään hevo-
sen terveyttä ja taloudellista käyttöä. Ensin mainittua tutkimusta tehdään suurelta osin 
eläinlääketieteen näkökulmasta. Nykyisin tämä pääosin urheiluhevosten hyvinvoinnin 
edistämiseen ja hevosten erilaisista vammoista toipumiseen tähtäävä tutkimuskenttä on 
saanut merkittävimmän osan hevostalouden keskusjärjestön, Suomen Hippoksen, eri 
rahastoista myöntämistä hevosalan tutkimusapurahoista (Suomen Hippos 1973–1975; 
1978–1983; 1985; 1988–1999; 2002; 2005; 2008; 2010–2012; 2013a; 2014a; 2015a; 2016a).

Maatalouden motorisointi on pitkälti lamaannuttanut hevosten käytön edistämisestä 
taloudellisin perustein tehtävän tutkimuksen, kahta sarkaa lukuun ottamatta. Hevosen 
jalostamista eri käyttötarkoituksiin – 1900-luvun puolivälin jälkeen pääosin vapaa-ajan 
ja viihteen käyttöön – on tutkittu ja tutkitaan edelleen maailmanlaajuisesti jalostustie-
teen lähtökohdista. Tavoitteena on terveiden ominaisuuksien esiintuonti ja vähentää ja-
lostuksen keinoin eläimille haitallisia ominaisuuksia. Toinen poikkeama on parin viime 
vuosikymmenen aikana esiin ponnahtanut ns. uuden hevostalouden tuoma tutkimustoi-
minta. Se laajentaa hevosen käyttöä perinteisestä työstä ja urheilusta näitä laveammalle, 
myös kilpailujen ulkopuolisille funktioille. Tämä, myös new horse economy tai new equine 
economy -nimillä kutsuttu suuntaus on saanut tutkimuksellista jalansijaa jonkin verran 
koko Euroopassa (Jez ym. 2013; Saastamoinen 2014; Evans 2014). Eklundin ja kumppa-
nien (2007) mukaan uudet hevoselinkeinot ovat haaste niin tutkimukselle kuin yhteis-
kuntasuunnittelulle. Pauliina Raento (2015, 652) toteaakin McShaneen ja Tarriin (2007) 
sekä Almeroth-Williamsiin (2013) viitaten, että ”brittiläisten ja yhdysvaltalaisten kaupun-
ki- ja taloushistorioitsijoiden kiinnostus hevosten osuuteen urbaanissa elinkeinoelämäs-
sä ei toistaiseksi ole tarttunut suomalaisiin yhteiskuntatieteilijöihin”. Raento (2015, 649) 
peräänkuuluttaakin ”luottamus[ta] ja yhtei[stä] kiel[tä]”niin ”kaupunkitutkijoiden ja – 
suunnittelijoiden” kuin ”eläin- ja eläinlääketieteellisen tutkimuksen ja humanistisen teo-
reettis-filosofisen eläintutkimuksen” välille.  Uuden hevostalouden moninaiselta kentältä 
löytyy osittainen side myös käsillä olevaan työhöni.
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Hevostalouden koulutuksen laajeneminen 1990- ja erityisesti 2000-luvulla opistois-
ta ja hevosalan oppilaitoksista yhä enemmän myös ammattikorkeakouluihin on lisännyt 
opisto- ja amk-tasoisten, hevosiin kiinnittyvien tutkimusten ja selvitysten määrää niin 
perinteisillä jalostuksen ja ruokinnan ongelmakentillä kuin uuden hevostalouden mitä 
moninaisimmilla aihealueilla (ks. esim. Pussinen ym. 2007; Pussinen 2013; Laitinen & 
Mäki-Tuuri 2014; Vehmasto 2014; Laine ym. 2015; Pussinen 2018a). Uuden hevostalouden 
moninaisuus kytkee hevoset inhimillisen elämän laajaan kirjoon – kunta- ja kaupunki-
suunnittelusta ja matkailuelämyksistä aina hevosen terapiakäyttöön sosiaalityössä.

Rahasta pelaamista on tutkittu niin Suomessa kuin kansainvälisesti useista lähtökoh-
dista. Urheilun ja pelaamisen instituutioita on tutkinut Heikki Ylikangas (1993) veikka-
usyhtiön 50-vuotishistoriikissa. Pelaamisen instituutioita pohditaan myös Jukka Korte-
laisen (1988) työstämässä RAY:n 50-vuotisjuhlakirjassa. Pauliina Raento (2012a, 7) toteaa 
 Rahapelaaminen Suomessa -teoksessaan, että ”poliittisen, taloudellisen ja teknologisen toi-
mintaympäristön muutos [1990-luvulta alkaen] ja… kansainvälisen kilpailun kiristyminen 
ovat ravistelleet suomalaisen rahapelaamisen kenttää ja vaikuttaneet yhteiskunnassa, jossa 
rahapelaamisella on miljardiluokan merkitys peruspalvelujen rahoittamisessa”.

Rahapelien tuotoista ja niiden käyttökohteista on Suomessa taisteltu kansalaisyhteis-
kunnan ja valtiovallan välillä jo Ruotsin vallan ajoista lähtien. Taistoa on käyty niin val-
lan kabineteissa kuin julkisuuden foorumeilla. Lottoistumisen myötä 1970-luvulta lähtien 
kamppailu on yhä kiihtynyt. Oman lisäyksensä taistoon ovat tuoneet Suomeen jo 1980-lu-
vun alkupuolella lonkeronsa ulottaneet kansainväliset peliyhtiöt. Taisto rahapelien tuo-
toista on merkinnyt eritoten 2000-luvulla lukuisia tutkimuksia, selvityksiä ja raportteja 
alituiseen julkisen keskustelun aiheena olevalle rahapelilainsäädännölle ja koko rahapeli-
kentän rakenteelle (ks. esim. Rahapelifoorumi 2006; Skog & Mattlin 2011; Kuuluvainen 
ym. 2012; Sisäministeriö 2015a; MMM 2015). Osa tuotannosta on valtiovallan tilaamaa 
ja osa pelimarkkinoiden yksityistämistä ajamien piirien intresseistä alkunsa saanutta. 
2010-luvulla se on usein liittynyt 1.1.2017 toteutettuun suomalaisten rahapeliyhtiöiden 
fuusioon (Luku 10). Esimerkiksi Kuuluvaisen ym. (2012) työtä on kritisoitu kansain välisten 
peliyhtiöiden tilaustyöksi ja sen tieteelliset ansiot ovat kyseenalaistaneet sekä Matti  Viren 
(2013, 59–61) että Pauliina Raento (2013, 61–62). Viimemainittu nimeää Kuuluvaisen ja 
kumppanien työn ”tieteelliseksi häpeäpilkuksi” (emt.) mutta toteaa toisaalta, että ”myös 
valtio, sen omistamat tai ohjaamat monopoliyritykset ja kansalaisjärjestöt ajavat omia etu-
jaan tutkimuskentällä” (emt.).

Taistelu rahapelien mukanaan tuoman taloudellisen hyödyn ja rahapeleihin liitetty-
jen haittojen välillä on tuonut tutkimuskenttään uusia ulottuvuuksia eritoten Suomen 
EU-jäsenyyden ja globalisaation myötä. Tuukka Tammi (2016, 369) toteaa Lintosen ym. 
(2016, 437–441) työstämään suomalaisen rahapelitutkimuksen bibliografiaan tukeu-
tuen, että lähtölaukaus suomalaisen rahapelitutkimuksen laajentamiselle oli vuoden 2001 
arpajais laki. Sen voimaantultua suomalaiset tutkijat julkaisivat vuoteen 2016 mennessä 
116 rahapelitutkimusta (emt., 439). Tammen (2016, 370) tulkinnan mukaan ”alan julkinen 
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tietoperusta alkoi jo tuolloin olla pitävällä pohjalla”. Vielä 2000-luvullakin Suomen raha-
pelikentän tutkimusta on kuitenkin hallinnut pääosin riippuvuustutkimuksen pitkä pe-
rinne (Lintonen ym. 2016, 441). Siinä pelaaminen on useimmiten nähty ongelman, synnin, 
rikoksen tai sairauden kehyksessä. Tammi (2012, 66) vertaakin rahapelipolitiikkaa muu-
hun ”pahepolitiikkaan”, eritoten alkoholia ja huumeita koskevaan sääntelyyn ja toteaa, että 
”yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon reitit ovat 2010-luvulla monimuotoistuneet, vaati-
muksia ja ratkaisuja esittävien toimijoiden kenttä on laajentunut ja julkisuudesta on tullut 
tärkeä yhteiskunnallisia ongelmia koskevien näkemysten tarjoaja ja välittäjä” (emt., 67). 
Vasten 2010-luvun rahapelien tutkimuskentän valtavirtaa sousi kuitenkin muun muassa 
Riitta Matilainen (2017). Hän pohti väitöstyössään rahasta pelaamisen kesyttämistä osak-
si suomalaista elämänmenoa keskittyen tutkimuksessaan lailliseen rahapelikenttään ja 
ei-ongelmallisiin pelaajiin. Työssään hän jakoi Suomen rahasta pelaamisen historian kol-
meen jaksoon: pelien kieltolain, yhteisen hyvän ja riskien aikaan. (Emt.)

Pauliina Raennon ja kumppaneiden (ks. esim. Raento & Härmälä 2012; 2014) raha-
pelikenttää koskevissa töissä esiintyy usein selvä yhteys myös hevosiin kytkeytyvään pe-
laamiseen, joka yleisessä rahapelivirran tutkimuksessa jää monesti marginaaliin. Mar-
ginaalisuus on selitettävissä eritoten 2000-luvun tutkimuksissa hevospelien osuuden 
supistumisella koko rahapelikentällä. Hevospelien osuus Suomen pelimarkkinoilla onkin 
laskenut 1980-luvun liikevaihdolla mitatusta neljänneksestä vuoden 2014 tuloutuksilla 
mitattuun vajaaseen neljään prosenttiin (Mahlamäki 2003, 315; Sisäministeriö 2015a, 35).

Pauliina Raento (2012a, 7) tuo tutkimuksissaan rahapelit myös lähelle arkea: ”rahape-
laamisella on Suomessa huomattava kulttuurinen asema, koska maan asukkaiden enem-
mistön arkeen on pitkään kuulunut rahasta pelaaminen”. Tuomalla esiin sekä rahapelit 
osana arjen kulttuuria että julkisuuden roolin yhteiskunnallisena areenana Raento ja 
kumppanit lähestyvät myös tämän tutkimuksen teemoja. Rahapelien ja kulttuurin risteys-
asemalla liikkuu myös ruotsalainen Per Binde (2011), joka esittelee ravikenttää ruotsalaisen 
hevospelaamisen kulttuurisena valtakuntana. Binden maannainen, etnologi Sara Berglund 
(2006) sen sijaan hyppää pääosin pois hevospelin maailmasta. Hän kiinnittyy hevoskult-
tuuriin urheilun ja pelin välissä olevien hevosten ja alan toimijoiden kautta kuvatessaan 
ravurin pitkää matkaa varsasta voittajarinkiin. Sara Berglundin työ koskettelee tutkimuk-
seni teemoja erityisesti hevosväen kamppailun osalta.

Suomalaiseen hevosjournalismiin kiinnittyviä tutkimuksia, mukaan lukien myös pro 
gradu -työt, on niukasti8. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella tehty pro gradu 
-tutkielma Ravikiistojen käsittely lehdistössä (Parppei 1983) on yksi esimerkki. Tässä työssä 
lainatut, Leena Åkerblomin (2001a; 2001b) tekemät kyselytutkimus Ravitoimittajat ry:n 
jäsenille ja lehtiseuranta raviurheiluaiheisista sanomalehtijutuista kiinnittyvät tiukasti he-
vosjournalismin alagenreksi jatkossa määrittelemääni ravijournalismiin.

8 Koska niin hevosjournalismin kuin laajemmin hevosalaa kulttuurintutkimuksen näkökulmasta pohtivaa 
tutkimusta on varsin vähän, olen hyödyntänyt tässä työssäni myös muutamien pro gradu töiden antia huoli-
matta niiden vajavaisesta tieteellisestä statuksesta.
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Käyttämällä kulttuurintutkimuksellisesti tiheää haravaa löytyy joitakin esimerkkejä 
töistä, jotka liittävät yhteen hevoset, rahasta pelaamisen ja journalismin, ainakin joiltain 
osin. Jo 1980-luvulla raviurheilun suuren nousun vanavedessä työstetyt Jorma Kemiläisen 
(1984) ja Pekka Hyvärisen (1985) pro gradu -työt valottavat monipuolisesti suomalaisen 
ravikilpailutoiminnan historiaa sen alkuajoista aina 1960-luvun porteille saakka. Hevoset 
ja kulttuurintutkimuksen yhdistää muun muassa Marja Kalskeen (2005) väitöskirja Suo-
messa syntyneiden hevosten nimistöstä. Se liittää yhteen historiaa, kulttuuria ja hevosia. 
Omalla radallaan samaa työtä tekee Erkki Vettenniemen (2008) tutkimus suomalaisen 
urheilun synnystä, jossa pohditaan ”ravisporttia” 1800-luvulla ja sen vaikutusta ihmiskil-
pailuihin. Se on osa isompaa, kunnianhimoista hanketta kirjoittaa uudelleen koko suo-
malainen urheiluhistoria. Vettenniemeläinen raviurheilun historia tuo esiin perinteisestä 
poikkeavaa näkökulmaa asemoitaessa hevostaloutta ja raviurheilua osaksi suomalaisen ur-
heilun ja yhteiskunnan kehitystä. Mikko Kumpulaisen (2000) tapaustutkimus 2000-luvun 
raviurheilusta, hänen pohdintansa (Kumpulainen 2007) suomenhevosen asemasta toisen 
maailmansodan jälkeen, Minna-Liisa Heiskasen, Ilkka Klemolan ja Mikko Kumpulaisen 
(1999) sekä Minna-Liisa Heiskasen ym. (2003) työt hevostalouden merkityksestä liittävät 
jo pitkälti yhteen hevosia, pelaamista, taloutta ja arjen kulttuuria – jokapäiväistä elämää. 
Pohdin työssäni niin Kumpulaisen itsensä kuin hänen muiden tutkijoiden kanssa esiin-
tuomia näkemyksiä hevostalouden ja yhteiskunnan suhteesta. Mikko Kumpulaisen traa-
ginen menehtyminen kesken parhaan tuotantokautensa kesäkuussa 2008 oli suuri menetys 
Suomen hevostaloudelle – niin alan kulttuurintutkimukselle kuin hevostalouden instituu-
tioille – olihan hän aktiivi toimija niin hevosalan tutkijana, käytännön hevosmiehenä kuin 
hevoskentän järjestöissä.

Olkoon sitten kyse maatalouteen kytkeytyvästä tai raviurheilukeskeisestä tai jopa il-
man urheilua ja kilpailua määritellystä hevostaloudesta, on hevoskentän keskiössä kuiten-
kin hevonen. Se on yksi merkittävimpiä eläimiä niin kulttuurisesti kuin historiallisesti, 
sanoo väitöskirjassaan Riitta-Marja Leinonen (2013) ja tuo esiin myös hevosen yhteiskun-
nallisessa funktiossa tapahtuneet muutokset. Noora Schuurman (2012) oli väitöstyössään 
jo aiemmin tiivistänyt hevosen roolin muutoksen työjuhdasta, sotaratsusta ja kulkuväli-
neestä urheilu- ja harrastustoveriksi todeten, että suhde hevoseen voidaan ymmärtää myös 
emotionaalisena tai välineellisenä ja tapojen taustalla vaikuttaa myös hevosen kategorisoin-
ti hyöty- ja seuraeläimiin. Myös Leinosen ja Schuurmanin perinteisen ja uuden hevostalou-
den kentät yhdistävillä töillä löytyy kosketuspintaa – itse hevosen ja hevostalouden funkti-
oiden muutosten kautta – niin tähän käsillä olevaan tutkimukseeni kuin aiempiin töihini 
(ks. esim. Palukka, Auvinen & Mahlamäki 2014).

Omista töistäni hevosen ja rahasta pelaamisen alueella operoi tämän johdantoluvun 
alussa mainittu kirjani (Mahlamäki 2003). Siinä on runsaasti otteita eri vuosikymmenten 
journaaleista, jotka aineistosta käsin tarkastellen tuovat sen myös lähelle tämän tutkimuk-
sen kolmatta ulottuvuutta, journalismia. Vielä lähemmäksi kulttuurintutkimuksen kent-
tää tulee yhdessä Hannele Palukan ja Petra Auvisen kanssa työstämäni artikkeli Maaseutu, 
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raviurheilu ja rahapelaaminen (Palukka ym. 2014). Siinä pohditaan, mitä merkityksiä ra-
viurheilu ja siihen kiinnittynyt rahapelaaminen saavat, kun maaseutua käytetään puheen 
tulkinnallisena voimavarana.

Tässä työssä esiintyy runsaasti viittauksia omaan aiempaan tutkimukseeni, erityisesti 
kirjaani Pellolta paanalle ja pussihousumiehistä patiinipoikiin – Hevostaloudesta talouden 
hevoseen – Hevosen ja pelaamisen tarina Hippos-Suomessa (Mahlamäki 2003). Etenkin 
luvuissa 2 ja 3, kun käyn läpi hevostalouden ja -pelaamisen kehitystä Suomessa, nojaan 
monin paikoin tähän työhöni. Samoin tapaustutkimusluvuissa 6–9 ja luvun 10 peliyh-
tiöanalyysissä toistan joitakin aiemman työni avainargumentteja.9 Järjestelmällä uudelleen 
ja päivittämällä 2000-luvun hevostalouden ja rahasta pelaamisen kirjallisuudella vuoden 
2003 kirjani argumentteja sijoitan nyt käsillä olevassa työssä näitä varhaisempia tutki-
muspohdintojani uudenlaiseen teoreettiseen kontekstiin. Näin jäsentämällä vuoden 2003 
työni uudelleen rakennan viitekehyksen, johon sijoittuvat niin tapaustutkimukset vuosil-
ta 1928–1998 kuin myös luvussa 10 analysoitava 2010-luvun suomalaisen rahapelikentän 
ja ainakin osin siitä generoituva laaja, vielä 2010-luvun taitteessa käynnissä oleva, koko 
suomalaisen hevoskentän muutosprosessi. Tapaustutkimusten (luvut 6–9) ja 2010-luvul-
la toteutetun rahapelikentän muutoksen (luku 10) analyysit mahdollistavat nyt kyseessä 
olevan tutkimukseni keskeisten tulosten esiin tuomisen (luku 11). Tämä kokonaisprosessi 
on perusteena siihen, että käytän tässä työssäni osin samaa aineistoa kuin vuoden 2003 kir-
jassani10. Vaikka olen hyödyntänyt tässä työssä analysoitavaa sanomalehtiaineistoa myös 
vuoden 2003 kirjassani esitetyissä kuvauksissa, niin nyt käsillä olevan työni empiirinen 
osuus perustuu uudenlaisille analyyseille. Tässä työssä sijoitan siis aiempaa tutkimustani 
osaksi uudenlaista teoreettista jäsennystä, täydennän sitä uusilla empiirisillä analyyseillä ja 
tuon esiin uusia tulkintoja.

Hevostalouden ja pelaamisen pitkää kehitystä kuvaavat luvut olen tässä työssä sijoit-
tanut osaksi yleisempää kolmiosaista jäsennystä, joka (luvut 2–4) pyrkii kuvaamaan mon-
isäikeisesti (hevostalous, hevospelaaminen, journalismi) sitä muuttuvaa kontekstia, jossa 
konkreettiset kamppailut pelaamisesta ja sen oikeutuksesta käytiin. Eri tapaustutkimusten 
ja peliyhtiöanalyysin kohdalla nämä kolme kontekstia jäsentävää juonta leikkaavat toisiaan 
kulloinkin hiukan eri tavalla. Näin ne muodostavat tapauksille ja peliyhtiöanalyysille sekä 
niissä toimiville tahoille omanlaisensa toimintaympäristön, jossa hevosen ja hevostalouden 
kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys, rahapelitoimijoiden keskinäinen valtasuhde 
ja (hevos)pelaamista koskevat puhetavat sekä journalismin kehitysvaihe luovat julkisen 
kamppailun puitteet. Tunnistan tällaisia leikkauspisteitä kaikkiaan viisi (luvut 6–10). Nii-
hin sijoittuvan sanomalehtiaineiston erittelyn avulla pureudun tarkemmin ja yksityiskoh-

9 Hevoset, pelaaminen ja journalismi ovat tematiikallaan hallinneet niin jokapäiväistä arkielämäänikin 
kuin tieteellisen mielenkiintoni suuntautumista. Näin on varsin luonnollista, että eri vuosien töissäni ilme-
nee selkeitä kytköksiä. Pyrin tässä tekstissä kuitenkin pitämään esillä selkeän eron vuonna 2003 kirjoitta-
mani historiikin ja tässä kirjassa tuotetun pohdinnan välillä niin, että lukijalla on käsitys siitä, minkä työni 
tulosten kyydissä milloinkin ollaan.
10 Lehtiaineiston sitaateissa on tässä työssä erikseen merkitty sitaatin käyttö myös vuoden 2003 kirjassani.
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taisemmin siihen, miten nuo kamppailut toteutuivat, ja miten hevospelien sääntely ja sen 
myötä hevostalouden ja yhteiskunnan monisyinen suhde niiden kautta kehittyi. Kohdis-
tan tässä työssäni ennen muuta huomioni näihin julkisen keskustelun intensiivisiin het-
kiin. Julkisen keskustelun teemoja, argumentteja, toimijoita ja koko julkisuuden sfääriä 
puran osiin tässä työssä sanomalehtikirjoittelun määrällisen analyysin ja lähiluvun avulla.

Ennen tarinoita ja konteksteja risteilevän polun alkua ponnahtaa esiin vielä yksi pe-
rustavanlaatuinen kysymys. Mitä järkeä on ylipäätään tutkia hevostaloutta, siihen kyt-
keytyvää raviurheilua, hevospelaamista ja hevosjournalismia osana kulttuuria – lähestyä 
hevosia kulttuurintutkimuksen näkökulmasta? Hieman ironisoiden voisi ajatella, eikö 
hevosten rooliksi kulttuurintutkimuksen saralla riittäisi David Harveyn (2008, 12) lai-
naama  Matthew Arnoldin metaforinen tokaisu 1800-luvulta: ”Vapaus on kyllä hyvä he-
vonen, mutta olennaista on se, minne sillä ratsastetaan”. En kuitenkaan tyydy Harveyn 
ja Arnoldin hevoselle antamaan vertauskuvan sivurooliin. Ajattelen, että hevosia ja koko 
hevostalousklusteria pitää lähestyä kulttuurintutkimuksen painotuksilla nimenomaan sen 
vuoksi, että kulttuurintutkimus on tuonut (kuten edellä johdannossa pohtiessani uutta 
hevostaloutta toin esiin) ja tuo myös jatkossa hevostalouden yhä useammin ulos tallista 
ja kauemmaksi kaviouran ääreltä. Hevostalouden tarkastelu kulttuurintutkimuksen an-
tamilla välineillä on siis mielekästä, ja niiden avulla voi päivittää hevostalouden ikkunasta 
avautuvan näkökulman jopa koko suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja toimintaan. 
Kun hevostalousklusteri lisäksi pitää sisällään hevospelaamisen kentän, voin omalta osal-
tani yrittää purkaa Pauliina Raennon (2012b, 241) esiin nostamaa, jo aikansa elänyttä ja-
koa ongelmapelaamisen ja muun rahapelaamisen tutkimuksen välillä ja tuoda näin myös 
hevospelien ja osin koko rahasta pelaamisen moninaiset ulottuvuudet mahdollisimman 
monipuolisesti esiin osana arjen, koko kulttuurin elämää.
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2 Hevostalous – Työn, urheilun ja pelin hevosia

Tässä luvussa tarkastelun keskiössä on yksi tutkimuksen pääteemoista: hevostalouden 
kamppailu yhteiskunnallisesta asemastaan ja hevostalouden merkityksen muutokset. Lu-
vun tehtävänä on kuvata niin hevostalouden muutoksia sinänsä kuin sitä koskevan julkisen 
puheen muutoksia. Aineiston kautta kuvataan näin koko hevostalouden itseymmärryksen 
muutosta ja pohditaan, miten siinä ilmentyvät monet yleisemmät yhteiskunnallisen todel-
lisuushorisontin muutokset.

Voi tietysti kysyä, kuten jo johdannossa tuli esiin, mitä järkeä on yleensä pohtia hevos-
taloutta kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Vastaan, että paljonkin. Kun ajattelee he-
vostaloutta kohteena tai välineenä, sen ymmärtämisen tavoissa ja sitä koskevissa julkisissa 
tulkinnoissa näkyy yhteiskuntamme muutos. Väitän, että hevostalous on yhtä hyvä väline 
luodata yhteiskunnan muutoksia kuin moni muu, vaikka alkoholipolitiikka. Suomalaisen 
viinapää on kulttuurintutkijalle mitä mainioin tutkimuskohde, josta hän voi ammentaa 
laajemminkin suomalaisuuden saloja. Samalla tavalla suomalaisuuden syntyprosessia ja sii-
hen liittyviä merkityksiä voi kauhoa hevosia koskevasta puheesta. Puhe hevosista on näin 
puhetta myös suomalaisesta yhteiskunnasta.

Puhe hevosista on usein latautunutta – puhetta arvoista, moraalista ja etiikasta. Sillä on 
kytköksensä työhön, urheiluun, rahasta pelaamiseen ja vapaa-aikaan, suureen osaan ihmi-
selon kirjosta. Usein hevosiin liittyvä puhe ei kiinnity vain sen hetkiseen yhteiskunnan ti-
laan ja aikaan. Puhe hevosista voi ennakoida myös tulevaa, etenkin kun on kyse urheilusta 
tai rahasta pelaamisesta, hevospeleistä.

Hevostalouskamppailun teoreettisena viitekehyksenä ovat Pertti Alasuutarin (1996; 
2017) moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalouden ajanjaksot, niiden pohjalla olevat diskurs-
sin, diskursiivisen muodostelman ja puheavaruuden käsitteet sekä Zygmunt Baumanin 
(2002) aikateoria raskaan ja notkean modernin välisestä siirtymästä.

Alasuutarin käsitteistö antaa tukevaa nojaa suomalaisen, toisen maailmansodan jälkei-
sen hevostalouden pohdinnalle. Sen perusteella voi jäsentää, 1) millaisia ovat kullekin ajal-
le ominaiset hevostalouden tarkastelukehykset ja argumentaatiorakenteet, 2) miten ne to-
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teutuvat yhteiskunnallisina käytäntöinä ja organisaatioina sekä 3) minkälaisia toimijoiden 
asemia ne tarjoavat osapuolille. Tuohon kolminaisuuteen Alasuutari viittaa puheavaruu-
den käsitteellä tähdentäen samalla, ettei puheavaruus ole vain puhetta vaan myös käytäntö, 
joka antaa referenssin ja kehyksen sitä itseään koskevalle keskustelulle (Alasuutari 1996, 18, 
251). Puheavaruuden käsite ponnistaa Michel Foucaultin (2005b) muokkaamasta diskurs-
sin ja diskursiivisen muodostelman käsitteestä. Foucaultiin tukeutuen Alasuutari (1996, 
18) toteaa, ettei puheavaruus ”viittaa vain sanoihin tai asioihin vaan ne yhdistävään laajem-
paan kokonaisuuteen”. Puheavaruus antaa kontekstin ja rakenteen omalle aikakaudelleen 
ja sen puitteissa toimivat erilaiset sosiaaliset käytännöt, kuten politiikka, hevostalous ja 
journalismi. Kontekstiin kuuluu siis osin myös rakenteita, ei-diskursiivisia elementtejä.

Tarkastelen puheavaruutta nimenomaan käsitteen laajassa mielessä. Laaja puheavaruus 
tarkoittaa tässä kuvausta instituutioiden ja toimijoiden välisestä puhetilasta, jossa määritel-
lään, mikä suomalaisessa hevostaloudessa on yhteistä ja mikä kamppailun kohde. Eri aika-
kausien kiistelyt hevostalouden merkityksestä sekä toimijoiden erilaiset näkökohdat ja ase-
mat ovat tarkastelussa tiettynä puheavaruuden muodostumana. Alasuutaria (1996, 18–19) 
soveltaen pitkään yllä pysyvä muodostuma saa sitä vastaavat hevostalouskentän instituutio-
rakenteet järjestöineen, neuvottelukäytäntöineen sekä tulon- ja vallanjakoperiaatteineen.

Zygmunt Bauman tuo hevostalouden ja yhteiskunnan suhteen muutoksen pohdintaan 
alasuutarilaista kattavampaa ja ajallisesti pidempää teoriaa. Hän perustaa teoretisointinsa 
käsitteisiin, joiden ympärille modernin elämän perinteiset narratiivit on ollut tapana kie-
toa: emansipaatio, yksilöllisyys, aika vs. tila, työ ja yhteisö (Bauman 2002, 16).

Vaikka ”moderni merkitsee monia asioita”, on tilan ja ajan muuttuva suhde kuitenkin 
modernin keskeisin ominaisuus, ”ratkaiseva ero”, josta muut piirteet juontuvat (Bauman 
2002, 16). ”Moderni alkaa, kun tila ja aika erotetaan toisistaan ja käytännön elämästä” 
(emt., 16). Ajan historia alkoi, kun aika irtaantui tilasta ja keksittiin keinot kulkea no-
peammin kuin lihas- tai hevosvoimin. ”Samalla päättyi ajan esihistoria, tuo pitkä lihasvoi-
malla pyöritetyn käytännön jakso”. (Emt., 135.) Modernin alkuvaiheessa ”tilan valloitus 
alkoi tarkoittaa nopeampia koneita – tila oli arvo [ja] aika väline” (emt., 138). ”Modernin 
raskaassa versiossa edistys tarkoitti koon kasvattamista ja laajenemista tilassa” (emt., 141) 
– ”mitä isompi sen parempi” (emt., 139). Päättymässä olevaa raskasta modernia, tilan aika-
kautta, Bauman (emt., 139) kutsuu myös ”laitteistojen aikakaudeksi”, määrästä kiinnostu-
neeksi moderniksi, jossa koko toi valtaa ja teho takasi menestyksen. Rutinoitu aika paalutti 
työn maahan, ja samaan aikaan suuret tehtaat, raskaat koneet ja paikalleen asettunut työ-
voima estivät pääomaa liikkumasta. Näin kumpikaan – työ tai pääoma – ei ollut ”innokas 
tai kykeneväinen liikkumaan”. (Emt., 142.)

Tämä perusta alkoi muuttua, kun koitti ”ohjelmistokapitalismin ja kevyen modernin 
aika” (Bauman 2002, 142). Raskaassa modernissa pääoma ja työ olivat olleet rautahäkissä, 
josta ei päässyt pois. Kevyt moderni laski pääoman ulos. Luja moderni oli ”molemminpuo-
lisen sitoutumisen” aikaa, notkea taas ”irrottautumisen, välttelyn, sujuvan pakenemisen 
epookki”. (Emt., 147.) Tiedotustutkijat käyttävät raskaan modernin ajasta myös nimeä 
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”korkea moderni” (Kantola 2011; Koljonen 2013). Usean tutkijan mukaan olemme siirty-
mässä tai jo siirtyneet raskaasta, lujasta ja vankasta modernista kevyen ja norjan, joustavan 
modernin aikaan.

Notkean modernin ohjelmistomaailmassa merkitsevää on ennen muuta nykyhetki. 
Kun notkeassa modernissa kaikki tilan osat voi saavuttaa saman ajan kuluessa, ”alta aika-
yksikön”, niin millään tilan osalla ei ole erityisarvoa. (Bauman 2002, 144–145.) Raskaasta 
tai korkeasta norjaan, joustavaan tai kevyeen (mitä ilmauksia sitten milloinkin käytetään-
kään) siirtymän seuraukset heijastuvat koko yhteiskuntaan ja lyövät leimansa käsityksiin 
politiikasta, yhteisten asioiden hoidosta, vallasta, arvoista ja instituutioista.

Kun pohdinnan kohteena ovat hevostalouden, raviurheilun ja (hevosiin liittyvän) ra-
hasta pelaamisen muutokset, niin ajan ja tilan suhde sekä notkealle modernille ominainen 
valta – kyky paeta, irrottautua ja hallita paikkaan sidottuja toimijoita – ovat ajankohtai-
sia teemoja myös siirryttäessä 2020-luvulle. Modernin keskeisimmän suhteen, ajan ja tilan 
muutoksen, voi nähdä myös hevostalouden merkittävimpien ulottuvuuksien, raviurheilun 
sekä hevoskasvatuksen ja -pelaamisen, kautta. Hevospelaamisen yhä lisääntyvä automa-
tisointi ja hektisyys sekä 25–40 hehtaarin pinta-aloja peittävien ravikeskusten kilpailuta-
pahtumien autioituminen pelaajien ja yleisön (jopa hevosentusiastien) paetessa mobiili-
laitteidensa, tietokoneidensa ja tv-vastaanottimiensa ääreen ovat tulkittavissa juuri tilan ja 
ajan suhteen muutosten kautta. Baumanilainen näkemys tilan ja ajan suhteen muutoksista 
mahdollistaa näin laajan sosiologisen pensselin käytön pohdittaessa kansalaisyhteiskun-
nan ja valtiovallan toimijoiden asemien muutoksia hevostaloudessa. Se antaa välineet poh-
tia hevostalouden ja yhteiskunnan suhdetta esimodernista nykyhetkeen.

Moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalous – yhtä hyvin kuin korkea ja notkea moderni – 
muovasivat hevostalouden ja yhteiskunnan useimmiten jännitteistä suhdetta. Hevos talous 
ei kuitenkaan ollut vain yhteiskunnallisten valtavirtojen muokattavana, vaan se myös 
vahvisti ja loi kulloistakin todellisuutta. Hevostalouteen tuli talouden muutosten myötä 
 uusia aineksia, jotka saattoivat muuttaa hevoskentän elementtien aiempia merkityksiä (vrt. 
Alasuutari 1996, 152). Toisaalta hevostalouden myötä eri talousvaiheisiin tuli osasia, jot-
ka myös saattoivat luoda vastaavantyyppisen vaikutuksen. Tilan ja ajan suhteen uudelleen 
määrittynyt hevostalous saattoi näin järjestää uudelleen notkean modernin hevostalouden 
ja yhteiskunnan suhdetta. Näin ymmärrettynä tutkin hevostalouden ja yhteiskunnan suh-
detta maltillisen konstruktionismin alustalta, ja hevostalous on luonteeltaan todellisuutta 
vahvistava tai luova sosiaalinen käytäntö – journalismin ja politiikan tapaan.

Mutta konstruktionistilläkin on toinen puolensa. Kun rakentaa tietoisesti kuvaa todel-
lisuudesta, on tutkijan syytä pitää mielessä, että kyseessä on pitkälti konstruktio. Kun tuo-
tan tässä työssä pitkän aikavälin tarkasteluun jatkuvuuden hevostalouskäsitteellä, usein 
vasta sitä kautta voin havaita erilaisia hevosalan muutoksia. Kyse ei kuitenkaan ole vain 
käsitteen tuottamasta todellisuudesta, vaan kuvauksessa on useimmiten ainakin ohut väite 
siitä, että asia on niin kuin sen kuvaan. Kun käyn työssäni läpi hevostalouden historiaa läpi, 
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esimerkiksi esiin tuomani syntyneiden varsojen määrät tai hevospeleihin sijoitetut raha-
määrät ovat ”totta olevaa” todellisuutta, alan rakennetta.

Tässä luvussa yhteiskunnallisten muutosten tarkastelu ponnistaa hevostaloudesta. Täl-
lä tavoin jo moneenkin kertaan tutkituista historianpoluista löytyy konkreettisia kehitys-
kulkuja, joita pystyy seuraamaan ajassa pitkään taaksepäin mutta joita aiempi tutkimus ei 
ole välttämättä huomannut (vrt. Alasuutari 1996, 255). Jo tämän vuoksi on järkevää poh-
tia hevostaloutta kulttuurintutkimuksen lähtökohdista. Suuri osa aineistosta on peräisin 
hevosalan lehdistä11: Hevostaloudesta (HT), sen seuraajasta Hevosurheilusta (HU) ja 
Hevos viestistä (HV). Osa primääriaineistosta on hevosiin liittyviä säädöstekstejä, hevos-
alan kirjallisuutta ja hevosalan instituutioiden vuosikertomuksia12.

2.1 Käsitejumppaa: Kansalaisyhteiskunta ja 
julkinen valta hevosen ympärillä

Jo johdantoluvussa esittämääni tapaan tarkoitan käsitteellä ’hevostalous’ tässä tutkimukses-
sa ensisijaisesti hevoseen ja/tai sen toimintaympäristöön rakentuvaa ja liittyvää moninais-
ta toimintaa. Hevostalous on näin työni yläkäsite, jonka pääelementtejä ovat ravi urheilu, 
ratsastus, hevosjalostus, -kasvatus ja -pelaaminen (vrt. Longrigg 1972, 9–38; Palukka ym. 
2014). Heiskanen ym. (2003) puhuvat puolestaan hevosalan viidestä osa-alueesta: kilpai-
lu, hoito, peli, valmennus ja opetus sekä jalostus. Uuden hevostalouden käsitteen myötä 
alan kenttä on 2000-luvulla aiempaa enemmän moninaistunut, ja hevostalouden lonkerot 
ulottuvat yhä moninaisimmille yhteiskunnallisen elämän sektoreille (ks. esim. Eklund ym. 
2007; Jez ym. 2013; Saastamoinen 2014; 2018c). Hevostalouden sisältö ja sen painotukset 
ovatkin historiallisesti muuttuvia, ja hevostalouden merkityksestä sekä suhteesta yhteis-
kuntaan on kamppailtu jo ainakin Ruotsin vallan varhaisajoista lähtien.

’Hevosyhteisöt’ määrittelen hevosen ympärille kehkeytyneiksi, useimmiten kansa-
laisyhteiskunnan toimijoiden joukoksi, yhdistyksiksi. Yhdistystoiminnan synty 1700- ja 
1800-luvun Euroopassa on tavallisesti liitetty kansalaisyhteiskunnan syntyyn, mitä on 
pidetty välttämättömänä vastinparina modernin valtion byrokraattisten ja sentralististen 
piirteiden hallinnalle (Nieminen 2006, 127). Yhdistystoiminnan ja valtion välinen suhde ei 
Suomessa useinkaan järjestäytynyt yksinkertaisella tavalla, eikä se noudattanut Niemisen 
(emt., 127) mukaan Habermasin (2004, 213–236) ideaalia kansalaisyhteiskunnan toimimi-
sesta ”kontrolloivana voimana kansallisvaltioon sisältyvää vallan keskittämisen tendenssiä 
vastaan”. Nieminen (2006, 127) toteaa useaan tutkimukseen tukeutuen, että suomalaiselle 
yhdistystoiminnalle on ollut ominaista ”voimakas kansalaisyhteiskuntaa valtion toimin-
taan liittävä kehityspiirre”. Havainto pätee myös hevosyhteisöihin. Julkisen vallan alueelle 
toimija voi siirtyä kansalaisyhteiskunnasta, ja valtiovallan hevosyhteisö voi näin koostua 

11 Samaa lehtiaineistoa on osin hyödynnetty myös 2003 julkaistussa kirjassani (Mahlamäki 2003).
12 Lehtiaineiston ja muun tarvitsemani painetun aineiston olen kerännyt julkisesta saatavina olevista ar-
kistoista.
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kansalaisyhteiskunnan hevosseuroista. Esimerkiksi 1900-luvun alussa perustetut alueelli-
set hevosjalostusliitot muodostettiin kansalaisyhteiskunnan yhteisöistä (Mahlamäki 2003, 
17). Näin kansalaisyhteiskunnasta ponnistaneet yhteisöt konstruoivat hevosjalostusliitois-
ta ja niiden keskusorgaanista julkisen vallan välineen, ja raja valtion ja kansalaisyhteiskun-
nan välillä liudentui. Sama näytelmä toistui vuoden 2017 peliyhtiöfuusiossa (luku 10), kun 
kansalaisyhteiskunnan rahapelitoimijat fuusioitiin valtion omistamaan peliyhtiöön.

John Dewey toteaa, että viestintä luo yhteisön tekemällä asioista yhteisiä. Hän tarkas-
teli inhimillistä toimintaa ensi sijassa toiminnan tulosten kannalta. Ihmisten toimilla 
on kahdenlaisia seuraamuksia: suoria, jotka koskevat toimintaan välittömästi osallisia, ja 
epäsuoria, jotka koskevat muitakin. Suorien ja epäsuorien seurausten erossa on idullaan 
yksityisen ja julkisen ero. Julkinen intressi viriää, kun yksityisistä ja yksilöllisistä toimista 
koituu epäsuoria seuraamuksia kolmansille. Julkisen piiri alkaa syntyä, kun toimien seu-
raukset ulottuvat koskemaan laajalti muitakin kuin toimintaan osallisia ja syntyy tarve 
kontrolloida noita seurauksia. (Dewey 1991, 12–21; ks. myös Carey 1989, 38; Pietilä 1997, 
118–120.) Hevosyhteisöjä perustettiin Suomeen 1800- ja 1900-luvun vaihteessa osana kan-
sallista heräämistä ja julkisuuden rakentumista (Mahlamäki 2003, 15–20). Niitä perustivat 
valtiovalta ja yksityiset kansalaiset, osin eri tavoittein. Kummankin toimilla oli myös epä-
suoria seurauksia. Syntyi tarve huolehtia seurauksista järjestelmällisesti. Hevosyhteisöjen 
synty noudatti tältä osin Deweyn kuvausta yhteisöistä, viestinnästä ja julkisuudesta.

Hevosyhteisöjen synty oli osa kansallista ilmiötä – yhdistystoiminnan syntyä. Yhdis-
tykset kehittyivät perinteisen agraarin yhteisöllisyyden alkaessa murentua maatalouden 
markkinoitumisen, kaupungistumisen ja teollistumisen myötä yhdistystoiminnan tuodes-
sa samaan aikaan järjestäytyneen toiminnan piiriin uusia kansallisia teemoja (Nieminen 
2006, 190–191). Hevostalouden ja sen yhteisöjen syntyprosessia (erityisesti hevosjalos-
tusliittojen, niiden jäsenyhdistysten sekä keskusorgaanin osalta) voi verrata esimerkiksi 
raittiusliikkeeseen, josta tuli jo 1800-luvulla ”malli suomalaiselle tavalle organisoida kan-
salaisyhteiskunnan ja valtion välistä suhdetta” (emt., 150). Niin hevostaloudella kuin rait-
tiusliikkeellä oli merkitystä materiaalis-taloudellisessa kehyksessä. Hevoset olivat tuotan-
nontekijöitä, ja myös kansan raitistaminen edisti kansantalouden intressejä. Kehittyvän 
kansakunnan identiteettikamppailu heijastui näin niin itse kansassa kuin kansakunnan 
hevosissa. Hevosia koskevassa kamppailussa ravisuuntautuneen hevosväen toiminta näyt-
täytyi ongelmallisena valtiovallalle ja työhevosjalostajille. Hevosia tarvittiin työhön, ei hu-
veihin. Valtio alkoikin kontrolloida raviurheilua, ja valtion toiminnan lähetessä raviväkeä 
aiheutui näille tästä vuorovaikutuksesta ongelma. Kilpa-ajojen seuraukset olivat kosketta-
neet muitakin kuin raviväkeä, ja oli syntynyt julkinen intressi kontrolloida tällaisia yksi-
tyisiä huvituksia. Toisaalta julkisen intressin kontrollitoimet vaikuttivat raviväkeen, jonka 
joukossa syntyi vastaintressi vaikuttaa valtion kontrollipyrkimyksiin. Ajatus julkisen val-
lan intressin dynamiikasta säädellä hevosalan yhteisöjen toimia ja sen myötä syntyneestä 
vastaintressistä kulkee läpi koko hevostalouden tarinan.
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Tähän pohdintaan asti Deweyn julkisuusteoria (1991) olisi oiva lähde ammentaa ta-
rinan osia myös jatkossa. Deweyn amerikkalaisessa maailmassa julkisuus ei kuitenkaan 
suuntaudu suoraan valtiota vastaan. Äärimmillään valtio on Deweylle yksi julkisuuden 
ilmentymä: se syntyy, koska yksityisten ihmisten toimista voi koitua toisille ihmisille on-
gelmia, ja näin julkisen intressin kautta muotoutuu kontrolloiva koneisto – syntyy ero yk-
sityisen ja julkisen välillä (ks. lisää Kunelius 2006, 11–32). Sen sijaan Habermasin (2004, 
60) eurooppalaisesta historiasta ponnistavassa teoriassa tilanne hahmottuu selkeämmin. 
Valtio valtarakenteineen ja tehtävineen on jo olemassa. Se hallitsee ja kontrolloi julkisuut-
ta, porvareiden ja muiden pyrkimyksiä. Julkisuus on näin kansalaisyhteiskunnan ja valtion 
väliin virittyvä tila, jonka kautta kansalaisyhteiskunta pyrkii vaikuttamaan, pääsemään 
valtion alueelle.

Kansalaisyhteiskunnan hevostaloudessa ovat aktiivitoimijoina yksityisen alueen hevos-
yhteisöt. Ne sisäistävät tehtäväkseen useimmiten raviurheilun ja sitä palvelevan hevoskas-
vatuksen edistämisen. Kun asettaa hevostalouden janalle, on sen toisessa ääripäässä kan-
salaisyhteiskunnan raviurheilu ja toisessa ääripäässä valtiovallan normatiivinen, säädelty 
työhevosjalostus, jota valtion virkamiehet johtivat aina vuoteen 1971 saakka. Kansalais-
yhteiskunnan ja valtiovallan toimijat ovat tässä habermaslaisessa – kuten Deweynkin – 
julkisuudessa tasavertaisia toimijoita. Hevostalouden voi näin ottaa esimerkkinä aiheesta, 
joka myös havainnollistaa Habermasin (2004, 60) julkisuusteorian tematiikkaa, jakoa yk-
sityisyyden alueen ja julkisen vallan alueen välillä.

Jo edellä esittämääni tapaan käytän kuvauksessa pääosin termejä ’kansalaisyhteiskun-
nan toimijat’ ja ’julkinen valta’. Viimeksi mainitun synonyymeja ovat ’valtiovalta’ tai ’val-
tio’. Ravihenkiset toimijat saavat legitimaationsa kansalaisyhteiskunnasta ja julkisen vallan 
toimijat valtiovallalta, jolta legitimaationsa ottavat myös kansalaisyhteiskunnan alueella 
operoivat työhevosjalostajat.

2.2 Kustaa Vaasasta venäläisvallan kautta suomalaiseen 
julkisen vallan hevostalouteen

Julkisen vallan hevosjalostus alkoi Suomen alueella uuden ajan alussa. Kustaa Vaasan 
(1496–1560) valtakaudella kruunu perusti 1550-luvulla siittoloita myös Suomeen (Neno-
nen 1999, 308; Laine 1999, 316). Hevosen kehittämisvaateita ohjasivat sodat (Nenonen 
1999, 308), ja hevosilta vaadittiin aiempaa suurempaa kokoa, rohkeutta ja kestävyyttä. 
”Suomalainen sotilashevonen oli hakkapeliittain ratsuna jo 1600-luvulla” (Ojala 2007, 17). 
Myös valtioiden toimintaa ohjasi sota, sen käyminen tai siihen valmistautuminen. Valtiot 
olivat sotakoneita ja hevoset sotahevosia.

Maataloustyökalujen kehitys, etenevä jalostus ja liikenteen siirtyminen vesiltä maalle 
suosivat hevosta, joka syrjäytti härän työstä ja liikenteestä lopullisesti 1800-luvun alussa. 
Hevoskärryjen yleistyminen merkitsi liikennemuotojen kumousta. Unohtaa ei voi myös-
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kään hevosen symbolista merkitystä. Jo keskiajalla ratsain kulkemisesta oli tullut sosiaa-
lisen aseman merkki. Uudet maantiet, kärryjen kehitys ja niiden ulottuminen myös ta-
lonpoikien saataville 1700-luvulta alkaen lisäsivät entisestään hevosen symboliarvoa. Upea 
kulkuväline liittyi myös miehisiin arvoihin. Johtajat, kuninkaat ja aateliset kuvauttivat 
itsensä vuosisatojen ajan hevosen rinnalla. Kärryjen tulo loi myös uuden kilvoittelun koh-
teen. Kirkosta palattaessa voitiin ajaa jo kilvan. (Nenonen 1999, 314, 319–320; Peltonen & 
Saastamoinen 2007, 10–11.) Kiiruhtamisen kirkosta kotiin voi nähdä myös raviurheilun 
ensi askeleina, mutta 1800-luvun hevosella oli monta tehtävää: hevosen tuli olla sekä nopea 
liikenteessä että jaksava ja voimakas työssä.

Hevostalouden laaja-alaiset tavoitteet ilmenivät julkisen vallan toimina myös Suomen 
autonomian kauden alkaessa 1809. Julkisen vallan suuri kiinnostus hevostalouteen jatkui 
venäläisvallan aikana, ja 1835 sijoitettiin niin sanottuja ruununoriita eri puolille Suomea 
tavoitteena kohentaa hevoskannan tasoa. (Mahlamäki 2003, 12.) Ruununoriiden valinnas-
sa käytettiin kriteereinä kokoa ja ravinopeutta (Peltonen & Saastamoinen 2007, 11).

2.2.1 Kuopion kiista-ajoista valtionajojen valtakauteen

Hevosten kilvanajoja lienee esiintynyt niin kauan kuin hevonen on ollut ihmisen käytössä. 
Varhaisimmat tiedot ravihevosille järjestetyistä kilpailuista Suomessa ovat Turusta, jossa 
hevosmiehiä kutsuttiin laskiaismarkkinoille 1817 ajamaan kilpaa Aurajoen jäällä (Åbo 
Allmänna Tidning 30.1.1817). Niitä ei ”kuitenkaan pidetä varsinaisina ravikilpailuina, 
koska matkaa ei ilmeisesti tarkkaan mitattu eikä aikaa otettu” (Mahlamäki 2003, 11).

Ensimmäiset täsmälliset tiedot kilpa-ajoista ovat Kuopion raveista 1850. Kallaveden 
jäällä ajettujen ravien palkintoina ”jaettiin asianharrastajilta koottuja varoja”. (Kemiläinen 
1984, 13.) Vuosien 1855–1857 kato sammutti ravi-innon, mutta 1860-luvulla käynnistyneen 
yhteiskunnan kehityksen myötä hevoset juoksivat taas kilpaa. Ruununorikauden päätyt-
tyä samaan aikaan liki tuloksettomana myös valtiovalta otti raviurheilun yhä selkeämmin 
hevos kannan parantamisen välineeksi. ”Senaatti päätti, että valtio maksaa Hämeenlinnan 
ravien palkinnot 1865–1867”. (Mahlamäki 2003, 12.) ”Alkoi valtionajojen kausi, joka jat-
kui aina talvisotaan saakka” (Kemiläinen 1984, 14).

Vuosien 1869–1870 asetuksilla luotiin valtion kilpa-ajoja varten tarkka säännöstö, ja 
1884 alettiin niiden yhteydessä tarkastaa myös siitokseen käytettäviä oriita (Kemiläinen 
1984, 14). Ensimmäisen Suuren Orikilpailun palkinnot 1884 olivat moninkertaiset ver-
rattuna muihin valtionajoihin (Mahlamäki 2003, 12) puhumattakaan kansalaisyhteiskun-
nan hevosyhteisöjen järjestämistä paikallisista ravikilpailuista. Jo 1800-luvulla valtionajot 
olivat julkista kansanhuvia – verrattavissa 2000-luvun kuninkuusraveihin, joihin tulevat 
näyttäytymään niin ravientusiastit kuin julkisuusriippuvaiset. Suuri orikilpailu sykähdytti 
kilpa-ajokaupungin elämää jo 1884:
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[Kun korkeat palkinnot]… houkuttelivat [Hämeenlinnaan] suomalaisten ravureiden elii-
tin, ei ole ihmettelemistä, että kilpa-ajopäivien aikana useampia outoja kasvoja kuin nor-
maalisti oli nähtävissä kaupungin kaduilla ja ravintoloissa (Fabritius 1885, 18; suomennos 
MM).

Valtionajot suurine palkintoineen saavuttivat hevosmiesten suosion. Valtionajoissa hevo-
set eivät kilpailleet nykytapaan ryhmässä toisiaan vastaan vaan ne juoksivat yksi tai kaksi 
kerrallaan kelloa vastaan virstan pituisella (=1068,8 metriä) soikealla radalla. 1900-luvun 
alkuun saakka kilpailut järjestettiin kelvollisten maaratojen puuttuessa etupäässä talvisin 
jääradoilla. ”Vaikka valtionajoilla oli enemmän jalostuksellinen kuin urheilullinen luonne, 
edustivat ne 1800-luvun… keskeisintä elementtiä raviurheilussamme”. (Kemiläinen 1984, 
14.) Valtionajojen keskeinen rooli ei rajoittunut vain raviurheiluun, vaan niillä oli merkit-
tävä rooli koko suomalaisen urheilun rakentumisessa.

Suomalaisen urheilun lähtökohtana voikin pitää juuri 1860-luvun hevosten valtionajo-
ja. Vasta pari vuosikymmentä myöhemmin yleistyivät ammunta- ja purjehduskisat, hiih-
tokilpailut levisivät kautta maan ja pikaluistelu sekä soutu nousivat suosioon Helsingissä. 
(Vettenniemi 2008, 209–215.) Alkuvaiheen ihmisurheilu ajanottoineen ja kamppailuineen 
liittyi myös länsimaisen miehisen eetoksen syntyyn (Laine 1992). Urheilukilpailun idean 
voi näin nähdä siirtyneen valtion toimeenpanemista (oriiden) ravikilpailuista kansalaisyh-
teiskunnan (miehisiin) ihmiskilpailuihin.

Vaikka jo 1800-luvulla järjestettiin valtionajojen ohessa myös kansalaisyhteiskunnan 
hevosseurojen raveja, sitoivat valtionajot Suomen raviurheilun julkiseen valtaan – raviur-
heilun funktio oli palvella hevosjalostusta (Mahlamäki 2003, 13). Vielä 2010-luvun tait-
teessakin ilmenevä valtion merkittävä rooli suomalaisella hevoskentällä – hevoskentän ja 
julkisen vallan tiukka side niin jalostuksen kuin urheilun sektoreilla – ponnistaa kaukaa 
historiasta, autonomian ja jopa Ruotsin vallan ajoilta.

2.2.2 Julkinen valta ja hevosyhteisöt kansakuntaa rakentamassa

Valtionajojen uusitut säännöt julkaistiin 1907. Niihin saivat osallistua enää vain kantakir-
jahevoset. Kun kantakirjaan hyväksyttiin vain ”sekoittamatonta Suomen rotua ja puhtaas-
ti suomalaista muotoa” edustavia hevosia, joukosta karsiutui jopa maan parhaita ravureita 
(Kemiläinen 1984, 16).  Aiemmin oli osallistumisen ehtona ollut vain, että hevonen oli 
Suomessa syntynyt. Muutos ilmeni ainakin kahdella tavalla. Valtionajojen ja kantakirja-
vaatimuksen yhteen nivomisen myötä raviurheilun yleinen painoarvo hevosjalostuksessa 
väheni. Toisaalta muutos sitoi julkisen vallan raviurheilun yhä tiiviimmin vain jalostustyö-
hön. (Mahlamäki 2003, 14.) 

Kun tarkastelee hevostaloudesta ja eritoten ravitoiminnasta käytyä keskustelua, on 
muutos 1800-luvun julkisuudesta 1900-luvun alkuun melko jyrkkä. Hevosurheilun vasta 
muotoutumassa olleella, heiveröisellä kentällä vallan sauvaa heiluttivat nyt nationalismin 
kyllästämät (työ)hevosjalostajat. Ajan henkeä kuvaa toteamus valtionajojen uudesta järjes-
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tyksestä: ”Enää eivät puoliveriset hevoset vieneet leijonanosaa valtionajojen palkinnoista” 
(Raevuori 1982a, 13). Tämän hevostalouspuheen muutoksen voi nähdä osana yleisempää 
puheavaruuden muutosta, kansallistumista.

Länsimainen sivilisaation ajanjaksolla 1815–1914 kokemalle sadan vuoden rauhan-
jaksolle oli ominaista yhteiskunnan pohjautuminen vapaaseen markkinatalouteen, 
 laissez-faire-ideologiaan. Vapaiden markkinoiden aiheuttamat epäkohdat ja sosiaaliset 
ongelmat tuottivat kuitenkin vastavoiman, joka vaati aiempaa voimallisempaa poliittis-ta-
loudellista sääntelyä. (Polanyi 2009, 36, 140–141.) Tämä ja jo 1800-luvulla yhä voimistu-
nut nationalismi, joka ilmeni myös suomenmielisen sivistyneistön fennomaanisena liik-
keenä, toi myös Suomeen protektionismin henkeä (Neuvonen 2018, 123–124, 156–160). 
Fennomania hitsasi lopullisesti yhteen suomalaisen kansallisen kulttuurin prototyypin: 
näkemykset maasta, luonnosta, kansasta ja suomalaisesta luonteesta (vrt. Alapuro 1988), 
ja ”suomalaisuus alkoi kehittyä kansalaisuskontona” (Nieminen 2006, 116). Aiemmin oli 
myös sallittu tuotanto- ja talouselämää palvellut hevostalous ilman kansallisuusaatteeseen 
kytkeytyviä rajoitteita. Sen tehtävänä oli ollut tuottaa nopeita ja liikkuvia hevosia. Protek-
tionismin myötä julkisen vallan hevostalous sen sijaan suomalaistui niin talouden, politii-
kan kuin kulttuurin julkisilla areenoilla.

Jalostustieteilijät pitävät vuonna 1907 aloitettua hevosten kantakirjanpitoa suomenhe-
vosen historian merkittävimpänä päätöksenä (Peltonen & Saastamoinen 2007, 13). ”Jalos-
tustavoitteissa korostui [nyt] pyrkimys hevosen koon lisäämiseen ja erityisesti [sen] soveltu-
vuuden parantamiseen maa- ja metsätaloustöissä”. Aluksi hevosia kantakirjattiin pääosin 
ulkoisen olemuksen ja muodon perusteella. (Ojala, Peltonen & Saastamoinen 2007, 128.) 
Periaate ponnisti ulkomuoto-opista, formalismista (ks. lisää esim. Myllylä 1991). Sen kes-
keinen usko hevosjalostuksen kentällä oli, että ulkomuodolla ja hevosen kyvyllä selviytyä 
työstä oli selkeä yhteys. Suomalaisuushengessä määräystä tulkittiin 1900-luvun alussa tar-
kasti, ja koreilematon ulkomuoto oli merkittävin ehto kantakirjaan pääsylle. Kiellettyjä 
värejä olivat valkoinen, harmaa, voikko ja kirjava (Ojala ym. 2007, 127). Kansallistuntee-
seen sisältyy yhteisyyden kokemus ja eronteko vieraisiin elementteihin (Nieminen 2006, 
19) – näin jopa hevosissa. Jo topeliaanisen diskurssin raameista (Rantanen 1994, 19–21) 
ponnistava suomalaisen hevosen prototyyppi istutettiin varhaisessa kansallisessa julki-
suudessa niin syvälle kansan mieliin, että se yhdisti kansaa sota-aikanakin (vrt. Alapuro 
1988; ks. myös Alasuutari 1996, 185–187). Se säilyi siellä aina EU-ajan notkean modernin 
Suomeen. Hevostalouspuheen yltiökansalliset korostukset autonomian loppuaikoina ja 
nuoressa Suomessa loivat pohjaa myös toisen tasavallan ja jopa EU-ajan hevostalouden ar-
gumentaatioille ja väittämille.

Jo 1920-luvulla otettiin kantakirjauksessa käyttöön ulkomuotoarvostelun ohella suori-
tuskokeet: käynti- ja juoksunopeuden mittaaminen, luonteen ja liikkeiden arvostelu sekä 
kuormanveto (Ojala ym. 2007, 128). Näiden fyysisten kokeiden myötä alkoivat suomalai-
suuden ja vetokyvyn vuosikymmenet. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun peruja ollut 
formalismi jäi sivummalle, ja ulkomuodon ohella arvostettiin yhä enemmän fyysiseen työ-
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hön liittyviä arvoja. Työn, työllisyyden ja toimeentulon arvo onkin yksi avainnäkökulma 
koko suomalaiseen yhteiskuntaan (Alasuutari 1996, 91). Sen liittymäkohdat myös hevosta-
louteen olivat kiinteät, erityisesti aikana, jolloin hevostalous oli merkittävä kansantalou-
dellinen tekijä.

Kantakirjajärjestelmän käynnistyttyä raviurheilu jäi pääosin urheiluhenkisen hevos-
väen harrastukseksi. Valtion jalostusjohto suhtautui raveihin viileästi. Ravien katsottiin 
myös haittaavan maataloustyöhevosen kehittämistä. Maatalousoppineet jopa vaativat val-
tionajojen lakkauttamista, koska niiden myötä oli suosittu liikaa keveitä juoksijahevosia. 
(Mahlamäki 2003, 15.):  

…täytyy valtion siis tästä lähtien kiinnittää huomionsa yksinomaan kuormahevosen asian-
mukaiseen kehittämiseen ja sen takia voi valtio vahingoittamatta yleishyötyä jättää koko 
raviurheilun yksityisille liebhabereille (Sawela & Grotenfelt 1907; Mahlamäki 2003, 15).

Raviharrastuksen lisääntyessä 1800-luvun lopulla olivat ravi-innostuneet hevosmiehet osa-
na kansalaisyhteiskuntaa alkaneet perustaa omia yhteisöjään. Suomen Kilpa-ajo Klubin 
puuhaama, maan ensimmäinen ravirata valmistui Helsingin Oulunkylään 1884. Myös 
pieniä pitäjän- ja kyläajoja järjestettiin runsaasti, ja hevosseurojen ravitoiminta vilkastui 
entisestään siirryttäessä 1900-luvulle. Osallistumisehdot olivat valtionajoja väljemmät, ja 
järjestäjät pyrkivät seuraamaan kansainvälisiä virtauksia. Hevosseurojen ajoissa järjestet-
tiin jo nykyravien kaltaisia lähtöjä koko ravurijoukon ollessa yhtä aikaa kaviouralla. (Ke-
miläinen 1984, 18–19; Mahlamäki 2003, 15–16.)

Valtiovallan pitämä suomalaisen hevosen kantakirja ja kansalaisyhteiskunnan hevosyh-
teisöt olivat osa monin tavoin toisiinsa liittyneistä, suomalaisuutta rakentaneista säädöksis-
tä ja kansanliikkeistä. 1800- ja 1900-luvun vaihteen julkisissa säädöksissä ja kansanliikkeis-
sä yhdistyivät sekä eliitin että uuden keskiluokan, talonpoikien ja porvariston, kuin myös 
muun suomenkielisen väestön pyrkimykset. Näin kansalaisjärjestöjen synty murensi sää-
ty-yhteiskuntaa. (Vrt. Alasuutari 1996, 187–189.) Näin myös hevosseurat olivat osa 1800- ja 
1900-luvun vaihteen ajan virtaa, jossa kansalaiset liittyivät yhteisöjen jäseniksi tasavertaisi-
na säätytaustastaan riippumatta.

Zacharias Topeliuksen Maamme kirja oli Päivi Rantasen (1994, 17) mukaan Suomen 
kouluissa liki kahdeksan vuosikymmentä vuotta oppikirjana, joka välitti suomalaisuu-
den sisimmästä olemuksesta ”kristillis-isänmaallista kuvaa”. Sen keskiössä oli usko kun-
nioittaa lakia ja järjestystä pyhinä asioina (Neuvonen 2018, 159). Topeliaaninen näkemys 
suomalaisuudesta rakentui ensi sijassa erontekoon meidän ja muiden välillä. Ero tehtiin 
”kuvaamalla suomalaiset suomenhevosiksi ja muut kansat lämminverisiksi”. Suomalainen 
Matti ja suomalainen hevonen rinnastettiin topeliaanisen diskurssin hengessä toisiinsa ni-
menomaan ulkonäön perusteella. Topeliaaninen kansankäsitys palveli näin sivistyneistön 
etua: Matti oli hevosensa tapaan vain ”halpakäyttöinen kauramoottori”. (Rantanen 1994, 
19–21.) Sivistyneistön ”intressit ja yhteiskunnalliset arvot alkoivat määrittää kansalaishy-
veitä [, ja] niihin pohjautuen… keskeiseksi kansallisen julkisuuden rakenneominaisuudeksi 
muodostui käsitys kansasta rahvaana, sivistämisen kohteena” (Nieminen 2006, 99). Näin 
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se mahdollisti eliitille muiden kansalaisten alituisen sivistämisen ja holhoamisen – näin 
hevoskentälläkin, välineinä säädökset ja rajoitukset.

2.2.3 Hevostalousorganisaatiot Venäjän vallasta ensimmäiseen tasavaltaan

Toukokuussa 1905 vahvisti Keisarillisen Suomen Senaatti sille ”armossa annetun vallan 
nojalla” erinäiset ”tarkemmat määräykset toimenpiteistä Suomen hevosrodun parantami-
seksi” (Asetuskokoelma 1905). Tämän kolmella kielellä (venäjä, suomi, ruotsi) annetun 
julistuksen myötä Suomeen määrättiin perustettavaksi hevosjalostusliittoja. ”Niiden jäse-
niksi liittyivät maanviljelysseurat ja -yhdistykset sekä paikalliset hevostalousyhdistykset” 
(Peltonen & Saastamoinen 2007, 13). Kansalaisyhteiskunnan maatalous- ja hevosseurat 
noudattivat näin 1900-luvun joukkoliikkeiden tapaa. Niille oli ominaista voimakas suun-
tautuminen valtioon (Alasuutari 1996, 188), ja keskusjärjestönsä kautta ne kytkettiin mo-
nien muiden kansalaisjärjestöjen tapaan ”osaksi valtiollista suunnittelu- ja toimeenpanoko-
neistoa” (vrt. Nieminen 2006, 150–151).

Hevosjalostusliitot ja niiden keskuselin, 1910 perustettu Suomen Hevosjalostusliitto-
jen Keskushallinto, olivat julkisen vallan välineitä, joilla pyrittiin toteuttamaan 1907 kan-
takirjassa määriteltyjä jalostustavoitteita. Jalostustyön tavoitteiden vaalimisen ohella ne 
olivat myös osa kansallista julkisuutta, suomalaisuuden rakennetta. Suomalaisuuden ko-
rostaminen kantakirjasäännöksissä oli sekä hevosrahvaan sivistämistä että eliitin ja valtion 
vallan legitimointia – ylhäältä alas rakentuvaa, ylempien yhteiskuntaluokkien johtamaa 
kansan sivistämiseen pyrkivää toimintaa (vrt. Nieminen 2006, 99, 136; Neuvonen 2018, 
157).

Ottamalla käyttöön suuren sosiologisen pensselin tulkitsen hevoskentän suomalaisen 
rakenteen suojelun olevan yhä voimissaan. Suojelun keskiössä 1900-luvun alussa ollut ja-
lostus kansallisine korostuksineen sai jo 1900-luvun kuluessa antaa tilaa rahapeleille ja suo-
malaisille, julkisen vallan hyväksymille rahapelimonopoleille. Sääntelemällä niin hevospe-
lejä kuin ylipäätään rahasta pelaamista monin tavoin ja pyrkimällä pitämään ulkomaiset 
toimijat pois Suomen rahapelikentältä pyrkivät valtiovalta ja kotimaiset peliyhtiömono-
polit esittämään itsensä vastuullisina toimijoina. 2000-luvun pelaajien suojelun voi näin 
nähdä myös eliitin ja julkisen vallan legitimointina. Pelirahvaan suojelu ja sen käyttäminen 
yhtenä rahapelikentän muutosten argumenttina jatkuivat myös 2010-luvulla saatettaessa 
suomalaiset pelitoimijat yhden sateenvarjon alle (ks. luku 10). Pauliina Raento (2016, 468) 
kaipaa kuitenkin toisenlaista vastuullisuutta kuin valtio ja rahapelitoimijat: Hän asettaa 
kyseenalaiseksi suomalaisen rahapelimonopolin lujittamisen varsinkin, ”kun muu Eu-
rooppa porskuttaa toiseen suuntaan”. Kritiikissään hän asettaa kyseenalaseksi korrelaation 
rahapelien kulutuksen ja tarjonnan välillä sekä rahapelaamiselle asetetut yksioikoiset ikä-
rajat (emt., 468). Tulkitsen Raennon kritiikin kumpuavan – ainakin osin – kansalaisyh-
teiskunnasta, samasta lähteestä, josta on vuosikymmenien ajan kummunnut, useimmiten 
raviväen johdolla, kritiikki eliitin johtamaa hevosjalostusta kohtaan.
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1900-luvun alun jalostustyössä ”oriiden kantakirjanpidosta vastasi valtion hevoshoi-
donneuvoja”, mutta tammojen kantakirjanpito jäi valtionapua saaneille, hevosjalostus-
liittojen alaisina toimineille paikallisille hevosyhdistyksille (Kemiläinen 1984, 16–17; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 18). Järjestely kävi liitoille niiden resursseihin nähden kuitenkin 
ylivoimaiseksi. Kantakirjaan oli myös hyväksytty polveutumiseltaan tuntemattomia hevo-
sia, jotka eivät tyypiltään vastanneet jalostustavoitteita. (Kemiläinen 1984, 20–22; Mah-
lamäki 2003, 18.) Oli uusien säädösten aika. Toiminnan tehostamiseksi senaatti vahvisti 
1918 asetukset kantakirjakonsulenteista (Edilex 62/1918) sekä uusista toimista suomalai-
sen hevosrodun parantamiseksi (Edilex 188/1918). Nuoren, ensimmäisen tasavallan Suo-
men hevosjalostustyö alkoi näin uudistetuin säädöksin.

Myös kansalaisyhteiskunnan raviurheilu pyrki järjestäytymään muiden Pohjoismaiden 
tavoin. Jo Venäjän vallan aikaan se alkoi tavoitella myös totalisaattorioikeuksia. Raviväen 
pyrkimykset nähtiin kuitenkin usein yksityisenä harrastustoimintana, ei virallista hevos-
taloutta tukevina. Viimein 1919 johtivat yritykset raviurheilun keskusjärjestön perustami-
seksi tulokseen. Keskusjärjestön nimeksi tuli Suomen Ravirengas – Finska Travförbundet. 
(Mahlamäki 2003, 19; Kemiläinen 1984, 36.) Yhteisön toiminta käynnistyi vilkkaasti. Jo 
1920-luvun alussa nähtiin tarpeelliseksi järjestää mestaruuskisat maan parhaille hevosille: 
Ravirengas ja Lahden hevosystäväinseura perustivat 1924 ravikuninkuuskilpailun. Valtion 
Suurten Orikilpailujen päätyttyä samana vuonna kuninkuusraveista tuli heti raviurheilun 
vuotuinen suurtapahtuma. Sinne kokoontuivat parhaat hevoset ja hevosmiehet. (Kemiläi-
nen 1984, 43, 52; Mahlamäki 2003, 20–21.) Kuninkuusravit ajettiin 1924–1930 Lahdes-
sa (Suomen Ravirengas 1969), mutta sen jälkeen ne on järjestetty eri ravipaikkakunnilla. 
Ravi radat saavat kuninkuusravit järjestettäväkseen 12–18 vuoden väliajoin, ja tapahtumas-
ta on kehittynyt yksi eniten suomalaisia liikuttava, 2010-luvulla jopa kolmipäiväiseksi ke-
hittynyt tapahtuma.

Ravirenkaan toiminnan myötä ravikilpailujen käytännöt maan eri osassa pääosin yh-
tenäistyivät. Ravirengas ei ollut vain kansalaisyhteiskunnan ravi- ja hevosseurojen kesku-
selin, vaan se myös itse järjesti raveja, ja näin sääntötulkinnat liudentuivat Ravirenkaan 
kisoista paikallisiin ravitapahtumiin. Näin myös osin vaimeni eläinsuojelijoiden kilpa-ajo-
ja kohtaan esittämä kritiikki. (Mahlamäki 2003, 20–21.) Vielä 1889 oli Kuopion raveja 
kuvattu toteamuksella, jonka mukaan ”näissä ajoissa on lupa käyttää ruoskaa… sillä tavalla 
tulevat ajot kilpailijoille kiihoittaviksi…” (Vettenniemi 2008, 159, alkuperäteksti ilmeisesti 
Juhani tai Pekka Ahon Savo-lehteensä kirjoittama, ks. emt. 159).

Ravirengas sai vuosia havittelemansa oikeuden totalisaattoriin eli järjestettyyn ja val-
tion kontrollin alaiseen vedonlyöntiin useiden yritysten jälkeen marraskuussa 1927 (Edilex 
308/1927)13. Valtio otti alusta alkaen tiukan kontrollin hevospeleihin, koska raveihin ja to-
talisaattoriin kohdistui kielteistä julkisuutta verrattuna hevostalouden yleviin päämääriin. 
Toton laillistamista pehmennettiin maaseutuväestön keskuudessa määräämällä valtion 

13 Koska luvussa 3 on kuvaus rahapeliprosessista, on totalisaattori tässä luvussa esillä vain, mikäli se on 
hevostalouden kokonaisnäkökulmasta tarpeen.
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pelistä pidättämä osuus (20 %) käytettäväksi hevoskasvatuksen edistämiseen. (Mahlamäki 
2003, 31.) 1920-luvun puheavaruudessa se tarkoitti kunniallista ja kansallista työhevos-
kasvatusta. Marraskuun 1927 vedonlyöntiasetus (Edilex 308/1927) antoi mahdollisuuden 
pelata totalisaattoria myös ratsastuskilpailuissa14. Ensi kerran ”totalisaattoriratsastuskil-
pailuiden huumaavaan maailmaan ratsastuskisojen myötä” pääsi pääkaupungin väki tu-
tustumaan Talin ratsastuskeskuksen avajaiskilpailuissa huhtikuussa 1929 (Erola 2010, 22). 
Vihkiäiskilpailuissa ”parhaimpiinsa pukeutuneet hienostorouvat odottelivat kadun reu-
nalla kyytiä” nähdäkseen ”Suomen ensimmäiset totalisaattorilaukat” Talissa syyskuussa 
192915 (emt., 22).

Suomen ensimmäiset totalisaattoriravit oli järjestetty Helsingissä jo 5.2.1928. Vuonna 
1928 järjestettiin 28 totoravit. Valtion osuudeksi kertyi 0,6 miljoonaa ja järjestäjille jäi 0,3 
miljoonaa markkaa. Heikon tuloksen suurimmaksi syyksi nähtiin juuri liian korkea val-
tion osuus, jonka hevosjalostusyhteisöt saivat valtiolta avustuksina, samalla kun pelien jär-
jestäjät, raviseurat, jäivät avustusten ulkopuolelle. (Mahlamäki 2003, 28; Kemiläinen 1984, 
91.) Kansalaisyhteisöjen organisoima ravien rahapeli toimi näin julkisen vallan hevostalo-
uden rahoitusinstrumenttina.

Vaikka järjestäjien asema tuotonjaossa suhteessa valtioon kohentui jo 1930 (Edilex 
80/1930), romahduttivat pelaajien osuuden jättäminen alkuperäiselle, alhaiselle tasolle ja 
1930-luvun alun lama totopelaamisen niin, että 1935 oli aloitusvuoden pelivaihdosta jäl-
jellä enää kaksi prosenttia (Mahlamäki 2003, 33). Kilpailutoiminnan painopiste siirtyikin 
1930-luvun alussa totoraveista maaseudun paikallisajoihin, joita järjestettiin vähentymät-
tömällä innolla. Niihin ei 1930-luvun taloudellisella ahdingolla näyttänyt olevan samaa 
vaikutusta kuin totoraveihin. (Emt., 37.) Ravit pysyivät ensimmäisen tasavallan Suomes-
sa lähinnä viljelijäväestön harrastamana urheilumuotona – kaupunkienkin totoraveista 
puuttui varakas porvaristo. Se kaihtoi raviratoja ja viihtyi 1920- ja 1930-lukujen taitteessa 

14 Myös myöhemmät vedonlyöntiasetukset (ks. esim. Edilex 122/1966) tai totopeliasetukset (Edilex 
236/1995) ovat käyttäneet hevoskilpailun laajaa käsitettä. Julkinen valta ei siis sitonut hevospeliä vain raviur-
heiluun. Laajan hevoskilpailukäsitteen myötä mahdollistui totalisaattoripeli myös Helsingissä Käpylän ra-
vien yhteydessä järjestetyissä kiitolaukkalähdöissä 1965–1971 (Vatanen 1976, 44–51).
15 Laukkaurheilu oli voimissaan Suomessa 1929–1939 (Erola 2010, 9). Talin ratsastuskeskus rapistui lopul-
lisesti toisen maailmansodan jälkiselvittelyissä, kun ”maan poliittinen räjähdysherkkä tilanne ei ollut omiaan 
saamaan ratsastusurheilulle yhtään… markkaa…” (emt., 90). Talin rapistuminen vaivutti kiitolaukkakisat 
vuosikymmeniksi harvojen harrastukseksi. Kiitolaukkalähdöt tulivat kuitenkin vielä uudelleen totopelin 
kohteiksi. Raviurheilun nousun alkuvaiheessa kiitolaukkaa nähtiin Helsingin Käpylässä ensi kerran 1965, ja 
”innostus tuntui olevan niin suuri, että laukkalähdöt tulivat lähes jokakertaiseksi osaksi raviohjelmaa” (Va-
tanen 1976, 44). Aluksi kiitolaukkakisat olivat sekalähtöjä, joissa olivat mukana uransa loppupuolella olleet 
venäläisperäiset ravurit, puoliveriset ratsut ja täysveriset kiitolaukkahevoset. Varsin pian kisojen osanottajina 
nähtiin vain täysverisiä, mutta vuoden 1971 jälkeen ”laukkakilpailuja ei enää Käpylässä ajettu sopivien hevos-
ten puuttuessa” (emt., 45–51). Hevosten puute oli osaltaan seurausta olosuhteista. Raviradan kavioura on pin-
naltaan liian kovana sopimaton alusta kiitolaukkakisoille. Pohjoismaisissa hevoskeskuksissa, joissa on sekä 
ravi- että laukkakisoja, on rakennettu erilliset areenat kummallekin lajille. Taustalla vaikutti myös koko rat-
sastuksen vaatimaton, jopa eristäytynyt asema suunnittelutalouden Suomessa. Kiitolaukkaurheilu ei näin ole 
Suomessa kohonnut siihen asemaan, jonka se on saavuttanut esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Toki tuokin 
asema on esimerkiksi Ruotsissa saavutettu pääosin kärryurheilusta kummunneiden rahapelituottojen turvin 
(ks. esim. Lindberg Gert: ”ATG 40 år: Så gick det till när spelbolagets bildades”, Svensk Travsport 20.8.2014; 
Freidenvall Claes: ”En gentleman har gått ur tiden”, Sulkysport 12.12.2018).
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ratsastus- ja laukkaratojen äärellä (Erola 2010, 22–24). Maaseudun ja kaupungin sekä ravin 
ja ratsastuksen jyrkkä kulttuurinen raja oli voimissaan ensimmäisen tasavallan Suomessa.

2.2.4 Kohti sotaa uusin asetuksin

Agraarinen ja talonpoikainen kapitalismin henki korosti 1920-luvun lopulla maatalouden 
tehokkuutta ja tuottavuutta entisestäänkin. Myös hevosjalostuksessa huomio kiinnittyi 
yhä enemmän työhevosen kehittämiseen. Hevostalousasetus 1935 (Edilex 17/1935) korosti 
ulkomuodon ohella hevosen tuotannollisia ominaisuuksia ja laajensi otteensa hevostalou-
den kaikkiin osa-alueisiin. (Mahlamäki 2003, 40–41.):

Valtion toimenpiteet hevostalouden edistämiseksi tarkoittavat hevosen taloudellisen hoi-
don ja käytön kehittämistä sekä… kotimaisen hevosen jalostamista maan oloihin ja etäpääs-
sä maataloustarkoituksiin soveltuvaksi… varsinaiseksi työhevoseksi ja yleishevoseksi, joka 
soveltuu myös ratsuksi (Edilex 17/1935; Mahlamäki 2003, 40).

Asetuksen maininta myös ratsuksi sopivasta yleishevosesta oli perua 1920-luvulta. Tällöin 
”armeijan ratsuhevoskysymys ratkaistiin… suomenhevosten eduksi” perustamalla 1924 
myös kevytmuotoisten hevosten kantakirja (Ojala ym. 2007, 128). Tämä yleishevoskan-
takirjaksi 1935 nimetty kantakirja oli käytössä vuoteen 1965, vaikka kasvattajat eivät sitä 
aina arvostaneet. Ratsastettavuus ei sykähdyttänyt suomalaista viljelijää, hevoskasvattajan 
stereotyyppiä, eikä ratsutyyppistä suomalaista hevosta onnistuttu luomaan. (Mahlamäki 
2003, 41.) Tästä huolimatta 1930-luvun jalostuspuhe oli kuitenkin aiempaa suvaitsevam-
paa. Suomenhevosen jalostukseen suuresti vaikuttanut, hevosten Tauno Paloksi nimetty 
ravikuningas Eri-Aaroni (Raevuori 1982b, 42–45; Mahlamäki 2003, 43), olisi tuskin ylväi-
ne ryhteineen, sukkajalkoineen ja läsipäineen päässyt 1920-luvulla topeliaanisen diskurs-
sin formaalisessa hengessä määritettyyn työhevoskantakirjaan.

1939 alkanut talvisota vaikeutti suuresti 1930-laman pohjilta uudelleen nousun pon-
nistaneen ravitoiminnan kehittymistä. Sodan lopputulos merkitsi perustamispaikkakun-
nallaan Viipurissa toimineelle Ravirenkaalle uutta kotipaikkaa ja karjalaisen hevoskannan 
jakautumista siirtolaisten mukana ympäri Suomen. (Hyvärinen 1985, 23; Mahlamäki 
2003, 47.) Karjalassa oli jo Venäjän vallan aikaan suhtauduttu monia muita Suomen osia 
ymmärtäväisemmin ravilahjaisiin hevosiin. Karjalaisten hevosten vauhtia suosineet suku-
linjat toivat näin uusia vaihtoehtoja koko Suomen hevosjalostukselle. (Rinta 2002.) Karja-
laisen hevosväen mukana myös osa luovutetun alueen hevosseuroista asettui uusille sijoille 
niin talvi- kuin jatkosodan päättymisen myötä (Karkku 2007, 40, 116). Vuosikymmenten 
kuluessa niiden toiminta hiipui tai sulautui muihin hevosyhteisöihin (ks. esim. Sataravi 
2017, Räisälän hevosjalostusyhdistys ry:n toiminta), mutta vielä siirryttäessä 2020-luvulle 
löytyy Suomen Hippoksen jäsenluettelosta aktiivisesti toimivan, Kymenlaaksoon sijoittu-
neen Viipurin Läänin Hevosystäväinseura ry:n yhteystiedot (Hevosurheilu 2019, 166).
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2.3 Kylmän sodan kehyksessä lämminveristen aikaan
Jatkosota Neuvostoliittoa vastaan päättyi syksyllä 1944. Sotakorvaukset ja siirtoväen 
asuttaminen vaativat työtä, ja Suomi siirtyi toiseen tasavaltaan moraalitalouden hengessä 
(Alasuutari 1996, 105). ”Tasapuolisuus- ja oikeudenmukaisuusvaatimukset” suunnattiin 
useimmiten vallan keskiössä olleisiin valtion virkamiehiin (emt., 107). He rakensivat ja hoi-
tivat julkisen vallan järjestelmiä, moraalitalouden todellisuutta, jonka kehyksessä Suomea 
kehitettiin aina 1960-luvun lopulle.

Toisen tasavallan Suomella oli uusi geopoliittinen asema, uusi ulkopolitiikka ja niihin 
kytkeytynyt sisäpoliittisen ilmapiirin muutos. Heikki Ylikangasta laajasti tulkiten Suo-
men ulkopolitiikkaa vuodesta 1945 määrittivät hävitty sota ja Neuvostoliiton kasvu suur-
vallaksi. (Ylikangas 1986, 206, 211.) Toinen tasavalta erosi ensimmäisestä ystävällismie-
liseksi muuttuneen idänpolitiikan lisäksi siinä, että ”valtio sai aiempaa merkittävämmän 
roolin” (Alasuutari 1996, 11). Suomen rämpiessä sodanjälkeisessä todellisuudessa kohti 
hyvinvointivaltiota hevostalous ja sen osa-alueet olivat keskeisessä asemassa usealla yhteis-
kunnallisella kentällä. Mikko Kumpulainen (2007, 36) korostaa kansallisen hevosen roolia 
eritoten sodanjälkeisessä jälleenrakennuksessa ja Suomen maa- ja metsätalouden kehityk-
sessä. Hevostalous määrittyi osana aikaudelle ominaisten käsitteiden, ’ystävällismielinen 
idänpolitiikka’, ’valtion merkittävä rooli’ ja ’Kekkonen’ (vrt. Mahlamäki 2003, 69) muo-
vaamaa yhteiskunnallista kenttää.

Sodan jälkeen jälleenrakennus, maatalous- ja metsätyöt sekä kuljetustarpeet lisäsivät 
hevosten tarvetta, ja hevosten määrä Suomessa kohosi suurimmilleen, 408 800 hevoseen, 
vuonna 1950 (Peltonen, Maijala & Perttunen 2007, 65.) Myös kaviourien ääreen riitti kan-
saa, ja 1940-luvulla raviurheilu nousi yhdeksi suosituimmista urheilulajeista. Jo 1950-luvun 
alkupuolella suosio kuitenkin väheni osin ravureiden vähäisen määrän myötä: vuosittain 
kilpaili vain 2 000–3 000 hevosta – siis alle prosentti hevoskannasta. (Mahlamäki 2003, 
70, 75.) Vain pienellä joukolla maanviljelijöistä riitti aitoa kiinnostusta raviurheiluun 
(Kumpulainen 2007, 48).

Moraalitalouden hevostalous kiinnittyi vahvasti maaseutuun, eikä sen puheissa ollut 
juuri tilaa hevospeleille (Mahlamäki 2003, 71). Suomen ja eritoten maaseudun arkielämän 
arvot ponnistivat vielä 1960-luvulle saakka pitkälti uskonnosta – maaseutu nähtiin koko-
naisesti perusteltuna elämänmuotona ja -asenteena (Alasuutari 1996, 60, 133–134). Agraa-
riyhteisöt kantoivat mukanaan arvokonservatiivisuutta, johon liittyy ”modernisaation ja 
modernien instituutioiden vastustaminen” (Nieminen 2006, 197). Näissä kehyksissä pää-
osa hevosväestä suhtautui penseästi niin toton kuin (ammattimaisen) raviurheilun kehittä-
miseen. Suurelle osalle hevosväkeä ravit olivat julkisessa puheessa yhä osa jalostusta.
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2.3.1 Kuumaveristä kaipuuta YYA-hengessä

Vuonna 1948 Suomi solmi Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimuksen (sopimus ystävyydes-
tä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta). Neuvostoliitto ei suoraan operoinut 
Suomen sisäisten asioiden kentällä. YYA-sopimuksen hengessä se saattoi kuitenkin pitkälti 
määritellä sen, mikä oli Suomen oma, sisäinen asia ja mikä YYA:n keskiössä olevaa ulko-
politiikkaa. Näin ”Neuvostoliiton luottamuksen voittamisesta tuli pysyvä osa toisen tasa-
vallan poliittista järjestelmää”. (Alasuutari 1996, 161, 168.) YYA-sopimus määritteli mer-
kittävästi useimpien niin valtiollisten kuin jopa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asemia 
yli neljä vuosikymmentä. Uuden ulkopolitiikan kehyksistä ponnistanut määrittely oli niin 
vahva, että juuri itä oli se ilmansuunta, josta voitiin hakea ensikosketusta kansainväliseen, 
toisen maailmansodan jälkeiseen raviurheiluun.

YYA-hengessä neuvostoliittolainen 11 ravihevosen joukkue saapui Suomeen 1955. Hel-
singin Käpylän venäläisraveihin 9.1.1955 tuli yleisöryntäys. (Mahlamäki 2003, 98.) Väki 
ryntäsi aitoja kaataen radan varteen, ja kisoja radan varrella seurasi noin 20 000 henkeä 
sekä tuhansia alueen ulkopuolella. Kilpailussa orlovit16 olivat suomenhevosille täysin yli-
voimaisia vastustajia. (Raevuori 1982a, 22.) Venäläisjoukkue jatkoi matkaansa Helsingistä 
Turkuun ja Kouvolaan. Kiertueen päätyttyä Neuvostoliiton edustajat toivoivat vierailulle 
jatkoa ja vastavuoroisuutta. Neuvostoliton ravijoukkueen johdon mukaan vierailu oli osa 
Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden parantamista, osa liennytystä. Idän urheilija, edes he-
vonen, ei 1950-luvun alussa ollut arkinen näky rautaesiripun länsipuolella. (Mahlamäki 
2003, 99.)

Venäläisravit toivat (ravi)poliittiseen ja journalistiseen julkisuuteen lämminverikysy-
myksen: kiistelyn siitä, onko suomalaisella raviurheilijalla oikeus ostaa lämminverihevosia 
ja ajaa niillä Suomessa kilpaa. Lämminverikysymys oli koko 1950-luvun lopun ravipolitii-
kan keskiössä osana hevoskentän vastakkainasetteluja. (Mahlamäki 2003, 99–100.) Kiista 
käytiin yhteiskunnallisessa myllerryksessä, jossa maa- ja metsätalouden motorisoitumisen 
sekä voimakkaan kaupungistumisen myötä suomenhevonen ajautui yhä ahtaammalle17. 
Sotakorvausten kiihdyttämä talouskasvu vei Suomea kiivaasti kohti toista teollista vallan-
kumousta: Elinkeino- ja sosiaalirakenne muuttui maatalouden luovuttaessa väkeä teolli-
suudelle ja palveluelinkeinoille – idän ja pohjoisen maaseudun autioituessa etelän keskuk-
set laajentuivat (Ylikangas 1986, 217).

16 1800-luvulla orlovrotuiset hevoset olivat maailman parhaita ravureita, mutta Venäjän vallankumouksen 
jälkeen kasvatus laantui ja amerikanravuri (standardbred) nousi maailman nopeimmaksi ravuriksi (Hevos-
maailma 2010).
17 Suomenhevosten suurin hävitys tapahtui maatalouden motorisoinnin voimistuessa jo 1950-luvulta 
alkaen, jolloin hevosia vietiin teuraaksi vuosittain tuhansia, jopa varsoja. Ajanjaksolla 1950–1960 hevosten 
kokonaismäärä laski 409 000 hevosesta 251 000 yksilöön. (Peltonen ym. 2007, 66; ks. myös Mahlamäki 2003, 
101.)
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2.3.2 Lämminveriset ponnistivat urheilun kentältä tasavallan huipulle

Lämminveritaistelu leimahti käyntiin jo venäläisravien aikaan. Kyse ei ollut vain lämmin- 
ja kylmäverisistä, vaan myös hevostalouden suunnasta: kohti kaupunkilaista, osin ammat-
timaista urheilua modernissa ravikeskuksessa vai pysyttäytymistä pääosin maaseudulta 
ponnistavassa talonpoikaisessa suomenhevosharrastuksessa – talvisin järven jäillä sekä ke-
säisin raviradoilla ja maanteiden suoranajoissa. (Mahlamäki 2003, 112–113.):

Hyväksi oppitunniksi viime sunnuntain kilpailut muodostuivat… meikäläiselle raviurhei-
lulle ja antoivat… ajattelemisen aihetta sekä ravimiehille että kilpailujen järjestäjille. Erikoi-
sen selvästi nämä suurajot osoittivat, että maahamme olisi vihdoinkin saatava ainakin yksi 
keskusrata, joka edes tyydyttävästi vastaisi kansainvälistä tasoa… . (HT 2/1955, HT-lehden 
toimitussihteerin Veikko Lahdenniemen, nimimerkki Jeren, pakina.)

Näkökulmat kulkivat urautuneita latuja. Ravirengas puolsi lämminverisiä perusteluinaan 
yleisön mielenkiinnon lisääminen, urheilullisuus ja julkisuus. Hevosjalostusliitot pitäytyi-
vät suomenhevosissa peläten risteytyksiä suomenhevosen ja vierasrotuisten välillä. (Ks. li-
sää lämminveritaistelun alkuvaiheesta Mahlamäki 2003, 112–119.)

Lämminverikysymys laajeni myös yhteiskunnalliseksi debatiksi, ja tasavallan huipun 
se saavutti keväällä 1956. Ravirenkaan edustajien kutsuessa presidentti Urho Kekkosta 
kuninkuusraveihin presidentti ihmetteli, miksei suomenhevosia paljon nopeampia läm-
minverisiä vielä tuotu Suomeen, vaikka ne olisivat antaneet mahdollisuuden myös kan-
sainväliseen kanssakäymiseen. Kekkonen tarkasteli lämminveriasiaa sekä urheilun ja että 
ulkopolitiikan näkökulmista. (Mahlamäki 2003, 119.) Presidentin Ravirenkaan edustajil-
le kohdistetulla yllä olevalla ihmettelyllä, oli vaikutusta Suomen hevostalouteen selkeästi 
enemmän kuin tulkinnoissani 2003 toin esiin. Esimerkiksi maan pääradan Vermon yh-
deksästä ravilähdöstä 30.11.2016 raveissa seitsemässä juoksivat lämminveriravurit. Kyseessä 
ei ole mikään yksittäinen ilmiö, vaan kuuden vuosikymmenen kuluessa lämminveriset ovat 
vallanneet pääroolin esittäjän osan suomalaisilla kaviourilla18.

Neuvostoliittolaisesta näkökulmasta ravijoukkueen vierailu Suomeen oli osa niin 
YYA-henkistä kulttuurinvaihtoa kuin tuote-esittelyä Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
bilateraalikaupan tarpeisiin (Mahlamäki 2003, 99). 1950-luvun Suomessa idänkauppa oli 
iso osa ulkopolitiikkaa, ja valtioiden välisessä kaupassa oli vaihdettavia hyödykkeitä olta-
va osapuolilla pitkällä aikavälillä yhtä paljon. Vahvempi osapuoli, Neuvostoliitto, valvoi 
etujansa mieluummin luotettavien henkilöiden kuin instituutioiden kautta. Tämä sopi 
myös moraalitalouden aikakauden raamiin. Toimijoita olivat yksilöt, ei korporaatiot. 

18 Aluksi harvalukuiset lämminveriset kilpailivat samoissa lähdöissä suomenhevosten kanssa, mutta vii-
meiset sekalähdöt ajettiin 1962 (Raevuori 1982a, 23). Tämän jälkeen lämminveriset kilpailivat vain toisiaan 
vastaan. Jo 1975 oli kaikista kilpailleista hevosista lämminverisiä 37 % (Suomen Hippos 1975). Niiden osuus 
nousi tasaisesti vuosikymmenten kuluessa: 51 % (1985), 60 % (1995), 65 % (2005) ja 71  % (2015) (Suomen 
Hippos 1985; 1996; 2005; 2015a). Suomenhevosten asema verrattuna lämminverisiin oli suomalaisella hevos-
kentällä kuitenkin vielä 2010-luvulla selkeästi merkittävämpi kuin Ruotsissa maan alkuperärodulla. Vuonna 
2015 Ruotsin noin 10 000 ravilähdöstä vain noin 1000 ajettiin kylmäverirodun voimin (Svensk Travsport 
2015).
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1950-luvulla luotettava yksilö oli Kekkonen. (Emt., 119.)  Kyösti Saranpään (2012, 43–45) 
mukaan Neuvostoliiton tiedustelu oli selvillä niin presidentin puolison, Sylvi Kekkosen, 
kuin itsensä presidentin viimeistään Riihimäen kuninkuusraveista 1956 alkaneesta kiin-
nostuksesta raviurheiluun. Lievästi ironisoiden voi tulkita, että suomalaisen raviurheilun 
kansain välistymisen merkittävin alkupiste on neuvostoliittolaisen tiedustelutyön aikaan-
saannosta.

Ravirenkaan syksyn 1956 kokous siirsi lämminverikysymyksen ”kuuden tunnin par-
ran pärinän jälkeen” vuoden 1957 alkuun (HT 3/1957; ks. myös Mahlamäki 2003, 119). 
Ravi renkaan sihteerin Lauri Pullisen mukaan ”lämminverikysymys on jo niin kuuma, että 
vaikka hitsaisi kiinni”, ja Suomen ravitoiminta olisi tarvinnut välittömästi noin 800 ”va-
kituista” juoksijarotuista hevosta (HT 3/1957, ks. myös Mahlamäki 2003, 119). Keskustelu 
kävi kiivaana, ja maaseutuväestön johdolla lämminveristen vastustajat huolestuivat kään-
teestä:

Te kaupungissa olevat raviurheilun ystävät, me nostamme hattua Teille, mutta toivomme 
Teidän järjestävän ravikilpailuolosuhteet sellaisiksi, että yleisö siellä viihtyy. Ravikilpai-
luinnostuksen lisäämiseksi emme tarvitse lämminverisiä… Uhratkaamme edelleen kaikki 
tarmomme oman suomalaisen hevosemme jalostamiseen ja sen kohottamiseen tasa-arvoi-
seksi ja yläpuolelle lämminveristen, niidenkin silmissä, jotka viimeksimainittuja enemmän 
ihailevat. (HT 6/1957, yleisönosasto.)

Taustatyö lämminveristen saamiseksi Suomeen kuitenkin jatkui19. Ravijoukkueen Mos-
kovan matkalla lokakuussa 1957 Ravirenkaan puheenjohtaja Toivo Pohjala valitsi presi-
dentti Kekkoselle kaksi kantavaa orlov-tammaa, jotka Neuvostoliiton johto oli ilmoittanut 
lahjoittavansa presidentille. Joulukuussa 1957 lahjatammat, Bolovnitsa (Suomessa nimi 
Suosikki) ja Krasantka20 (Kaunotar), luovutettiin Kekkoselle. Tällöin presidentti tiedus-
teli Ravirenkaan puheenjohtaja Toivo Pohjalalta, mitä hevosilla tehdään, kun säännöt es-
tävät kilpailemisen? Pohjala vastasi, että niitä käytetään siitokseen ja varsoilla ajetaan lujaa. 
Kekkonen vastasi tulevansa Ravirenkaan kokoukseen, jotta pykälät muuttuvat. Presiden-
tin tammat varsoivat valtion siittolassa Ypäjällä alkuvuodesta 1958. Näin presidentillä oli 
neljä lämminveristä, joilla ei ollut kilpailuoikeutta Suomen radoilla. (Mahlamäki 2003, 
121–122; ks. myös Saranpää 2012, 45–47.)

19 Lämminveriset kärsivät tappion myös Ravirenkaan helmikuun 1957 kokouksessa. Lämminveristen puo-
lestapuhujat käyttivät moraalitaloudelle ominaisia käsitteitä vapaus ja oikeus ja paheksuivat vähemmistön 
alistamista. Ravirenkaan kunniajäsen V.A. Brotherus tiivisti: ”Jos haluaa uhrata omaisuuttaan lämminveri-
siin, annettakoon siihen oikeus”. (HT 6/1957; ks. myös Mahlamäki 2003, 120.) Lausuman voi nähdä hyvin-
vointivaltion muuttumatonta legitimaatioperustaa vasten (Alasuutari 1996, 115). Moraalisiin velvollisuuk-
siin kuului taata kaikille tasavertaiset menestymisen mahdollisuudet.
20 Kaunotar oli juuri ennen Suomen matkaa ristitty uudelleen Moskovassa. Tamman alkuperäinen, Neu-
vostoliiton rekisterissä ollut nimi Katastroff oli ”Moskovassa jostakin syystä muutettu” uutta käyttötarkoi-
tusta paremmin palvelleeksi Krasantkaksi. (Hyvärinen 1985, 218; ks. myös Mahlamäki 2003, 121.) Saranpää 
(2012, 45) kirjoittaa Kaunottaren alkuperäisen neuvostoliittolaisen nimen muotoon Krasavitsa. Niin tai 
näin, niin molemmat uudistetut venäjänkieliset ilmaisut ponnistavat enemmän kauneuden kuin katastrofin 
käsitteestä.
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Ravirenkaan kevätkokouksessa 1958 Kekkonen puhui yhteiskunnan muutoksesta ja 
suomalaisen, kansallisen hevosen roolista tässä muutoksessa. Presidentti oli nimetty sa-
massa kokouksessa Ravirenkaan kunniajäseneksi. (HT 15.4.1958.) Tämän merkiksi pre-
sidentin takinkaulukseen kiinnitettiin sitä osoittava kunniamerkki (Saranpää 2012, 47). 
Presidentin puheessa olivat vastakkain työ ja urheilu sekä kotimaisuus ja kansainvälisyys:

…suomalainen hevonen on vertaansa vailla oleva työhevonen sekä myös erinomainen juok-
sija… tästä huolimatta meillä ei ole mahdollisuuksia yksinomaan niiden avulla päästä ra-
viurheilussa kansainväliselle tasolle. Kun raviurheilu, samoin kuin muutkin urheilut vaa-
tivat menestyäkseen kansainvälisiä kilpailumahdollisuuksia, olisi meilläkin… syytä ryhtyä 
harkitsemaan sääntöjen muuttamista siten, että myös suomalaisten omistamat lämminve-
riset saisivat kilpailla maassamme. (HT 15.4.1958, presidentti Kekkosen puheen referaatti 
Ravirenkaan kokouksessa 13.4.1958.)

Yhteenvetona presidentti totesi, että tulevaisuudessa hevonen ei olisi enää työkaveri vaan 
urheiluväline (HT 15.4.1958). Kekkosen puhetta vastustettiin ajalle tyypillisellä vasta-ar-
gumentilla (Mahlamäki 2003, 122). Sen katsottiin olevan ristiriidassa kansallisten, aat-
teellis-moraalisten, usein uskontopohjaisten perusarvojen kanssa (vrt. Alasuutari 1996, 
133–134, 245). Agraariyhteisön uskonnosta ponnistavat arvot implikoivat yleensä heikkoa 
poikkeavuuden sietoa (Nieminen 2006, 197) – näin hevoskentälläkin ja eritoten 1950-lu-
vun moraalitalouden Suomessa.

Viisi vuotta keskeistä osaa hevostaloudessa esittänyt lämminverikysymys ratkaistiin 
Ravirenkaan kokouksessa 8.11.1959. Lämminveriset voittivat äänestyksen luvuin 68–35. 
Tunnelma oli aiempaa maltillisempi, ja suomenhevosten kiivaimpia puoltajia rauhoitti he-
vosjalostusliittojen kokouksen 6.–7.11.1959 päätös perustaa suomenhevosten juoksijakan-
takirja. (Mahlamäki 2003, 124.)

Muutos lämminverisiin kohdistuneissa asenteissa oli merkittävä. Käänteeseen oli mo-
nia syitä, joita olen seikkaperäisesti käsitellyt aiemmissa töissäni: ravikentän sekava talou-
dellinen ja järjestöllinen tila 1950-luvun lopulla, ravien laskeneet yleisömäärät, totovaihdot 
ja hevosmäärät sekä lämminverijärjestön perustaminen olivat muutokseen pakottaneita 
hevosalan sisäisiä syitä (Mahlamäki 2003, 124). Suurin syy liittyi kuitenkin rakennemuu-
tokseen, jonka suomalainen yhteiskunta koki 1950- ja 1960-luvuilla. Jo 1950-luvulla peru-
selinkeinosta, maataloudesta, oli siirtynyt pois noin 200 000 henkeä ja ennusteet näyttivät 
tahdin kiihtyvän (emt., 124; Ylikangas 1986, 217). Merkittävä tekijä oli myös uusi ulko-
politiikka: sodanjälkeinen ulkopolitiikka suosi vaihtoa Neuvostoliiton kanssa, ja 1950-lu-
vun ulkopolitiikan kentällä Suomen presidentillä oli ratkaiseva rooli (Ylikangas 1986, 211; 
Mahlamäki 2003, 124). Tästä näkökulmasta Kekkosen roolia yhtenä lämminverimurrok-
sen keskeisimpänä vaikuttajana oli korostettava jo 2003 tulkinnoissani. Tuo korostamisen 
tarve on vuosien kuluessa vain lisääntynyt. Kekkosen rooli yhden suomalaisen hevostalous-
kentän merkittävän muutoksen mahdollistajana on tullut sitä selkeämmäksi, mitä enem-
män lämminveriset ovat vallanneet alaa suomalaisessa raviurheilussa. Toki yhteiskunnal-
listen muutosten myllerryksessä olisivat ravit ilman Kekkostakin viimeistään 1960-luvulla 
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marssineet maalta kaupunkiin. Mutta Kekkonen nimenomaan avasi politiikan kentän 
voimallaan portit lämminverisille, yhdelle raviurheilun modernisaation ja globalisaation 
avaintekijälle. Hänen edellä referoitu puheensa (HT 15.4.1958) Ravirenkaan kevätkokouk-
sessa 1958 oli yksi käännekohta, jossa (ulko)politiikan kenttä työntyi voimalla kotimaisen 
hevostalous- ja maatalouspolitiikan kentälle.

Kekkosen merkitys suomalaiselle hevostaloudelle on omassa luokassaan myös verrattu-
na muihin hevosiin kytköksiä omaaviin presidentteihin. Vaikka marsalkka Mannerheim 
on presidenteistämme ”ainoa, jonka ammattina ovat olleet hevoset” (Erola 2012, 10–39), ja 
niin Mauno Koivistolla (Piminäinen 2012a, 60–73), Tarja Halosella (Laine 2012, 74–89) 
kuin Sauli Niinistöllä (Piminäinen 2012b, 90–93) on ollut vähintäänkin oma nimikko-
hevonen, eivät he ainakaan vielä ole saavuttaneet hevoskentällä Kekkosen asemaa. Nä-
kemystäni Kekkosen roolin aiempiakin tulkintojani mittavammasta merkityksestä koko 
suomalaiselle hevoskentälle tukee myös Käpylän ja Vermon pitkäaikaisen kilpailusihteeri 
Kyösti Saranpään (2012, 42) näkemys: ”Urho Kaleva Kekkosella oli tasavallan presidentin 
tehtävissä niin kaikkia edeltäjiään kuin kaikki seuraajiaan keskeisempi vaikutus suomalai-
sen hevosen vaiheisiin ja varsinkin raviurheilun kehitykseen”.

Lämminverikysymyksen ratkominen kesti lähes viisi vuotta. Kun Neuvostoliitto oli 
lahjoittanut presidentille useita lämminverisiä ja raottanut näin kaupan ovea, presidentin 
oli ryhdyttävä toimiin lämminveriasian ratkaisemiseksi. Tämä tapahtui kahdella rinta-
malla. Kansalaisyhteiskunnan yhteisön, Ravirenkaan, sääntömuutos varmistui vaikutta-
malla yhteisön sääntömuutoksiin koko presidentillisellä pääomalla, kuten edellä on kerrot-
tu. Myös Ravirenkaan johdon toimet lämminveristen tuomiseksi maahan vastoin järjestön 
päätöstä osoittavat Kekkosen toimineen taustalla, kansalaisyhteiskunnan tontilla. Julkisen 
vallan, maa- ja metsätalousministeriön, myöntämä tuontilupa lämminverisille varmistui, 
kun Kekkonen nimitti V.J. Sukselaisen II hallituksen maatalousministeriksi hevoshenki-
sen Toivo Antilan21. Hevostalous oli näin palanen toisen tasavallan ulkopolitiikkaa, Suo-
men ja Neuvostoliiton välisen kaupan edistämistä.

2.4 Kilvanajo ja urheilu hevostalouskentän keskiöön
Siirtyminen moraalitaloudesta suunnittelutalouteen 1960-luvun lopulla merkitsi uskoa sii-
hen, että yhteiskunnan ongelmat ratkeavat ”suunnittelulla ja organisoinnilla”. Teesit nou-
sivat esiin 1960-luvun jälkipuolella, ja ”1970-luvun yhteiskuntapoliittiselle keskustelulle oli 
ominaista pyrkimys yhdistää… lait ja valtion tuet laajoiksi… kaikenkattaviksi ’järjestelmik-
si’ ”. Suunnittelutalouteen ”liittyi myös korporatiivisen järjestelmän kehittyminen”, joka 
ilmeni tulopolitiikan keskitetyissä hinta- ja palkkasopimuksissa. Idea siitä, että kansan-
talouden tulo jaetaan ”oikeudenmukaisesti eri väestö- ja ammattiryhmien kesken”, laajeni 

21 Maalaisliiton kansanedustaja 1951–1970, Ravirenkaan puheenjohtaja 1964–1969 (Valtioneuvosto 
1917…; Suomen Ravirengas 1969).
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liki kaikkialle. Moraalitalouden periaatteet muuttuivat suunnittelutaloudessa markoiksi. 
(Alasuutari 1996, 108–110, 246; ks. myös Mahlamäki 2003, 143.)

Moraalitalouden ja suunnittelutalouden taitteeseen liittyi myös perinteisen hevostyön 
rakenteellinen murros. 1960-luvun lopulla toteutettu hevosmetsätyön verotuksen muutos, 
jonka jälkeen ei enää hyväksytty omalla tilalla tuotettuja hevosrehuja hevosmetsätyön tulo-
jen vähennyksiksi, teki hevosmetsätyöstä kannattamatonta toimintaa (Peltonen ym. 2007, 
66). Koneellisen metsätyön kaikki kustannukset sen sijaan katsottiin vähennyskelpoisiksi, 
ja juuri näiden kahden tekijän vaikutuksesta hevoset hävisivät metsästä (emt., 66). Maa- ja 
metsätalouden motorisoitumisen jo sinänsä suuresti hevosten tarvetta vähentävää vaiku-
tusta vauhditti lisää suunnittelutalouden verosäädöksillä toteutettu hevosten häätäminen 
metsätöistä. Kun suomenhevosia oli vuonna 1960 vielä noin 250  600 yksilöä, oli määrä 
1970 enää vain 89 800 hevosta (Peltonen ym. 2007, 66).

Suunnittelutalouden henki ulottui myös hevoskentän säädöstyöhön. Asetusten he-
vosjalostus korvautui hevostaloudella ja hevosurheilujärjestöt raviurheilujärjestöillä (Ko-
miteanmietintö 1972: B 106). Muutos oli osa 1970-luvun raviurheilun etenemistä. Kor-
poratiivisen järjestelmän laajentuessa hevoskentälle tuli uusia toimijoita. Ravitoimittajat 
järjestäytyivät jo 1960-luvun lopulla, Suomen Ravivalmentajat ry perustettiin 1970 ja Suo-
men Hevosenomistajain Keskusliiton edeltäjä Hevosenomistajat ry tuli julkisuuteen 1976 
(Mahlamäki 2003, 144).

2.4.1 Kaupunkilaiset raviravintolaan ja hevonen työstä urheiluun

1950-luvulla ravirataverkko laajeni pääosin maaseudulle (Mahlamäki 2003, 83). Olihan 
koko Suomea rakennettu vielä 1950-luvun alussa maaseudulle asuttamalla sinne rinta-
mamiehiä ja luovutetun alueen väestöä (Kumpulainen 2007, 43–44; Alasuutari 1993, 61). 
1960-luvun alussa suunta muuttui niin asutustoiminnassa kuin hevostaloudessa. Raviväki 
näki kaupunkiin pääsyn ja yleisöpalvelut tärkeiksi, ja ravirataverkon uusiorakentaminen 
käynnistyi jo 1966 (Mahlamäki 2003, 145). Kehityksen kärjessä marssi Forssa (Suomen 
Ravirengas 1969), jonka 1960- ja 1970-luvun vahva vaikuttaja, talousneuvos Tauno Holm-
berg, hyödynsi Forssan maantieteellistä asemaa Etelä-Suomen ravikentän keskiössä. Paikka 
oli valttia 1960-luvun raskaassa modernissa.

Ajan henkeen mukautuva suunnitelma valtakunnallisen ravirataverkoston kehittämi-
sestä (Suomen Ravirengas 1970) jakoi raviradat keskus-, maakunta- ja paikallisratoihin. Se 
kiihdytti entisestään ravirataverkon uusiutumisvauhtia 1970-luvulla. Anniskeluoikeuksin 
varustetut ravintolakatsomot ja tehokkaat totolaitteet houkuttivat yleisön paikalle. (Mah-
lamäki 2003, 145.) Myös itse kaviourien rakentamisessa näkyi suunnittelutalouden aika. 
Uudistetut tai täysin uudet kaviourat rakennettiin useista päällekkäisistä, erilaatuisista 
maa-aineskerroksista routavapaiksi, vettäläpäiseviksi ja salaojitetuiksi kilpa-ajoareenoiksi. 
Hevosystävällisyys taattiin aiempaa pidemmillä kaarresäteillä, kaviouran suorat ja kaarteet 
yhdistävillä klotoideilla ja sisäkaarteiden riittävällä (12–15 asteen) kallistuksella. Nämä 
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rakenteelliset, yleisöön ja osanottajiin kohdistuneet toimet, mahdollistivat kilpailujen 
järjestämisen ympäri vuoden lähes kaikissa olosuhteissa ja muuttivat raviurheilun kahden 
sesongin lajista (talven jäärataravit vs. kesäajan ravit) ympärivuotiseksi viihteeksi. Ravikes-
kusten ja kaviourien rakentamista koordinoi Suomen Hippoksessa ratavaliokunta, jonka 
jäsenkunnassa olivat edustettuina luottamusmiesten ohella ravikeskusten suunnitteluun 
osallistuneet arkkitehdit (yleisötilat) ja diplomi-insinöörit (maanrakennus) (ks. esim. Suo-
men Hippos 1975).

Rataverkoston rakentaminen mahdollistui alati kasvavilla tototuloilla sekä säädösmuu-
toksilla (Edilex 30/1969; 768/1973). Totopelien valtion osuuden kertymästä voitiin osoit-
taa varoja myös raviurheilun ja raviratojen tukemiseen. (Ks. lisää ravirataverkon uudistami-
sesta Mahlamäki 2003, 145–147.) 1970-luvulla elettiin raviurheilun suuren kasvun aikaa, 
ja samalla mahdollistettiin urheilun kasvun vanavedessä toton hullut vuodet, ajanjakso, 
jolloin hevospelien vaihdot saattoivat kaksinkertaistua vuodessa.

Uusia ratoja ei voitu useinkaan rakentaa vanhoille sijoille. Rakentaminen 10–20 kilo-
metrin päähän kaupunkien keskustoista merkitsi ravien viemistä pois ihmisten keskeltä. 
Uudeksi käytännöksi muotoutui myös eri toimijoiden – kilpailijoiden, hevosten ja ylei-
sön – sijoittaminen kukin omiin osastoihinsa ravikeskuksen sisällä. Usko organisoinnin 
ja suunnittelun tuloksia tuovaan voimaan oli vahva (Mahlamäki 2003, 147.) Samalla oli 
kuitenkin kyse myös tilan aikakauden sfääristä, jota hevostalouskin eli 1970-luvulla ja joka 
pääosin jatkui 1990-luvun alkuun. Tila oli sinällään arvo (Bauman 2002, 138): mitä ko-
meampi ja suurempi ravikeskus, sen parempi. Mutta jo 1970-luvun lopulla ilmeni merkkejä 
myös kevenevästä modernista, ohjelmistokapitalismin ajasta, Hippoksen levittäessä hevos-
pelejä myös ratojen ulkopuolelle. Vaikka hevostalouden kentällä elettiin kiivainta ravikes-
kusten rakentamisen aikaa, alkoi myös aika ensi kertaa nakertaa tilan valtaa.

Ravien yleisömäärä yli yhdeksänkertaistui 1966–1980. Toki ravimääräkin kasvoi hui-
masti: 1966 oli 144 totoravit ja 1980 jo 655 kisat. Vielä huimempi oli kasvu totossa. Indek-
soimaton pelivaihto yli 54-kertaistui 1966–1980. Mistä nousu sikisi? Mikä muutti hevosen 
työvälineestä urheiluvälineeksi ja toi ravit maalta kaupunkiin, vapaa-ajan urbaaniksi har-
rastukseksi? (Mahlamäki 2003, 148, 153.)

Pelin kautta kehitystä tarkastelevat selittävät nousua pelaajien osuuden nostolla 1959 ja 
1966. Sillä on varmaankin osuutensa, mutta pelaajien lisäraha ei selitä raviyleisön viisinker-
taistumista 1969–1975. Ravi-ilmiön kasvua selittää moni tekijä. ”Pelin nousu oli [enem-
män] seuraus yleisön mielenkiinnosta kuin syy siihen”. (Mahlamäki 2003, 148.) On hyvä 
muistaa, että syy on aina ennen seurausta. Nuoren keskusjärjestön nuorekas virkamiehistö 
ei nähnyt raveja vain pelitilaisuutena, vaan se halusi nähdä ravit kaupunkilaistuneena per-
hetapahtumana, joka tarjosi ihmisille kosketuksen maaseutuun ja luontoon (Mahlamäki 
2003, 18):

Suomalainen raviyleisö suhtautuu erittäin lämpimästi ravikilpailutoiminnan urheilullisiin 
tekijöihin, eikä… kuin monissa muissa maissa pidä peliä yksinomaan määräävänä tekijänä… 
(Mahlamäki 1979, 18).
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Yllä esitettyjä johtopäätöksiä tukivat 1970-luvun yleisötutkimukset: yhteisöllisyys ja he-
voset kilpailivat vetovoimatekijöinä tasavertaisina totopelin houkutusten kanssa. Myös 
1970-luvun ravikävijän stereotyyppi löytyi yleisötutkimuksissa: keski-ikäinen työväestöön 
kuuluva mies, joka oli aloittanut harrastuksensa 1960-luvun lopulla ja tuli raveihin henki-
löautolla. (Mahlamäki 1979, 18; 2003, 149.) Mutta raveihin tultiin tuolloin myös linja-au-
tolla. Ravibussikulttuurin kulta-aika oli 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin esimerkiksi Tampe-
reen ravirata organisoi raveihinsa säännölliset kuljetukset 11 ravibussin voimin, Vaasaa ja 
Helsinkiä myöten (PHH 1988). Autoistuminen ja ennen kaikkea pelaamisen irtoaminen 
paikkasidonnaisuudesta lähes hävittivät ravibussikulttuurin, ja 2010-luvun taitteessa ravi-
radat organisoivat ravibussikuljetuksia enää vain harvoihin suurkilpailuihin.

Vaikkei pelaajille jaettavan rahallisen osuuden nousu 1966 kansainväliselle 80 %:n 
tasolle kokonaisvaihdosta (Edilex 122/1966) yksin selitäkään 1960-luvulta ponnistanut-
ta ravibuumia, se vauhditti kehitystä. Selitysvoimaa lisää sekin, että osuuden nostaminen 
osui oikeaan ajankohtaan. Suomen 1960-luvun lopun rahapelimarkkinat olivat 2000-lu-
vun kenttään verrattuna lähes neitseelliset. 1960-luvulla rahasta pelaaminen tarkoitti joko 
jalkapalloveikkausta tai ravien totoa – oli vain kaksi vaihtoehtoa. (Mahlamäki 2003, 149.) 
Veikkausyhtiön urheiluhenkinen johto empi 1960-luvulla pitkään loton, puhtaan onnen-
pelin, käyttöönottoa, ja lotto pyörähti käyntiin vasta joulukuussa 1970 (Ylikangas 1993, 
127, 157). Hevospeleille oli 1960-luvun rahapelimarkkinoilla tilaa. Sama havainto pätee 
raviurheiluun. Osana yhteiskunnallista muutosprosessia se valtasi nopeasti asemansa kau-
pungistuvien vapaa-ajanmarkkinoiden merkittävänä areenana.

Lämminverihevoset olivat juuri se stimulantti, joka käynnisti raviurheilun urbanisaa-
tioprosessin. Lämminveriset olivat nopeita, siroja ja kauniita ja toivat tuulahduksen kan-
sainvälisyydestä. Niitä kaupunkilaisenkin kelpasi tulla ihailemaan uusiin ravikatsomoihin. 
(Raevuori 1982a, 23; ks. myös Mahlamäki 2003, 150.) Pelaajien osuus, lämminverihevoset 
ja uudet yleisötilat olivat silti vain osa siitä kokonaisuudesta, joka konstruoi raviurheilun 
muutosta. Ne olivat alan sisäisiä tekijöitä, osa ulkoisen viitekehyksen mahdollistamasta ke-
hityksestä. (Mahlamäki 2003, 150.)

Koko 1960-luku oli suomalaiselle yhteiskunnalle suurta murrosta. Maa siirtyi Län-
si-Eurooppaan verrattuna varsin myöhään maatalousvaltaisten maiden ryhmästä teolli-
suusmaiden joukkoon, mutta muutos oli nopea ja raju. Väki siirtyi idästä ja pohjoisesta 
länteen ja etelään sekä maa- ja metsätalouden töistä teollisuus- ja palveluammatteihin. (Yli-
kangas 1986, 217; Alasuutari 1996, 38–39, 62–63; Nieminen 2006, 47–49.) Ylikankaan 
(1986, 217) sanoin ”alettiin puhua Runo- ja Ruuhka-Suomesta”. Jälkimmäisessä tulijoita 
odottivat myös uudet ravikatsomot ja upeat lämminveriset. Ensimmäiset lasiseinin varus-
tetut, lämmitettävät katsomot valmistuivat 1966 Forssaan ja vuotta myöhemmin Poriin 
(Suomen Ravirengas 1969).

Vaikka hevosten määrä väheni samaa tahtia maalla asuvan väestön kanssa, hevostalou-
den suunta osoitti 1970-luvulla jo ylöspäin (Kumpulainen 2000, 3–4). Syntyneiden varso-
jen määrä kääntyi nousuun jo 1973 (Mahlamäki 2003, 159). Koko maa oli vaurastunut sit-
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ten sotavuosien, ja vapaan lauantain käyttöönotto työelämässä 1960-luvun lopussa22 antoi 
säännöllistä palkkaa nauttiville teollisuustyöntekijöille lisää vapaa-aikaa. Raviradat hevo-
sineen tarjosivat ensimmäisen ja toisen polven kaupunkilaisille siteen takaisin maaseudulle 
ja samalla elämän sisältöä. (Mahlamäki 2003, 150–151; vrt. Ylikangas 1993, 151.) 1970-lu-
vun alun hevostalouskentän muutoksessa voi nähdä kaksi eri pohjista ponnistavaa, mutta 
samansuuntaista muutosta. Maaseudun hevoskasvatus lähti uuteen nousuun urheilun val-
latessa hevostalouden, mutta samaan aikaan raviurheilu urbanisoitui. Kilvanajot käytiin 
yhä useammin modernissa, urbaanissa ravikeskuksessa ja rahasta pelaaminen hevospelien 
muodossa tuli urheilun ohella yhä selkeämmäksi elementiksi koko tapahtumassa.

Heikki Ylikankaan (1993, 150–152, 236) veikkausyhtiön historiikissa esittämää ana-
lyysiä soveltaen voi todeta, että kooltaan merkittävän, säännöllisen palkkatulon omaavan 
ihmisjoukon synty sodanjälkeisessä Suomessa oli yleensä perusedellytys pelaamisen nou-
sulle. Teollistumisen toinen vaihe 1940-luvulta 1960-luvulle tuotti ihmisjoukon, jolla oli 
niin hyvät ja säännölliset tulot, että niistä riitti myös rahapeleihin. Näin yhteiskuntaraken-
teen muututtua rahasta pelaamistakin voitiin tarkastella teollisuus- ja palvelutyöväen va-
paa-ajan toimena. Ylikankaan esittämä peruste yleiselle rahasta pelaamisen nousulle toteu-
tui myös ravikentällä: 1970-luvun raviyleisöstä lähes kaksi kolmasosaa edusti säännöllisiä 
kuukausituloja nauttivia ryhmiä (Mahlamäki 2003, 151).

Kun laajentaa näkökulmaa totopeleistä urheiluun ja vapaa-aikaan, vain hieman kärjis-
täen voi todeta, että raviurheilu oli ensimmäinen moderni vapaa-ajan teollisuuden haara 
Suomessa. Yhteiskunnan muutos agraarista teollisuuden ja palvelujen Suomeksi säännöl-
listä palkkaa nauttivine kansalaisineen oli juuri se yhteiskunnallinen viitekehys, jossa mah-
dollistui raviurheilun sisäisten tekijöiden kukinta täyteen loistoon (Mahlamäki 2003, 151). 
Näin hevostalous ja raviurheilu sen keskeisenä elementtinä oli osa modernin Suomen yh-
teiskunnan syntyä, jossa väestö siirtyi merkittävissä määrin ja nopeaan tahtiin teollisuuden 
ja palveluelinkeinojen pariin. Hevostalous oli näin osa modernisoituvaa ja urbanisoituvaa 
yhteiskuntaa siinä muuttuen mutta sitä myös muuttaen.

Jo 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa työhevosen aika hevosalan valtiaana oli loppumassa. 
Valtion jalostusohjelmissa ei kuitenkaan vielä hyväksytty tavoitetta jalostaa myös suoma-
laista juoksijahevosta, vaikka sitä oli esitetty yhtenä lämminveristen tuloa patoavana ar-
gumenttina jo 1955. Työ- ja juoksijahevosten kantakirjat eriytettiin vasta 1965. (Mahla-
mäki 2003, 158.) Tällöin lopetettiin kevytmuotoisten yleishevoskantakirja ja perustettiin 
juoksijahevosille oma kantakirja (Ojala ym. 2007, 128). Toimen myötä suomenhevosten 
kasvatus hetkeksi elpyi, ja samalla vahvistui kehitys, jonka myötä myös suomenhevosen 
pääkäyttötarkoitukseksi muotoutui raviurheilu (Mahlamäki 2003, 158–159). 1970-luvun 

22 1947 säädetty viisituntinen lauantaityöpäivä poistui lopullisesti 1966, jolloin Suomessa yleiseksi käytän-
nöksi tuli 40 tunnin työviikko ja lauantai tuli työntekijöille vapaaksi (Edilex 713/1965).
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säädösmuutoksissa ei kuitenkaan ollut kyse vain erisuuntaisten, yhteiskunnan muutoksia 
myötäilevien hevosjalostustavoitteiden päivittämisestä. Kyse oli myös siitä, kuka maksaisi 
hevostalouden edistämisestä aiheutuvat menot siinä yhteiskunnassa, jonka hevostalouden 
keskiöstä hevostyö oli syrjäytymässä?

Hallitus on… vuoden [1971] tulo- ja menoarvion yhteydessä esittänyt syvälle käyvän muu-
toksen hevostalouden edistämistoimintaan… [joka] siihen liittyvine kantakirjaan merkit-
semisineen ynnä muine tehtävine siirrettäisiin… hevosjalostusjärjestöjen suoritettavaksi… 
Siirron yhteydessä on hallitus esittänyt momentilta Hevostalouden edistäminen vähen-
nettäväksi peräti 124.520 markkaa… Vähentämistä on perusteltu sillä, että totalisaattori 
antaa… valtiolle siinä määrin lisätuloja, että niistä voidaan vähitellen maksaa kaikki hevos-
talouden kustannukset. On… valitettavaa, jos hevostalouden edistämistoiminta joudutaan 
pelkästään rahoittamaan valtion totalisaattorituloilla. Kun hevosurheilu on voimakkaassa 
nousussa, olisi nämä varat voitava käyttää raviurheilun hyväksi. (HT 39/1970.)

Valtiovallan vuoden 1971 budjettiesitys noudatti suunnittelutalouden henkeä sen rationa-
lisoidessa maatalouskenttäänsä. Kyse oli kuitenkin myös siitä, että raskaassa modernissa 
vahva valtio saattoi antaa tehtäviään kansalaisyhteiskunnan hoidettavaksi (vrt. Habermas 
1984). (Ks. lisää hevostalouskentän 1970-luvun alun rationalisoinnista Mahlamäki 2003, 
159–162.)

Valtion edetessä maatalousorganisaatioidensa muutoksissa hevosalan myllerrys jatkui: 
valtiovalta edellytti Hevostalouden Keskusliiton ja Suomen Ravirenkaan sulautumista. 
Vauhdittaakseen prosessia maatalousministeriö asetti 1971 ”toimikunnan selvittämään 
hevosjalostus- ja hevosurheilujärjestöjen valtionavun tarpeen, tekemään ehdotukset… 
hevoskilpailuissa kertyvien varojen jakamisen perusteiksi… järjestöjen yhteistoiminnan 
kehittämiseksi ja… järjestöjen toiminnan rationalisoimiseksi”23. (Mahlamäki 2003, 163.) 
Taustalla oli kamppailu alati paisuneista valtion totovoittovaroista. Uudelle toimijalle oli 
tarjolla merkittävää valtaa lausunnon antajana varojen käytöstä ja rahan käyttäjänä. He-
vosalan journaali pohti toimijoiden tarpeita. (Emt., 166):

Kun [totalisaattori]varoja myönnetään Hevostalouden Keskusliitolle, Suomen Raviren-
kaalle, hevosjalostusliitoille ja eräille raviradoille, on kohteitten lukumäärä niin suuri, että 
koskaan eivät kaikki ole tyytyväisiä. Raviratojen saneeraus vaatii… investointeja, mutta… 
valtio käyttää totalisaattorivaroja myös hevosjalostustoiminnan tukemiseen… Olisikin 
tärkeintä saada selvitetyksi… tarkoituksenmukaisin käyttötapa pohjaksi valtiovallalle, joka 
kuitenkin viime kädessä jaon… suorittaa. (HT 9/1971.)

Hevostalouden Keskusliitto pyrki prosessin alkuvaiheessa uuden yhteisön keskukseksi, 
mutta pian selvisi, ettei se yksin hallinnoisi nousevaa raviurheilua (Mahlamäki 2003, 167): 
”hevosjalostuksen ja raviurheilun etu vaatii yhteisen voimakkaan kenttäorganisaation luo-
mista” (HT 9/ 1971). Valtion lopullinen tavoite oli saattaa yhteen koko hevoskenttä: löytää 
alalle legitiimit toimijat ja itselleen korporatiivinen puhekumppani. Valtionapu oli siinä 

23 Hevostalous- ja raviurheilujärjestöjen valtionaputoimikunta (Komiteanmietintö 1972: B 106) tunne-
taan puheenjohtajansa, hallitusneuvos Heikki Liipolan myötä myös nimellä Liipolan toimikunta.
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oiva väline. Hevosjalostusliittojen keskusyhteisölle oli jo sen perustamisesta lähtien annet-
tu valtionapua jalostuksellisiin toimiin24. Hevostalousasetukset määrittivät tarkoitukset, 
joihin tukea voitiin myöntää. Raviurheilun tukemiseen ei ennen vuotta 1969 myönnetty 
valtion varoja hevostalousmäärärahoista. Liipolan komitea (1972: B 106) nosti esiin hevos-
talouden valtionapua määrittävien säädösten välisen ristiriidan. Varojen käyttöä määritti 
hevostalousasetuksen ohella vedonlyöntiasetus (Edilex 122/1966), joka edellytti valtiolle 
hevospeleistä kertyneet varat käytettäväksi hevostalouden edistämiseen. Komitean mu-
kaan varoja olisi voitu käyttää myös raviurheilun hyväksi, mutta tätä laajaa hevostalouden 
merkitystä ei käytetty. Jako tehtiin ahtaasti tulkiten, ja varat kohdistuivat vain hevos-
jalostusjärjestöjen toimintaan. (Mahlamäki 2003, 175.) Kyse oli merkityskamppailusta: 
1970-luvun alun hevostalous määrittyi julkiselle vallalle edelleen jalostuksen, ei urheilun 
kehyksessä. Työn ja (työ)hevosjalostuksen vanha sidos, luja kytkös, oli voimissaan.

Vedonlyöntiasetusta oli muutettu jo 1969 siten (Edilex 30/1969), että varojen käyttö-
tarkoitukseksi oli mainittu hevoskasvatuksen edistäminen ja -urheilun tukeminen. Mutta 
marssijärjestys oli myös muutoksen jälkeen selvä. Jalostajilla oli voimaa: ensin tulivat jalos-
tuksen ja sitten urheilun tarpeet. (Mahlamäki 2003, 175.) Vasta komitean raportin (1972: 
B 106) pohjalta laadittu säädös [Edilex 768/1973 (Asetus valtionavusta hevosjalostuksen 
ja hevosurheilun edistämiseen)] otti selkeästi myös raviurheilun valtion huomaan yhtenä 
hevostalouskentän avustuskelpoisena toimintona.

Ravien ja hevospelien kytkeminen tiukkenevin sitein myös pelin ja sen tuotonjaon 
kautta osaksi valtion valvomia prosesseja oli 1970-luvun suunnittelutalouden ”pelimaail-
man valtiollistamista”. Samalla vuosikymmenellä peliautomaattien ja -laitteiden pitämi-
nen sallittiin vain julkisyhteisö RAY:lle ja Veikkaus Oy valtiollistettiin. (Mahlamäki 2003, 
176.) Pelaamisen tuotto hyvinvointivaltiolle oli osa rahasta pelaamisen yleistä hyväksyntää, 
osa prosessia, jossa alun perin kansalaisyhteiskunnan yhteisöistä ponnistaneet rahapelit 
otettiin julkiseen sfääriin.

Valtio oli implikoinut pelaamisen rahallisen merkityksen tärkeyttä jo komiteanmie-
tinnössä (1972: B 106). Komitean (emt.) ehdotuksesta valtion 1973 talousarviosta puuttui 
yleisten budjettivarojen varsinainen määräraha hevostalouden edistämiseen, tavoitteena 
oli rahoittaa koko julkisen vallan hevostalous valtiolle hevospeleistä kertyneillä varoilla. 
(Mahlamäki 2003, 176–177.) Näin totosta oli tulossa sampo, josta liikemieshenkinen ravi-
väen osa oli haaveillut jo 1920-luvulla, ja samalla hevostalouden tukemisen rahaikeestä va-
pautui julkinen valta. Ottamalla toton myötä raviurheilun huomaansa julkinen valta siirsi 
hevostalousfokuksen jalostuksesta urheiluun. Hevostalouden matka työn alttarilta urhei-

24 Valtion tulo- ja menoarviossa osoitettiin vielä 1970-luvulla hevosjalostusliitoille ja niiden keskusjär-
jestölle varoja hevostalouden edistämiseen kahdelta eri momentilla. Kotieläintalouden edistämiseen tar-
koitettujen varojen momentilla oli hevostaloudella kuten muillakin kotieläinaloilla oma määräraha, jota 
nimitettiin varsinaiseksi määrärahaksi. Sen ohella hevostalouden edistämiseen olivat käytettävissä ne varat, 
jotka kertyivät valtion osuutena vedonlyönnistä hevoskilpailuissa. Näistä varoista käytetään nimitystä valtion 
osuus, vedonlyöntivarat, totovoittovarat, totovarat tai hevostalousmääräraha. Vedonlyöntivaroista lähtöisin 
olleiden määrärahojen osuus kasvoi pelivaihtojen nousun myötä eritoten 1970-luvulla, kun taas varsinaiset 
määrärahat vähenivät. (Mahlamäki 2003, 174.)
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lun kautta kohti pelimaailmaa vauhdittui. (Emt., 177.) Yksityisen ja julkisen, Baumanin 
(2002, 87) termein tunnetusti häilyvällä rajalla, komitea työsti ehdotuksiaan peli edellä:

Ympärivuotisen kilpailu- ja vedonlyöntitoiminnan… kannalta on välttämätöntä, että ravi-
toimintaa pyritään keskittämään radoille, joilla voidaan katsoa olevan edellytyksiä kehittyä 
merkityksellisiksi. Näin voitaisiin odottaa vedonlyönnin tuoton ja… myös valtion osuuden 
vedonlyönnistä nopeasti kasvavan. (Komiteanmietintö 1972: B 106; Mahlamäki 2003, 177.)

Kehittämisideoissaan komitea oli toton pauloissa. Tämä on mielenkiintoista, koska valtiol-
le ei 1970-luvun alussa tullut hevospeleistä nettotuloja. Se tuloutti edelleen kaikki vedon-
lyöntitulonsa hevosalalle. Innostukseen riitti havainto, että hevospelien avulla valtio voi 
siirtää vuosisataisen hevostaloustukensa maksatettavaksi kokonaan pelaajilla. Jos aiemmin 
olivat hallitsevat puheet liittyneet hevosiin, työhön ja urheiluun, nyt kärjessä marssi toto. 
(Mahlamäki 2003, 177.) Vain hieman kärjistäen voi todeta, että suomalainen suunnitte-
lutalouden valtio sisäisti olevansa enemmän finanssi- kuin suojelijavaltio (vrt. Hokkanen 
2016, 461–462) ja se tunnusti, tosin epäsuorasti, riippuvuutensa kansalaisten viettitalou-
desta myös hevospelikentällä.

Ravirataverkostoa pohtiessaan toimikunta punnitsi eri ratoja sekä ravikeskusten sisäis-
ten osioiden rakentamisen järjestystä (Komiteanmietintö 1972: B 106; Mahlamäki 2003, 
177). Vaikka puhe kumpuaa suunnittelutaloudesta, voi siinä nähdä jo enteitä kaipuusta 
kilpailutalouden hyveisiin. Pelaamisen moraalisesta paheksumisesta ei ollut totoinnossa 
häivähdystäkään:

…kunkin radan rakentamiseen olisi aluksi myönnettävä valtionapua vain siinä määrin 
kuin radan rakentaminen vedonlyöntitoiminnaltaan tuottavaan kuntoon edellyttää… 
(Komitean mietintö 1972: B 106; Mahlamäki 2003, 177).

Hevoskentän jalostuksen ja urheilun liitto siunattiin syyskuussa 1972 Suomen Raviren-
kaan ja Hevostalouden Keskusliiton päättäessä fuusioitumisestaan: ”Näin saatettiin pää-
tökseen yhdistymishanke, josta valtiovallan aloitteesta on käyty neuvotteluja pari vuotta” 
(HU 4.10.1972; ks. myös Mahlamäki 2003, 178). Uusi keskusjärjestö, Suomen Hippos ry, 
suuntasi katseensa tulevaan ja ilmoitti valmiutensa saattaa loppuun 1971 aloitettu kanta-
kirjaamistehtävien siirto hevosjärjestöille (Mahlamäki 2003, 179.):

Hippoksella on edessä vaativa… työ huolehtiessaan… suomalaisten hevosten jalostamises-
ta, sillä näiden … joukkoon on nyt laskettava sekä suomenhevoset että lämminverihevoset. 
Hippos on valmis ottamaan vastaan lämminverihevosten rekisteröinnin… . (HU 4.10.1972; 
Mahlamäki 2003, 179.)

Kesti toistakymmentä vuotta ennen kuin suomenhevosjalostajat hyväksyivät, että läm-
minveristen ravurien rekisterinpito oli samassa yhteisössä suomenhevosten kanssa (Mah-
lamäki 2003, 179). Lämminveriravureiden kantakirjanpito oli luontevampaa Hippokselle 
kuin jalostusjohtoiselle Hevostalouden Keskusliitolle, jonka hoiviin valtiovalta oli jo 1971 
siirtänyt suomenhevosten kantakirjaamistehtävät. Uuden järjestön, Suomen Hippoksen, 
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aloitettaessa toimintansa 1.1.1973 saatiin prosessi loppuun, ja julkinen valta sai suomenhe-
vosten ja lämminveriravureiden kantakirjat yhteen paikkaan ja toimet hoidetuiksi vedon-
lyönnistä valtiolle kertyvillä varoilla. (Emt., 180.)

Saattaessaan yhteen hevosalan raviurheilu- ja jalostusyhteisöt hevoskentän toimijat 
noudattivat valtiovallan tahtoa – toteuttivat Liipolan komitean esityksiä (Mahla mäki 
2003, 180). Kyse ei ollut kuitenkaan vain vahvan valtion roolin näkymisestä selkeänä ase-
mavaltana hevostalouden kentällä. Hevostoimijoiden fuusiossa ilmeni julkisen vallan ja 
koko hevostalouskentän tiiviin suhteen jatkumo – riippuvuus, joka oli tullut esiin jo kauan 
ennen Suomen Hippoksen syntyä ja jolla on vaikutuksia myös myöhempiin hevos- ja raha-
pelikentän muutoksiin.

Uusi keskusjärjestö, Suomen Hippos, syntyi 17 hevosjalostusliiton ja 64 raviseuran alle-
kirjoituksin (Mahlamäki 2013; 2003, 179). Vaikka jo 1970-luvun alussa oli jo nähtävissä 
urheilun voima hevosalan kentällä, tuotti uuden keskusyhteisön syntyprosessi asetelman, 
jossa raviratojen keskeinen merkitys 1900-luvun lopun hevostalouden tosiasiallisina vetu-
reina ei juurikaan ilmennyt Hippoksen alkuaikojen strategiassa. Uuden keskusjärjestön 
vallanjaosta päätettäessä julkisen vallan perillisillä, jalostusväellä, oli selkeästi enemmän 
painoarvoa kuin kansalaisyhteiskunnasta ponnistaneella raviurheilijoiden joukolla. Täl-
lä (työ)hevostalouden historiasta voimansa saavalla jalostusväen hevostalouspoliittisella 
pääomalla ja raviratojen äänivallan vähyydellä yleensä ja sen jakautumisella ratojen kesken 
vielä niin, ettei yksittäisen radan äänivaltaan keskusjärjestön elimissä ole vaikuttanut ra-
dan osuus kilpailupäivistä tai pelivaihdoista, on ollut suomalaiselle hevoskentälle kauas-
kantoisia seuraamuksia. Syntyprosessin vääristynyt asetelma on vuosikymmenten kulues-
sa tuottanut hevoskentällä päätöksiä, jotka eivät ole vahvistaneet raviurheilun julkikuvaa 
ja merkitystä vaan päinvastoin hämärtäneet sitä. Erityisesti fuusion valuvika on näkynyt 
raviratojen asemassa – jopa vielä 2010-luvulla. Vuoden 2017 peliyhtiöfuusion yhteydessä 
”Radoista näyttää tulleen yhdessä yössä… kruunun torppareita…[joiden] kontrahtina on 
tuottaa [valtion] peliyhtiölle mahdollisimman halvalla mahdollisimman paljon pelikoh-
teita” (Mahlamäki Matti: ”Ravirata – kruunun torppari”, HU 13.12.2017). On ilmeisen 
selkeää havaita yhteys ratojen 2010-luvun kapean toimintatilan ja Hippoksen 1973 synty-
prosessin kesken.

2.5 Hevosmiehet hyvinvointivaltion rakennustalkoissa
Hevostalouden autonomian voi nähdä ajanjaksona, jolloin hevosala itse vastasi rahoituk-
sestaan hevospeleistä kertyvillä varoilla, mutta hevospelien funktiona ei myöskään nähty 
rahoittaa alan ulkopuolisia toimia. Autonomia alkoi 1973, josta lähtien valtio ei enää osal-
listunut hevostalouden tukemiseen yleisillä budjettivaroilla. (Mahlamäki 2003, 176–177, 
212.) Hevostalouden itsellistä aikaa haastoi 1970-luvulla moni tekijä: hevostalouskertymän 
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nopea kasvu25, hätätilahallitukset26 ja hevospelien poikkeuksellinen asema27 verrattuna 
Veikkauksen ja RAY:n tuotteisiin. Kyse oli Raennon (2012b, 238) esiin nostamasta raha-
pelikentällä vallitsevasta Suomen valtion ristiriitaisesta roolista, johon kytkeytyvät sisäiset 
valtakamppailut. Valtio vastasi rahapelikentän sääntelystä, mutta rahapelien ensisijaisena 
edunsaajana sen roolin kuului näillä tuotoilla rahoittaa merkittävästi useita yhteiskunnan 
toimintoja kansanterveystyöstä hevostalouteen, eikä kaikkeen riittänyt rahaa (vrt. emt., 
238). Taistelua valtion kautta kulkevien pelituottojen jaosta käytiin niin eri toimintakent-
tien ja julkisen vallan välillä kuin eri toimintakenttien kesken. Hevostalouden kentällä val-
takamppailua käytiin 1970-luvulla rahapelit edellä niin valtion ja hevosväen kesken kuin 
myös hevosalan sisäisenä taistona: jalostajat vs. ravimiehet. Hippos kävi taisteluun koko 
hevostalouden puolesta – pelaajista viljelijöihin. Samalla työn käsite palasi hevostalouteen. 
Mutta sen merkitys oli muuttunut:

Valtio aikoo nostaa… osuuttaan totalisaattorivoittovaroista. Jos pelaajien… osuutta pienen-
netään, se merkitsee… pelivaihdon kääntymistä… laskuun. Voidaanko raviurheilun… peliä 
verrata muihin rahapeleihin? Raviurheilu on vuorovaikutuksessa hevoskasvatuksen kanssa. 
Hevoskasvatus on… elinkeino, joka tarjoaa… ansio- tai sivuansiomahdollisuuden monelle 
tuhannelle… Heistä suurin osa on maaseudun viljelijäväestöä. (HU 82/1976.)

Hevostalouden työssä ei ollut enää kyse työhevosista tai hevostyöstä. Uusi työ oli elinkeino, 
joka oli pitkään hevostalouden puolustusargumentti (Mahlamäki 2003, 213). Vaikka työ 
oli yleisellä tasolla siirtymässä järjestyksen rakentamisesta ja tulevaisuuden suunnittelusta 
pelin valtakuntaan – ”kerrasta poikki” -näytöksiin (Bauman 2002, 167), pyrki hevosväki 
liittämään rahasta pelaamiseen kytkeytyvää työtä yhä yhteen maaseudun ja maahengen 
(vrt. Alasuutari 1996, 61) välittämien hyvien asioiden kanssa. HU-lehti rakensi siltaa peli-
maailman, maaseudun ja fyysisen työn, yhteiskunnan tärkeimmän vaurauden ja hyvin-
voinnin lähteen (vrt. emt., 91), välille. Lehti pyrki näin välttämään rahapelien turmiolli-
suuden ja raviurheilun turhamaisuuden.

Hevosväki voitti vielä 1970-luvun puolivälin taistot hevospelituotoista, ja esitys arpa-
jaislain muuttamiseksi kaatui eduskunnassa joulukuussa 1976 (Mahlamäki 2003, 214). 
Valtion halu päästä hevospelituottojen isännäksi ei kuitenkaan laantunut. Halu jakaa toto-
varoja hevosalan ulkopuolelle ponnisti suunnittelutalouden perusteista: ”kansantalouden 

25 1971–1976 valtiolle hevospeleistä kertyneet varat kasvoivat lähes 14-kertaisiksi (Mahlamäki 2003, 218).
26 Öljykriisi ja hidas kasvu lisäsivät työttömyyttä 1970-luvulla, ja 1975 Suomessa oli ennätykselliset 60 000 
työtöntä. Kun puolueet eivät saaneet kasaan enemmistöhallitusta, presidentti Kekkonen ”runnasi kokoon” 
Martti Miettusen johdolla enemmistöhallituksen, jota nimitettiin kansallisen hätätilan hallitukseksi. (Yle 
2010; Valtioneuvosto 1917… .)
27 Ensimmäinen arpajaisverolaki (Edilex 259/1970) toi 1.1.1971 arpajais- ja vedonlyöntivoitot uuden lain 
piiriin. Mutta laki vapautti totovoitot verosta: ”Arpajaisverosta on vapaa voitto hevoskilpailujen yhteydessä… 
kilpailupaikalla toimeenpannusta vedonlyönnistä”. Totovoitot pysyivät tuloverolain piirissä, ja niiden ve-
rottaminen edellytti voittojen ilmoittamista veroilmoituksessa. Raviurheilulle oli oleellista arpajaisverolain 
käsite ’kilpailupaikalla tapahtunut vedonlyönti’. Jo 1970 erotettiin radalla tapahtuva ja radan ulkopuolinen 
peli. Hevospeleistä verotettiin arpajaisverolain perusteella vain radan ulkopuolella pelattu V5-peli, jonka Suo-
men Hippos oli aloittanut 1974. (Mahlamäki 2003, 210.)
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’kakku’ on jaettava oikeudenmukaisesti eri väestö- ja ammattiryhmien kesken…” (Alasuu-
tari 1996, 246). Selkänojalle antoi lisätukea pelituottojen alati kasvanut tarve, koska laaja 
joukko kansalaisia ja yhteisöjä oli jo 1970-luvulla yhä riippuvaisempi rahapelituotoista. 
Molemmat asetelmat lisäsivät rahapelikentän ja julkisen vallan kentän välisiä ideologisia ja 
käytännön ristiriitoja (Raento 2012b, 238). Tätä rahapelikentän ja julkisen vallan kenttien 
välistä taistelua käytiin koko 1970-luku myös hevostalouden kentällä.

Toisen tasavallan Suomessa tulopolitiikka oli osa valtiollisesti organisoitua säännöste-
lytaloutta: kansallisvaltion taloudenpidon on palveltava kansallista etua niin, että väestön 
varallisuus ja elintaso kohoavat ja jakautuvat mahdollisimman tasaisesti (Alasuutari 1996, 
92–93). Urheilun kansainvälisen menestyksen hiipuminen vähensi jo 1950-luvlla urheilun 
sisäpoliittista painoarvoa, ja näin mahdollistui Veikkaus Oy:n edunsaajapiirin laajennus 
myös urheilun ulkopuolelle (Ylikangas 1993, 213). Samantyyppinen voimien taistelu käyn-
nistyi myös hevostaloudessa, joka yhdistettiin 1970-luvulla yhä maaseutuun. Sen merkitys 
ei valtakunnan politiikassa ollut kuitenkaan enää tuolloin entisensä (Mahlamäki 2003, 
214). ”Vain parikymmentä vuotta aiemmin raivatut pientilat nähtiin kehityksen jarruina, 
ja monen elämäntyö oli ollut turhaa” (Kumpulainen 2007, 45). Vaikka maaseudun paino-
arvo väheni, raviurheilu porskutti eteenpäin. Ravien ja hevospelien – ratojen totopelin ja 
radan ulkopuolisen, veikkauspelien kanssa kilpailleen, V5-pelin – suosion nousun28 myötä 
yhä kasvanut hevostalouskertymä synnytti valtion, Veikkauksen ja sen edunsaajien into-
himoja sitä kohtaan yhä useammin. (Mahlamäki 2003, 219.) Halu jakaa hevospelituottoja 
myös hevosalan ulkopuolisille kasvoi kasvamistaan (emt., 214). Tämän prosessin myötä 
alkoi syksyllä 1981 ravikriisiksi (luku 8) kutsuttu jakso, jonka yhteydessä 1.1.1982 alkaen 
V5-peli siirrettiin Veikkaukselle, ja Hippokselle jääneitä totopelejä alettiin verottaa arpa-
jaisverolain perusteella sen peruspremissistä poiketen viiden prosentin suuruisella ns. toto-
verolla ja ne olivat pelattavissa vain raviradalla kilpailuaikaan. Hevospelien funktioksi tuli 
näin toimia myös hyvinvointivaltion rahoitusinstrumenttina. Hevostalouden autonomian 
aika kesti näin vain vuodet 1973–1981.

2.6 Arjen kurimuksesta uuteen nousuun
Trendi, jossa Suomen kansallisvaltio muotoutui suhteellisen ”suljetuksi, taloudelliskult-
tuuriseksi systeemiksi”, oli voimissaan 1980-luvun lopulle. Kyse oli ”yhteiskunnalliskult-
tuuri[sesta] järjestelmä[stä]”, jossa maan sisällä kansantaloutta voitiin hoitaa politiikan 
kentällä määriteltyjen tavoitteiden perusteella. Suojatullein, kielloin ja rajoituksin luodut 
kotimarkkinat noudattivat omia hintojaan ja lakejaan. (Alasuutari 1996, 265.) Kuitenkin 
jo 1980-luvun puolivälissä alkoi matka kohti kilpailutaloutta. Yksilön, kilpailutuksen ja 
markkinoitumisen näkökulmat nousivat yhä keskeisimmiksi. Samaan aikaa työväenluo-
kan merkitys väheni, ja yhteiskunnan selkärangaksi alkoi nousta palveluntarjoajaluokka, 

28 1970–1979 totovaihto nousi 6:sta 228 miljoonaan markkaan ja ravikilpailujen määrä 263:sta 629:ään 
kilpailutapahtumaan (Mahlamäki 2003, 219–220).



78

uusi keskiluokka, jossa tuottajuuden kustannuksella korostui kuluttajuus (Bauman 1987, 
179–180).

Hippoksen johto oli ravikriisin jälkeen siirtynyt hevostalouden edun puheista koros-
tamaan yhteisen hyvän, yhteiskunnan, etua. Yhteinen hyvä oli lähellä kansantalouden 
teemaa, jota hevosväki myös käytti viljalti ravikriisin jälkeisessä puheessaan. (Mahlamäki 
2003, 275–276; vrt. myös Matilainen 2017.) Hevosväen puheeseen tuli vähitellen mukaan 
myös liike-elämän termistö. Suunnittelukauden työpaikoista, totovaihdoista ja valtionker-
tymistä ponnistanut hevostalouspuhe kehkeytyi kansantalouden yleisen hyvän puheiden 
kautta raviratojen taloudenhoidon puheeksi. (Mahlamäki 2003, 280.) Kilpailutalouden 
murroksessa julkisen sektorin ammattikunnat halusivat säilyttää työnsä ja välttyä sen yk-
sityistämisen uhilta. Samalla ne halusivat rakentaa työnkuvansa julkisen sektorin työläisi-
nä yritysmaailman kielellä ja käsitteillä. (Alasuutari 1996, 154.) Kilpailutalouden teemat 
lupasivat kaikille kaikkea hyvää: Kilpailutus ja tulosvastuu tuottavat aiempaa paremman 
lopputuloksen (emt., 151). Alasuutarin (1996, 122–155) pohdintaa toimihenkilöiden siir-
tymisestä ”kutsumustyöstä edunvalvontaan ja asiakaspalveluun” ja Kauko Pietilän (2012) 
pohdintaa ”journalismi – ammatti vai professio” soveltaen voi ajatella, että hevoskentän 
muutosprosessissa oli myös kyse siirtymästä, joka lähti kutsumuksesta ja kulki ammatil-
lisuuden kautta palvelualttiuteen. Tämä muutos ilmeni myös 1980-luvun hevosalan pu-
heessa. Hevostalouspuheen yritysmaailmallisen sfäärin alustana oli ensimmäisten joukossa 
yllättäen Maaseudun Tulevaisuus (MT):

Hevostalous ja… ravitoiminta on… shokissa. Tuskinpa mikään… valtionapujärjestö olisi 
kestänyt… sitä, että [valtionapu]avustuksen määrää vähennetään kerralla puoleen... Ravi-
miehet huomasivat olevansa keskellä isoa liiketoimintaa... Enää eivät riittäneet… talkoo-
henki ja harrastuskirjanpito. Tarvittiin yrityssuunnittelua… Talousmiehet ovat tarpeen... . 
(MT 8.5.1984; Mahlamäki 2003, 281.)

Hevosurheilu-lehti tarttui halukkaasti Maaseudun Tulevaisuuden avaamaan julki-
seen puheeseen raviurheilun taloudenhoidon tarpeesta. HU-lehti (11.5.1984) haastatteli 
MT-lehden, yllä referoidun artikkelin kirjoittajaa, agronomi Risto Hännistä29, joka haas-
tattelussaan ei pitänyt hevosta enää hyötyeläimenä vaan sen tehtävät liittyivät vapaa-ajan 
käyttöön. Tuomalla Hännisen ja hänen teesinsä hevosjournalismin kentälle HU-lehti tuki 
urheilun yhä vankempaa asemaa hevoskentällä. Näkihän maaseudun valtalehtikin, kuin 
laajasti tulkiten julkinen valtakin, hevosen käytön työn ja vetovoiman reservinä moderniin 
maail maan sopimattomana jäänteenä. Näin molemmat lehdet ja julkinen valta hylkäsivät 
argumentin, jota hipposväki oli vaalinut vielä 1980-luvun ravikriisin taistossa. (Ks. lisää 
ravikriisin jälkeisestä julkisen puheen muutoksista Mahlamäki 2003, 275–281).

29 Risto Hänninen esiintyi MT-lehdessä asiantuntijakirjoittajana. Hän oli valtiontalouden tarkastusviras-
ton ylitarkastaja. Tämän roolin HT-lehti (20.6.1984) toi esiin vasta runsaat kuukautta myöhemmin lyhyellä 
maininnalla, joka koski Hännisen asiantuntijaroolia maa- ja metsätalousministeriön hevostalouden valtion-
aputyöryhmässä.
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1980-luvun hevostalouden julkisen puheen muutoksissa oli kyse pääosin siitä, että krii-
sin myötä tulleiden muutosten vaikutus ilmeni erityisesti hevostalouskertymässä. Totovero 
ja V5-pelin siirto pienensivät kertymää niin, että valtiolla oli 1982 käytettävissä hevospeleis-
tä kertyneitä varoja vain runsaat 40 % vuoden 1981 tasosta. (Mahlamäki 2003, 299–300.) 
Mutta kyse ei ollut vain kertymän supistumisesta. Kyse oli myös siitä, että hevostalouden 
ja julkisen vallan tiivis, pitkäaikainen ja monisyinen suhde altistui entistä enemmän myös 
alati lähestyneen kilpailutalouden vaikutuksille.

Ravikriisin jälkeisissä puheissa näkyivät kenttää yhä jakaneet jännitteet (etelä vs. poh-
joinen, pienet vs. suuret radat, suomenhevoset vs. lämminveriset) (Mahlamäki 2003, 116). 
Pauliina Raento ja Lassi Härmälä (2012, 132) toteavat, että edellä esittämieni perinteisten 
vastakkainasettelujen oheen syntyi myös ”uusia aluepoliittisia ja kansainvälistä liiketoi-
mintaa koskevia erimielisyyksiä”. Tämä tulkinta on kuitenkin istutettu 2000-luvun kon-
tekstiin. Toki heidän esiin nostamistaan jakoteemoista oli ensi merkkejä jo 1980-luvulla 
esimerkiksi englantilaisen vedonlyöntitoimiston tarjotessa suoraa sponsoriyhteistyötä 
Suomen raviradoille ohi hevospelitoimijoiden. Mutta 1980-luvun hevosalan puheet eivät 
rakentuneet yksin vain vastakkainasettelulle. Niissä näkyi myös hevosväen itsensä julki-
nen pyrkimys yhteiseen esiintymiseen. Se ilmeni haluna esittää hevoskulttuuri tärkeänä 
yhteiskunnan osana ja pyrkimyksenä tehdä lopullinen tilinpäätös ravikriisistä julkisen val-
lan kanssa.

Valtio asetti 1980-luvulla kolme toimikuntaa pohtimaan hevoskentän rahoitusta (Mah-
lamäki 2003, 281). Ala odotti toiveikkaana 1985 nimitetyn, Reino Urosen johtaman hevos-
taloustyöryhmän ehdotuksia. Sen mietinnön (MMM 1986) teemoissa näkyi siirtyminen 
suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen. Pääosin harrastusluonteisen hevoskasvatuksen 
kannattavuuspohdinta oli jo signaali kilpailutalouden ajasta. Työryhmä näki hevoskasva-
tuksen tukemisen yhtenä keinona minimoida maataloustuotannon supistamisesta aiheu-
tuneita haittoja. Muusta tuotannosta vapautuneita peltoaloja oli mahdollista hyödyntää 
hevoskasvatuksessa. Mietinnön myötä valtiovalta laittoi vetovoimareservipuheille myös 
eksplisiittisen pisteen. (Mahlamäki 2003, 287–288.):

Maataloustuotanto ei voi enää perustua hevosvetovoiman varaan… Hevosten määrän kasvu 
liittyy ratsu- ja ravihevosten lisääntymiseen… Hevoskasvatukseen ja raviurheiluun voidaan 
ohjata varsinaisesta maataloustuotannosta vapautuvia resursseja… Hevostaloutta kehittä-
mällä luodaan edellytyksiä maatalouden ylituotannon supistamiselle… Kehitys 80-luvulla 
ei ole täyttänyt taloudellisia odotuksia… Ryhmä onkin pyrkinyt löytämään ratkaisumalleja, 
jotka kohdentaisivat hevostalouden voimavaroja… paremmin ja… parantaisivat alan kan-
nattavuutta. (MMM 1986; Mahlamäki 2003, 288.)

Vaikka komitean teemoissa ilmeni myös kilpailutalous, pohjautuivat konkreettiset esi-
tykset pääosin suunnittelutalouden logiikkaan. Komitea painotti hipposorganisaation 
ja hevosalan järjestötoiminnan kehittämistä30 sekä esitti hevostalousneuvottelukunnan 

30 Kertymästä esitetty tuki Suomen Hevosenomistajain Keskusliitolle ja Suomen Ravivalmentajille to-
teutui (Edilex 1074/1986), ja muutos mahdollisti tuen myös Ratsujalostusliitolle. Sitä kehotettiin samalla 
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perustamista (MMM 1986). Vuoteen 1986 saakka oli hevostalouskertymää hallinnoinut 
maa- ja metsätalousministeriö, jolle Maatilahallitus oli tehnyt jakoesityksen Hippoksen 
lausunnon perusteella (Mahlamäki 2003, 289). Muutosehdotus kuului: ”Koska jaon piiriin 
kuuluu myös muita kuin Hippoksen toimintaan kuuluvia aloja, ryhmä ehdottaa erillisen 
hevostalousneuvottelukunnan31 perustamista antamaan lausuntonsa varojen jakamisesta, 
ja Maatilahallitus päättää valtionavusta saatuaan siltä lausunnon” (MMM 1986; Mahla-
mäki 2003, 289). Näin vain hevosjalostajien ja raviväen käytössä 1928–1981 ollut hevospe-
lien valtion osuus siirtyi askeleen etäämmäksi alkuperäisistä edunsaajista. Jo arpajaisveron 
maksattaminen 1982 alkaen pääosin valtion osuudesta oli kaventanut raviurheilun ja -he-
voskasvatuksen rahoitusta. Yli puolet valtion tototuloista suunnattiin hyvinvointivaltion 
rahoitukseen. Hevostalousneuvottelukunnan nimeämisen myötä 1987 hevostalousmäärä-
rahasta tuli entistäkin selvemmin valtion rahaa: jaon piiriin tuli myös muita kuin ”Hip-
poksen ja sen edeltäjien perinteiseen toimintaan kuuluvia aloja”. (Mahlamäki 2003, 290.) 
Kyse oli samantyyppisestä prosessista, mitä oli käyty veikkausyhtiön kentällä urheilumää-
rärahoista 1950-luvulta alkaen – valtiovalta halusi jakaa yhteistä hyvää myös alkuperäisen 
edunsaajan ulkopuolisille intressipiireille. Tämä näkökulma toteutui myös hevostalous-
neuvottelukunnan syntyprosessissa, vaikkakin julkinen valta liikkui vielä lavealla hevos-
kentän alueella artikuloimalla yhteen hevostoimijoita.

Säädösmuutoksia voi tarkastella myös ei-monetaarisesta näkökulmasta. Yhdistystoi-
mintaan on Suomessa liittynyt ”voimakas kansalaisyhteiskuntaa valtion toimintaan liittä-
vä kehityspiirre” (Nieminen 2006, 127). Hevostalousneuvottelukunnan nimeämisen sekä 
hipposorganisaation muutosten myötä valtiovalta otti huomaansa myös kansalaisyhteis-
kunnan ratsuhevosjalostuksen, liitti sen julkiseen piiriin – sinne jo aiemmin integroiman-
sa ravihevosjalostuksen rinnalle. Liitos toteutettiin huolimatta ravi- ja ratsastuskulttuurien 
muun muassa eri hevosenkäsittelyperinteistä juontuvista eroista (vrt. Leinonen 2013, 5).

Tarkasteltaessa koko 1980-luvun hevostaloutta voi todeta, että huolimatta kriisien ja 
aiempaa vähäisempien resurssien sävyttämästä alusta 1980-luku oli hevostaloudelle kui-
tenkin ennätysten ja koko alaa yhä enemmän kohti läntistä Eurooppaa suunnannut kan-
sainvälistymisen vuosikymmen. Vuosikymmenen lopussa 1989 pelattiin hevospelien uusi 
ennätysvaihto, ja ennätyspalkinnot Suomen raviurheilussa maksettiin 198832. Myös muut 

liittymään Hippoksen jäseneksi. Se toteutui 1989. Tämä oli viimeinen vaihe valtion 1970-luvun alussa käyn-
nistämässä hevostalousjärjestöjen integraatioprosessissa, Suomen Hippoksen synnyssä. Ratsujalostusliiton 
liittyessä Hippoksen jäseneksi myös sen tehtävät liitettiin Hippoksen toimintoihin. Näin kaikki Suomen 
hevosjalostuksen toiminnat keskitettiin ”saman katon alle” (Suomen Hippos 1989). (Mahlamäki 2003, 289.)
31 Asetus hevostalousneuvottelukunnasta (Edilex 1074/1986) annettiin 31.12.1986. Siinä olivat edustet-
tuina maa- ja metsätalous-, valtiovarain- ja opetusministeriö, Maatilahallitus, Suomen Hippos ja Suomen 
Ratsastajainliitto. Sen tehtävistä asetus totesi: ”Antaa lausuntoja valtion osuutena vedonlyönnistä hevoskil-
pailuissa kertyvien varojen jakamisesta, tehdä aloitteita muista hevostalouteen liittyvissä asioissa ja seurata 
hevostalouden kehittymistä”.
32 Palkinnot nousivat 1987–1988 noin 10,7 % ravipäivien määrän kasvun jäädessä 0,9 %:iin (Suomen Hip-
pos 1988). Merkittävin tekijä mittavaan palkintojen kasvuun oli ensi kertaa Euroopan Raviliiton (UET) Suo-
melle myöntämä ja Tampereen Teivossa lokakuussa 1988 järjestetty UET Grand Prix kilpailu höystettynä 
3-vuotiaiden EM-kisalla ja kansallisilla suurkilpailuilla (PHH 1988; Korpela 2009, 220–223). UET Grand 
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tunnusluvut33 tukevat tulkintaa ennätysten vuosikymmenestä. (Ks. lisää Mahlamäki 
2003, 298–302; Mahlamäki 2013.)

2.7 Kilpailutalous toi toton keskiöön ja eurooppalaisti hevostalouden
Suomalaisen yhteiskunnan toiminnassaan noudattama perusmalli muuttui Risto Heiska-
lan (2006, 14) mukaan suuresti siirryttäessä 1980-luvulta 1990-luvulle. Kilpailutalouden 
Suomi seurasi valtiovallan poliittisessa päätöksenteossa läntisen maailman esimerkkejä: se 
avasi talouttaan ja vapautti finanssimarkkinansa (emt., 20, 28). Samaan aikaan tapahtuneet 
kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskunnallinen murros olivat 
suomalaisen yhteiskunnan päättäjille kuitenkin liian vaikea palapeli koottavaksi: vahvan 
markan politiikka ja talouden avaaminen eivät korreloineet positiivisesti (emt., 14). Suomi 
syöksyi 1990-luvun alussa rahoituskriisiin ja suurlamaan, ja idänkaupan kriisi vauhditti 
talouskatastrofia (Mahlamäki 2003, 308). Neuvostoliiton romahdus vuoden 1991 lopussa 
merkitsi myös suomalaisen ulkopolitiikan puheavaruuden loppua (Alasuutari 1996, 182). 
Suomen lama oli lännen muita teollisuusmaita syvempi: Bruttokansantuote laski kolme 
vuotta peräkkäin 1991–1993 kokonaislaskun ollessa 10,4 %, ja maan työttömyys nousi 20 
prosenttiin (Tilastokeskus 2016; Mahlamäki 2003, 308).

Myös hevostalous sai osansa 1990-luvun alun lamasta. Totopelien myynti laski kesä-
kuusta 1991 marraskuuhun 1994. Taantuma vei Suomen hevospelaamista 16 vuotta ajassa 
taaksepäin. Ajanjakso 1991–1994 ei merkinnyt hevostaloudelle aivan vuoden 1982 ravi-
kriisin veroista myllerrystä mutta kuitenkin suuria muutoksia – osin hevostalous taantui 
1970-luvulle. (Mahlamäki 2003, 309.) Totovaihdon laskun hillitsemiseksi Hippos pyrki 
päästä myymään hevospelejään myös ratojen ulkopuolelle, mistä ne oli poistettu 1982. 
Hippoksen totomyynti sallittiin ratojen ulkopuolella 1995 (Suomen Hippos 1995, 3–4). 
Prosessi, jossa tilan aikakauden merkitys väheni vähenemistään hevostalouden matkatessa 
ajan aikakauteen (vrt. Bauman 2002, 139–144), toi rahasta pelaamisen lopullisesti hevos-

Prix -finaalin ruotsalainen voittaja sai ennennäkemättömän 1 000 000 markan ykköspalkinnon, ja kolmipäi-
väisen ravitapahtuman kansainvälisten lähtöjen palkinnot, noin kolme miljoonaa markkaa, kattoivat kol-
manneksen koko maan palkintojen noususta (Vuositilasto 1988). Yhä 2020-luvulla jatkuvan kiistelyn siitä, 
pitääkö Suomessa järjestää suuria kansainvälisiä ravikilpailuja, joista pääpalkinnot matkaavat ulkomaille, yh-
tenä lähtökohtana voi pitää juuri Teivon UET GP-tapahtumaa. Sillä oli suuri huomioarvo niin hevostalouden 
kuin journalismin kentällä, ja se herätti kannanottoja puolesta ja vastaan. Kiistan voi näin nähdä myös osana 
Raennon & Härmälän (2012, 132) esiin nostamia raviurheiluun kytkeytyviä ”kansainvälistä liiketoimintaa 
koskevia erimielisyyksiä”.
33 Hevosten kokonaismäärä nousi vuoden 1980 kaikkien aikojen alhaisimmasta 31 500 hevosesta 1989 
noin 41 600 yksilöön (Peltonen ym. 2007, 66). Syntyneiden varsojen määrä 935 oli alhaisimmillaan 1973, 
vuonna 1980 syntyi 2 071 varsaa ja 1989 jo 3 897 varsaa. Vuonna 1980 järjestettiin 655 ravit ja 1988 ennätyk-
selliset 699 ravit. Hevospelien kokonaisvaihto nousi vuoden 1980 noin 0,37:sta vuoden 1989 noin 1,05 mil-
jardiin markkaan ja yleisömäärä vastaavasti 1 190 000 katsojasta 1 370 000 katsojaan. Hevostalouskertymä 
kasvoi vuoden 1982 pohjalukemista 19,8:sta 1989 jo 51,2 miljoonaan markkaan, ja hevospelien arpajaisvero, 
tuotto valtiolle, vuoden 1980 8,0:sta vuonna 1989 jo 46,4 miljoonaan markkaan. (Suomen Hippos 1973; 1980; 
1982; 1988; 1989; Mahlamäki 2003, 298–302.)
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talouden keskiöön. Modernin merkittävimmän suhteen muutos ilmenee näin myös itse 
hevospelaamisessa. Se siirtyi sanan varsinaisessa merkityksessä ohjelmistokapitalismin ai-
kaan.

Pauliina Raento ja Lassi Härmälä (2012, 142–143) kritisoivat usein esille tuotua (ja itse-
kin edellä esittämääni) ajan voittoa tilasta toteamalla, että totomyynnin, ajan ja paikan ”si-
dosten rooli on muuttunut monimutkaisemmaksi, abstraktimmaksi ja epäsuoremmaksi” 
(emt., 143). Kaksikon lausuma (emt., 143), jonka mukaan ”rahapelialan tarkastelu yhtenä 
globaalina tai … kansallisena kokonaisuutena tuntuu karkealta yleistämiseltä”, on sinänsä 
kiistaton huomio ja yhä validi myös tarkasteltaessa hevospelejä. Mutta todellisuus on usein 
tieteellistäkin analyysiä monimutkaisempi. Kun jo 2016 tiesimme, että Suomesta Ruot-
siin suuntautuvan V75-pelin myynti Suomessa ohitti suomalaisilla raviradoilla järjestettä-
vän T76-pelin myyntimäärän (HU 25.11.2016), on 2020-luvun alkaessa yhä vaikeampaa 
enää yhtyä tutkijakaksikon väitteeseen, jonka mukaan ”ravipelikohteiden ja -tapahtumien 
sisältö ja merkitys tuotetaan ja kulutetaan yhä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti – 
eli erityisissä ja ainutkertaisissa yhteisöissä, kulttuureissa ja yhteiskunnissa” (emt., 143). 
Ainutkertaisuuden teemaa haastavat 2020-luvun ravirintamalla niin päivittäinen pelaa-
minen Suomesta ulkomaille kuin yhteiset pohjoismaiset pelipoolit, joiden kohteisiin on 
pyritty saamaan mukaan hevosia useasta maasta. Ravipelikohteiden ja -tapahtumien ai-
nutlaatuista ja paikallista kivijalkaa rapauttaa myös ravisääntöjen liberalisointi liittyen he-
vosten kilpailuoikeuksiin (Ravikilpailusäännöt 2019, 21–24). Samoin hevostalouden kan-
sallista kivijalkaa murentaa myös oikeus kasvattaa ja rekisteröidä hevosia varsin vapaasti 
eri EU:n (ja/tai UET:n, Euroopan Raviliiton) jäsenmaissa (emt., 18–21, Suomen Hippos 
2015b). Edellä kuvattujen säädösten myötä on suuressa osassa EU-maita (jopa Ranskankin 
asettamat rajoitukset muistaen) pääosin sallittu hevosenomistajan omasta kansallisuudes-
ta riippumaton hevosten omistaminen ja kilpailuttaminen. Hevosen kansalaisuus mää-
rittyy siis sekä hevosen syntymämaan että hevosen rekisteröintimaan perusteella, ei sen 
taustayhteisöjen kansalaisuuden tai kulttuuristen siteiden perusteella34. Ainutkertaisuus ja 
kansallinen pohja olivat hevostaloudessa vahvimmillaan moraali- ja osin suunnittelutalou-
den Suomessa. Kuuluihan kysymys tuolloin, voiko suomalaisen omistama vierasrotuinen 
hevonen kilpailla ravikilpailuissa Suomessa? Tästä ajasta on marssittu pitkä matka koh-
ti postmodernia hevostalouden kenttää, jossa suomalaisen kasvattajakilpailun finalistien 
joukossa on Suomessa syntyneitä hevosia, joita valmennetaan ulkomailla ja omistajajoukko 
koostuu usean maan kansalaisista – jopa ainutkertaisessa suomenhevosessa.

Eritoten hevospelien tarkastelussa ajan voitto tilasta on kohtuullisen selvästi havait-
tavissa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi ollut nopea, suoraviivainen prosessi. 
Hippoksen totomyynnin ulottumisella ratojen ulkopuolelle 1995 on juurensa jopa 1920- 
ja 1930-lukujen pelikahviloissa ja vielä selkeämmin yksittäisten raviratojen pyrkimyksissä 

34 Hevonen voi siis olla kaksoiskansalainen, syntynyt Suomessa, mutta myyty ja rekisteröity esimerkiksi 
Ruotsiin. Tällöin hevosella on oikeus osallistua sekä vain Suomessa syntyneille hevosille rajattuihin kilpai-
luihin Suomessa että oikeus osallistua Ruotsissa niihin kilpailuihin, jotka on rajattu vain Ruotsin rekisterissä 
oleville hevosille.
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levittää jo 1970-luvun alussa sen aikaista ratakohtaista V4-peliä pelattavaksi mitä mieli-
kuvituksellisimpiin paikkoihin, aina porilaisista kemikaalimyymälöistä matkahuollon ja 
rautakirjan pisteisiin.

1990-luvun hevostalouden kentällä ei kuitenkaan ollut kyse vain hevospelien myynti-
taistelusta. Hevostalous valmistautui myös EU-aikaan. Vielä 1980-luvulla osana Hippok-
sen kansainvälisyyttä ollut itäsuuntaus ja yhteistyö Neuvostoliiton kanssa häivytettiin 
vuosikertomusten sisällöstä lopullisesti 1991, ja näin lämminveriset hevoskentälle tuonut 
YYA-aika liudentui hevostalouden retoriikasta Neuvostoliiton hajoamisen myötä (Mahla-
mäki 2003, 309). Monen muun suomalaisen eliittiryhmän tavoin myös hevoskentän ylim-
män johdon katse kääntyi kohti yhdentyvää Eurooppaa.

Suomi jätti liittymishakemuksensa Euroopan yhteisöön35 maaliskuussa 1992. Euroo-
pan sfäärissä hevostalous on osa maataloutta, mutta Suomen maatalouspolitiikassa hevo-
nen oli kummajainen jo 1960-luvulta lähtien. Vaikka Hippos oli vuosikymmeniä perus-
tellut hevostalouden olemassaoloa myös maataloustermein, ei hevosella ollut juuri sijaa 
maataloustulopolitiikassa sitten 1960-luvun. (Mahlamäki 2003, 325.) Suomen EU-neuvot-
teluissa lähes koko keskustelu jäsenyyssopimuksesta ”pyöri… maataloustukipaketin ympä-
rillä” (Alasuutari 1996, 50), ja osa siitä koski hevosen roolia.

Hevoskasvatuksen ollessa pahimman laman kourissa syksyllä 199436 Suomi valmistau-
tui EU-kansanäänestykseen (Mahlamäki 2003, 328). Hevosmiehiä ohjastettiin yhteiseen 
Eurooppaan:

Hevostalouden näkökulmasta jo sopimus Euroopan Talousalueen muodostamisesta mer-
kitsi… yhdentymistä länteen… [Hevosten] tuonnin vapautuminen ja [hevosen]lihan hin-
nan putoaminen olivat hevoskasvatukse[llemme] hyvin kielteisiä ratkaisuja. Jäsenyysneu-
votteluissa saimme… ratkaisun, jonka mukaan Suomen peltoalasta 85 % on oikeutettu… 
LFA-tukeen… Tukipakettiin liittyy myös maatalouden ympäristötuki… Hevostalouden 
näkökulmasta EU on… myönteinen asia. Kyllä-äänen voitto olisi myös voitto hevostalou-
dellemme… . (”Suomen hevostalous ja Euroopan Unioni”, Hippoksen puheenjohtaja Kalevi 
Hemilän artikkeli, HU 5.10.1994; Mahlamäki 2003, 328.)

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi 1.1.1995, ja jäsenyyden myötä yli kolmen pelto-
hehtaarin maatilojen hevostalous palasi virallisen agraarin piiriin (Mahlamäki 2003, 328). 
EU-tukien avulla eritoten suomenhevosten kasvatus hieman elpyi heti liittymisen jälkeen 
(Peltonen ym. 2007, 67).

Hevosen ja 1990-luvun alkupuolen EU-puheen suhteesta voi esittää useita arvioita. 
2000-luvun alussa tulkitsin, ettei EU-puheen merkitystä hevosen palauttajana takaisin 
viralliseen agraariin sovi vähätellä (Mahlamäki 2003, 329). Arvio oli oikeansuuntainen, 
mutta tämän jälkeiset muutokset niin itse tukijärjestelmissä (hevosalan tuet ovat pienen-
tyneet, osin poistuneet osasta maata kokonaan) kuin globaalissa yhteiskunnallisessa ilma-

35 Maastrichtin sopimus tuli voimaan 1.11.1993 ja Euroopan yhteisöstä tuli Euroopan unioni (EU lyhyesti 
2010, 2).
36 Vuonna 1990 syntyi 4 476 varsaa ja vuonna 1994 enää vain 3 085 varsaa (Suomen Hippos 1990; 1994).
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piirissä ovat rapauttaneet EU-puheen alkuvaiheen positiivisia elementtejä. Tukiehtojen 
tiukennuksen ja tukialueiden tarkennuksen myötä supistuneet tukieurot ovat osaltaan 
2010-luvulla vähentäneet tukikelpoisten hevosten ja tukea saaneiden maatilojen joukkoa, 
vaikka hevosten lukumäärä on 1990-luvun lopusta kasvanut neljänneksellä (Thuneberg 
2018, 66; Saastamoinen 2019, 18). EU-jäsenyys toi hevostalouden tuetun agraarin piiriin, 
mutta EU-prosessin takana oleva yhdentymisen ja globalisaation mantra etäännyttää he-
vostaloutta sekä eritoten hevospelaamista ja lämminverikasvatusta kansallisilta juuriltaan. 
Hevoskentän eri alueet ovat kytkeytyneet yhteen kietoutuneeksi järjestelmäksi, jossa tieto, 
raha ja tavarat kulkevat notkean modernin maailmassa vauhdilla paikasta toiseen.

Hippos eteni Eurooppaan 1997 koostamallaan Hevostalous 2001-ohjelmalla. Se mää-
ritteli tavoitteet hevoskasvatukselle, hevospeleille, kilpailutoiminnalle ja raviradoille. 
(Mahlamäki 2003, 334.) Ohjelman maatalouspuhe noudatti kilpailutalouden ajan EU-pu-
heen henkeä (vrt. Alasuutari 1996, 49–50). Tavoite oli EU-tukien tehokas hyödyntäminen 
(Mahlamäki 2003, 334):

Turvataan hevoskasvatuksessa ja kilpailutoiminnassa kaikkien kansalaisryhmien toimin-
ta- ja harrastusedellytykset koko maassa. Hevosen ja hevospelien tulee olla lähellä koko 
kansaa… Tyydytetään kasvatuksella kilpa- ja vapaa-ajan hevosten tarve. Ala tähtää EU:n 
tukien tehokkaaseen hyväksikäyttöön. Toteutetaan kilpailutoimintaa, joka turvaa hevosta-
louselinkeinon… Hevospelien vaihdon on kehityttävä kilpailijoita paremmin… . (Suomen 
Hippos 1997, 2; Mahlamäki 2003, 334.)

1990-luvun hevostaloudessa pelaamisen merkitys oli jo keskeinen. Hevosväen tärkein ta-
voite olikin tuolloin pyrkiä palauttamaan kaikkien hevospelien järjestäminen hevosyhtei-
sölle. (Mahlamäki 2003, 334–335.) Lipposen ykköshallitus vahvisti kuitenkin toukokuussa 
1998 hevospelien jaon edelleen Hippoksen ja Veikkauksen kesken (luku 9).

Tappion jälkeen kaivattiin puolueetonta tietoa laajentamaan keskustelun alaa koko he-
vostalouteen, ei vain sen käyttövoimaan, rahapeleihin.

Hevostalouden intressiä puoltavat... näkökohdat ovat hukkuneet tietämättömyyden tai tar-
koitushakuisten puolitotuuksien alle. Olisi… tärkeää, että… puolueetonta tutkimustietoa 
hevostalouden yhteiskunnallisesta merkityksestä olisi… saatavilla ja sitä… jaettaisiin niin 
tiedotusvälineille kuin päättäjillekin. (HU 20.11.1998; Mahlamäki 2003, 343.)

Tutkimustietoa ryhtyi tuottamaan Hevostietokeskus. Sen julkaisuja käytettiin ensi sijassa 
julkiselle vallalle suunnatun informaation lähdeaineistona. Niitä esiteltiin eduskuntata-
lossa ensi kerran 1999 – hevosväen ja poliitikkojen yhteistapaamisissa, Hevosvaltiopäivillä. 
(Mahlamäki 2003, 343.) Niistä on 2000-luvulla kehittynyt foorumi, joka tarjoaa julkisen 
tilan ja vuorovaikutusmahdollisuuden poliittisen johdon ja hevosväen välille. Jo 2000-lu-
vun alussa Hippos painotti aineistossaan sitä, että hevoset ovat olennainen osa suomalaista 
kulttuuria (Mahlamäki 2003, 344). Näkemys pohjautui Mikko Kumpulaisen (2000, 2) ta-
paustutkimuksen ”Kuolainta purren” keskeiseen lähtökohtaan:
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…raviurheilulla ja laajemmin koko hevossektorin muutoksella [on] yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen sidos… Tämä tarkoittaa… että raviurheilu ei ole pelkästään talouden ja tulos-
ten muutoksia, vaan myös kulttuurisen merkityksen muuttumista. (Kumpulainen 2000, 2; 
Mahlamäki 2003, 344.)

Hippoksen johto pyrki viestittämään poliitikoille sanomaa, jossa hevostalous on suomalai-
sen kulttuurin olennainen osa ja hevospelit hevostalouden tärkein käyttövoima. Tehtävä ei 
ollut helppo – hevostaloutta, sen merkityksiä ja suhdetta yhteiskuntaan oli vaikea hahmot-
taa. Hippoksen tavoite oli poistaa yhtäläisyysmerkit raviurheilun ja hevostalouden väliltä. 
Pelaamisen tuottama hyvä ei kohdistunut vain raviurheiluun vaan johonkin laajempaan, 
hevostalouteen. Se oli aikojen kuluessa muuttunut aatteellisuudesta ja kansalaistoiminnas-
ta myös elinkeinoksi. (Mahlamäki 2003, 344; Kumpulainen 2000, 44; 2007, 36.) Kyse oli 
hevostalouden merkityskamppailusta ja hevostalouden monisärmäisestä suhteesta yhteis-
kuntaan. Hevostalouden merkityskamppailun yllä leijui alituiseen kysymys: voiko raviur-
heilu ja siihen kytkeytyvä hevoskasvatus olla elinkeino, jota rahoitetaan hevospelituotoilla 
– hevostalouden sisäisellä käyttövoimalla?

Hevostalouden muutos aatteellisuudesta ja kansalaistoiminnasta yhä useammin elin-
keinoksi on vaikuttanut myös toiminnan sisältöön: ”Rahasta on tullut yhä enemmän kun-
niaa ja pokaaleja merkittävämpi menestyksen mittari” (Kumpulainen 2000, 44). Muutos 
toiminnan sisällössä on tuonut mukanaan hevoskentälle jopa kansainvälisen huippuam-
mattilaisuuden. Valtiovalta kuitenkin mielsi 2000-luvun alussa hevostalouden marginaa-
liseksi elinkeinotoiminnaksi. Hevostalouteen läheisesti kytkeytyvän pelin mukanaan tuo-
mat synnin ja rikoksen taakat yhdistettynä raviurheiluun vetovoiman vuosikymmeninä 
liitettyyn turhuuden elementtiin pitivät 2000-luvun alun hevostalouden etäällä yhteiskun-
nan keskiöstä. (Mahlamäki 2003, 357.):

…hevosurheilun pelaami[sesta]… puuttuu laaja-alainen yhteiskunnallinen elementti… Olen 
jyrkästi vastustanut, että totopelit pääsevät samaan edullisempaan verojärjestelmään kuin 
yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavat yhteisöt [Veikkaus ja RAY]. (Valtio-
varainministeri Sauli Niinistön vastaus 2002 kansanedustaja Mauri Salon aloitteeseen toto-
pelien siirtämiseksi samaan arpajaisverojärjestelmään muiden rahapelitoimijoiden kanssa. 
(Eduskunnan pöytäkirja 2002; Mahlamäki 2003, 356.)

Hevostalouden marginaalisuus tuli esille yllä kuvatussa arpajaisverolakikeskustelussa sa-
moin kuin neljä vuotta aiemmin arpajaislain valmistelun julkisessa puheessa. Suomi on 
kulkenut omaa tietään järjestäessään hevostalouden ja yhteiskunnan suhteita. 2000-luvun 
alun hevostalouden funktio oli sosiaalisen hyvän tekeminen koko yhteiskunnalle, eikä 
hevostalous ollut enää vain hevosväen yksinoikeus. (Mahlamäki 2003, 357.) Raennon ja 
Härmälän (2012, 139) mukaan ”kamppailua [hevoskentän] vallasta ja rahasta täyden[tävät] 
merkitykselliset erot (ala)kulttuuristen arvojen, elämäntyylin ja tekemisen tavan välillä”. 
Siinä ravikentän ”ulkopoliittiset kulttuuriset ja rakenteelliset vaikeudet yhdessä junttilajin 
imagon kanssa syven[tävät] suomalaisen raviterritorion saarekkeisuutta ja sisäänlämpiä-
vyyttä vahvistamalla kotimaan sisäisiä rajoja ’meidän’ ja ’muiden’ (muun yhteiskunnan) vä-
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lillä” (emt., 140). Esittämäni hevoskentän marginaalisuus-ilmiö on siis selitettävissä myös 
Raennon ja Härmälän raviterritorion ja muun yhteiskunnan suhteeseen pohjautuvan laa-
jemman tulkinnan kautta. Vuoden 2003 tulkinnassani (jota ei ole mielestäni syytä kiistää 
myöskään 2020-luvulla) ja Raennon ja Härmälän (2012) näkökulmassa on kuitenkin kyse 
samasta ilmiöstä: alituiseen käynnissä olevasta hevostalouskentän ja julkisen vallan kentän 
suhteen uudelleen prosessoinnista. Olkoot hevoskentän toimijat sitten marginaalissa tai 
saarekkeisessa raviterritoriossa, on muistettava, että he ovat he osa yhteiskuntaa, joskaan 
eivät sen valtavirtaa.

Sauli Niinistön puheessaan (Eduskunnan pöytäkirja 2002) viittaama uusittu arpajais-
verolaki (Edilex 1167/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Keskeisintä uudessa säädöksessä oli siir-
tyminen käytäntöön, jossa arpajaisvero maksetaan pelipanosten ja voittojen erotuksesta 
eikä pelivaihdosta. Aiempi laki (Edilex 552/1992) oli kohdellut eri pelijärjestäjiä tasa-arvoi-
sesti, mutta uuden, pelin järjestäjille edullisemman käytännön piiriin, otettiin kuitenkin 
vain RAY ja Veikkaus. Fintoto pääsi saman verokohtelun alaiseksi vasta kaksi vuotta myö-
hemmin 1.1.2005, jolloin arpajaisverolain muutoksella (Edilex 962/2004) taas tasa-arvos-
tettiin pelitoimijat verotuksen näkökulmasta.

Suomen valitsema, osin omaperäinen hevostalouden ja yhteiskunnan suhdetta mää-
rittävä polku, johon viittasin 2003 työssäni (Mahlamäki 2003, 357), on jatkunut myös 
2010-luvulla. Julkisen vallan ja hevostalouden suhteen omaleimaisuus verrattuna esimer-
kiksi naapuriimme Ruotsiin ja laajemmin länsieurooppalaisiin käytänteisiin on tunnistet-
tavissa hevospelaamista ja sen kautta koko hevostaloutta koskevassa 2010-luvun säädöstyös-
sä. Suomalaisen hevostalouden ja julkisen vallan suhteelle on yhä ominaista valtiovallan 
tiukka halu pitää hevostalous eri ulottuvuuksineen tiukasti omassa hallinnassaan. Se on 
ilmennyt myös syksyn 2016 järjestelyissä pohdittaessa hevospelien asemaa rahasta pelaami-
sen kentällä ja tuon pohdinnan yhteydessä tehdyn säädöstyön moniulotteisten lonkeroiden 
ulottumista koko hevoskentälle (ks. luku 10). Julkisen vallan ja hevoskentän tiukan sidok-
sen voi nähdä ponnistavan kaukaa historiasta, ja se on vain vahvistunut niin hevostalouden 
kuin koko yhteiskunnan muutoksissa. Kun hevostalouden ja julkisen vallan liitto sidottiin 
1920-luvulla maa- ja metsätaloutta palvelevalla hevosella, niin 2020-luvun alussa valtion ja 
hevoskentän kytkös solmitaan hevospeleillä. Hevostalous on osana yhteiskuntaa mukau-
tunut yhteiskunnan muutoksiin, mutta se on välineenään eritoten hevospelaaminen myös 
muuttanut (muiden pelien ohella) yhteiskuntaa, jossa yleisen ”pelillistymiskehityksen taus-
talla ovat [1900-luvun lopulla ja 2000-luvulla] niin vapaa-ajan lisääntyminen kuin ajatte-
lutavan muutokset” (ks. esim. Frans Mäyrä: ”Viisi faktaa: Pelit muuttavat yhteiskuntaa”, 
Aikalainen 25.9.2017).

Tulkitsen Mäyrän yllä olevassa sitaatissa esille nostaman ajattelutavan muutoksen viit-
taavan myös pelaamiseen kytköksissä olevan synnin ja turhuuden määrittämän moraalijär-
jestyksen osittaiseen murtumiseen. Tämä murros ja 2010-luvun julkisen vallan yhä tiuken-
tunut ote rahapelikentästä nivoutuivat yhteen 2016 päätetyssä suomalaisten peli yhtiöiden 
fuusiossa. Sitä perusteltiin ensi sijassa rahapelihaittojen ehkäisyllä, suomalaisen järjes-
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telmän kansallisena tehtävänä, joka antoi järjestelmälle olemassaolon oikeutuksen myös 
EU-sfäärissä (Salonen ym. 2019, 29). Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhteen nivoneessa 
prosessissa ei kuitenkaan ollut kyse vain rahapelisektorin uudelleen järjestämisestä, vaan 
sulautuminen säteilee koko laajalle hevosalalle, ja peliyhtiöfuusion kautta suomalainen he-
vostalous siirtyi yhä tiukemmin julkisen vallan näppeihin.

Valtion täysin omistaman rahapeliyhtiön, uuden Veikkaus Oy:n, vuosituotosta (vuon-
na 2018 noin 980 miljoonaa euroa) tilitetään 4 % (noin 39,2 miljoonaa euroa) maa- ja 
metsätalousministeriölle käytettäväksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen 
(Edilex 1047/2001; Edilex 1286/2016; Suomen Hippos 2017b). Valtaosa (noin 32 miljoo-
naa euroa) hevostalouden tuista käytetään ravikilpailujen palkintoihin sekä raviratojen 
toiminta tukiin (Edilex 14/2017, Suomen Hippos 2017b). Kun koko laajasta hevostalouden 
kentästä tuli peliyhtiöfuusion myötä pitkälti valtionapujen varassa tapahtuvaa toimintaa, 
ulottuvat myös valtionavustuslain (Edilex 688/2001) ja hallintolain (Edilex 434/2003) sää-
dökset koskemaan hevoskentälle myönnettyjä avustuksia. Kansallisen valvonnan yllä lei-
juu Euroopan komission (EU-komissio 2016) Suomen hevostalouden valtiontukea koskeva 
päätös, joka edellyttää, ettei suomalaisille raviradoille myönnettävä tuki ole ylikompensoi-
vaa. Käyn läpi edellä kuvattua laajemmin peliyhtiöfuusion prosessia ja siihen liittynyttä 
julkista keskustelua luvussa 10.

2.8 Pellolta pelikohteeksi
Tässä luvussa on keskeisessä roolissa ollut yksi tutkimuksen pääteemoista, hevostalous. 
Tavoitteena on ollut hevostalouden ympärille kehkeytyviä kulttuurisia merkityksiä ja 
kenttiä pohtimalla tuoda esiin hevostalouden kamppailu omasta yhteiskunnallisesta ase-
mastaan. Pyrkimyksenä on ollut kuvata niin hevostalouden muutoksia sinänsä kuin sitä 
koskevan julkisen puheen muutoksia ja näin tarkastella hevostaloutta koko yhteiskunnan 
muutosta vasten. Kulttuurin ja kenttien muutoksia on pohdittu myös hevosväen toimin-
taympäristönä: miten hevosväki kamppailee niissä oman asiansa puolesta? Hevostalouden 
ja yhteiskunnan jännitteisen suhteen kuvauksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty 
Alasuutarin moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalouden sekä Baumanin raskaan ja notkean 
modernin käsitteitä.

Luvun ensimmäisessä osiossa tiivistettiin hevostalouden varhaishistoria Ruotsin val-
lan ajasta suuriruhtinaskunnan Suomeen. Venäjän vallan aikaan julkinen valta halusi no-
peampia, kookkaampia, vahvempia ja jopa suomalaisempia hevosia. Hevostalous on ollut 
kiinteä osa yhteiskuntaa jo Ruotsin ja Venäjän vallan ajoista. Hevostalous on muuttunut 
yhteiskunnan mukana mutta se on myös muuttanut sitä, ja hevostalouden käsitteestä on 
käyty alati merkityskamppailuja. Hevonen on muokannut myös suomalaisuuden käsitettä 
ja Suomen kansakunnan synty puolestaan hevosen ilmiasua.

Hevostalouden nykypäivän merkittävä osa-alue, ravikilpailut, on antanut käsitteistöä 
ihmisurheilulle ja rahasta pelaamiselle. Valtiovalta ja työhevosjalostajat kokivat raviur-
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heilun kuitenkin 1900-luvun puoliväliin saakka turhanaikaisena ja jopa yhteiskuntaa ja 
hevosjalostusta vahingoittavana. Valtio alkoikin jo 1800-luvulla kontrolloida raviurheilua 
suoraan tai välillisesti jalostuksen ja hevospelien sääntelyn kautta. Valtion toimet vaikutti-
vat alusta lähtien raviväkeen synnyttäen vastaintressin.

Toisen tasavallan alussa, jälleenrakennuksessa, hevostyön merkitys oli vielä mittava, 
mutta maa- ja metsätalouden ripeän motorisoitumisen myötä hevostyön painoarvo väheni 
nopeasti. Hevosen oli haettava uusi paikkansa viihteen ja pelin kentiltä. Lämminverihe-
voset, pelaajien aiempaa parempi asema ja uudistettu ravirataverkko olivat hevosalan sisäi-
siä tekijöitä, jotka nostivat raviurheilun kaupungistuvassa suunnittelutalouden Suomessa 
hevos talouden keskiöön. Mutta kyse ei ollut vain hevoskentän muutoksesta. Yhteiskunnan 
nopea muutos agraarista teollistuneeksi Suomeksi säännöllistä palkkaa nauttivine kansa-
laisineen oli se viitekehys, jossa mahdollistui raviurheilun sisäisten tekijöiden kukinta täy-
teen loistoon. Hevostalous kulki raskaan modernin Suomessa yhtenä ensimmäisistä toi-
mintakentistä kohti notkistuvaa sfääriä.

Maatalousorganisaatioiden muutosprosessissa 1970-luvun suunnittelutaloudessa valtio-
vallan jatke, hevosjalostuksesta vastannut Hevostalouden Keskusliitto, ja kansalaisyhteis-
kunnan raviseurojen keskus, Suomen Ravirengas, taipuivat valtion tahtoon ja fuusioituivat 
Suomen Hippokseksi. Uuden yhteisön myötä alkoi 1.1.1973 hevostalouden autonomian 
aika: hevosala vastasi rahoituksestaan hevospeleistä kertyvillä varoilla, mutta hevospelien 
funktiona ei nähty alan ulkopuolisia toimia. Itsellisen ajan mahdollisti totopelien huima 
kasvu, joka myös vapautti valtiovallan vuosisataisesta hevosjalostuksen rahoitusvastuusta. 
Hevospelien invaasio rahapelimarkkinoille, 1970-luvun ”toton hullut vuodet”, päättyi ra-
vikriisiin 1981–1982. Hevospelit jaettiin kansalaisyhteiskunnan ja valtion peliyhtiön kes-
ken, hevospelit siirrettiin kaikilta osin arpajaisverotuksen piiriin ja raviväelle jääneitä, vain 
raviradoilla kilpailuaikaan pelattavissa olleita pelejä verotettiin muiden pelitoimijoiden 
tuotteita ankarammin. Hevostalous peleineen tuli näin mukaan suomalaisen hyvinvointi-
valtion rakennustalkoisiin. Näin myös päättyi vuodet 1973–1981 vallinnut hevostalouden 
autonomia.

Toisen tasavallan päättyessä Suomi siirtyi EU-aikaan, ja hevostalous palautui osana 
maataloutta tukikelpoiseksi toiminnaksi eurooppalaiseen agraariin. Pelaamisen modifioi-
tuessa samaan aikaan yleensä ja eritoten hevospeleissä globaaliksi, yhä enemmän verkon 
kautta tapahtuvaksi ajasta ja paikasta riippumattomaksi toiminnaksi, merkitsi EU-aika 
pelaamisen nousua vähitellen koko hevostalouden keskiöön. Digiajan hevospeli toi suo-
malaiselle raviurheilulle myös yhä tyhjemmät katsomot. Lisävauhtia ratojen autioitumisel-
le antoi yhä edistyneempi tv-tekniikka, joka mahdollisti peliravintoloille ja kotikatsojille 
useampien ravien yhtäaikaisen seuraamisen. Edistyneen TV-tuotannon ja digitaalisten 
peliverkkojen liitto haastoi koko hevoskenttää. Raviratojen 2000-luvun kampanjat teemal-
la ”ravit on parasta paikan päällä” eivät padonneet yleisökatoa: yleisö jäi pelipisteisiin ja 
yhä useammin kotiinsa tietokoneen ja tv:n ääreen. Ravien yleisömäärien supistuminen oli 
alkanut jo 1990-luvun alun laman kourissa (Suomen Hippos 1990; 1995). Lisävauhtia se 
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sai ratapelin rapautumisesta, jolla oli juurensa niin Veikkauksen 1993 aloittamassa urhei-
luvedonlyönnissä kuin totopelien pelaamisen sallimisessa myös ratojen ulkopuolella 1995 
alkaen (ks. luku 3). Yleisökato ja ratapelin rapautuminen autioittivat ensin arki-illan to-
toravit, ja niistä ne levisivät keskiviikon 65/64-ravien kautta viikon pääraveihin, lauantain 
76/75-raveihin (ks. luku 10). Yleisökadolta ovat säästyneet vain muutamat ravivuoden mer-
kittävimmät suurtapahtumat kuninkuusravien johdolla.

Vuoden 2017 peliyhtiöfuusion jälkeen, uudistuneen veikkausyhtiön ideoima, 2018 aloi-
tettu, 12 ravilähdön Magic Monday -konsepti, jossa ajetaan maanantaisin kuusi ravilähtöä 
limittäin kahdella eri raviradalla (Suomen Hippos 2017a), sinetöi pelin voiton urheilusta ja 
tv-yleisön voiton raveja radalla seuraavasta väestä. Suomen Hippoksen raviradoille lähettä-
mien Veikkausyhtiön ohjeiden mukaan yleisötilat radalla ovat auki rajoitetusti, ja konsep-
tin idea on palvella ensi sijassa kotisohvan yleisöä. Peluuttamalla tiheään tahtiin ravilähtöjä 
vuoronperään kahdelta eri raviradalta pelikonsepti lähenee rahapeliautomaattien inten-
siteettiä. Magic Monday konseptissa on peli kärkenä: yleisölle luetaan vain tototulokset. 
Urheilu ei ole keskiössä: lähtöjen tuloksia ei enää lueta sen kummemmin paikan päälle 
oleville kuin kotikatsomoihinkaan. (Suomen Hippos: ”Magic Monday -tsekkauslistaa”, 
sähköposti raviradoille 28.11.2017, 08.53.)

Laajentaen Raennon ja Härmälän (2012, 142–143) tulkintaa ajan, paikan ja totomyyn-
nin sidosten monimutkaisuudesta voi todeta, että rahapelikentän digitaalisen peliverkon 
ja ravien tv-tuotannon teknisen kehityksen myötä hevoskentän toimijoilla on 2010-luvun 
taitteessa ratkottavanaan yhä monimutkaisempi ja -syisempi sidos ravien yleisön, hevos-
pelien sekä tilan ja ajan kesken. Digiaika ja globalisaatio ovat mahdollistaneet pelaajaeliit-
tiin nousseiden nomadien (vrt. Bauman 2002, 236) lyödä vetoa ja seurata kilpailuja myös 
mobiililaitteiden avulla. Enää ei tarvitse ravit nähdäkseen ja niihin pelatakseen jäädä edes 
kotiin tv:n ja tietokoneen ääreen. Mobiilipelaamisen kehittyminen on murentanut enti-
sestään niin kansallisten hevostaloustoimijoiden kuin peliyhtiöidenkin kivijalkaa.  Kevyen 
modernin aikana kaikki maailman hevoskilpailut voidaan ottaa pelikohteiksi milloin ta-
hansa, ja näin suomalainen raviurheilu on siirtynyt tilan aikakaudesta ajan aikakauteen 
hevostalousklusterin eri toimintasektoreineen eläessä notkean modernin ohjelmistojen 
aikaa.

Hevostalous ei ole koko 1900-luvun tai 2000-luvun alun keskeisin yhteiskunnallinen 
alue, mutta sitä koskevissa puheen muutoksissa ilmenevät keskeisimmät kehityskulut. 
Hevos taloudessa monet yhteiskunnan muutospiirteet näkyvät suhteellisen voimallisesti ja 
usein myös varsin varhain.  Hevospelaamisen peruskäsite ’totalisaattori’ nopeine voitto-
jen laskemisineen (ks. luku 3) ennakoi jo 1880-luvulla yhteiskuntaelämän automatisoin-
tia. Uskallan väittää, että hevostalouden muutokset näyttävän indikoivan yhteiskunnan 
muutoksia myös 2000-luvulla. Hevospeliyhtiön jo 2000-luvun alussa esille tuomat mobiili-
pelaamisen kehityshankkeet voi nähdä 2010-luvulla toteutuneen mobiilitodellisuuden en-
simmäisinä heikkoina signaaleina. Hevostalouden puheen muutoksissa voikin nähdä yh-
den yhteiskunnallisen muutoksen indikaattorin. Itsenäisyysajan hevostalouden muutokset 
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ja murrokset linkittyvät useimmiten hevospeleihin, ja juuri rahapelit ovat usein keskiössä, 
kun käydään kamppailuja hevostalouden merkityksestä ja sen suhteesta yhteiskuntaan.

Tämän vuoksi on perusteltua kirjoittaa seuraavassa luvussa hevosiin liittyvistä raha-
peleistä oma taustatarinansa ja ottaa sitten tapaustutkimusten avulla tarkempaan tarkaste-
luun hevospelien asemasta hevostalouden kentällä kertovia journalistisia esityksiä.
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hyvinvointivaltion rahoittajaksi

Tässä luvussa pohdin tutkimukseni toista pääteemaa, hevospelaamista – osana rahasta pe-
laamista aluetta – ja sen ympärille kehkeytyviä kulttuurisia merkityksiä ja kenttiä.  Hevos- 
ja rahapelien merkityskamppailut kietoutuvat monelta osin työni kahteen muuhun tee-
maan. Hevospelaaminen on osa hevostaloutta, ja hevospeleillä sekä hevosjournalismilla on 
merkittävästi yhteistä historiaa.

Pelaaminen on viehättänyt ihmistä vuosituhansia – olkoon peli sitten leikkiä tai totista 
totta pörssi-innovaatioilla, osakkeilla, vakuutuksilla tai varsinaisilla rahapeleillä. Rahasta 
pelaaminen on EU:ssa yksi suurimpia taloudellisen toiminnan muotoja, ja alan vuosiliike-
vaihto oli EU-alueella 2000-luvun alussa jo noin 70 miljardia euroa, kaksi kertaa Suomen 
valtion silloinen budjetti (Mahlamäki 2003, 207). Rahapelien suosion kasvu ei ole taittu-
nut. Maailmanlaajuisesti rahasta pelaaminen on 2010-luvun taitteessa yhä valtava ja kas-
vava bisnes. Lailliset rahapelimarkkinat ovat vuotuiselta arvoltaan useita satoja miljardeja 
euroja. (Hokkanen 2016, 462; Raento 2012a, 12; Raento 2014, 16.)

Käyttäessäni termiä rahasta pelaaminen tai rahapelit on kyse toiminnasta, jota Suo-
messa vuoden 2012 alkuun saakka harjoittivat valtioneuvoston myöntämän rahapeliluvan 
turvin veikkausyhtiö, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja hevospeliyhteisö. Vuosina 2012–
2016 rahapeliyhtiöiden toiminta perustui arpajaislain muutosten myötä (Edilex 575/2011) 
niin sanottuun legaalimonopoliin. Laissa määriteltiin nimeltä (Veikkaus Oy, Raha-auto-
maattiyhdistys RAY ja Fintoto Oy) ne yhtiöt, joilla oli oikeus rahapelitoimintaan Suomes-
sa. Vuoden 2017 alusta rahapeliyhtiöiden fuusion myötä (Edilex 1286/2016) yksinoikeus 
rahapelien toimeenpanemiseen Suomessa on Veikkaus Oy:llä.

Rahapelit kamppailevat poliittisen, taloudellisen ja teknologisen toimintaympäristön 
muutoksissa. Kansainvälisen kilpailun kiristyminen 1990-luvulta alkaen on ravistellut ra-
hapelikenttää vaikuttaen koko yhteiskuntaan, jossa rahapeleillä on miljardiluokan asema 
hyvinvointivaltion rahoittajana. (Raento 2012a, 7.) Suomalaiset rahapeliyhtiöt myivät 2014 
tuotteitaan noin 13 miljardilla eurolla ja tulouttivat valtiolle sekä edunsaajille noin 1,2 mil-
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jardia euroa. Varsinaisia, valtion määrittämiä edunsaajille tuloutettuja pelituottoja tästä oli 
noin miljardi euroa ja arpajaisveroina valtio sai noin 200 miljoonaa euroa (Veikkaus 2014; 
RAY 2014; Suomen Hippos 2014a). Rahasta pelaaminen on julkisen vallan näkökulmasta 
tuottoisaa liiketoimintaa ja alan tuottojen merkitys on valtiovallalle ja sen määrittämille 
edunsaajille mittava. Vuonna 2014 rahapelituotot kattoivat 2,2 % verohallinnon kokonais-
kertymästä. Arpajaisveron tuotto oli yhteensä 218 miljoonaa euroa. Veikkaus luovutti 2014 
opetusministeriölle edelleen jaettavaksi urheilun, kulttuurin, tieteen ja taiteen hyväksi 517 
miljoonaa euroa. Raha-automaattiyhdistys jakoi avustuksina eri yhdistyksille ja sotavete-
raaneille 426 miljoonaa euroa. Fintoton tuotoista jaettiin hevoskasvatuksen ja -urheilun 
edistämiseen 32 miljoonaa euroa. Lisäksi Veikkaus ja RAY maksoivat arvonlisäveroa kus-
tannuksistaan ja investoinneistaan yhteensä lähes 60 miljoonaa euroa. (Kotakorpi, Roukka 
& Viren 2016, 448.)

Vuonna 2016, jolloin Suomen rahapelikenttää hallitsivat vielä kolme erillistä rahape-
liyhteisöä, koko maan rahapelimarkkina kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,5 % ja sen lii-
kevaihto kohosi noin 3,5 miljardiin euroon. ”Vanhan” Veikkauksen liikevaihto oli 2 205 
miljoonaa euroa ja tulos 583 miljoonaa euroa. Vastaavat lukemat RAY:llä olivat 809 ja 424 
sekä Fintotolla 235 ja 31 miljoonaa euroa. (Veikkaus 2017b.) Vuonna 2017 Veikkaukseen 
fuusioituivat RAY ja Fintoto. Uudistettu Veikkaus keräsi liikevaihtoa noin 3,2 miljardia 
euroa, ja yhtiön tulos oli noin 1 778 miljoonan euron pelikatteella (= pelien kokonais-
vaihdon ja voittajille maksettujen voittojen erotus) noin 1 021 miljoonaa euroa (Veikkaus 
2017c). Peliyhtiön suora taloudellinen tuotto yhteiskunnalle oli noin 1 274 miljoonaa euroa 
– tuloutukset edunsaajaministeriöille 1 015 miljoonaa euroa, arpajaisvero 213 miljoonaa 
euroa ja arvonlisävero 46 miljoonaa euroa37 (Veikkaus 2017c). Rahapelien tuotto julkiselle 
vallalle säilyi koko 2010-luvun samalla, yli 1,2 miljardin tasolla (Vähänen 2018), vuonna 
2019 se oli 1 247 miljoonaa euroa (Veikkaus 2019, 13).

Peliyhtiöt tulouttivat 2014 valtiolle ja sen hyväksymille edunsaajille noin 70 % pelikat-
teestaan (Veikkaus 2014; RAY 2014; Suomen Hippos 2014a). Vuonna 2017 Veikkauksen 
pelikate laski noin 55 %:iin (Veikkaus 2017c). Kiristyvä kansainvälinen kilpailu pelaajista 
asettaa aiempaa mittavampia esteitä Veikkauksen kasvulle, ja pelikatteen korkea taso on 
globalisoituvassa pelimarkkinassa yhä vaativampi tehtävä valtion peliyhtiölle. Kansain-
välisillä yhtiöillä ei ole kontollaan suomalaiseen peliyhtiöön kohdistettuja velvollisuuksia 
ja vaatimuksia. Näin Suomen ulkopuolisten peliyhtiöiden pelikate voi olla huomattavasti 
matalampi ja silti ne ovat tuottoisia. Sinällään pelikatteen käsitteestä on 2010-luvulla tul-
lut tärkein pelitoimijoiden itsensä käyttämä, oman toimintansa tehokkuutta kuvaava mit-

37 Arvonlisäverotuksen näkökulmasta Veikkaus Oy on loppukäyttäjä, ei siis alv-rekisteröitynyt yhteisö, 
jolla olisi oikeus vähentää tuotantopanosten sisältämät arvonlisäverot yhtiön myynnistä maksamasta verosta. 
Näin Veikkauksen ostamien palvelujen sisältämät arvonlisäverot voi tulkita kokonaistuloksi valtiolle. (Veik-
kaus 2017c.)
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tari, jolla voi verrata esimerkiksi alan toimijoiden keskinäistä tehokkuutta, ja se on pitkälti 
syrjäyttänyt aiemmin käytetyn pelimyynnin käsitteen38.

Rahasta pelaaminen ei ole vain peli-instituutioiden ja valtion kenttä pelimyynnin ja 
-katteen kehyksessä. Rahapeleillä on Suomessa myös merkittävä kulttuurinen asema ja roo-
li: rahapelit ovat olleet olennainen osa väestön enemmistön arkea jo pitkään (Raento 2014, 
9). Rahasta pelaamisen taloudellinen merkitys, sen kulttuuriset ulottuvuudet ja siihen jo 
sen varhaisvaiheista alkaen kytketty riippuvuuden käsite ovat tuoneet rahapelikentälle 
myös tutkijat – monilta tieteen kentiltä. Pelaamiseen kohdistunut aiempaa mittavampi 
yhteiskunnallinen kiinnostus, politiikan ja talouden kenttien kamppailu rahapelien valti-
kasta sekä rahapelisääntelyn uudistuminen eritoten 1900-luvun lopulla synnyttivät tiedon 
tarpeen, johon rahapelitutkimuksen alkuvaiheessa Suomessa vastattiin pääosin ”täsmä-
tutkimuksilla”: huomio kohdistettiin useimmiten pelaajien pieneen, ongelmalliseen vä-
hemmistöön (Raento 2012a, 15). Rahasta pelaamisen ja rahapelijärjestelmän tutkimus on 
tullut 2000-luvulla yhä suositummaksi. Alan tutkimus laajentui 2001 arpajaislain (Edilex 
1047/2001) muutoksen myötä. Laki edellytti, että arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia 
ongelmia oli seurattava ja tutkittava. Suomalainen rahapelikentän nykytutkimus perus-
tuukin pääosin ko. kirjaukseen. (Tammi 2016, 369.) Lintosen ym. (2016, 441) mukaan 
rahapelitutkimusta on toistaiseksi tehty ”niin maailmalla kuin Suomessakin paljolti päih-
detutkimuksen piirissä sekä psykiatrian ja psykologian tieteenaloilla – arvattavasti juuri 
riippuvuustutkimuksen pitkän perinteen ansiosta”.

Rahapelitutkijat ovat pohtineet 2010-luvulla tutkimuskenttänsä laajentamista yhä 
useammin myös riippuvuusselvitysten, psykiatrian ja psykologian kenttien, ulkopuolelle. 
Pauliina Raento (2016, 468) haastaakin koko tutkimusalaa: ”kokonaisuuden hallitsemi-
seksi tutkimusta olisi laajennettava haitoista ja ongelmista kohti päätöksenteon, yhteis-
kuntavastuun ja globaalin toimintaympäristön muutoksen mekanismien ja vaikutusten 
tutkimusta”. Juuri tällä perusteella ja koska hevospelit ovat myös olleet pääosin rahapeli-
tutkimuksen marginaalissa, hevospelaamisen merkitysten tutkimus on mielekästä ja uutta 
ymmärrystä luovaa.

38 Rahapelien myynnin ja liikevaihdon laskutapoja on kyseenalaistettu pitkään. Hevospelikäsitteiden 
määrien ja merkitysten pohdinta alkoi jo 1970-luvulla. Kyse on siitä, mitä rahapelien liikevaihdolla yleensä 
tarkoitetaan ja lasketaanko liikevaihtoon myös arpajaisvero ja pelaajille palautettava osuus. Äärimmillään 
viimemainittu saattaa olla pelijärjestäjän hallussa vain muutaman sekunnin. Fintoto Oy maksoi 2016 pelaa-
jille totomyynnistä voittoja noin 73 % ja tilitti arpajaisveroina noin 3,3 % kokonaismyynnistä (Suomen Hip-
pos 2016a, 24). Kun Fintoton 235 miljoonan euron bruttoliikevaihdosta vähennetään pelaajien osuus, 171 
ja arpajaisvero 8 miljoonaa euroa, jää totopelien nettomyynniksi 56 miljoonaa euroa. Peliyhteisöt pyrkivät 
2000-luvulle asti julkaisemaan bruttoliikevaihtonsa. Mikäli esittämistavassa noudatettaisiin myynnin, (ar-
vonlisä)veron ja liikevaihdon esittämisen suhteen osakeyhtiöiden tuloslaskelmissa vakiintuneita käytänteitä, 
olisi esittämisen tapa vain nettoliikevaihto. Haasteet rahasta pelaamisen kentän käsitteiden ilmiasussa eivät 
liity vain pelaajien osuuden ja arpajaisveron ilmoittamiseen. Ongelmallisinta on myynnin ja liikevaihdon kä-
sitteiden erottaminen ollut RAY:n automaattipeleissä. Lasketaanko myyntiin vs. liikevaihtoon niin pelaajien 
koneeseen syöttämä rahamäärä kuin koneessa ”säilötyt” voitot, jotka voi joko pelata uudelleen tai lunastaa 
itselleen? Ilmoittamistavasta riippuen on liikevaihdon ja myynnin määrissä miljardien eroja. Juuri näistäkin 
syistä ovat peliyhtiöt 2010-luvulla yhä useammin ilmoittaneet suuruuslukujaan pelikatteen käsitteen avulla.
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Jo vuoden 2003 (Mahlamäki 2003) kirjassani olivat rahapelipohdintani keskeisiä kä-
sitteitä synti ja rikos vs. moraali ja etiikka. Ne ovat edelleen valideja käsitteitä pohdittaessa 
niin hevosiin liittyvää kuin koko rahapelikenttään kytkeytyvää sääntelyä vs. eri intressipii-
rien rahapelikentältä hamuamia tuloja. Rahasta pelaamisen ja journalismin tarinan edetes-
sä pohdin käsillä olevassa työssäni näitä käsitteitä vuoden 2003 kirjassa esitettyä tapaa laa-
jemmin ja sijoitan ne uuteen viitekehykseen. Tämän vuoksi määrittelen seuraavassa nämä 
keskeiset käsitteet vuoden 2003 työtäni tarkemmin.

Tapani käyttää tässä työssä synnin käsitettä pohjautuu arkijärjelliseen (Karvonen 1993, 
25) ymmärrykseen ja määritelmään synnistä, joka tulee esiin myös synnin olemusta pohti-
van kristillisen keskustelupalstan (Kristinusko 2012) pohdinnoissa: ”Synti on tekoja, joita 
ihmisen pitää vältellä pysyäkseen kunniallisten kristittyjen ihmisten joukossa”. Rikoksen 
määritelmässä tukeudun Erkki Havansin (2007, 12) sekä Jussi Tapanin ja Matti Tolvasen 
(2013, 3–8) pohdintaan rikoksen olemuksesta. Arkijärki on läsnä myös heidän pohdin-
noissaan ja näin se kulkeutuu tapaani määritellä rikos: ”Rikos on sellainen yhteiskunnan 
arvojen ja normien vastainen teko, josta on säädetty rangaistus”. Kun rikos pohjautuu kä-
sityksiimme arvoista ja niihin perustuvista normeista, ja arvot voidaan määritellä käsityk-
seemme toivottavasta (Helkama 2015, 8), eivät synnin ja rikoksen käsitteet ole välttämättä 
erillään toisistaan. Toisien sanoen ne ovat osin toisensa sisältäviä, mutta myös osin toisis-
taan eroavia – synnitön elämä on yleensä vapaata maallisista rikoksista, mutta rikokseton 
elämä ei ole välttämättä synnitöntä. Kaukana synnin ja rikoksen kentiltä ei ole myöskään 
työni tämän osion toinen pääkäsitepari moraali vs. etiikka. Habermasin (2004, 93) mu-
kaan oikeuden ja kohtuuden tavoitteiden taustalla on avoimen väittelyn kautta muodostu-
neen julkisen mielipiteen itseltään edellyttämä moraalinen järkiperäisyys – mikä tahansa 
rationaalinen tulos ei siis ole välttämättä moraalisesti oikein. Rahapelitutkijat (Raento & 
Tammi 2013, 8) yhdistävät moraalin olemuksen pohdinnassaan oivalla tavalla arkijärjen 
ja habermasilaisen paras argumentti voittaa teeman: ”Vallitseva moraali on enemmistön 
käsitys sopivuudesta”. Tätä moraalinäkemystä sovellan myös omassa työssäni. Etiikka voi-
daan taasen määritellä kokonaiseksi moraalia pohtivaksi tutkimusalaksi, jossa pohditaan 
myös oikean ja väärän erottamista (Airaksinen 1987). Tässä työssä etiikalla tarkoitan Veli 
Valpolan (2004) eettisen toiminnan määritelmään pohjautuvaa ”yksilön tai yhteisön kykyä 
erottaa toiminnassaan oikea ja väärä”.

Rahasta pelaamisen merkitysten pohdinnan teoreettisena viitekehyksenä työssäni on 
Stuart Hallin (1992a) artikulaation käsite. ”Artikulaatioteoria tematisoi kulttuurin pro-
sessuaalis-kontekstuaalisesta näkökulmasta jatkuvassa muotoutumisen tilassa olevaksi”, 
ja sitä voi pitää Hallin encoding–decoding-mallin kehitysversiona (Karvonen 1993, 17). 
 Hallin artikulaation käsite ponnistaa Ernesto Laclaun (1977) poliittisiin liikkeisiin liit-
tyneistä uusvasemmistolaisista, strukturalistis-marxilaisiin uudelleenluentoihin pohjautu-
neista keskusteluista. Laclau ja artikulaatio-käsitettä hänen kanssaan kehittänyt Chantal 
 Mouffe edustivat jälkistrukturalistista diskurssiteoriaa ja poliittista analyysia. He ottivat 
etäisyyttä strukturalistiseen ja marxilaiseen paradigmaan, joiden uudelleenarvioinnin 
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myötä 1980-luvulla huomio siirtyi yhteiskunnan rakenteista ja niiden piilevistä mekanis-
meista sosiaaliseen toimintaan ja kieleen artikulaationa. (Kortesoja 2014; Calhoun ym. 
2012, 493–498; Karvonen 1991.) Laclau ja Mouffe (1985, 105) määrittelivät artikulaation 
näin:

...tulemme kutsumaan artikulaatioksi mitä tahansa käytäntöä, joka perustaa alkeisosasten 
(elements) joukkoon sellaisen suhteen, että näiden identiteetti muotoutuu uudelleen tämän 
artikuloivan käytännön tuloksena. Artikuloivan käytännön tuloksena syntynyttä struktu-
roitunutta totaliteettia tulemme kutsumaan diskurssiksi. Diskurssin sisäisiksi kytkettyjä 
erottuvia osioita tulemme kutsumaan momenteiksi (moments), kun taas diskursiivisesti 
artikuloitumattomia eroja kutsumme elementeiksi.

Laclaun ja Mouffen artikulaatiossa diskursiivinen käytäntö sitoo itseensä siitä irrallisina 
olevia seikkoja. Kun tällainen elementti, uusi asia, kytketään osaksi diskurssikokonaisuut-
ta, sen identiteetti määräytyy siitä, mitkä ovat elementin suhteet systeemin toisiin jäse-
niin. ”Momentiksi muututtuaan asia on ’omittu’ ja ’toimitettu’ diskursiivisen käytännön 
kannalta mielekkääseen muotoon”. Tullessaan osaksi uutta, diskursiivista käytäntöä kult-
tuurinen elementti siis kontekstualisoituu toisenlaisen merkitysympäristön piiriin. Näin 
elementin merkitys muuttuu alati käynnissä olevassa kulttuurisen muotoutumisen proses-
sissa. Karvosen (1993, 17–18) yo. tarkennukset tuovat lisävalaistusta Laclaun ja Mouffen 
vaikeaselkoiseen kieleen. Ensilukemalta Laclaun ja Mouffen teorian voi ajatella korostavan 
vain artikulaatioiden elementtien irrallisuutta. Todellisuudessa tällaista tilannetta ei ole 
olemassa. Merkityksenanto tapahtuu aina tilanteessa, jossa kaikki on jo kiinnitetty jollakin 
tavoin johonkin diskurssiin. Teoriaa onkin sovellettava interventiotilanteissa.

Kamppailun ja interventioiden kohteina ovat tällöin vallitsevat momentit, arjen kie-
lessä ja mielessä yhteen liitetyt osiot. Rahasta pelaamisen diskursiivisessa käytännössä mo-
mentit liittivät 1900-luvun alun Suomessa yhteen pelaamisen, rikoksen ja synnin. Erossa 
näistä elementeistä, toisaalla yhteiskunnallisessa puhemaailmassa, oli esimerkiksi sellaisia 
elementtejä kuin kulttuuri, teatteri ja ooppera – sekä luovuus ja vapaus. Vuosisadan mit-
taan, muun muassa lainsäädännön muutosten myötä, ne olivat saaneet uuden identiteetin 
ja suhteen toisiinsa. Kun Suomessa alettiin puhua 1900-luvun alussa rahasta pelaamisen 
vapauttamisesta, oli tavoitteena rikkoa ajan vallitseva strukturoitunut totaliteetti, lohkais-
ta osa diskurssista ja luoda yhteys ihmisen vaistotoimintojen, välttämättömyyden alueella, 
olevan pelaamisen ja ”vapaamman alueen” kulttuurin välille.

Tällainen lohkaisu ei välttämättä tapahdu kiistämällä alkuperäisten elementtien suh-
teet rahapelien diskurssissa. Se voi tapahtua esimerkiksi luomalla sellainen momentti, jossa 
artikuloituvat kulttuuri ja rahasta pelaaminen uudella tavalla. Perusteluksi nousee silloin 
se, että rikkomalla ”vanhan” momentin voi luoda uutta (”hyvää”, kulttuurin hyväksi ta-
pahtuvaa rahapelaamista) ja näin muuttaa vanhaa (”pahaa”, rikollista ja synnillistä peliä) 
kulttuurista järjestystä. Kun siis rahapelidiskurssissa haluaa erottaa toisistaan rikollisuu-
den ja pelaamisen momentit, kuten Aino Ackté teki jo 1909 Nuori Suomi -joulualbumissa 
vaatiessaan kulttuurilaitosten rakentamista rahapelituotoilla, pitää ottaa mukaan jo muis-
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sa momenteissa kiinni oleva ”hyvä elementti”. Tällainen on juuri esimerkiksi korkeakult-
tuuri, jolla on kytköksensä niin kansallisen identiteetin rakentamiseen kuin vapauden 
erilaisiin ilmentymiin. Elementin ”omat” ominaisuudet eivät siis sinänsä ole ratkaisevia. 
Oleellista on se, mihin liitettävä elementti on jo kussakin tilanteessa artikuloitunut. Juuri 
näissä aiemmissa artikulaatioissa piilee itse asiassa myös uuden diskurssin voima.

Hall piti artikulaatio-termiä antoisana ja toi esiin sen kaksoismerkityksen. ’Artikuloi-
da’ merkitsee ensinnäkin puhua, ilmaista ajatuksensa selvästi. Toisaalta ’artikulaatio’ on 
nivellys, joka voi tehdä kahdesta osasesta ykseyden. Tämä kytkeymä ei ole koko ajan vält-
tämätön eikä ehdoton. Voi kysyä, missä oloissa liitos voidaan tehdä tai pakottaa voimaan? 
(Hall 1992a, 368.) Jo aiemmin Hall (1985, 113) oli todennut:

Termillä artikulaatio tarkoitan kytkentää tai yhdyssidettä, joka ei ole väistämätön laki tai 
elämän tosiasia, vaan joka vaatii erityisiä olemassaolon ehtoja ilmetäkseen. Tämä kytkentä 
on spesifien prosessien kannattama – prosessien, jotka eivät ole ikuisia, vaan jotka on jat-
kuvasti uudistettava. Joissakin olosuhteissa kytkentä voi hävitä tai tulla lopetetuksi, jolloin 
vanhat liitokset ratkeavat ja uudet kytkennät – reartikulaatiot – astuvat esiin.

Hall (1992a, 368–372) totesi itse käyttävänsä artikulaatiota aina kun mahdollista, koska 
se on ”yhteennivellys, joka tiettyjen ehtojen vallitessa voi tehdä kahdesta alkeisosasta yk-
seyden… ja juuri artikulaatio, ei-välttämätön linkki… käynnistää tapahtumakulun, jossa 
historian näyttämölle syntyy uusi yhteiskunnallinen ja poliittinen asema, uusi yhteiskun-
nallis-poliittisten subjektien joukko”.

Karvonen (1993, 18) on kritisoinut artikulaation alituista käyttöä, koska sen ymmär-
tämisestä tekijän tarkoittamassa mielessä ei ole takeita. Tässä työssä käytän artikulaatio-
ta ensisijaisesti teoreettisena ja analyyttisena työkaluna. Pohtiessani merkityskytkentöjen 
yhteen liittämistä tai niiden purkamista metsästän rahapelidiskurssin erilaisia muotoja. 
Näin on mahdollista löytää rahasta pelaamisen artikulaatioita, paljastaa niiden osasia ja 
elementtejä ja pohtia kytkentöjen esiintymisten edellytyksiä. Artikulaatioteoria suo hyvät 
lähtökohdat pohtia hevospelaamisesta käytäviä kamppailuja, joissa kisaavat synnin, rikok-
sen, moraalin, etiikan ja taloudellisen hyödyn elementit.

Rahasta pelaamisen ideologisen taistelun tarkastelu on tunkeutumista olemassa olevien 
käytäntöjen ja instituutioiden alueelle, kentille, jotka kannattelevat yhteiskunnan hallitse-
via merkitysdiskursseja. Ideologia toimii muuntamalla diskursseja ja asemoimalla subjekte-
ja. Sen uusintavat instituutiot rakentamalla yksilö- ja kollektiivisubjekteilleen paikkaa, jos-
sa nämä voivat tunnistaa itsensä lausuen julki ideologisia totuuksia tai samaistuen niihin 
– aivan kuin olisivat niiden aitoja luojia. (Hall 1992a, 268–273.) Artikulaatioteorian avulla 
voi yrittää ymmärtää jännitteistä prosessia, jossa rahasta pelaamisen diskurssissa yleensä 
ja hevospelien diskurssissa erityisesti on tietyissä olosuhteissa liitetty tai irrotettu synnin, 
rikoksen ja taloudellisen hyödyn elementtejä mitä erilaisimmin tavoin julkisen vallan tai 
kansalaisyhteiskunnan yhteisöjen kanssa.

Diskurssin käsite ei ole suinkaan ongelmaton. Lähden siitä, että diskurssi on merkitys-
järjestelmä ja että diskursiivisessa maailmassa on olemassa rinnakkaisia, keskenään kilpai-
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levia systeemejä (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 17). Hall määrittelee diskurssin ryh-
mäksi lausumia, jotka tarjoavat kielen, jonka avulla tietoa voidaan representoida. Jostakin 
aiheesta esitetyt lausumat on mahdollista nähdä tietyllä tavalla kulloisessakin diskurssissa. 
Samalla kun diskurssi mahdollistaa asioiden näkemisen tietyllä tavalla, se rajoittaa muita 
tapoja, joilla asia voitaisiin nähdä ja esittää. (Hall 1992b, 291.) Kielen käyttö on näin käy-
täntö, joka ei vain kuvaa maailmaa, vaan se myös merkityksellistää, järjestää, uusintaa ja 
muuttaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa elämme. Käyttäessämme kieltä me konstruoim-
me eli merkityksellistämme kohteet, joista puhumme tai kirjoitamme. (Jokinen ym. 1993, 
18.)

Norman Fairclough (1997, 101), kriittinen diskurssinanalyytikko, määrittelee diskurs-
sit yhteiskunnallisiksi käytännöiksi. Hänelle kielen ja merkkien käyttäminen on toimin-
taa, joka vaihtelee historiallisesti ja sosiaalisesti. Fairclough on todennut, että kielenkäyttö 
1) representoi maailmaa ja luo näin tieto- ja uskomusjärjestelmiä, 2) luo tietynlaisia sosiaali-
sia identiteettejä eli rooleja eri toimijoille ja 3) luo tietynlaisia sosiaalisia suhteita viestintään 
osallistuvien välille. Myös valinta on Faircloughille keskeinen asia: esittämisessä on aina 
kyse siitä, mitä kuvaukseen sisällytetään, mitä jätetään pois, mikä asetetaan ensi- ja mikä 
toissijaiseksi. (Emt., 13–14.)

Ranskalaiselle Michel Foucaultille (2005a), vaikutusvaltaiselle diskurssintutkimuksen 
teoreetikolle, oleellisia ovat olleet ideat diskursseista, vallasta ja subjektista. Foucaultin ajat-
telussa on keskeistä se, miten kielen vaihtelutkin ovat järjestyneitä ja vaikuttavat sosiaa-
liseen todellisuuteen. Hän viittasi diskursseilla kiteytyneisiin, kulttuurisesti jaettuihin 
merkityksellistämisen puhe- ja ajattelutapoihin, jotka muokkaavat puhunnan kohdetta 
(Jokinen & Juhila 1999, 40, 208). Foucaultin diskurssiteoriassa korostuu vallan käsite, ja 
eri diskursseissa maailma määritellään useimmiten valtaapitävien intresseistä käsin.

Tässä luvussa tarkastelen myös journalismin ulkopuolista, laajaa julkista rahapelipu-
hetta – rahasta pelaamisen poliittista merkityskamppailua. Sitä tarkastelemalla voi jäsen-
tää, mitä ulottuvilla olevia kulttuurisia resursseja diskursiivisessa taistossa kulloinkin on 
käytetty. Näin tämä luku rakentaa Hevostalous-luvun tapaan pohjaa tapaustutkimuksil-
le ja 2017 peliyhtiöfuusion analyysille ja kertoo niitä laajemmasta merkityskamppailus-
ta ja diskurssiympäristöstä, jossa hevospelaamisen murrosten lehtikirjoittelu tapahtuu. 
Faircloughin (1997, 82) ajatusta mukaillen liikun tässä luvussa pääosin sosiokulttuuristen 
ja diskursiivisten käytäntöjen tonteilla. Sanomalehtijulkisuuden konkreettisiin journalisti-
siin teksteihin käyn käsiksi tapaustutkimuksissa sekä luvun 10 lähilukuanalyysissä.

Kun julkisuudessa puhutaan rahasta pelaamisen sallivista tai sitä kontrolloivista käy-
tännöistä, nojataan samalla mielikuviin siitä, minkälaisia pelaajat – ja oikeastaan kansa – 
lopulta on. Pitääkö kansaa varjella rahapelien saastalta? Faircloughlaisittain (1997, 81–85) 
kyse on siitä, minkälainen sosiaalinen identiteetti pelaajille esitetään rahapelidiskurssissa. 
Lähestyn kysymystä projisoimalla pelaajatyypit rahapelivariaatioihin sen mukaan, kytke-
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täänkö pelaajat pelidiskurssissa tieto-, taito- vai tuuripeleihin39. Esimerkiksi raviharrastaja 
voi rationaalisesti pyrkiä hyödyntämään peleissään hevosalan tuntemustaan. Harrastaja 
voi olla myös ei-rationaalinen lahjoittaja: hän tietää häviävänsä mutta hyväksyy sen, koska 
rahapelidiskurssi on suosiollinen hänen harrastukselleen. Kolmanteen, myös rationaalisen 
pelaajatyypin, prosenttipelaajan, kuvaukseen palaan tarinan edetessä.

Jotta voi saada käsityksen hevospelaamisen historiasta ja siihen eri aikoina liitetyistä 
merkityksistä, on katsottava koko rahapelikenttää. Se tarkoittaa tällöin koko rahasta pe-
laamisen historian tiivistä kertomista. Tämän johdanto-osion lopuksi kuvaan rahapelien 
syntyprosessia ja tiivistän suomalaiset varhaisvaiheen rahapelikäytännöt. Sen jälkeen poh-
din raha- ja hevospelitaistoja nuoressa Suomessa. Oman otsikkonsa alla pohdin pelikentän 
muutoksia 1940-luvulta 1980-luvun alkuun. Kyse on pitkälti veikkaamisen tarinasta, jossa 
nousee esiin hevosyhteisöjen ja veikkausyhtiön tiivis suhde. Sen kertomisen kautta tulee 
ymmärrettävämmäksi hevospelaamisen erityisyys sekä sen asema ja merkitys hevostalou-
den kokonaisuudessa. Sen jälkeen kuvaan hevosväen matkaa pelihuumassa kohti ravikrii-
siä. Lopuksi pohdin kahdessa eri osiossa hevospelien nousua ravikriisin jälkeen ja 1990-lu-
vulla taas virinnyttä taistoa hevospelaamisen oikeutuksesta ja yhteydestä hevosiin.

Pääosa aineistosta on peräisin Hevosurheilu-lehdestä (HU) sekä sanoma- ja aikakaus-
julkaisuista40. Osa aineistosta on rahasta pelaamiseen ja hevosiin liittyviä säädöstekstejä ja 
niiden valmistelua koskevaa aineistoa sekä hevos- ja pelialan kirjallisuutta.

3.1 Raha-arvan, toton ja pajatson kautta kohti veikkaamista
Julkinen valta on hyödyntänyt arpajaisia ainakin jo Rooman valtakunnan ajoista alkaen, 
ja niiden avulla on kerätty varoja mitä erilaisimpiin yhteisiin tarkoituksiin. Ruotsin vallan 
Suomessa arpajaisia sai pitää yleiseksi hyödyksi ja armeliaisuustarkoituksiin, mutta yksi-
tyiset arpajaiset kuningasvalta tulkitsi moraalittomiksi ja kielsi ne jo 1739. (Kortelainen 
1988, 16–18.) Rahapelin varhaiseen monopolisointiin johtaneet asetukset olivat tyypillisiä 
1700-luvun ”politiaoikeudellisia säädöksiä” – yksityisten järjestämän pelaamisen sallimi-
nen olisi vaarantanut yleistä järjestystä ja rapauttanut yhteiskuntamoraalia (Korpiola & 
Sallila 2012, 58). Rajoitukset koskivat nimenomaan yksityisiä uhkapelejä, sillä 1700-luvun 
Ruotsi käytti arpajaisia jo monen muun maan tapaan keräten varoja kruunulle ja hyvän-
tekeväisyyteen. Se organisoi tavara-arpajaisten ohella numeroarpajaisia, nykyisen lotto-

39 Tietopelejä ovat esimerkiksi hevospelit, taitopelejä korttipelit ja tuuripelejä arpomiseen perustuvat pelit, 
kuten lotto. Jo ”varhaise[ssa] uuden ajan oikeustieteessä pelit luokitel[tiin] usein taito- ja onnenpeleihin sekä 
niiden sekamuotoihin” (Korpiola & Sallila 2012, 45). 2000-luvulla rahaa panostetaan yhä enemmän myös 
monenlaisiin viihde- ja taitopeleihin, ja tämän myötä varsinaisten rahapelien ja digitaalisten viihdepelien 
raja on liudentunut (Kinnunen 2010, 23; ks. myös Järvinen-Tassopoulos 2012, 95). Rahapelejä ja pelaamista 
yleensä voi siis kategorisoida monin eri parametrein. Koska työni fokus on pääosin 1900-luvussa, katson, että 
perinteinen kolmijako (tieto-taito-tuuri) on tässä työssä yhä validi.
40 Samaa lehtiaineistoa on osin hyödynnetty myös 2003 julkaistussa kirjassani (Mahlamäki 2003). Tämän 
työn viittauksissa olen käyttänyt erillistä merkintää, mikäli referaattia on hyödynnetty myös 2003 kirjassani.



99

pelin esiastetta. (Emt., 61–62.) Rahapeli oli Ruotsin vallan Suomessa sallittua siis vain 
yksityisyyden alueen julkisuuspiirissä ja kiellettyä kansalaisyhteiskunnan yksityispiirissä, 
Habermasin (2004, 60–61) tavarankierron ja yhteiskunnallisen työn alueella. Julkisuuden 
merkitys rahasta pelaamisen peruspremissinä esiintyy eritoten protestanttisissa maissa 
nyky päiviin saakka, eikä yksityistä pelitoimintaa ole katsottu hyvällä myöskään hevospeli-
kentällä41.

Kun Suomen alue liitettiin Venäjään 1809, raha-arpajaisten järjestäminen Suomessa 
vaikeutui verrattuna Ruotsin vallan aikaan. Ne kiellettiin uskontoperusteisten tapojen 
vastaisina tyystin 1889 rikoslaissa, ja myös tavara-arpajaiset säädettiin luvanvaraisiksi. 
(Kortelainen 1988, 18.) Näin yksityisyyden alueen raha-arpajaisten synti ja moraalittomuus 
muuntuivat rikokseksi julkisen vallan toimesta. Tapakäsitysten taustalla oli protestant-
tinen etiikka, joka otti rahapeleihin melko torjuvan kannan (emt., 30). Protestanttisuus 
edisti modernin kapitalismin syntyä kapitalismin hengellä, talouseetoksella, joka näki ra-
han ansaitsemisen systemaattisen, rationaalisen työn kautta toteutuvana kutsumuksena. 
Protestanttisuus vauhditti kapitalismia korostaen kurinalaisuutta, järkiperäisyyttä, säästä-
väisyyttä ja rutiineissa pitäytymistä. (Weber 1990, 6–7.) Protestanttisen etiikan ja kapita-
lismin liitoksen keskeiset sidokset eivät korreloineet rahapelien kanssa.

Suomessa rahapeleistä ja niiden tuotoista haaveiltiin uudelleen vasta 1909 laulajakuu-
luisuus Aino Acktén vaatiessa kaikille suurille sivistysmaille kuuluvien rahapelien laillis-
tamista Suomessa:

Mistä varoja saisimme… jos vain eduskuntamme tahtoo… Rahat kokoaisimme satumaisen 
yksinkertaisesti, jos vain voisimme panna toimeen raha-arpajaiset. Tällä helpolla tavalla on 
ulkomailla … kulttuurilaitokset pystytetty, miksei meilläkin… Mutta lakimme sen kieltää. 
Mutta se ei näytä meitä kieltävän pelaamasta… ulkomaisissa raha-arpajaisissa. (Aino Ackté, 
Nuori Suomi -joulualbumi 1909.)

Rahapelien tuotoista haaveili myös raviväki. Jo perustamisestaan 1919 lähtien Ravirengas 
oli ryhtynyt toimiin totalisaattorin42 saamiseksi myös Suomeen. Se perusteli 1920 teke-

41  1970-luvun lopulla raviratoja kiusasivat yksityiset vedonlyönninvälittäjät, ”raviurheilun verenimijät, 
laittoman toton pyörittäjät, jotka houkuttelevat pelaajia ympärilleen lisääntyvässä määrin” (HU 8/1977). 
Laiton, ”pimeä” toto oli osa 1970-luvun Helsingissä esiin noussutta laittoman uhkapelaamisen ilmiötä, johon 
kuuluivat yksityistiloissa tapahtunut kortin- ja ruletinpeluu (ks. esim. Mattila & Erola 2013). Tämä laiton pe-
laaminen tapahtui näin yksityisyyden alueen yksityispiirissa, ja oli siis rahasta pelaamisen säädöstössä kiellet-
tyä. Oman pelipankin pyörittäjien liikeidea oli tarjota pelaajille julkista vedonlyöntiä suurempia kertoimia, 
koska pelipankin pitäjillä ei ollut rasitteenaan ravien järjestämiskuluja eikä pelaamisesta valtiolle maksettavia 
velvoitteita. Samaa ideaa, käyttää ravilähtöjä pelikohteina ilman velvoitteita valtiolle ja kilpailun järjestäjälle, 
hyödyntävät 2000-luvulla useat isänmaattomat verkkopeliyhtiöt.
42 Hevosiin kytkeytyvää vedonlyöntiä on harrastettu liki yhtä kauan kuin hevoset ovat juosseet kilpaa. 
Aluksi vetoa löivät keskenään hevosten omistajat, mutta vähitellen mukaan tuli kolmas osapuoli, vedonlyön-
ninvälittäjä. Hänen vastuullaan olivat aluksi panosten säilyttäminen ja voittojen maksu. Vähitellen pelaami-
nen kehittyi niin, että vetoa lyötiin vedonvälittäjää vastaan. Näin kehittyi tänäkin päivänä voimissaan oleva 
ammattimainen vedonvälitys. (Kortelainen 1988, 18–19.)

Hevoskilpailujen totalisaattori-idean isänä pidetään ranskalaista Pierre Olleria. Hän teki hevoskisojen 
vedonlyönnistä suuren yleisön lajin, vaikka edellä kuvattu vedonvälittäjien toiminta jatkuu yhä useissa mais-
sa julkisen totalisaattorin rinnalla. Oller oli itsekin vedonlyönninvälittäjä, joka koki 1860-luvun Ranskassa 
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määnsä anomusta totalisaattorista suurkaupunkien raveissa sen positiivisella vaikutuksella 
hevostalouteen. (Kemiläinen 1984, 77; Mahlamäki 2003, 25–26.):

…olikin hevosmiespiireissä herännyt ajatus koota varoja samalla tavalla kuin muualla maa-
ilmassa, jossa hevosurheilu ja -jalostus ovat korkeammalla… ottamalla käyttöön kilpa-ajo-
tilaisuuksissa n.k. totalisaattori eli järjestetty ja valtion kontrollin alainen vedonlyönti… 
(Suomen Ravirengas 1922; Mahlamäki 2003, 25).

J.H. Vennolan II hallituksen enemmistö kannatti esitystä, mutta maalaisliiton agraariväki 
ajoi siihen muutoksen: oikeus pelin järjestämiseen myönnettäisiin vain hevosjalostusyh-
teisölle, ei raviseuralle. Myös pelaajien osuutta vaadittiin pienennettäväksi. (Valtioneu-
voston pöytäkirjat 1922.) Lopulta hallitus keskeytti valmistelun: oli epävarmuutta siitä, 
voitiinko asia ratkaista hallinnollisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Rikoslakihan kielsi 
kaikki raha-arpajaiset. (Kemiläinen 1984, 79; Mahlamäki 2003, 26.) Hevospelipuhe ei kui-
tenkaan laantunut. Aiheen keskeinen foorumi, Maaseudun Hevoshoitolehti esitti kesällä 
1922 uusia perusteita toton saamiseksi. Se korosti, että vedonlyönti lisäisi niin yleisön kuin 
kilpailijoiden mielenkiintoa lajia kohtaan, ja ”valvottu vedonlyöntitoiminta luo järjestystä 
ja takaa turvallisen pelitoiminnan, joka ei olisi uhkapeliä” (Maaseudun Hevoshoitolehti 
6–7/1922). Lehti havitteli kontrollin alaiseksi toimintaa, joka oli ”merkittävä osa ihmis-
luontoa” (Mahlamäki 2004). Vallitsevalla moraalilla – enemmistön käsityksellä sopivuu-
desta – oli suuri vaikutus siihen, miten rahapeliasiaa julkisuudessa lähestyttiin ja missä 
kulkivat sopivuuden rajat. Erontekoon sopivan ja sopimattoman välillä vaikuttivat olen-
naisesti myös yhteiskunnallinen sääntely, ohjauspolitiikka ja lait. (Raento & Tammi 2013, 
8.) Nuoressa Suomessa rahasta pelaamisen sääntelyn pohdinta oli tiukassa julkisen vallan 
kontrollissa, ja eettiset sekä moraaliset näkökulmat olivat 1920-luvulla oleellinen osa raha-
pelidiskurssia.

Viisitoista kansanedustajaa 1923 esitti säädettäväksi lakia totalisaattorista. Esitystä pe-
rusteltiin lisävarojen hankinnalla hevosjalostukselle. Eduskunnan maatalousvaliokunta 
kannatti esitystä. (Kemiläinen 1984, 79; Mahlamäki 2003, 26.) Tosin se epäili, että toto 
toisi mukanaan myös ei-toivottuja lieveilmiöitä (Mahlamäki 2003, 26) ja valiokunta toi 
esiin myös vaihtoehdon rahapelituottojen kohteeksi:

suurtappioita. Niiden riuduttama Oller kehitti 1872 totalisaattorin perusidean: pelaajat pelaavat toisiaan, 
ei vedonlyönnin järjestäjää, vastaan. Hän siis palasi vedonlyönnin alkuperäiselle lähteelle: vedonlyönti ta-
pahtuu kahden osapuolen kesken ja kolmannen (pelijärjestelmän) tehtävänä on huolehtia vain panosten säi-
lyttämisestä ja voittojen maksusta. Järjestelmän nimeksi tuli pari-mutuel ja se levisi pelikahvilasta toiseen, 
mutta Ranskan hallitus kielsi järjestelmän käytön 1874 vedoten uhkapeliin. Ranskalaiset halusivat kuitenkin 
pelata toisiaan vastaan, ja 1887 valtio hyväksyi järjestelmän. Se sai osansa veroina. Totalisaattorin käsite, joka 
tarkoitti kertoimen laskennan nopeuttamista, liitettiin järjestelmään Uudessa-Seelannissa 1880. Järjestelmän 
perusteet ovat pysyneet samoina lähes 150 vuotta: Pelaajat pelaavat toisiaan vastaan ja voitot jaetaan oikein 
pelanneille panosten suhteessa. Voittajille jaettu osuus muodostuu pelaajien osuudesta, joka saadaan, kun 
kokonaisvaihdosta vähennetään kilpailujen järjestäjän ja valtion osuus. (Kortelainen 1988, 19; Mahlamäki 
2003, 25.)
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…maassa on paljon parempia ja sosiaalisesti merkityksellisempiä kohteita, jotka voisivat 
hyötyä valtion ylläpitämästä peliorganisaatiosta (Ernst Estlander, RKP, Valtiopäivät 1923, 
853–854).

Kansanedustajana Estlander korosti pelaamisen myös rappeuttavan kansalaisia, jotka 
unohtaisivat laillistetun vedonlyönnin tarkoituksen ja antautuisivat pelihimon valtaan. 
Näin hän pyrki murtamaan raviväen kovimman argumentin, vedonlyönnin merkityksen 
hevosjalostukselle. Hufvudstadsbladet (2.11.1923) asettui Estlanderin linjoille todeten, 
että ehdotus olisi ”suoranainen isku suomalaisten oikeustajua vastaan ja todellinen vaara 
kansalliselle kulttuurille”. Suhtautumista totoon kuormitti huoli moraalista, heikko-osais-
ten vajoamisesta uhkapelin pauloihin:

Peliin innostuneet eivät… tee hyödyllistä työtä, vaan kuluttavat rahansa aivan kuin kort-
tipelissä ja vajoavat vähitellen kurjuuteen. Vedonlyöntitilaisuudet ovat ulkomailla ilonais-
ten, hepsankeikkojen, muotinäyttelyjen ym. humpuukin pesäpaikkoja. (Karjalan Maa 
3.11.1923; Mahlamäki 2003, 27.)

Heikko-osaisten suojelemisella oli pitkät juuret. Jo 1700-luvun lopun Ruotsi-Suomessa 
oli palvelusväki tuotu esiin ”pelaamisen vaaroille alttiina ryhmänä” (Korpiola & Sallila 
2012, 60). Kyse oli yhteiskuntaluokkia koskevista stereotyypeistä, joilla ”on moraalikysy-
mysten sääntelyssä huomattava rooli”. Ilmiöön on kiinnitetty huomiota myös suomalaisen 
alkoholipolitiikan historian tutkimuksessa. (Emt., 60; ks. myös Peltonen 2002, 132–135.) 
Pekka Sulkunen (1997, 209–210) puhuu addiktiivisen himon hillinnästä postmodernissa, 
sosiaalisessa maailmassa ja ottaa esimerkiksi juuri alkoholin. Viinan himo edusti samaa, 
mitä yksilöllisyys ”huonossa merkityksessä” tarkoitti Durkheimille (1980): reflektoima-
tonta ja villiä tunnetta, egoististen tarpeiden ja halujen armoille joutumista. Addiktion 
määrittelyssään Sulkunen nojaa Giddensiin (1994): Addiktio on jotakin, jota yritämme 
salata. Salailun tarve johtuu siitä, että sen rajan ylittäminen, jota ympäristö pitää merkki-
nä riippumattomuudesta, on häpeällistä taantumista ”ei-diskursiivisen, (yli)luonnollisen 
halun valtaan ja siis poispäin subjektiviteetista” (Sulkunen 1997, 210). Ihmisen pimeän 
puolen kontrollointi oli osa 1920-luvun kieltolain Suomen julkista puhetta. Samalla tavoin 
oli tarkoitus pitää rahapelit poissa koko yhteiskunnasta – ei haluttu, että ne mielihyvän 
lähteenä ja kohteena olisivat hallinneet ihmistä. Julkinen puhe kumpusi menneisyydestä, 
traditioiden yhteiskunnasta, jossa ei ollut halun ja tahdon ristiriitaa eikä addiktioita43, kos-
ka yksilön subjekti jäi yhteisösubjektin varjoon (emt., 215).

43 2010-luvulla monet tutkijat ovat haastaneet addiktion yksioikoista määrittelyä. ”Addiktio on epäselvä, 
monimutkainen ja… nuori käsite”, vaikka sitä arjen ja ohjauspolitiikan käytännöissä lähestytään melko suo-
raviivaisesti. ”Sen määrittelyssä mielikuvilla ja arvoilla on suuri merkitys”. (Tammi & Raento 2013, 200.) Kä-
sitteet, kuten addiktio, kantavat aina – oltakoon sitten kuinka objektiivisia tahansa – mukanaan merkityksiä, 
joihin arvot ja mielikuvat juuri kytkeytyvät, ja näin objektiivisen addiktion käsitteen metsästämisessä riittää 
kyllä tutkimuskenttää monelle taholle. Oli sitten niin tai näin, niin 2010-luvun sinänsä ansiokas Tammen ja 
Raennon tulkinta addiktion monisärmäisyydestä, ei ole fundamentaalisessa ristiriidassa käyttämäni sulkus-
laisen addiktion käsitteen kanssa.

Pekka Sulkunen käytti giddensläisestä ajattelusta ponnistavaa addiktion käsitettään jo 1970-luvulla ra-
kentaessaan alkoholikulutuksen kokonaiskulutusmallia. Sama addiktion peruskäsite ja kokonaiskulutusmal-
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Myös Helsingin Sanomat (4.11.1923) kaipasi totoon moraalista näkökulmaa ja tote-
si, että hevosvedonlyönti olisi vain rikollisuutta, jonka valtio halusi ottaa suojelukseensa. 
Ravirengas painotti esityksessään, ettei totalisaattorilla ollut demoralisoivaa vaikutusta. 
Pienillä panoksilla ja valtion kontrolloimalla vedonlyöntilaitoksella ei kiihotettaisi yleisöä 
pelaamiseen. (Kemiläinen 1984, 80.) Ravirengas kytki valvotun luvallisen vedonlyönnin 
toimeksi, joka estäisi pelaajille riskialttiin, säädöksittä olleen yksityisten vedonlyönninvä-
littäjien toiminnan (Suomen Ravirengas 1923). Ravirenkaan argumentit ilmestyivät kah-
deksan vuosikymmentä myöhemmin julkisen vallan puheen perustaksi, jolla se 2000-lu-
vulla argumentoi valtiollisen pelimonopolien olemassaolon oikeutusta uusliberalismin 
kansainvälisissä paineissa.

Vuoden 1923 totalisaattorilakiehdotus jäi hyväksymättä presidentin hajottaessa valtio-
päivät tammikuussa 1924, mutta asia palasi nopeasti eduskuntaan. Lähetekeskustelussa 
vedonlyönti tuomittiin taas rikolliseksi uhkapeliksi: ”Mitä vedonlyönti saisi aikaan ajatte-
lemattomassa kansassa, joka antautuisi kevytmielisesti pelihimon vietäväksi?” Samoin tuli 
esiin näkemys, että koko ravitoiminta ei ollut tarpeellista työhevosjalostuksen kannalta. 
(Valtiopäivät 1924, 130–131, 621–622; ks. myös Mahlamäki 2003, 26.) Ylipäätään 1920-lu-
vun alun julkinen hevospelipuhe rakentui pääosin valtiojohdon ja poliitikkojen säädös-
valmistelun puheesta, julkisen vallan arvopuheesta – tarpeesta kontrolloida kansaa. Laki 
vedonlyönnistä hevoskilpailuissa ei toteutunut 1924. Rahasta pelaamisen laintasoinen 
säädös saatiin Suomessa säädetyksi vasta 1960-luvun puolivälissä, johon saakka rahapelejä 
säädeltiin asetuksilla (Kortelainen 1988, 38–39). Yksi syy laintasoisen rahapelisäädöksen 
puuttumiseen näin pitkään oli se, että rahapelien laillistaminen koettiin agraari-konserva-
tiivisessa kehyksessä hyvien tapojen ja uskonnon vastaiseksi. Tämä perusdiskurssin kaiku, 
ettei pelaaminen ole hyväksyttävää, kuului suunnittelutalouden porteille asti.

Kesäkuussa 1927 Ravirengas uudisti anomuksensa perusteinaan totopelin positiivinen 
vaikutus hevosjalostukseen, yhteisöllisyys ja hevospelin veronomainen luonne. Pelaamisen 
avulla nähtiin kansalaisten osallistuvan yhteisen hyvän tekemiseen. Ulkomaisten asian-
tuntijoiden lausunnoissa korostuivat pelin sosiaaliset ja seuralliset elementit. Päättäjät 
pyrittiin vakuuttamaan myös sitä, ettei pelaamisesta tulisi ongelmia alemmille luokille, 
etenkään työväestölle, jonka pientä osuutta yleisöstä pidettiin hyvänä asiana. Väinö Tan-
nerin (SDP) vähemmistöhallitus hyväksyi 18.11.1927 asetuksen vedonlyönnistä hevos-
kilpailuihin äänin 3–3 pääministerin äänen ratkaistessa44. (Valtioneuvoston pöytäkirjat 
1927; Mahlamäki 2003, 27.) Presidentti Relanderin vahvistama asetus (Edilex 308/1927) 

li olivat hänellä käytössä vielä lähestyttäessä 2020-lukua, jolloin hän johtamassaan tutkimusryhmässä pohti 
rahasta pelaamisen kentän hyötyjen ja haittojen jakaantumista eri yhteiskuntaryhmien kesken (Sulkunen 
ym. 2018, ks. myös Toni Lehtinen: ”Rahapelaaminen on tulonsiirto köyhiltä ja mielenterveysongelmaisilta 
hyväosaisille, väittää uusi tutkimus – Peliautomaatteja on kaikkialla, ja ne ovat kaikista pahimpia rosvoja”, 
HS 25.10.2017).
44 Pääministeri Tannerin äänestyskäyttäytymiseen saattoi vaikuttaa hänen hevosharrastuksensa ja innos-
tuksensa raviurheiluun. Vielä 1950-luvun puolivälissä, jo ikämiehenä, Tanner osti ”Reippaus-nimisen ravi-
hevosen, jonka isäni vei Tannerin Vihdin maatilalle – hevosmiesten tapaan siellä juotiin harjakaiskahvit” 
(Salminen 2017).
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oikeutti siitos-, ravi- ja ratsastusseurojen keskusjärjestöt panemaan toimeen hevoskilpai-
luissa vedonlyöntejä totalisaattorin muodossa. Rahanjako määriteltiin seuraavasti: valtio 
20 %, pelin järjestävä yhdistys 10 % ja pelaajat 70 %. (Mahlamäki 2003, 27–28.) Valtio käyt-
ti osuutensa rahoittamalla sillä osan sille tuolloin kuuluneista hevoskasvatuksen edistämis-
toimista.

Vedonlyöntiasetuksen hyväksyminen merkitsi myös yhden keskeisen suomalaisen ra-
hapelikentän periaatteen, yhden funktion kauden, alkamista. Pelin kohde ja pelin tuoton 
käyttäminen kytkettiin toisiinsa sekä niiden arvojen että pelaamisen osaamisen suhteen. 
Pelin kohteena olivat hevoset ja pelaamisen tuotto käytettiin hevosjalostuksen edistämi-
seen ja pelata voivat ensi sijassa hevosista tietäneet tai hevostaloutta tukea halunneet.

3.1.1 Kansalaisyhteiskunnan yhteisöt pelitalkoissa

Totalisaattoriasetuksen syntyprosessissa raviväki oli tarvinnut kulttuuriväen apua. Edus-
kunta oli huhtikuussa 1926 hyväksynyt vain muutaman äänen enemmistöllä rikoslain 
muutoksen, joka salli raha-arpajaiset oopperan ja teatterin hyväksi (Kortelainen 1988, 39; 
Mahlamäki 2003, 27). Näin toteutui Acktén 1909 lausuma toive rahoittaa kulttuurilaitos-
ten rakentamista myös rahapelituotoilla, ja hevospelikysymyskin siirtyi samalla hallituk-
sen toimivallan puitteisiin. Rahapelikenttää ei kuitenkaan rakennettu vain kulttuuri- ja 
hevosväen tarpeisiin. Raha-automaatit olivat ilmestyneet Suomeen 1920-luvulla liikemies-
ten tuotua Saksasta pajatsoja (Kortelainen 1988, 25). Heitäkin arvosteltiin siitä, että he 
käyttivät ihmisten pelaamistarvetta omaksi hyödykseen:

Huomioni kiinnittyi pelaajaan, joka hakkaa mielipuolen tavoin automaattia. Kuulen, että 
työmies tulee pelaamaan päivän ansionsa jääden syömättäkin… Automaatti on tehnyt… 
miehestä surkuteltavan pelihimon orjan. (HS 31.12.1932, yleisönosasto.)

Valtiovalta sääti 1933 hyväntekeväisyysjärjestöille yksinoikeuden raha-automaatteihin 
(Edilex 222/1933). Toiminta keskitettiin45 1937 kahdeksan hyväntekeväisyysjärjestön pe-
rustamalle Raha-automaattiyhdistykselle (RAY). Sen tehtävänä oli hankkia varoja kan-
santerveyden sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn edistämiseen. RAY:n syntyprosessis-
sa näkyi niin rahapelien kieltäminen yksityispiirissä kuin jo Ruotsin vallan ajan periaate 
arpajaisten sallimisesta vain yleiseksi hyödyksi ja armeliaisuustarkoituksiin. (Kortelainen 
1988, 18; Korpiola & Sallila 2012, 61.)

Suomen 1920- ja 1930-luvun rahapelikentän eri avauksissa näkyy samantyyppinen, 
kaksisuuntainen dynamiikka. Vaikka Euroopassa uskontopohja kaiken pelaamisen kiel-
tämiseksi oli vuosisatojen ajan vahva, niin jo 1700-luvulta alkaen pelaamisen kontrollia 
oli perusteltu myös ”maallisella hyötyajattelulla” (Korpiola & Sallila 2012, 64). Suomen 

45 Asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen (Edilex 
400/1937). Sitä ajoi voimallisesti sisäministeri Urho Kekkonen. Hän pyrki automaattien keskittämisellä saat-
tamaan sosiaalialan järjestöt tasapuoliseen asemaan, vaikuttamaan kansan eheytykseen ja kansalaissovun 
saavuttamiseen. (Kortelainen 1988, 89.)
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1900-luvun alun rikoslaki kuitenkin kielsi kaiken uhkapelaamisen uskontoperustan an-
taessa tukevaa pohjaa kiellolle. Pelaamisen tuoma maallinen hyötyajattelu saapui kuitenkin 
myös Suomeen, ja vähitellen löydettiin keinot sallia pelaaminen julkisen vallan kontrollissa 
ja saada pelaamisesta hyötyä rikkomatta uhkapelisäädöksiä tai loukkaamatta uskonnollisia 
piirejä. Näin tapahtui kulttuurin, hevostalouden ja kansanterveystyön kentillä. Itse asiassa 
kulttuuri, hevostalous ja kansanterveystyö olivat oivia pelaamisen moraalipesureita, jotka 
toivat pelaajan subjektiviteetin kontrolloimattoman halun kentältä takaisin perustellun 
harkinnan ja tahdon alueelle. Moraalipesureilla varmistettiin päätösten moraalinen kestä-
vyys, vahvistettiin mielikuvaa yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta ja tehtiin jopa haital-
lisista riippuvuuksista hyödyllisiä (Ruckenstein 2013, 175; ks. myös Raento 2012a, 8–11). 
Yhdistämällä rahapelit kansalliseen kulttuuriin, hevostalouteen ja kansanterveystyöhön, 
rakennettiin silta, jolla saatiin aiemmissa artikulaatioissa piilenneet voimat myös uuden 
rahapelidiskurssin hyödyksi.

Totalisaattorin, pajatson ja raha-automaattien salliminen 1930-luvun Suomessa perus-
tui myös kytkökseen, jolla ne liitettiin tieto- ja taitopeleihin (Korpiola & Sallila 2012, 61; 
Mahlamäki 2003, 56). Pajatso tulkittiin taitopeliksi, ja hevospelissä hätisteltiin uhkapelin 
haamua kauemmaksi tietoon vetoamalla. 1930-luvun pelikulttuurissa uhkapeli liitettiin 
usein tuuripeleihin, ja rahapelidiskurssia täytettiin pääosin tietoon ja taitoon artikuloitu-
villa elementeillä. Tärkein pelilupien myöntämisen peruste oli kuitenkin niiden valtion 
hyväksymille kohteille tuoma yhteinen hyvä. Se antoi luvan poiketa kulttuurin perusdis-
kurssista, pohjavireestä, jossa kaikki rahapeli olisi kiellettyä. Ilmapiiriä rauhoitettiin to-
teamalla, ettei pajatsoissa tai totossa ollut kyse uhkapelistä vaan taitoa ja tietoa vaativista 
toimista (Mahlamäki 2003, 56, vrt. Matilainen 2017). Olennaista on, että julkinen pelaa-
minen sallittiin nuoressa Suomessa vain valtion kontrollissa ja että tuotot menivät sen legi-
timoimalle kohteelle. Hevosista löivät vetoa niistä tietävät ja ne, jotka halusivat tukea raveja 
ja hevoskasvatusta. Viimemainittu pelaajatyyppi, lahjoittaja – tai harkiten häviävä pelaaja 
– oli ominainen myös pajatsopelaajille ja raha-arvan ostajille.

Suomesta postitettiin 1930-luvun lopulla Ruotsiin viikoittain jopa 2 000 veikkausta; 
maasta valui rahaa pahimmalle kilpailijalle (Ylikangas 1993, 13). ”Urheiluennustelu eli tip-
pailu panee Ruotsissa liikkeelle viikoittain 12 milj. markkaa – virallisen tarkastuksen alai-
sia ennustuskilpailuja anotaan nyt Suomeenkin” (Suomen Kuvalehti 5/1936). Urheiluväki 
ei sulattanut asetelmaa. Suomen Urheilulehti julkaisikin 1936 kupongin, jolla sai veikata 
Palloliiton (SPL) otteluita. Joidenkin muiden lehtien tehtyä saman sisäministeriö tulkitsi 
ne luvattomiksi arpajaisiksi, ja ministeriö vaati ennakkopäätöstä Urheilulehden toimista. 
Kesken oikeusprosessin lehti kuitenkin luovutti arvioiden vastustuksen yltyvän liian mit-
tavaksi. Sisäministeriö epäsi 1937 myös pankkiiriliike Bensowin perustaman yksityisen ur-
heilupeliyhtiön toimiluvan. Sisäministeriön päätös perustui pitkälti Suomen Voimistelu- 
ja Urheiluliiton (SVUL) lausuntoon. (Ylikangas 1993, 14–15; ks. myös Mahlamäki 2003, 
55–56):
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[SVUL] pit[ää] epäilyttävänä sitä, että urheilu[un] hankittaisiin varoja pelihimoon perus-
tuvien arvauskilpailujen avulla… [Mikäli peli vastoin SVUL:n kantaa sallittaisiin], oikeus 
arvauskilpailujen järjestämiseen olisi annettava… yhtiölle, jossa valtiolla ja… urheilujärjes-
töillä olisi määräämisvalta.

SVUL kammoksui uhkapelin epävarmoja tuloja. Kansanliikkeestä organisoituneena ins-
tituutiona se turvautui 1930-luvun tapaan valtioon (Alasuutari 1996, 190). Toinen maail-
mansota ja resurssien uudelleenjärjestely muuttivat kuitenkin urheilu- ja rahapelikenttää. 
Talvisodan jälkeen tuli ilmi, että urheilumäärärahoja vähennetään. Kun vielä ”Ruotsi… 
juoks[i] Suomelta karkuun… mahtavien veikkaustulojensa siivittämänä”, oli urheiluväen 
valittava rahapeli tai lajin riutuminen. SPL, SVUL ja TUL anoivat 1940 heinäkuussa lupaa 
perustaa Oy Tippaustoimisto Ab. Valtioneuvosto hyväksyi anomuksen, ja syntyi erikoinen 
yksityinen osakeyhtiö: se ei jakanut osinkoa eikä päättänyt investoinneista. Yhtiö eli val-
tion toimilupien varassa, ja yhtiön kautta valtio ohjasi rahapelikenttää. (Ylikangas 1993, 
15–19; ks. myös Mahlamäki 2003, 57–58.)

Valtioneuvosto antoi elokuussa 1940 veikkaustoiminnan46 sallineen säädöksen (Edilex 
443/1940). Uhkapelin kieltänyt rikoslain säännöstö kierrettiin käyttämällä asetuksessa 
käsitettä ’vedonlyönti urheilukilpailuissa’ (Ylikangas 1993, 23). Näin ihmisten urheilukil-
pailuihin kytketty vedonlyönti ammensi oikeutustaan ja käsitteistöään ravien hevosvedon-
lyönnistä – aivan kuin ihmisurheilu ammensi termistöään 1800-luvun raviurheilusta.

Valtio käytti sille veikkauksesta kertyneet varat urheilua edistäviin tarkoituksiin. Ra-
hasta pelaamisen edellytyksenä oli taas hyvä kohde, ja pelata saivat urheilun tietäjät ja alaa 
tukea halunneet. Mutta miten oli mahdollista, että veikkaaminen lähti käyntiin niin ki-
vuttomasti ja nopeasti (Ylikangas 1993, 19)? Mikä viime kädessä selittää, että veikkaus al-
koi Suomessa juuri 1940 (emt., 19) ja miksei pelin järjestäjiä pidetty enää moraalittomina 
kansan viettelijöinä? (Ks. veikkausinstituution syntyvaiheista myös Mahlamäki 2003, 59, 
61.)

Sotaa edeltäneelle ajalle oli ominaista vastakkainasettelu punaisten ja valkoisten välillä, 
valkoisen Suomen ylivalta ja 1930-luvun alun oikeistoradikalismi. Vastakohtaisuudet lien-
tyivät jo 1930-luvun lopulla, ja talvisodan jälkeen Suomi oli lähes yhtenäinen. Kun urheilu, 
pelien edunsaaja, artikuloitui taisteleviin urheilijanuorukaisiin, eikä valtiolla ollut enää vä-
lirauhan oloissa mahdollista panostaa urheiluun, ei ole vaikeaa ymmärtää julkisen puheen 
muutoksia, jotka konstruoivat veikkaamisen hyväksytyksi käytännöksi. (Ylikangas 1986, 
197–200; Mahlamäki 2003, 60.) Hallia soveltaen (1992a, 368) ideologiset ainekset, moraa-
li, rahapelit ja kansallinen urheilu, voivat tietyissä oloissa – yhdessä koetun talvisodan ja 
sen jälkeisenä poikkeuksellisena välirauhan aikana – liittyä yhteen, vaikka niiden välillä ei 

46 Yhtiö otti käyttöön jo elokuussa 1940 ’tippauksen’ tilalle sanan ’veikkaus’, Suomen Urheilulehden järjes-
tämän nimikilpailun voittajatermin. Veikkaus-käsite ei kuitenkaan heti juurtunut käyttöön. Tippaus, ennus-
telu ja arvaus eivät puheista välittömästi hävinneet. Ajan mittaan käsitteistö selkiintyi, ja 1941 yhtiö muutti 
myös toiminimensä muotoon Oy Veikkaustoimisto Ab. Käsitteenä veikkaus on alkuhapuilujen jälkeen osoit-
tanut elinvoimansa. Se elää niin yhtiön nimessä kuin yleiskäsitteenä rahasta pelaamiselle. (Ylikangas 1993, 
21–23; Mahlamäki 2003, 59.)
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vallitse välttämätöntä yhteenkuuluvuutta. Ylikangas tosin kiistää moralismin vaikutuksen 
ja tukeutuu strukturalistiseen näkemykseen, mutta lopputulos on sama:

Selitys ei piillyt siinä, että… peliin olisi suhtauduttu kielteisesti, torjuttu moraalisesti. Yh-
deksi syyksi … voidaan esittää lainsäädäntömme. Kuitenkin asetuksen muuttaminen oli 
vain päivien asia. Pahimman esteen muodostivat rikkinäiset urheiluolomme… SVUL:n ja 
TUL:n kireät suhteet… Vasta kun 1930-luvun jälkipuoliskon kohoava elintaso… sosiaali-
huolto ja talvisota olivat puhallelleet pois kansalaissodan ja poliittisen vastakkainasette-
lun… ja aloittaneet… vihollisleirien sulattamisen yhdeksi kansaksi, myös tällä saralla pääs-
tiin eteenpäin. (Ylikangas 1993, 19; ks. myös Mahlamäki 2003, 61.)

Valtiovalta alkoi hyödyntää veikkaamista tehokkaasti. Jo elokuussa 1941 se päätti luovut-
taa puolet ylijäämästä sotainvalidien ja puutteessa elävien avustamiseen. Lupaavan alun jäl-
keen tämäkään päätös ei kannustanut enää kansaa pelaamaan. Usein esiintuotu näkemys, 
jonka mukaan vaikeat olot patistavat ihmisiä pelaamaan, ei toiminut sota-aikana. Vaikeat 
olot tarkoittavatkin taloudellista taantumaa tai äärimmillään lamaa. Sodan keskellä käy-
tännöt olivat toisia. Huoli huomisesta oli niin konkreettinen, että koko pelaaminen oli 
sopimatonta kohtalon uhmaamista. (Ylikangas 1993, 37, 234; ks. myös Mahlamäki 2003, 
64–67.) Kansallisen veikkausprojektin henki ei kyennyt sotaoloissa erottamaan veikkaa-
mista kevytmielisestä uhkapelaamisesta – artikulaatio ei ole aina välttämätön.

3.2 Taistelu rahasta pelaamisen rahoista
Veikkausyhtiön toiminta oli ammattimaista, ja pelaaminen elpyi sodan jälkeen nopeasti 
(Ylikangas 1993, 57–58). Hevosväki ei sen sijaan juuri paneutunut toton edistämiseen. Sen 
suhtautuminen ammattimaiseen raviurheiluun oli yleensä kielteistä47 (Hyvärinen 1985, 
52). Ammattimainen raviurheilu artikuloitui 1950-luvun alussa ”pelihelvetti[in], jossa he-
voselle ja hevosjalostukselle ei annettu arvoa” (Mahlamäki 2003, 73). Hevosväen puheissa 
näkyi moraalitalouden henki – työn ja pyyteettömän rinnakkaiselon kunnioitus:

…köyhässä maassa kuin Suomessa ei ole varaa hevosten ammattilaiskilpailuihin vaan hevos-
jalostuksen ja raviurheilun tulee tukea toisiansa, jolloin päästään… hyvään, työhön ja ur-
heiluun sopivaan hevoseen (US 22.10.1950, Ravirenkaan puheenjohtaja Fritz Buttenhoffin 
haastattelu; Mahlamäki 2003, 73).

Veikkausyhtiö panosti markkinointiin rivakasti heti sodan jälkeen. Jo maaliskuun alus-
sa 1945 oli rautatieasemilla 700 veikkausmainosta. Yhtiö jakoi lehtien liitteinä veikkaus-
kuponkeja, järjesti toimittajille kisoja veikkaustaidossa ja kasvatti asiamiesverkostoa maa-
seudulle sekä Itä- ja Pohjois-Suomeen. (Ylikangas 1993, 48–50; Mahlamäki 2003, 88.) Koko 

47 Myös vastakkaisia kantoja esiintyi. Ravirenkaan henkilöjäsen nro 1, V.A. Brotherus vaati 1948 Helsin-
gin ravikulttuurin kehittämiseksi ”talonjussien kirjavan joukon” poistamista ja tilalle ammattiurheilua, jossa 
suurtallien ravureita ”ohjaisivat palkatut kuskit” (HT 27–28/1948). Hän jatkoi 1950-luvulla: ”Urheilumme 
tulee olemaan pientä maallikkourheilua… sellaista, että se tuskin koskaan kykenee suuressa määrin vetämään 
puoleensa kaupunkiemme yleisöä”. (HT 4/1953; ks. myös Mahlamäki 2003, 73.)
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Suomi oppi veikkaamaan, ja urheiluväen Veikkaustoimistolta näytti onnistuvan se, mikä 
ravimiehiltä jäi toton kanssa tekemättä (Mahlamäki 2003, 88). Ravien ja hevospelaamisen 
jäädessä maaseudun marginaaliin veikkausyhtiö marssi eteenpäin, ja peliyhteisöinä Ravi-
renkaan ja Veikkaustoimiston polut haarautuivat eri suuntiin. Hevostalouden keskiössä oli 
jälleenrakennuksen aikaan kiistatta työn eetos (ks. luku 2).

Veikkausyhtiö osti Veikkaaja-lehden SVUL:lta 1945 (Ylikangas 1993, 55). Vuonna 1946 
johto ehdotti palkattavaksi ”propagandasihteeri[ä]”. Tähän ei päädytty, mutta yhtiöön pal-
kattiin henkilö ”kasvatetta[vaksi] yhtiön propaganda-asiain hoitaja[ksi]”. Mainostoimisto 
Valotornin osake-enemmistön veikkausyhtiö hankki omistukseensa 1947. Sen ensimmäi-
siä tehtäviä oli tuottaa ”juonellinen lyhytelokuva veikkauksesta”. (Emt., 50–51.) Yhtiöllä 
oli jo 1950-luvun alussa peliensä markkinoimiseksi oma Veikkaaja-lehti ja oma mainostoi-
misto (Mahlamäki 2003, 88). Yllä kuvatut hankkeet olivat ensi merkkejä veikkausyhtiön 
mediatietoisuudesta ja johtivat jatkossa yhtiön tiedotusosaston perustamiseen.

Veikkaustoimistolle tuli 1940-luvun lopulla rahaa niin runsaasti, että yhtiö kohtasi si-
joituspulmia. Vaikka se lainasi varojaan, osti osakkeita ja suurensi rahastojaan, rahaa oli 
liikaa. (Ylikangas 1993, 72–75.) Yhtiön perustajayhteisöt tekivät kaikkensa pitääkseen ul-
kopuoliset pois veikkausvarojen jaosta, mutta lähestyttäessä 1950-lukua alkoi esiintyä yhä 
tiukempia vaatimuksia tulonjaon muuttamiseksi (Mahlamäki 2003, 89). Yhtiön ja urhei-
lun ongelmaksi koitui veikkauksen ”liian hyvä menestyminen”48 (Ylikangas 1993, 78; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 90). Rahapelikentän toimijoiden yhden funktion periaate oli vah-
vimmillaan: pelin kohteet ja tuotot kytkeytyivät toisiinsa. Veikkausrahoihin kohdistuvia 
intohimoja yhtiö torjui jykevillä tiedotteilla:

Pahinta asiassa on… se, että veikkausvaroille on ilmaantunut paljon muitakin tavoittelijoita 
kuin vain urheilulaitokset ja -järjestöt, kuten invalidijärjestöt (Veikkauksen lehdistötiedo-
te, Ylikangas 1993, 80).

Lausuma sisältää osia, joita nousi esiin myös puhuttaessa ”ravirahojen oikeudenmukaises-
ta jaosta” 1970-, 1980- ja jopa 2010-luvulla. Oma reviiri haluttiin tehdä vahvaksi, sulkea 
ulkopuoliset pois. Hippoksessa ja Veikkauksessa vallitsi väkevä ”me ja muut” -asetelma. 
(Mahlamäki 2003, 91; vrt. Hall 1999, 152–160; Raittila 2004, 18–26). Toki kumpikin an-
toi lupauksen raha-arkulle pääsyyn, kun ensin omat, välttämättömät tarpeet oli hoidettu: 
”Ensin on saatava ne tarpeet tyydytetyksi, jonka vuoksi veikkaus on pantu pyörimään” 
(Veikkauksen lehdistötiedote, Ylikangas 1993, 80). Asetelmaa voi hahmottaa myös pohti-
malla toisen tasavallan puheavaruuden muuttumatonta argumentaatiopohjaa. Alasuutaria 
(1996, 115–116) soveltaen voi todeta, että usein esitetty moraalitalouteen kytkeytyvä vaati-
mus oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta ei tarkoittanut odotusta, jonka mukaan 
kaikilla tulisi olla samat tulot vaan sitä, että yhteisön elinolot ovat oikeudenmukaisessa 
suhteessa sen omiin ansioihin. Koska hyvinvointivaltion puheavaruuden moraalielemen-
tit ovat abstrakteja periaatteita ja keskenään yhteismitattomia, voi niiden puitteissa esittää 

48 1944–1953 myynti kasvoi absoluuttisesti 115-kertaiseksi ja ylijäämä valtiolle 288-kertaiseksi (Ylikangas 
1993, 78).
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monenlaisia kantoja (emt., 116). Näin tapahtui niin 1950-luvun veikkaus- kuin myöhem-
min hevospelipuheessa. Puolesta ja vastaan kannat perusteltiin usein samoilla abstrakteil-
la, ajan henkeen istuneilla periaatteilla.

Koko 1950-luvun alun veikkausyhtiö taisteli urheilun puolesta. Jakamalla tulevien 
vuosien tuotot urheiluyhteisöille ennakkoina tai lainoina ja tekemällä yhteistyösopimuksia 
invalidijärjestöjen ja oopperan kanssa se yritti pitää varojen kohdistamisvallan itsellään. 
Nämä toimet saattoivat veikkausyhtiön kuitenkin tilanteeseen, jossa sen tulevatkin varat 
olivat sidottuja, ja urheilun ulkopuoliset kumppanit olivat tosiasiallisia avustuksen saajia. 
(Ylikangas 1993, 84; ks. myös Mahlamäki 2003, 91.) Paine veikkausvarojen jakamiseen 
alkuperäisten edunsaajien ulkopuolelle nousi nousemistaan ja yhtiö etsi yhä uusia keinoja 
urheilun ja itsensä suojelemiseksi.

Veikkausyhtiö solmi 1952 propagandasopimukset Sanomalehtien Liiton ja Työväen-
lehdistön Kannatusyhdistyksen kanssa sitoutuen maksamaan molemmille kahdeksan 
miljoonaa markkaa49. Sopimuksiin sisältyi todennäköisesti vallinneen jakotavan, urheilun 
etujen, puolustaminen50. (Ylikangas 1993, 85; Mahlamäki 2003, 92.) Se, että lehdistön val-
takunnalliset keskusjärjestöt sitouttivat jäsenensä sisällöllisiin ratkaisuihin, kertoo median 
– kuin myös urheilun ja politiikan eliitin – eläneen raskaan modernin aikaa. Sisältöratkai-
suja ei tehty vain toimituksissa vaan myös kabineteissa.

Luovuttamalla jotain veikkausyhtiö tulkitsi pitävänsä urheilun aseman koskemattoma-
na (Ylikangas 1993, 85), mutta ideologinen kamppailu veikkausrahoista läheni käännettä. 
Yhä useammin vaadittiin edunsaajapiirin laajentamista: ”Miksi uhkapeli on sallittu vain 
urheilun, ei kulttuurin hyväksi?” (SS 1.2.1953). Syksyllä 1952 opetusministeriö oli esittänyt, 
että tiede, taide ja nuorisotyö tarvitsivat enemmän varoja kuin niille voitiin budjetissa an-
taa. ”Urheilulle piti silti… jäämän 70 prosenttia veikkausvaroista”. Lehdistö sai vihiä neu-
vottelusta. (Ylikangas 1993, 85; ks. myös Mahlamäki 2003, 92.) Julkisuudessa esiintyivät 
myös poliitikot:

Veikkausvarojen ympärillä tanssitaan samaa tanssia, jota kultaisen vasikan ympärillä on 
aina tanssittu. Lähitulevaisuudessa on joka tapauksessa osa veikkausvoittovaroista an-
nettava muunkin tarpeellisen ja hyödyllisen elämänmenon kuin urheilun avustamiseen. 
(Ylikangas 1993, 85; ks. myös Mahlamäki 2003, 92; alkuperäinen julkaisu Uusi Kuvalehti 
1/1953, kirjoittaja oli nimimerkki Veljenpoika, Urho Kekkonen. Hänellä oli samaan aikaan 
rooli myös maan pääministerinä.)

49 Yhden sopimuksen arvo oli vuoden 2016 rahan arvoon indeksoituna noin 260 000 euroa (Tilastokeskus 
2016).
50 Alun perin Heikki Ylikankaan esittämää arviota lehdistön ja veikkausyhtiön liitosta urheilun puolusta-
miseksi tukee se, että jo ensimmäisessä jaossa 1941 oli Urheilutoimittajain Kerholle myönnetty mainosvarois-
ta 20 000 markkaa, koska ”maamme urheilutoimittajat ovat tehneet veikkaustoiminnalle suuria palveluksia”. 
Vielä 1956 yhtiö avusti Urheilutoimittajien Liittoa 200 000 markalla ”korvauksena siitä avusta, jonka yhtiö 
on urheilutoimittajien taholta saanut…”. (Ylikangas 1993, 76, 122.) Erityisesti pelaamisen kasvuvaiheessa ra-
hapeliyhteisöillä näyttää olleen voimakas pyrkimys kietoa toimittajat tiiviiseen kanssakäymiseen. Suomen 
Hipposkin (hallituksen kokous 17.1.1975, pöytäkirja) tulkitsi 1970-luvun alun ravitoimittajayhteisön ravi-
matkat opintomatkoiksi ja maksoi yhteisön matkalaskut.
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Urheilujohtajana Kekkonen puolusti urheilun oikeutta veikkausvaroihin mutta pääminis-
terinä hän kytki varat laajasti yhteiskuntaan. Lausumassa näkyi tuleva käytäntö: veikka-
usrahoille oli tulossa uusia jakajia. Viivytystaistelua kuitenkin vielä käytiin. Veikkauksen 
johto edellytti, että urheilun ulkopuolelle suunnattavat varat kohdistuisivat harrastusluon-
teisten toimintojen, taiteen ja tieteen tukemiseen, koska varat oli kerätty vapaan harrastuk-
sen, veikkaamisen, perustalta. Juuri tähän argumenttiin urheilumaailma vetosi: urheilu-
järjestöt olivat käynnistäneet veikkaamisen. Yhtiö katsoi saaneensa kamppailun kohteena 
olleet varat urheiluväeltä, myös harkiten häviäviltä pelaajilta. (Ylikangas 1993, 85–86; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 92.) Yhtiön mukaan pelaajat eivät tavoitelleet vain voittoa, vaan 
he olivat myös lahjoittajia, jotka pelasivat tukeakseen urheilua. Alkuperäisen kytkennän 
purkua vastustettiin moraalitalouden oikeudenmukaisuuden ja kohtuuden nimissä, mutta 
yhtiö ei pystynyt kätkemään varojaan – ei varsinkaan, kun myös journalismi loi uutta mer-
kitystä veikkausyhtiölle (Mahlamäki 2003, 92). Lehdistö esitti uusia kytkentöjä rahapelien 
kohteille: ”On ostettu kiinteistöjä… metsiä ja… käytetty rahaa tarkoituksiin, joilla ei ole 
suoranaista yhteyttä urheiluun” (Nya Pressen 10.1.1953; Mahlamäki 2003, 92–93). Yksi-
tyinen ja julkinen – kansalaisyhteiskunta ja valtiovalta – kävivät yhtä ratkaisevinta raha-
pelikentän taistelua, jonka seuraamukset ulottuvat aina 2020-luvun suomalaiselle rahasta 
pelaamisen kentälle.

Veikkausyhtiön autonomia päättyi 15.5.1953. Voittovarojen jaon muutoksen myötä 
urheilun osuudeksi jäi 70 % tuotoista. Loput osoitettiin taiteelle ja nuorisokasvatustyöl-
le. Päätös täydentyi 18.9.1953, jolloin osansa sai myös tiede. (Ylikangas 1993, 86; ks. myös 
Mahlamäki 2003, 93.) Urheilun yksinvaltius yhtiön edunsaajana oli ohi. Veikkaustoimis-
to alkoi muuntua julkisen vallan hyvinvointivaltiota rakentavaksi apparaatiksi. Saumaton 
ketju pelaamisen, pelikohteen ja tuoton välillä rikkoontui. Päätös merkitsi rahapelikentän 
toimijoiden yhden funktion kauden ensimmäistä murtumaa, uusia artikulaatioita rahasta 
pelaamisen diskurssiin ja uutta asemaa Veikkaustoimistolle.

3.2.1 Politiikan kauppiaat hyväntekeväisyyden torilla

Valtiovallan kiristyvän otteen ohella veikkausyhtiölle toi huolia 1950-luvulla Keski-Euroo-
pan vallannut lottokuume (Ylikangas 1993, 121–122). Lehdistö piti veikkausjohdon tie-
toisena eurooppalaisesta loton riemukulusta: ”Jalkapalloveikkaus romahtaa Saksassa. Uusi 
Lotto-veikkaus vie asiakkaat” (US 3.4.1957; Ylikangas 1993, 127). 1950-luvun suomalainen 
säädöstö salli toteuttaa vedonlyöntiä kuitenkin vain hevosten välisissä koitoksissa raveis-
sa tai ihmisten keskinäisissä urheilun kamppailuissa (Mahlamäki 2003, 188). Näin se teki 
eron uhkapelidiskurssiin, vain arpomiseen perustuvaan rahanjakoon, loton syntyalustaan.

Veikkausyhtiö huolestui, että lotto saapuisi Suomeen ja sitä myisi kilpaileva yhteisö. Yh-
tiö etsi lottoa muistuttavia ja näin sen tuloa patoavia urheilupelimuotoja. Jo luovuttaessaan 
osan tuotoista urheilun ulkopuolelle yhtiö oli tulkinnut sulkeneensa sosiaalisektorin pois 
edunsaajajoukosta, mutta sosiaalijärjestöjen rahantarvetta selvittänyt komitea ehdotti 1957 



110

”osan veikkausvoittovaroista jakamista n.s. sosiaalisille järjestöille”. Se esitti ”kohtuullis-
ta 20 %:n osaa” sosiaalijärjestöille uhaten, että mikäli ehdotukseen ei suostuttaisi, pitäisi 
perustaa uusi peliyhtiö tyydyttämään sosiaalialan järjestöjen rahoitustarpeita. Loton vii-
vytystaistelu oli näin keino urheilun etujen varjelemiseksi. (Ylikangas 1993, 123, 127–129; 
ks. myös Mahlamäki 2003, 188.) Artikuloimalla koko veikkaamisen kentän yhä vain urhei-
luun veikkausyhtiön johto hyödynsi vielä 1960-luvulla ensimmäisestä tasavallasta kumpua-
via, urheiluun kytkeytyviä suomalaisen nationalismin herkimpiä tuntoja. Puolustuslinjan 
todellinen voima oli siis taas taustalla, niissä artikulaatioissa, mihin urheilu oli jo aiemmin 
kytkeytynyt – kansallisen urheilun ja suomalaisen itsenäisyyden pyhässä liitossa.

Taistelu uudesta yhtiöstä oli osa 1950-luvun rahasta pelaamisen ideologista taistelua. 
Kyse oli siitä, miten rahapelidiskurssin yhtenäisyyttä voi muuttaa. Veikkausdiskurssissa 
pelaaminen pyrittiin irrottamaan aiemmista sidoksistaan ja jäsentämään uusien merki-
tyksien aineksiksi: edustamaan myös tiede-, sosiaali-, kulttuuri- vs. ravipoliittisia subjek-
teja. Kulttuuri-, tiede- ja sosiaalitoimijat halusivat myös kytkeytyä rahasta pelaamiseen. 
Sama kytkemisen ja purkamisen prosessi käytiin myös hevospelidiskurssissa, jossa revii-
rejään määrittivät ”kylmä- ja kuumaveriset”. Lämminverihevosilla, uusilla pelimuodoilla 
ja pelaajaosuuksien nostoilla pyrittiin jo 1950-luvulla ammattilaistamaan raviurheilua ja 
nostamaan pelivaihtoja. Hevos- ja peliyhteisöjen rakenteissa oli niissäkin samantyyppisiä 
elementtejä. Veikkausyhtiö oli 1950-luvulla urheilijoiden yhteisö, jossa poliitikot esiintyi-
vät vain urheilupoliitikkoina. Ravirengasta pääosin ja Hevosjalostusliittojen Keskusliittoa 
täysin hallitsivat taas hevosjalostajat, joille suurin lämminveristen Suomeen tuloon liitty-
nyt pelko oli valtion tototulojen irrottaminen suomalaisen hevosen jalostuksesta. Aivan 
kuin (suomenhevos)jalostusväki piti ravien hevospelituottoja yksityisomaisuutenaan, piti 
urheiluväki jalkapallopelien veikkaustuloja yksinoikeutenaan.

Veikkaustuottojen taistossa olivat vastakkain kohtuullisuus ja perinteet. Sosiaalialan 
järjestöjen komiteanmietinnössä oli implikaatio, että kohtuullisuus koskisi urheilua (Yli-
kangas 1993, 123) ja se tarkoitti veikkausvarojen jakamista myös urheilun ulkopuolelle. 
Veikkausyhtiö painotti perinteisen urheilun asemaa ja torjui vaaraa suhdetoiminnalla. 
Julkisuuden hallinta tarkoitti 1950-luvulla yhteyksiä virkamiehiin ja poliitikkoihin (Ala-
suutari 1996, 103). Yhteydenpito maaherroihin oli merkittävä osa veikkausyhtiön julki-
suuden hallintaa (Ylikangas 1993, 123), ensi askel yhtiön politisoitumisessa ja rahapelien 
muutoksessa laaja-alaiseksi yhteiskunnalliseksi käytännöksi. Se vei pelaamisen merkitystä 
yhä kauemmaksi alkuperäisestä kiinnikkeestään, urheilusta.

Veikkausyhtiöön 1957 perustetun propagandatoimikunnan ohjeiden mukaan po-
liittista eliittiä saivat yhtiön tilaisuuksissa haastatella vain päätoimittajat. Ennen yhteis-
tilaisuutta veikkausjohto piti kummallekin ryhmälle oman tilaisuuden. ”Maaherrat ovat 
varmaan sitä mieltä, että veikkausvarat olisi käytettävä ensi sijassa urheiluun”, todettiin 
toimikunnan maaherroille jakamissa ohjeissa. Myös päätoimittajat valmennettiin kohtaa-
maan virkaeliitti. Lehtien johdolle järjestetyillä cocktail-kutsuilla jaettu ohjeisto tähdensi 
varotoimia. Niillä varmistettiin, ettei ”vaarallisia ulkopuolisia” olisi läsnä päätoimittajien 
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ja virkamiesten yhteistilaisuuksissa. Myös yhtiön henkilökunta sai omat ohjeensa: huolel-
lisuus oli tarpeen eritoten yhteyksissä yleispakinoitsijoihin, ”joiden sympatiat voivat olla 
sosiaalisten asioiden puolella”. (Ylikangas 1993, 124.)

Tiedottamisen rinnalla alettiin Suomessa 1950-luvulla käyttää termiä PR (Public 
 Relations), ja tiedotus- sekä suhdetoimintaväen määrä lisääntyi samaan tahtiin kuin so-
danjälkeinen talous kasvoi (Procom 2014). Veikkausyhtiön toimet olivat ensi merkkejä 
suomalaisesta suhdetoiminnasta. Journalismissa elettiin korkeaa modernin aikaa. Journa-
lismin suhde oli yhteistyöhakuinen eritoten niihin toimijoihin, joista se kertoi. Lehdistön 
johto ja veikkausjohto olivat lähes samaa klubia.

Omia etupiirejään suojellakseen veikkausyhtiö turvautui yhä enemmän poliitikkoihin. 
Siitä ei ollut enää pitkälti pyrkimyksiin kietoa poliittista maailmaa yhä enemmän myös 
yhtiön johtotehtäviin, jolloin ”rakennettaisiin vahva suoja kaikkinaisia muutospaineita 
vastaan”. Poliittiset nimitykset vakiintuivat yhtiössä jo 1960-luvulta lähtien, ja kietoutu-
malla politiikkaan yhtiö karkotti urheilua yhä kauemmaksi. Näin veikkausyhtiö irtosi 
vähitellen urheilun alttarilta ”ohentaen niini niineltä sitä köysisiltaa, joka johti urheilusta 
veikkaukseen ja päinvastoin”. Yhtiö alkoi näin itsekin pitää funktionaan varojen keräämis-
tä julkiselle vallalle. (Ylikangas 1993, 124–125, 127.) Kyse oli samaan aikaan tapahtuneesta 
disartikulaatiosta (vrt. Hall 1992a, 184) urheilusta ja artikulaatiosta politiikan kautta jul-
kiseen valtaan. Vaikka politisoitumisprosessi lisäsi yhtiön riippuvuutta valtiosta, se ei ollut 
Ylikankaan (1993, 147) tulkinnan mukaan pelkästään kielteinen ilmiö, vaan politisoitu-
minen avasi enemmän ovia ympäröivään maailmaan kuin sulki niitä.

3.2.2 Lotto kruunasi rahasta pelaamisen nousun

Vaikka lotto oli voimissaan Euroopassa, veikkausyhtiö tarrautui vielä 1960-luvullakin vain 
jalkapalloveikkaukseen uskoen näin turvaavansa urheilun intressit edunsaajana. Mutta 
1970 kaikki muuttui. Veikkausyhtiö lähestyi Palloliittoa puolustaen lottoa: ”Vaikka lot-
to… näivettäisi… jalkapallon varaan rakentuvaa pelaamista, se kuitenkin… koituisi… myös 
urheilun hyväksi”. Myös SVUL taipui, mutta esiin tuli kysymys: ”Kun se kerran niin pal-
jon tuo rahaa, niin miksei sitä… ole otettu aikaisemmin?”. (Ylikangas 1993, 153–155; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 189.) Veikkausyhtiön kannan lotolle suopeaksi saneli pitkälti po-
liitikkojen lisääntynyt ymmärrys loton mahdollisuuksista. Heille valkeni, kuinka paljon 
lotto antoi uutta jaettavaa. Kun myös yhtiön johto ymmärsi, että loton saaminen itselle 
oli mahdollista, viivytyksen aika oli ohi. Valtiovallan puhe yhtiön aseman vahvistamisesta 
myös hälvensi epäilyjä. (Ylikangas 1993, 155–156; ks. myös Mahlamäki 2003, 189.) Tarkoit-
tiko se 1976 toteutettua raha-arpajaisten siirtoa Veikkaukselle vai mahdollisuutta saada 
hevospelit tai ainakin osa niistä veikkausyhtiön pelivalikoimaan? Varmaan kumpaakin. 
Jo alkuvuodesta 1972, loton ensi askeleiden aikaan, Veikkaus oli tehnyt esityksen toimista, 
jotta yhtiö voisi toimeenpanna myös hevoskilpailuveikkauksia. (Mahlamäki 2003, 190.) 
Loton myötä valtiovalta hyppäsi veikkauslaivan kapteeniksi. Antamalla ymmärtää loton 
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tärkeyden valtio puuttui veikkausyhtiön perusideologiaan. (Ylikangas 1993, 156; Mahla-
mäki 2003, 190.) Mutta miksi juuri lottoeuforiassa valtio uskalsi pääosin katkaista urhei-
lun ja pelaamisen siteen?

Urheilun merkitys kansakunnan identiteetin rakentajana oli ollut suurimmillaan nuo-
ressa Suomessa (Mahlamäki 2003, 190). Urheilulla oli merkittävä sisäpoliittinen funktio: 
se oli arvojen arvo. Urheilumenestyksen vähitellen hiipuessa ja urheiluväen menettäessä 
näin merkitystään poliitikkojen painostusryhmänä mahdollistuivat toisessa tasavallassa 
käytännöt, joissa urheilun ulkopuoliset tunkeutuivat yhä vaativampina veikkaustuoton 
ääreen (Ylikangas 1993, 232, 234; ks. myös Mahlamäki 2003, 190). Ylikangas (1993, 156) 
kuvaa prosessin lopputulosta osuvasti: ”Luopuminen urheilun suorasta valtiollisesta tu-
kemisesta merkitsi urheilun… toissijaisuuden myöntämistä ja sinetöimistä. Jatkossa tämä 
vähäinen polku leveni väljäksi valtatieksi”. Samalle polulle ohjattiin myöhemmin myös he-
vosväki peleineen, tosin aivan eri perustein. Mutta tästäkin näkökulmasta voidaan löytää 
konkreettinen kytkös 1980-luvun ravikriisin ja lottoeuforian välille. Lottoistamisen myötä 
rahasta pelaamisen merkitys voimistui entistä selkeämmäksi myös valtion budjettikentällä, 
ja julkisen vallan oli helppo kääntää katseensa myös kohti ravipelien kenttää.

Diskursseihin sisältyvät kytkennät on nähtävä ketjuina (Hall (1992a, 269). Poliittisen 
taistelun yhtenä ehtona on näiden sitkeäksi taottujen ketjujen murtaminen, hajottaminen 
ja uudelleen kokoaminen. Ylikangas (1993, 236) korostaa lottoprosessissa yhtiön ulkopuo-
lisia voimia ja toteaa veikkaushistoriikissaan: ”…syytä muutokseen lienee etsittävä yhtiön 
ulkopuolelta, [opetus]ministeriöstä… sieltä tullut painostus ja uhkaileminen toisella yhti-
öllä sekä… vihjailu yhtiön aseman vahvistamisesta pelimarkkinoilla saivat veikkausjohtajat 
taipumaan”. Urheilun ulkopuolisia, (poliittisia) piirejä tyydyttääkseen valtio uskalsi lot-
toeuforiassa ohentaa vedonlyönnin ja kansallisen urheilun sidettä, siirtää yhtiön toimintaa 
myös onnenpelien piiriin ja laajentaa edunsaajien joukkoa. Rahapelikentän lottoistaminen 
oli myös suunnittelutaloudelle tyypillinen toimi. Lottoistaminen oli osa kokonaisvaltai-
sesta suunnitelmaa järjestää rahapelikenttä (vrt. Alasuutari 1996, 213) ja näin jatkoa tradi-
tiolle, jossa julkinen valta haluaa ylhäältä käsin kontrolloida ja säädellä rahasta pelaamista 
alkoholipolitiikan tapaan.

Lottokauden alku muutti suuresti ketjua pelaaminen–pelikohde–tuoton käyttö. En-
nen lottoa olivat rahapelien kohteena olleet ravit tai urheilu ja tuotto mennyt hyvään koh-
teeseen. Lotto mursi tämän ketjun: pelin kohde voi olla mitä vain, mutta tuotot menivät 
yhä valtion hyväksymään ja laajasti määrittelemään yhteiseen hyvään. Lottotyttö Hilkka 
Kotamäen johdolla lotto teki pelaamisesta myös viihdettä houkutellen naisiakin pelaa-
misen piiriin (Niemelä 2012, 90–117; Matilainen 2017, 66). Näin lotto heitti myös tieto-
pelaajan identiteettiä sivuun (vrt. Matilainen 2012, 178–179). Pelikentällä pääosaa näytteli 
nyt itseään viihdyttävä tuuripelaaja tai yleiseen hyvään lahjoittaja, mutta ei enää tietylle 
elämänalalle harkitusti rahallisen tappionsa suunnannut häviäjä. Loton tuloon asti olivat 
moraalitalouden merkitykset dominoineet rahapelidiskurssissa: pelin ja tuoton kohteella 
oli selkeä yhteys. Viihteen kääntöpuolena lottoistamisen voi nähdä myös tahdon ja halun 
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ristiriitana (Sulkunen 1997, 214–215) – porttina, jossa halun voittaessa oli pohjimmiltaan 
kyse pelihimon irti päästämisestä. Kiinnostavaa tässä näkökulmassa on loton esiintulo jo 
suunnitelmatalouden alkupuolella. Voi jopa ajatella, että suunnitelmatalous oli tavallaan 
kilpailutalouden agentti ja avasi oven pelaamisen itseisarvon logiikalle. Lotto irrotti pelaa-
mista moraalisista kytköksistä, ja sen myötä hyväksyttiin ajatus, että pelata voi mitä vain, 
kunhan tavoite on hyvinvointivaltion kansallisen projektin rahoitus – raha satoi lotosta-
kin yhteiseen laariin. Kun pohtii alasuutarilaisia periodisaatioita, ne eivät tämän aineiston 
lottopuheessa osu aivan yhtä hyvin yksiin kuin hevostalouspuheessa. Pelipuheessa moraa-
litalous ulottui suunnittelutalouden puolelle, jonne myös kilpailutalouden aika selvästi 
kärkkyi.

Loton avauskierokseen valmistauduttiin veikkausyhtiössä huolella. Peli-intoa herä-
teltiin tuomalla esiin suurvoittojen mahdollisuus. Veikkaus luotti uudessa strategiassaan 
ulkomaisiin kokemuksiin, joissa loton suosio perustui nimenomaan sen kykyyn tuottaa 
suurvoittoja. (Ylikangas 1993, 156–157; ks. myös Mahlamäki 2003, 191.) Hetkessä yhtiön 
strategia kääntyi kohtuullisten voittojen asiantuntijapeleistä onnenpelejä ja suurvoittoja 
tarjoavaksi yhteisöksi, jonka siteet perusideologiaan, urheiluun, venyivät yhä löyhemmiksi 
(Mahlamäki 2003, 191). Odotukset loton suhteen olivat jopa epärealistisia. Lottohuumassa 
Veikkaaja-lehden nimi kääntyi 1971 Veikkaus–Lotto-lehdeksi. Myös yhtiön nimi muuttui 
1971 Oy Veikkaus Ab:ksi. Toimintakertomus tiivisti: ”Veikkaus menestyi loton rinnalla 
odotettua paremmin”. (Ylikangas 1993, 157; ks. myös Mahlamäki 2003, 19.) Lottoaminen 
oli yhtiöjohdonkin mielestä jotain muuta kuin veikkaamista (Mahlamäki 2003, 191). Lau-
sumasta kuvastuu sitkeäksi taottujen merkitysketjujen murtamisen vaikeus. Kuten jo 2003 
(Mahlamäki 2003, 191) totesin, Veikkaus-termi yhdistettiin vielä pitkään loton tulonkin 
jälkeen vain yhtiöön itseensä tai perinteiseen vakioveikkaukseen. Käytäntö oli voimissaan 
vielä 2010-luvun lopulla.

Loton avaus ei vastannut odotuksia, ja peliehtoja muutettiin 1972 lisäämällä pikku-
voittoja säilyttäen kuitenkin suurpotit. Lotosta tuli lopulta näin suomalaisten suosikkipeli 
ja se jyräsi muut pelimuodot. Loton tulo oli merkittävä osa rahasta pelaamisen kytkey-
tymistä yhteiskunnalliseksi käytännöksi. (Mahlamäki 2003, 191.) Loton tulo ei silti ollut 
ratkaiseva tekijä pelaamisen suosion nousussa 1970-luvun Suomessa. Lotto osui nousevan 
pelaamisen trendiin, jonka juuret olivat 1960-luvun puolivälissä. Silloin veikkausyhtiö 
siirsi strategiauskonsa voiton kasvattamisen voimasta myös ihmisten mukavuudenhalun51 
palvelemiseen. (Ylikangas 1993, 150.) Veikkausyhtiön johto käytti siis samaa strategiaa (se 
näki pelaajat asiakkaina ja pyrki tyydyttämään myös heidän mukavuudenhalusta ponnis-
tavat tarpeensa) kuin raviväki, joka jo 1960-luvun lopulta lähtien ryhtyi rakentamaan mo-
dernien ravikeskusten viihtyisiä peli- ja ravintolatiloja.

51 Kestoveikkaus (sama rivi voimassa 5 tai 10 viikkoa) helpotti pelaamista. Myös kuponkien kotijakelu 
edesauttoi vaihtojen kehitystä. (Ylikangas 1993, 150.) Toki kestoveikkaus vei urheilupelaamista kohti arpa-
jaisia ja uhkapeliä, koska pelaajalla oli kuponkia jättäessään tiedossaan vain yhden kierroksen kohteet. Näin 
tietopeli muuttui kestoveikkauksessa yhden kierroksen jälkeen tuuripeliksi.
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2000-luvun rahapelitutkimuksessa esiintyvät termit ”suojelijavaltio ja finanssivaltio”, 
joilla kuvataan valtion rahapelipolitiikan kahta erisuuntaista tavoitetta. Suojelijavaltio-
ta edustavat sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Finanssivaltion lippua taas 
heiluttavat valtiovarainministeriö ja niin sanotut edunsaajaministeriöt: opetus- ja kult-
tuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Finanssi-
valtion tukijoina kuin myös sen kanssa rahapelien tuoton konkreettisina hyödynsaajina 
ovat olleet sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin, urheilun, nuorisotyön ja tieteen sekä hevos-
kentän edunsaajat. (Hokkanen 2016, 461–462.) Juuri lottoistaminen oli se raja, jolloin fi-
nanssivaltion yliote suojelijavaltiosta tuli esiin yhä selkeämmin. Viimeistään tällöin mer-
kittävälle määrälle julkisen vallan poliitikkoja selvisi, kuinka paljon rahasta pelaamisesta 
voi koitua hyötyä heidän ajamilleen erilaisille intressipiireille.

3.2.3 Lotto toi julkisen vallan ja poliitikot rahasta pelaamisen isännäksi

Veikkausyhtiön suhde valtiovaltaan alkoi tiivistyä jo 1960-luvulla. 1968 alkaen yhtiö mää-
rättiin toimittamaan budjettinsa opetus- ja sisäministeriön tarkastettavaksi. Jo tätä ennen 
oli otettu käyttöön vuoden toimilupa aiemman viiden vuoden sijaan. 1970 Veikkaustoi-
mistoa vaadittiin muuttamaan yhtiöjärjestystään niin, että valtion edustajien osuus hal-
lintoelimissä olisi kasvanut. 1970-luvun alun Veikkaustoimisto Oy oli kuitenkin yhä 21 
urheiluyhteisön omistuksessa: pääomistajina SVUL, SPL ja TUL. (Ylikangas 1993, 160; 
Komiteanmietintö 1973: 138; ks. myös Mahlamäki 2003, 193.) Oikeiston oppositiolehdet 
puolustivat 1970-luvun alussa urheilua ja vastustivat valtion kontrollia:

Lotto ja uusi yhtiöjärjestys tuntuvat kulkevan käsi kädessä. Lotossa ei urheilulla ole mitään 
tekemistä. Tähän vedoten on urheilun osuutta… veikkausvoittovaroihin… helppo vähen-
tää. Urheilumme [on] jälleen kerran kokenut iskun selkään. Seuraava vaihe lienee yhtiön 
täydellinen valtionjohtoon ottaminen eli sosialisoiminen. (US 18.2.1970; Mahlamäki 2003, 
194.)

Veikkausyhtiön valtiollistamisprosessi kytkeytyi juuri loton voittokulkuun (Ylikangas 
1993, 161). Loton kylväessä ympärilleen ennennäkemättömiä rahasummia yhtiö etääntyi 
yhä kauemmaksi urheilusta (Mahlamäki 2003, 194). Loton suosio aktivoi toki myös pelihi-
mon kurissa pitäjien joukkoja, mutta ennen kaikkea lottovyöry herätti poliitikot. Loton sa-
tumaiset voitot eivät kohdistuneet näin vain pelaajille, vaan myös poliitikoille valaistui lot-
tovyöryssä eritoten loton ja yleensä rahapelien kassavirrasta generoituvat mahdollisuudet 
avustaa mitä erilaisimpia julkisen vallan piirissä olevia yhteisöjä. (Emt., 196.) Lottopelin 
tulovirrat nakersivat entisestään pelaamisen alkuvaiheen kiinteää yhteyttä pelin kohteen 
ja tuotonsaajan välillä, ja näin lotolla oli, kuten yllä on kuvattu, monisuuntaisia ja -ulottu-
vaisia, välittömiä ja välillisiä, seuraamuksia.

1970-luvun suomalaisen rahapelikentän rakennetta ja funktioita pohtinut komitea 
(1973:138) ottikin työssään esille valtiovallan roolin ”pelihimon kurissa pitämisessä ja 
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suuntaamisessa hyviin tarkoituksiin”. Lausumat luotasivat niin julkisen vallan roolia raha-
pelikentällä kuin Suomen vedonlyöntikentän rakennetta pitkälle tulevaisuuteen. (Ks. lisää 
valtiovallan roolista suomalaisen pelikentän muutoksissa 1970-luvulla Mahlamäki 2003, 
195.):

[Vedonlyönnin] rajojen määrittelyn tulisi perustua sellaisiin yhteiskuntapoliittisiin ratkai-
suihin, joissa vedonlyöntiä… tarkastellaan vapaa-aikapolitiikan osana ja… tuottoa yhteis-
kunnan menojen rahoituslähteenä (Komiteanmietintö 1973:138, 108; Mahlamäki 2003, 
195).

Lausuma rakensi valtiolle optiota puuttua myös hevospeleihin. 1970-luvulle tultaessa ve-
donlyönnin kenttä oli muuttunut nuoren Suomen yhteisöjen hyväksi tapahtuneesta pe-
laamisesta julkisen vallan ohjaamaksi vapaa-aikapolitiikaksi, jonka tuotto toimi valtion 
rahoituslähteenä, hyvinvointivaltion rahoittajana. Tulkintaansa rahapelien roolista toimia 
valtion rahoituslähteenä komitea (1973:138) selvensi toteamalla: ”Arpajaistoiminnasta val-
tiolle tuloutettavan tuoton käyttö on… vaihtoehtoista verotulojen käytön kanssa”. Komitea 
myös tyrmäsi liike-elämästä mallinnetun, yksityisille voittoa tavoitelleen rahapelin. Kan-
nanotto implikoi idean välttää pelaamisen sosiaalisia haittoja. (Mahlamäki 2003,195–196.) 
Se on kantanut pitkälle rahapeli-instituutioiden ja valtiovallan suhteen määrittelyssä. 
Vaikka komitea esitti selkeästi finanssivaltion roolin, sen linjauksilla oli myös selkeä yh-
teys aiemmin suuresti pelikenttää hallinneeseen suojelijavaltioon (vrt. Hokkanen 2016, 
461–462).

Komitean linjauksilla (1973:138) valtio valmistautui rahapelikentän haltuunottoon 
(Ylikangas 1993, 161, 163). Pelaamisesta tuli viimeistään loton myötä myös valtiontalou-
dellisia vaikutuksia omaava käytäntö. Sen vuoksi ”arpajaistoiminta tulisi saattaa valtion 
tehokkaaseen ja keskitettyyn valvontaan” (Komiteanmietintö 1973:138, 109). Lausuma 
ei kuvaa vain uskoa suunnittelutalouden keskeisiin parametreihin – aiempaa parempaan 
suunnitteluun ja organisointiin, vaan se myös mursi mielikuvaa urheilun ja veikkaamisen 
liitosta ja rakensi yhä selkeämpää yhteyttä veikkaamisen ja hyvinvointivaltion rahoitta-
misen välille. (Mahlamäki 2003, 196.) Pyrkimällä ohjaamaan pelituottoja myös urhei-
lun ulkopuolelle, yleishyödyllisiin tarkoituksiin, haluttiin varmistaa rahapelitoiminnan 
moraalinen kestävyys ja vahvistaa mielikuvaa julkisesta vallasta vastuullisena toimijana 
(Ruckenstein 2013, 175). Esittämällä valtion rahapeleistä saamien tulojen käytön veron-
korotuksien vaihtoehtona komitea (1973: 138, 108: ks. myös Mahlamäki 2003, 196) loi ar-
kijärjellistä pohjaa (Karvonen 1993, 25) uuden, kaikille hyvää tuovan rahapelidiskurssin 
argumentaatiolle: ”Varojen käyttö tulisi… sopeuttaa yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden 
mukaisesti… Varainhankintalähteen ja varojen… sidonnaisuus ei saa muodostua esteeksi 
käyttää varoja muihinkin… tarkoituksiin”.

Komitea (1973: 138, 133–136) teki konkreettisia muutosehdotuksia Veikkausyhtiöstä 
ja raha-arpajaisista, muttei katsonut vielä tarpeelliseksi liittää hevospelejä Veikkauksen 
valikoimaan (Mahlamäki 2003, 197). Veikkauksen omistajien ääni ei juuri kantautunut 
komitean korviin sen pohtiessa rahapelikentän järjestelyjä (emt., 199). Uhkaamalla evätä 
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toimiluvan valtio sai veikkausyhtiön omistajat myöntyväisiksi omistusjärjestelyille. Leh-
distö kuitenkin muistutti urheilun ja rahasta pelaamisen alkuperäisestä liitosta. (Ylikan-
gas 1993, 161–162.):

Kun toimilupa on lyhytaikainen ja se myönnetään viime hetkellä, pysyvät anojat… nöyrinä. 
Veikkauksen muuttamiseen valtionyhtiöksi ei komitea… löytänyt perusteluja… Veikkaus 
on toimiluvalla pidetty kiltisti kytkettynä ja… vielä tiukemmin valtion komennossa kuin 
varsinaiset valtionyhtiöt… Yhtiön omistuspohja muistuttaa kiusallisella tavalla siitä, että 
veikkaus on urheiluväen alkuun panemaa. (Ylikangas 1993, 161; ks. myös Mahlamäki 2003, 
199, alkuperäinen julkaisu Suomen Urheilulehti 5.12.1973.)

Komitean merkittävin ehdotus oli esitys Veikkaus Oy:n valtiollistamisesta. Se oli ehto 
muiden esitysten toteutukselle. (Mahlamäki 2003, 199.) Opetusministeriö perusti osto-
tarjouksensa yhtiön taseessa esitettyyn kiinteän omaisuuden arvoon, mutta pääomista-
jat pyysivät kaksinkertaista hintaa. Keväällä 1975 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 
osake-enemmistön ostosta. Kauppa toteutui käytännössä valtiovallan esittämillä ehdoilla 
ja kauppahinnalla. Yhtiön alkuperäisten omistajien esittämälle vaatimukselle ottaa huo-
mioon kauppahinnan määrittelyssä kiinteän omaisuuden ohella yhtiön liikearvo ei juu-
rikaan löytynyt ymmärrystä. (Ylikangas 1993, 163.) Valtio ja pääomistajat allekirjoittivat 
23.4.1975 sopimuksen Oy Veikkaus Ab:n osakkeiden luovuttamisesta valtion haltuun. Siir-
to tapahtui 29.12.1975, ja maksuaikaa valtio sai vuoteen 1980 saakka. Veikkaus aloitti val-
tionyhtiönä 1.1.1976, ja huhtikuussa 1976 sille siirtyi myös raha-arpajaisten toimeen pano. 
Pienentämällä urheilun osuutta uusissa tuotteissa valtio maksoi osakekauppansa veikkaus-
yhtiön aiemmin urheiluun suuntaamilla tuotoilla. (Ylikangas 1993, 163; Hautamäki 2019, 
63; ks. myös Mahlamäki 2003, 199–200.) Suunnittelutaloudessa ja raskaassa modernissa 
elettiin vahvan valtion aikaa. Julkisen hyvän tavoittelu oli oman aikansa moraali pesuri, 
tavoite ja väline yhtä aikaa. Sillä argumentoitiin niin rahasta pelaamisen muuntautuminen 
yhteiskunnallisesti hyväksytyksi käytännöksi kuin yhteisöllisen rahapelitoimijan siirtämi-
nen valtio-omisteiseksi yhtiöksi.

Politiikan kentän voima avasi väylää monille jo arpajaiskomitean mietinnössä esite-
tyille ideoille rahapelikentän kehittämisestä (Mahlamäki 2003, 201). Veikkausyhtiöstä 
konstruoitiin rahapelien ”konglomeraatti” (vrt. Herkman 2005, 74). Siitä ei kehittynyt 
moniottelija, pelaamisen tavaratalo (Mahlamäki 2003, 201) vain omalle rahapelikentäl-
leen, vaan valtiollistaminen kiihdytti entisestään kehitystä, jonka myötä valtion rahape-
liyhtiöstä muotoutui merkittävä toimija mitä erilaisimmille julkisen vallan ja kansalais-
yhteiskunnan kentille. Valtiollistaminen oli myös ”poliittisen avun prosessin päätepiste”: 
puolustaakseen urheilun asemaa veikkausyhtiön oli 1950-luvulla ottanut poliittisen eliitin 
suhdetoimintansa kohteeksi. Poliitikot tulivat ja valtasivat lopulta koko yhtiön, johtavat 
virat ja luottamustoimet ja ottivat haltuunsa myös osakkeet – yhtiön perustajien varoil-
la. (Mahlamäki 2003, 201; ks. myös Ylikangas 199, 124.) Valtiollistamisprosessi, joka siis 
ponnisti valtiovallan päätöksestä toteuttaa lotto nimenomaan veikkausyhtiön pelinä, oli 
1900-luvun merkittävin Suomen rahapelikenttää muokannut prosessi. Se jatkui 1980- ja 
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1990-luvulla hevospelien erilaisina jakoina julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan kes-
ken. Se on jatkunut myös 2010-luvulla. Ei vaadi tavatonta tulkintaa ja mielikuvitusta, kun 
näkee yhteyden veikkausyhtiön valtiollistamisprosessin 1975–1976 ja suomalaisen raha-
pelikentän toistaiseksi suurimman muutoksen – rahapelitoimijoiden saattamisen yhteen 
valtionyhtiöön 1.1.2017 alkaen – välillä.

3.2.4 Pelaamisen edunsaajat pirstaloituivat

Valtiollistetulta Veikkaukselta odotettiin vuosi vuodelta parempaa tulosta, ja yhtiö käytti 
yhä uusia keinoja peli-innon lisäämiseksi. Tilanne oli ristiriitainen osalle poliitikoista. (Yli-
kangas 1993, 163; Mahlamäki 2003, 200.) Toiset painottivat yhä suurempia tuloutuksia, 
toiset taas arvostelivat yhtiön käyttämiä tapoja peli-innon kasvattamisessa. Asetelma oli 
finanssivaltio vs. suojelijavaltio. Jo arpajaiskomitea (Komiteanmietintö 1973:138) oli pohti-
nut pelaamisen sosiaalisia haittoja. Komiteaa johtanut Aarno Hannus arvosteli 1976–1977 
Veikkausta taloudellisen hyödyn korostamisesta ja ehdotti, että yhtiön tuli luopua mainok-
sista, lottotytöstä, suurista poteista ja nuorison valmentamisesta veikkaamiseen (Ylikangas 
1993, 163–164; ks. myös Mahlamäki 2003, 200). Hannus ehdotti kaupallisuuden häivyttä-
mistä työtä ihannoivassa 1920-luvun hengessä:

Onko oikein käyttää hyväksi ihmisten pelihalua ja suurten ilman työtä tulevien voittojen 
toivetta yllyttämällä heitä käyttämään rahaa… peleihin ja pitämällä… voittosuhde niin al-
haisena kuin voidaan. (Ylikangas 1993, 164; Mahlamäki 2003, 164.)

Omistajanvaihdoksen myötä vahvistuneen veikkausyhtiön modifikaation urheiluveikka-
usyhteisöstä valtiovallan rahankerääjäksi voi nähdä myös yhteisöllisyyden väistymisenä 
liiketoiminnan tieltä. Jos Veikkaus oli alun perin yhteisöfunktiota toteuttanut orgaani, 
näyttää sen vain rahasta pelaamista koskeva tietoisuus voimistuneen samaan tahtiin kuin 
yhteisömuotoinen, urheiluun artikuloituva elämä väistyi ja yhteiskuntamuotoinen52 voi-
mistui. Orgaaninen, aito elämä on yhteisöelämää (Gemeinschaft), ja (Beruf ) eli rahasta 
pelaaminen urheiluyhteisön hyväksi kuului veikkausyhtiön alkuvuosiin, aikaan ennen 
kuin rahapelaamisesta tuli yhteiskunnan (Gesellschaft) rahoituslähde. Kun  Gemeinschaftit 
muuttuvat Gesellschafteiksi, muuttuu yhteiskunnan kokonaisuuden jäsennysperiaate mark-
kinoiden organisoimaksi, liiketoimeksi (Geschäft)53. Näin nähtynä ei voitu sallia valtion 
peliyhtiölle vapaan markkinatalouden kilpailukeinoja, ammattimaisen johdon yritystä li-

52 Tönnies antaa teemoista selkeän käsityksen. Hän puhuu Beruf ista, kutsumuksesta, ja esittää myös 
sen vastakohdan: ”Ihmisten elämää ja tahtomista tarkastellaan yhtäältä olennaisesti orgaanisena…” Tähän 
elämään ja elämäntapaan viittaa kutsumus (Beruf ). ”Toisaalta elämä käsitetään liiketoimeksi (Geschäft)”. 
( Tönnies 1922, 134–135.)
53 Murroksessa syntyi 19. vuosisadan sivilisaatio, jossa “yhteiskunnan ydinolemus alistetaan markkinoi-
den lakien alaiseksi”. Muutos on ongelmallinen. Jos markkinamekanismi sallittaisiin ainoana ohjaustekijänä, 
“seurauksena olisi yhteiskunnan tuhoutuminen”. Yhteiskunta ei kestä ”karkeisiin kuvitelmiin perustuvan 
järjestelmän vaikutuksia”, ellei sitä suojella “tämän saatanallisen myllyn, [markkinamekanismin], jauhannal-
ta”. Syntyi kaksoisliike: “Markkinat laajenivat jatkuvasti, mutta… vastaliike esti laajenemisen tiettyihin suun-
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sätä vapaasti keinoja pelaamisen kasvattamiseksi. Vastaliike korosti vastuuta ja moraalia. 
Vaikka omistajanvaihdos kulki suunnittelutalouden premissien mukaan, oli yltiökaupalli-
suuden torjunnassa myös moraalitalouden pärskeitä. Muutos ei ollut yhtäkkinen, ja suun-
nittelukaudenkin puheessa kaikui tarve heikkojen suojelemiseen, mikä oli noussut esiin 
aina 1700-luvulta alkaen.

Veikkausyhtiön valtiollistaminen pikemminkin kiihdytti kuin vaimensi urheilun 
edunsaaja-aseman heikentymistä. Rahapelien merkitys artikuloitui jo 1970-luvun lopulla 
yhä selkeämmin koko laajasti tulkittavan kulttuurin, ei vain urheilun tukemiseen. Vuoteen 
1982 tultaessa urheilun saama osuus oli laskenut 41 %:iin voittovaroista, ja hallitus asetti 
vuodelle 1983 tavoitteeksi 38 %:n osuuden urheilulle. (Ylikangas 1993, 210.) 1990–2012 ur-
heilun osuus veikkausvaroista on vaihdellut 1990-luvun noin 35 %:sta noin 21 %:iin (2001) 
päätyen 2012 noin 25,0 %:iin. Raha-arpajaisten ja veikkauspelien tuoton käyttämistä ohjasi 
vuoden 2016 loppuun jakosuhdelaki, jonka määräämiin jakosuhteisiin siirryttiin asteit-
tain vuoteen 2010 mennessä (Edilex 1054/2001): taide 38,5 %, urheilu- ja liikuntakasvatus 
25 %, tiede 17,5 % ja nuorisotyö 9 % lopun 10 % jäädessä harkinnan mukaan jaettavaksi. 
Vuodesta 2017 alkaen Suomessa on toiminut vain yksi – RAY:n, Fintoton ja Veikkauksen 
sulautumisen myötä syntynyt – rahapeliyhtiö, valtion omistama uudistettu Veikkaus Oy 
(luku 10). Uudistetun arpajaislain (Edilex 1286/2016) myötä yhtiön tuotonjako on määri-
telty seuraavasti: 53 % urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön, 
43 % terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja 4 % hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edis-
tämiseen.

Mutta mistä sitten johtui kehitys, joka pudotti urheilun osuuden 1950-luvun alun 100 
prosentista huonoimmillaan viidennekseen? Ylikangas näkee 1983 jakotilanteeseen joh-
taneen prosessin olleen määrätietoinen ja tarkoitushakuinen. ”Hallitukset väristä riippu-
matta ajoivat urheilun osuuden kaventamista. Yleinen mielipide ja eduskunta… heitteli-
vät kapuloita hallituksen rattaisiin, mutta vain kapuloita”. Taistelussa rahasta ei siis ollut 
vakiintuneita poliittisia jakolinjoja. Suurin syy urheilun osuuden laskuun oli Ylikankaan 
mukaan urheilun alamäki: urheilulla ei 1960-luvun lopulla ollut enää itsenäisyyden alku-
ajan tenhoa. Urheilu ei ollut enää välttämätön kansallisen, suomalaisen identiteetin raken-
tamisessa. Toisaalta urheilu sai Veikkauksen resursseilla tarpeensa tyydytetyiksi ja pide-
tyksi toimintakenttänsä vireänä. Kun se ei tuonut uutta kansainvälistä menestystä, voivat 
poliitikot miettiä myös muita kohteita veikkausvaroille. (Ylikangas 1993, 213; ks. myös 
Mahlamäki 2003, 207.) Ylikankaan analyysiä voi jatkaa tarkennuksella, että urheilun 
edunsaajastatusta heikensi myös pelaamisen vähittäinen nousu itseisarvolliseksi toimin-
naksi (Mahlamäki 2003, 207). Jo 2007 suomalaiset pelasivat kreikkalaisten ohella eniten 
rahapelejä Euroopassa (Palukka & Auvinen 2010). Suomalaiset ovat säilyttäneet asemansa 
rahapelitilastojen kärkimaana myös 2010-luvulla. Vuonna 2015 tehdyn selvityksen mu-
kaan Suomessa pelataan rahapelejä eniten koko Euroopassa: 15–74-vuotiaista suomalaisis-

tiin”. Markkinamekanismin synnyttämä vastaliike rajoitti markkinoiden toimintaa “työn ja maan ja rahan 
suhteen”. (Polanyi 2009, 134–137, 221–222.)
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ta 80 prosenttia oli pelannut rahapelejä kahdentoista viime kuukauden aikana (Salonen & 
Raisamo 2015, 5). Rahasta pelaamisen nousu itseisarvolliseksi toiminnaksi on vaikuttanut 
suuresti suomalaiseen yhteiskuntaan. Kyse ei ole vain rahapelituottojen jakamisesta tai pe-
lihaittojen torjunnasta. Rahasta pelaaminen on oleellinen osa notkean modernin sfääriä ja 
se on artikuloinut ihmisten arkielämään – koko arjen kulttuuriin.

Rahasta pelaamisen nousun, kietoutumisen arjen elämään ja sulautumisen kivuttoma-
na, implisiittisenä54 verona hyvinvointivaltion rahanhankintakoneistoon voi nähdä myös 
jatkuvana prosessina, jonka juuret ovat kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan pääosin 
suunnittelutalouden aikaisessa rahapelitaistossa. Veikkausyhtiön valtiollistaminen, ra-
ha-arpojen siirto Veikkaukselle ja peliautomaattien legitimointi RAY:n yksinoikeudeksi55 
olivat osa prosessia. Valtio oli jo 1980-luvun alkuun mennessä ottanut rahapelikentän lähes 
täysin haltuunsa. Näin ei alkuperäisten edunsaajien asemaa ollut helppo puolustaa enää 
ravipeleissäkään (Mahlamäki 2003, 208).

3.3 Rapukesteiltä ravikriisiin
Ajatus ravikilpailuista veikkausyhtiön kohteina oli ollut esillä jo 1971 (Ylikangas 1993, 
192). Idea unohtui, mutta ravipelien 1970-luvun raketin lailla noussut tulovirta herätti taas 
Veikkauksen innon V5-peliä56 kohtaan. Yhtiöllä oli arpajaiskomitean (1973:138) antama 
optio liittää V5 veikkauspelien valikoimaan. Hipposjohto sai kutsun rapuillallisille 1979. 
(Mahlamäki 2003, 220–221.):

Veikkaus Oy on… osoittanut olevansa kiinnostunut V5-pelistä. Hippos on käynyt alusta-
via neuvotteluja… Veikkaus… arvio[i], että vaihto saattaisi nousta 5-6-kertaiseksi…. (HU 
14.11.1979, valtuuskunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Paavo Vesterisen puheen refe-
raatti; Mahlamäki 2003, 221.)

HU-lehti seurasi V5-järjestämisoikeuskeskustelua tiiviisti. Valtuuskunnan kokousta syk-
syllä 1980 se ennakoi kysymällä: ”Siirretäänkö V5 Veikkaukselle vai jatkaako Hippos pelin 
hoitamista?” (HU 17.9.1980). Yhdistyksen toimitusjohtaja Pekka Ilkka pyrki varmista-
maan kentän tuen (Mahlamäki 2003, 222). Hän tarjosi kenttäväelle vain porkkanoita, ei 
keppiä:

54 Rahapeliyritykset tulouttivat 2014 valtiolle tuloa yhteensä noin 1,2 miljardia euroa, josta vain pieni osa 
(18 %) on arpajaisveron tuottoa. Loput voidaan mieltää implisiittiseksi veroksi: rahapelituotot, joita jaetaan 
yleishyödylliseksi katsottuihin kohteisiin, ovat veronluonteisia maksuja, joita ei kuitenkaan kutsuta veroiksi. 
(Kotakorpi ym. 2016, 447.)
55 Yksityisille peliautomaateille ja -laitteille ei myönnetty enää lupia vuoden 1975 jälkeen (Kortelainen 
1988, 204–206).
56 Hippos oli aloittanut valtakunnallisen V5-pelin 1974, heti sen jälkeen kun neuvottelu sen siirrosta 
Veikkaukselle oli painunut loton vyöryn ja hevostalousyhteisöjen organisaatiomuutosten alle. Hippoksen 
toimilupa mahdollisti V5:n pelaamisen myös radan ulkopuolella. Vuonna 1975 toimi jo yli 700 V5-pistettä. 
(Mahlamäki 2003, 209.)
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Veikkauksen… sopimus merkitsisi… että raviurheilu saisi palkintotueksi kaksinkertaisen 
rahamäärän. Veikkaus… hoita[a] peliä… puolta halvemmalla… . (HU 17.9.1980; Mahlamä-
ki 2003, 222–223.)

Hevosväki yhtyi 1970–1980-lukujen vaihteessa maatalouspuheen muutoksiin asutuspo-
litiikasta maataloustuen sfääriin (Mahlamäki 2003, 223). Puhetapamuutokset ovat liki 
yhdenmukaisia ja samanaikaisia elämän eri lohkoilla. Maatalous ei ollut enää 1970-luvun 
lopulla asutuspolitiikkaa vaan osa tulopoliittista järjestelmää, jossa eri tulonsaajaryhmien 
kasvaneet etuudet kompensoitiin myös maataloustuottajille. Siirtymä moraalitaloudesta 
suunnittelutalouteen merkitsi tasa-arvon ja demokratian nousua premisseiksi, joista muut 
asiat johdettiin. (Alasuutari 1996, 68–69, 256.)

Maatalouden tukipuhe esiintyi myös V5-puheen argumentaatiossa. Maatalouspuheen 
tapaan V5-puheessa oli osia moraalitalouden sfääristä, oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvo-
pyrkimyksestä. Hippos jakoi V5-pottia tulonjaon ja hajasijoittamisen hengessä, ennen kuin 
yhtäkään uuden sopimuksen pelimarkkaa oli laarissa. (Mahlamäki 2003, 223–224.):

…osa palkintotuesta käytettäisiin V5-lähtöjen palkintotueksi ja osa… palkintotueksi ra-
doille, jotka eivät V5-lähtöjä järjestä. Tällä pyritään… tasoittamaan alueellisia eriarvoisuuk-
sia… . (HU 17.9.1980; Mahlamäki 2003, 223.)

Kuten yllä oleva esimerkki osoittaa, 1980-luvun alun hevospelipuhe oli selkeää suunnit-
telutalouden puhetta. Ajan henkeen sopien siinä pyrittiin yhdistämään lait, tuet ja avus-
tukset kaiken kattaviksi järjestelmiksi (Alasuutari 1993, 109). Avaintermit oli kuitenkin 
irrotettu moraalitalouden diskurssista suunnittelutalouden pelidiskurssin osiksi. Näin ar-
tikulaatio sopeutui kontekstiin, ja kytki sen hengessä yhteen eri aikakausien elementtejä. 
1980-luvun alun pelipuhe oli myös osoitus siitä, että alasuutarilaiset talouskäsitteet eivät 
anna hevostalouden pelipuheelle aivan yhtä tukevaa selkänojaa kuin mitä ne antavat koko 
hevostaloutta luotaavalle puheelle. Tähän voi vaikuttaa ainakin kaksi eri tekijää. Ensinnä-
kin rahasta pelaamisen kentällä voi esiintyä ristiriitaisia funktioita (Raento 2012b, 238). 
Niiden kurissa pitäminen on julkiselle vallalle huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi 
hevosjalostuskentän ohjaus. Toisaalta (hevos)pelaaminen vaikuttaa kentältä, jossa jo varsin 
varhaisessa vaiheessa näyttää tulevan esiin kilpailutalouden ajalle ominaisia ulottuvuuksia.

Hippoksen valtuuskunta hyväksyi V5-sopimuksen 13.9.1980 (Suomen Hippos 1980, 
51–53). Mutta opetusministeriön esityksestä Veikkauksen hallintoneuvosto ei hyväksynyt 
sopimusta, koska V5-tuotto olisi tällöin käytetty vain hevostalouden edistämiseen, eikä 
hevospeleistä olisi tullut tuottoja kulttuurin tai urheilun edunsaajille. Rahapelidiskurssi 
oli Veikkauksella ja Hippoksella 1980-luvun alussa erisisältöinen. Hippoksen keskiössä 
olivat hevostalous ja pelaajat, Veikkaukselle pelaaminen oli keino varojen hankkimiseksi 
valtiolle, ja V5-pelin suosio uhkasi Veikkauksen edunsaajien tuottoja57. (Mahlamäki 2003, 

57 1974–1980 oli ravien V5-pelin vaihto kasvanut 16-kertaiseksi (Suomen Hippos 1974; 1980), kun Veik-
kauksen pelien tuotto, yhtiön valtiolle luovuttama toiminnan ylijäämä, oli samanaikaisesti vain 1,3-kertais-
tunut (Seppälä 1996, Liite 2). Veikkaustuottojen osuus valtion budjetista 1970 oli 0,34 % mutta jo 1980 yli 
kaksinkertainen eli 0,71 % (emt., Liite 2).



121

224–225.) Veikkauksen hallintoneuvoston päätös siirtää V5-sopimuksen käsittelyä oli yksi 
etappi polulla, jolla Hipposta ohjattiin Veikkauksen tielle, tavoitteena varojen kokoaminen 
valtiolle: jos hallintoneuvosto olisi hyväksynyt Hippoksen ratifioiman sopimuksen ja sää-
dösmuutokset olisi tehty, olisi hevospelien autonomia jatkunut (emt., 226).

Rahapelikentän järjestelyissä ei kuitenkaan ollut kyse vain hevosväen ohjaamisesta 
peleineen samalle polulle valtion peliyhtiön kanssa. Ravien määrä ja niiden yleisömäärät 
olivat 1970-luvulla suureessa nosteessa. 1970 järjestettiin 263 totoravit, joissa oli yleisöä 
258  000 henkeä – vastaavat luvut 1980 olivat 655 ravit ja 1,2 miljoonaa katsojaa (Mah-
lamäki 2003, 148). Peliyhteisöjen kamppailun taustalla vaikutti myös taistelu ihmisten 
vapaa-ajasta – olihan Veikkauksen johtokaksikolla, Jukka Uunilalla ja Pekka Martinilla, 
myös selkeä urheilu(järjestö)ura. Taistoa käytiin näin myös urheilun laajalla kentällä. Eri-
toten perinteinen urheiluväki koki ravien suuren suosion uhaksi niin urheilun rahoittajal-
le, Veikkaukselle, kuin ihmisurheilun moninaiselle lajikirjolle. 1980-luvun rahapelikentän 
kamppailusta helposti esiin nousevan uudelleenkytkennän (halun saada toton hulluina 
vuosina ylisuuriksi paisuneita ravipelituottoja myös hyvinvointivaltion rakentamiseen) 
taustalta paljastuu veikkausjohdon ja valtiovallan ajamien pyrkimysten toinen, laaja ja yhtä 
relevantti taustakytkentä: raviurheilun ja koko hevostalouden nousun pysäyttäminen. Juu-
ri näiden kahden erillisen, mutta myös toisiinsa kytkeytyvän artikulaation vuoksi ei hevos-
pelikenttää voitu ennakkopelienkään osalta järjestellä uudelleen niin, että hevospelien au-
tonomia (tuotto vain hevostaloudelle) olisi jatkunut.

3.3.1 Toto oli verolle pantava

Syksy 1981 oli hevostalouden murroksen aikaa. V5-sopimus nousi esiin herättäen taas toi-
veita sammosta, joka nostaisi palkintoja ja kuittaisi ravirataverkon rakentamisesta aiheu-
tuneet velat. Toisaalta myös epäiltiin Veikkauksen ja valtion tarkoitusperiä, kun jo kesällä 
1981 olivat synkät pilvet ilmestyneet ravitaivaalle. Verohallitus oli esittänyt radoilla pelat-
tujen hevospelien siirtoa arpajaisverolain alaisuuteen. Vuonna 1981 raviradalla pelattujen 
toto- ja V4-pelien voitot verotettiin yhä tulo- ja varallisuusverolain perusteella, ja verote-
tuksi tuleminen edellytti voittojen ilmoittamista henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. 
V5-voitot taas verotettiin 1981 arpajaisverolain perusteella voitonmaksun yhteydessä. Vero-
hallitus arvioi, etteivät pelaajat olleet tietoisia toto- ja V4-voittojen verovelvollisuudesta ja 
valtiolta jäi näin saamatta tuloja. Ajatus konkretisoitui 1982 budjetissa: Raviradoille pela-
tuille hevospeleille esitettiin 10 %:n arpajaisveroa. Verolle ei haluttu vain voittoja vaan peli 
kokonaisuudessaan, koska vero määräytyisi panosten kokonaissummasta ja sen maksaisi 
pelaajan sijaan vedonlyönnin toimeenpanija. (Mahlamäki 2003, 227.)

Valtiovalta halusi muuntaa aiemman yksilöllisen totopelivoittojen (tulo)veron kollek-
tiiviseksi hevospeliveroksi. Se perusteli sitä myös rahapelien verotuksen harmonisoinnilla 
(Mahlamäki 2003, 227). Harmonisoinnin puhe ponnistaa toisen tasavallan puheavaruu-
den kestävimmältä pohjalta, oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden lähteistä: yhteisön 
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elinolojen on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa sen omiin ansioihin (Alasuutari 1996, 
115–116). Korostamalla harmonisoinnin tarvetta julkinen valta kätki yhdenmukaisuuden 
hyveen taakse artikulaation todellisen taustavoiman, halun saada myös hevospelituotot 
laajasti hyvinvointivaltion rahoitustalkoisiin58. Liitettävän elementin, arpajaislakiveroesi-
tyksen, omat ominaisuudet eivät siis olleet ratkaisevia. Oleellista on, mihin syksyllä 1981 
esitetty veroesitys oli momentoitunut: yhdenmukaistamisen kautta tasa-arvoon ja oikeu-
denmukaisuuteen (hevosväen peleistä saamat tulot eivät olleet oikeassa suhteessa sen an-
sioihin ja eritoten muihin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asemaan). Tässä taustalla 
olleessa artikulaatiossa oli juuri esityksen todellinen taustavoima. Vetämällä oikeuden-
mukaisuuden narusta valtiovalta saattoi luoda poliittista suostuntaa ja rikkoa hevospe-
lien, julkisen vallan mielestä epäoikeudenmukaisen diskurssin. Harveyn (2008, 51–52) 
mukaan kulttuurisia ja traditionaalisia arvoja (oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo) tai pelko-
ja (”toisia”, esimerkiksi hevosmiehiä) kohtaan voidaan hyödyntää toisenlaisten reaaliteet-
tien verhoamiseen. Näin tapahtui 1980-luvun alun hevospeliverotuksen esityksissä – niin 
valtiovallan ja urheiluväen esittämissä totopelivoittojen verotuskaavailuissa kuin V5-pelin 
siirtopuheissa ja laajemmin vielä taistossa ihmisurheilun ja raviurheilun kenttien välillä.

Totoveroaloitteen tullessa julkisuuteen syyskuussa 1981 Hippoksen torjuntastrategia 
perustui pitkälti argumentteihin, joita oli käytetty jo 1976 ja 1978. Taistelun edetessä ar-
gumenttivalikoima monipuolistui, eritoten kompromissiesityksen jälkeen. Marraskuussa 
1981 hallituspuolueet päätyivät esittämään viiden prosentin arpajaisveroa alkuperäisen 
kymmenen sijaan. Tämä kompromissiesitys eteni sitten myös eduskuntakäsittelyyn. (Mah-
lamäki 2003, 228.)

HU-lehdessä syksyllä 1981 esitetyt totoveron torjuntataistelun argumentit voi jakaa 
seitsemään teemaan (työ, sosiaalinen vapaa-aika, harmaa talous, epäoikeudenmukaisuus, 
luottamus, pragmatismi, uhka). Niiden yhteinen sanoma oli: ”Arpajaisverolain muutos oli-
si haitallinen hevostaloudelle ja eritoten raviurheilulle eikä se myöskään olisi valtion edun 
mukaista”. Seuraavassa esitän lyhyen päivitetyn, tiivistelmän kirjassani (Mahlamäki 2003, 
228–232) laajemmin esitellyn analyysin tuloksista. Päivitetyn tiivistelmän johtopäätökset 
tukeutuvat pääosin tämän työni aluksi esiteltyyn käsitteellis-teoreettiseen tulkintakehyk-
seen:

 – Työn merkitys mobilisoitiin hevostalouden tueksi, muttei enää puheena työhevosista ja 
hevostyöstä. Raviurheilussa työ artikuloitui 1980-luvulla elinkeinoon, raviteollisuuteen 
ja ammattimaiseen hevoskasvatukseen. Uutena argumenttina esiintyi hyödyllisen va-
paa-ajan käsite. Hyödyllisyyden ja sosiaalisen yhteisöllisyyden kautta haettiin raviurhei-

58 Tosiasiallinen syy totoveroesitykseen olivat valtion ylisuuret totovoittovarat, joita käytettiin 1980-luvun 
alussa vain hevosalan hyväksi. Maa- ja metsätalousministeriölle ohjatut varat olivat 1970-luvulla absoluutti-
sin luvuin lähes 60-kertaistuneet, kun opetusministeriön Veikkaukselta saama tuloutus oli samaan aikaan 
vain hieman yli kaksinkertaistunut (Mahlamäki 2003, 228; Seppälä 1996, liite 2). Valtio halusi laajentaa toto-
varojen käyttötarkoitusta. Se kävi Hippoksen valtiolle ohjautuvien tulojen käytöstä samaa prosessia, jota se oli 
käynyt veikkausyhtiön kanssa 1950-luvulla. 1945–1953 oli veikkausmyynti 112-kertaistunut (Ylikangas 1993, 
78), ja valtio halusi käyttää sille tuloutettuja varoja muuhunkin kuin urheiluun.
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lulle oikeutusta vapaa-ajanviettotapana ja viihteenä, kansan harrastuksena, jossa käytiin 
koko perheen voimin.

 – Harmaan talouden vastaista argumenttia käyttivät niin hipposjohto kuin valtion virka-
miehet. Artikulaatio on taistelua arkijärjestä, ”common sensestä” (Karvonen 1993, 25). 
Hevosväki ja virkamiehet pyrkivät dis- ja reartikuloimaan arkisia diskursiivisia muo-
dostelmia (vrt. Hall 1985, 113): pimeää uhkapeliä vs. verottomia tuloja. Se, joka uittaa 
oman poliittisen näkemyksensä osaksi neutraalia arkijärkeä, voittaa paljon (Karvonen 
1993, 25–26).

 – Epäoikeudenmukaisuuden ja osapuolten keskinäisen luottamuksen yhdistävää teemaa 
käytettiin yksilö- ja yhteisötasolla. Arpajaisverolain valmistelun aikaan Hippos keskit-
tyi V5-neuvotteluihin. Niissä keskusteltiin myös koko hevosalan verotuksesta ja komi-
teamietinnön (1972: B 106) raviratasuunnitelman toteuttamisesta. Hevosväki epäili 
maatalous- ja hevostalouspolitiikan ulkopuolisia voimia luottamusketjun (vrt. Hall 
1992a, 269) hevosyhteisöt–valtion virkamiehet–poliitikot hajottamisesta ja hevospeli-
diskurssin kytkemisestä uusin tavoin.

 – Arpajaisverolakiesitys tulkittiin uhaksi koko hevostaloudelle. Arjen taistelussa sitä tor-
juttiin esimerkeillä ravimaista, joissa oli puututtu radikaalilla tavalla pelaajien osuuteen. 
Hevospelaamisen merkityskamppailussa hevosväki pyrki ehkäisemään hevos pelien 
avaintermien irrottamista yhteyksistään ja niiden jäsentämistä uusien merkitysten ai-
neksiksi (vrt. Hall 1992a, 369).

Hippos kävi totovero- ja V5-taistelua niin poliittisessa julkisuudessa kuin kabinettineuvot-
teluissa. Karvalakkilähetystöt, maakunnan miesten vierailut päättäjien luokse, sekä kan-
salliset arvot ja yhteisen hyvän yhdistävä argumentointi olivat keinoja, joilla Hippos yritti 
kiinnittää hevostalouden merkityksen yhteiskunnan eri osiin. Arpajaisverolaki (Edilex 
892/1981) hyväksyttiin kuitenkin yksivuotisena eduskunnassa 8.12.1981. Vuoden kulut-
tua, 3.12.1982, laki säädettiin pysyväksi (Edilex 871/1982). (Ks. lisää arpajaisverolain muu-
tosprosessista Mahlamäki 2003, 233–235.)

Suomen 1980-luvun alun politiikan kentältä, jossa Hippos ja hevosväki kävivät taistoa 
ravien ja ravipelien puolesta, löytyy yhtäläisyyttä Veikkauksen ja urheiluväen politiikan 
kentän taistoon. Urheiluväki ryhmittyi 1970-luvulla oikeiston lippujen alle (Ylikangas 
1993, 210). Asetelma hevospelikamppailuissa 1981–1982 oli osin sama. Kokoomus, SMP, 
liberaalit ja kristilliset olivat hevosväen puolella, mutta keskustapuolueen rooli kaipaa lisä-
pohdintaa (Mahlamäki 2003, 234).

Hippos oli 1970-luvulla keskustapuolueen miehittämä, järjestö kytkettiin maaseutuun 
ja hevosiin (Suomen Hippos 1973; 1974; 1978; 1979). Toto sen sijaan liittyi kaupunkilai-
suuteen. Näin on ymmärrettävää, että valtaosa keskustalaisista äänesti totoveron puolesta. 
Hallituksessa olo ja puolueen hevostalousdiskurssin keskeiset elementit, hevonen ja ur-
heilu, pohjustivat äänestystä. Verottamalla totopelaajia tuli hyvää kaikille: alentunut vero 
raviväelle, lisäverotulo valtiolle ja palvelus agraari-konservatiiviselle kotiväelle uhkapelien 
verotuksella. (Mahlamäki 2003, 233–235.) Pelidiskurssin ideologiat tarjosivat keskustalai-
sille yksilö- ja kollektiivisubjekteille paikkoja, joissa he saattoivat tunnistaa itsensä lausuen 
ideologisia totuuksia tai samaistuen niihin aivan kuin olisivat niiden aitoja luojia: Ne ohja-
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sivat puolueväkeä irrottamalla ja kytkemällä uudelleen eri tavoin ideologisia aineksia (vrt. 
Hall 1992a, 36859) ja näin määrittämällä sitä, mikä milloinkin on ”totta” (vrt. Kunelius 
2003, 228). Totuutta ihmetteli myös lehdistö (Mahlamäki 2003, 235):

Poliitikot ovat pitäneet raviväen kannanilmaisuja… liioiteltuina ja uskoneet… mitä virka-
miehet ovat esittäneet… Ymmärrän, että veroa otetaan… voitoista, mutten sitä, että veroa 
maksavat pelaajat, joista lähes kaikki poistuvat raveista tappiota kärsineinä. (HU 97/1981; 
Mahlamäki 2003, 235.)

Uudistetussa arpajaisverolaissa (Edilex 892/1981) oli maininta ”kilpailupaikalla”. Totovero 
koski siis vain raviradalla ravien aikana pelattuja hevospelejä. Kilpailupaikka-määrittelyllä 
rakennettiin merkitystä käsitteille ennakko- ja reaaliaikainen vedonlyönti. (Mahlamäki 
2003, 235.) Totovero60 tuli voimaan 1.1.1982. Voittaja-, sijoitus- ja kaksoispelissä voittaneet 
saivat vaihdosta 75 % (aiemmin 80 %) ja V4-pelissä 60 % (aiemmin 65 %). Säädöstä muutet-
tiin jo 5.2.1982 (Edilex 90/1982), ja näin vain pelaajien osuuteen kajonnut totoveroasetus jäi 
lyhytikäiseksi (ks. lisää Luku 8). (Mahlamäki 2003, 236.) Uusitun säädöksen myötä totove-
rosta tuli osa Suomen hevospelaamisen kenttää ja koko totoveroprosessi asemoi uudelleen 
hevostalous- ja rahapelikentän toimijat.

3.3.2 V5-sopimussoppa sytytti ravikriisin roihuun

Totoverotaistelun tuoksinassa syksyllä 1981 käynnistyi myös 1980-luvun toinen yritys 
V5-pelin siirtämiseksi Veikkaukselle. Hevosväen keskinäiset asetelmat eivät olleet muut-
tuneet sitten ensimmäisen yrityksen. Virkamiesjohto puhui myynnin puolesta. Epäilijät 
olivat pääkaupungin nuoren ravitoimittajakunnan ”pussihousumiehiksi” nimittämiä, pää-
osin maaseudulta lähtöisin olleiden hevosyhteisöjen luottamusmiehiä. Tunteita kuumen-
sivat aikeet siirtää V5-tuotto taiteelle, mikä olisi vähentänyt hevoskasvatustukia. Hippos-
johto pyrki hälventämään epäilyjä. HU-lehdessä V5-sopimus ja sillä spekulointi jäi syksyllä 
vähäiselle huomiolle pääkirjoitus- ja uutispalstojen täyttyessä pääosin totoveroa vastusta-

59 2000-luvun alussa (Mahlamäki 2003, 235) pohdin keskustalaisten äänestyskäyttäytymistä tukeutuen 
Foucaultin (1980) diskurssiteorian valtakäsitteeseen. Varmaan sitäkin polkua voisi edelleen käyttää. Kui-
tenkin Hallin (1999, 100–102) tulkinta vallan ja tiedon suhteesta Foucaultin diskurssiteoriassa sekä Hallin 
määrittelemä artikulaatioteorian tarkennus (Hall 1992a, 368), joka kysyy pikemmin, miten ideologia löytää 
subjektinsa kuin, miten subjekti ajattelee ideologiaansa välttämättä tai väistämättä kuuluvia ajatuksia, an-
tavat mielestäni yhdessä pitävän pohjan pohtia keskustalaisten äänestyskäyttäytymistä ravikriisissä. Koska 
artikulaatioteoria on yksi tämän työn peruskivi, sen käyttöä ei ole syytä kaihtaa silläkään perusteella, että 
tutkija on aiemmassa, liki kaksi vuosikymmentä sitten julkaistussa, ilman lähdeviitteitä olevassa tietokirjas-
saan tukeutunut johonkin toiseen, vaihtoehtoiseen kulmakiveen.
60 Hevospelien arpajaisvero, totovero, säädettiin muuttamalla hevoskilpailujen vedonlyöntiasetusta 
( Edilex 955/1981): ”Määrään, joka… on jaettava vedonlyönnissä voittaneille, sisältyy vedonlyönnin toimeen-
panijan, arpajaisverolain (259/1970) mukaan suoritettava arpajaisvero”. Vero määrättiin ”arpajaisverolain 
säännöksistä poiketen”. Hippoksen pelien siirto tulo- ja varallisuusverosta arpajaisveron piiriin merkitsi näin 
myös Hippoksen hevospelien eriarvoistamista rahapelikentällä (ks. myös Mahlamäki 2003, 236).
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neista argumenteista. Hippoksen valtuuskunnan ylimääräinen kokous hyväksyi V5-sopi-
muksen 26.9.198161. (Mahlamäki 2003, 236–237.)

Lukemalla syksyn 1981 HU-lehtiä voi päätyä tulkintaan, että V5:n siirrolla Veikkauk-
selle ja sen ylijäämän luovuttamisella opetusministeriön kautta taiteelle hevosväki uskoi 
ostaneensa rauhan ratakohtaisille hevospeleille. Huolimatta V5-siirrosta totovero kuiten-
kin tuli. Hippokselle kävi kuin Veikkaukselle: rauhaa ei saatu ostettua lupaamalla koh-
tuuosuus urheilun ulkopuolisille. (Mahlamäki 2003, 237.) Urheilujohtajille kirkastui vuo-
den 1953 reformissa, ”että valtiovalta ei ollut ainoastaan muuttanut voittovarojen jakotapaa 
vaan tarttunut pikkusormeen saadakseen otteen koko kädestä” (Ylikangas 1993, 87). Vaik-
ka toimijat olivat vaihtuneet, käytännöt rahapelikentän muutosten toteuttamisessa olivat 
säilyneet samoina liki kolme vuosikymmentä.

1980-luvun alun Suomessa vallitsi valtiollistamisen henki. Kyse ei ollut vain ajan pu-
hetavasta, vaan valtiollisia suunnittelu- ja korporatiivisia päätöksentekojärjestelmiä tehos-
tettiin ja rakennettiin niin, että monien aihepiirien julkisen keskustelun kontekstit muut-
tuivat oleellisesti (Alasuutari 1996, 251). Hevospelikenttää valtio järjesteli aseenaan oma 
peliyhtiö, Veikkaus Oy (Mahlamäki 2003, 237). Hevosväen kanssa käydyissä neuvotteluis-
sa tahtia löi usein Veikkauksen kaupallinen johtaja Pekka Martin yhtiön toimitusjohtajan 
Jukka Uunilan nyökytellessä taustalla. Martin toi esiin oman mahtinsa vähätellen ravi-
väen luottamusmiesjohdon pääomapulaa omasta urheilu(johtaja)taustastaan ponnistavalla 
metaforalla: ”Näillä miehillä ei ole taakia takana”. (Dahlman 2006: ks. myös Mahlamäki 
2003, 256.) Martin risti V5-pelin nopeasti ravivedoksi nostattaen hevosväen toiveita:

Paineet ruotsalaistyyppiseen kahden voittoluokan pelimuotoon ovat kentällä kovat. Kun 
pelivaihto nousee… siirrymme V65:een. Raviveto on… kasvava pelimuoto… Muutamas-
sa vuodessa se ohittaa vakion… ja siitä tulee loton jälkeen toiseksi suosituin peli… . (HU 
13.11.1981; Mahlamäki 2003, 237.)

Valtiovalta järjesteli suomalaista vedonlyöntikenttää myös säädösmuutoksilla. Käsite ”Ve-
donlyönti urheilukilpailuissa” korvattiin (Edilex 813/1981; Edilex 815/1981) ”veikkaami-
sen”-käsitteellä. (Mahlamäki 2003, 237.) Näin veikkaaminen oli mahdollista myös raveissa. 
Uusittu veikkausasetus (Edilex 814/1981) myös sinetöi V5-tuoton siirtämisen taiteelle: ”…
hevoskilpailujen tuloksiin liittyvien veikkausten puhtaan tuoton ylijäämää vastaava osa 
taiteen tukemiseen” (Mahlamäki 2003, 238). Näin V5-neuvottelut saavuttivat julkisen val-
lan tavoitteen: V5-tuotto siirtyi maatalousministeriöltä opetusministeriölle ja hevostalou-
delta taiteelle. Raviveto kytkettiin Veikkauksessa aluksi samaan asemaan kuin Miljonääri- 
ja Jokeripeli 1970-luvulla. Sen koko tuotto ohjattiin taiteelle. (Emt., 238.)

Syksyn 1981 arpajaisverokiistan jo liki halvaannuttama hevostalouskenttä kriisiytyi 
entisestään valtioneuvoston päättäessä joulukuun alussa Veikkauksen V5-toimiluvasta. 

61 Hippoksen puheenjohtaja Bengt Nybondas ja toimitusjohtaja Pekka Ilkka sekä Veikkauksen toimitus-
johtaja Jukka Uunila ja kaupallinen johtaja Pekka Martin allekirjoittivat 28.10.1981 V5-pelin siirtoa koske-
neet sopimukset, varsinaisen sopimuksen sekä liitesopimuksen (Suomen Hippos 1981, 21; Mahlamäki 2003, 
237).
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Hevosväen yllätykseksi pelaajien osuus laskettiin siinä 65 %:sta 55 %:iin. Tämä, liitettynä 
eduskunnan totoveron sinetöineeseen äänestykseen, toi HU:n (9.12.1981) etusivulle otsi-
kon ”Kriisi uhkaa hevostaloutta”. (Mahlamäki 2003, 238.)

Valtion toimet tulkittiin jopa raviurheilun tappamiseksi. Kyse oli sekä taistelusta raha-
pelituotoista että kamppailusta ihmisurheilun kenttä vs. raviurheilun kenttä:

Kun… neuvoteltiin… V5:n siirtämisestä… Veikkaus ilmoitti, että mitään oleellista muutos-
ta… ei tule. Tuntuu siltä kuin valtiovalta ja Veikkaus ovat lähteneet… tappamaan hevoskas-
vatusta ja raviurheilua. (HU 9.12.1981, kansanedustaja Paavo Vesterisen eduskuntapuheen 
referaatti; Mahlamäki 2003, 238.)

Vesterinen arvelee, että Veikkauksen ja valtiovallan vaikuttimena [päätöksessä laskea 
V5-pelissä pelaajien osuutta] on urheilujohtajien kateus (HU 9.12.1981, kansanedustaja Paa-
vo Vesterisen haastattelu; Mahlamäki 2003, 238).

Totoverokiistan sijaan HU:lla oli uusi vakioaihe: V5-peli ja pohdinta, miksei Veikkaus 
noudattanut sopimusta (Mahlamäki 2003, 238). Pääkirjoituksessa ”Sopimus, jota ei nou-
datettu” lehti (HU, 16.12.1981) korosti liitesopimuksen 4 §:ää: ”…järjestelmään tehtävät 
olennaiset muutokset on käsiteltävä osapuolten kesken viimeistään 6 kuukautta ennen… 
toteuttamisajankohtaa”.

Katkeruutta Veikkausta kohtaan lisäsi myös päätös aikaistaa V5-pelin palautuspäivää 
torstaista keskiviikkoon. Veikkaus perusteli päätöstä yhdenmukaisuudella muiden veikka-
uspelien kanssa. Kyse ei ollut vain siitä, että 1980-luvun slogan ”palautuspäivä on keskiviik-
ko” olisi osoittanut voimansa uudelle tulokkaalle. (Mahlamäki 2003, 239.) Yhdenmukai-
suuden hyveellisen vaateen taakse saattoi kätkeytyä artikulaation todellinen taustavoima 
(vrt. Harvey 2008, 51–52): halu huonontaa hevospelin nosteessa ollutta positiota koko 
rahasta pelaamisen kentällä. Toisaalta syy saattoi olla myös pragmaattinen. Hevospelit 
kulkivat rahasta pelaamisen teknisen nopeuttamisen etujoukoissa, ja tähän nopeuteen ei 
veikkausyhtiön raskas, tuolloin pääosin pääkonttoriin Vantaan Hämevaaraan keskitetty, 
logistinen järjestelmä pystynyt vielä 1980-luvun alussa vastaamaan.

Hevosväki syytti Veikkausta sopimuspetturuudesta koko vuodenvaihteen 1981–1982. 
Veikkaus–Lotto-lehdessä 5.1.1982 julkaistusta, allekirjoitetusta V5-sopimuksesta kuiten-
kin ilmeni, että siitä puuttui kaksi Hippoksen valtuuskunnan hyväksymää pykälää. Ne 
koskivat juuri V5:n mahdollista palauttamista Hippokselle sekä menettelyä puututtaessa 
pelaajien osuuteen. Ongelmia ei hevosväelle aiheutunut ainoastaan V5-sopimusepäselvyyk-
sistä, vaan myös kaikki vuoden 1982 alun ravit olivat tappiollisia. Syynä oli ratojen mukaan 
uusi arpajaisverolaki. Ravikriisin ainekset olivat tammikuun 1982 alussa koossa: rata pelien 
totovero, pelaajien alennettu osuus V5-pelissä ja kaksi erilaista V5-sopimusta. Kolmentois-
ta raviradan edustajat päättivätkin keskeyttää kilpailutoiminnan kannattamattomana 
10.1.1982 jälkeen. (Mahlamäki 2003, 240–242.)

Alkoi ravilakkona ja -kriisinä tunnettu ajanjakso (Luku 8). Ravikriisissä oltiin Ruuskaa 
ja Sulkusta (2013, 50) soveltaen kaiken modernin yhteiskunnan elämäntapojen sääntelyn 
peruskysymyksen äärellä: miten sovitetaan hevostalouden laajalla kentällä yhteen yhteis-
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kunnan (julkisen vallan) yleinen etu, hevosväen(kansalaisyhteiskunnan) yksityiseksi tul-
kittu voitontavoittelu ja yksilöiden (kansalaisyhteiskunnan) hevospeleihin suuntautuneet 
mieltymykset? Raennon ja Härmälän (2012, 138) näkökulmasta ravikriisin voi nähdä myös 
erilaisten arvojen kohtaamisesta ja hyvinvointivaltion alati kasvaneesta rahoitustarpeesta 
esiin nousseina jännitteinä, jotka juontuivat erimielisyyteen raviurheilun perimmäisestä 
tarkoituksesta: ”Miksi hevoset juoksevat kilpaa?”

3.4 Kriisistä ja ongelmista hevospelien toiseen jakoon ja etäpeliin
Suomi siirtyi 1980-luvun lopulla vähitellen asiantuntemusta korostaneesta suunnittelu-
talouden ajasta kilpailutalouteen. Yksilön näkökulma, asiakkuus, valinnan mahdollisuus 
ja kilpailuttaminen olivat osa uuden aikakauden termistöstä (Alasuutari 1996, 112). Valtion 
vaatima alinomainen voittojen kasvattaminen edellytti myös Veikkaukselta kilpailuhenki-
syyttä, uusia tuotteita ja ennen kaikkea teknistä osaamista. Pelaamisen automatisoinnista 
tulikin yksi valtion peliyhtiön 1980-luvun avainkäsitteistä. (Ylikangas 1993, 197; ks. myös 
Mahlamäki 2003, 305.) Veikkausta kritisoitiin alituiseen, kun se ei suoriutunut V5-pelin 
vastaanotto- ja tarkastusprosessista yhtä juohevasti kuin hevosväen Hippos (Mahlamäki 
2003, 305). Raviratojen totomyynti oli jo 1980-luvun alussa pitkälle automatisoitu. Hevos-
pelikentällä oli siirrytty 1950-luvun manuaalisista pelitositteista 1960-luvun kassakonei-
den kautta jo 1970-luvun lopulla osin automatisoituun pelijärjestelmään, jonka toteemei-
na seisoivat radan keskelle sijoitetut indikaattoritaulut. Kuitenkin vasta 1980-luvun alun 
rahapelikentällä käynnistyi todellinen tilan ja ajan kamppailu. Peli- ja hevostoimijoiden 
matka kohti notkean modernin ohjelmistokapitalismin aikaa oli alkamassa (vrt. Bauman 
2002, 142).

V5-palautuspäivä siirtyi keskiviikolta torstaille 1987 ja samalla alkoi voitonmaksu pe-
lipisteistä. Aikaero vedonlyönnin, tuloksen julistamisen ja voitonmaksun välillä pieneni 
koko ajan. Tekninen kehitys vei Veikkausta kaiken aikaa kohti pelikentän automaatiota. 
Pääministeri Harri Holkeri vihki online-järjestelmän käyttöön 15.1.1990. (Ylikangas 1993, 
201; Mahlamäki 2003, 305–306.) 1994 lopussa offline-pelaaminen päättyi tyystin62 (Leh-
to 1996, 37). Online-järjestelmä oli edellytys veikkausyhtiön 1990-luvun kehitystyölle. Se 
mahdollisti veikkauspelien tuomisen lähelle totopelien reaaliaikaista pelaamista. Taas ker-
ran nivottiin rahapelidiskurssissa synnin, rikoksen, moraalin, etiikan ja rahan ideologioita 

62 Veikkauksen raviveikkaus siirtyi online-aikaan lokakuussa 1991. Samalla pelin kohteena olevien ravi-
lähtöjen määrä nousi viidestä kuuteen. Näin yhden voittoluokan V5-pelistä sukeutui kahden voittoluokan 
V65-peli. Muutos onnistui, vaikka pelaajien osuus laski 65 %:sta 1980-luvulla kiisteltyyn 55 %:iin. Järjestely 
ennakoi 1.9.1992 uusittua arpajaisverolakia (Edilex 552/1992). Sillä määrättiin arpajaisveroksi kaikille raha-
peleille viisi prosenttia. Hippoksen hevospelejä ei enää verotettu ”lain säädöksistä poiketen”. Veron määrä 
laskettiin kaikissa pelimuodoissa ”vedonlyöntiin… suoritettujen rahapanosten yhteismäärästä”. Uudistus toi 
valtiolle lisää pelituloja. V65-pelaajilta jo lokakuussa 1991 napatusta kymmenen prosentin siivusta meni siis 5 
%-yksikköä uusittuun arpajaisveroon. Loppuosasta meni Veikkaukselle 4 %-yksikköä ja Hippokselle 1 %-yk-
sikkö. (Mahlamäki 2003, 310–311.) Valtiovallan painoarvo näkyi osuuksien jaossa – yhtäläisten oikeuksien 
yhteentörmäyksen ratkaisi tässäkin voima (vrt. Marx 1974, 217–218).
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uusin solmuin toisiinsa. Online-järjestelmä vahvisti rahapelien merkitystä hyvinvointival-
tion rahoituksessa, ja online-ajan julkinen valta piti yhä tiukemmin kiinni rahapelivalti-
kastaan. Online-aika myös nosti julkisuuteen kysymyksen, voisiko hevosväenkin pelejä 
pelata riippumatta ajasta ja paikasta?

3.4.1 Hevosväki hamusi peleilleen lisää elintilaa – 

Veikkauksen V5-ravivedon muutos V65-peliksi 1991 merkitsi tuotekehitysmahdollisuuk-
sia myös Hippokselle63. Samaan aikaan totopelien tematiikkaa alkoi hallita myös pyrki-
mys päästä pois raviratojen aitojen sisäpuolelta. (Mahlamäki 2003, 311.) Hippos kaipasi 
takaisin aikaan, jolloin hevosväen pelien myyntiä ei ollut rajattu tilan suhteen. Ravikriisin 
1981–1982 päätökset osoittivat voimansa hevosväelle yhä 1990-luvulla, mutta tilan ja ajan 
myyntirajoituksia ryhdyttiin purkamaan helpointa tietä – tulkitsemalla Hippoksen toto-
myynnin mahdollistamaa toimilupaa käyttäen samaan aikaan kahta tulkintarepertuaaria 
(vrt. Jokinen ym. 1993, 27–29) sekä laajaa että hyvin tarkkaa.

Hippoksen toimilupa 1992 antoi uutta tilaa hevosväelle. Se mahdollisti RR-peliksi ni-
metyn järjestelmän, radalta radalle -pelin (Mahlamäki 2003, 311). Enää ei pelaajan tarvin-
nut totoa pelatakseen olla sillä ravipaikalla, jossa itse kilpailut tapahtuivat. Pelaaminen oli 
mahdollista myös toiselta raviradalta, jonne rakennettiin ääni- ja peliyhteys kilpailut järjes-
tävältä radalta. Tärkeintä oli säädösten tarkka noudattaminen: pelaaminen tapahtui yhä 
vain raviradoilla. Varsin nopeasti järjestelmää täydennettiin kuvayhteydellä. Hevosväen 
matka kohti notkeaa modernia ja ohjelmistokapitalismin aikaa alkoi tilan ”rikkomisella”. 
Aika oli määräävä ja yksien ravien pelitilaa laajennettiin samaan aikaan jopa parinkymme-
nen eri raviradan katsomotiloihin. Voi myös ajatella, että rr-peli oli välivaihe, joka liittyi 
välittömään poliittisen kamppailuun: ravipelaamisen ei vielä annettu täysin vapautua ajan 
ja tilan määreistä. Hippoksen totopelaajia ei vielä päästetty takaisin r-kioskeille, joista hei-
dät oli häädetty ravikriisin myötä ratojen aitojen sisäpuolelle 1982.

RR-peli oli Hippoksen yritys murtaa raviradan aitojen ja ravien kilpailuajan sidos. 
Huhtikuussa 1993 Hippos esitti muutettavaksi arpajaislakia niin, että se olisi mahdollis-
tanut myös raviratojen ulkopuolella tapahtuvan hevospelaamisen ja kääntänyt kehityksen 
suunnan. (Mahlamäki 2003, 311.) Vuonna 1991 alkanut, kolme vuotta kestänyt brutto-
kansantuotteen negatiivinen kehitys (Tilastokeskus 2016) oli luonut pohjaa kesäkuusta 
1991 marraskuuhun 1994 jatkuneelle totopelien myynnin laskulle (Suomen Hippos 1991; 
1992; 1993; 1994; ks. myös Mahlamäki 2003, 309). Hippoksen toive myydä totopelejä ajas-
ta ja paikasta riippumatta ei kuitenkaan johtanut nopeaan, hevosväen toivomaan ratkai-

63 Vedonlyöntiasetuksen muutokset (Edilex 1572/1991 ja 509/1992) mahdollistivat Hippokselle radalla pe-
lattavissa olleet V5-pelin ja V2-pelin, uutuuden, joka nimettiin Tupla-Veeksi (Mahlamäki 2003, 311).



129

suun, joka olisi tuonut helpotusta perinteisen ravi- ja hevospelivetoisen hevoskentän ah-
dinkoon64.

Lisävauhtia Hippoksen hevospelien syöksylle antoi Veikkauksen urheiluvedonlyönnin 
menestys. Online-järjestelmän myötä Veikkauksen pelien pelaaminen tuli yhä hektisem-
mäksi, ja järjestelmä mahdollisti yhtiölle urheiluvedonlyönnin alituisen kehittämisen65. 
Perinteiset kohteet, ravit ja jalkapallo, saivat rinnalleen uusia lajeja formuloista jääkiek-
koon, yleisurheiluun sekä kori- ja lentopalloon. Urheilupelaamisen kansainvälistymisen 
myötä veikkauspelien kohteiksi tulivat myös amerikkalainen ja keskieurooppalainen jal-
kapallo sekä NHL-jääkiekko. (Lehto 1996, 34, 47; Mahlamäki 2003, 312–313.) Uusien 
lajien tuomat pelikohteet laajensivat myös potentiaalista pelaajapiiriä. Uudet kohdealueet 
osin myös lievensivät rahasta pelaamiseen kytkeytyvää sensitiivisyyttä – jopa sysäten mar-
ginaaliin rahapeleihin kytkeytyviä kielteisiä arvoja –, ja niiden myötä vahvistui kehitys, 
jossa rahapelaamisesta tuli yhä useammin osa suomalaisen kansalaisen arkea (Karekallas & 
Raento 2012, 109–110). Kilpailutalouden eetos ulottui 1990-luvun alun rahapelimarkki-
noille, ja pelimarkkinoiden 1990-luvun prosessilla oli näin kytky muun muassa Heiskalan 
(2006, 22–29) esittelemään globalisaatioon. Pelaajat olivat asiakkaita, joista peliyhteisöt 
kamppailivat yhä tiukimmin ottein ja yhä väljemmillä pelin kohteisiin, pelitilaan tai pe-
laamisen aikaan liittyvillä rajoitteilla. Laillisen rahasta pelaamisen kohteet artikuloituivat 
Suomessa samaan aikaan veikkausyhtiön tuotevalikoimaan kasvun kautta kansainvälisen 
urheilun koko kirjoon ja kansainvälisillä, laillisilla ja laittomilla, verkkopelimarkkinoilla 
mitä erilaisimpiin pelikohteisiin.

Jos 1970-luku oli Veikkauksessa loton taikaa, oli 1990-luku urheiluvedonlyönnin aikaa. 
Yhtiö palasi juurilleen, urheilun vedonlyöntiin: se löysi myös aivan uuden pelaajaryhmän, 
urheilusta kiinnostuneet nuoret miehet (Kuivalainen ym. 1996, 26). Tietopelien asema 
korostui: urheilupelit ampaisivat kertaheitolla Veikkauksen toiseksi suurimmaksi peliksi 
heti loton jälkeen ja käänsivät samalla yhtiön 1990-luvun alun taantumassa laskuun vai-
puneen liikevaihdon taas nousuun (emt., 26–27). Kun Hippos oli 1970-luvulla kehittänyt 
radan ulkopuolista V5-peliä ja tehostanut hevospelien myyntiä, oli Veikkaus keskittynyt 
onnenpelin, loton, edistämiseen. 1990-luvun alussa tilanne oli päinvastoin: Hippos jäljellä 
olevine hevospeleineen oli aidattu raviradoille, ja Veikkaus teki uuden tekniikan myötä 
aktiivista kehitys- ja myyntityötä Hippoksen pelejä muistuttavien, urheiluun kytkeytyvien 
pelituotteiden kanssa. (Mahlamäki 2003, 313–314.) Hippos eli vielä raskaan modernin 

64 Sisäasiainministeriö asetti 29.9.1993 toimikunnan rahapelitoiminnan säädösten uudistamiseksi ja ra-
hapelipolitiikan luomiseksi. Sen tehtäväksi tuli määritellä myös ne edellytykset, joita Suomen mahdollinen 
liittyminen Euroopan yhteisöön asettaisi kansalliselle pelilainsäädännölle. (Komiteanmietintö 1995:5; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 312.)
65 Veikkauksen urheiluvedonlyönnin avaustuote 1993 oli Pitkäveto. 1994 esiteltiin muuttuvakertoiminen 
Tulosveto. Suurvoittojen myötä sen variaatio Moniveto saavutti suursuosion. Kolmas uutuus oli muuttuva-
kertoiminen Voittajaveto. Sen tuotteita olivat myös Päivän Pari ja Trio, Superkaksari ja Supertripla. Pääosa 
kohteista tuli urheilusta. Myös uusien pelien voitonmaksu uudistettiin. Ne maksettiin jo kilpailutapahtumaa 
seuraavana päivänä. Käytännöllä lähestyttiin ravikulttuuria, nopeaa voittojen maksua ja pelaamisen intensi-
teetin lisäämistä. (Mahlamäki 2003, 313.)
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sfäärissä, ja valtiovallan sille myöntämä rahapelilupa rajoitti Hippoksen pelien myyntiä 
voimallisesti niin tilan kuin ajan suhteen: Hippoksen totopelit oli yksiselitteisesti rajattu 
pelattavaksi vain kilpailujen aikana raviradoilla aina maaliskuuhun 1995 saakka. Veikkaus 
sen sijaan oli jo 1990-luvun alussa astumassa kevyeen moderniin. Sen pelien myyntiä tila ja 
aika rajoittivat sitä vähemmän, mitä pidemmälle 1990-luvulla edettiin. Urheiluvedonlyön-
nin ja Veikkauksen V65:n myyntiä online-verkon yhteen kytkemissä kivijalkamyymälöis-
sä (Salonen ym. 2019, 5) rajoittivat yhä useammin enää vain myyntipisteiden aukioloajat. 
Raha pelituotteiden hajautus eri myyntipisteisiin kasvatti suomalaisten peli-intoa – mark-
kinointia ei rajoitettu 2010-luvun tapaan, eikä myöskään vielä juuri tuotu esiin 2000-luvul-
la yhä useammin esitettyä väitettä rahapelien helpon saatavuuden ja riskiryhmien liikape-
laamisen välillä (vrt. Järvinen-Tassopoulos 2012, 91).

1990-luvun voi nähdä myös (ihmis)urheiluun kohdistuvien tietopelien renessanssina. 
2020-luvulla yhä jatkuvan kilpailutalouden (Alasuutari 2017) pelaajalla on vaihtoehtoja. 
Hän on tietoisempi niistä verrattuna 1960-luvun jalkapallo- tai ravipelaajaan. Hänellä on 
edeltäjiensä tapaan tietoa kohteesta ja alasta, mutta hänellä on myös itse pelaamiseen ja 
sen sääntöihin, mekanismeihin sekä käytäntöihin liittyvää tietoa. Hän kykenee arvioi-
maan todennäköisyyksiä ja valitsemaan pelintarjoajien paletista suurimman voiton ja pie-
nimmän riskin yhdistelmän. Hän ei enää mieti vain, mikä hevonen tai joukkue voittaa. 
Näin tarkasteltuna koko pelaaminen toimintana on muuttunut. 1900-luvun viimeisenä 
vuosikymmenenä generoitunut prosenttipelaaja yhdistää rationaalisesti tietonsa kohteesta 
itse pelaamiseen liittyvään tietoon. Hänellä on erilainen identiteetti kuin 1960- ja 1970-lu-
kujen tietopelaajalla tai lahjoittajalla, joka halusi tukea suotuisana pitämäänsä alaa. Kun 
jälkimodernilla pelaajilla on siis itse pelaamiseen liittyvää, pelin kohteeseen liittymätöntä 
tietoa, on tämä pelaajien identiteetin muutos reflektoitunut osin koko rahasta pelaamisen 
kenttään. Voi ajatella, että tietopeleistä onkin tullut yhdenlaisia uhkapelejä – niitä, joita 
juuri tietopelien avulla yritettiin välttää rahasta pelaamisen varhaisvaiheen diskursseissa.

Hippospelien myynti putosi 1990–1994 yli 52 % Veikkauksen liikevaihdon kasvaessa 
samaan aikaan 31,5 % (Suomen Hippos 1990, 14; 1994, 14; Veikkaus 1995, 31). Veikkaus-
pelien vauhtia kiihdytti myös markkinoinnin korostunut rooli. Hippos ei sen sijaan ot-
tanut markkinoinnissa aktiivista roolia. Yhteisöä hallitsi 1990-luvun alussa suunnittelu-
talouden henki. Siinä korostui myynnin sijaan jakelu. (Mahlamäki 2003, 314.) Ravikriisin 
jäljet näkyivät 1990-luvun rahapelikentän muutoksissa, ja rahapelimarkkinoiden kenttä 
jatkoi lama-Suomessa jakautumistaan.

Markkinoinnin korostunut rooli veikkausyhtiössä yhdistettynä urheiluvedonlyön-
nin invaasioon ahdisti hevosväen tietopelit yhä ahtaampaan rakoon, jota rajoittivat myös 
RAY:n automaatit. 1970-luvulla alkaneen kokeilun myötä automaatteja ”vapautettiin” 
1980-luvulla yhä enemmän ravintoloiden ohella kauppoihin, tavarataloihin, bingoihin, 
huoltoasemille, messuihin sekä näyttelyihin, ja samalla pelaamisen ikärajaa laskettiin 18 
vuodesta 15 vuoteen (Kortelainen 1988, 215–216). Rahapeliautomaattien määrän lisäämi-
sen ja Veikkauksen yllä olevien toimien myötä Hippoksen ajallisesti ja tilallisesti rajattujen 
pelien osuus rahapelimarkkinoista romahti vuoden 1988 noin 18,7 %:sta vuoden 1994 noin 
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6,6 %:iin (Suomen Hippos 1994, 14). Rahasta pelaamisen merkitys ja rahapelidiskurssi oli-
vat artikulaatioprosesseissa muuntuneet kullekin kolmelle rahapeliyhteisölle omanlaisik-
seen, vaikka ne rakentuivat samoista ideologisista aineksista.

3.4.2 Rahasta pelaaminen kipusi etäpelin kaipuussa hevostalouden keskiöön

Hippos vaati 1990-luvulla hevospelien ulospääsyä radoilta pääosin seitsemään perusargu-
menttiin nojautuen. Ne artikuloituvat osin 1980-luvun keskeisiin argumentaatiokehyk-
siin, joissa hevosalan hyödyllisyyttä perusteltiin muun muassa sosiaalisen vapaa-ajan ja 
työn puheilla, harmaan talouden välttämisellä sekä epäoikeudenmukaisuuden ja luotta-
muksen teemoilla (Mahlamäki 2003, 317). Seuraavassa esitän lyhyen, päivitetyn tiivistel-
män vuoden 2003 kirjassani (emt., 317–319) laajemmin esitellyn etäpelipuheen analyysin 
tuloksista. Tämän päivitetyn tiivistelmän päätelmät tukeutuvat pääosin tämän työni aluk-
si esiteltyyn käsitteellis-teoreettiseen tulkintakehykseen:

 – Työn puhe, hevostalouden esittäminen elinkeinona, ei vain puuhasteluna, oli Hippok-
sen perusteema myös etäpelikamppailussa. Työn puhe oli myös Hippoksen identiteetti-
työtä, samaa jota Veikkaus teki 1980-luvulla. Kumpikin peliyhteisö pyrki vahvistamaan 
imagoaan ”vakavaa työtä tekevänä yhtiönä” ja esittämään toimintansa rahapelien paris-
sa aitona työnä (Ylikangas 1993, 204). Vakavan työnteon puheella peliyhteisöt kytkivät 
rahapeli-instituutiot hyväksyttävään työhön ja toimintaan, keskeisiin modernin yhteis-
kunnan toimintamuotoihin (vrt. Niiniluoto 1998, 3).

 – Maatalouspuhe sisälsi elementtejä aluepolitiikasta sekä ylituotannon ja vientitukien 
välttämisestä. Ne olivat lähellä argumentteja, joita 1980-luvun lopulla esiintyi kansan-
talouden ja yleisen hyvän puheissa66. 1990-luvun maatalouspuheen uusi argumentti oli 
elävä maaseutu. Maaseudun arvomaailmalla rakennettiin niin hevosyhteisön ryhmäi-
dentiteettiä kuin hevosväen ammatillista identiteettiä: maaseutu ja tuottavuus rakensi-
vat kuvaa hevosalan ammattilaisista, jotka tarjosivat yleisölle mahdollisuuden sekä pala-
ta menneeseen että päästä osalliseksi peli- ja viihdemaailman elämyksistä (Palukka ym. 
2014, 30–31; vrt. Saastamoinen 2019, 22). Ravipelien syntiä ja ravien turhuutta sysättiin 
maaseudun ja työn hyvyydestä ponnistavien identiteettien myötä etäämmälle.

 – Tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puheen vaatimukset kohdistuivat pääosin 
toisiin pelinjärjestäjiin ja valtiovaltaan.
• Jo 1920-luvulta ravipeleihin liitetty synnin diskurssikin tuli esiin, mutta nyt uudella 

tavalla. Hevosväelle olisi 1990-luvulla riittänyt, jos ihmiset olisivat ymmärtäneet, 
”ettei hevospelit ole sen enempää syntiä kuin… lotto tai hedelmäpeliautomaatitkaan” 
(HU 25.3.1994; Mahlamäki 2003, 318). Valtiovallan lotto tai RAY:n peliautomaatit 
eivät 1990-luvun sfäärissä välttämättä kytkeytyneet synnilliseen pelaamiseen.

• Valtiovaltaa muistutettiin, että ”olemme ainoa… maa Länsi-Euroopassa, jossa toton 
pelaaminen ei ole sallittu raviratojen ulkopuolella… Pahin ongelma on, etteivät ra-
vipelit ole yhtä hyvin saatavilla kuin muut pelit”. (HU 30.3.1994; Mahlamäki 2003, 
318.)

66 Hevosväen 1990-luvun maatalouspuheissa aluepoliittisine korostuksineen oli yhä suunnittelutalouden 
kaiku – 1960-luvun ajatus yhteiskunnasta läpisuunniteltuna kyberneettisenä koneena (vrt. Alasuutari 1996, 
108, 138).
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 – Talouden kapea puhe tukeutui 1990-luvun kilpailutalouden tematiikkaan: talous ja ter-
vehdyttäminen keskiössä. Tuottokyky kytkeytyi hevospelipuheessa etäpelihaaveeseen. 
Hevosväen myynnin ja markkinoinnin puhe oli usein itsensä syyttelyä myöhäisestä 
heräämisestä kilpailutalouden markkinointihenkisyyteen sekä ajan ja tilan muuttunee-
seen suhteeseen hevospelikentällä.

 – Etäpelin ja ravien liitto oli hevostaloudelle kohtalon kysymys. Hevosmedia esitti etäpe-
lin elämän ja kuoleman kysymyksenä, etäpelin puuttuminen oli tulevaisuuden uhka.

 – 1990-luvun yhteistyön puheella haluttiin välttää 1980-luvun ravikriisin uusiminen. 
Kytkemällä samaan päättelyketjuun (Hall 1992a, 269) hevostalous, pelituotot, julkinen 
valta ja sen peliyhtiö rakentui rahapelidiskurssi, jolla hevosväki pyrki valtion avulla kas-
vattamaan tuotto-osuuttaan Veikkauksen hevospeleistä.

”Hevostaloutemme tulevaisuus uhattuna” -kampanjalla 1994 Hippos toi hevostalouden 
vaikean tilanteen julkisuuteen tavoitellen etäpelioikeutta ja aivan alkuvaiheessa jopa kaik-
kien hevospelien palauttamista hevosyhteisöille. Mutta etäpelikysymyksen ratkaisemiseksi 
Hippoksen johto joutui lähestymään myös Veikkausta ja tekemään sen kanssa hevospelien 
jakoa koskeneen aiesopimuksen. Sopimus puhutti valtuuskunnan kevätkokousta 1994. 
Asetelma muistutti 1980-luvun ravikriisiä edeltäneitä aikoja. Hippoksen ydinjohto ajoi 
sopua ja kenttäväki oli hämmennyksen vallassa. HU referoi valmistelua selvittänyttä pu-
heenjohtaja Kalevi Hemilää. (Mahlamäki 2003, 319.):

Ministerit ovat esittäneet Hippokselle ja Veikkaukselle toivomuksen, että ne yrittäisivät 
löytää yhteistyömallin. Veikkauksen kanssa on käyty tältä pohjalta… tiiviitä neuvotteluja. 
Jos sopimus ei synny, asia siirtyy pelitoimikunnan ratkaistavaksi ja jatko… on vaikeaa. (HU 
4.5.1994; Mahlamäki 2003, 319.)

Valta, eivät todellisuutta koskevat faktat, tekevät asioista tosia (Hall 1999, 100–102; ks. 
myös Foucault 1980 ja Mahlamäki 2003, 319). Tämä hallilainen tulkinta diskurssin ja val-
lan suhteesta todentui etäpeliprosessissa myös yllä referoidussa julkisen vallan ja hipposjoh-
don toimissa. Toisiinsa liitetyt merkitykset voidaan kuitenkin myös irrottaa (Hall 1992a, 
178). Hevosväki ei kuitenkaan 1994 onnistunut purkamaan vallinnutta rahapelidiskurssia, 
jossa raviradan ulkopuoliset ennakkopelit ja Veikkaus kytkeytyivät toisiinsa:

…täydellistä hevospelien toimilupaa ei… saada… Valtakunnallisten ennakkopelien lupa 
pysyy Veikkauksella… Ministerien suusta on esitetty… toivomus, että Hippos ja Veikka-
us voisivat sopia työnjaosta. Poliittinen realiteetti on laihempikin sopu. Pitää muistaa, että 
Veikkauksen takana on laaja rintama urheilu-, taide-, tiede- ja kulttuuriväkeä. Hevosväen 
puolue on… vähäväkisempi. (HU 4.5.1994; Mahlamäki 2003, 320.)

Veikkauspuolue67 oli hevospuoluetta voimakkaampi. Aiesopimuksella Hippos luopui ta-
voitteestaan isännöidä kaikkia hevospelejä ja tyytyi 1982 ravikriisin tapaan hevospelien 

67 Kun kansanedustajia on istutettu julkisesti omistettujen yhteisöjen hallintoon, tästä maan tavasta ovat 
syntyneet jopa käsitykset, että eduskunnassa on sellaisia piiloryhmiä kuin Kelapuolue tai Veikkauspuolue. 
Niiden hallinnossa istuvat kansanedustajat ajavat… usein enemmän laitosten tai yhtiöiden asioita eduskun-
nassa kuin kansan asioita valtion yritystoiminnassa. (Mörttinen Matti: ”Puheenaihe: Sananvapauden sanka-
riuhri – Jouko Ahonen”, AL 20.1.2011.)
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jakoon: ennakkopelit68 Veikkaukselle ja ratapelit Hippokselle. Johto karttoi uusintaotte-
lua hevosväki vs. valtiovalta. Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa metaforien rikkaus 
kukki johdon ajaessa joukkoja sopimuksen taakse. Otsikot (HU 6.7.1994) ”Palkinto tuki 
kasvaa”, ”Etäpeli käyntiin”, ”Markkinointi keskeiseen asemaan”, ”Voittaja- ja sijapelin 
voitto-osuus nousee” ja ”Yhtä jalkaa eteenpäin” kytkivät etäpelipuheen ravikriisin ajan 
(1981–1982) lupausten retoriikkaan. (Mahlamäki 2003, 319–321.) 1990-luvun hevosväen 
etäpelipuhe pelituotteidensa myyntitilan ja peliajan laajentamiseksi ja 1980-luvun ravikrii-
sin torjuntapuhe pelitilan ja peliajan suojelemiseksi ponnistivat samalta alustalta, halusta 
puolustaa omaa toimintaympäristöään – puheavaruudesta, jossa hevosväki halusi taata 
mahdollisuudet rahoittaa hevospelien kautta oman toimintansa.

Vahvan valtion rooli näkyi 1990-luvun puolivälin rahapelikentällä yhä voimallisena. 
Julkinen valta eli 1990-luvun rahapelikentällä vielä suunnittelutalouden ja raskaan mo-
dernin aikaa ja se oli myös vakuuttanut hevosväen johdon hevospelien jaetun monopolin 
oikeudenmukaisuudesta. 1990-luvun asetelmassa hevosväki vs. valtiovalta ilmenee Antti 
Myllymaan ja Riitta Matilaisen (2016) kuvaama suomalaisen monopolijärjestelmän kehi-
tystarina taloudellisena nationalismina: (rahapeli)monopolin ideana ei ole ollut pelkästään 
kasvattaa veroihin verrattavia valtiontuloja, vaan myös rakentaa suomalaista kansakuntaa 
(ks. myös Tammi 2016). Hevosväki ja hevospelit olivat EU-sfääriin siirtyvässä Suomessa 
yhä siinä asemassa, jonne YYA-ajan julkinen valta oli ne asettanut ja jonka se katsoi niille 
ja hevosväelle kuuluvan69.

Johdon retoriikasta huolimatta sopimus veikkausyhtiön kanssa puhutti Hippoksen 
korkeinta päätöksentekoelintä, valtuuskuntaa. Muistot vuosikymmenen takaisesta kärhä-
mästä eivät olleet unohtuneet, ja kysymyksiä sinkoili johdolle: ”Onko tilanne niin huo-
no, että sopimus Veikkauksen kanssa oli tehtävä ennen rahapelitoimikunnan mietintöä?”, 
”Onko toimikunta jossain vaiheessa ollut Ruotsin mallin kannalla keskittää hevospelit 
yhdelle yhtiölle?” (Mahlamäki 2003, 322.) Johto vertasi Suomen hevoskenttää naapurin 
vastaavaan:

68 Ennakkopeleihin lisättiin aiesopimuksessa Veikkauksen V65:n rinnalle Vermon V5-peli. Osapuolet esit-
tivät myös arpajaislain muutosta, jotta Veikkaus saisi voittajavedonlyöntikohteiksi hevoskisoja kahdesti vii-
kossa. Se toteutui 1995 (Edilex 146/1995). Hippoksen hinta etäpelioikeuksistaan oli hevospelien toinen jako, 
joka laajensi Veikkauksen hevospelireviiriä. Mielenkiintoisinta oli jako ennakko- ja reaaliaikaisiin peleihin, 
jota käytettiin, vaikka Veikkaus eli jo online-aikaa ja pyrki tuomaan pelimahdollisuuden mahdollisimman 
lähelle tuloksen ratkeamista. Rahapelidiskurssiin sisältyvät kytkennät ovat kuitenkin yhtälöketjuja (vrt. Hall 
1992a, 269), jossa mielikuva nivelletään yhteen tietyksi merkitysjoukoksi. Kytkettiin siis yhä yhteen ennak-
kopeli ja Veikkaus sekä reaaliaikainen ja hevosväki, vaikka Veikkaus aktiivisesti pyrki vähentämään aikaa 
peliajan loppumisen ja kohteen ratkeamisen välillä.
69 Tämän asetelman oli jo 1993 osaltaan verifioinut Veikkauksen kaupallinen johtaja Jussi isotalo: ”…
Veikkaus… ja Hippos… ovat runsaan vuosikymmenen ajan tehneet yhteistyötä. Tuo yhteistyö perustuu… 
1981 tehtyyn kauppaan, jolla ennakkovedonlyönnin järjestämisoikeus hevoskilpailuissa siirtyi Hippokselta 
Veikkaukselle V5-pelin muodossa” (Veikkaaja 31.5.1993). Peliyhteisöjen taistelun juuret ulottuivat jälleen ra-
vikriisin äärelle: oliko ”myyty” vain V5-peli vai kaikki tulevatkin ennakkoon pelattavissa olevat hevospelit. 
Sinänsä kysymys oli 1990-luvun ajan ja tilan suhteen muutoksissa yhä absurdimpi. Kaikki pelithän pelataan 
ennakkoon – myös online-aikana.
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Sopimus lähti arviosta, ettei hevostaloudella ole sellaista poliittista painoarvoa kuin 
Ruotsissa. Meihin vedottiin voimakkaasti, jotta Veikkaus ja Hippos sopisivat asiat. (HU 
20.7.1994; Mahlamäki 2003, 322.)

Rahapelitoimikunta luovutti lokakuussa 1994 sisäministeri Mauri Pekkariselle osamie-
tinnön ja ehdotti lainmuutosta, joka sallisi radan ulkopuolisen totopelin kuitenkin niin, 
että jatkettaisiin hevospelien jakoa Hippoksen ja Veikkauksen kesken (Komiteanmietin-
tö 1995: 5). Terminologia oli taas muuttunut: Veikkauksen hevospeli ei ollut esityksessä 
enää veikkaamista vaan vedonlyöntiä, joka liittyi hevoskilpailujen tulosten arvaamiseen, ja 
Hippoksen hevospeli ei ollut enää vedonlyöntiä vaan totopeliä. Terminologian horjuvuus 
osoitti, kuinka vaikeaa oli luoda hevospelaamiselle kahta erimerkityksistä käsitettä. (Mah-
lamäki 2003, 323.) Kyse oli rahapelidiskurssin kamppailuista, kytkemisen ja purkamisen 
prosessista (Hall 1992a, 178). Kuten yllä oleva HU-lehdessä (20.7.1994) referoitu Hippok-
sen lausuma osoittaa, oli valtiovallalla käytössään tässä taistossa hevosväkeä enemmän to-
tuutta tuottavaa valtaa (Hall 1999, 102). Tosiasiat ja totuus sanan varsinaisissa merkityksis-
sä olivat jo 1980-luvulta alkaen olleet sosiaalisia konstruktioita (Malmberg 2017, 55) – niitä 
käytettiin myös kamppailtaessa hevospelikentän herruudesta.

Termit, toto ja hevoskilpailujen ennakkovedonlyönti, tulivat 1995 osaksi toimikunnan 
mietinnön pohjalta tehtyä säädöstöä. Kun veikkauspeleihin tuli 1993 urheiluvedonlyön-
nin myötä termi ’vedonlyönti’, otettiin hevospelejä vuodesta 1927 säädelleestä asetukses-
ta vedonlyönnin termi Veikkauksen pelien yksinoikeudeksi. Hippoksen pelejä ryhdyttiin 
kuvaamaan käsitteellä ’toto’, ’totalisaattorin’ arkikielisellä lyhenteellä. (Mahlamäki 2003, 
323.) Tämä toimi ja hevosväen etäpelin sallinut lainsäädäntöprosessi viittaavat myös sii-
hen, että joissakin yhteyksissä osuvuutensa osoittava aikalaisdiagnoosi ei ole voimissaan 
kaikilla kentillä. Valtio käytti suunnittelutaloudesta ja raskaasta modernista ponnistanutta 
voimaa kytkemisen ja purkamisen prosesseissaan (Hall 1992a, 178) myös kilpailutalouden 
ja yhä notkistuvan modernin rahapelikentällä.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 1994 arpajaislain muutoksen (Edilex 146/1995). Sen 
jälkeen tehtiin vedonlyöntiasetukseen ja Hippoksen toimilupaan etäpelikokeilun sallineet 
muutokset. (Mahlamäki 2003, 324.) Koko Hippoksen etäpelitaistelun ajan oli hevospelien 
tematiikkaa ja arpajaislain muutostyötä hallinnut käsitepari ennakko vs. reaaliaikainen. 
Ennakolla oli haluttu turvata Veikkauksen laaja pelitila, ja näin Hippokselle jäi ajallisesti 
ja tilallisesti ahtaaksi rajattu reaaliaikainen pelaaminen. Arpajaislain 3 §:n muutos mah-
dollisti säädöstyön Hippoksen etäpelin sallimiseksi, ja samalla muutos myös virallisti toto-
pelikäsitteen. Säädöstä väljennettiin poistamalla siitä tilallinen rajoitus ”raviradalla”. Näin 
oli mahdollista myydä totopelejä myös radan ulkopuolella. Hevoskilpailujen vedonlyön-
tiasetus korvattiin totopeliasetuksella (Edilex 236/1995). Sen perusteella oli mahdollista 
myöntää Hippokselle toimilupa etäpelikokeiluun, joka alkoi 8.3.1995 nimellä Totoline 
kahdenkymmenen pelipisteen voimin. (Mahlamäki 2003, 324–325.)

Arpajaislain uudistustyö jatkui aina vuoden 2001 lopulle. Vuosituhannen vaihteen 
hallitseva teema hevosväen puheissa oli yhä taistelu hevospeleistä. Jos moderni raviurhei-
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lu artikuloituu 1960-luvun lopulla vahvistuneeseen modernismiin, jonka keskeinen viite-
kehys on vapaus ja tasa-arvo (vrt. Alasuutari 1996, 196), käytiin modernin hevostalouden 
tasa-arvotaistelu kansalaisyhteiskunnan Hippoksen ja valtion peliyhtiön Veikkauksen 
kesken. Modernissa hevostaloudessa pelaamisen merkitys on keskeinen. Hippoksen 1997 
koostama Hevostalous 2001 -ohjelma määritteli tavoitteet yhteisön keskeisille toiminnoil-
le, keskiössä hevospelit. (Ks. myös Raento & Härmälä 2012, 119–143, suomalaisen ravi-
pelaamisen monimuotoisesta muutoksesta 2000-luvulla.)

Kysymys hevosväen omasta peliyhtiöstä nousi 1990-luvulla esille aika ajoin. Siihen 
liittyi usein kysymys hevospelien jaosta Hippoksen ja Veikkauksen kesken. Kyseessä oli 
hevospelidiskurssin taisto, jota oli käyty jo 1980-luvun alusta. Hevospelien jako ja Hippok-
sen peliyhtiön perustaminen nousivat lööppijulkisuuteen seitsemän päivän mediasodassa 
(luku 9) huhti–toukokuun vaihteessa 1998. Hippos tavoitteli taas omakseen taas kaikkia 
hevospelejä, mutta kamppailu päättyi Hippoksen tappioon. Hevospelien jakoa jatkaneen 
arpajaislain valmistelun edetessä konkretisoitui maa- ja metsätalousministeriön antama 
määräys Hippoksen pelitoiminnan yhtiöittämisestä, ja Hippoksen kokonaan omistaman 
peliyhtiön, Fintoto Oy:n toiminta alkoi 1.1.2001 (Mahlamäki 2003, 347). Muutoksen myö-
tä päättyi 1928 alkanut aatteellinen hevospelitoiminta Suomessa (emt., 348).

Hevosväen peliyhtiön, Fintoton, taru päättyi vuoden 2016 lopussa. Valtiovallan aina-
kin koko 2010-luvun tavoittelema Suomen kolmen rahapeliyhtiön – Fintoton, Veikkauk-
sen ja RAY:n – rahapelitoimintojen yhdistäminen valtion täysin omistamaan yhtiöön 
toteutui vuoden 2017 alussa. Tällöin aloitti uusi Veikkaus Oy (Edilex 1286/2016). Valtiol-
lisen monopoliyhtiön synty oli seurausta Juha Sipilän (Kesk.) hallituksen talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan 17.9.2015 tekemistä suomalaisen rahasta pelaamisen kentän 
linjauksista, jonka myötä sisäministeriö käynnisti lainsäädännön valmistelun välittömästi 
(Sisäministeriö 2015b). Hevospelituotoista tuli muutoksen myötä kiistatta ja yksinomaan 
julkisen vallan rahaa, ja hevospelikenttä asettui osaksi valtiollista rahapelikenttää, jonka 
kokonaistuotoista 4 % tilitetään maa- ja metsätalousministeriölle edelleen käytettäväksi 
hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen (Edilex 1286/2016; Edilex 14/2017). Analy-
soin peliyhtiöfuusion prosessia ja siihen liittynyttä julkista keskustelua luvussa 10.

3.5 Rahapelit – Yhteisön palvelijasta julkisen vallan rahantekoon
Tämän luvun tarkastelun keskiössä on ollut tutkimuksen toinen pääteema hevospelaami-
nen – osana rahasta pelaamisen aluetta – ja sen ympärille kehkeytyvät kulttuuriset merki-
tykset ja kentät. Pohdinnan teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Stuart Hallin artiku-
laation käsitettä.

Jo varhain, aina Ruotsin ja Venäjän vallan ajoista alkaen rahasta pelaamiseen kytkeytyi 
huoli moraalista ja etiikasta, heikkojen suojelemisesta pelien paheilta. Erilaisin sosiaalisen 
kontrollin keinoin valtiovalta pyrki pitämään rahasta pelaamisen poissa yhteiskunnan 
alueelta. Se ei halunnut päästää irti ihmisten pimeää puolta, himoa rahapelaamiseen. Itse-
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näisen Suomen alkuvuosina rahasta pelaaminen kytkeytyi kansalaisyhteiskunnan arjessa 
ja julkisen vallan säädöksissä rikollisuuteen ja syntiin. Maallinen hyötyajattelu ja eritoten 
rahallinen hyöty valtiovallan hyväksymien yhteisöllisten päämäärien hyväksi kuitenkin 
pesivät politiikan diskurssissa pois pelaamisen syntiä. 1926 sallittiin raha-arvat kulttuu-
rin hyväksi, 1928 ravien totalisaattori osaksi hevosjalostuksen rahoitusta, 1933 raha-auto-
maatit sosiaalityön hyväksi ja 1940 veikkaaminen urheilumenestyksen varmistamiseksi. 
Säädöspuhe kiersi rikoslain epäämät uhkapelit kytkemällä pelaamisen tietoon ja taitoon. 
Rahapelipuheita kehysti 1950-luvulle saakka yhteisöllisyys. Rahapelidiskurssi kiinnittyi 
urheiluun, hevosiin, kulttuuriin ja sosiaalityöhön. Veikkaus- ja hevospeleissä vallitsi sau-
maton ketju pelaamisen, kohteen ja tuoton välillä. Peliviettiä ymmärrettiin, koska siinä oli 
kyse tiedosta tai halusta tukea ihmisurheilua tai hevostaloutta.

Jo 1950-luvulla alkoi tietopelien kohteen ja tuoton takominen irti toisistaan. Aluksi 
se merkitsi veikkauspelien edunsaajien pirstaloitumista. Ei ollut enää välttämätöntä näh-
dä yhteyttä pelaamisen, sen kohteen ja tuotonjaon välillä. Toisen irtikytkemisen jälkeen 
pelaamisen kohde saattoi olla mikä vain, mutta vielä edellytettiin tuoton menevän yhtei-
seen, hyväksi koettuun kohteeseen. Rahasta pelaamisen merkitys näyttäytyi julkisen vallan 
rahantekovälineenä, hyvinvointivaltion rahoituslähteenä. Rahapelien uuden merkityksen 
kruunasi 1970-luvun alussa Suomeen rantautunut lotto. Se avasi politiikkojen silmät ra-
hapelien tulovirroille. Lisääntyneet pelituotot yhdistettynä urheilun vähentyneeseen sisä-
poliittiseen merkitykseen irrottivat pelaamisen kohteet ja tuotonjaon pääosin toisistaan.

Aluksi irti- ja uudelleenkytkentöjen prosessi käytiin 1975 valtiollistetun veikkaus yhtiön 
reviirillä julkisen vallan ottaessa jo 1970-luvulla rahapelivaltikan lähes täysin haltuunsa. 
Vaikka pelipuheessa vielä tuolloinkin esiintyi epäily rahasta pelaamisen moraalittomuu-
desta, veivät pelaamisen hyötyyn kiinnittyneet rahavirrat suunnittelutalouden Suomessa 
voiton riippuvuuspuheesta ja heikkojen suojelusta. Toki pelaamista edelleen kontrolloi-
tiin, mutta vähitellen pelipuheessa alettiin hyväksyä peliaddiktiivisen persoonan toimin-
ta ja hyväksikäyttö. Juuri lotto oli rajana pelaamisen merkityksen muutoksille. Olivathan 
valtiovalta ja rahapelien edunsaajat perustelleet julkisuudessa jo pelaamisen alkuajoista – 
1920-luvulta – aina 1970-luvulle saakka pelivietin hyväksymistä ja ymmärtämistä pelaami-
sen vaatimalla tiedolla ja asiantuntemuksella. Mutta loton, onnenpelin, myötä ymmärrys 
perustui enää vain pelin kyvylle tuottaa rahaa kulloisiinkin hyviin tarkoituksiin. Veikka-
usyhtiön valtiollistamisprosessi 1975 ponnisti juuri valtiovallan päätöksestä toteuttaa lotto 
nimenomaan veikkausyhtiön piirissä. Loton ja valtiollistamisen liitto oli 1900-luvun mer-
kittävin suomalaista rahapelikenttää muokannut prosessi. Sen vaikutukset ulottuvat aina 
2010-luvun pelikenttää koskeneeseen päätöksentekoon, ja vielä 2020-luvun alkaessa loton 
ja valtiollistamisen liitosta generoituva prosessi muokkaa yhä suomalaisen rahapelikentän 
monopolistisia rakenteita ja mekanismeja.

Hevospelaaminen palveli hevostalouden yhteisöllisiä intressejä aina 1980-luvun alkuun 
saakka, mutta hevospelien ja raviurheilun invaasio pysäytettiin 1982 hevospelien verotuk-
sen uudelleen järjestelyllä, jakamalla hevospelit kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan pe-



137

liyhtiön kesken sekä rajoittamalla hevosväelle jääneiden pelien pelaaminen vain ravi radan 
aitojen sisäpuolelle kilpailuaikaan. Näiden toimien myötä katkesi myös hevospelaamisen 
yhden funktion kausi ja hevospelit kytkettiin osaksi rahapelikentän hyvinvointivaltion 
rahoitusta tukevaa koneistoa. Hevospelikamppailun taustalla käytiin taistoa traditionaali-
nen ihmisurheilu vs. raviurheilu. Urheilun kentältä ponnistanut veikkausyhtiön ylin johto 
näki 1980-luvun rahapelikentän uudelleen järjestelyjen seuraamuksena myös raviurheilun 
riemumarssin tahdin häirinnän ja näin lisäelintilan raivaamisen urheilun keskiön perintei-
sille lajeille (esimerkiksi hiihto ja yleisurheilu).

Veikkauksen online-järjestelmän myötä uudelleen löydetty urheiluveikkaus sekä 
RAY:n laajalle levitetty rahapeliautomaattiverkosto vauhdittivat 1990-luvun alussa laman 
uuvuttamien hippospelien alamäkeä. Veikkauksen online-pelien rynnistyksen aikaan he-
vosväki kaipasi kiivaasti mahdollisuutta myydä omia hevospelejään myös ajasta ja paikasta 
riippumatta. Kiivaan julkisuustaistelun ja hevospelien toisen jaon jälkeen 1995 hevosväki 
päästettiin jäljelle jääneine peleineen taas ulos raviradoilta. Toton kiivaimman kasvun vuo-
sina, 1970-luvun alussa alkanut kehitys johti 1990-luvulla rahan ja pelaamisen nousemi-
seen koko hevostalouden keskiöön.

Veikkausyhtiön urheiluveikkauksen vanavedessä rahasta pelaaminen marssi globalisaa-
tion aikaan, jossa kolmannen kerran rikottiin pelaamisen, kohteen ja tuotonjaon välinen 
ketju. Nyt voi kuka tahansa pelata mitä vain, kunhan se vain tuottaa rahaa joko julkisen 
vallan luvalla tai luvatta toimiville peliyhtiöille. Julkinen puhe pelaamisesta on kääntynyt 
180 astetta ja kuva pelaajista – oikeastaan koko ihmisyhteisöstä – on muuttunut. Enää ei 
ajatella pelaajien olevan välttämättä urheilutietäjiä tai -tukijoita. Ihanne on pelaaja, joka 
tietää mutta jolla on myös itse pelaamiseen liittyvää taitoa. Pelaamisen heikkous on kään-
tynyt hyveeksi. Prosenttipelaaja osaa valita ja verrata kohteita ja kertoimia sekä käyttää pe-
laamisessa tietokonepohjaisia alustoja.

Mutta onko jo suunnittelutalouden aikana rahapelipuheeseen liitetty rationaalisuus ja 
hyöty sittenkin osin pintakuohua? Vaikka rahasta pelaaminen on noussut kiistatta hevos-
talouden keskiöön, oli rahapelien tuoma taloudellinen hyöty julkisessa 1990-luvun lopun 
EU-puheessa enää sivuroolissa. EU-Suomessa rahasta pelaamisen perusteeksi ei kelpaa enää 
hevosalan, kulttuurin tai urheilun edistäminen tai hyvinvointivaltion rahantarve. Rahasta 
pelaamisen monopolisointi argumentoidaan peleihin osallistuvien oikeusturvalla, rikok-
sien estämisellä ja pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen minimoinnilla (Rahape-
lifoorumi 2006). Pelaamisen tuotto julkiselle vallalle, kansallinen hyvä, on EU-retoriikassa 
vain suotuisa ”sivuvaikutus70” (ks. termin käytöstä lisää esim. emt.; ks. myös Varvio 2007). 
Näin rahapelien tuoton yleishyödyllisyyskään ei ole enää 2000-luvulla riittävä peruste 

70 Suomi muutti rahapelikäytäntöjään EU-vaatimusten mukaisiksi tekemällä arpajaislain (Edilex 
575/2011) toisen vaiheen muutokset. Ne tulivat voimaan 1.1.2012. Tällöin myös Veikkauksella olleet hevos-
pelit (V75, V65 ja Päivän Pari) siirtyivät Fintotolle, jossa ne nimettiin T75- ja T65-peliksi sekä Päivän Duoksi. 
EU-komission päätöksellä Suomen rahapelitoimijoiden monopoli säilyi, koska Suomen uusitut rahapelilait 
noudattivat EU-sääntöjä (EU-komissio 2013, 2–3). Veikkaus, RAY ja Fintoto saivat kansalliset yksinoikeudet 
omille reviireilleen. Mutta päätös ei merkinnyt sitä, että EU:n ulkopuoliset, verkon kautta Suomessa toimivat 
peliyhtiöt olisivat luovuttaneet. Taistelu Veikkaus, RAY, Fintoto vs. nettipeliyhtiöt jatkui.
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kansallisille rajoituksille, ja entistä suurempi joukko yksityisiä rahapelitoimijoita haluaa 
uusliberalistisessa todellisuudessa purkaa julkisen vallan rahapelimonopolin. Valtiovallan 
hallitsemien pelimonopolien vastaista vapauden lippua taistelussa rahapelien tuotoista on 
aika ajoin heiluttanut myös EU-komissio. Sen sanomaa suomalaiseen pelikeskusteluun on 
tuonut Kauppalehti:

Monopolit eivät ole perusteltuja peleissä, joissa pelaajat pelaavat toisiaan vastaan ja joista 
internet on tehnyt kansainvälisiä (”Komission pelijahti – EU:n komissio koettaa purkaa 
rahapelimonopoleja jäsenmaiden jarrutuksesta huolimatta”, pääkirjoitus, KL 6.4.2006).

2000-luvun globaalin internet-maailman suomalaisen rahapelikentän taistelupari on val-
tiovalta vs. kansainväliset peliyhtiöt. Tästä asetelmasta ei ole pitkäkään matka keskuste-
luun, jota Aino Ackté, suomalaisen rahasta pelaamisen äiti, herätteli jo 1909 vaatiessaan 
Nuori Suomi -joulualbumissa rahapelien laillistamista, sivistysmaille kuuluvaa pelaamisen 
oikeutusta ja ulkomaille suuntautuvan pelivirran patoamista. Eikä EU-Suomen71 rahape-
likentän legitimaatio ole kaukana myöskään heikkojen suojelusta, 1920-luvun puheesta, 
joka pohti ”onko vedonlyönti uhkapeliä – siveellisesti ala-arvoista pelihimon kiihottamis-
ta” (HS 4.11.1923; Mahlamäki 2003, 27).

Vaikka rahasta pelaaminen ja hevospelit sen mukana ovat muuttuneet hyväksytyksi 
käytännöksi ja rahapeli-instituutiot on siirretty synnin ja rikoksen kujilta hyvinvointi-
valtion rahoittajiksi, eivät rahapelipuheen peruspilarit ole sadassa vuodessa juuri muuttu-
neet. Rahasta pelaamisen ja hevospelaamisen merkitys määräytyy siitä, miten ideologiset 
ainekset (synti, rikos, moraali, etiikka, taloudellinen hyöty) kulloinkin nivelletään yhteen 
tai jätetään niveltämättä tietyissä oloissa näiden tai noiden poliittisten, julkisen vallan tai 
kansalaisyhteiskunnan subjektien kanssa. Vaikka suurin osa rahasta pelaamisen puheen 
peruspilareista on suhteellisen pysyviä, olennaista on myös ymmärtää artikuloituvien käy-
täntöjen tuottamien rahapelidiskurssien erilaisuus eri aikakausina.

Kun tarkastelee rahasta pelaamisesta käytyjä poliittisia kamppailuja, kiinnostavin vaihe 
on suunnitelmatalouden aika. Kun valtio lopullisesti hyväksyy, että teemme pelaamisesta 
itsellemme välineen emmekä yritä kriminalisoida sitä, muotoutuu samalla uusi käsitys sii-
tä, minkälaisia ihmiset valtion näkökulmasta ovat. Ajatus, että pelihimo on osa ihmisenä 
olemista eikä synti, kertoo isosta muutoksesta. Vaikka rahasta pelaamiseen 2000-luvulla 
kytkeytyvä huolidiskurssi72 on vielä suhteellisen merkittävä valtion käyttäessä kontrolli-

71 EU:n jäsenvaltioiden rahapelijärjestelmien muutos on 2010-luvulla ollut kaksisuuntaista. Espanja, 
Italia, Tanska ja Ranska ovat purkaneet monopolijärjestelmäänsä ja siirtyneet avointen lisenssijärjestel-
mien suuntaan, mutta Suomi ja Ruotsi pyrkivät aluksi vahvistamaan kansallisia monopolejaan entisestään. 
(Kuuluvainen ym. 2012.) Kuitenkin jo maaliskuussa 2017 uutisoitiin, että Ruotsi valmistautuu luopumaan 
peli monopolistaan ja tehdyssä selvityksessä ehdotettiin monopolimallin korvaamista lisenssijärjestelmällä 
(Iltalehti 31.3.2017). Jo maaliskuussa 2018 kerrottiin (HU 1.3.2018) Ruotsin pelimarkkinan avautumisesta 
vuoden 2019 alussa (ks. lisää luku 12).
72 Jyrki Kataisen hallitusohjelma (22.6.2011–24.6.2014) tehosti toimia väestön suojelemiseksi rahapeli-
ongelmien aiheuttamilta haitoilta: rajoitettiin ulkomaille tapahtuvaa pelaamista ja tehostettiin viranomais-
ten, järjestöjen, peliyhteisöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä rahapelihaittojen torjunnassa (Avellan 2012). 
Ohjelmassa näkyi pelidiskurssille ominainen taistelu hyödyn sekä synnistä ja rikoksesta jo osin sairaudeksi 
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valtaansa, näkyy rahapelien julkisissa puheissa yhä useammin käsitys, että ihmiset vastaa-
vat omista teoistaan, äärimmäisistäkin. Näin rahasta pelaamisenkin kautta tulee näkyväk-
si koko yhteiskunnan muutos kohti yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia. Kilpailutaloudessa 
ihmisen on huolehdittava ja vastattava itse tekemisistään – myös siitä pelaako rahansa vai 
ei73.

Rahapelitutkijat ovatkin 2010-luvulla pohtineet yhä useammin niin koko alati muut-
tuvaa rahapelikenttää kuin rahapelipolitiikalle asetettuja funktioita (katso esimerkiksi 
Yhteiskuntapolitiikka-lehden rahasta pelaamisen teemanumero 4/2016). Pauliina Raento 
(2016, 468) peilaa rahapelikentän tilannetta vuoden 2016 lopussa päätetyn suomalaisen 
rahapelimonopolien fuusiota vasten. Hän peräänkuuluttaa kaikilta osapuolilta vastuun 
ohella päättäjien ulostuloa kabineteista. On vaivalloista suojella pelaajia rahasta pelaa-
misen kentän lieveilmiöiltä, ehkäistä rikollisuutta ja hoitaa peliongelmia, jos ei kaikkien 
käytettävissä ole avointa, kattavaa ja riippumatonta tietoa koko alan tilanteesta ja toimin-
taympäristöstä: ”Kokonaisuuden hallitsemiseksi tutkimusta olisi laajennettava haitoista 
ja ongelmista kohti päätöksenteon, yhteiskuntavastuun ja globaalin toimintaympäristön 
muutoksien mekanismien ja vaikutusten tutkimista”. (Emt.) Vaatimuksessa heijastuu ku-
luvien vuosikymmenten toteutunut ja alati kiihtyvä muutos rahapelikentällä. Kyse ei ole 
vain pelaamisen tuottamien haittojen ymmärtämisestä ja hallitsemisesta, rahapelikentän 
toimijoiden reviirien määrittelystä tai rahapelituottojen jaosta. Kyse on yrityksestä ottaa 
haltuun monimutkainen yhteiskunnallisen ilmiö ja kieltäytyä tulkitsemasta sitä vain yh-
dessä selityskehikossa.

Tähän mennessä olen esitellyt tutkimuksen kaksi keskeistä, toistensa kanssa risteyty-
vää teemaa: hevostalous ja hevospelaaminen osana rahasta pelaamista. Olen niiden kautta 
käynyt läpi yleistä yhteiskunnallisen ilmapiirin ja diskursiivisen maaston kehitystä ja ku-
vannut niitä kamppailuja, joita pelaamisen ja hevostalouden määrittelemiseen varsinaisen 
päiväkohtaisen julkisuuden ulkopuolella on liittynyt sekä poliittisissa instituutioissa että 
näihin intressipiireihin välittömästi liittyvissä julkaisuissa. Seuraavaksi tuon esiin sen, mi-
ten suomalaisen journalismin kehitys asettuu tähän samaan aikaan ja miten journalismi 
esittää hevostalouden ja pelaamisen kenttien kulttuuriset muutokset, sekä esittelen neljä 
tapaustutkimusta, jotka kaikki ajoittuvat rahasta pelaamisen vuosille, ajanjaksolle 1928–
1998.

muuttuvan liikapelaamisen haittojen välillä. Kansalaisia kyllä suojeltiin mutta ennen kaikkea siltä, etteivät 
pelaa rahojaan ainakaan ulkomaille.
73 Vuonna 2015 rahapeliongelman esiintyvyys 12 viime kuukauden aikana (SOGS=≥3) oli suomalaisessa 
15–74-vuotiaassa väestössä 3,3 prosenttia ja todennäköinen rahapeliriippuvuus (SOGS=≥5) 1,3 prosenttia 
(Salonen & Raisamo 2015, 6). Rahapeliongelman näkökulmasta haitallisimpia pelejä ovat suomalaistenkin 
keskuudessa suosituimpiin kuuluvat nopeatempoiset rahapelit, kuten rahapeliautomaatit, sekä internetissä 
pelattavat rahapelit (ks. esim. Castrén ym. 2013). Vuonna 2017 Salosen ym. (2019, 6) mukaan viisi prosenttia 
heidän tutkimuksensa vastaajista arvioi rahapelaamisen olevan itselleen ongelma. Yhdeksän prosenttia pe-
laajista toimi riskitasolla, ja heistä 1,6 prosentilla oli PPMG (Problem and Pathological Gambling Measure) 
-mittarin perusteella varsinainen rahapeliongelma (emt., 6). Riippuen käytettävistä mittareista ja käsitteiden 
määrittelystä näyttää siltä, että 2020-luvun alussa selkeästi yli 100 000 suomalaisella on jonkinasteinen raha-
peliongelma ja varsinainen rahapeliriippuvuus ainakin 50 000 henkilöllä.
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4 Journalismi hevostalouden kentällä – Työtä, 
urheilua, viihdettä ja politiikan peliä

Tässä luvussa tarkastelun kohteena on tutkimuksen kolmas pääteema, hevosjournalismi. 
Ensinnäkin tavoitteena on pohtia hevosjournalismin roolia raviurheilun, hevospelaami-
sen ja koko hevostalouden ympärille kehkeytyvien kulttuuristen merkitysten ja kenttien 
kehityksessä. Toisena pyrkimyksenä on tuoda esiin se, miten journalismi esitti hevosväen 
selviytymisen muuttuvien merkitysten ja kenttien puristuksessa. Tällä hevosväen selviyty-
mistarinalla on näin yhtymäkohtansa niin koko journalismin kenttään kuin myös hevos-
talouden ja hevospelaamisen kertomuksiin.

Journalismi on perinteisen ajattelun mukaan joukkotiedotuksen osa-alue mainon-
nan, viihteen ja taiteen tapaan. Tästä näkökulmasta journalismi on ajankohtaisia, fakta-
pohjaisia sanomia tai itse tuo tuotantoprosessi (Hemánus 1990, 14). Usein journalismin 
ammatillisuuteen liitettyjä määreitä ovat julkinen palvelu, objektiivisuus, autonomisuus, 
ajankohtaisuus ja eettisyys (Deuze 2005, 446–447). Merkittävä osa niistä periytyy uutis-
journalismista, mutta jo 1900-luvun lopulla viihteellinen sisältö, kuten urheilu ja ajanviete, 
on saanut journalismissa yhä enemmän tilaa (Herkman 2009, 39).

Genrejen ohella journalismia voi pohtia myös sen tehtävien kautta. Risto Kunelius 
(2000, 6–7) vertasi journalismin funktiota nelijalkaiseen otukseen: journalismi on tie-
donvälitystä, tarinoiden kerrontaa, julkista keskustelua ja kansalaisten julkisen toiminnan 
resurssi. Ajatus journalismista yhteiskunnan toimijoiden julkisena resurssina, kyvystä pal-
vella ihmisiä kansalaisina ja yhteisön jäseninä, kytkee tarkastelun myös kansalaisjournalis-
miin, joka nojaa deliberatiiviseen eli julkista keskustelua ja harkintaa painottavaan demo-
kratiakäsitykseen (emt., 18). Kuneliuksen kuvaama journalismi määrittyy lopputulosten ja 
niiden tuotantoprosessien ohella myös laajana, moniäänisenä vuorovaikutteisena prosessi-
na, joka voi muuttaa käsityksiä keskusteltavista ilmiöistä. Puhuessani hevosjournalismista 
ajattelen sitä journalismin laajan määritelmän kautta: hevosjournalismi sisältää hevosiin 
kytkeytyvää journalismia, työhevos-, ravi- ja ratsastusjutuista hevospelijournalismiin.

Journalismin teoriassa on jo 1970-luvulta alkaen korostettu median konstruktiivista 
luonnetta. Media osaltaan tuottaa todellisuutta määrittämällä journalismin aiheet, näkö-
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kulmat ja käsittelytavat. (Herkman 2009, 45.) Kun tässä luvussa puhun julkisuudesta, on 
takana ajatus yhteiskunnan monitasoisuudesta. On olemassa yksi suuri kenttä, julkisuu-
den kenttä, jonka sisällä kaikki muu tapahtuu. Bourdieun näkökulmasta julkisuuden voi 
ymmärtää myös eräänlaiseksi kenttien kentäksi, joka sisältää useita muita kenttiä, kuten 
journalismin ja politiikan kentät (Bourdieu & Wacquant 1992; Rahkonen 2006, 16).

Tässä luvussa tarkasteltava julkisuus on pääosin lehdistöjulkisuutta. Lehdistö on väline, 
joka ylläpitää sekä kirjallista että poliittista julkisuutta (Habermas 2004, 57–61). Pohties-
sani raveista ja ylipäätään koko hevosalasta käytävää julkista keskustelua Habermasin tapa 
mieltää julkisuus pulpahtaa usein esiin. Habermas lähestyy julkisuutta ajatuksella auto-
nomisesta, rationaalisesta yksilöstä ja julkisen keskustelun itsekorjautuvuudesta (emt., 59). 
Habermasin (1984) julkisuuskäsitettä määrittää kontrafaktuaalinen ideaali. Hän ei väitä, 
että ihmiset ovat aina rationaalisia vaan toteaa, että julkisuuden tilaa ja todellisuutta voi 
määrittää kuvaamalla sitä, missä määrin ihmisten toiminta jää rationaalisuuden ideaalista 
vajaaksi. Ideaali on mielekäs, koska Habermasin mukaan ihmisen kielenkäytön rakentei-
siin sisältyy mahdollisuus ymmärtää yhteistä todellisuutta rationaalisuuden perustalta ja 
oppia toisten keskustelijoiden näkökulmista.

Bourdieun ajattelua taas hallitsevat kentät: jos haluaa ymmärtää, minkälaista kieltä 
ihmiset puhuvat, täytyy katsoa, millä kentällä ja missä valtarakenteissa puhe tapahtuu. 
 Bourdieu (1990, 113) toteaa, ettei inhimillinen elämä ole vain rationaalista. Se on osin 
tiedostettua, osin tiedostamatonta, ja julkisessa keskustelussa syntyvä paine kehittyy yh-
teiskunnan eri kenttien keskinäisessä vuorovaikutuksessa (emt., 113; Rahkonen 2006, 15). 
Kun tutkimuskysymykseni ja -asetelmani kytkeytyy kansalaisyhteiskunnan ja valtioval-
lan alituiseen taistoon ja representaatioihin julkisilla foorumeilla, kallistun journalismi-
pohdintojeni viitekehyksessä Bourdieun kenttäteoriaan. Kyse on siis toimijoiden alitui-
sesta kamppailusta, irtiotoista kauemmaksi toisistaan ja uusista lähentymisistä – kisasta, 
kuka määrittää yhteisiä uskomuksia ja lähtöoletuksia. Oleellista on ymmärtää, että asemat 
vaihtuvat, ja niin journalismin kuin politiikan kentät muotoutuvat eri toimijoiden taiste-
lun myötä. Bourdieun näkemys tekee mahdolliseksi tarkastella myös Hallinin ja Mancinin 
(2004, 76–86) journalismin pohdinnassaan esiin nostamaa differentaation käsitettä alku-
peräisversiota laajemmin: 2000-luvun media järjestelmänä lähestyy liberaalia mallia, jonka 
olennainen piirre on median kytkeytyminen talouden kenttään politiikan kentän sijaan.

Kun pohdin asetelmia journalismi vs. politiikka ja hevosjournalismi vs. hevostalous, 
kysymys kuuluu, miten journalismin, politiikan, hevostalouden ja hevosjournalismin ken-
tät ovat kehittyneet ja miten sanoma- ja hevoslehdet sijoittuvat journalismin kentälle eri ai-
koina. Tarkastelen hevosjournalismin erityisen kentän suhdetta laajempiin hevostalouden 
ja journalismin kenttiin. Hevosjournalismin kentän muutoksissa kyse on myös yhteisöl-
listen intressien, julkisen vallan hevostalouden ja riippumattoman journalismin voimien 
taistelusta hevosjournalismin kentällä. Jotta tarkastelu antaisi laajuutta hevosjournalismin 
muutoksille, kulkee rinnalla tiivistetty tarina journalismin historiasta.

Journalismin voi nähdä itsenäisenä alueena konstruktionistisen käänteen ja vuoro-
vaikutteisuuden pohjalta: journalismi on samaan aikaan sekä irtaantunut muista yhteis-
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kuntainstituutioista (joiden toimintaa se selostaa) että tullut oleelliseksi osaksi niiden 
toimintaa ja ympäristöä (Kunelius ym. 2010, 60–61). Tämä johdattaa kysymään, miten he-
vosjournalismi alalajeineen muokkautuu journalismin sisällä? Miten jäsentyy hevosjour-
nalismin luoma julkisuustila, ovatko muut toimijat riippuvaisia hevosmediajulkisuudesta 
ja vaikuttavatko hevosmediat muihin toimijoihin niiden omilla kentillä? Kyse on siitä, 
onko hevosjournalismi modifioitunut muiden instituutioiden jatkeesta ja esiintymisaree-
nasta omaa julkisuustilaansa muokkaavaksi käytännöksi, oman tilansa hallitsijaksi?

Työni kannalta on tärkeää pitää erillään journalismin ja median käsitteet. Kyse on yh-
teiskunnallisen hierarkian eritasoisista ja -sisältöisistä käsitteistä, jotka kantavat mukanaan 
erilaisia merkityksiä. Tiivistän tapani käyttää käsitteitä seuraavasti: ’Journalismi’ on todel-
lisuutta luova, vahvistava ja muuttava sosiaalinen käytäntö, joka on pääosin irtaantunut 
politiikan kentästä. ’Media’ taas on journalismin kannalta rakenteellinen konteksti, jonka 
muutoksia ei voi palauttaa journalismin kenttään. Median kehitystä ovat muokanneet me-
dia-instituutiot sekä niiden taloudellinen ja tekninen kehitys. Politiikan kenttää puoles-
taan rakenteistavat puolueinstituutiot. Myös Juho Rahkonen (2006, 52–53) tuo esiin eron-
teon median ja journalismin kesken: media on tekninen väline, joka välittää journalismia 
yleisölle. Hannu Nieminen (2006, 187) puolestaan erottaa julkisuudesta toiminnalliset 
areenat: politiikka, talous, kulttuuri. Ne hän erottaa julkisuusinstituutioista (emt., 187), 
esimerkiksi lehdistöstä, jonka kautta voi tarkastella toiminnallisten areenoiden, tämän 
työn sosiaalisten käytäntöjen, muodostumista.

Edes mediatutkimuksen kentällä alan tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen 
media-sanan relevantista käytöstä (Rahkonen 2006, 52; Malmberg 2017, 69). Tutkimus-
kentällä on esiintynyt vielä 2010-luvullakin viestinnän tutkijoiden ammattitautia – medi-
an ja journalismin käsitteitä käytetään rinnakkain määrittelemättä niiden sisältöä, käsittei-
den mukanaan kantamia merkityksiä. Median kantasana on latinan kielen sana ”medium 
(monikossa media), jolla viitataan välittäjään tai välineeseen, julkiseksi tekemiseen ja jul-
kaisemisen keinoihin”, ja suomen kielessä median käsite voi tarkoittaa näin niin yksittäistä 
tiedotusvälinettä kuin koko joukkoviestinnän kentän kattavaa yleiskäsitettä (Nieminen 
& Pantti 2008, 15). Tarmo Malmberg (2017, 69) yhtyy Niemisen ja Pantin näkemykseen 
median ja joukkoviestinten käsitteiden sukulaisuudesta, ja suppeimmillaan median käsite 
tarkoittaa juuri joukkoviestimiä. Laajimmillaan ”mediat [kuitenkin] samaistuvat [Malm-
bergille (emt., 69)] maailmankaikkeuden perusrakenteeseen”. Tässä työssä tarkastelen 
journalismia sosiaalisena käytäntönä ja mediaa journalismin toteutuksen rakenteellisena 
kontekstina, joka on virittynyt pääosin kaupallisesti ja teknologisesti.

Nojaan hevosjournalismin ja sen kehityksen kuvauksessani siis Bourdieun (2005) kent-
täteoriaan ja Kuneliuksen ym. (2010, 72–75) käyttämään medioitumisen käsitteeseen. En-
nen sen esittelyä vielä muutama seikka siitä, miksi kenttäteoria antaa tukevaa selkänojaa 
hevosjournalismin pohdinnalle.

Ihmiset toimivat erilaisilla kentillä, ja niillä olevat voimat vaikuttavat siihen, mitä ase-
mia toimija voi ottaa haltuunsa. Kentät ovat kytköksissä toisiinsa, mutta toimivat paljolti 
omien sääntöjensä mukaan. Jos ei tunnista journalismin kentällä vallitsevia voimia ja suh-
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teita, ei voi myöskään ymmärtää journalismin kentän toimintaperiaatteita. Kenttäteoria 
rakentuu kolmen peruskäsitteen, doxan, habituksen ja pääoman, pohjalle. (Bourdieu 1986; 
2005.)

Kenttää keskeisesti rakentava elementti on siellä toimivien yhteinen uskomusten ja 
lähtöoletusten järjestelmä, ’doxa’. Juuri taistelu doxasta on se tekijä, jonka myötä kentät 
muuttuvat ja kehittyvät. (Bourdieu 1990, 66; Rahkonen 2006, 32.) Doxa ei sinällään viittaa 
valtaan, vaan doxa määrittää sen, mikä kentällä on kyseenalaistamattomasti totta, orto-
doksisen puhdasoppista. Doxan olemassaolo paljastuu vain tilanteissa, joissa esiintyy kriit-
tisiä tulkintoja, heterodoksiaa, jotka kyseenalaistavat vallitsevat käytännöt ja luovat näin 
mahdollisuuden keskustella ja esittää kysymyksiä (Purhonen, Rahkonen & Roos 2006, 21).

Toinen kenttäteorian merkittävä osa on ’habitus’, sosiaalisen maailman rakenteita 
määrittävä jäsennys. Toimija sisäistää sen omaksuessaan kentälleen ominaisia käyttäyty-
mismuotoja ja ulkoisia merkkejä. Habitus on yhtä aikaa sekä menneisyyttä että nykyisyyt-
tä. (Bourdieu 1990, 53; Rahkonen 2006, 32.) Hevosjournalistin on sopeuduttava aikansa 
hevostalouteen ja journalismiin kyetäkseen toimimaan ko. kentillä, joita ohjaavat tietyt 
toimintatavat ja tottumukset. Päästäkseen kentälle ihmisen täytyy investoida itseensä ja 
oppia kentän vallitseva habitus. Tapa, jolla dominoivat toimijat hallitsevat kenttää, perus-
tuu heidän voimaansa määrätä, minkälainen maku eli erottelukyky (vrt. Bourdieu 1986) 
kentällä vallitsee. Kentälle haluavan on opeteltava tuo erottelukyky, sisäistettävä kentän ar-
vot ja ansaittava ammattilaisen habitus. Näin habitus viittaa ihmisen itselleen sisäistämään 
identiteettiin, joka pureutuu jopa puhetapoihin ja pukeutumiseen saakka.

Bourdieu tutki muun muassa Ranskan koulutusjärjestelmiä. Hän totesi, että jär-
jestelmä tuottaa kyllä eri aloille ammattilaisia mutta ennen kaikkea se tuottaa ihmisille 
kulttuurista pääomaa, jolla he pääsevät mukaan kansallisen vallankäytön kentille. Kent-
täteorian kolmas peruskäsite on juuri ’pääoma’, joka habituksen kanssa määrittää kentän 
toimijan asemaa ja tilaa liikkua. Pääoman käsite jakaantuu taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen osaan. Ensimmäinen ilmentää toimijan hallussa olevia taloudellisia resursse-
ja. Kulttuurista pääomaa määrittävät esimerkiksi ammatti, koulutus ja sosiaalinen asema 
sekä maut ja mieltymykset. Sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista verkostoista ja niiden 
laajuudesta. Yhdessä kulttuurinen ja sosiaalinen muodostavat symbolisen pääomaluokan. 
Se kuvaa toimijan yhteiskunnallista ”luottoa sanan laajimmassa mielessä… pääomaa, jon-
ka arvon takaa… ympäröivän yhteisön tai yhteiskunnan yhteinen usko”. (Bourdieu 1990, 
113, 120; ks. myös Rahkonen 2006, 33.) Toimijalle tärkeintä on kokonaispääoma, riippuen 
kuitenkin siitä, millä kentällä kulloinkin liikutaan. Toimituksen raviavustaja voi olla he-
voskentän hallitsija ja pystyä joissain oloissa käyttämään valtaansa urheilutoimitukseen. 
Hierarkkisilla kentillä onkin kyse sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jossa toimijat käyttävät 
valtaansa oman kenttänsä säännöin. On tärkeää, että päästäkseen kentälle pitää olla ken-
tällä pelaavien huomion kiinnittävä pelaaja. Kuka tahansa ei voi ryhtyä ravien vihjenikka-
riksi: mitä paremmin ihminen sisäistää ja tunnistaa kentän arvot, sitä helpommin hänet 
huomataan. Mutta kentälläkin kyse on pelistä: jos pelaa kuin muut, ei erotu – erottuak-
seen pitää olla virtuoosi.
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Kentän käsitettä voi käyttää kahdella eri tasolla. Strukturalistisessa tavassa kuvata kent-
tää keskitytään kuvaamaan asian tai kamppailun ympärillä olevia toimijoita, kuten tämän 
työni asetelmassa esimerkiksi Veikkausta ja Hipposta. Tällöin en mene käytäntöjen tasolle, 
vaan käytän teoriaa institutionaalisessa mielessä kuvatessani kamppailutilanteen syntyä. 
Jos tutkii kentän käytäntöjä, on päästävä enemmän etnografiselle tasolle. Kun pohdin, mi-
ten hevospelikeskustelun osanottajat puhuvat toisistaan, olen jo kielenkäytön ja puheen 
tasolla. Esimerkiksi median infotilaisuudessa hipposväki voi ajatella toimittajia osana po-
liittista keskustelua, jolloin toimittajat sijoittuvat muodostuvaan kenttään eri tavoin: toiset 
ovat lähempänä valtiota lainaten puhetapojaan julkiselta vallalta, toiset lähempänä hevos-
väkeä. Asemat ja puhetavat voivat myös vaihtua pelitilanteen muuttuessa. Kenttäteorias-
sa on näin sekä strukturalistinen että käytännön taso. Tässä luvussa liikun kummankin 
käsitteen tasolla.

Sopiiko kenttäteoria selittämään journalismin ja eritoten hevosjournalismin prosesse-
ja? Juho Rahkonen (2006, 35) toteaa, että ”Bourdieun teoria kentästä, habituksesta ja pää-
omasta on saanut runsaasti vastakaikua eri maiden yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa, 
mikä kertoo…[ teorian] selitysvoimasta ja siirrettävyydestä erilaisiin yhteiskuntiin”. Purho-
nen ym. (2006, 31) vahvistavat käsitystä: ensinnäkin Bourdieu osoitti omien käsitteidensä 
laajat soveltamismahdollisuudet omissa töissään ja toiseksi sovellettavuus käy ilmi niistä 
töistä, joita Bourdieun ajattelu on innoittanut.

Bourdieulle (1985, 105–106) ”kenttien lait ovat yleispäteviä: vaikka eri maissa ja erilai-
silla yhteiskuntaelämän osa-alueilla kamppailu kenttien hallinnasta saa erilaisia muotoja, 
niissä kaikissa kuitenkin käydään kamppailua, jota määrittävät toimijoiden väliset… suh-
teet” (Rahkonen 2006, 37). Kenttä on pelikenttä ja niitä voi olla kaikkialla. Siellä missä 
on keskinäisiä valta-asemia ja määrittelykamppailuja, voi tunnistaa kentän. Valta-asemat 
ja määrittelykamppailut ovat olennainen osa myös hevostalouden, -pelaamisen ja -journa-
lismin tarinaa. Juho Rahkonen (2006, 39) osoitti väitöstyössään Bourdieun kenttäteorian 
toimivan suomalaisen Nato-keskustelun yhtenä selitysmallina. Näin en näe myöskään es-
tettä sille, miksei kenttäteorian avulla voi jäsentää myös suomalaisen hevosjournalismin 
prosessia – varsinkin kun otan tueksi medioitumisen käsitteen.

Medioituminen tarkoittaa yleisesti sitä, että havainto- ja kokemusmaailmamme on yhä 
enemmän mediavälitteistä suhteessa välittömään kokemukseen (Wiio 2006, 34). Poliitti-
sen vallan kontekstissa käyty keskustelu medioitumisesta puolestaan tiivistyy Kuneliuksen 
ja kumppaneiden mukaan siihen, kuinka paljon yhteiskunnallisten toimijoiden on sopeu-
duttava median ja journalismin esitystapoihin. Vai onko medioitumisesta kyse vasta, kun 
journalismi ja median logiikka määrittävät muiden instituutioiden sisäisiä tapoja toimia? 
(Kunelius ym. 2010, 64–67.) Näin ymmärretyn medioitumiskäsitteen merkityskamppai-
lun taustalla on toisen maailmansodan jälkeen vähin erin kiristynyt ammattijournalistien 
ja -poliitikkojen suhde, koska kumpikin instituutio saa legitimaationsa yleisön edustami-
sesta (Väliverronen & Kunelius 2009, 225–226). Kyse on näin ennen muuta journalismin 
kentän ja politiikan kentän voimien taistelusta. Median mahdollinen niskalenkki poliiti-
koista synnytti jo 1970-luvulla alkaneen ja 1990-luvulla voimistuneen keskustelun yhteis-
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kunnallisen toiminnan medioitumisesta – käsitteestä, josta sen yleistymisen myötä käy-
dään yhä mitä voimallisimpia merkityskamppailuja.

Kuneliuksen ym. (2010) työ Media vallan verkoissa oli jatkoa Jesper Strömbäckin (2008) 
medioitumisartikkelin teemoille. Strömbäck tarkasteli median ja politiikan suhteen kehi-
tystä pohtien missä määrin: 1) mediasta tulee vähitellen tärkein ja dominoivin poliittisen 
ja yhteiskunnallisen informaation lähde, 2) media itsenäistyy politiikan instituutioista, 
3) median sisältöä määrittää politiikan vs. median logiikka ja 4) politiikan toimijoita hal-
litsee politiikan vs. median logiikka (emt., 234). Strömbäck (emt., 228) totesi politiikan 
medioitumisen lisääntyvän niin, ettei tärkeä kysymys ole enää lehdistön itsenäisyys poli-
tiikasta ja yhteiskunnasta, vaan tärkein kysymys on yhteiskunnan ja politiikan itsenäisyy-
den suhde mediaan. Strömbäck on jatkanut medoitumisprosessin pohdintaa muun muassa 
Frank Esserin kanssa käyttäen itsemedioitumisen (self-mediatization) ja uutismedian (news 
media) käsitteitä (Strömbäck & Esser 2014). Heidän mukaansa poliitikot ovat medioitu-
misprosessissa itse medioituneet omaksumalla median luomat huomiotalouden säännöt, 
uutismedian toimitusrutiinit ja julkaisukriteerit sekä pyrkimällä käyttämään tätä oppi-
maansa julkisuudessa hyväkseen saavuttaakseen strategisia päämääriään (emt., 21). Sinänsä 
Strömbäck käsittelee medioitumista varsin kapeasti rajaamalla sen perustan uutismediaan 
eikä hän välttämättä ota huomioon mediakentän ja välineistön sirpaloitumista.

Stig Hjarvard (2013) yhtyi pitkälti Strömbäckin vuoden 2008 päätelmiin medioitumi-
sen prosessiluonteesta. Hän totesi kuitenkin, ettei kyse ole vain prosessista, jossa kulttuuri 
ja koko yhteiskunta tulevat yhä kasvavassa määrin riippuvaiseksi mediasta ja sen logiikasta. 
Media ei ole vain tullut itsenäiseksi instituutioksi vaan se on implikoitunut muihin insti-
tuutioihin, politiikkaan, uskontoon, lapsuuden leikkeihin, jopa yksilöllistymiseen, ja mui-
den instituutioiden täytyy sopeutua median logiikkaan (emt., 17). Hjarvardin ote medioi-
tumisesta on näin laajempi kuin Strömbäckillä.

Bourdieun kenttäteorian ohella nojaan hevosjournalismin pohdinnassa nimenomaan 
Kuneliuksen ym. (2010) myös Strömbäckin versiota laajempaan tulkintaan medioitumis-
käsitteestä sekä sen määrästä ja laadusta:

 – Medioitumisessa on kyse instituutioiden keskinäisistä suhteista ja niiden muutoksista. 
Laajassa mielessä medioituminen on vuorovaikutteiden prosessi, jossa instituutiot so-
peuttavat toimintaansa toisiinsa taistelussa eri kenttien doxasta.

 – Medioitumisessa voidaan erottaa kolme tasoa, joiden avulla voi arvioida, kuinka syvälle 
medioituminen institutionaalisissa suhteissa ulottuu:
• Taso 1: Media irtaantuu muista instituutioista ja hallitsee omaa julkisuustilaansa, 

bourdieulaisittain omaa kenttäänsä
• Taso 2: Muut instituutiot sopeutuvat median käyttämiin esitystapoihin niiden 

ajaessa omaa asiaansa julkisuudessa. Kyseessä on muiden toimijoiden riippuvuus 
media julkisuudesta, median kentän voimista.

• Taso 3: Medioituminen vaikuttaa siihen, miten muut instituutiot ottavat huomioon 
median läsnäolon ja vaikutuksen. Kyseessä on median voimien vaikutus muihin toi-
mijoihin niiden omilla kentillä.

 – Medioitumisen syvyyden ohella pitää tarkastella myös medioitumisen laatua, johon 
vaikuttaa viestinnän erityisluonne. Laadun tavoittamiseksi voi tehdä analyyttisen erot-
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telun strategiseen eli tarkoitushakuiseen ja kommunikatiiviseen eli kriittisen argumen-
toinnin avulla yhteisymmärrykseen tähtäävään toimintaan. Medioitumisen eri tasoilla 
voidaan tunnistaa, miten median merkityksen lisääntyminen tuottaa muissa instituu-
tioissa eri tavoin painetta molempiin. (Ks. lisää medioitumisesta Kunelius ym. 2010, 
72–75.)

Bourdieun kenttäteoria yhdistettynä Kuneliuksen mediajulkisuuden kehittymisen teo-
reettiseen kehikkoon tarjoavat viitekehyksen hevosjournalismin muutoksen tarkasteluun. 
Hevosjournalismin tarinan taustalla vaikuttavat kahden muun pääluvun tapaan alasuu-
tarilaiset (1996; 2017) moraali-, suunnittelu- ja kilpailutalouden käsitteet. Sodanjälkeistä 
aikaa pitivät pystyssä eettiset periaatteet ja yhteisvastuu. 1960-luvun lopulta 1980-luvun 
loppuvaiheille vallinneelle suunnittelutaloudelle oli ominaista asiantuntijoiden roolin 
korostuminen. Tieteellisyys, suunnittelu ja valtionohjaus olivat aikakauden avainsanoja, 
joskin ”median rakentaman kansalaisuuden näkökulmasta moraali- ja suunnittelutalous 
elivät pitkään päällekkäin”. (Jääsaari ym. 2010, 220.) Suomi avautui 1980-luvun lopulla 
kansainvälisille markkinoille, ja näin maa siirtyi hyvinvointivaltiota rakentaneesta suun-
nitelmataloudesta kilpailutalouteen markkinasääntelyn korvatessa usein valtiovallan mää-
räykset (Herkman 2009, 33). Hyvinvointivaltion rappiotarinasta kumpusi ”valmentajaval-
tion” henki, jossa julkisuutta hallitsevat valmentajat ja managerit ja jonka poliittiset ideat 
ja ohjelmat ponnistavat yrityselämästä (Heiskala & Kantola 2010, 136.) Julkinen valta on 
vetäytynyt kentän reunalle, josta se valmentajan roolissa (emt., 145) huutelee ohjeita pelaa-
jille (kuluttajille, yrityksille, yhteisöille, poliitikoille) – kentän tositoimijoille.

Lehdistöhistorian osalta vertaan hevosalan painotuotteiden kehitystä Tommilan ja Sa-
lokankaan (1998) esittelemään Suomen lehdistön historiaan. Tulokulmana on kamppailu-
tilanteen tutkimus ja kyse on siitä, kuka hallitsee hevosjournalismin kentän doxaa. Löytyy-
kö eroa tavoissa, joilla hevosjournalismi organisoi eri aikakausien keskustelua pelaamisesta? 
Erosivatko ne merkittävästi hevos- ja sanomalehdillä? Lähden oletuksesta, jonka mukaan 
1) moraalitaloudessa ja sitä aiemmin journalismi oli pääosin lehdistön ulkopuolisten toi-
mijoiden jatke, 2) suunnittelutaloudessa journalismin funktio oli toimia muiden kuin 
median instituutioiden julkisuuden hallinnan välineenä ja 3) kilpailutaloudessa  median 
logiikka ja sen journalismin huomiosta kilpaileminen alkoi hallita muiden instituutioiden 
toimintatapaa. Ne tulivat ainakin joissain kohdin mediariippuvaisiksi ja näin ne muut-
tivat myös omia toimintatapojaan mediaseksikkäämmiksi tai siirsivät toimintojaan pois 
journalismin ja julkisuuden alueelta. Median merkityksen kasvu ei kuitenkaan välttämättä 
tarkoita  median itsenäisen vaikutusvallan kasvua, vaan se on tuonut myös mukanaan yhä 
useammin mediaan kohdistuvat sääntely- ja manipulaatiopyrkimykset (ks. esim. Neuvo-
nen 2018).

Mitä sitten ovat urheilu-, hevos-, ravi- ja hevospelijournalismi (osana rahapelijournalis-
mia)? Pohdittaessa hevosjournalismin olemusta ja siihen nivoutuvaa raviurheilu- ja hevos-
pelijournalismia, voi käsitteet jakaa osiin ja miettiä, mitä määreitä liittyy hevosiin, raha-
peleihin, raviin, urheiluun ja journalismiin? Tämän jälkeen voi pohtia, miten journalismin 
kentän ja sen kulloistakin kohdetta määrittävien osioiden hybridit ovat muokkautuneet 
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medioituvassa julkisuudessa. Keskityn kuvauksessa printtimedian hevosjournalismiin. 
Sähköisen median (radio, tv, internet) hevosjournalismi esiintyy kuvauksessa vain, kun sen 
esiin tuominen on kokonaiskuvan tarkentamiseksi perusteltua.

Urheilujournalismissa tosiasiaa ja mielipidettä ei erotella niin tarkasti kuin muussa 
journalismissa ja urheilun viihteellinen kiinnostavuus perustuu pitkälti sen helppotajui-
suuteen ja dramaattisuuteen (Hemánus 1990, 43), ja näin urheilujuttuja voi pitää myös 
kaavamaisina (Pänkäläinen 1991, 9). Tosiasian ja mielipiteen raja on säilynyt urheilujour-
nalismissa pitkään häilyvänä, ja sille ei oltu vielä 2010-luvullakaan asetettu välttämättä 
merkittävää osaa asiajournalismin kriteereistä (Laine & Turtiainen 2019, 297). Huippu-ur-
heilun muutostyötä pohtineen sanomalehtiaineiston analyysin (2012–2013) lopputulema 
oli, että ”suomalaisten sanomalehtien urheilujournalismi o[li 2010-luvun taitteessa yhä] 
hampaaton vallan vahtikoira” (emt., 280).

Urheilujournalismia hallitsivat 1800-luvun jälkipuoliskon USA:ssa nyrkkeily ja hevos-
urheilu. Vedonlyöjät tarvitsivat tietoja kohteista ja kertoimista, ja lehdistön nopeus oli vas-
taus näihin tarpeisiin. (Pänkäläinen 1991, 132–133.) Urheilu-, hevos- ja pelijournalismille 
löytyy näin yhteinen alkukoti. Urheilujournalismi kehittyi erityisesti USA:ssa vedonlyön-
nin osana, ja 1860-luvulla se alkoi lajien osalta laajeta ja vakiintua: urheilu eriytyi lehtien 
sisällä omaksi osastoksi. Ratkaisevaa oli, että USA:n lehdistö jo 1880-luvulla erotteli yhä 
useammin poliittisen sisällön urheilusta (emt., 136; Nygrén 1986, 6). Tavallaan siis journa-
lismin kenttä rimpuili irti politiikasta urheilu edellä.

Urheilujournalismi on myös koko 1900-luvun ajan ollut keskeisessä roolissa urheilu- 
ja kansallissankareiden tekemisessä ja nostamisessa (ks. esim. Virtapohja 2008), ja urhei-
lun historian kirjoitusta leimaakin ihmiskeskeinen ote. Sitä voi pitää jopa humanistisena 
harhana. Suomessakin ensimmäinen kilpaurheiluksi kehitetty urheilulaji on raviurheilu 
(Vettenniemi 2008, 209). Ymmärrys hevosen ja hevosurheilun jaloudesta on Englannista 
lähtöisin oleva kulttuurinen konstruktio, ”the noble sport” (emt., 215). Hevosten kilpa-
juoksut ravien muodossa tulivat Suomeen 1800-luvun alussa ja kukoistivat valtionajojen 
myötä jo 1860-luvulla, jolloin Englannissa vasta aloiteltiin modernia ihmisjuoksua. Nämä 
impulssit tulivat viiveellä Suomeen, jossa ihmisjuoksu haki oppinsa hevosilta. (Emt., 212.) 
Raviurheilun termit ’träänata’, ’kilpailusäännöt’ ja ’aikaennätykset’ levisivät hevoskentältä 
ihmisurheiluun (emt., 21). Hevosten valtionajot rahapalkintoineen olivat myös ensimmäi-
nen kaupallinen urheilumuoto (emt., 209). Hevosurheilun varhaista menestystarinaa usein 
vähäteltiin: ”Kilpa-ajot ovat… nyky-ajan tapoja, joita englantilainen nimittää sport. Ja kun 
joku sport kerran pääsee valtaan, niin ei sitä helpolla juurruteta pois…” (Hämäläinen-lehti 
6.10.1880; ks. myös Vettenniemi 2008, 210).

Kun ihmisurheilu 1800-luvun lopulla nostatti hevosjuoksujakin hurjempaa vastarin-
taa, oli fraasi ”jo muinaiset kreikkalaiset” peruste, johon ihmisurheilupiiri vetosi urheilun 
puolesta. Helleenit kelpasivat valtiotaidon ja runouden ohella myös modernin urheilun 
kätilöiksi. Suomessa kilpaurheilun moraaliperiaatteet johdettiin aina 1900-luvun lopulle 
antiikista, mutta vain ihmisten osalta. (Vettenniemi 2008, 214, 216.) Ihmis- ja hevosurhei-
lu esiintyivät kuitenkin samoissa urheilulehdissä aina 1920-luvun lopulle. Liikunta-termin 
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yleistyminen jo 1920-luvulta lähtien ja sen virallistuminen 1960-luvulla (Kärkkäinen 1996, 
74–75) saattoi osaltaan varmistaa hevosjuoksun urheiluhistoriallisen unohtumisen. Esitte-
len urheilu- ja hevosjournalismin varhaispolun ensimmäisessä alaluvussa otsikolla Maata-
lous- ja eläinsuojelulehdistä kohti hevostaloutta ja ravia.

Hevosjournalismin ja urheilujournalismin eritoten hevostalouden murrosten yhteydes-
sä muuttuvaa suhdetta sekä ravijournalismin kentän uudelleen syntyä pohdin luvun toi-
sessa alaluvussa. Se jakaantuu neljään alaosioon, joissa esittelen seuraavien lukujen tapaus-
tutkimukset ja niiden taustat. Samalla perustelen, miksi tapaustutkimukset ajanjaksolta 
1928–1998 ovat kiinnostavia pelaamisen, journalismin ja hevostalouden risteysasemia. 
Vuoden 2017 peliyhtiöfuusio on taasen yhdenlainen pelaamisen, (hevos)journalismin ja 
hevostalouden tarinoiden päätepiste, ainakin toistaiseksi. Perustelut tälle tulkinnalleni ja 
fuusion taustat esitän luvussa 10.

Suomalaisen hevosjournalismin tärkeimmät osat ovat raviurheilun myötä syntynyt 
ravijournalismi ja hevospeleistä sisältönsä ammentava hevospelijournalismi74. Se on osa 
rahapelijournalismia, jonka juuret ulottuvat 1920-luvun Suomen varhaisiin totoravei-
hin. Rahapelijournalismin syntysanat uusittiin veikkauspelien synnyssä 1940-luvulla, to-
ton kiivaimman nousun aikaan 1960- ja 1970-luvulla ja Veikkauksen urheilupelaamisen 
1990-luvun rynnäkössä (Mahlamäki 2004; Koljonen 2000, 58). Ajasta ja paikasta riippu-
maton online-pelaaminen antoi lopullisen sysäyksen pelijournalismin marssille myös päi-
välehdistöön 1990-luvulla. Tätä prosessia, jossa kilpailutalous toi online-ajan pelijournalis-
min hevosjournalismiin, pohdin hevostalouden murroksia kuvaavan osion lopuksi. Luvun 
lopuksi tiivistän työn tämän osan annin lyhyeen yhteenvetoon.

4.1 Maatalous- ja eläinsuojelulehdistä kohti hevostaloutta ja ravia
Suomi sai ensimmäisen oman sanomalehtensä 1771, jolloin Turun yliopiston lähipiiriin 
perustettiin Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -niminen julkaisu. Se uutisoi yliopiston, 
hovioikeuden ja tuomiokapitulin aiheista. Julkaisu oli oppineen lukijan lehti. (Tommila & 
Salokangas 1998, 12–13.)

Mynämäen kirkkoherra Anders Lizelius toimitti 1776 ensimmäisen suomenkielisen 
sanomalehden, nimeltään Suomenkieliset Tieto-Sanomat, lukijaoletuksenaan rahvas ja pa-
pisto. Toimittaja opasti maalaisrahvasta viljelystavoissa ja pappeja köyhäinhoidossa. Lehti 
julkaisi myös lyhyitä uutisia ulkomailta aina Yhdysvaltain vapaussodasta Ranskan ravi-
urheiluun. (Emt., 16, 18–19.) Maininta ”Frankrikin kilpa-ajoista” oli ensimmäinen suo-
menkielisen ravijournalismin uutinen:

74 Toki useilla hevoseen liittyvillä toiminnoilla (hevoskasvatus, hevosjalostus, ratsastus, monté, valjakko-
ajo, hevosterapia, kengitys, hevosrodut jne.) voi olettaa olevan myös omaa journalismia (Mahlamäki 2004), 
mutta ne jäävät tässä marginaaliin. Pääosin käytän ravi-, (hevos)peli- ja nämä yhdistävän hevosjournalismin 
käsitteitä.
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Frankrikisa on se nyt tullut tawaxi, että siellä ajetan wäkewästi kilpaa, ja sen kautta ovat 
hewoiset siinä Waltakunnasa ruwennet paremmin menestymään (Suomenkieliset Tie-
to-Sanomat 04/1776).

Tyypiltään Tieto-Sanomat oli kansanvalistus- ja opetuslehti. Tässä diskurssissa oli myös 
yllä oleva raviuutinen julkipantu. Vaikka lehden ilmestyminen rajoittui vain vuoteen 1776, 
oli se esikuvana kansanlehdille 1800-luvun puolelle saakka (Tommila & Salokangas 1998, 
19).

Venäläisten miehittäessä Suomen 1808 ja liittäessä sen Venäjän keisarikuntaan maassa 
ilmestyi yhä vain yksi lehti, Åbo Tidningar. Aleksanteri I:n määrättyä 1812 pääkaupun-
gin siirrettäväksi Turusta Helsinkiin perustettiin sinne 1819 uusi virallinen lehti, Finlands 
 Allmänna Tidning. (Tommila & Salokangas 1998, 22.) Päätös merkitsi suomalaisen leh-
distön syntyä. Yhden lehden maa muuttui monen lehden maaksi. (Emt., 23.) Virallisen 
lehden perustaminen ilmensi kahta suomalaisen lehdistön 1800-luvun alun erityispiirrettä 
suhteessa muuhun Eurooppaan. Ensinnäkin suomalainen lehdistö kytkeytyi hallinnon 
kenttään – valtion sensuuri oli ajoittain ankara. Toinen erityispiirre liittyi julkaisun kie-
leen. (Emt., 25.) Suomenkieliset lehdet menestyivät vasta 1800-luvun lopulla, jolloin kansa-
koululaitos75 ja suomalaisuuden henki76 olivat jo ehtineet levittää suomen kielen sanomaa 
lukutaidottomien talonpoikien piiriin. Suomenkielisen lehdistön synty oli myös osa suo-
malaisen kansallisuuden syntyä. Väestön laaja lukutaito toteutui Suomessa muita Pohjois-
maita myöhemmin, ja vasta se loi edellytyksiä kansalliselle, suomenkieliselle julkisuudelle 
(Nieminen 2006, 77). Suomen sanomalehdistössä yhdistyi jo 1830-luvulta alkaen ”moder-
nin lehdistön kaksi funktiota, kulttuuris-moraalinen eli yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta 
sekä taloudellis-kaupallinen eli paikallista ja alueellista liiketoimintaa” edistävät tehtävät 
(emt., 101).

Suomenkielisten lehtien määrän lisääntyessä 1850-luvulta alkaen sanomalehdet säi-
lyttivät kristillis-kirkollisen hengen ohella aluksi myös kansanvalistusfunktionsa antaen 
talonpojille opastusta maanviljelyssä ja karjanhoidossa: Ne olivat myös maamiesten am-
mattilehtiä. Yritykset maatalouden ja sen erikoissektoreiden lehdiksi eivät näin juuri on-
nistuneet. Sanomalehtien uutisluonteen vahvistuminen, tehostunut painotekniikka ja 
suomenkielisen kustannustoiminnan vahvistuminen sekä kirjastoverkon moninkertais-
tuminen ja lehtien myynnin laajentaminen vasta loivat pohjaa aikakaus- ja erikoislehtien 
nousulle. (Tommila & Salokangas 1998, 92, 95–96; ks. myös Nieminen 2006, 107; Niemi-
nen & Pantti 2008, 72–73.) Journalismin kenttä erilaistui sisällöllisesti. Lehdistön kenttä 
osin irtaantui valtion ja kirkon kentästä, kun uudet ammattikunnat ja yhteisöt opettajista 
tieteen, taiteen ja urheilun harrastajiin tarvitsivat foorumeita, joita yhä enemmän ilmoitus-

75 Suomen papisto opetti lukutaitoa uskonnollisten tekstien avulla jo 1600-luvun lopulla. Koululaitoksen 
kehitys 1800-luvun alussa ja kansakoulut 1860-luvulla aktivoivat lukutaitoa, laajensivat lukemisen sisältöä ja 
suuntasivat oppimista myös kirjoittamiseen. (Tommila & Salokangas 1998, 27.)
76 ”Snellmanin mukaan kieli on kansallisuuden tunnus ja se taas ilmeni parhaiten kansalliskirjallisuudes-
sa, johon myös sanomalehdistö kuului”. Lehtien ja lukijoiden määrä kertoo kansan sivistystason. (Tommila 
& Salokangas 1998, 43.)



150

myyntiä hamunnut sanomalehdistö ei enää pystynyt niille tarjoamaan. Näin aikakaus- ja 
erikoislehdistön toimintaedellytykset kohentuivat 1880-luvulta lähtien.

4.1.1 Hevosjournalismin kavionjäljillä: maatalous- ja 
eläinsuojelulehdistö sekä hevostyölehdet

Suomen lehdistön 1800-luvun yleinen trendi näkyi myös hevosjournalismissa. Hevos-
talouden hallinnolliset tiedotteet ja ohjeet annettiin vielä 1800-luvun ensi puoliskolla pää-
osin ruotsinkielellä. Maatalouslehdistö oli 1800-luvun Suomen ensimmäinen areena, jossa 
hevosiin liittyvää kirjoittelua esiintyi laajasti. Maanviljelyslehti otti hevosasian omakseen 
1872, mutta julkaisulle kävi kuten yleensä sen ajan erikoislehdille: ilmestyminen päättyi 20 
numeron jälkeen jo seuraavana vuonna.

Sanoma- ja aikakaus- sekä erikoislehtien differentaation myötä suomenkielisten maa-
talouslehtien määrä kasvoi tultaessa 1900-luvulle. Näin myös lisääntyi suomenkielisen 
hevosvalistuksen sanoma. Taulukossa 4.1 on luettelo ennen vuotta 1928 ilmestyneistä 
maatalouslehdistä, jotka käsittelivät säännöllisesti hevosalaa. Se tuo esiin erikoislehtien 
kielipohjan muutoksen ruotsin kielestä suomen kieleen siirryttäessä 1800-luvulta 1900-lu-
vulle. Luku- ja kirjoitustaidon nopea leviäminen 1900-luvun taitteeseen mennessä syn-
nytti maatalouslehdistölle otollisen lukijakunnan. Luettelossa näkyy myös yhteisöjen 
esiinmarssi julkaisijoina, kansalaisyhteiskunnan tulo julkisuuden areenalle. Se alkoi tuoda 
omaa doxaansa ja jäsentensä habitusta journalismin kentälle. 1800-luvun jälkipuoliskon 
journalistisen kentän muutosta selittää osin juuri kansalaisyhteiskunnan kehkeytyminen. 
Sen voimistumisen ja asettumisen julkisen vallan vastavoimaksi voi nähdä habermaslai-
sen (2004, 60–61) porvarillisen julkisuuden kansalaistumisena: julkisuus ei ollut enää vain 
porvarillisen eliitin poliittista klubi- ja eliittilehdistöjulkisuutta. Tässä näkökulmassa on 
kyse kansalaisyhteiskunnan tulkinnasta sekä kapeasti politisoitumisen kautta (kansallis-
mieliset liikkeet mobilisoivat kannattajiaan julkisen sanan välityksellä) että laajasti (ala-
maisista tuli kansalaisia, jotka toteuttivat tarpeitaan laajalla rintamalla osuuskaupoista ja 
palokunnista aina urheilu- ja hevosystäväinseuroihin sekä kulttuuriyhdistyksiin).
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Taulukko 4.1. Tärkeimmät ennen vuotta 1928 ilmestymisen aloittaneet maatalouslehdet, joissa 
hevostaloutta on käsitelty säännöllisesti

 – 1807–1826, yhteensä 18 numeroa
 – 1827–1831 nimellä Tidning för landthushållare, yhteensä 41 numeroa

 – 1852, 52 numeroa

 – 1854–1857, yhteensä 7 numeroa

 – 1872–1873, yhteensä 20 numeroa

 – 1877–1879, yhteensä 54 numeroa

 – 1880–1898
 – sisälsi runsaasti hevosalaa koskevia kirjoituksia

 – Maataloudellisia kertomuksia, tietoja, neuvoja y.m. Suomen kansalaisille
 – 1891–1892, yhteensä 8 numeroa

Peltomies
 – 1892–1904, yhteensä 136 numeroa

 – Aikakauskirja Pohjois- ja Itä-Suomea varten 1896–1897
 – Kansantajuinen Aikakauskirja 1898–1900
 – Yhteensä 22 numeroa

 – 1899–1900, yhteensä 104 numeroa
Lantbrukarens Annonsblad

 – 1899–1900 yhteensä 39 numeroa
Maatalous

 – Suomen maanviljelijäin ammattilehti
 – Maatalouden kannatusosuuskunta 1907–1921, WSOY 1922–1939

Maanviljelijä
 – Maanviljelijäin yleisen liiton äänenkannattaja
 – 1909–1912, yhteensä 16 numeroa

Satakunnan Maamies
 – 1910, 5 numeroa

 – Västra Finlands -lehden maatalousliite, 1912–1916, yhteensä 60 numeroa

 – Maatalouden kannatusosuuskunta 1912–1921
 – Werner Söderstöm Oy 1922–1923
 – Hevoshoitolehti ilmestyi Maatalous-lehden liitteenä
 – Yhteensä 28 numeroa 1912–1923

 – 1917–1928 nimellä Maataloustyönjohtajien lehti
 – 1917–1946 yhteensä 182 numeroa, joissa hevosasioita lähes jokaisessa numerossa
 – Jatkanut samalla nimellä vuodesta 1952

Sanomia Maanviljelijöille
 – 1927 ja 1929, yksi numero kumpanakin vuonna

Suomen Maanviljelijä
 – 1913–14, yhteensä 24 numeroa

Tidskrift för Hästskötsel
 – Maatalouden Hevoshoitolehden ruotsinkielinen painos, 1916–1918, yhteensä 30 numeroa
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Suomessa J.V. Snellman oli julkisuuden kansalaistamisen esitaistelija. Kuopiossa asuessaan 
(1843–1849) hän kehitti suomalaisuuden ohjelman, joka pyrki edistämään valtiovallasta 
riippumattoman kriittisen lehdistön syntyä. Ohjelman tärkein elementti oli julkisuuden 
vaatimus, jossa lehdistöllä oli keskeinen rooli. Edistääkseen ohjelmaa Snellman perusti 
ruotsinkielisen Saima-lehden (1844–1846) ja suomenkielisen Maamiehen Ystävä -leh-
den (1844–1855). (Nieminen 2006, 106–107.) Viimeksi mainittu sisälsi käytännöllisten 
maa talousartikkelien ohella kansantajuista yleisvalistusta. Saima-lehteä taasen voi pitää 
Suomen ensimmäisenä poliittisena lehtenä. Se toi esiin Snellmanin kansallismieliselle si-
vistyneistölle suunnattua ohjelmaa teesillä: ”Sivistyneet on kansallistettava, kansa on si-
vistettävä, siinä kaikki” (emt., 107; ks. myös Neuvonen 2018, 112–113). Snellmanin sano-
malehtimiesajalle oli olennaista juuri kansanvalistuksellisen funktion iso rooli, ja kyse ei 
ollut vain porvarillisen eliitin keskinäisestä keskustelusta. Tulkitsen asetelmaa niin, että 
Kuopion maanpakoaikana Snellmanin Maamiehen Ystävä ja Saima olivat asemassa, jossa 
yhtä aikaa saatettiin äksyillä suomalaiselle eliitille ja korostaa, että kansaa pitää valistaa.

Eläinsuojeluliikkeen generoitumisen pontimena oli erityisesti hevosten olojen paran-
taminen, ja hevoset olivatkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteen eläinsuojelujournalismin 
pääroolissa. Kun alueelliset yhdistykset perustivat Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen 1901, 
eläinten kohtelu oli kehnoa ja takapajuista. Julkinen perustamisen tarkoitus oli hevosen-
lihan käytön edistäminen, jotta lupa perustamiseen ylipäänsä saatiin. (Forstén 1909.) Näin 
lähestyttäessä 1900-lukua maatalouslehdistö ei ollut enää hevosjournalismin kentän ainoa 
areena.

Valistus oli 1900-luvun alussa hevosjournalismin kentän oleellinen funktio. Maa-
talouslehtien hevososastojen ja eläinsuojelulehtien opastus, valistus ja koulutus olivat osa 
1900-luvun alun suomalaiskansallista projektia. Jos snellmanilainen tavoite oli estää suo-
malaisia sulautumasta Venäjän valtakunnan venäjänkielisten kansojen joukkoon, se edel-
lytti ”suomenkielisen sivistyneistön luomista, suomenkielistä koulutusta kaikilla tasoilla” 
(Tommila & Salokangas 1998, 103–105; ks. myös Neuvonen 2018, 122–124). Tähän kan-
salliseen projektiin kytkeytyi myös varhainen hevosjournalismi. Merkittävä osa varhais-
vaiheen hevosjournalismista keskittyi sanomalehtien ohella maatalous- ja eläinsuojeluleh-
distöön, mutta lehdistössä ilmeni myös lievää erikoistumista. Esimerkit tämän kategorian 
lehtityypeistä löytyvät taulukosta 4.2. Maa- tai hevostalouteen liittymättömän varhaisen 
hevosjournalismin polut olivat kuitenkin lyhyet. Maatalouslehtien ohella hevosjournalis-
min kenttä säilyi sanomalehdissä ja siirtyi 1900-luvun alkupuolella urheilulehtiin sekä ko-
konaisvaltaisesti hevostaloutta käsitteleviin lehtiin.
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Taulukko 4.2. Tärkeimmät ennen vuotta 1928 ilmestymisen aloittaneet eläinsuojelu- sekä hevostyön 
erikoissektoreiden lehdet, joissa hevostaloutta on käsitelty säännöllisesti

Eläinsuojelu
Eläinsuojelus – Oikeutta kaikille

 – Suomen eläinsuojeluyhdistyksen aikakauskirja 1894–1920, 37 numeroa, jatkui vuosijulkaisuna
Finlands Djurskydd, Tidskrift för djurskyddsföreningarna i Finland

 – 1897–1920, yhteensä 18 numeroa
Eläinten Ystävä

 –
 – Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen äänenkannattaja 1908–1927
 – Lehteen yhdistettiin 1927 Nuorison Eläinten ystävä -lehti

Nuorison Eläinten Ystävä
 – Eläinten Ystävän lastenlehti 1909, Suomen eläinsuojeluyhdistyksen Sylviapiirin äänenkannattaja
 – 1909–1911, Suomen nuorten eläinsuojeluyhdistysten äänenkannattaja 1911–1914, yhteensä 98 numeroa, yhdistettiin 

Eläinten Ystävä -lehteen
Pieni Eläinten Ystävä

 – 1894–1899, ilmestynyt myöhemmin nimellä Pieni Eläinystävä 1935–1937
 – Suomen Yhtyneitten eläinsuojeluyhdistysten keskusliitto ja Helsingin Eläinsuojeluyhdistys 1938–1939, yhteensä 61 

numeroa

 – Suomen eläinlääkäriyhdistys, ilmestyi nimellä Suomen Eläinlääkärilehti 1893–1894 ja nimellä Finsk veterinärtidskrift – 
Suomen eläinlääkärilehti 1987–1916

Ajuri
 – Suomen Ajurien Liiton äänenkannattaja, 1919–1924, yhteensä 30 numeroa. Vuosina 1906–1913 ilmestyi myös saman-

niminen lehti, yhteensä 15 numeroa ja näytenumero vuodelta 1906

4.1.2 Ravijournalismin juurilla – Kirjallisuudesta journalismiin 
ja urheilulehdistä hevoslehtiin

Vielä 1850-luvulla ja sitä seuranneina vuosikymmeninäkin käytettiin lehdistöstä yleises-
ti nimeä ”sanomakirjallisuus”. Sanomalehti ei juuri eronnut isosta kirjasta, ja kirjallisuus 
hallitsi journalismin habitusta. Näkemys lehtien yhteydestä kirjaan säilyi pitkään. Vasta 
1800-luvun puolivälin jälkeen lehdille tuli ”lajityypillinen ulkoasu” ja ajankohtaisuudesta 
sanomalehden ominaisuus. Sanomalehdet alkoivat näin eriytyä lukijamarkkinoilla tilaa 
etsineestä uudesta aikakauslehdistöstä. (Tommila & Salokangas 1998, 88; ks. myös Nie-
minen 2006, 107.) Samaan aikaan myös urheilujournalismi ja -lehdistö alkoivat irtautua 
niiden syntyä pohjustaneista urheilukirjallisuudesta ja -kirjoista (Pänkäläinen 1991, 146–
150). Erottelevien parametrien myötä käynnistyi lehdistön kehitys kohti itsenäistä insti-
tuutiota, ja samaan aikaan journalismin kentän sisällä tapahtui laji- ja juttutyyppikohtaista 
differentaatiota.

”Sanomalehden kriteereinä on pidetty säännöllistä ilmestymistä, julkisuutta, ajan-
kohtaisuutta, monipuolisuutta ja… kollektiivisuutta”. 1800-luvulla säännöllisyyteen riitti 
neljä numeroa vuodessa. Myös aikakauslehteen liitettiin säännöllisen ilmestymisen, julki-



154

suuden ja jatkuvuuden vaateet. ”Näistä määreistä huolimatta lehtiryhmien väliin jää leveä 
harmaa” vyöhyke, sitä laajempi, mitä kauemmaksi mennään ajassa taaksepäin. (Tommila 
& Salokangas 1998, 88–89.) Samoin leveä, määrittelemätön vyöhyke jää kirjojen ja lehtien 
väliin – sitä leveämpi, mitä vanhempaa painotuotetta kategorisoi. Tästä harmaasta alueesta 
kirjallisuuden ja journalismin välimaastossa on myös kyse pohdittaessa, mille kentälle ka-
tegorisoidaan Ludvig Fabritiuksen julkaisemat hevoskalenterit.

Ensimmäinen Kalender för Finsk Trafsport sisälsi vuodet 1883 ja 1884. Kustantaja ja 
päätoimittaja, Suomen raviurheilun varhaisvaiheen vaikuttaja, eläinlääkäri Ludvig Fabri-
tius perusteli julkaisutarvettaan:

Useimmissa maissa, joissa raviurheilua harjoitetaan… julkaistaan vuosittain kalenteri… Ai-
noastaan Suomessa… ei ole… ravikalenteria julkaistu77. [Kalenteria julkaisemalla] voittaa 
raviurheilu saamalla tuloksensa julki suuremmalle yleisölle… Toisaalta voittaja on tuleva 
aika, joka kykenee havainnoimaan raviurheilun vaikutuksen hevoskulttuurin kehitykseen. 
(Fabritius 1884, 4; suomennos MM.)

Neljästi ilmestyneen kalenterin viimeisessä osassa 1887 julkaisija perusteli Suomen ensim-
mäisen pääosin ravijournalistisen julkaisun lopettamista aikapulalla ja ”ekonoomisilla” 
syillä (Fabritius 1887). Julkaisulla oli sidoksensa sekä kirjallisuuden että journalismin kent-
tään.

Urheiluliike nojasi aatteensa levittämisessä erikoislehdistöön78 1900-luvun alkuun asti. 
Uljas, ensimmäinen suomenkielinen urheilulehti, aloitti 1886 ja se ehätti suomentaa muu-
tamia urheilun käsitteitä (Laine 1984, 54). Uljas ja sen seuraaja Urheilija elivät yhteensä 
vain reilun vuoden. Sen sijaan Suomen Urheilulehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti perusta-
misestaan vuodesta 1898 alkaen. Suomenkielisen urheiluliikkeen voima on pitänyt lehden 
pystyssä: jo lehden alkupääoma kerättiin toimitusväeltä, joka teki ensimmäiset numerot 
palkatta (Pänkäläinen 1991, 148). Alan harrastajien miehittämän toimituksen innostus 
urheiluun kantoi lehteä aina vuoteen 1923, jolloin SVUL osti sen. Järjestöjen rooli urheilu- 
ja erikoislehtien julkaisijana vahvistui 1900-luvun alkupuolella (Tommila & Salokangas 
1998, 99). Kansalaisyhteiskunta voimistui julkisuuden kentällä.

Niin Urheilulehden perustaja Ivar Wilskman, Suomen urheilun isä79, kuin hänen leh-
tensä aikakauden harvat urheilutoimittajat näkivät ravit urheiluna. Heille hevoset olivat 
urheilusankareita: ”Ormonde on väkevä, kestävä, tulinen ja lempeäluonteinen, eipä niitä 
saata täydellisempiä ominaisuuksia hevoselta vaatiakaan” (Suomen Urheilulehti 5/1899). 
Suuren orikilpailun viidesti voittanutta Peikkoa, jo 1913 epäviralliseksi ravikuninkaaksi 

77 Suomi kuitenkin julkaisi ravikalenterin ennen Ruotsia. Siellä ensimmäinen Kalender för svensk trafsport 
ilmestyi 1892 (Berglund 2006, 66). Yhteistä molempien maiden varhaishevosjournalismille oli julkaisijoiden 
elitistinen tausta.
78 Suomen ensimmäinen urheilulehti oli Sporten (1881–1895) pääaiheinaan metsästys, kalastus, purjehdus, 
voimistelu, luistelu, hiihto ja hevosurheilu (Wuolio 1982, 101).
79 Ivar Wilskman (1854–1932), urheiluvaikuttaja ja professori, on usein tuotu esiin ”suomalaisen urheilun 
isänä”. Mutta lähemmin tarkasteltuna hän on nimenomaan ”kotimaisen ihmisurheilun isähahmo”. (Vetten-
niemi 2008, 217.)
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kruunattua oritta, lehti ihaili vielä 1923: ”Peikko on… juoksija Jumalan armosta… maam-
me parhaimpia, aina… tehnyt tehtävänsä rehellisesti, ei… vikuroinut, vaan pyrkinyt eteen-
päin” (Suomen Urheilulehti 8/1923).

Ensi yritys suomalaisen hevosjournaalin saralla tehtiin joulukuussa 1909. Silloin ilmes-
tyi Suomen Hevosystävä -lehden näytenumero (0/1909). Julkaisu oli samannimisen yhtei-
sön äänenkannattaja.

Kauvan ja kipeästi ovat hevosjalostajat kaivanneet yhteistä äänenkannattajaa. Olen aiko-
nut… ulosantaa … kahdesti kuukaudessa ilmestyvän… aikakauslehden Suomen Hevosystä-
vä -nimeltään ja olen onnistunut saamaan avustajikseni maamme tunnetuimmat hevosmie-
het. (Suomen Hevosystävä 0/1909.)

Päätoimittaja Teod. Holmberg korosti lehden ammattiluonnetta ja riippumattomuutta 
politiikasta. Lehti halusi tehdä eroa 1900-luvun alussa voimissaan eläneeseen poliittiseen 
mielipidelehdistöön (ks. lisää Tommila & Salokangas 1998, 101–181). Ajan harrastelehti-
en tapaan toimittajat eivät olleet ammattijournalisteja vaan hevosalan edustajia. Suomen 
Hevosystävä -lehden tarina kesti reilun vuoden, mutta jo 1912 alkoi Maatalouden Kan-
natusosuuskunta julkaista Maatalouden Hevoshoitolehteä Maatalous-lehden liitteenä. 
Osuuskunnan julkaisutoimi siirtyi 1922 WSOY:lle, joka jatkoi julkaisemista vuoteen 1923. 
Tuolloin Hevoshoitolehti lopetettiin kannattamattomana.

4.1.3 Hevoslehdestä Hevostalouteen ja Ravilehdestä Hevosviestiin

WSOY:n lopetettua Maatalouden Hevoshoitolehden sen toimitussihteerinä vuodesta 
1907 työskennellyt Aimo Ilmarinen ryhtyi tammikuussa 1924 omin voimin julkaisemaan 
Hevoslehteä:

Lehden ohjelmaan on koetettu sisällyttää [hevosasiamme] eri puolet… Ohjelma käsittä[ä] 
valtion toimenpiteet hevosjalostuksemme alalla… hevossiitoksen ja hoidon sekä myöskin 
hevosurheilun, jonka… toimitus katsoo myöskin oleelliseksi tekijäksi hevoskasvatuksen 
alalla. (Hevoslehti 1/1924.)

Ilmarisen tavoite oli moniarvoinen hevosjournaali, ja hänen ollessa kustantajana 1924–
1927 lehti seurasi aktiivisesti myös raviurheilua80. Hevoslehti (2/1924) julkaisi helmi-
kuussa 1924 artikkelin ”Hevosjalostuksemme suhde urheiluun”, jossa raviväki esitti 
työ- ja urheilu hevosjalostuksen eriyttämistä. Esitystä kritisoi julkisen vallan ohjaama 

80 Aimo Ilmarinen oli ammattitoimittaja. Hän oli työskennellyt nuorsuomalaisessa Päivälehdessä ja 
Helsingin Sanomissa. Hevoslehden moniarvoisuuden kasvualustaa voi etsiä myös päätoimittajan taustasta, 
nuorsuomalaisuudesta. Juuri nuorsuomalaisuuden käsite kuvasi parhaiten 1900-luvun alun Päivälehden va-
paamielisiä ihanteita (Mikkonen 2006). Ilmarisen kolmoisrooli omistaja–julkaisija–päätoimittaja oli varsin 
yleinen vielä lehdistön varhaisilla poluilla, jolloin omistaja eri rooleineen kantoi yksin taloudelliset riskit. 
Vasta osakeyhtiömuodon yleistyminen julkaisijana jakoi lehden perustamiseen vaadittavan alkupääoman ja 
epäonnistumisesta aiheutuvan riskin laajemmin. (Nieminen & Pantti 2008, 73.) Tästä näkökulmasta var-
haisvaiheen hevoslehdet eivät eronneet lehtikentän yleisestä kehityksestä.
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Hevos jalostusliittojen keskushallinto artikkelilla ”Maataloushevosjalostuksemme ja kil-
pa-ajokuume”. Debatti jatkui vuosikymmenien väittelyllä, jossa kansalaisyhteiskunnan 
raviväki ja valtiovallan jalostusjohto mittelivät voimiaan.

Hevoslehti julkaisi satunnaisia ulkomaan uutisia jo 1924. Vuotta myöhemmin ne val-
tasivat etusivun lehden raportoidessa suomalaishevosten voitokkaasta Ruotsin vierailusta. 
Kotiinpaluu oli suurta juhlaa sotilassoittokunnan toivottaessa sankarihevoset tervetul-
leeksi. (HU 15.1.1999.) Suomalaisten ravureiden avulla rakennettiin kansakunnan itse-
näistä identiteettiä myös hevosjournalismissa.

Hevoslehdestä tuli 1927 hevosjalostusliittojen äänenkannattaja. Lehti sai uuden nimen 
Hevostalous. (HT 11/1927.) Ravien asema lehdessä huononi heti muutoksen jälkeen. Jour-
nalistinen ohjailu siirtyi toimituskunnan puheenjohtajaksi nimitetylle valtion hevoshoi-
dontarkastajalle Erkki Sihvolalle:

Hevostalous tahtoo käsitellä hevosasioita etupäässä taloudellisessa mielessä. Hevosjalostuk-
seen nähden katsoo Hevostalous, että… tarvitaan voimakasta, reipasta ja kestävää hevosta. 
(HT 11/1927.)

HT-lehti uhrasi valtaosan sisällöstään valtiovallan määrittämän, virallisen jalostusohjel-
man toimille. Jos urheilua oli lehden nimenmuutoksen jälkeen siedetty, sitä alettiin vähi-
tellen pitää jopa uhkana virallisen jalostusohjelman toteutukselle. 1920-luvun lopulla ravi-
jutut kuihtuivat liki olemattomiin. Hevosjournalismin kenttä tiivistyi HT-lehdessä kohti 
valtiovallan hevostalouden kenttää.

Raviurheilun asema oli sen sijaan turvattu seinäjokelaisen Lauri Rinnan 1924 perusta-
massa Ravilehdessä. Sen funktiona oli tuoda esiin raviurheilun näkökulma. Ravilehti oli 
tyypillinen kansalaisyhteiskunnan journaali, alan harrastajien yhteisöllinen kokoaja. Toi-
mittajilla ei ollut juuri journalistista taustaa mutta sitäkin enemmän intoa:

…raviurheiluasia tarvitsee… maassamme oman äänenkannattajansa… Ja onhan kilpajuok-
sijan pitäminen… taloudelle siksi suuri kustannus, että sen puolesta kannattaa uhrata joku 
markka lehdelle, jossa pohditaan kilpa-ajojen asioita… Etupäässä tulee ”Ravilehti” olemaan 
yleisten raviurheilujärjestöjemme äänenkannattaja… Huomattavia ravikilpailuja tullaan 
seuraamaan… huolella… Sitä paitsi pyrkii lehti olemaan ulkomailla tapahtuvien raviurhei-
lurientojen kanssa vuorovaikutuksessa voimainsa mukaan. (Ravilehti 1/1925.)

Kun HT-lehti oletti lukijansa hevosjalostajaksi ja valtiovallan jalostusohjelman seuraajak-
si, kaipasi Ravilehti lukijoikseen hevosurheilijoita ja lehti esitti alati ideoita raviurheilun 
edistämiseksi. Päätoimittaja muun muassa ideoi 1926 Suomen ensimmäistä kasvattajakil-
pailua81:

81 Kasvattajakilpailuihin varsat ilmoitetaan 1–2-vuotiaina ja eri vuosina kerätyt osanottomaksut lisättynä 
järjestäjän panoksella jaetaan palkintoina hevosten ollessa 3–5-vuotiaita. Kasvattajakisojen palkinnot ovat 
huomattavan suuria.
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Derbyajot panevat kasvattajan… harkitsemaan hevossiitoksen tarkoituksenmukaisuuden ja 
pakottavat… omistamaan… huomiota hevosen hoitoon ja käsittelyyn varsasta alkain (Ravi-
lehti 10–11/1926).

1930 nimensä muotoon Suomen Hevosviesti (HV) vaihtanut Ravilehti ei kuitenkaan aset-
tunut poikkiteloin julkisen vallan hevostalouden kanssa vaan tähtäsi raviurheilun kehittä-
miseen yleisessä hevostalouden kehyksessä. Derbysanomakin ponnisti kansanvalistuksen 
journalismista, ajatuksesta kiinnittää huomio varsojen hyvään kohteluun.

kiinnittyi nuoren Suomen vallakkaisiin

Urheilu oli tullut journalismin kentälle urheilulehdissä 1800-luvun lopulla ja päivälehdis-
sä 1900-luvun alussa. Aikakauslehtiryhmää, johon urheilulehdetkin kuuluivat, hallitsivat 
autonomian lopulla uskonnolliset lehdet (Tommila & Salokangas 1998, 96). Urheiluun ja 
kilvoitteluun liitettiin helposti synnin leima82, joka täydentyi hevosurheilussa usein tur-
hanaikaisuuden stigmalla. Synnin käsite muotoutui 1800-luvun varhaisfennomanian myö-
tä niin, että sen sisään mahtuivat niin urheilu kuin ulkomainen runous (Ylikangas 1986, 
130–131). Raviurheilu ei mahtunut topeliaaniseen diskurssiin, johon kuuluivat kansallis-
romanttinen runous ja maataloustyötä palvellut työhevosjalostus. Luterilaisuus korosti 
työteliäisyyttä, kunnollisuutta ja esivallan kunnioitusta (Heiskala & Kantola 2010, 147), 
eivätkä nämä arvot korreloineet hevos- tai ihmisurheilun journalismin kanssa. 1900-luvun 
ensi puoliskolla urheilun merkitys Suomen kansakunnan rakentajana kuitenkin vähitellen 
korostui ja se taas selkeästi rapautti hevos- ja ihmisurheilun välistä julkista yhteyttä. Ihmis-
urheilun sankareihin yleisesti liitettyjä korkean modernin yltiönationalistisia, yksilöllisiä 
käsitteitä, kuten raittius ja reippaus, oli vaikea kytkeä hevosiin. Humanistisen unohduksen 
siitä, että ihmissportti polveutuu hevossportista (Vettenniemi 2008, 209–215), voi nähdä 
myös yhtenä jo unohtuneena perusteena väittelyssä, kuuluuko hevosurheilu lainkaan ur-
heilujournalismin kentälle.

Kun HT-lehdestä oli tullut hevosjalostusliittojen äänenkannattaja 1927, se enenevässä 
määrin ihannoi hevosta, josta vieraat vaikutteet oli häivytettävä. Näin suomalaisesta he-
vosesta tuli suomalaisempi kuin suomalainen ihminen itse (Rantanen 1994, 20). Suoma-
lainen hevonen oli osa ”kansallista symboliikkaa ja mytologiaa”, johon pohjautunut ”so-
siaalinen mielikuvitus tuotti käsityksen eri yhteiskuntaryhmiä yhdistävästä kansallisesta 
intressiyhteisyydestä” (Nieminen 2006, 190). Puhtaasta suomalaisuudesta 1920-luvulla 
ponnistaneet kansalliset ihanteet sekä hieman myöhemmin syntyneet, hevosen työnte-
kokykyä kunnioittaneet vetovoiman vuosikymmenten kehykset loivat perustan HT-leh-
den toimituspolitiikalle ja diskursiivisille käytännöille jopa 1960-luvulle saakka. HT-lehti 

82 Modernin ihmisurheilun synty oli moniulotteinen, särmikäs prosessi. ”Urheilu on… siveellisesti ala-ar-
voista, ja sen nimeä voi käyttää miltei kirosanana”, kuvasi Lauri ”Tahko” Pihkala (HS 6.8.1908) asenteita 
urheilua kohtaan olympiavuonna 1908. (Ks. myös Vettenniemi 2008, 214–215.)
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edusti virallista hevostalousnäkemystä. Valtiovallan jatkeena toimineen Hevosjalostusliit-
tojen Keskusliiton jalostuksen henki leijaili myös liiton julkaisun, Hevostalous-lehden, toi-
mituksessa. Siinä kentässä oli keskiössä hevosjalostus, jolle raviurheilu oli alisteinen.

Ravilehden jatkajan, Hevosviestin, voi nähdä HT-lehden tapaan erikoislehden kehyk-
sessä, mutta HV-lehden funktio oli riippumattomuus valtiovallan työhevosjalostuksesta. 
Lehteä voi tarkastella myös opposition äänenkannattajana, jonka tehtävänä oli taistella 
”herran perkeleitä vastaan” (Rinta 2002). Julkaisun synty oli myös signaali nuoren, 1920-lu-
vun Suomen mediakentän muutoksesta, jonka myötä oli mahdollista perustaa hevosurhei-
lulehti myös kaupalliselle pohjalle.

Jos hyväksyy aksiooman, että hevostalous merkittävänä tuotantotekijänä kytkeytyi 
kiinteästi yhteiskunnan eliitin määrittämiin vallan ja toiminnan rakenteisiin niin Venäjän 
vallan aikaan kuin nuoressa 1920-luvun Suomessa, ei välty ajatukselta, että tämä kytkös 
heijastui myös hevosjournalismiin83. Siinä korostui työn ja esivallan kunnioitus, uskolli-
suus valtiovallan ohjaamalle työhevosjalostukselle. Ravijournalismi ei mahtunut näihin 
kehyksiin, se oli kukkeimmillaan vain Ravilehdessä. Ravijournalismi, siihen kytkeytyvä 
pelijournalismi ja koko hevosjournalismi nousivat uudelleen määrittelyn kohteeksi lähes-
tyttäessä 1920-luvun loppua ja taisteltaessa rahasta pelaamisen tulosta suomalaisiin ravei-
hin.

4.2 Enemmän empiriaa: Hevostalouden murrokset 
– Tapaustutkimusten esittely

Tässä kohdin tutkimustani on tultu vaiheeseen, josta alkaa työni empiirisen osuuden sy-
ventäminen. Sijoitan kolmen pääluvun (2–4) muodostamaan kontekstiin lukujen 6, 7, 8 ja 
9 neljä hevoskentän murrosta kuvaavaa tapaustutkimusta, joita analysoin sisällön analyysin 
keinoin. Urheilujournalismin ja hevosjournalismin sekä hevosjournalismin ja hevostalou-
den suhteet nousevat esiin ja tulevat uudelleen määritellyiksi juuri hevostalouden murros-
ten yhteydessä. Tämän alaluvun aluksi esittelen näiden tapaustutkimusten taustat jour-
nalismin näkökulmasta. Hevosjournalismin kentällä on ilmiöitä, jotka ovat selitettävissä 
hevostalouden ja pelaamisen kentän suhteiden muutoksilla, mutta hevosjournalismin ken-
tällä on myös ilmiöitä, joita ei voi palauttaa politiikan tai hevostalouden kenttään. Nämä 
ilmiöt heijastavat myös journalismin kentän kehitystä – suhteellista itsenäisyyttä ja riippu-
mattomuutta. Kun journalismi on alkanut hallita yhä enemmän omaa julkisuus tilaansa, 
joutuvat politiikan ja hevostalouden toimijat panostamaan uusin tavoin julkisuuden hal-
lintaan.

Tapaustutkimukset sijoittuvat ajanjaksoon 1928–1998, jolloin rahasta pelaaminen on 
ollut sallittua raveissa. Tapauksia yhdistää näin taisto hevospeleistä ja niiden tuotoista. 

83 Myös 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Ruotsissa hevoskirjoittelua hallitsi yhteiskunnan ylin kerros. Sillä 
oli varaa tehdä julkaisuja ja se määritti hevostalouden merkityksen ja funktion. (Berglund 2006, 47.)
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Kukin tapaus on silti kontekstiltaan ja diskursiiviselta maastoltaan omanlaisensa, ja he-
vostalouden ja hevospelien merkitykset ponnistavat eri aikakausien erilaisista maaperistä. 
Hevostalous saa eri vuosikymmeninä toisistaan poikkeavia merkityksiä, ja hevostalouteen 
kytkeytyvän rahasta pelaamisen organisoituminen yhteiskunnallisena käytäntönä ja va-
paa-ajan teollisuuden alana vaihtelee. Kun seitsemän vuosikymmenen ajanjaksossa myös 
yleinen, laaja puheavaruuskonteksti omaa eri muotoja, voi journalistisen kentän toimin-
taa ja hevosalan kamppailuja tarkastelemalla kuvata, minkälaisessa rakenteessa ja muiden 
kenttien puristuksessa hevostalouden kenttä kulloinkin on.

Esittelyssä pyrin löytämään tapaustutkimuksille viisi yhteistä ulottuvuutta, jotka liit-
tyvät journalismin ja hevosjournalismin kehitykseen, journalistin ja hevosjournalistin 
ammatilliseen kehitysprosessiin sekä hevosjournalismin asemaan urheilujournalismin 
kentällä. Näin syntyy viisi versiota siitä, missä asemassa koko journalismi ja sen sisällä he-
vosjournalismi on eri aikoina.

Tässä luvussa tapausten kuvauksessa käytettävä aineisto on pääosin lähtöisin hevosalan 
lehdistä. Jonkin verran aineistoa on myös sanoma- ja aikakauslehdistä sekä rahapelijulkai-
suista. Lukemisen helpottamiseksi olen nimennyt eri tapaustutkimusten taustaosiot ajan-
kohdan lisäksi numeroilla 1–4. Tapausten väliin sijoittuvat alaosiot olen nimennyt vaihetta 
kuvaavilla otsikoilla.

4.2.1 Tapaus 1, 1928: Pelijournalismin alkulähteillä – 
Rahapeli jakoi urheilu- ja hevosjournalismia

Luvun 6 tapaustutkimuksessa kaivaudun teksti- ja argumentaatioanalyysin avulla ensim-
mäisten totoravien 1928 herättämän rahapelijulkisuuden arkeologiaan. Tässä alaosiossa 
kuvaan toton tuloa edeltäneen diskursiivisen maaston, sen laajan puheavaruuden, jossa 
rahasta pelaamisesta yleensä ja hevospelaamisesta erityisesti keskusteltiin journalismissa 
1926–1928. Tämän jälkeen jatkan rahasta pelaamiseen kytkeytyvän journalismin kuvausta 
aina veikkaustoimen alkuun, vuoteen 1940 saakka.

Ensimmäisen maailmansodan ajoista aina 1930-luvulle kesti prosessi, jossa lehdet yhä 
useammin siirtyivät monipalstaisiin otsikkoihin ja elävöittivät sivujaan niin kuvilla kuin 
piirroksilla. Muutos ilmeni eritoten uutisjournalismissa. Prosessin myötä lehtien etusi-
vuista tuli pääuutissivuja Uuden Suomen tyyliin tai tärkeät uutiset keskitettiin Helsingin 
 Sanomien tapaan paraatisivulle etusivun säilyessä ilmoitussivuna. (Tommila & Salokangas 
1998, 182–184.) Uutisjournalismin kehittyessä myös urheilusta tuli uutinen (emt., 200). 
Erilliset urheiluosastot yleistyivät suomalaisissa sanomalehdissä jo 1920-luvulla (emt., 201), 
mutta prosessi oli verkkainen. Vielä 1928 saattoi HS:n urheiluosasto erottautua kotimaan 
uutisista vain vinjetillä (Tapaustutkimus 1928, Luku 6). Urheilun oli helpointa päästä 
etusivulle maanantaisin, ja seitsenpäiväisten lehtien maanantainumerojen sisällöstä oli 
1930-lukua lähestyttäessä jopa puolet urheilua (Tommila & Salokangas 1998, 203).
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Urheiluosastojen vakiintuminen 1920-luvun lehtiin suomalaisuuden esittämis- ja esiin-
tymisareenana oli jatkoa kansakunnan identiteetin rakentamiselle. Se oli samaa suomalai-
suuden rakentamisen prosessia, jota Urheilulehti toteutti ravijournalismissaan jo ainakin 
1903 alkaen. Jos vielä 1800-ja 1900-luvun vaihteessa Suomen Urheilulehdessä (5/1899, 
4/1902) oli ihasteltu urheiluhevosta polveutumisesta välittämättä, peräänkuulutettiin jo 
hetkeä myöhemmin suomalaisuutta. Vaatimus koski myös Suomen kilpa-ajojen tuon ajan 
valtiasta, ori Ormondea:

Ormondessa on lahjoja ja taitoja… niin voipi se vieläkin parantaa sekä omaa että suomalais-
ta rekordia… Mutta mikä kunnia meillä on ylpeillä juoksijasta, joka ei ole suomalaista rotua! 
– Ikävä kyllä on Ormondessa suuri osa vieraita aineksia. (L. Porthan: ”Viipurin ja Helsingin 
kilpa-ajoista keväällä 1903”, Suomen Urheilulehti 3/1903, 372–376; ks. myös Mahlamäki 
2003, 24.)

Suomalaisuuden rakentaminen raviurheilun avulla jatkui Urheilulehdessä aina 1920-luvun 
lopulle. Totopelin myötä Suomen raveihin 1928 tulleet rahasta pelaamiseen kytkeytyneet 
merkitykset kuitenkin siirsivät ravit pois urheilulehtien journalismin keskiöstä. Myös he-
voslehtien 1920-luvun menestys vähensi urheilulehtien mielenkiintoa raveihin. (Mahlamä-
ki 2003, 24.) Bourdieun näkökulmasta urheilujournalismin keskiöön nousi ihmisurheilu 
sen vallattua varhaisen urheilujournalismin doxan. Urheilutoimijoiden symbolinen ja ta-
loudellinen pääoma yhdistettynä heidän habitukseensa sysäsi hevoskirjoittajia pois urhei-
lujournalismin kentän keskiöstä.

Huhtikuussa 1926 eduskunta oli hyväksynyt tiukan keskustelun jälkeen (77–72) ra-
ha-arpajaiset sallineen rikoslain muutoksen (Valtiopäivät 1926, 634–637). Sen myötä myös 
Ravirenkaan 1920 alkaen ajama totalisaattoriasia siirtyi hallituksen toimivallan piiriin, 
ja marraskuussa 1927 annettiin asetus, joka mahdollisti hevoskilpailujen vedonlyönnin 
(Mahlamäki 2003, 27). Päätöksen myötä hevospelaaminen nousi uudelleen myös lehdistö-
julkisuuteen. Luvun 6 tapaustutkimuksessa analysoitavissa lehdissä julkaistiin vedonlyön-
tiasetukseen kytkeytyviä juttuja 18.–22.11.1927 yhteensä 18: HS 3, US 3, SS 2, AL 2, Ilkka 
2, MT 1, HT 2 ja RL 3. Suurin osa lehdistä tyytyi yhden palstan uutisessa toteamaan vain 
”Vedonlyönti kilpa-ajoissa on sallittua – muutamia tietoja vahvistetusta asetuksesta” (SS 
21.11.1927) tai ”Vedonlyönti hevoskilpailuissa sallittu – Asiaa koskeva asetus vahvistettu” 
(US 20.11.1927). Taustoittaen totoasiaa käsittelivät HS (20.11.1927) ja AL (20.11.1927), jos-
sa näkemyksiään kertoivat ”Hämeen seudun hevosurheilumiehet”. HS:n (20.11.1927) näyt-
tävästi esiin tuodussa jutussa haastateltiin Ravirenkaan puheenjohtajaa, eläinlääkintäma-
juri O.H. von Esseniä, jota joissakin yhteyksissä on nimitetty myös Suomen totalisaattorin 
isäksi. Otsikko oli ladottu ajan tyyliin kolmeen kerrokseen:

Totalisaattorikysymyksen ratkeaminen myönteiseen suuntaan on kansantaloudellinen 
voitto.

 – Hevoskasvatus- ja jalostustyö joutuu voimakkaaseen nousukauteen.
 – Ensimmäiset totalisaattorikilpailut Helsingissä ensi tammikuun alussa. (HS 20.11.1927.)
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Huolimatta vedonlyöntiasetuksen hyväksymisestä vastustus ja epäluulo rahapelejä koh-
taan olivat kieltolain Suomessa yhä vahvoja. HS (20.11.1927) salli kuitenkin von Essenin 
esittää laajasti tekijät, joiden perusteella totopeli oli henkiseksi ja taloudelliseksi siunauk-
seksi koko yhteiskunnalle:

– Ilolla ottavat kaikki hevosjalostuksen ja -kasvatuksen ystävät vastaan tiedon, että hallitus 
on toteuttanut Ravirenkaan ja hevoskasvattajain hartaimman toivomuksen ja hyväksynyt 
asetuksen totalisaattorin järjestämisestä. Olemme siis vihdoinkin tälläkin alalla päässeet 
kansainväliselle tasolle… Totalisaattori on käytännössä kaikissa suurissa sivistysmaissa…

– Hevosurheilun saavutukset ja hevosrotumme parantuminen avaa uusia ulkomaan hevos-
markkinoita… Eikä ainoastaan ulkomaan kauppaa silmällä pitäen olisi koetettava parantaa 
hevosrotuamme, vaan oman maan tarpeetkin huomioon ottaen… On tärkeää saada voima-
kas hevonen, joka suomalaisen rodun sitkeydellä jaksaa isäntänsä rinnalla ahertaa. [Tätä] ei 
voida kasvattaa ilman hevoskasvatuslaitosta, joka maatiloineen, rakennuksineen, virka- ja 
palveluskuntineen vaatii miljoonia markkoja, joita valtio eikä yksityiset, parhaimmalla tah-
doillakaan, voi uhrata. Näihin… saadaan varoja totalisaattorin avulla.

– On lausuttu… että totalisaattorilaitos saattaisi kilpailut niin kiivaiksi, että niissä hevoset 
joutuisivat kärsimään… Mutta älkäämme olko lyhytnäköisiä. Kun tämän laitoksen kautta 
yhdistysten varat lisäytyy, voidaan rakentaa lisää kilpa-ajoratoja ja pitää ne hyvässä kunnos-
sa, jolla hevosen siis olisi helpompi juosta. Palkintoja voidaan korottaa… Tällöin on vähäva-
raisempikin tilaisuudessa, saatuaan palkinnon, peittämään matkakulunsa… ja uhraamaan 
ylijääneen palkinto-osan hevosensa hyväksi.

– Myös on väitetty totalisaattorin vaikuttavan muka kansan moraaliin huonontavasti, kii-
hottavana rahapelinä. Kaikki asiantuntijat kuitenkin tietävät, että niin ei ole asianlaita, 
kun on kysymys ainoastaan vahvistetuista pienistä rahaeristä, joka on enemmän suoranaista 
avustusta hevosjalostuksen hyväksi.

– Totalisaattoria… sovelletaan alussa säästeliäästi, jotta yleisö siihen tottuu… . (HS 
27.11.1927.)

HS:n jutussa (27.11.1927) von Essen korosti yhteisöllisyyttä, mutta esiin tulivat myös 
eläinsuojelu, laittoman uhkapelin sekä synnin ja rikoksen torjuminen ja Suomen nousu 
kansainväliselle tasolle. Myös Aino Ackté oli jo 1909 Nuori Suomi -joulualbumissa jul-
kaistussa kirjoituksessaan kytkenyt yhteen rahapelien laillistamisen ja Suomen nousun si-
vistysmaiden joukkoon. Hevostalouspuhe on jo varhaisvaiheistaan lähtien esimerkki siitä, 
miten julkisessa puheessa toimii kansallisen politiikan vertaaminen kansainvälisiin mal-
leihin. Pehmeän kansainvälisen hallinnan ja politiikan mallien harmonisoimisen retorii-
kassa kansainvälistä alkuperää olevat ilmiöt tulevat osaksi kansallista puhetta pohdittaessa 
oman maan järjestelmän tilaa (Alasuutari & Qadir 2013).

HS:n edellä referoitu taustajuttu (varsinainen asetuksenmuutos oli uutisoitu kotimaan 
sivuilla) voidaan luokitella hevospelien kannalta positiiviseksi. Kannanotto kaipaa seli-
tystä, koska vielä 1920-luvun alussa HS oli pitänyt ravien vedonlyöntiä ”lainsäädännössä 
rikolliseksi säädettynä uhkapelinä” (HS, 4.11.1923). Lisäksi lehden päätoimittaja, kansan-
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edustaja W.W. Tuomioja (kansallinen edistyspuolue) oli eduskunnassa asettunut 1926 jyr-
kästi vastustamaan niitä rikoslain muutoksia, jotka olisivat mahdollistaneet rahasta pelaa-
misen. Tätä trendiä ei ollut näkyvissä yllä referoidussa jutussa. Selitys löytynee 1920-luvun 
toimituskäytännöistä ja laajemmin journalistisista konventioista.

Tuon vuosikymmenen (hevos)journalistikin oli enemmän reportteri kuin asiantuntija:

Yleisemmältä kannalta [1920-luvun] journalismin suhdetta muihin instituutioihin näyt-
täisi luonnehtivan se, että journalistinen diskurssi ottaa esittääkseen näitä instituutioita… 
Esittäminen tarkoittaa, että lehtitekstit suurimmalta osaltaan välittävät erilaisten toimijoi-
den puhetta. Kyse voi olla lausunnoista, jotka on annettu ilman journalistista väliintuloa. 
(Ekecrantz 1994, 14–15.)

Journalismin kenttä ei siis ollut eriytynyt politiikasta, vaan lehdistö oli muiden instituu-
tioiden jatke. Journalismi rakentui sille tarjotuista aineksista ja lähti puolustamaan tehtyä 
päätöstä. Kun valtiovalta oli päättänyt sallia totalisaattorin, myös kansalaisyhteiskunnan 
argumentit saivat näkyvyyttä. Julkisen vallan teko, sallia rahasta pelaaminen, antoi näin 
myös Ravirenkaalle legitimiteettiä. Ravirengas ja sen aatokset otettiin mukaan legitiimien 
toimijoiden ja ajatusten piiriin: vedonlyöntiasetuksen hyväksymisen jälkeen Ravirenkaas-
ta tuli asiantuntijayhteisö hevospeleissä. Vielä valmistelun alkuaikoina rahapelipuheen 
valtikka oli ollut julkisella vallalla. Keskiössä oli ollut säädösten valmistelun keskustelu: 
valtiojohdon ja poliitikkojen pääosin rahasta pelaamista vastustava puhe. Kansalaisyhteis-
kunnan Ravirenkaan esittämät, varojen hankkimiseen yhteisöille rahapelien avulla täh-
dänneet argumentit eivät juurikaan olleet kantautuneet julkisuuteen.

Urheilulehtien hylättyä hevosjournalismin se jatkui 1920-luvun lopulla hevos- ja sano-
malehdissä. Toton tulon myötä niissä esiintyi ensi kerran myös rahasta pelaamisen opas-
tusta, varhaista pelijournalismia. ”Suurten lehtien toimituksissa erikoistuivat ensimmäi-
senä ulkomaan-, kulttuuri- ja urheilutoimittajat, yleensä niin, että toimittajan kiinnostus 
ohjasi suuntautumista” (Tommila & Salokangas 1998, 198). Sanomalehdissä osasto- ja toi-
mittajakohtainen erikoistumisprosessi alkoi jo 1920-luvulla, mutta ravi- ja pelijournalis-
min tuntijoita lehtiin tuli vasta myöhemmin. Myöskään hevoslehtien toimituksissa ei vielä 
1920-luvun lopulla tapahtunut merkittävää eriytymistä.

Journalismin ja hevosjournalismin ulottuvuuksia toton kynnyksellä 1928 kuvataan 
taulukossa 4.3.
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Taulukko 4.3. Journalismin ja hevosjournalismin ulottuvuuksia 1928

Journalismin 
kenttä lismin kenttä

Journalismin 

tuminen
lismin ammatillis
tuminen

Kiinni politiikassa Kiinni työhevos-
taloudessa

Reportteri Virkamies, report-
teri ”asianajaja”

Kehittyivät yhdessä 
rinnakkain

1930 HT-lehdestä tuli myös Ravirenkaan ja Suomen Ratsastusliiton84 (myöhemmin Suo-
men Ratsastajainliitto) äänenkannattaja. Kummankin ratkaisu sitoutua hevosurheilua 
jopa vastustavaan lehteen perustui lähinnä siihen, ettei niillä ollut varaa perustaa omaa 
äänenkannattajaa (Mahlamäki 2004). Uusien yhteisöjen mukaantulo sai päätoimittajan 
kuvailemaan HT:n urheiluosastoa tehtäviä:

Hevostalouden urheiluosasto tulee… seuraamaan hevosurheilua ja tukemaan sen kehityk-
sen ohjaamista ajanmukaiseen ja terveeseen suuntaan… Seuraamista varten on tarpeellista 
pysyä selvillä oman maan tapahtumien ohella myös ulkomaitten tärkeimmistä saavutuk-
sista, jotka voivat olla ajan merkkeinä… meidänkin maassamme varteenotettaviksi. (HT 
11/1930.)

Vaikka HT-lehden journalismi aavistuksen irtaantui hevostalouden kentästä, tarkasteli 
lehti raveja hevostalousjohdon määrittämässä kehyksessä. Raviurheilu palveli jalostusta, 
ja kilpailutoiminnan tuli olla kontrolloitu osa jalompaa ja epäitsekästä, kokonaisvaltaista 
hevosen jalostustyötä. Suomalaista 1930-luvun alun hevostalousjulkisuutta hallitsi pääosin 
hevosjalostus.

Hevosviesti sen sijaan otti tiukasti kantaa raviurheilun puolesta. Päätoimittajaa voi 
nimittää Hallinin ja Mancinin (2004, 150) sanoin jopa ”partisaanitoimittajaksi”. Lehden 
perustaja Lauri Rinta oli myös aktiivinen järjestöpoliitikko85. Lehden ravipoliittinen, ko-
tikutoinen86 journalismi kapinoi valtiovallan työhevosjalostusta ja sitä ajanutta HT-lehteä 
vastaan, jossa ravia siedettiin 1930-luvun alussa enää vaivoin. Hevostalouden korkealen-
toiset arvot peittosivat raviurheilun jalostusjohdon esitettyä, että ravit uhkaavat virallisen 
jalostusohjelman toteutusta. HT-lehdessä tämä näkyi raviuutisten kuihtumisena liki ole-
mattomiin. Seinäjoen 1933 kuninkuusraveista lehti ei kertonut sanallakaan, vaikka tamma 
Tomu ravasi historiallisen neljännen kuninkuutensa (HU 15.1.1999).

84 Hevostalous-lehti oli Suomen Ratsastusliiton äänenkannattaja vain 1930–1936 (HU 15.1.1999).
85 Lauri Rinnan aloitteesta perustettiin 1932 Suomen Hevosenomistajien ja -ystävien Liitto. Yhteisö otti 
kantaa myös journalismiin ja katsoi tehtäväkseen ”tukea hevosurheilua käsittäviä aikakauslehtiä ja tehdä pro-
pagandaa sanomalehtien, radion, lentolehtisten ym. kautta suomalaisesta hevosesta urheiluhevosena”. (HV 
14/1930; Mahlamäki 2003, 37.) Voi eittämättä tulkita, että tukea kaipaava aikakauslehti oli Hevosviesti 
(Mahlamäki 2003, 37).
86 Lehdistön laajentuessa 1900-luvun alkupuolella toimittajien koulutustaso laski ja useimmat toimitta-
jat enemmän päätyivät kuin hakeutuivat alalle (Tommila & Salokangas 1998, 199). HV:n toimituskunta oli 
tyyppiesimerkki journalisteista, jotka tulivat lehtityöhön oman alansa aatteen innostamina, ilman journalis-
tista taustaa tai koulutusta.
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Vasta 1938 tapahtui muutos HT-lehden suhtautumisessa raviurheiluun. Päätoimitta-
jaksi nimitetty Lauri Hirvelä ilmoitti kannattavansa avointa keskustelukulttuuria:

Lukija kysynee, onko tapahtunut aatteellinen suunnanmuutos. Ei päinvastoin… Lehti nyt 
voi entistä vapaammin tuoda julki hevosjalostus- ja urheilujärjestöjen mielipiteitä… Lehti 
tarjoaa palstansa… kirpeillekin kirjoituksille… Raviurheilu saa tasavertaisen arvon ja tilan 
lehden palstoilla. (HT 9/1938.)

HT:n avoimuus, urheilullisuus ja irtautuminen hevostalouspolitiikan kentästä olivat osa 
lehdistön kehitystä juuri ennen toista maailmansotaa: lehdistön voimallisin poliittisuus 
alkoi liudentua sekä uutisten ja viihteen vaikutus ihmisten lehtivalintoihin alkoi kasvaa 
(Tommila & Salokangas 1998, 231). HT:n avarakatseinen aika jäi kuitenkin lyhyeksi, ja 
sotavuosina se lipui perinteisiin uomiinsa.

Toton kuihduttua 1930-luvun lamassa liki olemattomiin ja hevoslehtien keskittyessä 
jalostukseen tai urheiluun ei pelijournalismi kehittynyt 1930-luvun Suomessa. Vasta veik-
kaustoiminnan alku kesällä 1940 toi pelijournalismin taas julkisuuteen. Veikkausyhtiön 
ulkopuolisin voimin kustannettu Veikkaaja-lehti tuli markkinoille syyskuussa 1940 (Yli-
kangas 1993, 53). Yhtiön omistajat, urheilujärjestöt, katsoivat veikkauksen kuuluvan kui-
tenkin vain itselleen. Ne eivät sietäneet veikkaamisen liepeillä muiden journalistista yritte-
liäisyyttä, ja jo 31.10.1940 Veikkaaja-lehden julkaisuoikeudet siirrettiin SVUL:lle, yhtiön 
pääomistajalle. (Emt., 53–54.) Suomen pelijournalismin uudelleensyntymisen välirauhan 
aikana ja toisen maailmansodan jälkeen voi tulkita osana lehdistön kentän sisäistä muutos-
prosessia. ”Aikakauslehtipuu” oli jakautunut joko kohti vapaa-ajan ja viihtymisen haaraa 
tai kohti erikois- ja ammattilehtiä (Kivikuru 1996; ks. myös Tommila & Salokangas 1998, 
225). Veikkaaja kuuluu ensin mainittuun samoin kuin raviin kytkeytynyt HV, kun taas 
HT kiinnittyi enemmän erikois- ja ammattilehtien kenttään.

4.2.2 Maalta kaupunkiin – Työhevostarinoista kylmään ja kuumaan ravijournalismiin

Puoluelehtien epäpolitisoituminen jatkui 1950-luvulla. Vasemmistolehdet tosin tunnusti-
vat vielä väriä, mutta porvarilehtien ja -puolueiden suhde etääntyi, ja porvarilehdistä tuli 
”journalistisempia”. Ykköslehtien viikoittaisten ilmestymiskertojen ja levikin kasvaessa 
vasemmistolaiset kakkoslehdet ilmestyivät aiempaa harvemmin ja niiden levikki laski. 
(Tommila & Salokangas 1998, 252–254.) Vasemmiston puolue-eliitin oletus puolueuskolli-
sesta lukijasta ei useinkaan toteutunut, eikä lukija ollut niin valveutunut kuin lehden johto 
oletti (emt., 210). Se ei aina tuntenut omalla journalistisella kentällään vallitsevien voimien 
muodostamaa kokonaisuuta: journalismin kentällä osaakin toimia periaatteessa vain jour-
nalisti (Rahkonen 2006, 52).

Viestinnän sisältöä kehysti toisen maailmansodan jälkeen Suomen uusi poliittinen ase-
ma. Eettiset periaatteet ja yhteisvastuu olivat moraalitaloudelle ominaisia käsitteitä: ”kan-
saa tuli ohjata elämään moraalisesti oikeaoppisesti” (Jääsaari ym. 2010, 220). Johtavat toi-
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mittajat olivat avoimesti kiistojen osapuolina (Alasuutari 1996, 105). Media ei välttämättä 
ollut enää vain muiden instituutioiden jatke. Toki se oli esiintymisareena, mutta se oli myös 
toimija, joka jo rakensi omaakin journalismia.

Moraalitalouden hevoskenttää kehysti maaseudun merkityksen nopea muutos. Vajaassa 
kolmessa vuosikymmenessä maaseutu muuttui siirtoväen asuttajasta ja jälleenrakennuksen 
moottorista jopa autioituvaksi takamaaksi (Kumpulainen 2007, 43–46). Ajanjaksoa hallit-
sivat kaksi suomalaista erityispiirrettä: luterilaisuus ja vapaat talonpojat (Heiskala & Kan-
tola 2010, 147–148). Myös hevoskenttää hallitsivat talonpojat – maanviljelijät ja yleensä 
maaseudun väestö (Mahlamäki 2003, 101). Heille rahapelit ja viihde eivät edustaneet alan 
sisintä olemusta. Talonpoikaisuuteen ja siihen kytkeytyvään itsellisyyteen ei vielä 1940- 
ja 1950-luvulla kuulunut viihdejulkisuus87. Sen sijaan kilvanajo ja urheilu olivat ainakin 
osin sopeutuneet sodanjälkeiseen talonpoikaiskulttuuriin. Vasta 1960-luvun alkupuolella 
uskontoperustan murentumisen ja kaupungistumisen myötä myös raviurheilujulkisuuteen 
liittyivät entistä voimallisemmin viihde, viihtyminen ja pelaaminen.

Ravien suosion noustessa ravijournalismi palasi sanomalehtien urheiluosastoille ja 
oleelliseksi osaksi hevoslehtiä. Myös totopelit alkoivat kasvaa ja ravien pelijournalismi löy-
tyi uudelleen. 1930-luvun laman myötä unohdetut totovihjeet, ”tipsit”, tulivat taas julki-
suuteen. Suomen Ravirengas (1953) suositteli jo 1953 niiden julkaisemista: ”Olisivathan 
vihjeet parasta mainosta totolle”.

Muutos, jossa urheilu ja rahapelit sen vanavedessä työntyivät kohti hevostalouskentän 
keskiötä, oli osa suomalaisen yhteiskunnan muutosta agraari-konservatiivisesta maatalo-
usmaasta teolliseksi hyvinvointivaltioksi. Se ei ollut ajallisesti yhtä hektinen kuin rahape-
lien tulo hevostalouskenttään mutta merkittävyydeltään ja rakenteisiin vaikuttaen sitäkin 
voimallisempi. Se oli taistelua keskustan ja periferian kenttien välillä (Nousiainen 1998, 
45). Jo 1960-luvun alkupuolella raviurheilu pyrki hevosjournalismin kentän keskiöön ja 
rahapelit nähtiin myös viihteen kehyksessä. Sodanjälkeisessä hevostalouden painopisteen 
muutoksessa maaseudulta kaupunkiin ja ravien nousussa hevoskentän keskiöön oli neuvos-
toliittolaisten lämminveriravurien tuomalla julkisuudella merkittävä rooli.

Suomen ja Neuvostoliiton välille 1948 solmitun YYA-sopimuksen merkitys oli kahta-
lainen: se kirjasi sopimuksen muotoon sodanjälkeiset käytännön muutokset ja oli ulkopoli-
tiikan hallitseva tulokulma yli neljä vuosikymmentä (Alasuutari 1996, 161, 168; Ylikangas 
1986, 206). Myös hevosväki suuntasi katseensa itään. Neuvostoliiton lämminverihevosten 
vierailu tammikuussa 1955 laukaisi kiistelyn, voiko kansallisen hevosensa ylituotannon 
kanssa kamppaileva maa tuoda muualta lämminveriravureita. Mutta kyse ei ollut vain kah-
den rodun kamppailusta, vaan myös kaupungin ja maaseudun välisestä taistosta. Koko he-
vostalouden funktio moraalisine ja eettisine periaatteineen nousi esille, kun HT-lehti avasi 
keskustelun lämminverikysymyksestä (Mahlamäki 2003, 99):

87 Helsingin Käpylän raviradalla oli 1948 tehty yritys viihteellistää raveja järjestämällä kilpailuissa man-
nekiininäytös. ”Kaupungin hienostoväkeä yritettiin saada Käpylän raveihin… järjestämällä mannekiiniesi-
tyksiä mannermaiseen tapaan. Katsojia oli 5.000 ja totalisaattorivaihto toiseksi suurin…”. (HS 22.6.1948; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 79.)
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Raviurheilun menestys on meille kaikille erittäin läheinen… Jokainen toivoo… sen talou-
dellisten mahdollisuuksien paranemista ja kannattavaisuuden lisääntymistä… Toiselta puo-
len on kuitenkin aina muistettava, ettei raviurheilu ole hevosjalostustyömme päätarkoitus. 
Niinkauan kuin määrätietoista hevosjalostustyötämme on tehty, on päämääränä pidetty 
monipuolista hevosta… joka on pätevä niin pellolla kuin metsässä… Ei liene perusteita, nyt 
kun hevostamme uhkaa monia vaaroja… lähteä uutta rotua maahan tuomaan. [HT 7/1955, 
kirjoittaja nimimerkki A.S. oli HT-lehden päätoimittaja (1947–1971), agronomi Aarre San-
tavuori, jonka päätoimi oli lehden julkaisijan, Hevosjalostusliittojen Keskusliiton sihteerin, 
2000-luvun termein ilmaistuna toiminnanjohtajan, tehtävät.]

Lämminverikysymys löysi tiensä myös HT-lehden lukijan palstalle. Vieraat hevoset arti-
kuloitiin turhuuteen, ja urheilun piti pysymän puhtaana maalaisurheiluna eikä siirtyä kau-
punkiin – liikemieshenkiselle ja turmiolliselle viihteen kentälle:

En epäile, etteikö meidänkin maassamme ole sellaisia rahamiehiä, jotka pystyisivät saamaan 
tuonlaisia [lämminverisiä] yksilöitä irti ja vielä paremmin myymään niiden hyvin rekla-
moituja jälkeläisiä… toisille rahamiehille. Mutta raviurheilun lähtiessä tälle tielle, emme voi 
puhua raviurheilusta enää kansanurheiluna, vaan se olisi rahamiesten koplaurheilua… Laaja 
maaseutu ei voisi olla tuossa… mukana muuta kuin kansoittamassa radan reunuksia… . (HT 
16.3.1955, yleisönosasto.)

Vaikka keskustelun ala laajeni, rintamalinjat kylmien suomenhevosten ja kuumien läm-
minveristen välillä lujittuivat entisestään. Kaksi ideologiaa pelkistyi stereotypioiksi88. 
(Mahlamäki 2003, 116.) Bourdieulaisittain taisteltiin doxasta, yhteisistä uskomuksista ja 
lähtöoletuksista (Bourdieu 1990, 66). Osapuolten omaksuessa kentilleen ominaisia käytök-
sen muotoja ja tunnusmerkkejä he löytävät habituksensa, sosiaalisen maailmansa rakentei-
ta määrittävän systeeminsä (emt., 53; Rahkonen 2006, 32). Toimijat käyttivät ”kylmää” tai 
”kuumaa” kommunikaatiojärjestelmää. Näitä molempia, systeemiä (habitus) ja kommuni-
kaatiojärjestelmää (kielipeli), määrittää ”kulttuurin tasolla toimiva jaettujen uskomusten 
kokonaisuus, arkijärki89” (Rahkonen 2006, 82). Taistelu lämminverisistä hallitsi kilpailua 
hevosjournalismin kentän ja hevostalouskentän doxan valtiaasta tammikuun 1955 venä-
läisraveista vuoden 1960 alkuun. Taistelijoihin journalistisessa julkisuudessa liitetyt stereo-
tyyppiset ominaisuudet voi jakaa taulukossa 4.4 esitetyllä tavalla. Vuoden 2003 kirjassani 
(Mahlamäki 2003, 116) vastaava jaottelu on esitetty hieman laajempana.

88 Stereotypiat perustuvat liialliseen yksinkertaistamiseen ja yleistämiseen. Stereotyypittely pelkistää koh-
teensa muutamiksi yksinkertaisiksi ja olemuksellisiksi ominaispiirteiksi ja esittää ne luonnon tuottamiksi ja 
vakiinnuttamiksi. Tietyt piirteet siis naturalisoidaan, tulkitaan perusteettomasti luonnon aikaansaannok-
siksi, ja ne liitetään osaksi piirteen kantajan kulttuuria, jolloin korostuu niissä nähty muuttumattomuus ja 
vakiintuneisuus. (Hall 1999, 190–192.)
89 Arkijärjen käsite myös yhdistää Hallin ja Bourdieun terminologiaa. Hallin artikulaatio on myös taiste-
lua arkijärjestä, common sensestä (Karvonen 1993, 25).
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Taulukko 4.4. Stereotypia lämminveriset vs. kylmäveriset

Lämminveriset
Kaupunki Maaseutu
Ammattilainen Harrastaja
Johtaja–liikemies Maanviljelijä–talonpoika–pienviljelijä
Kilpailija–raviurheilija Jalostaja
Totopelaaja Hevosentusiasti
Ulkomaille suuntautunut Kotimaahan kääntynyt
Kilpahevonen Työhevonen

Pauliina Raento ja Lassi Härmälä (2012, 135–137) ovat viitanneet vuoden 2003 analyy-
siini ja laajentaneet hevoskentän voimien pohdintaa esittämistäni kaksiulotteisista stereo-
typioista. He ovat päätyneet nelikenttään, joka kuvaa tilan (keskus vs. periferia) ja ajan 
arvojen (kovat vs. pehmeät) monimutkaista jakautumista suomalaisessa ravimaailmassa 
2000-luvulla. 2000-luvun globalisaation sekä pehmeiden ja kovien arvojen kohtaamisesta 
ponnistavat jännitteet juontuvat ”erimielisyyteen raviurheilun perimmäisestä tarkoituk-
sesta”, ja toistavat näin historiallisia jännitteitä. (Emt., 138). Juuri tästä hevoskentällä val-
litsevasta vastakkainasettelusta ja sen syntyperustasta [”miksi hevoset juoksevat kilpaa?” 
(emt.,138)] oli kyse jo myös 1950-luvun lämminveritaistelussa.

Lämminveritaistelu kääntyi julkisuudessa ja normistoissa lämminveristen voittoon, 
paljolti myös keskusteluun osallistuneen valtiojohdon, presidentti Kekkosen, myötä. Sen 
voi nähdä joko ylimmän vallan strategisena julkisuuden ohjailuna tai jo 1960-luvulla voi-
mistuneen modernismin ensi henkäyksenä: asioita oli mahdollista tarkastella myös yksilön-
vapauden ja tasa-arvon näkökulmasta (Alasuutari 1996, 196). Prosessin pitkäkestoisuuteen 
vaikutti myös yhteiskunnassa vallalla ollut ”ideologinen syvärakenne, mentaalinen kenttä” 
(Rahkonen 2006, 161). Se muuttui hitaammin kuin YYA-politiikan ja median institutio-
naaliset puitteet. Niin suomenhevosväeltä kuin julkisen vallan hevosjohdolta vei aikaa so-
peutua toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Suomalaisten lämminveristen aikakausi 
alkoi 1960, ja lämminveristen tulo oli selkeä askel urheilun tiellä hevostalouskentän kes-
kiöön. Lämminverihevoset lisäsivät merkittävästi urheilun painoarvoa hevosjournalismin 
kentällä ja vaikuttivat sen irtiottoihin hevostalouden kentästä.

valtikkaan – Pelaajat pois paitsiosta

Hevostalouden sisäisessä kamppailussa 1950- ja 1960-luvulla olivat vastakkain valtion tu-
keman hevosjalostusorganisaation (työ)hevosjalostajat ja kansalaisyhteiskunnan raviväki. 
Osa taistoa oli edellä mainittu ja luvussa 2 kuvattu, 1955–1959 käyty lämminveritaistelu. 
Samat toimijat kamppailivat myös totovaroista. Luvun 7 tapaustutkimuksessa käyn käsiksi 
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neljään – vuosien 1955, 1956, 1959 ja 1966 – hevospelitaistoon. Tapaustutkimukselle poik-
keuksellisen pitkän ja muista työni tapaustutkimuksista poikkeavan aikajänteen käytön 
perustelen luvussa 7 tehtävän analyysin yhteydessä. Nyt käsillä olevassa alaosiossa pyrin 
pääosin journalismin näkökulmasta tuomaan esiin sen yhteiskunnallisen ja hevostaloudel-
lisen taustan, jossa kukin kamppailu käytiin.

Jo 1950-luvun puolivälissä Ravirengas kiinnitti huomiota hevospelaamisen ja raviur-
heilun alhaiseen tasoon verrattuna eurooppalaiseen ammattilaisraviurheiluun (Mahla-
mäki 2003, 108). Totalisaattorin kehittäminen näyttäytyi tärkeimpänä keinona hankkia 
lisäpääomia raviurheilun kehittämiseksi (HT 35/1955; 41/1955). Yhdistys pyrki tuomaan 
raviurheilua kohti hevostalouskentän keskiötä ja se teki esityksiä tototuoton jaosta niin, 
että ratojen ja pelaajien asema olisi kohentunut. Hevospelien tuotoista taisteltiin siis kah-
della tasolla: kansalaisyhteiskunnan raviväki vs. valtio ja hevostalouden sisällä jalostajat vs. 
raviurheilijat.

Ravirengas kutsui 1955 Hollannista asiantuntijoita tutustumaan Suomen hevospelien 
ja raviurheilun järjestelmiin. Suurin este toton kasvulle sekä ravikulttuurin kaupungis-
tamiselle ja kehittymiselle oli asiantuntijoiden mukaan pelaajien liian pieni osuus, 70 %, 
vaihdosta. (Mahlamäki 2003, 108–109.) Pelieksperttien tulo Suomeen oli ensimmäinen, 
toisen maailmansodan jälkeinen konkreettinen pyrkimys kohti länsimaista raviurheilua, 
jonka talous perustui pääosin rahasta pelaamiseen. Näin on perusteltua aloittaa 1950- ja 
1960-lukua kuvaava tapaustutkimuskokonaisuus tästä tapahtumasta.

Asiantuntijoiden ideoista ponnistaen Ravirengas aloitti neuvottelut pelaajien osuuden 
nostamiseksi 80 %:iin, mutta jalostusväki arveli muutoksen vaikeuttavan hevosjalostus-
liittojen toimintaa. Uusittu asetuskin (Edilex 326/1956) jätti pelaajien osuuden 70 %:iin. 
Prosessin taustatyö kuitenkin näkyi hevospelikentällä. (Mahlamäki 2003, 109.) Asetuksen 
pohjalta tehtyyn vedonlyöntiohjesääntöön90 otettiin ravipelivalikoimaan asiantuntijoiden 
ehdottama kaksoisveikkaus, kaksari91. Sen merkittävä asema hevospelikentässä oikeuttaa 
ottamaan prosessin toiseksi tapaustutkimuksen osioksi.

Ravirengas jatkoi 1950-luvun loppupuolella toton ja urheilun vauhdittamista tehos-
tamalla tiedotusta ja mainontaa. Se käytti apunaan 1956–1957 ammattitoimittajaa, joka 
välitti raviuutisia radioon ja STT:n kautta lehdistölle (HT 38/1957). Yhdistys järjesti 

90 Vuoden 1956 asetus ja sen edeltäjät asettivat vain kehyksiä hevospelaamiselle, niissä ei määritelty peli-
muotoja. Ravirengas sai määritellä pelimuodot, ja tämä vapaa normisto jatkui vuoteen 1965 saakka. (Dahl-
man 2006.) Se oli osoitus hevospelien pienestä merkityksestä valtiovallalle: hevospelaaminen ei ollut 1950-lu-
vun Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen kysymys. Vasta kun pelaamiselle tuli enemmän monetaarista 
ulottuvuutta rahasta pelaamisen modifioiduttua yhteiskunnalliseksi käytännöksi ja pelitoimijoiden institu-
tionalisoiduttua, säädöstyö tarkentui.
91 Kaksarissa pitää tietää lähdön kaksi ensimmäistä hevosta, niiden keskinäisestä järjestyksestä välittä-
mättä. Se on ollut vuosikymmenet hallitseva, joka ravilähtöön pelattavissa oleva hevospeli, suomalaisen he-
vospelaamisen ja raviurheilun ominaispiirre. Sen suosio ponnistaa pelaajan halusta saada pienellä panoksella 
suuria voittoja. Kaksari on näin vienyt totopeliä lähemmäksi uhkapelin perusideaa, arpomista, pois asian-
tuntijapelin arviosta, kuka voittaa. (Mahlamäki 2003, 110.) Vuonna 2010 kaksarin osuus yhden ravilähdön 
pelimyynnistä saattoi olla noin 85 %. Huolimatta hevospelien jakaantumisesta kahdelle toimijalle 1982–2011 
sekä hevospelivalikoiman yli kaksinkertaistumisesta vuodesta 1956 vuoteen 2010 on kaksarin osuus säilynyt 
36 %:ssa kaikkien hevospelien myynnistä (Suomen Hippos 2010, 42).
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lehdistölle myös tiedotustilaisuuden ajokauden 1956 tapahtumista (Suomen Ravirengas 
1956). Kansalaisyhteiskunnan järjestö pyrki irrottamaan hevos- ja ravijournalismia julki-
sen vallan hevostalouskentästä. Ravirenkaan yritykset kontrolloida hevosjournalismia jo 
1950-luvulla voi nähdä yhteisön ensi ymmärryksenä median merkityksestä urheilun ja he-
vospelaamisen edistämiselle.

Tukitoimet eivät kuitenkaan tuoneet haluttua tulosta, ja ravien yleisömäärien sekä 
kilpailupäivien laskevat trendit ja pelivaihdon romahtaminen 1958 vielä neljänneksellä 
edellisvuodesta nostivat taas esiin vaatimuksen pelaajaosuuden korottamisesta ja vaihtojen 
saamisesta sitä kautta nousuun (Hyvärinen 1985, 144). Ravirengas jatkoi toto-ongelman 
ratkomista tekemällä 1959 helmikuussa sisäministeriölle ehdotuksen, jossa pelaajien osuus 
olisi 75 % sekä valtion ja järjestäjän yhteisosuus 25 % aiempien 70 ja 30 sijaan. Ravirengas 
ajoi julkisuudessa koko hevoskentän asiaa ja painotti, että on suuret mahdollisuudet saada 
totalisaattoripeli Suomessa tuottavaksi niin ravien järjestäjälle, valtiolle kuin koko hevos-
taloudelle, jos pelin järjestäjiä epäoikeudenmukaisesti kohteleva asetus vain saataisiin muu-
tettua. (Mahlamäki 2003, 112.) Moraali- ja säännöstelytalouden Suomessa epäoikeuden-
mukaisuus oli käyttökelpoinen argumentti – jopa rahasta pelaamisen kentällä. Ravirengas 
pyrki kytkemään rahasta pelaamisen maaseudun hevostalouteen, joka osana maataloutta 
esittäytyi eettisesti perusteltuna elämänmuotona. Näin peittyivät hevospelien synti ja kil-
vanajon turhuus taka-alalle. 1950-luvullakin vahva maahenki perustui ajatuskokonaisuu-
delle, jossa monet hyvät asiat yhtyivät (Alasuutari 1996, 61). Kyse oli kaupunkilaisen, ta-
lousvaltaa omanneen ravimieseliitin pyrkimyksestä liittää hevosmiestaitoisen maaseudun 
hevosväen symbolinen pääoma palvelemaan tulevaa, myös kaupunkilaista, pelaamiseen 
perustuvaa raviurheilua.

Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan vakuuttunut perusteista eikä pitänyt sopivana 
verrata Suomen peliolosuhteita muihin maihin. Mutta koska asialla oli valtiontaloudelle 
vähäinen merkitys, jätti se päätöksenteon sisäministeriölle. (Mahlamäki 2003, 112.) Kesä-
kuussa 1959 pelaajan osuus nousi 75 %:iin (Edilex 263/1959). Se ei ollut raviväen tavoitte-
lema 80 %, mutta suunta oli sen toiveen mukainen. Uusi käytäntö oli raviradoille selkeä 
merkki mahdollisuuksista nykyaikaistaa ja monipuolistaa suomalaista raviurheilua. (Mah-
lamäki 2003, 112.) Näin sen lähempi tarkastelu tapaustutkimuksen kolmantena osiona on 
aiheellista.

Uusi asetus korvasi aiemman määritteen ”vedonlyönnistä kertyvien… varojen määrästä 
jaetaan valtiolle hevoskasvatuksen edistämiseen” käsitteellä ”… hevostalouden edistämi-
seen”. Laajan hevostalous-käsitteen mukaantulo myös hevospelisäädöstöön mahdollisti 
hevospelituoton käytön hevoskasvatuksen tukemisen ohella myös raviurheiluinvestoin-
teihin. Kyse oli kuitenkin muustakin kuin vain puhetavan muutoksesta tai rahojen siir-
rosta. Siirtyminen suppeasta hevoskasvatuksesta laajaan hevostalouteen oli myös muutos 
hevoskulttuurin systeemissä, jonka sisällä suppeasti ymmärretty talous toimii ja joka myös 
osallistuu toimijoiden asemien ja identiteettien konstruktioon (vrt. Alasuutari 1996, 105). 
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Kaupunki valtasi tilaa maaseudulta ja urheilijat miehittivät (työ)hevosjalostajilta parhaat 
asemat.

Venäläisvierailut, lämminverikuume, kohentunut totopelaajien asema ja ravien viihde-
tarjonnan kasvu lisäsivät ravien julkisuutta tultaessa 1960-luvulle. Raviurheilu mukautui 
lehdistön kehitykseen, joka siirtyi ”oppineisuudesta viihdyttävyyteen” (Tommila & Salo-
kangas 1998, 225). Viihteellistä tarjontaa olivat ulkomaisten hevosten vierailujen ohella en-
nätyskokeet, haasteajot, julkkisvierailut ja -ajot sekä propagandaravit92. Myös lisääntyneet 
iltaravikokeilut ja lämminveristen nopeasti kasvanut rooli lisäsivät hevoskentän diversi-
teettiä ja toivat sen uusin keinoin julkisuuteen.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli kutsuttu Ravirenkaan kunniajäseneksi 1958. 
Presidentin hevostalouskannanotot ja vierailut raveissa sekä presidentillisten hevosten 
juoksut saivat julkisuutta. Hevosalan lehdet pitivät huolta siitä, että hevosväki ymmärsi 
olevansa vallan keskiössä:

Katsomossa nähtiin korkeita kutsuvieraita: Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen ja Neu-
vostoliiton suurlähettiläs Zaharov. Vierailun syy oli selvä: Presidentin lämminveriori Len-
to… . (HT 15.6.1960.)

Lehdet heijastavat myös kohdeyleisönsä arvoja ja tavoitteita (Kunelius ym. 2010, 157). Tren-
di näkyi myös 1960-luvun alun hevosjournalismissa. HT-lehden asema valtion hevosken-
tän jatkeena toi lehteen totovihjeet 1967 (HU 15.1.1999) – vasta, kun ne olivat yleistyneet 
sanomalehdissä. HT-lehden journalismi kiinnittyi valtiovallan hevostalouskenttään, työ-
hön ja työhevosiin, aina 1970-luvun kynnykselle saakka. HV-lehti sen sijaan toi koko ajan 
urheilun ja totopelin avoimesti esiin.

Hevoskilpailujen vedonlyöntiasetus (Edilex 122/1966) nosti maaliskuussa 1966 pe-
laajien osuuden 75 %:sta 80 %:iin. Ravirengas oli pyrkinyt nostamaan pelaajaosuutta jo 
1920-luvulta alkaen mutta vasta 1966 se sai haluamansa. Paitsi Länsi-Euroopan esimerkit 
prosessin päätökseen vaikuttivat myös rahapelien arkipäiväistyminen ja yhteisöelämän li-
beralisoituminen 1960-luvulla. Enää ei välttämättä artikuloitu yhteen uhkapeliä ja korkeaa 
pelaajien osuutta. Pelaajaosuuden nosto on nähty myös yhtenä syynä siihen, että 1980-lu-
vun alussa Hippoksen hevospelit hallitsivat liki neljännestä koko Suomen pelimarkkinois-
ta. Pitkän prosessin päätepiste, pelaajien entistä suurempi huomioon ottaminen, oikeuttaa 
1966 asetustyön tapaustutkimuksen 1955–1966 viimeisen analyysin kohteeksi.

Hevostalous- ja raviurheilukentän muutos 1955–1966 oli osa Suomen toista suurta mur-
rosta. 1950- ja 1960-luvuilla teollisuus vahvistui ja alkoi luoda pohjaa hyvinvointivaltion 
perustalle sekä julkisen ja yksityisen palvelusektorin vahvistumiselle. Murroksen kääntö-
puolena oli maaseudun osittainen autioituminen, kun samaan aikaan ja yhä kiihtyvämmin 
1960-luvulla kaupunkilainen elämä vapautui uudistuneen alkoholi- ja vapaa-ajan kulttuu-

92 Julkkikset olivat osa viihteellisyyttä, mutta ”hyvä julkkis” myös legitimoi raveja (Berglund 2006, 111), 
poisti turhanaikaisuutta. Propagandaravit olivat ravikilpailuja, joissa ei maksettu palkintoja mutta muuten 
noudatettiin ravisääntöjä (Mahlamäki 2004). Propagandan avulla haluttiin tehdä ravit tutuksi kaupunkiylei-
sölle.
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rin myötä. (Alasuutari 1996, 38–39, 62; Ylikangas 1986, 217.) Hevostalouskentän muutos 
oli osa prosessia, jossa raviurheilu kaupungistui ja otti asemansa hevostalouden keskiös-
sä93. Samalla urheilu entistä vahvemmin ja rahasta pelaaminenkin hevospelien hahmossa 
jo osin hamusivat hevosjournalismin kentän valtikkaa. Journalismin ja hevosjournalismin 
ulottuvuuksia 1955–1966 on kuvattu taulukossa 4.5.

Taulukko 4.5. Journalismin ja hevosjournalismin ulottuvuuksia 1955–1966
Journalismin 
kenttä lismin kenttä

Journalismin 
ammatil listuminen

Hevosjournalismin 
ammatillistuminen

Kiinni YYA-kehyk-
sessä

Kohti urheilua ja 
peliä

Itseoppinut toimittaja Ammattitoimittajat oto Paluu takaisin 
urheiluun alkoi

4.2.4 Ravitoimittajat järjestäytyvät – Kausalan Cassius toimittajien julkisuuspelissä

1960-luvun lopulla suunnittelutalous korporatiivisine elementteineen lähestyi. Myös he-
vostalouden kentällä institutionalisoituminen ja järjestäytyminen etenivät; institutionaa-
linen sopu asioiden hoitamiseksi voimistui. Raveja aktiivisesti seuranneet kolmisenkym-
mentä toimittajaa järjestäytyivät 1969 Ravitoimittajat ry:n nimikkeen alle (Ravitoimittajat 
2002, 1). Yhteisö järjesti jäsenilleen koulutusta ja tapahtumia, palkitsi ohjastajia ja hevosten 
omistajia. Ravitoimittajien mestaruusajot pidettiin kuninkuusravien tiedotustilaisuuden 
yhteydessä. Vaikka merkinnät yhdistysrekisteriin unohtuivat, yhteisö toimi jo 1960-luvun 
lopussa kuin rekisteröity yhdistys94:

Ravitoimittajat ry:n vuosikokous pidettiin… Helsingissä. Kokous päätti ryhtyä jakamaan 
vuosittain ajajapalkintona ”Hopeapiiskaa”… ja hevospalkintona ”Kultakenkää”. (HT 
12.11.1969.)

Erillisiin aihealueisiin erikoistuvien toimittajien etujoukoissa olivat lehtitaloissa jo 1920-lu-
vulla myös urheilutoimittajat. Jo tätä ennen edustivat varhaisinta erikoistumisaaltoa toi-
mituksiin kuulumattomat avustajat. (Tommila & Salokangas 1998, 198.) Ravien suosion 
nousun myötä generoituneilla ensimmäisen polven ravitoimittajilla ei kuitenkaan juuri 
ollut toimittajuutta edeltänyttä avustajan uraa. He olivat ammattitoimittajia, joiden ura-
kehityksessä ravitoimittajuus oli osa toimittajakarriääriä.

Vanhasta hevostaloudesta irtoamassa ollut, urheiluun ja vapaa-aikaan suuntautunut laji 
antoi positiivista potkua ammattitoimittajan uralle:

93 Vielä 1950-luvulla raviurheilun tyyssija oli maaseudulla, hevosseurojen ajoissa järven jäällä ja maantie-
suorilla. 1955 järjestettiin 744 paikallisravit, mutta totoa sai pelata vain 78 raveissa, pääosin kaupunkipaikois-
sa. 1965 paikallisraveja oli enää 172 kertaa, mutta totoravien määrä oli kaksinkertaistunut, pelipäiviä oli jo 
154. (Mahlamäki 2003, 107–108.)
94 Yhteisö käytti ry-liitettä, vaikkei rekisteröintiä yhdistysrekisteriin heti tehtykään. Yhdistysrekisteriin 
Ravitoimittajat ry, kotipaikka Helsinki, merkittiin 21.10.1991 (Yhdistysrekisteri 2010).
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…monet aktivistit siirtyivät lehtitaloissaan uusiin kuvioihin, ja parin vuoden ajan toiminta 
rajoittui Kuninkuusravien… yhteistapaamisiin. Mutta ravitoimittaj[at]… oli kuitenkin teh-
nyt ammattikuntansa hevosalan sisällä sekä tunnetuksi että tarpeelliseksi. (Ravitoimittajat 
2002, 2.)

Ravitoimittajakunta oli keskeinen kohderyhmä myös Suomen Hippokselle. Se jopa avusti 
sitä. Päätös liittyi ensi aallon ravitoimittajayhteisön alasajoon toimittajien jouduttua hen-
kilökohtaisiin vastuisiin rekisteröimättömän yhdistyksen nimiin tehdyistä sitoumuksista 
(Olamo 2010). Rahallista tukea saanut yhteisö ei ollut institutionalisoitunut eikä irtaantu-
nut hevos- ja ravi-instituutioista:

Päätettiin Ravitoimittajat ry:n hakemuksesta maksaa 2.000 markkaa ravimatkoista 1973–
1974 aiheutuneiden tappioiden korvaamiseksi, joista oli saatu laskelmat. Todettiin mat-
kojen olleen ravitoimittajien ja valmentajien opintomatkoja. (Suomen Hippos ry, hallitus 
17.1.1975 pöytäkirja.)

Raviurheilun nousun myötä Suomen Hippos (1975) ryhtyi organisoimaan tiedotustoimin-
taansa ja päätti vuoden 1975 lopussa palkata järjestöön tiedotussihteerin. Tiedotustoimin-
ta mainitaan omana otsikkonaan ensi kerran Hippoksen 1978 toimintakertomuksessa, 
yhdistettynä neuvontaan ja koulutukseen. Tätä taustaa vasten tiedotus oli hevosyhteisölle 
koulutusta ja sivistystä. Laajemmin kyse oli yhteiskunnan medioitumisesta organisaatioi-
den panostaessa yhä enemmän ulkoiseen viestintäänsä ja mediasuhteisiinsa. Tämä kehitys 
on näkynyt sittemmin 1980-luvulta lähtien viestinnän ammatillistumisena ja differentaa-
tiona (Kunelius ym. 2010, 350).

Ravien suosion nousun myötä uusin voimin pääomittunut ravijournalismi ei rajoittu-
nut vain ravijuttujen ja -tulosten julkaisuun. Reportaasit levikkialueen hevosista ja hevos-
miehistä olivat maakuntalehtien vakiotuotantoa jo 1970-luvun alussa, ja vuosikymmenen 
puolivälissä ravijutut vakiinnuttivat paikkansa urheilu-uutisten joukossa (Ravitoimittajat 
2002, 2). Useimmiten ravien vakiintuminen urheiluosastoille kävi kivutta, mutta toisinaan 
ne joutuivat taistelemaan asemastaan urheiluna. HS:ssä ravit siirtyivät urheiluun vasta 
1980, mutta jo 1983 se oli keskisuuri HS:n laji kumppaneinaan hiihto, mäkihyppy, auto-
urheilu ja yleisurheilu. Raviurheilun siirto kotimaan sivuilta takaisin urheiluun oli merkit-
tävin toimituksen reviirintarkistus HS:ssä 1973–1998. Ravien aseman vakiinnuttua niiden 
läpipääsy HS:n urheilusivuille oli säännöllistä. (Koljonen 2000, 40–41, 58, 60.)

Ravitoimittajapioneerien käännytystyö ravien ja toton nousun vuosina näkyi myös 
ravijournalismin arjessa. STT:n ja Suomen Hippoksen (1979) yhteistyönä tarjottiin maa-
kuntalehtien käyttöön suuren osan raviradoista kattanut ravien tulospalvelu jo 1970-luvun 
lopussa. Vielä 1960-luvulla ravien tulosten julkaisu oli rajoittunut yleensä lehden levikki-
alueen raveihin. Oman alueen ulkopuolella järjestettyjen ravien tulosten julkaisu oli paljol-
ti ollut kiinni toimituksen ”raviniilon” innosta.
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Ravijournalismin kenttä laajeni 1970-luvulla myös aikakauslehtiin. Charme Asserdal- 
ja Vieteri-ilmiöt veivät raviviihdesanomaa koko kansan luettavaksi95. Charme Asserdal 
oli raviurheilun Paavo Nurmi – hevonen joka juoksi urbaanit ravit koko kansan tietoisuu-
teen. Sen lentäen tekemä kilpailumatka Pariisiin sai Kari Suomalaisen piirtämään ravurin 
 Finn airin ykkösluokan matkalaisena96 (HS 27.8.1977) ja HS:n tekemään hevosesta koko 
sivun taustajutun. Jo ennen Charmea toimittajakuntaa oli hellitty Vieteri-ilmiöllä. Pari-
valjakko Kaarlo Partanen ja ori Vieteri voittivat 1970-luvulla viisi ravikuninkuutta. Sana-
valmis Partanen, Kausalan Cassius, antoi hömppäaineksia medialle. Liikanimen syntyvai-
heista on kirjallisuudessa ainakin kaksi tarinaa. Tunnetumman mukaan Kausalan Cassius 
syntyi hevosen ylivoimavoiton yhteydessä jo nelivuotiskaudella. Toisen mukaan synty liit-
tyy Vieterin ensimmäiseen kuninkuuteen 1973:

No, mie käännyin sitte takasin ja menin hakemaan palkintoa, joten satuttiin ajamaan niin 
kuin muita vastaan. Taisin sanoa, että pojat johan kilpailu on ohi. Sen jälkeen hyö antoivat 
miulle sen Kausalan Cassius -nimen. (Aalto 2001.)

”Mikä oli Vieterin pahin vastustaja”, kysyttiin Kallelta. ”Lähtöauto se oli… Vieteri rupe-
si sen kanssa kilpaa juoksemaan…” veisteli Kalle… Kalle sai oitis nimen Kausalan Cassius. 
(Matela 1979.)

Ravien suosion noustessa kasvoi ravijournalistien joukko 1970-luvun lopulla jo liki sataan. 
Ravi-innostuneiden ammattitoimittajien siirryttyä muihin tehtäviin vastasivat raviannista 
sivutoimiset ei-ammattitoimittajat. Useimpia ”toisen polven ravitoimittajia” kuvasi palava 
into raveihin mutta samalla tietämättömyys alan historiasta ja puutteellinen lehtimiestaito 
(Mahlamäki 2004):

Eräänä tärkeimmistä tavoitteista on ravitoimittajien ammattitaidon kohentaminen ja etu-
jen ajaminen… [joka] tarkoittaa työskentelyolojen ja tiedotuspalvelun parantamista ravira-
doillamme (HU:n toimittajan Risto Olamon kommentti uutena Ravitoimittajien puheen-
johtajana 1976, Mahlamäki 2004).

Ravijournalistien toive työskentelyoloista osui oikeaan ajankohtaan. 1970-luvulla uudisra-
kennettiin suuri osa nykyisistä raviradoista, ja katsomotiloihin sisällytettiin myös lehdistö-
tilat. Myös STT:n tulospalvelu laajeni kattamaan kaikki ravit, ja suurkisoihin nimitettiin 
lehdistö- tai tiedotussihteeri palvelemaan mediaa. Ravijournalismi kyljessään hevospeli-
journalismi oli siirtymässä raviurheilun nousun vuosikymmenellä lähes yksinvaltiaana he-
vosjournalismin keskiöön. Se ei silti ollut irtaantumassa hevostaloudesta. Hevostalouden 

95 Charme Asserdalin tuhkimotarina halvasta huutokauppavarsasta maailman huipulle sai julkisuutta 
monella sektorilla. Naistenlehtiin Charme pääsi hoitajansa Irmeli Lehtioksan kautta, Charmen ohjastaja 
Heikki Korpi puolestaan päätyi paperinukeksi. Postipankki taas järjesti kilpailun, jossa palkintona oli Char-
men käytetty kenkä, ja japanilaisautoja mainostettiin sloganilla ”maanteiden Charme”. (HU 22.10.2014.)
96 Charme Asserdal matkasi laajarunkokoneen etuosassa ja loppuosa oli varattu ravimatkalaisille. ”Kol-
messa tunnissa myytiin kaikki 120 paikkaa. Jo toimittajia oli nelisenkymmentä – Suomen Kuvalehdestä läh-
tien”. (Olamo 2014.)
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ja hevosjournalismin kentillä oli 1970-luvun lopulla liki yhteinen doxa, jossa vahvinta pää-
omaa edustivat usko urheilullisuuteen, viihteeseen ja peliin.

4.2.5 Hevostaloudesta Hevosurheiluun – Hevosalan 
aikakausjournaalista urheilu- ja pelilehdeksi

HT-lehti sai ensimmäisen journalistitaustaisen päätoimittajan lehden toimitussihteerin, 
agrologi Veikko Lahdenniemen istuessa agronomi Aarre Santavuoren paikalle 1972. Vaik-
ka päätoimittajan koulutustaso aleni, kuten usein 1900-luvun Suomen lehdissä (Tommila 
& Salokangas 1998, 199), tilalle tuli aimo annos käytännön lehtityön osaamista: Lahden-
niemi oli Etelä-Suomen Sanomien koulima toimittaja (HU 15.1.1999). Lahdenniemen ly-
hyellä päätoimittajakaudella (1972–1973) lehti koki kaksi isoa muutosta: sanomalehtikoko 
vaihtui tabloidiksi 1972 alussa ja lehti ilmestyi saman vuoden heinäkuussa ensi kertaa ni-
mellä Hevosurheilu. Muutoksiin liittyi vielä toimituksen siirto 1.5.1972 yhdessä julkaisijan, 
Hevostalouden Keskusliiton, kera Lahdesta Helsinkiin. Vielä 1972 lehti ilmestyi kerran 
viikossa, mutta 1973 jo lähes koko vuoden keskiviikkona ja perjantaina. Vuodesta 1974 
alkaen lehti on ilmestynyt säännöllisesti kahdesti viikossa. (Emt.) Hevoskentän osittaista 
urbanisoitumista korosti Keskusliiton ja HU-lehden pääkaupungistuminen. Hevostalo-
us ja hevosjournalismi matkasivat kansallisten auktoriteettien ja vahvojen instituutioiden 
hallitsemasta julkisuudesta kohti notkistuvaa modernia, jossa vanhat auktoriteetit ja insti-
tuutiot kyseenalaistettiin (Kantola 2011, 117–118). Hevosjournalismin pääareenan nimen-
muutos heijasti ja vahvisti muutoksia, joita hevostalouden kentässä oli tapahtumassa:

Urheilu on työntynyt voimakkaasti esiin hevosalalla, ja lehtemme pyrkii seuraamaan valp-
paasti kehitystä, mikä seikka on ollut jo pitkään kaikkien havaittavissa lehden sivuilla (HU 
5.7.1972).

Urheilu ei näkynyt hevosalan päämediassa vain nimenmuutoksena. Kyse oli pitkästä pro-
sessista, johon yhteiskunnan rakenteen muuttumisen myötä liittyi oletus lehden lukijakun-
nan muutoksesta (Töyry 2009, 139). HT-lehti oli ollut pitkään maaseudun hevoskasvatta-
jan aikakausjulkaisu ja järjestölehti. Se muuntui ravijournaalin kautta nopeasti urheilu- ja 
hevospelilehdeksi. Näin muuttui myös lukijaoletus, ja totopeli täytti yhä isomman osan 
toimituksen arjesta: 1970 lähtölistojen97 informaatiota laajennettiin myös pelin tarpeisiin, 
ja 1971 myös V5-pelille98 tuli oma vihjesysteemi. Lehti oletti lukijoikseen hevospelaajat, 
raviurheilijat ja hevoskasvattajat. Lisäämällä pelaamista palvelevaa sisältöä myös HU:ssa 
ilmeni lehdistössä jo 1950-luvulla alkanut trendi, jonka mukaan erilainen palveluaineisto 

97 Ravien lähtölistoilla oli palveltu aluksi kilpailijoita julkaisemalla luettelo osallistuvista hevosista (HU 
15.1.1999).
98 Hippoksen V5-pelin valtakunnallistuttua 1974 muuttui lehden sisältö yhä enemmän pelaajia palvelevak-
si. Jo 1974 V5 sai haltuunsa koko keskiaukeaman ravien käsiohjelmatietoja vastaavine tietoineen. (Mahlamäki 
2004.)
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kasvatti osuuttaan lehtien sisällössä (Tommila & Salokangas 1998, 275). Ravijournalismin 
1970-luvun kentällä myös rahasta pelaaminen valtasi yhä enemmän tilaa.

Heinäkuussa 1974 HU:n avainpaikoille istuivat uudet, ravitaustaiset toimittajat päätoi-
mittaja Jyrki Kamisen johdolla. Alkoi lehden ulkoasun ja linjan uudistus. Urheilutoimit-
tajien habituksella kuorrutettu toimitus uudisti nimilogon 1970-luvun lopun modernia 
sfääriä vastaavaksi. Otsikkologo ”käsittelee hevostaloutta ja -jalostusta, raviurheilua ja rat-
sastusta” korvautui ylävinjetillä ”raviurheilua, ratsastusta, hevosjalostusta” (HU 15.1.1999). 
Urheilu otti näin oman paikkansa kärjessä. Lisäväri etusivulla ja lehden nimilogon ympä-
rillä sinetöi ulkoasun muutoksen ja lehden journalismin valtikan siirtymisen työhevosja-
lostuksesta99 urheilun ja pelin aikaan.

Hevosurheilu-lehden ilmestyminen kahdesti viikossa sekä urheilun ja pelin korostu-
minen sisällössä tekivät siitä 1980-luvun alun hevosjournaalien ykkösen. Tämä toi vai-
keuksia Hevosviestille: ”Hevosurheilun herääminen urheiluun ja sen ilmestyminen sekä 
keskiviikkona että perjantaina aiheuttivat meille ongelmia” (Rinta 2002). HV ei pysynyt 
enää mukana taistossa100, jota voi tarkastella myös osana kansainvälistä lehdistökehitystä – 
ykköslehdet edistyivät kakkoslehtien taantuessa (Tommila & Salokangas 1998, 244). Julki-
sen vallan lehden selviytymistä voittajana selittää symbolisten ja taloudellisten pääomare-
surssien ohella toimituksen oivallus kehittää myös hevospelijournalismia. HU ei tyytynyt 
HV:n tapaan olemaan pääosin ravilehti. Se löysi uuden lukijan, joka ei ollut kiinnostunut 
vain hevosista ja raveista vaan myös rahapeleistä. Samaa lukijaa tavoittelivat myös vihjeleh-
det. Hevosjournalismin kentällä peli valtasi yhä enemmän alaa urheilulta.

Raviratojen vihjelehdet ilmestyivät markkinoille 1970-luvun lopulla. Niissä punta-
roitiin raveja sanoma- ja hevoslehtiä laajemmin. On perusteltua kysyä, edustavatko vihje-
lehdet101 ravijournalismia tilastojen ja merkkien hallitessa sisältöä, mutta rahapelijourna-
lismia ne ainakin edustavat. Pelivihjejournalismi alkoi vallata ravijournalismin nurkkaa 
1970-luvun lopussa: vihjelehtien kavalkadin avasi 31.12.1977 Vermon raviradan Tipsari102. 

99 Hevosjalostajia ei uudistunut lehti unohtanut. Ravihevosjalostukseen keskittynyt HU-lehden Jalostus-
kuvasto on ilmestynyt vuosittain 1–4 kertaa 1975 alkaen. Sen esikuvana oli Veijo Toivosen 1968 lanseeraama 
Hevosurheilu 1968–1969 -julkaisu. Se niputti yhteen ravivuoden keskeiset tapahtumat. Toivonen siirtyi julkai-
suineen nopeasti HU-lehden palvelukseen, ja julkaisu muutettiin jalostuskuvastoksi. (HU Jalostuskuvasto 16 
B 2014, 90–91.) Sen ote oli alusta alkaen valistava, ja kirjoittajajoukossa on hevosjalostuksen ja -kasvatuksen 
asiantuntijoita. Vuosittain astutuskauden kynnyksellä helmikuussa ilmestyvä Jalostuskuvasto pitää yllä he-
vosjournalismissa valistuksen ja kriittisen asenteen merkitystä: ”Hevosjalostuksessakin epäluulo on parempi 
kuin harhaluulo” (HU Jalostuskuvasto 1/1987).
100  Suomen ”ainoa riippumaton hevoslehti”, kuten lehti itsensä loppuvaiheissaan linjasi, tyytyi 6 000–7 
000 kappaleen painoksiin jo 1970-luvun puolivälissä. Niissä se pysyi aina lehden lopettamiseen vuoteen 1987 
saakka. (Rinta 2002.)
101 Vihjelehdessä on hevoslehtiä ja ravien käsiohjelmaa perusteellisemmat tiedot kilpailijoista ja verbaalista 
puntarointia valjakoista. Vihjelehdet sisältävät myös juoksuselostuksia: analyysejä osanottajien aiemmista kil-
paluista. Vihjelehdet voi nähdä 2000-luvun sähköisten pelitietopankkien printtimuotoisina edeltäjinä.
102 Ruotsin pääradan, Solvallan vihjelehti Solvalla Guiden oli Vermon vihjelehden esikuva (Saranpää 
2002).
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Vermoa seurasi Teivon ravirata, joka 1978 julkaisi Viisari-nimisen vihjelehden103. Myös 
Veikkaustoimisto pyrki laajentamaan vihjelehti Veikkaajan lukijakuntaa. Loton alkuhuu-
massa veikkausyhtiö vaihtoi lehden nimen 1971 alussa Veikkaus–Lotto-lehdeksi (Ylikangas 
1993, 157; Mahlamäki 2003, 191). Näin urheilujärjestöjen perustama Suomen ensimmäi-
nen vihjelehti muuntui myös onnenpelien markkinointivälineeksi.

Hevosjournaalit laajenivat 1970-luvulla myös aikakauslehtien saralle. Ensimmäinen 
yritys 1972 oli Ravi ja Ratsastus. Pyrkimys yhdistää ravin ja ratsastuksen lukijakunnat oli 
haastava: Ravi ja Ratsastus -lehdellä oli jo 1970-luvulla viisi eri kustantajaa (Mahlamäki 
2004). Raviurheilu oli 1970-luvun ravibuumin myötä osin pelillistymässä ja ammatillis-
tumassa, kun ratsastus eri alalajeineen pysyi vielä selkeästi harrastajien käsissä. Näin yh-
teisen lukijan löytäminen ravien ja ratsastuksen kentille oli ongelmallista muistaen niin 
aikakauslehdistön jakautumisen vapaa-ajan- ja viihde- vs. erikois- ja ammattilehtiin kuin 
myös ravien ja ratsastuksen erilaiset kulttuuriset siteet.

Kenttien hallinnasta käydään alituisia, toimijoiden välisten suhteiden määrittämiä 
kamppailuja. Journalismin tutkijoiden mukaan journalismin kentän erilaisista voimis-
ta tärkein on pyrkimys itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen vallanpitäjistä. Tämä Juho 
Rahkosenkin (2006, 77) julkituoma näkemys on paalutettu 2000-luvun alkuun. 1970-lu-
vun lopun Suomessa sen sijaan elettiin vielä raskaan modernin aikaa, joskaan vuosikym-
menen loppu ei ollut enää perinteisen politisoituneen lehdistön valta-aikaa. Suunnittelu-
talouden poliittisen yhteisymmärryksen eetos piti kuitenkin tuolloinkin jossain määrin 
koko journalismia otteessaan. Myös ravijournalismi kytkeytyi hevostalouden, urheilun ja 
rahasta pelaamisen kenttiin. Liittoa vahvisti rahapelien taloudellinen merkitys niin hevos-
taloudelle ja valtiovallalle kuin omalla tavallaan myös medialle. Olihan rahasta pelaamisen 
journalismi synnyttänyt alustakseen myös rahapelimedian.

4.2.6 Tapaus 3, 1982: Ravikriisin journalismi itsenäisti hevosmediaa

Syksyllä 1981 alkoi hevosalalla ravikriisiksi kutsuttu ajanjakso. Hevospeleihin liitetyt eri-
suuntaiset vaateet törmäsivät yhteen syösten ravialan kaaosmaiseen tilaan. Ravitoiminta 
oli keskeytyksissä neljä viikkoa ja V5-peli lähes puoli vuotta (Mahlamäki 2003, 242, 263). 
Käyn käsiksi ravikriisin hektisimpään hetkeen, vuoden 1982 alkuun, luvun 8 tapaustut-
kimuksessa. Tässä alaosiossa valotan kriisin syntyä pääosin journalismin näkökulmasta 
ja tuon esiin sen yhteiskunnallisen kehyksen, jossa ravikriisi muhi. Osion lopuksi pohdin 
ravikriisiin liittynyttä julkisuuden hallinnan pyrkimystä ja käyn läpi hevosjournalismin ja 
hevostalouden kentän suhdetta kriisin ratkeamisen jälkeen.

103 Painos nousi 3 000 kappaleeseen. Kahden suurimman radan tapaa noudattivat muut radat. Enimmil-
lään Suomessa ilmestyi toistakymmentä ratojen vihjelehteä. Radan ulkopuolisen pelin ja nettipelaamisen 
yleistymisen myötä 2000-luvun alkupuolelta alkaen ratojen vihjelehdet menettivät asemansa HU-lehden lisä-
tessä entisestään peli-informaatiota ja kahden valtakunnallisen julkaisun, 7 Oikein ja Pelihevonen, vallatessa 
vihjelehtimarkkinan. (Mahlamäki 2004.)
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Hevospelien voimakas kehitys 1970-luvulla ja niiden tuottojen käyttö vain hevostalou-
teen johti eturistiriitoihin hyvinvointivaltion rakentamisen rahoitustarpeen kanssa. Vaik-
ka ravikriisissä ratkottiin ensi sijassa sitä, kenelle hevospelaamisen tuotot kuuluivat, kyse 
oli myös hevostaloudelle tyypillisten vastakkainasettelujen kärjistymisestä. Ravikriisissä 
törmäsivät yhteen elämänarvot ja asenteet, jotka kiinnittyivät kaupunkien ja maaseudun, 
etelän ja pohjoisen sekä lämmin- ja kylmäveristen kilpailuttamisen ja jalostamisen vastak-
kainasetteluihin (Mahlamäki 2003, 116). Erilaisten arvojen yhteentörmäyksestä ja hyvin-
vointivaltion rahoitustarpeesta ponnistaneet jännitteet kytkeytyivät ”erimielisyyteen ra-
viurheilun perimmäisestä tarkoituksesta: miksi hevoset juoksevat kilpaa ja mikä motivoi 
ihmisiä lajin pariin?” Maaseudun, hevosjalostuksen ja jopa kansallisen urheilun maaperältä 
ponnisti näkemys, jonka mukaan eläimet kisaavat ”rahoittaakseen elämäntapaa, urheilula-
jia ja hevosjalostusta”. Toisaalta ravikilpailut ja hevospelaaminen olivat jo 1980-luvun kon-
tekstissa yksi hyvinvointivaltion rahoitusinstrumenttien ”ulottuvuus osana kansainvälistä 
[urheilu-], rahapeli- ja viihdebisnestä”. (Raento & Härmälä 2012, 138.)

Hevosalalle ja eritoten hevospeleille ominainen sosiaalinen ja eri sukupolvet yhdistävä 
ystävien ja vanhempien seurassa tapahtuva hevosharrastus ja -pelaaminen voimistivat ra-
vipelien riemukulkua toisen tasavallan Suomessa jo 1960-luvun lopulta alkaen (vrt. Binde 
2011; ks. myös Raento & Härmälä 2012, 126). Indeksoiduilla luvuilla hevospelien vaihto 
kasvoi 130-kertaiseksi ja siitä valtiolle kertyneet varat yli 500-kertaisiksi 1965–1980. Hevos-
väen Hippos oli 1981 neljänneksen (24,2 %) osuudella Suomen rahapelimarkkinoiden kak-
konen. Markkinajohtaja (55,3 %) oli Veikkaus, RAY:n osuus oli 20,5 %. Vielä 1980-luvun 
alussa valtio palautti kaikki raviradoilla pelatuista peleistä saamansa varat takaisin hevos-
alalle104. (Mahlamäki 2003, 108, 272–273, 315.)

Hevospeleissä liikkuvat rahat olivat alkaneet kiinnostaa valtiota ja sen peliyhtiötä Veik-
kausta jo 1970-luvulla (Ylikangas 1993, 192). Valtiovalta siirsi 1.1.1982 alkaen Hippoksen 
V5-pelin Veikkaukselle ja samalla alensi opetusministeriön esityksestä V-5pelaajien osuu-
den 65 %:sta 55 %:iin. Samassa prosessissa Hippokselle jääneet totopelit siirrettiin verotet-
tavaksi arpajaisverolain piirissä niin, että ravien järjestäjät maksoivat 5 % veron ja pelaajien 
osuus putosi saman verran. (Mahlamäki 2003, 234, 237–238.) Toimillaan valtiovalta halusi 
katkaista hevosalan ja maatalouden kytköksen ja käyttää hevospelituottoja muiden raha-
pelituottojen tapaan myös hyvinvointivaltion hyväksi. Mittavien sääntelyrajojen muuto-
sajuri on usein ”kriisi tai yhteisöllinen pelkotila” – Tuukka Tammen (2012, 68) ”moraali-
paniikiksi” nimittämä, 1970-luvulta ponnistava, sosiologi ja kriminologi Stanley Cohenin 
(2002) kuvaama ilmiö. Ravikriisissä ne yhdistyivät: julkisen talouden jatkuvasti kasvanut 
rahoitustarve hyvinvointivaltion rakentamiseksi ja moraalipaniikki hevospelien (ja ravi-
urheilun) voittokulun rajoittamiseksi. Hevosalan ollessa kaaosmaisessa tilassa kolmentois-

104 1980 hevospelien vaihto oli 370 ja valtion hevostalouskertymä 41,8 miljoonaa markkaa, jonka valtio 
palautti hevosalalle käytettäväksi hevostalouden edistämiseen. Hippos tilitti valtiolle arpajaisveroa vain ra-
dan ulkopuolella pelatusta V5-pelistä. 1980 veron suurus oli 11,5 miljoonaa markkaa. Veikkaus tilitti 1980 
valtiolle 936 miljoonan myynnistä ylijäämänä 370,7 ja arpajaisveroina 37,0 miljoonaa markkaa, yhteensä noin 
44 % myynnistä Hippoksen vastaavan luvun ollessa 3,1 %. (Ylikangas 1993,167; Suomen Hippos 1980; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 299.)
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ta raviradan edustajat päättivät keskeyttää kilpailutoiminnan 11.1.1982 alkaen (Mahlamä-
ki 2003, 242). Alkoi ravilakkona ja -kriisinä tunnettu ajanjakso.

Kriisin ilmiasussa tuli esiin kaksi teemaa: hevospeleille kaavailtu totovero ja hevospelien 
tuon ajan valtiaan, V5-pelin, siirtäminen hevosyhteisöltä valtion peliyhtiölle, Veikkauksel-
le. Tarkasteltaessa kriisin puhkeamista juuri tammikuussa 1982 voi HU:n jutuista päätellä, 
että kriisin pääsyy oli totovero, pelaajien osuuden pienentäminen 5 %:lla. Se romahdutti 
vaihdot ja ratojen edellytykset toimia. V5:n siirrossa Hippokselta Veikkaukselle esiin tul-
lut pelaajaosuuden pienennys ja kahden erilaisen V5-sopimuksen olemassaolo (Hippoksen 
valtuuskunta oli hyväksynyt erisisältöisen sopimuksen kuin sen edustajat olivat allekirjoit-
taneet) syvensivät kriisiä. (Mahlamäki 2003, 242.)

”Ravilakko” oli sanomalehtien ravien keskeyttämiselle antama nimi. HU käytti joh-
donmukaisesti tilanteesta ”tauko” tai ”kilpailutoiminnan keskeyttäminen”. Lehti puolusti 
valintaansa otsikolla ”Ei etutaistelua”. (Mahlamäki 2003, 243.) Se kiisti muiden lehtien 
tulkinnat taloudellisen hyödyn metsästyksestä ja vältti yhdistämästä hevostalouden kent-
tää ammattiyhdistyskenttään:

…toiminnan keskeyttäminen ei ole verrattavissa lakkoon, boikottiin eikä… etutaistelutoi-
menpiteeseen, vaikka eri tiedotusvälineet ovat tilannetta näin luonnehtineet. Kyse on siitä, 
että radat eivät kykene kilpailuja enää järjestämään… Ravira[dat] ovat yleishyödyllisiä yh-
teisöjä. Niillä ei ole tarkoitus saada toiminnallaan taloudellista voittoa…. (HU 13.1.1982; 
Mahlamäki 2003, 243.)

Tematiikan erot voi nähdä sitä taustaa vasten, että lehdet heijastavat kohdeyleisönsä, olete-
tun lukijansa arvoja ja tavoitteita (Kunelius ym. 2010, 157). Hevosväen pää-äänenkannat-
taja pitäytyi agraari-konservatiivisella kentällä (vrt. Heiskala & Kantola 2010, 147–148). 
Sinne ei mahtunut lakko valtiovaltaa vastaan. Lehti uskoi moraalitalouden peruja olleisiin 
arvoihin, jotka kumpuavat syvältä talonpoikaiselta ja kristilliseltä arvopohjalta.

Myös Veikkaus–Lotto-lehti otti osaa totoverodebattiin, ja Veikkauksen kaupallinen 
johtaja Pekka Martin toi esille Veikkauksen merkityksen (hyvinvointi)yhteiskunnalle 
(Mahlamäki 2003, 248). Martinin lausumat olivat selkeää suunnittelutalouden puhetta 
(hyvin) raskaan modernin sfäärissä:

[Veikkauksella] oli tieto… totopelien saattamisesta 10 %:n arpajaisveron kohteeksi… Ti-
lanne muuttui… veroksi tuli viisi prosenttia. Jo se muutti… laskelmamme. Jos kävisi kuin 
hevosmiespiirit tahtovat, että arpajaisvero… totopeleiltä poistettaisiin, muuttuisivat mah-
dollisuudet Veikkaukse[lle] tämän hetkistäkin heikommaksi. Saamatta jäävä raha on pois 
taiteilta ja liikunnalta. (VL 19.1.1982; Mahlamäki 2003, 248.)

Veikkauksen näkökulmasta kyse oli markkinaosuustaistelusta hevostalouskenttä vs. taiteen 
ja liikunnan kenttä. Martinin lausumassa on myös stereotyyppistämisen elementtejä105. 

105 Stereotyyppistäminen on Hallin mukaan sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen ylläpitoa. Siinä tar-
tutaan helppoihin ja laajalti tunnettuihin luonnehdintoihin – hevosmiehiin. Se pystyttää symbolisen rajan 
normaalin ja poikkeavan välille ja helpottaa normaaleja liittoutumaan kuvitelluksi yhteisöksi. Foucaultin 
mukaan stereotyyppistämisessä on kyse vallan ja tiedon pelistä. Normaaliuden tuottaminen stereotyypeillä 
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Kyse ei ollut vain hevosväelle tai taide- ja liikuntayhteisöille suunnattavista pelituotoista 
vaan myös merkityksen tuottamisesta siitä, mikä on normaalia ja hyväksyttävää. Veik-
kausdiskurssissa normaalia ja siis hevostaloutta hyväksyttävimpiä olivat taide ja liikunta. 
Korostus oli liikunta-termillä. Urheilu olisi tuonut raviurheilun kiusallisen lähelle Veikka-
uksen raha-arkkuja. Vielä 1980-luvulla veikkausväki helli stereotypiaa hevosmiespiireistä. 
Se rakensi hevosmiesdiskurssia, johon kuormattiin totopelin synnin, ravien turhanaikai-
suuden ja hevosmiesten tietotoimiston epäluotettavuuden aineksia. Toki stereotypia-ajat-
telun voi nähdä myös hevosväen näkökulmasta ja yhtä hegemonisena: pitää hevospelien 
tuotot vain hevosväellä tulkiten taiteet ja liikunnan epänormaaleiksi, rahvaalle vieraiksi 
ja elitistisiksi. (Mahlamäki 2003, 248–249.) Bourdieulaisittain (1990, 53, 66, 113) proses-
sia voi tarkastella niin taisteluna rahapelikentän doxasta kuin habituksen ja pääomalajien 
kautta. Martinilla oli veikkaushabituksen ohella myös poliitikon ja urheilujohtajan habi-
tukset. Hän oli omaksunut kentilleen ominaisia käyttäytymismuotoja ja hänellä oli kyllin 
kokonaispääomaa106. Ne yhdessä loivat hänelle asemaa ja tilaa liikkua niin rahasta pelaa-
misen, urheilun, politiikan kuin journalismin kentillä. Oleellista on ymmärtää, että hän 
kykeni liikkumaan kaikilla neljällä kentällä. Ravikriisissä ei Martinin näkökulmasta ollut 
näin kyse vain rahapelitaistosta, vaan myös aidon (ihmis)urheilun ja turhanaikaisen raviur-
heilun taistosta julkisuuden kentällä, jonne Martin toi myös vahvat kytköksensä politii-
kan kenttään. Vaikka ravikriisin taistossa näkyi myös valtion ristiriitainen ja riittämätön 
rooli rahapelikentän sisäisten valtakamppailujen erotuomarina (Raento 2012b, 238), niin 
taustalla vähintäänkin muhi myös aito ideologinen taisto urheilun ja raviurheilun kenttien 
kesken. Tässäkin taistossa oli veikkausyhtiön johtokaksikon pääoma ylivoimainen verrat-
tuna kriisin aikana yhä enemmän keskinäisiin riitoihin ajautuneen raviväen johdon pää-
omaresursseihin.

Koko totoverotaistelun ajan hipposhenkinen HU ajoi hevospelaajien aseman paran-
tamista (Mahlamäki 2003, 252). Ensi merkit yrityksestä toimia itsellisenä mediana omaa 
julkisuustilansa halliten (Kunelius ym. 2010, 75) näkyivät heti helmikuussa 1982 ravitoi-
minnan käynnistyttyä uudelleen (Mahlamäki 2003, 252–253). Lehti asettui julkisuuden 
kentällä irti omistajayhteisöstään tuoden samalla asetelmat korporaatioiden tasolta yksilöi-
den tasolle. Hevosjournalismin kentällä näkyi siirtymä muodollisista ravipoliittisista uuti-
sista ja ravieliittiä tukevista pääkirjoituksista uudenlaisiin juttutyyppeihin ja aihealueisiin 
(vrt. Kunelius ym. 2010, 316):

on osa hallitsevien pyrkimyksiä saada vallitsevat tavat heidän oman maailmankuvansa, arvojensa, moraalinsa 
ja ideologiansa mukaisiksi. Tämä on heille niin oikea, että he ponnistelevat saadakseen sen näyttämään yhtä 
luonnolliselta ja väistämättömältä kaikille muillekin. Siinä määrin kuin he onnistuvat, he vakiinnuttavat he-
gemonisen asemansa. Hegemonia on vallan muoto, joka perustuu ryhmän johtavaan asemaan monilla alueilla 
yhtä aikaa niin, että sen valta-asemasta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Se näyttää luonnolliselta ja väistämät-
tömältä. (Hall 1999, 190–192; Foucault 2000; ks. myös Mahlamäki 2003, 248–249.)
106 Martin oli 1950–1960-luvulla mukana johdattamassa sosiaalidemokraattista liikettä Paasikiven ja 
Kekkosen ulkopoliittiselle linjalle. SDP:n hajaannuksen aikaan hänen neuvottelukumppaneinaan olivat 
muun muassa Neuvostoliiton johtohenkilöt L. I. Breznev ja M. A. Suslov. Martin siirtyi Veikkausyhtiön kau-
palliseksi johtajaksi 1967. Veikkauksen johtajana Martin tunnetaan suomalaisen loton isänä. (HS 19.7.2004.)
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Kohutun kuukauden aikana raviurheilu ja sen pyörittämisestä vastaavat henkilöt ovat saa-
neet runsaasti julkisuutta osakseen, eikä se kaikki ole ollut … myönteistä (HU 12.2.1982; 
Mahlamäki 2003, 252).

Sama trendi jatkui ensimmäisiä lakon jälkeisiä raveja pohtineessa pääkirjoituksessa ”En-
nenaikaista tyytyväisyyttä?” (HU 17.2.1982). Lehti totesi tyytyväisyyden paistaneen aja-
jien, omistajien ja katsojien kasvoilta, ”kun ravit levottomuutta herättäneen kuukauden 
jälkeen rupesivat pyörimään” (emt.). Alaotsikolla ”Ennenaikaista?” (emt.) päätoimittaja 
muistutti, etteivät kaikki ongelmat olleet väistyneet: V5-pelin kohtalo oli selvittämättä. 
Pohdiskelu liittyi tulevaan valtuuskunnan kokoukseen, koska vs. pääministeri Eino Uusi-
talo oli uhannut ottaa ”totoveroasetuksen uudelleen valtioneuvoston käsiteltäväksi, jos 
Hippos ei käynnistä V5-raveja” (VL 16.2.1982). (Ks. myös Mahlamäki 2003, 252.) 1970-lu-
vun yhtenäinen ja kritiikitön poliittisen keskustelun ilmapiiri, jolle oli ominaista poliitti-
sen eliitin ja journalistien yhteistyö, jatkui Suomessa aina 1980-luvulle.

Journalistinen identiteettimuutos ja näkyvämpi irtiotto vallasta alkoi kuitenkin tapah-
tua viimeistään 1980-luvun lopulla. (Kunelius ym. 2010, 315.) Johtava hevoslehti pyrki ir-
tiottoon ravipolitiikan kentästä jo 1982 – mediakentän etujoukoissa:

Haluamatta vaikuttaa valtuuskunnan päätöksiin… voin kertoa kokemuksistani… Kaikki 
tuntuivat kallistuvan siihen, että valinnan varaa ei ole. Valtioneuvosto on esittänyt ehton-
sa… Sopuratkaisuun V5-asiassakin pitäisi päästä. (HU 17.2.1982; Mahlamäki 2003, 252.)

Kriisissä HU-lehti pyrki irrottamaan hevosjournalismin kenttää hevostalouden kentästä, 
mutta se ei ollut onnistunut vielä helmikuussa johdattamaan Hipposta sovinnon tielle. 
Sovinto oli kaukana. Hippoksen valtuuskunta päätti 20.2.1982 anoa ravikilpailujen en-
nakkovedonlyöntilupaa takaisin, vaikkei sen myöntäminen Hippokselle ollut uusitun 
arpajaislain mukaan enää mahdollista. Se perusteli anomustaan Veikkauksen petollisella 
menettelyllä. (Mahlamäki 2003, 255.):

…ennakkovedonlyönnin siirtoa koskevassa allekirjoitustilaisuudessa Oy Veikkaus Ab:n 
edustajat esittivät allekirjoitettavaksi neuvottelutuloksesta ja [Hippoksen] valtuuskunnan 
hyväksymistä sopimuksista poikkeavat asiakirjat (HU 24.2.1982; Mahlamäki 2003, 255).

Veikkauksen toimitusjohtaja Jukka Uunila kiivastui sopimuspaperien vaihtamista koske-
neesta väitteestä ja esitti jyrkän vastalauseen omassa Veikkaus–Lotto-lehdessään (Mahla-
mäki 2003, 255):

Esitetty valheellinen ja kaikkea perää vailla oleva väite on vakavasti yhtiömme luotetta-
vuutta vahingoittava. Koska Veikkauksen tapaisen suuren rahapeliyhtiön kaikki toiminta 
perustuu ehdottomaan luotettavuuteen ja rehellisyyteen, on valheellinen väite yhtiömme 
kannalta mitä vakavin. (VL 9.3.1982: Mahlamäki 2003, 255.)

Kamppailua peliyhtiöiden välillä ei käyty vain julkisuudessa. Politiikassa ”julkisuuskamp-
pailut ja asioiden sisältökamppailut käydään eri välinein”: asiapäätös tehdään usein pienes-
sä piirissä. Julkisuudessa valtakamppailun välineet ovat erilaisia kuin kokoushuoneessa, 
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jossa mietitään usein sopimus- ja lakitekstien yksityiskohtia ja niiden vaikutuksia eri tilan-
teissa. Julkisuudessa puhutaan mieluummin isosta kuvasta, esitetään usein suuria linjoja ja 
haetaan uskottavuuspääomaa omalle asemalle. (Kunelius ym. 2010, 126, 140.) Tämä ase-
telma näkyi myös Veikkauksen ulostulossa niin journalistisessa julkisuudessa kuin piiloon 
jääneellä (sopimus)politiikan kentällä. Juuri tämän asetelman myötä on yhä (vuonna 2021) 
selvittämättä kysymys, miksi Hippoksen toimitusjohtaja ja puheenjohtaja allekirjoittivat 
28.10.1981 V5-pelin siirrosta Veikkauksen kanssa erisisältöiset sopimukset, kuin Hippok-
sen valtuuskunta oli 26.9.1981 hyväksynyt. Jos haluaa spekuloida, oikea vastaus voisi olla: 
(Veikkauksen ja julkisen vallan) valta tuotti tässäkin asetelmassa totuuden.

Sisäministerien Matti Ahteen ja Mikko Jokelan hätyytellessä kabineteissa Hippoksen 
johtoa sopuun V5-asiassa veikkausjohto käytti julkisuusareenanaan Veikkaus–Lotto-leh-
teään (Mahlamäki 2003, 256–257). Se ei kriisin missään vaiheessa pyrkinyt toimimaan 
oman mediatilansa hallitsijana:

Suomen Hippos ry:n ja Oy Veikkaus Ab:n välinen sopimus V5-pelin siirtämisestä yhtiöl-
lemme laadittiin Suomen Hippos ry:n virallisten neuvottelijoiden kanssa yksityiskohtaises-
ti sovitun neuvottelutuloksen mukaisesti ja siten oikeustoimilain edellyttämällä tavalla… 
Katsomme pelin käynnistämisneuvottelujen edellytyksenä olevan, että… Hippos oikaisee 
esittämänsä perättömät väitteet. (VL 9.3.1982; Mahlamäki 2003, 256.)

Lukuisten neuvottelujen jälkeen sisäministerit puhalsivat pelin poikki V5-kiistassa ja kut-
suivat 20.5.1982 Hippoksen ja Veikkauksen edustajat ministeriöön (Mahlamäki 2003, 
262–263):

Valtion vaatimus on, että V5:n on käynnistyttävä 15.6. mennessä tai muutoin totovero ote-
taan uudelleen käsittelyyn… Kun V5 on käynnissä, voidaan löytää parempi pohja neuvotte-
luille… . (HU 26.6.1982, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajan Paavo Huttusen 
haastattelu; Mahlamäki 2003, 263.)

Suomen Hippoksen (1982, 59) valtuuskunta päätti 23.5.1982 valtioneuvoston vaatimukses-
ta käynnistää V5-pelin välittömästi. Julkinen valta oli Veikkaus aseenaan päässyt päämää-
räänsä: päivää myöhemmin Hippos toimitti V5-lähtölistan Veikkaukselle, ja näin ”ravi-
lakon pitkä osa”, ajamatta jääneet V5-kierrokset 2–21/1982, oli ohi (Mahlamäki 2003, 263). 
Juridisesti ravikriisi päättyi 16.11.1982 allekirjoitettuun sovintopöytäkirjaan. Veikkaus ja 
Hippos luopuivat toisiaan vastaan nostamistaan kanteista. HU-lehti sai haluamansa: aina-
kin ”virallinen sopu ja sovinto” vallitsivat ravi- ja pelikentillä. Sovintopöytäkirjan hyväk-
syneen valtuuskunnan kokouksen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa kysyttiin, oliko 
paine ohi myös Hippoksessa? (Emt., 267.):

Kriisien osalta niiden voidaan katsoa olevan takanapäin… Toivon, että yhteistyö Veikka-
uksen kanssa sujuu kitkattomasti… Rohkenen toivoa, että raviurheilusta piirretään jälleen 
myönteinen kuva. (HU 27.10.1982, valtuuskunnan varapuheenjohtajan Pekka Heinisen 
haastattelu; Mahlamäki 2003, 267.)
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Viimeinen lause oli suunnattu paitsi medialle, joka oli menettämässä kestoaiheensa (Mah-
lamäki 2003, 267), koko julkisuuden kentälle. Ravikriisi oli tuonut ravit ja hevospelit het-
keksi julkisuuden keskiöön. Näin ravikriisin julkisuus vaikutti koko hevosjournalismin 
kentän myöhempään kehitykseen. Oliko hevosmedia sitten ravikriisin aikaan jo oman jul-
kisuustilansa hallitsija ja olivatko toimijat riippuvaisia mediajulkisuudesta? Ensimmäiseen 
on vastaus kyllä, ainakin osittain hevoslehtien osalta. HU-lehti otti etäisyyttä omistajaan-
sa, ja tätä kautta hevosjournalismin kenttä irtaantui niin hevostalouden kuin politiikankin 
kentistä. Myös toimijat olivat riippuvaisia mediajulkisuudesta: kumpikin osapuoli pyrki 
hyödyntämään julkisuutta.

Kun median valtaa tarkastelee makro/strategiataso–meso–mikro/taktinen taso-ak-
selilla (Kunelius ym. 2010, 98), tuli ravikriisissä median rooli esiin lähinnä mesotasolla, 
konkreettisissa tiettyihin tahoihin (Veikkaus vs. Hippos) tai asioihin (hevospelien jako 
ja verottaminen) liittyvissä käsityksissä ja mielikuvissa. Ravikriisin julkisuudessa oli toki 
aineksia, joissa oli kyse institutionalisoituneiden käytäntöjen tai vallitsevien yleisten olo-
jen (rahasta pelaamisen yleinen funktio) ymmärtämisestä, mutta näitä ei juuri haastettu. 
 Medialla voi todeta olleen ravikriisissä vaikutusta siihen, miten kiistan osapuolet toimivat 
julkisuudessa, mutta varsinaiseen julkisen vallan päätöksentekoon totoveron tai hevos-
pelien jaon suhteen median vaikutus oli vähäisempää.

Kun tarkastelun kohteena on ajanjakso (1928–2016), jolloin hevosyhteisö itse tai sen 
omistama peliyhtiö on joko täysin tai ainakin pääosin hallinnut hevospelikenttää, on ra-
vikriisi eittämättä merkittävin hevostalous- ja rahapelikentän murros. Ravikriisin jälkeen 
myös hevosjournalismin kenttä asemoitui uudelleen hevostalouden ponnistaessa pois krii-
sin syövereistä.

Kyse oli paitsi medioitumisprosessista (Kunelius ym. 2010, 64–75), jossa määrittyivät 
uudelleen instituutioiden väliset suhteet, myös hevosjournalismin kentän toimintamah-
dollisuuksien uudelleen määrittelystä. Ravitoimittajat pohtivat julkista rooliaan ja vastuu-
taan osin vielä kriisin keskellä:

Raviurheilu on suppea ala yhteiskuntaelämässä… Ravitoimittaja voi kirjoittaa melkeinpä 
mitä vain, …toimitussihteerit... antavat jutun mennä… sellaisenaan, koska eivät ymmärrä 
pöläystäkään aiheesta. Lehtimiesten ammattitaidosta… ja lehden arvovallasta riippuu, mil-
laisen kuvan yleisö saa [raviurheilusta]… Ravitoimittajan rooli on verrattavissa… urheilutoi-
mittajaan… Heidän vastuunsa kirjoittamisensa ja lajin tunnetuksi tekemisessä ja kehittämi-
sessä on yhtäläinen… . (HU 2.4.1982, ote HU:n päätoimittajan Jyrki Kamisen esitelmästä 
Vermon ajokulttuuripäivillä maaliskuussa 1982.)

Toimittajan rooli oman alansa myynninedistäjänä ei ollut uusi aihe urheilukentän poh-
dinnassa. Urheilujournalismin ja toimittajan suhdetta aatteen juurruttamis- ja levittämis-
työssä oli pohdittu jo urheilun erikoislehdistön synnystä alkaen, aina 1700-luvulta lähtien 
(Pänkäläinen 1991, 146).

Vaikka HU-lehti oli osoittanut ravikriisikirjoittelussaan itsenäistyvän median elkeitä 
suhteessaan hevostalouden kenttään, oli lehden linjassa ravikriisin ratkettua nähtävissä 
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muutakin kuin vallan vahtikoiran (vrt. Koljonen 2013, 67; Laine & Turtiainen 2019, 280) 
roolia. HU sopeutui kriisin jälkeen hevostaloutta eheyttäväksi ja hevospelien myyntiä edis-
täväksi instituutioksi. Hevosjournalismin kenttä lähestyi taas hevostalouden kenttää:

Hevosurheilu-lehti on… Hippoksen julkaisema alan erikoislehti ja [sen] jäsenseurojen yh-
dysside, jolla on pitkät ja konservatiiviset perinteet… Lehti on seurojensa äänenkannattaja. 
Tehtävä sitoo olennaisesti sen vapauksia tiedonvälittäjänä. Lehden linja on varovainen ja 
henki rakentava. (HU 2.4.1982.)

Dialogi ravivalmentajien ja lehdistön välillä jatkui vilkkaana ravikriisin jälkeisinä 1980-lu-
vun alkuvuosina. Valmentajat lähettivät terveisiä niin Hippokselle, medialle kuin ravi-
radoillekin:

Mistä mahtaa johtua, että lehdistö ei kerro raviurheilusta myönteisessä ja kiinnostavassa 
mielessä. Ei raviselostukset ja tulokset värvää uusia ihmisiä mukaan. Kyllä raveja mainoste-
taan, mutta kun ei ole taustatietoa… ei saavuteta tulosta. Hippoksen tulisi laatia päiväleh-
tiin artikkeleita, joissa raviurheilua tarjoiltaisiin myönteisessä hengessä… Ei pidä… uskoa, 
että lehdistö yksin nostaa raviurheilun… On mentävä ihmisten luo kauppaamaan hyvää 
vapaa-ajanviettomahdollisuutta. Tämä on ratojen tehtävä. (Suomen Ravivalmentajat ry:n 
artikkeli ”Mistä kenkä puristaa Suomen Raviurheilu?”, HU 1.7.1983.)

Ravikriisin jälkeisen ravijournalismin funktioksi hevosväki näki myös raviurheilun mark-
kinoinnin. Se oli käsitteenä alalle uusi. Lajihan oli edennyt liki ilman myyntipanostuksia, 
ja veikkausyhtiönkin jo 1960-luvulla vallannut kaupallinen ajattelu (Ylikangas 1993, 148–
149) ei ollut juuri tavoittanut hevosväkeä toton nousun aikaan. 1980-luvulla ravijournalis-
mi ja Hippoksen tiedotustoimi sen sijaan näyttäytyivät hevosväen kentän näkökulmasta 
pitkälti alisteisina markkinoinnille. Tämä alisteisuussuhde ei koskenut vain HU-lehteä, 
vaan iso osa hevosväkeä näki sen ulottuvan kaikkeen ravijournalismiin. Ravitoimittajien 
roolina oli tiedonvälityksen ohella toimia kriisin runteleman raviurheilun myyntimiehenä 
sen matkatessa hevostalouden keskiössä kilpailutalouden Suomeen. Journalismin ja hevos-
journalismin ulottuvuuksia 1982 kuvataan taulukossa 4.6.

Taulukko 4.6. Journalismin ja hevosjournalismin ulottuvuuksia 1982
Journalismin 
kenttä

Hevosjournalis
min kenttä

Journalismin 
ammatil listuminen

Hevosjournalismin 
ammatillistuminen

Suunnittelutalou-
den eetos

Raviurheilu ja 
hevospeli

Koulutettu toimittaja Raviavustajat Ravi on urheilua 
ja peliä

4.2.7 Kilpailutalous ja online-aika – Pelisivut päivälehtiin

Suomi siirtyi 1980-luvun puolivälissä organisointia, korporatiivisuutta ja tieteellisyyttä 
korostaneesta ihmiskeskeisestä suunnittelutalouden puheavaruudesta kohti markkinaeh-
toisuutta, vapaata kilpailua ja asiakkuutta korostavaa kilpailutalouden sfääriä. Siinä yri-
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tyssektori valtasi osan julkisen vallan asemasta hyvinvointivaltion järjestelmien kaitsijana. 
Kilpailutaloudelle on ominaista myös pääomien vapautuminen ja niiden painopisteen siir-
to aiemmin yrityssektoria hallinneilta, kansallisia raaka-aineita hyödyntäneiltä metsä- ja 
metalliteollisuudelta 1990-luvulla johtoasemaan kohonneelle, tiedon tuottamisesta ja vä-
littämisestä liiketoiminnan kehittäneelle, tietoteollisuudelle. (Alasuutari 1996, 108, 112; 
Heiskala & Kantola 2010, 130.)

Tietoteollisuuden mahdollistama urheilu- ja rahapelikenttien jatkuva uusiutuminen 
haastoi journalismia tekemään yhä ajankohtaisempaa ja spesifioidumpaa rahapelijourna-
lismia. Rahapelit tunkeutuivat aiempaa selkeämmin hevos- ja urheilujournalismin kent-
tien keskiöön. Oliko valta tässä medioitumisessa näennäisesti itsenäisellä, neutraalilla 
medialla? Vai oliko kyse rahapeli- ja urheilutoimijoiden yhä suuremmasta riippuvuudesta 
mediajulkisuudesta ja näin myös siitä, miten halu rahapelijulkisuuteen vaikutti urheilutoi-
mijoihin niiden omalla kentällä? Tuskin ilman rahapelijulkisuuden paineita esimerkiksi 
pesäpallon 1920-luvulla laadittuja perussääntöjä olisi muovattu 1990-luvulla vedonlyön-
nin tarpeita palveleviksi.

Ravitoimittajan roolia ja ravijournalismin funktiota pohdittiin 1990-luvun alun hevos-
kentällä. Ravivalmentajayhdistys kehysti 20-vuotisjuhlaansa ”Raviurheilun julkinen kuva” 
-seminaarilla. Paneelin alustaja, HS:n urheilun toimituspäällikkö Pekka Aaltonen karrikoi 
raveja tapahtumana, jossa ”hevoskauppiaat pelaa humalassa uhkapeliä” (HU 21.12.1990):

Pelin voimakas painottuminen ei vahvista… ravien urheilullista leimaa… Onko urheilutoi-
mitusten tehtävänä ylipäänsäkään edistää uhkapeliä? Toisaalta tiedän, että on tässä muita-
kin puolia.

Urheilun genreen asettunut ravijournalismi oli muutosprosessissa 1990-luvun alussa. Sekä 
urheilua että peliä palvelleet ravien tulos- ja vihjepalstat olivat ottaneet vakipaikkansa leh-
dissä, mutta niiden ohella toimittajat kaipasivat skuuppeja ja taustajuttuja, uutis- ja viihde-
journalismin aihioita: 

Raviurheilu tarvitsee kaarlopartasensa. Valmentajilla on… suuri vastuu… Lattea mitäänsa-
nomattomuus ei julkista sanaa jaksa kiinnostaa. (AL:n urheilutoimittaja Juha-Pekka Lam-
mi, HU 21.12.1990.)

Seminaarin järjestäjät, ravivalmentajat, olivat vuosikymmen aiemmin tulkinneet ravijour-
nalismin funktioksi myös ravien markkinoinnin. Hevosväki oli ymmärtänyt jo 1980-lu-
vun alussa julkisuuden hallinnan merkityksen, ja 1990-luvulla hevosväellä oli jo ymmär-
rystä medioitumisesta: sen käsityksen voimistumisesta, jossa ihmisten ja instituutioiden 
väliset suhteet ovat entistä enemmän mediavälitteisiä (Kunelius ym. 2010, 54–55). Vaikka 
seminaariyleisö peräänkuulutti medialta myönteistä asennetta raviurheiluun, HS:n johto 
opasti yleisöä toimittamisen ja tiedottamisen suhteesta ja erotti toisistaan journalismin ja 
markkinointiviestinnän kentät:
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Hesarin ravitoimittaja on lehden edustaja raveissa, ei raviurheilun edustaja Hesarissa… Teh-
tävä on kertoa, mitä hän raveissa näkee, ei sitä, miltä asioiden… halutaan näyttävän. (HU 
21.12.1990.)

Ravitoimittajat jatkoivat seminaarien järjestämistä 1991 ja selvittivät omaa rooliaan jour-
nalismin kentällä. HS:n päätoimittaja Reetta Meriläinen kehotti ravijournalisteja pois 
kaavamaisuudesta, ajattelun ja ideoinnin puutteesta, joka ”vaivasi 1900-luvun urheilujour-
nalismia” (HU 10.5.1991):

Ei ole oivallettu, että televisiokin ja radio on olemassa. On kilpailtu uutistarjonnassa no-
peitten välineitten kanssa. Tulisi toimia sektoreilla, mitkä sopivat lehdille... Näitä ovat… 
taustat, analysointi, kommentit ja mielipiteet… Raviurheilulla on monta tarinaa kerrotta-
vaksi. (HU 10.5.1991.)

Paitsi välineen vaikutuksesta journalismin sisältöön kyse oli toimittajan lukijaoletuksesta. 
Ei vain media vaan myös toimittaja voi heijastaa oletetun kohdeyleisönsä arvoja ja tavoit-
teita. Jos toimittaja ei lainkaan konstruoi lukijakuntansa tarpeita, voi journalistinen tuotos 
erota suuresti siitä, mitä lukija odottaa. (Töyry 2009, 139.) Näyttää siltä, että 1990-luvul-
la päivälehtien ravitoimittajat konstruoivat lukijakuntansa tarpeet pitkälti HU-lehden 
muokkaaman ravi- ja pelisuuntautuneen lukijan lähtökohdista. Näin ravitarinat jäivät 
suurelta osin kertomatta.

Oliko 1990-luvun ravijournalisti sitten laaja-alainen urheilujournalisti vai vakio-
asiakkaita palveleva erikoisurheilujournalismin tekijä? Kehittyikö ravitoimittajasta kil-
pailuselostusten väsäämisen ohella taustajuttuja tekevä lehtityön ammattilainen vai tuliko 
hänestä pelikohteiden analyysiin erikoistunut pelisivujen tekijä? Kyse on siitä, kehittyikö 
ravijournalismi eri suuntaan kuin urheilujournalismi, jossa Koljosen (2000, 37, 121) mu-
kaan feature-tyyppiset jutut lisääntyivät 1990-luvulla.

Jo 1990-luvun puolivälissä erikoisurheilujournalismin osuus ravijournalismissa nousi 
pelisivujen myötä. Ne tulivat marraskuussa 1994 HS:ään. Sieltä pelisivu- tai rahapeliosas-
toajattelu levisi myös muihin päivälehtiin. Rahapeli- ja ravivihjejournalismin voi katego-
risoida alihankinnaksi eli avustajuutta laajemmaksi toiminnaksi. (Koljonen 2000, 58.) Se 
laajensi lukijoille tarjottavaa palveluaineistoa. Näin tarkastellen ravijournalistista kuoriu-
tui myös pelisivujen laatija. Markkinoituvassa mediassa hän oletti lukijakuntansa koostu-
van pääosin rahasta pelaajista.

Rahapelijournalismin taustalla oli 1993 alkanut Veikkauksen urheiluvedonlyönnin 
lanseeraus. Pitkäveto, Tulosveto ja Voittajaveto saivat päivälehtien urheilusivuille kerroin- 
ja vihjepalstansa. Kehitettäessä pelisivuja niihin liitettiin Veikkauksen hevospelien lähtö-
listat ja vihjeet. Lopuksi sivut täydentyivät ravien totovihjeillä. Pelisivujen rynnäkkö ur-
heilu- ja ravijournalismin kentille oli kilpailutaloudelle ominainen ilmiö. Postmodernissa 
kulttuurissa elämä voidaan nähdä jonkinlaisena leikkien kenttänä. Kulutus sekä erilaiset 
pelit ja leikit ovat postmodernia median yhteiskuntaa luonnehtivia näkemyksiä, joihin ei 
enää sisälly näkemystä maailman parantamisesta vaan pikemminkin hetkeen tarttumises-
ta ja tilanteiden hyväksikäytöstä (Niiniluoto 1998, 3).
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4.2.8 Tapaus 4, 1998: Seitsemän päivän mediasota – Palkkasoturin 
aloituspotkulla taisteluun julkisuudesta

Kamppailu hevospeleistä Hippoksen ja Veikkauksen kesken jatkui aina 2000-luvulle. Yksi 
sen huipennuksista, seitsemän päivän mediasota, käytiin 1998. Luvussa 9 käydään läpi 
taistelun kiivaimman hetken argumentaatio- ja tekstianalyysi. Tässä alaosiossa kuvaan sen 
polun ja yhteiskunnallisen kontekstin, joka johti seitsemän päivän mediasotaan, ja pohdin 
sen jälkeistä aikaa.

Rahapelijournalismin roolin korostuminen urheilujournalismin kentällä 1990-luvun 
lopulla ajoittui suomalaisen yhteiskunnan ns. kolmanteen murrosvaiheeseen. Sen element-
tejä olivat voimakas kansainvälistyminen, markkinoiden ensisijaistuminen ja tietoteolli-
suuden läpimurto (Kunelius ym. 2010, 39). Heiskalan ja Kantolan (2010, 136) mukaan kyse 
oli ideologisesta siirtymästä, jossa merkittävää oli 1960-luvulla solmitun yhteiskuntasopi-
muksen purkautuminen ja sitä seurannut kilpailukyky- tai valmentajavaltion rakentumi-
nen. Joosuan diskurssin luja, itsenäinen, valvova valtio oli murenemassa: maailma oli siir-
tymässä raskaan laitteistokapitalismin ajasta notkean modernin ohjelmistokapitalismin 
aikaan (Bauman 2002, 70–71, 142). Suomalainen kansallisvaltio jakoi valtaansa ylikansal-
lisille instituutioille ja yrityksille sekä paikallisille kunnallisille toimijoille.

Suomalaiset rahapelit ovat altistuneet kansainväliselle vaikutukselle ainakin jossain 
määrin jo rahapelaamisen alkuvaiheista alkaen – eihän rahapelaaminen eikä sen välineet 
ole suomalainen keksintö (Ylikangas 1993, 9–12). Peliteknologian kehittyminen, Suomen 
avautuminen, liittyminen EU-yhteisöön ja rahapelimarkkinoiden maailmanlaajuinen kas-
vu viimeistään jo 1990-luvulta lähtien ovat kansainvälistäneet suomalaista rahapelimark-
kinaa yhä merkittävimmässä määrin osana postmodernia todellisuutta (Raento 2012a, 7). 
Silti on oleellista muistaa Suomen rahapelimarkkinan ja valtiovallan kiinteä, toisiinsa tu-
keutuva yhteys – jo aivan pelaamisen alkuajoista lähtien Suomen julkinen valta on pyrki-
nyt pitämään kiinni rahapelimonopolistaan ja sen tuotoista.

Rahapeleillä oli yhä valtiontaloudellista merkitystä myös yya-sopimuksesta eroon 
pyrkineelle ja kohti läntisen Euroopan todellisuutta matkanneelle 1990-luvun Suomelle: 
merkittävä osa valtion budjetista rahoitettiin rahapelituotoilla. Sisäministeriö asetti 1993 
toimikunnan uudistamaan rahapelisäädöksiä ja luomaan puitteet kansainvälistyvälle ra-
hapelipolitiikalle. Toimikunnan esityksestä säädetty arpajaislain osittaisuudistus (Edilex 
146/1995) jatkoi hevospelien jakoa Hippoksen ja Veikkauksen kesken jopa niin, että Veik-
kauksen rooli hevospelikentässä korostui. Toisaalta uudistus mahdollisti Hippoksen toto-
pelien ajallisesti rajatun myynnin myös ratojen ulkopuolella. Rakenteellisilla muutoksilla 
varmistettiin globalisoituvan hevospelikentän valtikan pysyminen valtion peliyhtiöllä.

Arpajaislain uudistuksen jatko puhutti hevosväkeä koko 1990-luvun. Sillä oli yhä halu 
saada haltuunsa kaikki hevospelit ja päästä myymään niitä rajoituksitta myös raviratojen 
ulkopuolella. Hippoksen peliyhtiön perustaminen ja kaikkien hevospelien keskittäminen 
sille nousivat julkisuuteen seitsemän päivän mediasodassa huhti–toukokuun vaihteessa 
1998. Kauppalehden skuupin (28.4.1998) otsikot premiäärisivulla ja varsinaisilla uutis-
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sivuilla saivat kommentteja lukuisissa journaaleissa. (Mahlamäki 2003, 335.) Metaforisen 
nimityksen (Hellsten 1997, 63) ”seitsemän päivän mediasota” tapaukselle antoi kolmisen 
vuotta myöhemmin HU-lehden päätoimittaja Jorma Kemiläinen artikkelissaan ”Arpajais-
lain anti” (HU 4.7.2001). Hän viittasi nimityksellä 1967 käytyyn kuuden päivän sotaan, 
jossa David, Israel, löi Goljatin, arabiliittouman.

Kauppalehden jutut näyttivät paikkansa arvoisilta pelimaailman uutisilta, jotka ta-
louden termein kytkeytyivät kontekstiinsa. Saman tulkinnan voi tehdä myös aineistoon-
sa sitoutunut tutkija. KL:n uutispommi oli kuitenkin tilattu julkisuudenhallintapalvelu. 
Suomen Hippoksen hallitus oli 1998 maaliskuussa päättänyt käyttää raviurheilun työllis-
tävyyttä argumenttina pyrkiessään vaikuttamaan arpajaislain käsittelyyn niin, että kaikki 
hevospelit olisi palautettu Hippokselle. Julkisuuspelissä hallitus päätti palkata konsultin 
organisoimaan näyttävän, hevosalan yhteiskunnallista merkitystä, eritoten työllisyyttä 
korostavan kampanjan. Asialle pantiin viestintään erikoistunut konsulttitoimisto Hill & 
Knowlton Finland Oy, jonka ensi ohjeet tulivat nopsaan. (Mahlamäki 2003, 339):

Suosituksemme on, että tilaisuus järjestetään osana laajempaa… ohjelmaa… Yksittäisen 
tilaisuuden mahdollisuudet saada aikaan pysyviä tuloksia ovat rajalliset, ja tilaisuus tulisi 
nähdä… kick-off tapahtumana. Aika Huhtikuun loppu, mieluiten tiistai-torstai ja iltapäi-
vä… Tilaisuuden teema ”Miten raviala tuottaa ja työllistää”… Kutsuttavat taloustoimitta-
jat, yleistoimittajat, printti- ja sähköiset mediat. (Hill & Knowlton Finland Oy/Marjukka 
Nyberg, kirje Suomen Hippokselle 6.4.1998.)

Tarkennettu tarjous ja lisäohje siitä, miten aloituspotkusta saadaan näyttävä, tulivat jo 
21.4.1998:

Jo nyt olemme järjestäneet… Hippoksen puheenjohtajan Mauri Salon haastattelun. Kaup-
palehden Olli Herrala haastattelee Saloa 24.4. aiheena raviurheilun vaikutus kansan-
talouteen ja työllisyyteen107. (Hill & Knowlton Finland Oy/Marjukka Nyberg, kirje Suo-
men Hippokselle 21.4.1998.)

Jo päivää aiemmin oli Hill & Knowlton ollut yhteydessä Kauppalehteen:

Keskusteluumme viitaten toivotan sinut tervetulleeksi keskustelemaan ravimaailman ta-
loudellisesta ja työllistävästä merkityksestä Suomen Hippos ry:n puheenjohtaja Mauri Sa-
lon kanssa lounaalle… Ohessa ennakkoaineistoa… . (Hill & Knowlton/Marjukka Nyberg 
telefax Kauppalehti/Olli Herrala, 20.4.1998.)

Hippoksen pelitaistossa käyttämä viestintätoimistovetoinen tilatun julkisuuden strategia 
(Mahlamäki 2003, 339–340) osoitti, miten instituutiot toiminnassaan ottavat huomioon 
median vaikutuksen ja käyttävät mediaa strategisena välineenä. Instituutiot pyrkivät 
käyttämään median mesotason valtaa ja muuttamaan konkreettista, tiettyyn käsitykseen 
liittyvää mielikuvaa (Kunelius ym. 2010, 98). Poliittisen ja taloudellisen eliitin tapaan 

107 Hill & Knowlton oli ensimmäisen tarjouksen jälkeen ollut yhteydessä KL:n Pekka Kauhaseen, joka oli 
järjestänyt toimittaja Olli Herralan hoitamaan viestintätoimiston päämiehen edustajan haastattelua (Hill & 
Knowlton loppuraportti Suomen Hippos ry:lle 11.5.1998).
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hipposjohto suhtautui journalismiin ja mediaan välineellisesti. Hippoksen päätös nostaa 
esiin sille myönteinen tulkintakehys, joka olisi muuttanut rahapelikentän doxaa, yhteisten 
uskomusten ja lähtöoletusten järjestelmää (Bourdieu 1990, 66), oli merkki yhteiskunnan 
medioitumisesta. Hippoksen voi nähdä myös edelläkävijänä sen hyödyntäessä jo 1990-lu-
vulla viestintätoimistoja. Niihin Suomen eliitti on turvautunut muiden maiden valtaapitä-
viin verrattuna varsin myöhään (Kunelius ym. 2010, 351). Julkisuuden hallintapalvelujen ja 
viestintäammattilaisten käyttö olivat myös osa journalismin kentän muutosta sen lipuessa 
”korporatiiviselta yhteistyön maaperältä kohti kilpailutalouden dynamiikkaa”, lähemmäs 
liberalismin hyveitä (Väliverronen & Kunelius 2009, 245). KL:n skuupin nostattamat ju-
tut muissa välineissä voi tulkita myös mediajournalismiksi: raja todellisuuden ja median 
välillä hämärtyy median rakentaessa julkisuuden ilmiöitä ja näin todellisuutta (Herkman 
2009, 46).

Seitsemän päivän mediasodassa media tuotti itse todellisuutta määrittämällä aiheet ja 
näkökulmat. Prosessissa Hippos onnistui vakuuttamaan hetkeksi median, muttei saavut-
tamaan haluamaansa tulosta. Prosessi ei johtanut Veikkauksen hevospelien palauttamiseen 
Hippokselle, lainsäädäntötyö jatkui hevospelien jaon pohjalta. Hippostoimijoiden habitus 
ja pääomaresurssit eivät antaneet riittävää voimaa (Bourdieu 1990, 53, 113) raha pelikentän 
muutokselle. Prosessi oli kuitenkin osoitus medioitumisesta. Hipposinstituution hevos-
talouskenttä oli mediariippuvainen, ja sen toimet julkisuuden strategiseksi hallitsemiseksi 
osittivat median vaikuttaneen Hippokseen sen omalla kentällä. Vaikka Hippoksen nos-
tattama mediajulkisuus sähköisti ilmapiiriä niin, että valtiovalta, Veikkaus ja Hippos akti-
voituivat kaikki puolustamaan etujaan, jäi median vaikutus varsinaiseen päätöksen tekoon 
Hippoksen muutaman päivän mediajulkisuuden hallinnasta huolimatta vähäiseksi. Po-
liitikot näkevätkin mediajulkisuuden erillisenä, poliittisesta päätöksenteosta irrallisena 
tilana, jossa pelisäännöt määrittää media (Kunelius ym. 2010, 142). Julkisuuskamppailut 
ja asioiden sisältöä koskevat kamppailut käydään eri välinein, ja päätös tehtiin tässäkin ta-
pauksessa pienessä, pääministerin johtamassa piirissä.

Oliko hevospelikentän 1990-luvun julkisuustaistelussa sitten kyse journalismin irtio-
tosta rahapelikenttää hallinneesta puoluepolitiikasta vai vain kaupallisesta palvelusta, jossa 
journalismin moraalinen tehtävä kansalaisten tiedonvälittäjänä antoi tilaa mediataloudel-
lisille lähtökohdille? Vai oliko kyse jo siitä, että asiantuntijatoimittajien paikkoja täytetään 
kohdeyleisöjen, tietolähteiden ja mainostajien tarpeita ymmärtävillä sisällöntuottajilla, joi-
ta piiskataan kustannusten minimointiin ja tuottojen maksimointiin (Koljonen 2013, 64)?

Vielä 1970-luvulla poliittisen puheen ilmapiiri oli yhtenäinen, ja journalistinen kritii-
kittömyys jatkui aina 1980-luvun lopulle. 1990-luvun toimittajille oli sen sijaan jo tärkeäm-
pää olla uskottavampi toisten lehtimiesten kuin poliitikkojen piirissä (Kunelius ym. 2010, 
315–316; ks. myös Holmberg 2004, 31–32.) Lisäksi uudet viestintävälineet ja tekniikat 
merkitsivät journalismi- ja hevoskentässä vanhojen kulttuuristen ja poliittisten rakentei-
den eräänlaista medioitumista (Kunelius ym. 2010, 53). Kun ottaa huomioon toimittajien 
uskottavuusympäristön muutoksen ja kenttien medioituneen ilmapiirin, voi tulkita, että 
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kyse oli niin journalismin irtiotosta kuin median tietyin ehdoin tekemästä palvelusta. 
Yleensähän kriiseissä media irtaantuu muista instituutioista ainakin hetkeksi journalis-
min osoittaessa riippumattomuuttaan. Herkmania (2009, 32) mukaillen kyse oli myös me-
dian markkinoitumisesta, joka vaikutti journalismin muotoihin ja laatuun. Mediataloissa 
on korostunut 1990-luvulta lähtien aiempaa voimallisemmin taloudellisen tuloksenteon 
apparaatin rooli, ja tämän myötä on siirrytty uutisteollisuuteen.

Median markkinoitumista voi tulkita vielä Herkmania laajemmin: kilpailukykyval-
tion ”media tarjoaa tilaansa viestintätoimistojenkin asiakkaiden käyttöön, mikäli hanke 
palvelee lehden eetosta” (Herrala 2004). Journalisti voi perustella toimiaan myös irtiotolla 
vanhoista rakenteista: ”Sama se on, mistä se juttuvihje tulee, kyllä me tiedetään, että vies-
tintätoimistot ottavat palveluksistaan rahaa” (emt.). Kyseessä voi nähdä olevan kilpailuta-
louden julkisuudelle tyypillisen asetelman, jossa kaikki kilpailevat kaikkien kanssa (Kol-
jonen 2013, 52). Tässä kisassa, harvinaista kyllä, kaikki toimijat saattoivat lukea itsensä 
voittajiksi: lehden palkkio oli ainakin skuuppi, hevosväen palkinto omaa asiaa ajava julki-
suus ja viestintätoimiston palkkio rahakorvaus. Online-ajan alkuvaiheen journalismin ja 
hevosjournalismin ulottuvuuksia kuvataan taulukossa 4.7.

Taulukko 4.7. Journalismin ja hevosjournalismin ulottuvuuksia 1990-luvun lopulla

Journalismin 
kenttä

Hevosjournalis
min kenttä

Journalismin 
ammatil listu minen

Hevosjournalismin 
ammatillistuminen journalismi

Kilpailutalouden 
eetos

Rahapeli ja urheilu Ammattilaiset vs. 
sisällöntuottajat

Peli- ja raviavustajat Ravi ja urheilu ovat 
ensi sijassa peliä

4.2.9 Konvergenssin kiemuroita – Journalistisia irtiottoja ja lähentymisiä

Miten journalistin uskottavuus sitten kehittyi ja mikä oli toimittajien rooli markkinoitu-
vassa ja medioituvassa hevosjournalismissa 2000-luvun vaihteessa ja siitä eteenpäin? Ilme-
nikö eroja päivä- ja hevoslehtien välillä, ja miten ravitoimittajan rooli muuttui peliyhtiö- 
ja hevostalousinstituutioiden sekä markkinoiden ja journalismin kenttien puristuksessa. 
HU–lehden päätoimittajaksi 1996 nimitetty Jorma Kemiläinen108 pohti johtavan hevos-
journaalin eri rooleja ja lukuisia lukijaoletuksia lehden 75-vuotisjuhlanumerossa 1999 (HU 
15.1.1999):

Hevosurheilu on erikoinen lehti… uutislehti, hevosalan pää-äänenkannattaja, erikois-, am-
matti-, harrastus- ja järjestölehti… Intressiryhmiä on paljon… jopa vastakkaisia. Aina täytyy 
pitää mielessä kenelle kirjoitetaan. Kirjoittajien on oltava alan asiantuntijoita, eri tavoin 
kuin päivälehdissä. Ensisijaisesti journalistisia periaatteita noudattaen on toimittava, jos 
lehdeksi itseään kutsuu.

108 Kemiläinen oli hypännyt tuttuun laivaan. Ennen päätoimittajuuttaan hänellä oli takanaan jo vuosi-
kymmenen ura Suomen Hippoksen tiedotuspäällikkönä. (Suomen Hippos 1996.)
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HU-lehden julkaisutoiminnan siirto 1989 Suomen Hippoksen (1989) omistamalle Suo-
men Hevosurheilulehti Oy:lle osin vapautti toimitusta järjestölehden roolista. Oma leh-
tiyhtiö eriytti lehden journalismia hevostalouskentästä ja julkisen vallan ohjaamasta he-
vostalousinstituutiosta sekä salli toimittajien aiempaa kriittisemmin arvioida hevosalan 
osa-alueita ja trendejä:

Lehden tärkeä… ja vaikea tehtävä on haistaa trendit. Jos olisi aikanaan itsepäisesti pysytty 
työhevosihmisten äänenkannattajina, olisi menty suoraan metsään. Sen suuntaisia kannan-
ottoja ja arvovaltaisilta tahoilta oli siihen aikaan paljon. (HU 15.1.1999.)

Myös ratsastusosuuden kasvu lehden sisällössä synnytti keskustelua 1990-luvun jälkipuo-
liskolla. Ratsastuksen nousu ravien ja pelin hallitseman hevostalousjulkisuuden osaksi liit-
tyi keväällä 1997 tehtyyn Ratsastaja-lehden kustannusoikeuksien ostoon (Suomen Hippos 
1997, 19). Ratsastaja-lehti sulautettiin HU:hun, jossa ratsastuksen osuus viikon kakkosnu-
meron sisällöstä kasvoi. Kaupan myötä miehiseen toimittajakuntaan liittyi Ratsastaja-leh-
den omistaja-toimittaja Anna Perho, jonka mielestä ravi ja ratsastus sopivat mainiosti sa-
maan lehteen109: ”Täytyy vain unohtaa stereotypiat, että ratsastus on jotain neitihommaa 
ja raviurheilu kuuluu karvalakkimiehille…” (HU 15.1.1999).

Viihteellisyyteen ja liikuntaan kytkeytyvä ratsastus toi moniulotteisuutta HU-lehteen. 
Ratsastus ei kuitenkaan noussut HU:n journalismin keskiöön. Hevospelaamisen työn-
tyminen hevostalouden keskeiseksi moottoriksi muokkasi myös HU:ta yhä selkeämmin 
vihje- ja pelimediaksi, sitä selvemmin mitä lähemmäksi 2000-lukua tultiin. Näin hevos-
journalismi ei irtaantunut vaan kiinnittyi entistä tiukemmin hevostalouden kenttään. Sitä 
isännöivät 1900-luvun loppuvuosina rahapelin doxaan uskovat. Pelijournalismissa HU 
kilpaili päivälehtien, vihjelehtien ja 1995 alkaen voimakkaasti ravikirjoitteluaan lisänneen 
Veikkaaja-lehden kanssa. Myös kaupalliset vihjepalvelut määrittelivät HU:n sisältökehi-
tyksen painopisteen suuntaa. Veikkauksen hallussa olleiden V5- ja V65 (myöhemmin V75) 
-ravien etukäteispuntaroinnit ja selostukset olivat olleet vuosikymmeniä HU:n kärkijuttu-
ja, mutta 1990-luvun lopulta alkaen muidenkin peliverkossa tarjolla olleiden koti- ja ulko-
maisten ravien lähtölistat, vihjeet ja selostukset valtasivat yhä enemmän tilaa.

Online-aika muokkasi myös Veikkaaja-lehden sisältöä urheiluvedonlyönnin muuttaes-
sa 1993 alkaen pelijournalismin kenttää. Ravien osuus lehdessä lisääntyi V5:n ja Päivän 
Parin siirtyessä Veikkauksen peleiksi 1995 (Mahlamäki 2004). Peliyhtiöiden lehtien kes-
keinen funktio oli edistää rahasta pelaamista ja myydä omistajansa pelejä: hankkia tuloja 
valtiovallalle ja hevosyhteisöille.

Rahapelitoimikunta (Komiteanmietintö 1995:5) tarkasteli mietinnössään myös peli-
yhteisöjen lehtien käyttöä markkinointitarkoituksiin. Tarkastelua ei tehty pelaamista mo-
raalisesti paheksuen, vaan kilpailutaloudessa julkisen vallan ohjakset ottaneet konsultit ja 

109 Hevosurheilu-lehti oli julkaissut ratsastusaiheisia juttuja jo 1990-luvun alussa, mutta Ratsastaja-lehden 
julkaisuoikeuksien oston yhteydessä sovittiin myyjän kanssa, että HU-lehdessä on ratsastusjuttuja vähintään 
neljä sivua viikossa (Kemiläinen 2011). Kaupan myötä HU:sta tuli julkaisu, jossa ratsut esiintyivät säännölli-
sesti ravurien rinnalla.
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liike-elämän gurut kantoivat huolta oikeudesta kilpailla rahapelien ja niiden oheistuot-
teiden markkinoilla. Aiemmin poliittiseksi kysymykseksi määritelty rahasta pelaamisen 
julkinen sääntely hyvinvointivaltion hyväksi pilkottiin osiin: ne määriteltiin ajan hengelle 
ominaisiksi ”hallinnollisiksi manageroinnin ongelmiksi” (Heiskala & Kantola 2010, 136). 
Kyse oli siitä, että julkinen valta valmensi oman rahapelikenttänsä ydintä kohtamaan myös 
oman määräysvaltansa ulottumattomissa olevat rahapelimarkkinat:

Rahapelit… olisi selkeästi erotettava [siihen] kuulumattomista toimi[sta]. Veikkaajan ja He-
vosurheilu [-lehden]… voidaan katsoa… olevan pelitoiminnan tukitoimintaa… . (Komitean-
mietintö 1995:5.)

Vaatimuksen kohde oli ensi sijassa Veikkaus Oy. Kesäkuussa 2002 Veikkaus myikin Veik-
kaaja-lehden julkaisuoikeudet Sanoma Oy:lle. Peli- ja urheiluinnostuneiden toimittajien 
1940 perustama Veikkaaja-lehti siirtyi urheilun ja pelien kenttien ulottumattomiin. Leh-
den siirto Sanoma-leiriin oli myös päätepiste jo 1990-luvulla alkaneelle prosessille, jossa 
Veikkaus strategiansa mukaisesti irrottautui liiketoimintaansa vain löyhästi liittyneistä 
toimialoista (Veikkaus 1995, 5).

Veikkaaja-lehden siirto Sanoma–WSOY-konserniin oli osa 2000-luvun alun konver-
genssikehitystä. Pääsääntöisesti se liitetään mahdollisuuteen yhdistää radion, television, 
telekommunikaation ja tietoverkkojen toimintoja. (Herkman 2005, 71–79; Nieminen & 
Pantti 2008, 81–90.) Sanoma-konsernissa yhdentyminen liittyi sekä omistukselliseen että 
teknologiseen konvergenssiin. Sen eetos tuotiin esiin heti ensimmäisessä, uudistuneen 
Veikkaajan (3.9.2002) pääkirjoituksessa:

Veikkaaja on nyt osa maamme suurinta mediayritystä ja voi hyödyntää kaikkia teknisiä, 
kaupallisia ja sisällöllisiä kehittämismahdollisuuksia, jotka… peliyhtiö[lle] eivät ole olleet 
mahdollisia.

Huhtikuussa 2003 lehden nimeksi tuli IS Veikkaaja. Ilta-Sanomien ja IS Veikkaajan yhtei-
nen urheilutoimitus oli Suomen suurin, jossa pelijournalismin kenttä valtasi alaa perintei-
seltä urheilujournalismilta ”Veikkaajan siirtyessä uuteen aikaan”. (IS Veikkaaja 29.4.2003.):

…62 vuoden ajan Veikkaaja on julkaissut vain Veikkauksen pelien vihjeitä. Taika murtuu… 
IS Veikkaaja alkaa julkaista… totoline-ravien V4- ja totopelivihjeet. Merkittävin muutos 
on… ravisivujen ja tilastoaineksen sijoittaminen erilliseen liitteeseen… Liitteen takasivulla 
on ravikansi, joka avaa 17-sivuisen ravilehden. (IS Veikkaaja 29.4.2003.)

Mediakonvergenssin myötä hevosjournalismin lipunkantaja HU sai taas kilpailijan. IS 
Veikkaajan syntyä ei kuitenkaan pidä tulkita vain median keskittymisenä. Sen voi nähdä 
myös median itsenäistymisenä sitä ohjaavista hevos- ja peli-instituutioista (Kunelius ym. 
2010, 75). IS Veikkaaja omaksuikin pian kriittisen asenteen peli- ja urheiluyhteisöjä koh-
taan. Merkittävänä urheilu- ja pelimediana lehti rakensi omaa instituutiotaan tietäen, että 
ne instituutiot, joista se oli irronnut, olivat siitä riippuvaisia ja että IS Veikkaajalla oli mah-
dollisuus pyrkiä vaikuttamaan niiden toimintaan niiden omalla kentällä.



192

4.2.10 Vihjelehden sähkekielessä paluu journalismin juurille

2000-luvun ensi vuosikymmenellä rahasta pelaamiseen kytkeytyvän journalismin rooli 
oli yhä keskeisempi hevosjournalismin kentällä. Alan merkittävimmän julkaisun, He-
vosurheilu-lehden, sisällöstä suurin osa oli lähtölistoja, ohjelmasivuja, vihjeitä, tuloksia ja 
kilpailuselostuksia, joiden tarkoituksena oli useimmiten pelaajien palvelu110. Trendi koh-
ti pelijournalismin lähes hegemonista asemaa hevosjournalismin kentässä näkyi 1900- ja 
2000-luvun vaihteessa myös niin vihjelehtien sisällön kehittämisessä kuin sanomalehtien 
yhä vihjepitoisemmassa rahapelijournalismissa.

Vermon ravirata aloitti uudella vihjelehdellä Vermon Varmat 1995. Siinä oli kommen-
tit kaikista valjakoista sekä ravien käsiohjelman tiedot. Se sisälsi myös edellisravien tulos-
kommentit, jotka oli kirjoitettu tiiviisti sähkekieltä muistuttavalla tavalla (HU 11.1.1995). 
Huolimatta tilastoaineksen runsaudesta julkaisu kategorisoitiin lehdeksi. Tyypittelyn teki 
postilaitos, joka edellytti julkaisussa olevan myös toimituksellista aineistoa ja säännöllisin 
väliajoin julkaistu pääkirjoitus. Myös Suomen ensimmäinen valtakunnallinen vihjelehti, 
7 Oikein, laajensi palvelunsa 2003 kattamaan kaikki Suomen ravit. Vuonna 2001 perus-
tettu Pelihevonen oli niin ikään puhdasverinen vihjelehti. Vaikka sekä 7 Oikein että Peli-
hevonen julkaisivat samat numeraaliset käsiohjelmatiedot kuin raviratojen käsiohjelmat, 
myös ne selviytyivät postin näkökulmasta lehtien luokkaan pääkirjoituksillaan ja lähtöjen 
verbaalisella puntaroinnillaan (Mahlamäki 2004). Ravijournalismi palasi uudistuneiden 
vihjelehtien myötä juurilleen. Vaikka löytyy kiistatta näyttöä median irtaantumisesta itse-
näiseksi instituutioksi kuin myös useita parametreja lehden olemuksen todentamiseksi, on 
150 vuoden prosessin jälkeen yhä tarpeen joidenkin medioiden kohdalla pohtia kysymystä: 
ovatko ne lehtiä lainkaan, vaikka itse itseään lehdiksi kutsuvat? Lopulta kyse on siitä, onko 
niissä journalismia niin, että ne pystyvät sijoittumaan journalismin kentälle.

Jos pelijournalismin ääripään edustajista, sähkekieltä käyttävistä vihjelehdistä, löytää 
artikulaation journalismin syntyaikojen problematiikkaan, aistii historian toiston myös 
Suomenhevossanomissa (1/2001, 2) lehden määrittäessä omaa tarkoitustaan:

Tarkoituksena on lisätä suomenhevosen arvostusta… turvata… sen asema raviurheilun rik-
kautena… ja turvata alkuperäisrodun sukujen… säilyminen ja vaikuttaa jalostukseen… siten, 
että sitä hoidetaan kansallisvarallisuutena niin... että suomenhevonen säilytetään puhtaana 
rotuna.

Urheilu- ja harrastuslehdet ovat yhä seurausta alan järjestäytymisestä111. Suomenhevos-
sanomat (2009 alkaen nimi Suomenhevonen) ilmestyi ensi kerran vuonna 2000. Sen jour-
nalistinen funktio on hevostalouden kenttään tunkeutuvan globalisaation vastustaminen 

110 Marraskuussa 2013 Hevosurheilu-lehti teki ulkoasu- ja formaattimuutoksen. Sisältöä monipuolistet-
tiin myös ns. uuden hevostalouden tavoitteita palvelevaksi. Tätä sekä sitä seurannutta marraskuussa 2017 
toteutettua muutosta on käsitelty luvussa 12.
111 Suomenhevosliitto (2017) perustettiin 4.1.1998. Suomenhevonen ei ollut 2000-luvun kynnyksellä enää 
julkisen vallan mittavien edistämistoimien kohteena. Näin koettiin tarpeelliseksi perustaa valtakunnallinen, 
kansallisen hevosen intressejä ajava yhteisö myös kansalaisyhteiskunnan sektorille.
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ja kriittinen asenne yrityksiin perustaa yhteispohjoismainen kylmäverirotu112. Suomen-
hevossanomat ja rodun ratsukäyttöä edistävä, 1979 perustettu Suoralla-lehti ovat esimerk-
kejä hevostalouspoliittisista lehdistä, jopa partisaanijournalismista, jota 2000-luvullakin 
esiintyy. Niiden toimitus ei ole ammatillistunut ja sisältö on harrastajien tekemää 2000-lu-
vun yhden asian liikkeen journalismia, jossa tuodaan esille myös 1920-luvun arvopuhe. 
Sillä pyritään hallitsemaan myös 2000-luvun julkisuussfääriä.

Vaikka vihjelehtijournalismilla ja suomenhevoseen kytkeytyvällä partisaanijournalis-
milla on yhteytensä lehdistön synnyn alkujuurille, ne ovat myös osa medioitumista. He-
vostaloustoimijat ovat riippuvaisia mediajulkisuudesta ja median logiikka määrittelee osin 
niiden toimintaa. Onko medioitumisessa silti kyse vain mediariippuvuudesta ja/tai selke-
ästä median logiikan vallasta toisten toimijoiden kentällä? Suomi on verkostojen maa, jos-
sa riippuvuussuhde ei aina ole yksisuuntainen. Poliittisessa kentässä päällikköjournalistit, 
päätoimittajat ja valtamedioiden erikoistoimittajat ovat lähellä eliittiverkostoa, samojen 
kerhojen jäseniä. Vaikka epäluottamus ja kriittisyys eliitin ja median välillä on kasvanut 
tasaisesti jo 1990-luvulla, on instituutioilla yhä luottotoimittajansa.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää se polemiikki, jota alettiin käydä välittömästi 
sen jälkeen, kun Ravitoimittajat ry 1994 liittyi Suomen Hippoksen (1994) jäseneksi. Eri-
koisjournalistien yhteisöjen menettely ei tukenut ajatusta ravijournalismin kentän irtaan-
tumisesta hevostalouden kentästä. Pääosin oto-toimittajista koostuneen toimittajayhtei-
sön toimintamahdollisuudet ainakin yleisellä tasolla kaventuivat. Ravitoimittajien kesken 
Hippos-leiriin kuulumisen perusteista käytiin jatkuvaa keskustelua, joka johti sitten yhdis-
tyksen eroon Hippoksen jäsenyydestä 2004. Eron perusteina olivat journalismin yleiset ja 
eettiset periaatteet (Kemiläinen 2011).

Ravitoimittajien ja hevosinstituution läheisen suhteen voi nähdä myös jatkumona ravi-
valmentajien 1980-luvun alussa esittämälle ajatukselle toimittajien velvollisuudesta myy-
dä raviurheilua. Tässä asetelmassa ravijournalismin kenttä on alisteinen hevostalousken-
tälle. Läheistä suhdetta vahvistaa 2001 tehdyn kyselytutkimuksen113 (Åkerblom 2001a, 
7–8) havainto: ravitoimittajat pitivät tärkeimpänä funktionaan raviurheilun myyntityötä, 
tunnetuksi tekemistä, vaikka lukijaoletuksena ja ensisijaisena kohteena ovat raviurheilun 
harrastajat. Tämän mukaan ravijournalismi olisi 2000-luvun alussa kehittynyt edelleen 
erikoisjournalismin suuntaan. Ristiriita velvollisuudesta myydä raveja uusille harrastajille, 
kun samaan aikaan ensisijainen jutun kohdeyleisö on raviharrastajat, selittyy journalismiin 
oleellisesti kuuluvalla palvelufunktiolla, halulla parantaa maailmaa.

112 Hanke tarkoittaisi yhteistä rekisteriä ja kantakirjaa Norjan, Ruotsin ja Suomen kylmäverisille sekä 
Suomessa yli 100 vuotta jatkuneen puhdassiitoksen periaatteen hylkäämistä suomenhevosten jalostustyössä 
(Mahlamäki 2004).
113 Ravitoimittajat ry:n jäsenille tehdyssä kyselyssä selvisi, että ravitoimittajat kokivat tärkeimmäksi koh-
deryhmäkseen raviurheilun harrastajat (40 %), seuraavina olivat kaikki lukijat (30 %), pelaajat (18 %) ja ra-
viurheilun ammattilaiset (13 %). Tärkeimpänä sisällöllisenä asiana toimittajat pitivät raviurheilun tunnetuksi 
tekemistä (27 %) sekä oman lehtensä levikkialueen raviharrastajien suorituksista kertomista (22 %). (Mahla-
mäki 2004; Åkerblom 2001a, 7–8.)
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Pitkin tätä lukua olen pyrkinyt löytämään näyttöä sille, että hevosjournalismin kentällä 
työhevosjournalismi on muuttanut muotoaan urheilun ja viihteen kautta pelin journalis-
miksi. Vaikka hevosjournalismi, muun journalismin tapaan, sinänsä kiistatta rakentaakin 
todellisuutta, on myös hevoskentällä tapahtuvilla muutoksilla selkeä yhteys hevosjourna-
lismiin. Hevostyö, ja jopa urheilu ja viihde ovat 2010-luvun taitteessa jäämässä varjoon 
siinä prosessissa, jossa raviratojen tehtävänä oli alettu jo 1960-luvulta alkaen nähdä myös 
rahapelikohteiden tuottaminen. Näin voi ajatella, että tuo kehitys näkyi myös hevosjour-
nalismin kentällä. Toki muutokset kentällä ja alan journalismissa eivät välttämättä tapah-
du aivan samassa tahdissa.

Edellä esitellyn kyselyn (Åkerblom 2001a, 7–8) tulokset näyttäisivät romuttavan hypo-
teesini hevosjournalismin muutoksesta kohti pelin journalismia, koska toimittajat painot-
tivat kyselyn mukaan ravijutuissaan eniten hevosen urheilusuoritusta (30 %). Seuraavina 
olivat haastattelu, juoksunkulku ja ohjastajan ajosuoritus. Rahapeliä pidettiin ensisijaise-
na 5 %:ssa. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että (ravi)urheiluun uskovat toimittajat olisivat 
olleet jonkinlaisia toimituksen reliikkejä muistona raviurheilun suuren nousun vuosista. 
Selitys piilee itse selvityksessä. Tutkimuksen kyselylomakkeeseen oli nimittäin kirjoitettu 
oletus, ettei kyselyn kohde ’raviartikkeli’ sisällä käsitteenä vihjekirjoittelua. Tulkintaani 
tukee Leena Åkerblomin haastattelu, jossa hän totesi, ettei työnohjaaja kyselylomakkeen 
suunnitteluvaiheessa pitänyt vihjeitä ”oikeina artikkeleina” (Åkerblom 2005). Tulkintaa 
myös vahvistaa 2000–2001 tehty selvitys114 (Åkerblom 2001b, 3-15, 19), jossa lehtiseuran-
nan (HS, TS, AL, Forssan Lehti, Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat) avulla analysoi-
tiin raviurheilun juttutyyppejä. Pelivihjeet nousivat tarkastelussa suurimmaksi ryhmäksi. 
Tulos antaa uskoa olettaa, että hevosjournalismin kentällä ravijournalismi on kehittynyt 
1970-luvun urheilujutuista 2000-luvun pelijournalismiksi. Samansuuntainen tulos on 
saatu tutkimalla HS:n urheilukirjoittelua. Palvelevista juttutyypeistä rahapelikirjoitus-
ten osuus oli 1973–1998 noussut 5:stä 14 prosenttiin, lähes kolminkertaistunut (Koljonen 
2000, 28). Kärjistäen voi todeta, että raveista kirjoitetaan mieluummin ennen raveja kuin 
jälkeen ja mieluummin vihjeitä kuin taustajuttuja. Pelivihjeet olivat monessa lehdessä jopa 
näkyvämpiä kuin itse ravijutut.

Pelaamisen nousu hevostalouskentän keskiöön, yhteinen usko rahasta pelaamisen 
doxan (vrt. Bourdieu 1990, 66) autuuteen koko hevostalouden käyttövoimana, näkyy 
2000-luvun ravijournalismin sisällössä. Ravi journalismissa tarkoittaa huippuraviurheilua 
pelaamisen välineenä. Huippuraviurheilulla tarkoitetaan kuitenkin tässä yhteydessä urhei-
lua, joka on valtakunnallisen pelin kohde, ei välttämättä kansainvälistä huippuraviurheilua 
urheilullisesta näkökulmasta.

114 Jutut jaettiin neljään ryhmään: 1) pelivihjeet, 2) raviartikkelit, omatuotantoiset kilpailuselostukset, 3) 
STT:n uutiset ja kilpailuselostukset sekä 4) muut. Suurin ryhmä oli pelivihjeet (38 % kaikista jutuista). Muut 
osuudet olivat: omat raviartikkelit 32 %, STT:n kilpailuselostukset 22 % ja muut 8 %. Pelivihjeitä hallitsivat 
V5- ja V75-vihjeet. Aktiivisin ravilehti oli Keskipohjanmaa. Se julkaisi raviaiheisia juttuja yhtä paljon kuin 
HS. Vähiten ravit olivat esillä Turun Sanomissa ja Forssan Lehdessä. HS:n dominoivin osio oli ravivihjeet. 
(Mahlamäki 2004; Åkerblom 2001b, 3-15, 19.)
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2000-luvun ravijournalismi on hyvin lähellä erikoisjournalismin ääripäätä. Ravitoi-
mittajalle on ensisijaista tieto raveista ja siihen kytkeytyvästä pelaamisesta. Vain silloin, 
kun ravijournalistilla on riittävästi näitä pääomalajeja, hänellä on mahdollisuus omaksua 
ravi(peli)journalistin habitus, liikkua vihjeiden, tiedon, uskon, toivon ja pettymysten to-
dellisuudessa. Ravijournalisti tarkastelee hevostalouden kenttää useimmiten kapeasta, en-
sisijaisesti pelaamiseen ja toissijaisesti raviurheiluun avautuvasta ikkunasta. Ravijournalisti 
olettaa lukijakseen harrastajan, joka artikuloi yhteen rahapelaamisen ja ravit, ja kohdistaa 
kirjoittamisensa pääosin hänelle. Ravijournalisti keskittyy työssään yleensä ravilähdön 
juoksunkulkuun ja pelivihjeisiin. Hän ei juuri ole perillä hevostalouden saloista ravitapah-
tumien välillä. Hänellä ei yleensä ole alan kulttuurista tai syvälle kenttään ulottuvaa sosi-
aalista pääomaa tai ymmärrystä Markku Saastamoisen (2019, 12) ”ravialan arvoketjuksi” 
nimeämästä kokonaisuudesta, vaikka hevosjournalismin veteraanit olivat niitä kaivanneet 
jo vuosituhannen taitteessa:

Ravilähtö on… pieni tapahtuma kokonaisuudessa. Hevonen juoksee radalla 2–3 minuutin 
suorituksen. Sitä ennen on sen emä astutettu ja odottanut varsaa 11 kuukautta, minkä jäl-
keen valmentajat ja hoitajat työskentelevät nuoren hevosen kanssa vähintään pari vuotta. 
Kyseessä on pitkiä prosesseja ja paljon työtä, josta yleisö näkee vain pienen siivun. Käsit-
tääkseni ravitoimittajan työn tarkoitus on tuoda esiin näitä hevoshomman muitakin puo-
lia. (HU:n päätoimittaja Risto Olamo, Journalisti 7.8.1999.)

Kilpailutalouden sfäärin myötä rahapelijournalismista on tullut 2000-luvulla oleellinen 
osa urheilujournalismin kenttää, ja 2000-luvun hevospelijournalismi esittäytyy yleisölle 
yhä useammin sähköisten välineiden kautta. Ravien tiivistetyt aikataulut, samana päivänä 
ajettavien koti- ja ulkomaisten ravien valikointi pelikohteiksi niin, että ne ovat pelattavissa 
peräjälkeen, yhden ravitapahtuman jakaminen kahden raviradan kesken tavoitteena lyhen-
tää lähtöjen välistä aikaa ja näin stimuloida pelaamista, hevosten taustavoimien haastatte-
lut juuri ennen lähtöä, pelaamisen asiantuntijoiden spekuloinnit pelivariaatioista tv-peli-
studiossa lähtöjen välissä ja 2017 toimintansa aloittaneen valtion peliyhtiön vaatimukset 
merkittävimpien pelikohteina olevien ravilähtöjen esittämisestä minuuttiaikataulun raa-
mittamissa suorissa tv-lähetyksissä (Veikkaus 2017a; Suomen Hippos 2017a) ovat esimerk-
kejä medioituneen sfäärin tuotoksista. Näihin toimiin johtaneiden prosessien juuret ovat 
etäpelaamisen synnyn ajassa, 1990-luvun puolivälissä. Medioituminen ei ole näin vain he-
vosyhteisöjen (Suomen Hippoksen ja raviratojen) julkisuusriippuvuutta vaan se vaikuttaa 
myös niiden omaan toimintaan, niiden omalla kentällä.

Medioitumisen ja samaan aikaan tapahtuvan, vielä 2020-luvun alussakin yhä kiihdy-
tysvaiheessa olevan raviurheilun ja pelillistymisen liitto on ajanut ja ajaa hevostalouden 
toimijat yhä riippuvaisemmiksi, ei vain peli-instituutiosta, vaan myös online-ajan sähköi-
sestä mediasta. Paradoksaalisesti asetelmaa monimutkaistaa suomalaisten rahapelitoimi-
joiden – Veikkauksen, Ray:n ja Fintoton – saattaminen yhteen, valtio-omisteiseen uudel-
leen muodostettuun Veikkaus Oy:hyn vuoden 2017 alusta alkaen. Yhteensulautumisen 
seurauksena esimerkiksi neljä vuosikymmentä julkisilla kanavilla (TV2 ja MTV3) esitetty 
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lauantain ravikooste poistui vapailta kanavilta. Peliyhtiöprosessin synnystä ja sen seurauk-
sista käytyä julkista, journalistista keskustelua analysoin lähiluvun avulla luvussa 10.

Medioituminen ei kuitenkaan 2020-luvulla tarkoita enää vain mediainstituutioiden 
vallan kasvua. Myös media itse on joutumassa uudenlaiseen tilanteeseen. Se ei enää liki-
kään yksin sanele sitä, mihin julkinen huomio milloinkin suuntautuu. Medioitumisen toi-
sessa vaiheessa myös journalismi itse medioituu (Kunelius & Reunanen 2014). Hevosjour-
nalismikin on osin medioitumassa Hevosurheilu-lehden toimittajien hallitessa pääosaa 
suomalaisesta ravi- ja pelijournalismista. Tältä kannalta katsoen hevostalouden, hevosjour-
nalismin ja jopa urheilujournalismin kentät ovat hyvin lähellä toisiaan115. Kyse on lisäksi 
myös siitä, miten lukija voi nähdä, mikä toimija on minkin tekstin takana. Perinteisen ins-
titutionalisoidun journalistisen autonomian tilalle on tulossa mahdollisesti yksilöllisesti 
rakentuva autonomia. Kyse on Kuneliuksen ja Reunasen (2014) sanoin läpinäkyvyydestä, 
transparenttisuudesta. Heidän mukaansa journalismin medioitumisessa nousee esiin kak-
si olennaista kysymystä: 1) missä määrin journalismi on valmis tekemään kompromisseja 
journalististen tuotosten autonomiassa ja 2) kuinka valmiita journalistit ovat omaksumaan 
toimijoina läpinäkyvyyden ajatuksen? Kysymykset ovat olennaisia pohdittaessa ratkaisuja 
julkisuuden sisältöjen tuottamiselle ja vanhojen raja-aitojen eittämättä käynnissä oleval-
le siirtämiselle116. Hevosjournalismin osalta kyse on lehtityön ammattilaisten ja lehtityön 
harrastajien tuotosten suhteesta – paljonko ala pystyy kantamaan toimitustyön ammatti-
laisia ja paljonko journalismi sallii harrastajien tuotoksia? Kyse on reviiritaistelusta, jossa 
hevosjournalismin ammattitoimittajat pyrkivät levittäytymään hevoslehdistä päivälehtiin 
ja sähköisiin välineisiin, kun samaan aikaan mitä erilaisimmin perustein (usein myös ke-
vyin) itseään toimittajiksi nimittävät pyrkivät valtaamaan asemia hevosjournalismin mitä 
erilaisimmista välineistä.

Hevosjournalismin medioitumisen voi nähdä myös osana hevos- ja peliyhteisöjen ma-
nageroimaa mediasisältöjen kehityskaarta, jonka juuret ovat jo 1950-luvulla, veikkaus-
yhtiön ja lehdistön keskusyhteisöjen propagandasopimuksissa sekä yhtiön propagandatoi-
mikunnan organisoimissa päätoimittajien ja poliittisen eliitin koulimisissa (ks. kuvio 4.1). 
Hevosjournalismin medioituminen tuo kaaren taas lähemmäksi alkupäätä ja 1950-lukua, 
jolloin pelijournalismin sisältösopimuksia teki peliyhteisö. 2010-luvulla sopimuksia teki 
peliyhteisön omistama lehti.

115 Hevosurheilu-lehden toimittajat tekevät STT:n ja Suomen Hevosurheilulehti Oy:n välisen sopimuk-
sen mukaan STT:n ravijutut kaikista Suomen raveista. Lehtiyhtiö saa tästä alan normaalitaksojen mukaisen 
korvauksen STT:ltä. Asetelma kuvastaa lehtiyhtiön pyrkimystä kehittää tulovirtoja. Sopimus tehtiin keväällä 
2013. (Lähde 2014.)
116 Mikkelin ravien kahden palstan selostus Aamulehdessä (AL 21.7.2014, ”Reven d’Amour ja Forss rava-
sivat voittoon”) oli signeerattu STT:n jutuksi tyyliin Jussi Lähde, STT, Mikkeli. Lukijalle ei välity tieto, että 
jutun kirjoitti Hevosurheilu-lehden tuolloinen päätoimittaja. HU-lehden omistaa Suomen Hevosurheiluleh-
ti Oy, joka on täysin Suomen Hippos ry:n omistama. Hevostalouden keskusjärjestönä Suomen Hippos ry on 
myöntänyt myös oikeuden järjestää ko. Mikkelin ravit, joiden ylimpänä valvovana instanssina toimii yhteisön 
nimeämä henkilö, Suomen Hippos ry:n valvoja, ja joista STT:n nimissä siis Hippoksen omistaman Hevosur-
heilu-lehden toimittaja välittää uutisen.
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4.2.11 Hevostalouden ja hevosjournalismin kentät kytkeytyvät toisiinsa

Tässä luvussa on kuvattu hevosjournalismin roolia hevostalouden ja hevospelaamisen 
ympärille kehkeytyvien kulttuuristen merkitysten ja kenttien kehityksessä. Tavoitteena 
on ollut tuoda esiin myös se, miten journalismi toi esiin hevosväen intressejä muuttuvien 
merkitysten ja kenttien puristuksessa. Näiden lähestymistapojen avulla on esitelty neljän 
seuraavan luvun tapaustutkimusten taustat ja näin kuvattu journalismin näkökulmasta 
hevostalouden murrosten yhteiskunnallinen konteksti. Tarkastelun teoreettisina viiteke-
hyksinä ovat olleet Bourdieun kenttäteoria sekä Kuneliuksen ym. määrittelemä medioitu-
misen käsite.

Hevosjournalismin tärkeimmät osa-alueet ovat ravikilpailuihin liittyvä raviurheilu-
journalismi ja rahasta pelaamiseen kytkeytyvä hevospelijournalismi. Hevosjournalismin 
tarina on kertomus hevosen ja journalismin matkasta perinteisestä hevostyöstä urheilun 
ja viihteen kautta rahapelisivuille, kertomus hevostalouden ja hevosjournalismin kenttien 
muutoksista. Hevosjournalismin tarinassa on keskeistä oivaltaa se, miten hevosjournalis-
min kenttä teki irtiottoja mutta myös lähentymisiä hevostalouden kenttään koko journa-
lismin kentän irrotessa politiikan kentästä journalistisen median itsenäistyessä, ainakin 
osin, omaksi instituutiokseen.

2013 Hevosjournalismi medioituu – 
yleisellä tasolla journalismi ei enää 
sanele yksin sitä, mihin huomio 
suuntautuu

1998 Suomen Hippos tilasi 
suopeaa julkisuutta. Kaipuu 
julkisuuteen vaikutti toimijoihin 
niiden omalla kentällä 

1976 Suomen Hippos palk-
kasi tiedotussihteerin – koko 
yhteiskunnassa viestintä 
alkoi ammatillistua enenevästi 
1980-luvulla

1957 Veikkausyhtiön propagandatoimi-
kunta valmensi päätoimittajia kohtaamaan 
poliittisen eliitin edustajia ja Suomen 
Ravirengas käytti ammattitoimittajaa välit-
tämään raviuutisia radioon ja STT:n kautta 
lehdistölle 1956–1957

1952 Veikkausyhtiön  propa-
gandasopimukset pelijourna-
lismin sisällöstä Sanomaleh-
tien Liiton ja Työväenlehdistön 
Kannatusyhdistyksen kanssa

 Hevos- ja pelijournalismin medioituminen sekä hevos- ja peliyhteisöjen manageroima 
mediasisältöjen kehityskaari 1950-luvulta 2010-luvulle



198

Suunnittelutalouden aika 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin oli suurta muu-
tosta hevostaloudelle ja hevosjournalismille. Raviväki voitti taistelun hevostalouskentän 
doxasta, ja julkisuudessa siirryttiin hevostyön ajasta hevosurheilun aikaan – Hevostalo-
us-lehti muutti nimensä Hevosurheiluksi 1972. Hevostalous ja hevosjournalismi matka-
sivat juhlavasta, kansallisten auktoriteettien ja vahvojen instituutioiden hallitsemasta 
julkisuudesta kohti notkistuvaa modernia. 1970-luvun alussa ravitoimittajakunta haas-
toi työhevos- ja jalostusinstituutioiden aseman ravijournalismin levitessä sanomalehdistä 
myös aikakauslehtiin. Lähes käsi kädessä urheilun kanssa hevostalouskentän keskiöön 
marssi rahasta pelaaminen, ja hevospelijournalismi valtasi oman asemansa hevosjournalis-
min kentällä.

Rahasta pelaamisen nousu urheilun rinnalle hevostalouden keskiöön hevospelien val-
lattua liki neljänneksen Suomen rahapelimarkkinoista synnytti 1981–1982 ravikriisin, 
taistelun hevospeleistä, niiden verottamisesta ja käytöstä ei vain hevostalouden vaan myös 
hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. Tässä taistelussa HU-lehti aktivoitui ensi kertaa 
myös itsenäiseksi mediaksi, oman julkisuustilansa hallitsijaksi. Hevosjournalismin kenttä 
pyrki eroon hevostalouden kentästä.

Ravikriisin jälkeen hevosväki tulkitsi ravijournalismin funktioksi myös raviurheilun 
markkinoinnin. Niin (ravi)journalismi kuin Hippoksen tiedotustoimi näyttäytyivät he-
voskentälle 1980-luvulla pitkälti alisteisina markkinoinnille. Tässä mielessä hevostalous-
politiikan kentästä irronnut hevosjournalismi palautui lähemmäksi hevostalouden kent-
tää, josta se oli rimpuillut kriisissä irti. Tämä 1980-luvun lopulla ilmennyt alisteisuus ei 
koskenut vain omaa HU-lehteä, vaan iso osa hevosväestä näki sen ulottuvan kaikkeen ra-
vijournalismiin.

Ravikriisi 1981–1982 oli tuonut hevostalouden ja sen keskiössä raviurheilun suurim-
paan osaan suomalaisia sanomalehtiä. Ravijournalismi osana urheilujournalismia oli 
1980-luvulla kotiutunut sanomalehtien urheiluosastoihin. Jo 1990-luvun alussa rahapelien 
merkitys urheilujournalismin kentällä kasvoi entisestään, ja ravitoimittajan rooli kehittyi 
kertoimia ja pelikohteita pohtivaksi erikoisurheilujournalistiksi. 1990-luvun puolivälissä 
erikoisurheilujournalismin osuus korostui lehtiin tulleiden pelisivujen myötä, ja ravitoi-
mittaja oletti lukijakuntansa koostuvan pääosin rahapeleistä kiinnostuneista. Rahapeli-
journalismin nousu merkittäväksi osaksi urheilujournalismia 1990-luvun lopulla ajoittui 
suomalaisen yhteiskunnan kolmanteen murrosvaiheeseen. 1990-luvun lopun rahapelijour-
nalismi on myös osoitus markkinoituvan median vaikutuksesta journalismin muotoon ja 
laatuun. Ajasta ja paikasta riippumaton pelaaminen antoi lopullisen sysäyksen pelijourna-
lismin marssille sanomalehtien päivittäiseksi aineistoksi.

Koko yhteiskunnan markkinoituessa rahapelijournalismin kasvu oli merkittävä osa 
markkinoituvan journalismin kentän muutosta. Tietoteollisuuden jo 1970-luvulla alka-
nut kehitys ja rahapelikentän tuotekehitys sekä rakennemuutokset, joiden avulla pyrittiin 
saamaan rahapeleistä yhä enemmän tuloutuksia hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin, vauh-
dittivat rahapelijournalismin tuloa myös hevosurheilujournalismin keskiöön. 2000-luvun 
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alku oli hevosjournaalien kehityksessä edelleen pelilehtien aikaa. Kun 1900-luvun alku-
vuosikymmeninä hevosjournaalit käsittelivät työhevosia ja hevosilla tehtävää työtä, on 
2000-luvulla pääosassa pelaaminen. Trendi kohti pelijournalismia näkyi vuosituhannen 
vaihteessa koko hevosjournalismin kentässä, mutta samalla se oli urheilun journalismin 
paluuta osin juurilleen: urheilujournalismin alkulähteille tietojen välittäjänä hevoskisoista 
vedonlyöjille. Se oli paluuta juurilleen myös siinä mielessä, että vihjelehtien tilastojen ja 
sähkekielen täyttämästä sisällöstä on vaikea löytää parametreja lehdeksi määrittelemiseksi 
– aivan kuin 150 vuotta sitten, jolloin pohdittiin lehdistön ja sanomakirjallisuuden eroja.

Vaikka urheilujournalismin alkulähteiltä ponnistavalla vihjelehtijournalismilla ja 
2000-luvun ns. yhden asian hevosjournalismilla on kytkynsä lehdistön synnyn alkuajoil-
le, ne ovat esimerkkejä myös medioitumisesta. Hevostaloustoimijat ovat riippuvaisia me-
diajulkisuudesta ja median logiikka määrittelee niiden toimintaa. Medioituminen ei ole 
vain yhteisöjen julkisuusriippuvuutta, vaan se on vaikuttanut myös niiden omaan toimin-
taan koko hevoskentällä kaviouralta lähtien ja medioitumisen toisessa vaiheessa koko (he-
vos)journalismiin. Näin eri aikakausien hevosjournalismi ei ole eikä ole ollut vain peilikuva 
omasta ajastaan. Osana julkisuutta, ”kenttien kenttää” (Bourdieu & Wacquant 1992, ks. 
myös Rahkonen 2006, 16), se on muokannut omaa aikaansa mutta se on myös siinä muok-
kautunut. Hevostalouden ja hevosjournalismin toisiinsa kytkeytyvät murrokset ovat osa 
yhteiskuntaelämän alituista, yhä jatkuvaa muutosta hevostalouskentän ja hevosjournalis-
mikentän välillä rimpuillessa toisistaan irti ja välillä taas lähestyessä toisiaan. Hevoslehtien 
sukupuussa (kuvio 4.2) esitetyt muuntumiset kansalaisyhteiskunnan lehdestä julkisen val-
lan journaaliksi ja päinvastoin kuvaavat sitä taistelua, jota journalismin kentällä on käyty.
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 Hevos- ja pelilehtien sukupuita
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Taulukossa 4.8 olen koonnut yhteen tapaustutkimusten esittelyssä esiin tuomani journalis-
min ja hevosjournalismin ulottuvuudet 1928–1998 sekä hyödyn, urheilun ja pelin käsittei-
den esittämisjärjestyksen muutokset hevosjournalismin kentällä 1928–1998.

Taulukko 4.8. Journalismin ja hevosjournalismin ulottovuuksia 1928–1998 sekä hyödyn, urheilun ja 
pelin esittäminen

1928 1955–1966 1982 1998
Journalismin kenttä Kiinni politiikassa Kiinni YYA-kehyk-

sessä
Suunnittelutalou-
den eetos

Kilpailutalouden 
eetos

Hevosjournalismin 
kenttä

Kiinni työhevostalo-
udessa

Kohti urheilua ja 
peliä

Raviurheilua ja 
hevospeliä

Rahapeliä ja 
urheilua

Journalismin am
matillistuminen

Reportteri Itseoppinut toimitta-
ja

Ammattitoimittaja Ammattilaiset vs. 
sisällöntuottajat

Hevosjournalismin 
ammatillistuminen

Virkamies, report-
teri ja ”asianajaja”

Ammattitoimittajat 
oto

Raviavustajat Peli- ja raviavus-
tajat

journalismi
Kehittyvät yhdessä 
rinnakkain

Ravijournalismin 
paluu takaisin 
urheiluun alkoi

Ravi on urheilua ja 
peliä

Ravi ja urheilu ovat 
ensi sijassa peliä

Hyöty 
 

Peli

 
Peli 
Hyöty

Peli 
 

Hyöty 1920-luvulla kuvaa hevospelien tuomaa hyötyä (työ)hevostalouden edistämiseen ja 1980-luvun jälkeinen uusi hyöty sitä 
tulovirtaa, jota hevospeleistä suunnattiin myös julkiselle vallalle hyvinvointivaltion rahoittamiseen
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5 Tapaustutkimusten ja vuoden 2017 peliyhtiöfuusion 
analyysin aineistot, toimijat ja menetelmät

Luvuissa 6–9 analysoin jo Hevosjournalismi-luvun (luku 4) yhteydessä esiteltyjen neljän 
tapaustutkimuksen aineistot. Luvussa 10 pohdin 2017 toteutetun suomalaisen rahapeliyh-
tiöfuusion myötä tulleita hevosalan toimijoiden muuttuneita asemia ja analysoin fuusion 
jälkeistä julkista keskustelua. Nyt esillä olevan luvun aluksi valotan tapaustutkimusten 
yleistä käytäntöä ja teoriaa, ja kuvaan samalla sitä, kuinka käytän niitä tässä tutkimuksessa-
ni. Sen jälkeen esittelen tapaustutkimusten keskeiset toimijat, aineistot ja menetelmät. Seu-
raavaksi tuon esiin määrällistä metodia täydentävät menetelmät, joita käytän myös luvun 
10 peliyhtiöfuusion analyysissä. Nyt esillä olevan metodi- ja aineistoluvun lopuksi pohdin 
koko työni validiteettia ja reliabiliteettia ja laadin tapaukset, tutkimuskysymykset ja mene-
telmät yhteen nivovan taulukon (taulukko 5.2), jonka esitän täydennettynä (taulukko 11.1) 
koko työn yhteenvedossa.

5.1 Tapaustutkimuksesta tutkimusstrategiana
Jo tämän luvun otsikossa esitän erillisinä käsitteet tapaustutkimus, aineistot, toimijat ja 
menetelmät. Ne on syytä pitää myös jatkossa erillään. Varsinkin anglosaksisessa tutkimus-
kirjallisuudessa menetelmän käsite (method) on usein varsin laaja – se kattaa monesti sekä 
aineistonkeruu- että tutkimusmenetelmän. Myös tapaustutkimusta (case study method) it-
seään kutsutaan usein metodiksi. Käytännön voi niin ikään nähdä ponnistavan laaja-alai-
sesta metodin käsitteestä. Käsillä olevassa työssäni noudatan määritelmää, jonka mukaan 
”tapaustutkimus ei ole metodi vaan tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voi-
daan käyttää erilaisia aineistoja ja menetelmiä”. (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 9.) Myös 
tämän työni tapaustutkimusosiot sisältävät jo lähtökohtaisesti useamman kuin yhden tut-
kimusmenetelmän.
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Laadullisen tutkimuksen lähestymistapana – erityisesti yhteiskuntatieteissä – on ta-
paustutkimuksen käyttö nykyisin varsin yleinen suuntaus. Tämä laadullisen tutkimuksen 
ja tapaustutkimusten liitto ei kuitenkaan tarkoita välttämättä sitä, että määrällisten me-
todien käyttäminen lähtökohtaisesti tutkimusmenetelmänä sulkisi tapaustutkimuksen 
pois tutkimusstrategiana. Tapaustutkimusten kohde on useimmiten tapahtumakulku tai 
ilmiö, jossa tarkastellaan suhteellisen pientä joukkoa tapauksia, ja lähtökohtana on kerätä 
monipuolinen aineisto ja kuvata tutkimuskohde perusteellisesti (Laine ym. 2008, 9–10). 
Kuvauksen perusteellisuutta ja monipuolisuutta painottaa myös Yin (1994), ja hän tuo 
esiin useiden aineistojen ja menetelmien yhteiskäytön.

Tekemällä useita eri ajankohtiin osuvia mutta samaa aihepiiriä koskettavia tapaustutki-
muksia on mahdollista tarkastella monisyisiä, pitkäkestoisia ilmiöitä. Yleisellä tasolla tapa-
ustutkimus ei ole vain kuvaus ilmiön tai prosessin vaiheista. Siihen liittyy usein kiinnostus 
jotain jännitettä kohtaan: paino on sanalla ”tapaus” – se tuo esiin Laineen ym. (2008, 10) 
mukaan sen, että ”kysymyksessä ei ole abstrakti asia tai tietty tapaus… vaan tapaus jos-
takin”. Tämän työni tapaustutkimuksissa valotan sitä tutkimuskysymyksessäni esiin tuo-
maani jännitettä, joka lähes sadan vuoden ajan on kipunoinut kansalaisyhteiskunnan ja 
julkisen vallan välillä niiden kamppaillessa hevostalouden merkityksistä ja hevospelien 
tuottojen jaosta eri asein julkisuuden foorumeilla. Tämän jännitteen monipuoliseen valot-
tamiseen pyrin seuraavaksi esiteltävillä aineistoilla ja menetelmillä.

5.2 Tapaustutkimusten aineistot ja keskeiset toimijat
Käsillä olevassa työssäni tapaustutkimusten tavoitteena on pyrkiä erittelemään journalis-
min tavat esittää hevospelien verottamis- ja jakokeskusteluun osallistuneiden yhteiskun-
nallisten toimijoiden toiminta ja mielipiteet, hevos- ja rahapelipuhe suomalaisessa lehdis-
tössä 1928–1998. Näin aineistoa on luonteva hakea viestinten journalistisesta sisällöstä. 
Aineisto kattaa 614 uutis- ja mielipidejuttua vuosilta 1928–1998 liittyen luvussa 4 esittele-
miini tapaustutkimuksiin.

Tapaustutkimusten keskeisenä näkökulmana on yhteiskunnan eri intressiryhmien 
julkisuuteen pääsy ja ryhmien välisen vuorovaikutuksen tutkiminen. Tämäntyyppinen 
tarkastelu on liitetty 1990-luvulta lähtien myös kansalaisjournalismin käsitteeseen. Kan-
salaisjournalismin ideana on ollut – julkisuusteorian pohdintojen innoittamana – lisätä 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia muun muassa nostamalla uusia ääniä joukkovies-
tinnän lähteiksi. Toiseksi kansalaisten äänet pyritään saamaan keskusteluyhteyteen kes-
kenään ja vallankäyttäjien kanssa. Kolmanneksi keskustelulta edellytetään vakavaa ongel-
miin pureutumista ja tähtäämistä tuleviin ratkaisuihin. Tarkastelen kaikkien tapausten 
journalismia myös siitä tulokulmasta, miten kansalaisyhteiskunnan yhteisöillä, henkilöillä 
ja ryhmillä, oli mahdollisuuksia päästä lehdistöjulkisuuteen. Käytän siis kansalaisjourna-
lismin käsitettä yhtenä journalistisen julkisuuden arviointikehyksenä. Sen avulla voin poh-
tia, mitä eri vuosikymmeninä tapahtuu eri yhteisöjen julkisuuteen pääsyn sekä julkisen 
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vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutteisuuden kehittymisen näkökulmista. Lähes-
tymistavastani kuitenkin puuttuu kansalaisjournalismin eetokselle ominainen normatii-
vinen ote, jossa esitettäisiin vaatimuksia ja välineitä toimittajien aktiivisuuden lisäämiseksi 
tai toimitusten itsekritiikin kehittämiseksi. (Ks. Kansalaisjournalismista lisää Heikkilä & 
Kunelius 1997; Kunelius 2000; Raittila & Vehmas 2001, 11; Kunelius 2003, 197–199; Ahva 
2010.)

Koska kaksi ajallisesti vanhinta tapaustutkimusta ajoittuvat painetun median valta-
kaudelle, keräsin kahden muunkin tapauksen aineistot painetuista julkaisuista117. Aineis-
tojen journalistinen sisältö koostuu uutisoinnista, taustajutuista ja mielipidekirjoituksis-
ta. Kaikkien tapausten aineistoista löytyy myös kuvallisia juttuja. Olen kirjannut aihetta 
koskevan kuvituksen aineistoluetteloon, mutta en ole tehnyt erillistä kuva-analyysia, vaan 
olen käyttänyt valokuvien antia apuna tapausten kuvauksessa ja tulkinnoissa.

Keskustelun osanottajat (instituutiot, yhteisöt ja kansalaiset) ponnistavat esiin tapaus-
tutkimusten journalistisista teksteistä. Kun koko aineisto on peräisin lehdistöstä ja tapa-
usten keskeiset toimijat löytyvät analysoinnin kohteina olevista journalistisista teksteistä, 
tarkastelen tutkimuksen empiirisessä osiossa siis journalismin rakentamaa yhteiskuntaa. 
Näin tutkimusasetelmassa ei verrata journalismissa esitettävää yhteiskuntaa johonkin ”to-
dellisempaan” tai pohdita, puuttuuko keskeisistä toimijoista mahdollisesti joku. Journalis-
min rakentaman yhteiskunnan tutkimusta esittelevät muun muassa Kauko Pietilä ja Klaus 
Sondermann (1994), jotka tulkitsivat ja purkivat Helsingin Sanomien 20.10.1987 ilmesty-
neen numeron 5 500 toimijan representaatioksi noin 1,3 miljoonan lukijan silmien alle. 
Pietilän ja Sondermannin ajatus oli, että yhteiskunta toteutuu ja on tutkittavissa vain eri 
tavoin toteutuvissa vuorovaikutusverkostoissa, esimerkiksi sanomalehdessä.

Journalistisista teksteistä esiin nousevat hevosalan keskeiset toimijat voi jakaa kahteen 
ryhmään: julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan toimijoihin. Jaon perusteena on Haber-
masin (2004, 60) jako julkisen vallan ja yksityisyyden alueeseen, jossa julkisen vallan, val-
tion, vastapainona on kansalaisyhteiskunta tavarankierron, työn ja ydinperheen alueineen. 
Julkisen vallan keskeisin hevossektorin toimija on alueellisten hevosjalostusliittojen kesku-
syhteisö, 1910 perustettu Suomen Hevosjalostusliittojen Keskushallinto. Yhteisön nimeksi 
tuli 1917 Suomen Hevosjalostusliittojen edustajisto, 1948 Hevosjalostusliittojen Keskus-
liitto ja 1969 Hevostalouden Keskusliitto, jonka vastuulle tuli 1969–1972 suurin osa aiem-
min vain valtion hevostalousvirkamiesten hoitamista, lähinnä työhevosjalostuksen edistä-
miseen liittyneistä tehtävistä. Kansalaisyhteiskunnan keskeisin toimija, raviväen yhteisö, 
on 1919 perustettu Suomen Ravirengas. Vuoden 1972 lopussa Hevostalouden Keskusliitto 
ja Suomen Ravirengas lopettivat toimintansa, ja 1.1.1973 aloitti toimintansa uusi hevosalan 
keskusyhteisö Suomen Hippos ry. Fuusio syntyi pitkälti valtiovallan ohjaamana. Uudella 
hevosalan keskusjärjestöllä oli näin kytkynsä sekä julkiseen valtaan että kansalaisyhteis-
kuntaan. Sille siirtyivät kaikki sekä Hevostalouden Keskusliiton että aiemmin valtiovallan 

117 Luvussa 10, jossa analysoin lähiluvun avulla vuoden 2017 peliyhtiöfuusion jälkeistä aikaa hevospeli- ja 
koko hevostalouskentällä, on aineistoa kerätty painettujen lehtien ohella myös verkkojulkaisuista.
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suoraan hoitamat hevostalouden edistämiseen liittyneet tehtävät. Uusi keskusyhteisö sai 
tehtäviensä hoitamiseen valtionapua hevospelaamisesta valtiolle kertyvistä varoista. Ravi-
renkaan toimintojen myötä Suomen Hippokselle siirtyi myös ravikilpailutoiminnan ja to-
talisaattoripelin järjestämisvastuu. Suomen Hippoksen lukeutumisen nimenomaan kansa-
laisyhteiskunnan toimijaksi perustelen kahdessa viimeisessä tapaustutkimuksessa.

Muut journalistisesta tekstiaineistosta esiin nousevat merkittävimmät toimijat ovat 
valtiojohto, poliitikot, hevosmiehet, hevospelaajat, raviradat, ulkomaiset toimijat ja media. 
Luokkaa Valtiojohto edustavat toimijoina hallitus kollegiona, ministeriöt, ministerit, edus-
kunta ja sen päätökset sekä valtiojohdon asettamat toimielimet. Olen kirjannut luokkaan 
Valtiojohto myös yksittäisiin ministeriöihin ja ministereihin kohdistuvat havainnot pois 
lukien 1998 osio. Siinä eri ministeriöihin kohdistuneet havainnot olen kirjannut erillisinä 
saadakseni esiin aineistosta ponnistaneen ministeriöiden jakaantumisen kahteen eri ryh-
mään. Yksittäisiin poliitikkoihin kohdistuneet havainnot olen kirjannut kaikissa neljässä 
tapaustutkimuksessa omana toimijajoukkonaan valtiojohdosta erillisenä ryhmänä.

Kansalaisnäkökulmaa edustavat myös hevosmiehet, hevospelaajat ja raviradat. Olen 
koodannut luokkaan Hevosmiehet yksittäisiin hevosmiehiin (hevosten ohjastajiin ja 
valmentajiin sekä hevosenomistajiin) kohdistuvien havaintojen lisäksi myös alueellisiin 
hevos yhteisöihin kohdistuvat havainnot. Raviradat olen erottanut omaksi toimijakseen 
tapaus tutkimuksissa 1928, 1955–1966 ja 1982. Vuoden 1998 tapaustutkimuksessa olen liit-
tänyt raviradat toimijoina niiden keskusjärjestöön, jo pitkälle institutionalisoituneeseen 
Suomen Hippokseen. Luokka Ulkomaat on toimijana esillä muissa paitsi 1982 tapaus-
tutkimuksessa. Median esiintymisen ja sen koodaamisen itsenäisenä toimijana esittelen 
myöhemmin tässä luvussa menetelmien yhteydessä. Muut kuin edellä luettelemani, tapaus-
kohtaisesti mahdollisesti esillä olevat toimijat esittelen kunkin tapaustutkimusten yhtey-
dessä.

Rahasta pelaamisen salliminen Suomen raveissa 1928 alkaen tarjosi hyvän ajankohdan 
ensimmäiselle koko tutkimuksen tavoitteen saavuttamista palvelevalle tapaustutkimuksel-
le. Rahapelit merkitsivät selkeää murrosta suomalaisessa hevostaloudessa. Seuraavat kolme 
tapaustutkimuksen kohdetta olivat myös oman aikansa merkittäviä murroksia hevosken-
tässä: Urheilun ja pelaamisen nousu 1955–1966, Ravikriisi – taistelu hevospelaamisesta 
ja sen verotuksesta 1982 sekä Seitsemän päivän mediasota – taistelu pelimarkkinoista ja 
etäpelaamisesta 1998. (Tapaustutkimuksista tarkemmin, ks. niiden esittely luku 4.) Tut-
kimalla murroksia koskevaa julkista keskustelua journalistien tekstien avulla muodostuu 
näkökulma niin hevostalouden osa-alueiden historialliseen kehitykseen kuin hevosjourna-
lismin muutoksiin.

Kunkin tapaustutkimuksen otantajaksolta olen pyrkinyt ottamaan mukaan samoja 
lehtiä. Kun tapaustutkimusten aikajänne on 70 vuotta, tämä luonnollisesti aiheutti on-
gelmia. Osa 1990-luvun lehdistä ei ilmestynyt 1920-luvulla ja osaa lehdistä hevostalous 
tai hevospelit pelaaminen alkoivat kiinnostaa raviurheilun nousun myötä vasta 1900-lu-
vun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä. Aloitin tapaustutkimusten aineistojen keruun 
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2000-luvun alkupuolella tuoreimmasta, 1998 tapauksesta. Toimin tuolloin (2003) Teivon 
ravikeskuksen johdossa, ja 1998 tapauksen vaikutukset olivat nähtävissä myös ratojen arjes-
sa. Vuoden 1998 aineisto viitoitti myös seuraavaan, vuoden 1982 analyysiin mukaan otet-
tavia lehtiä. Olin ollut myös tuolloin keskellä tapahtumia: toimin ravikriisin 1981–1982 
aikaan Suomen Hippoksen pääsihteerinä, koko maan ravikilpailutoiminnasta vastannee-
na henkilönä. Näin oma uteliaisuuteni saneli osaltaan tapaustutkimusten aineiston keruun 
järjestystä. Myös kunkin tapauksen oma luonne saneli suuntaa, josta aineistoa kasasin. 
Tästä on esimerkkinä vuosien 1955–1966 aineistossa mukana oleva, 1944 aloittanut Vapaa 
Sana, 1.1.1957 alkaen nimeltään Kansan Uutiset.

Vuoden 1982 tapaustutkimuksen aineistossa esiintyvistä lehdistä olen vuosien 1955–
1966 aineistosta poistanut Kauppalehden, Ilkan ja Veikkaaja–Loton. Näin olen tehnyt, 
koska Kauppalehti ei tuona ajanjaksona katsonut hevospelaamisen kuuluvan talouden 
sfääriin, eikä myöskään Veikkaaja-lehti tuntenut vielä tuolloin mielenkiintoa hevospelejä 
kohtaan. Seinäjokista Ilkkaa en puolestaan ottanut mukaan aineistoon, koska myös Seinä-
joella ilmestyneen Hevosviesti-lehden pitäminen mukana vuosien 1955–1966 aineistossa 
mahdollisti vertailun jatkamisen hevos- ja sanomalehtiryhmien kesken vuoden 1928 ai-
neiston tapaan. Kahdessa tuoreimmassa tapaustutkimuksessa hevoslehtiä edusti yksin He-
vosurheilu-lehti, joka 1970-luvun hevoslehtien taistossa nousi alan johtavaksi journaaliksi. 
Lopputulema erilaisten kompromissien ja vääjäämättömyyksien jälkeen oli se, että kaikissa 
neljässä tapaustutkimuksessa on mukana aineistoa Helsingin Sanomista, Aamulehdestä ja 
Hevostalous-/Hevosurheilu-lehdestä. Käytän lehdistä kunkin tapaustutkimuksen aikana 
sen virallista nimeä. Perustelen vielä kunkin tapaustutkimuksen osalta erikseen sen ai-
neistoon mukaan otetut julkaisut. Taulukossa 5.1 on esitetty ne lehdet, joista eri tapausten 
journalistinen teksti on peräisin.

Taulukko 5.1. Lehdet tapaustutkimuksissa 1928–1998

1928 1955–1966 1982 1998
Helsingin Sanomat (HS) + + + +

+ + +
Suomen Sosialidemokraatti (SS) + + +
Aamulehti (AL) + + + +
Ilkka + +
Maaseudun Tulevaisuus (MT) +

+ + + +
Ravilehti (RL)/Hevosviesti (HV) + +
Ilta-Sanomat (IS) + + +

+
Kauppalehti (KL) + +
Veikkaaja-Lotto (VL)/Veikkaaja + +
Iltalehti (IL) +
Muut +



207

Juttuja kertyi tapaustutkimusten esittelyssä (Luku 4) sekä erikseen kunkin analyysin (lu-
vut 6, 7, 8 ja 9) yhteydessä esitettäviä perusteita noudattaen kaikista neljästä tapauksesta 
yhteensä 614 kappaletta. Ne jakaantuivat eri tapausten kesken seuraavasti:

1928 75 
1955–1966 112
1982 370
1998 57

Koska tapaustutkimusten tavoitteena oli selvittää, miten lehdet esittivät otantajaksona 
hevos pelien funktiota ja niiden verottamista koskevan keskustelun, jätin aineiston ulko-
puolelle 1955–1966, 1982 ja 1998 osioissa otosjakson rutiininomaisen hevospeli- ja ravi-
journalismin (selostukset hevosnäyttelyistä, ravien kilpailuselostukset, tulokset ja vihjeet), 
jollei niillä ollut selvää kytköstä hevospelipuheeseen. Vain tapaustutkimuksessa 1928 olen 
ottanut aineistoon laajasti kaikki hevostaloutta, hevospelaamista tai yleensä rahasta pelaa-
mista käsitelleet jutut. Ravien totopeli oli nuoressa 1920-luvun Suomessa osa uutta, koko 
rahapelaamista koskevaa keskustelua. Sen vuoksi laajensin tämän tapaustutkimusosion ai-
neiston niin koko rahasta pelaamisen kuin koko hevostalouden kenttään. Keskustelu toto-
pelistä oli osa kummankin kentän suurta murrosta.

5.3 Tapaustutkimusten menetelmät
Tapaustutkimusten (luvut 6, 7, 8 ja 9) pääanalyysimenetelmää voi luonnehtia määrälliseksi 
mediamonitoroinniksi. Lähestymistapana mediamonitorointi tuo mahdollisuuden saada 
esiin pitkältäkin ajanjaksolta median esittämiä, yhteiskunnassa ilmeneviä muutostren-
dejä. Kun koko tutkimukseni sijoittuu historian- ja mediatutkimuksen välimaastoon ja 
tapaustutkimusten aikajänne on seitsemän vuosikymmentä, puoltaa mediamonitorointi 
paikkaansa sekä historiallisuuden että pitkän ajanjakson näkökulmasta. Määrällisen me-
diamonitoroinnin osaajat toteavat, että sisällönerittelyyn nojaava monitorointi edellyttää 
systemaattista ja kattavaa seurantaa, joka voi painottua tarkastelemaan muun muassa jouk-
koviestimien käsittelemiä teemoja, lähteitä tai esitystapaa (Nordenstreng & Griffin 1999; 
Berelson 1952).

Systemaattisuuden ja kattavuuden ideaa olen toteuttanut pitämällä eri tutkimusosioissa 
mukana mahdollisuuksien mukaan samat lehdet ja tekemällä kunkin tapaustutkimuksen 
määrälliset sisällönerittelyn myöhemmin esiteltävillä samoilla työkaluilla. Mediamonito-
rointia ja siihen kytkeytyvää määrällistä sisällönerittelyä on käytetty myös tätä tutkimus-
ta ajallisesti rajatummissa mutta kuitenkin useita vuosia kattavissa seurantaprojekteissa. 
Esimerkiksi uutismedian vuosiseuranta 2007–2012 -tutkimushankkeessa kerättiin tietoja 
suomalaisten sanomalehtien etusivujen, radio- ja tv-kanavien pääuutislähetysten sekä kaik-
kien näiden internetsivujen pääuutisten sisällöistä (Suikkanen, Holma & Raittila 2012). 
Seurattavina viestiminä oli neljä päivälehteä, kaksi iltapäivälehteä, kahdet tv-uutiset ja kah-
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det radiouutiset sekä mukana olevien viestinten internet-etusivut. Hankkeesta julkaistiin 
osaraportit 2006 (Saloniemi & Suikkanen 2006), 2008 (Suikkanen, Saloniemi & Holma 
2008) ja 2010 (Suikkanen & Syrjälä 2010) sekä loppuraportti 2012 (Suikkanen ym. 2012). 
(Mediamonitoroinnista ja siihen kytkeytyvästä sisällönerittelystä ks. lisää myös Pietilä 
1973; 1997; Raittila 2004.)

Määrällisen analyysin keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää, miten eri intressitahot 
pääsivät julkisuuteen ja millaisin argumentein ne siellä esiintyivät. Vastaavaa lähestymis-
tapaa ja samoja määrällisen analyysin työkaluja on käytetty esimerkiksi Pentti Raittilan ja 
Susanna Vehmaan (2001) työstämässä ”Ydinjätekeskustelu sanomalehdissä ja televisiossa 
1999–2001” -tutkimuksessa. He toteavat useaan kertaan, että tutkimuksen kohteena on 
ollut nimenomaan median tapa esittää toimijat eikä se, miten ko. intressitahot ovat toimi-
neet. Sisällönanalyysin tekemisessä olen yrittänyt pitää ohjeen mielessä ja todennut, että 
muistutus on sopivin väliajoin paikallaan. Muistutus alleviivaa sitä, että tutkimuksen koh-
de on median rakentama yhteiskunta.

Määrällisessä sisällönanalyysissä juttujen lajityypit on sisällönerittelyssä koodattu seit-
semään luokkaan: uutinen, pääkirjoitus, kolumni, taustajuttu, reportaasi (haastattelu, jäl-
kikommentointi, ei ensisijainen uutisointi), yleisönosasto ja muut. Uutisjutuiksi on nimet-
ty muut kuin mielipidejutut (pääkirjoitus, kolumni ja yleisönosastojutut). Saman lehden 
vinjetit ja sisäsivun kainalojutut on kukin koodattu omaksi jutukseen. Lajityyppijakau-
mien avulla on esitetty vuosien 1928 ja 1955–1966 aineistoissa erikseen hevosjournalismin 
genret. Kaikkien neljän tapaustutkimuksen aineistojen jakauma on esitetty myös median 
osastoprofiileina.

Määrällisen sisällönerittelyn tärkeimmät työkalut ovat kaikissa tapaustutkimuksissa 
1)  puhujarakenneanalyysi, 2) kohdeanalyysi, 3) puhujien ensisijainen kanta hevospelien 
funktioon ja verottamiseen -analyysi ja 4) väittämäanalyysi. Nämä ovat ne yhteiset elemen-
tit ja työkalut, joilla tarkastellaan kutakin tapaustutkimusta. Aineiston koodauksessa olen 
tukeutunut Raittilan ja Vehmaan (2001, 169–177) työstämään ”Ydinjätekeskustelu sano-
malehdissä ja televisiossa 1999–2001” -tutkimuksessa esiteltyyn määrällisen sisällöneritte-
lyn koodausrunkoon. Sen rakenne tausta- ja sisältömuuttujineen muovaa siitä selkeän työ-
kalun myös pitkän aikajänteen ilmiön tarkastelemiseen. Taustamuuttujista ovat työssäni 
oleellisimmat osiot ilmestymispäivä, otsikko, väline, sijoitus lehdessä, lehtien juttutyypit. 
Aineistoluetteloon olen kirjannut taustamuuttujista myös juttunumeron ja mitat neliö-
senttimetreinä, mutta niitä ei ole analyysissä tuotu esiin. Seuraavaksi esittelen määrällisen 
sisällönanalyysin osat ja työkalut – sisältömuuttujat.

5.3.1 Puhujarakenneanalyysi

Toimittaja ratkaisee, kuka pääsee lehtijutussa esittämään mielipiteitään, esiintymään jour-
nalistisen julkisuuden kentällä. Tämän ratkaisun journalisti tekee jutun kirjoittamispro-
sessissa, kun hän lainaa eri tietolähteitä tai referoi eri toimijoiden lausumia. (Raittila & 
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Vehmas 2001, 22). Tätä esiintuloa tarkastelen tapaustutkimusten puhujarakenneanalyy-
sissä kysymällä: Kenen puhetta tai kannanottoja lainataan ja referoidaan ja ketkä ovat ju-
tussa puhujina? Puhujarakenneanalyysin aineistoa ovat uutisjutut eli varsinaisten uutisten 
lisäksi haastattelut, reportaasit, taustajutut ja jälkikommentoinnit. Uutisjuttuja ovat siis 
muut kuin mielipidejutut. Luokkaan Media ei ole koodattu puhujarakennetarkastelussa 
välineen omaa uutisessa olevaa kannanottoa.

Puhujarakennetta tarkasteltaessa on syytä teroittaa mieliin jutun puhujan ja jutun läh-
teen käsitteiden erottamisen tärkeyttä. Lähteillä tarkoitan henkilöitä, organisaatioita, tie-
dostoja, dokumentteja jne., joita toimittaja käyttää hakiessaan juttuunsa faktoja. Puhujat 
taas ovat niitä, joiden kannanotto tai lausuma tulee itse jutussa esiin ensisijaisena puhe-
tekona. En siis ole tulkinnut puheteoiksi tilanteita, joissa esimerkiksi toimittaja kuvailee 
jonkun tahon mielipidettä. (Raittila & Vehmas 2001, 23, 172.)

Puheteko erotetaan muusta lehtitekstistä ajatusviivalla, repliikkimerkeillä, kaksoispis-
teellä tai toimittajan selkeällä ilmaisulla siitä, että kyse on jonkun intressipiirin ensisijai-
sesta puheteosta, esimerkiksi tyyliin ”Pääministerin mukaan…”. Puhujia voivat olla luon-
nollisten henkilöiden ohella myös instituutiot, dokumentit tai jutun argumentaatiossa 
käytetyt säädökset. Esimerkiksi valtiojohto voi näin esiintyä puhujana myös suoraan laina-
tun asetustekstin kautta. Seuraavassa esitän esimerkin tavasta kirjata puhetekoja. Juttu on 
julkaistu US:n 9.1.1982 etusivulla:

Veikkaus pani V5:n jäihin
V5-raviveikkaus keskeytetään toistaiseksi. Tämä on suora seuraus siitä, että raviradat 
eivät järjestä pudonneen liikevaihdon takia kilpailuja ensi maanantaista alkaen.
Oy Veikkaus Ab:n kaupallinen johtaja Pekka Martin antaa ymmärtää, että raviveikkaus 
pysyy jäissä pitkään.
- Haluamme ehdottomat takeet siitä, että V5-lähdöt pystytään rikkeettä järjestämään.
Hevosenomistajat ja ravivalmentajat ennustavat puolestaan, että hevosalalla annetaan 
ensimmäiset lomautusuhkaukset pikapuoliin.
Oy Veikkaus Ab:n järjestämänä juostava tämän päiväinen Kouvolan V5-raviveikkaus 
keräsi hieman yli miljoonan markan liikevaihdon. Se on suunnilleen sama kuin viime 
vuonna vastaavaan aikaan.

Olen kirjannut jutusta kaksi puhetekoa Veikkaukselle, kaksi nimenomaan siitä syytä, että 
ne on esitetty selkeästi erillisinä ja erilaatuisina, ensisijaisina puhetekoina. Lisäksi olen kir-
jannut jutusta yhden puheteon luokkaan Hevosmiehet, koska omistaja- ja valmentajayhtei-
sön puheteko on esiintuotu yhtenä, samanlaisena ensisijaisena puhetekona. Puhujaraken-
neanalyysi kertoo siis sen, kuka saa mielipiteensä kuuluviin. Näin sen, joka hallitsee tätä 
”kuka puhuu” -osastoa, voidaan katsoa hallitsevan journalistista julkisuutta.
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5.3.2 Kohdeanalyysi

Kohdeanalyysin tarkoitus on selvittää, kenestä puhuttiin. Miten eri toimijat olivat puheen 
kohteena ja yleensä esillä niin uutis- kuin mielipidejutuissa? Analyysin kohteina ovat siis 
kaikki aineiston jutut. Kohdeanalyysissä olen koodannut kohteeksi myös median, jos viit-
taus kohdistuu saman lehden aiempaan omaan juttuun tai muuhun mediatuotteeseen. 
Seuraavassa esitän esimerkin tavasta kirjata toimijoita joko puheen kohteina tai muuten 
esillä olleina. Otan kirjausesimerkit samasta jutusta, jota käytin esimerkkinä jo edellä pu-
hujarakenneanalyysin kirjauksissa (US 9.1.1982):

Veikkaus pani V5:n jäihin
V5-raviveikkaus keskeytetään toistaiseksi. Tämä on suora seuraus siitä, että raviradat 
eivät järjestä pudonneen liikevaihdon takia kilpailuja ensi maanantaista alkaen.
Oy Veikkaus Ab:n kaupallinen johtaja Pekka Martin antaa ymmärtää, että raviveikkaus 
pysyy jäissä pitkään.
– Haluamme ehdottomat takeet siitä, että V5-lähdöt pystytään rikkeettä järjestämään.
Hevosenomistajat ja ravivalmentajat ennustavat puolestaan, että hevosalalla annetaan 
ensimmäiset lomautusuhkaukset pikapuoliin.
Oy Veikkaus Ab:n järjestämänä juostava tämän päiväinen Kouvolan V5-raviveikkaus 
keräsi hieman yli miljoonan markan liikevaihdon. Se on suunnilleen sama kuin viime 
vuonna vastaavaan aikaan.

Kohdeanalyysissä olen kirjannut jutusta kaksi havaintoa luokkaan Veikkaus, ja kaksi luok-
kaan Raviradat. Tulkintani mukaan havainto ’Kouvolan’ kohdistuu Kouvolan ravirataan, 
V5-ravit järjestävään ravirataan.

”Kuka puhuu” -osaston valtias hallitsee yleensä myös journalistista julkisuutta. Tämä 
on helppo oivaltaa. Sen sijaan puheen kohteena olemisesta ei voi tehdä yhtä suoraviivaista 
johtopäätöstä. Puheen kohteena voi olla sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa. Toi-
saalta sen, että tulee yleensä puheen kohteeksi ja näin havaituksi, voi ajatella ilmentävän 
ja tuottavan ainakin jonkinlaatuista symbolista pääomaa. Näin julkisuuspääoma kasvai-
si myös silloin, kun huomion kohteeksi joutuu kielteisessä kehyksessä. Jatkossa analyysin 
antia pohtiessa on siis tärkeää pitää mielessä, ettei kohteena olo välttämättä merkitse po-
sitiivista huomiota, mutta pelkkä huomio sellaisenaan voi voimistaa kohdetta. Tällöin se 
osoittaa vanhan hokeman ”kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta – any publicity is good 
publicity” (Cambridge 2014) elinvoiman ainakin jossain määrin yhä jatkuvan:

Suomessakin alkaa olla jo ihmisiä, joiden ura perustuu lööppijulkisuudelle. Toisaalta aika-
kauslehdet voivat ilman muuta pönkittää myös vaikkapa poliitikon tai taiteilijan uraa - tai 
toisaalta vaieta jonkun kuoliaaksi. (Aikakauslehti 2011.)118

118 Päätelmä lausuttiin aikakauslehtiseminaarissa Suomi-areenalla 2011. Näin median edustajat vahvisti-
vat julkisuuden elinvoimaisuuden myös käänteisesti: ”Parempi huonokin julkisuus, kun ei julkisuutta laisin-
kaan” (Cambridge 2014).
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5.3.3 Ensisijaisen kannan analyysi

Puhujarakenteen analyysi kertoi sen, kuka sai mielipiteensä kuuluviin ja kohdeanalyysi 
sen, kuka oli julkisuudessa esillä. Siihen, mistä hevospelikiistassa oikein puhuttiin ja ke-
nen argumentit hallitsivat julkisuutta, pyrin pureutumaan puhe- ja väittämäanalyysillä. 
Lähestyn kysymystä kahdesta näkökulmasta: 1) määrittelemällä jutun ensisijaisen kannan 
hevospeleihin ja 2) tiivistämällä juttujen sisällöstä väittämiä, joiden määrällisellä analyysil-
la jäsennän mediassa esillä olleita hevospelaamiseen liittyviä teemoja ja perusteluita.

Kun koko tutkimuksen aikajänne on pitkä ja kunkin tapauksen erityiskysymykset ovat 
erilaisia, oli joitakin ensisijaisen kannan ilmiasuja ja väittämiä hieman modifioitava oman 
aikakautensa kontekstiin sopeuttaen. Tarvittavat muutokset esittelen kunkin tapaustutki-
muksen yhteydessä. Pelaamisen ja siihen liittyvien tulonjakokysymysten vaatimasta avain-
väittämien ja -käsitteiden ajallisesta modifioinnista huolimatta väittämäanalyysin ja ensi-
sijaisen kannan analyysin avulla on mahdollista luodata koko tutkimuksen pitkäjänteisiä 
peruskysymyksiä.

Ensisijaisen kannan analyysissa mukana olivat aineiston kaikki jutut. Tein jokaisessa 
tapaustutkimuksessani neljä erilaista kannan kuvausta hevospelaamiseen, sen funktioon ja 
organisointiin. Näin oli mahdollista analysoida sitä, mikä oli kussakin tapaustutkimukses-
sa lehdistön julkisuudessa esittämä ensisijainen kanta hevospelaamiseen. Kannan kuvauk-
set olen määritellyt kunkin tapaustutkimuksen ajankohtaista kontekstia vasten.

Kun aloitin tapaustutkimusten analyysin vuoden 1998 osiosta, ajankohtainen kysymys 
oli hevospelaamisen organisoiminen kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan pelitoimi-
joiden kesken. Samasta asiasta oli kyse 1982 aineistossa, jossa hevospelaamisen organisoi-
minen määrittyi hevospelien jakoon ja verottamiseen otettavan kannan kautta. Vuosien 
1955–1966 aineistossa sama problematiikka muotoutui kysymykseksi hevospelien funkti-
osta ja verottamisesta. Tutkimusalueen laajennus hevospelipuheesta yleensä rahasta pelaa-
misen puheeseen 1920-luvulla sai aikaan myös omanlaisensa ensisijaisen kannan muotoi-
lun. Suomalaisessa journalismissa 1920-luvulla ei voida määrittää 1980- ja 1990-lukujen 
tyyliin ensisijaista kantaa hevospelien jakoon toimijoiden kesken; journalismi vasta kes-
kusteli rahasta pelaamisen sallimisesta. Sen sijaan jo 1920-luvullakin voidaan määrittää 
lehdistön esittämä keskeisten toimijoiden ensisijainen kanta (hevos)pelaamisen funktioon 
ja verottamiseen. Laajasti tulkittuna samasta tematiikasta oli kyse myös 1955–1996, 1982 
ja 1998. Noinakin aikoina kyse oli siitä, onko (hevos)pelaamisen funktio vain hevostalo-
uden edistäminen vai sekä hevostalouden edistäminen että julkisen vallan hevoskentän 
ulkopuolisten toimintojen edistäminen myös hevospelituotoilla. Näin modifioituinakin 
ensisijaisen kannan kuvaukset luotaavat samoja tarkastelun alla olevia koko tutkimuksen 
peruskysymyksiä; raviurheilun, hevospelaamisen ja koko hevostalouden yhteyteen jour-
nalismissa kehkeytyviä kulttuurisia merkityksiä ja kenttiä ja niiden toimimista hevosväen 
selviytymisympäristönä.

Juttujen ensisijainen kanta määrittyi mielipidejutuissa (pääkirjoitukset, kolum-
nit, pakinat, mielipidekirjoitukset) jutun kirjoittajan ilmaiseman mielipiteen mukaan. 
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 Uutisjuttujen kanta taas määrittyi esimerkiksi haastateltavan mielipiteiden välittämänä. 
Jos samassa jutussa esitettiin kaksi toisistaan poikkeavaa kantaa hevospelaamisen funkti-
oon, kirjasin havainnon luokkaan ’Kantaa ei voida määrittää’. Menettelin samoin, jos ju-
tussa ei otettu kantaa lainkaan tapauksen ajankohtaiseen hevospelien funktion, jakamisen 
tai verottamisen määrittelyyn. Ensin mainitusta on esimerkki Aamulehden 9.2.1928 jutus-
ta ja viimeksi mainitusta Helsingin Sanomien 24.1.1982 jutusta:

Eilinen päivä muodostui Helsingissä oikein sensaatiosunnuntaiksi. Keskipäivällä virtasi vä-
keä ja autoja yhtenä rykelmänä Pohjoissatamaan, jossa ensimmäiset totalisaattorikilpailut 
pidettiin. Kaikki halusivat nähdä ja kuulla, millä tavalla tuo paljon puheen ja väittelynkin 
alaisena ollut totalisaattori oikein tapahtuu… ”Totalisaattoria” kuuli muuten väänneltävän 
ja käänneltävän monella tavalla. Toisen suussa se oli ”’sotalitaattori”, toisen ”satolitaattori”, 
mikä kaikki osoittaa, että jostain uudesta ja vielä vakiintumattomasta mutta silti jo nimel-
täänkin uteliaisuutta herättävästä oli kysymys. Mitään erikoisempaa ei kuitenkaan tapah-
tunut, lukuunottamatta sitä, että kojujen ympärillä vallitsi kova tungos ja että ihmisrykel-
mäin alla alkoi jää painua ja vettä tupruta jäälle ja poliisin oli neuvottava ”hajaantumaan”. 
Tällä kerralla vaikutti toimitus enemmän harjoittelulta ja kokeilulta, mutta antoi kuitenkin 
aihetta odottaa vastaisuudessa hyvinkin mielenkiintoisia tilaisuuksia. Jahka toimeenpani-
jatkin tarpeeksi perehtyvät tehtäväänsä, kuten ei nyt ollut vielä laita siitä hitaudesta päät-
täen, joka oli silmiinpistävä. Kaikkihan on alussa hankalaa.   

Iltapäivä kului sitten [luistelun] maailmanmestaruuskilpailujen merkeissä… Thunbergin 
voitosta iloittiin, mutta riemu tuntui kuitenkin olevan pidätettyä ja epämääräistä. Ei oltu 
varmoja, kuinka lopulta kävisi. Mutta… kun sitten vihdoin… päästiin varmuuteen loppu-
tuloksesta, oli riemu rajaton… Kun jännityksestä oli vapauduttu, siirryttiin muutamiksi 
hetkiksi muistoissa kunnioittamaan ukko Runebergia, joka varmaan ihmeissään oli päivän 
kuluessa korkealta jalustaltaan seurannut sitä proosallisuutta, joka tänä päivänä pääkau-
punkilaiset oli vallannut, niiden huulilla kun koko päivän oli joko totalisaattori tai Thun-
berg. (AL 9.2.1928, ”Helsingin kirje”.)

AL:n tekstissä kirjoittaja tasapainoilee raveihin kytkeytyneen totalisaattorin kannan-
otoissaan sen rajamailla, onko rahasta pelaaminen yleensä hyväksyttävää vai ei. Ironian 
käytön jutun alussa voi tulkita kielteiseksi, mutta tekstin edetessä kirjoittaja esittää idean 
toiminnan hyväksyttävyydestä ”jahka toimeenpanijatkin tarpeeksi perehtyvät tehtävään-
sä”. Jutun lopussa kirjoittaja rinnastaa ensimmäiset totoravit tasavertaiseksi ja hyväksyttä-
väksi samaan aikaan Sveitsissä järjestettyjen luistelun MM-kisojen kanssa. Mutta samalla 
kirjoittaja heittää varjon yleisön ”väärän” proosallisuuden ylle. Tapahtumat järjestettiin 
Runebergin päivänä, ja niin ravit kuin luistelusankarin palvonta arkipäiväistivät kansal-
lista juhlapäivää ja estivät yleisön mielenkiinnon suuntautumista ”oikean” proosallisuuden 
suuntaan. Olen kirjannut jutun luokkaan ’Jutusta ei pystytä määrittämään ensisijaista kan-
taa’ rahasta pelaamisen funktioon. Toinen esimerkki on vuodelta 1982:

Suomen Hippoksen korkein päättävä elin, valtuuskunta erotti lauantaina pitämässään ko-
kouksessa toimitusjohtajansa, varatuomari Pekka Ilkan… Erottamiseen johti kiista, joka 
syntyi, kun Ilkka allekirjoitti Hippoksen ja Oy Veikkaus Ab:n välisen V5-sopimuksen toi-
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senlaisessa muodossa kuin valtuuskunta oli sen hyväksynyt. (HS 24.1.1982, ”Hippoksen 
johtaja sai potkut”.)

Tässä HS:n premiäärisivun uutisessa ei oteta laisinkaan kantaa hevospelaamisen funkti-
oon. Uutisessa vain todetaan tapahtunut. Olen kirjannut jutun luokkaan ’Jutusta ei pysty-
tä määrittämään ensisijaista kantaa hevospelaamisen organisointiin ja sen verottamiseen’.

5.3.4 Väittämäanalyysi

Kanta hevospelien funktioon ja verottamiseen tai hevospelien jakoon ja organisointiin an-
tavat vielä varsin kapean kuvan juttujen sisällöstä. Toimijoiden esittämien argumenttien 
tiivistäminen sisällöllisiksi väittämiksi valottaa jo laajemmin juttujen sisältöä. Väittämillä 
tarkoitetaan lehtiteksteistä tiivistettyjä hevospelaamisen funktioon, verottamiseen ja orga-
nisoimiseen liittyviä perusteluja, joissa sama asiasisältö on voitu ilmaista monella tavalla. 
Väittämät olen muodostanut pareittain siten, että jonkin argumentin puolesta ja sitä vas-
taan esitetyt perustelut tulevat näkyviin. (Vrt. Raittila & Vehmas 2001, 39, 41.) Tiivis-
tämällä juttujen sisällöstä väittämiä, joiden määrällisellä analyysilla jäsennetään mediassa 
esillä olleita teemoja ja perusteluita, pääsee jo jyvälle siitä, mistä aineiston jutuissa oikein 
puhuttiin ja kenen argumentit hallitsivat julkisuutta (emt., 33).

Väittämien analyysissa kohteena on koko aineisto, 614 uutis- ja mielipidejuttua. Joka 
jutusta olen kirjannut siinä esitetyt väittämät ja niiden esittäjät. Mielipidejutuista olen koo-
dannut vain lehden tai kirjoittajan itsensä esittämät kannat, ei siis toissijaisten puhujien 
kannanottoja.

Ensimmäiseksi analysoimissani tapaustutkimuksissa 1998 ja 1982 pyrin muotoilemaan 
väittämät niin, että ne olisivat olleet käyttökelpoisia myös kahdessa muussa tapaustutkimus-
osiossa. Tämä tavoite vaikeutui jo pohtiessani ravijournalismia 1955–1966 ja vaikutelma 
vain vahvistui vuoden 1928 osiossa. Väittämät eivät aina ilmenneet samanlaisina. Lisäk-
si niin hevospelaamisen kuin yleensäkin rahasta pelaamisen keskeiset toimijat ovat osin 
muuttuneet siirryttäessä 1920-luvulta 1990-luvulle. Osa toimijoista on aloittanut selkeästi 
kansalaisyhteiskunnan yhteisönä mutta siirtynyt jatkossa osin julkisen vallan sektorille. 
Myös osin vastakkaista siirtymää voi löytää rahapelikentän toimijoista. Näiden muutosten 
myötä väittämät ovat kokeneet vastaavan modifikaation kuin ensisijaisen kannan määrit-
telyssä edellä esitin.

Huolimatta väittämäanalyysin väittämien edellyttämästä modifioinnista kunkin 
tapaus tutkimuksen kontekstia vasten sekä aineiston suhteellisen rajallisesta määrästä, väit-
tämien anti on mielestäni vähintään suuntaa antava ja ajatuksia herättävä. Eri konteksteissa 
hieman modifioituinakin ne luovat kuvaa siitä, miten journalismi jäsensi rahasta pelaami-
sen kenttää ja sen toimijoiden pyrkimyksiä sekä mitkä argumentit olivat kulloinkin vahvo-
ja tai heikkoja. Ilmeisine rajoituksineenkin kontekstiin mukautettujen väittämien avulla 
voi tutkailla koko tutkimuksen isoja peruskysymyksiä.
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Esimerkkinä siitä, etteivät väittämät ilmenneet eri vuosikymmeniä samanlaisina, vaik-
kakin ne luotasivat samaa peruskysymystä, kotimaisuus vs. ulkomaisuus -aspektia, voi 
verrata väittämiä vuosilta 1928 ja 1998. Lehdistö keskusteli 1920-luvulla yleisemminkin 
rahasta pelaamisesta, ja osa tätä keskustelua oli raveissa tapahtunut rahasta pelaaminen, 
totalisaattori. Rahasta pelaamisen legitimaatio argumentoimalla sitä kotimaisten vs. ulko-
maisten kokemusten kautta muotoiltiin näin:

Väittämä B: Rahasta pelaaminen on puhtaasti kotimainen asia (ja tämän vuoksi julkinen 
valta määrittelee niiden organisoinnin ja funktion kansallisista lähtökohdista)

Kiisto tai epäily, Väittämä BE: Rahasta pelaaminen ei ole puhtaasti kotimainen asia (vaan 
lainsäädäntötyössä pitää ottaa huomioon naapurimaiden kokemukset)

Seitsemän vuosikymmentä myöhemmin kotimaisuus vs. ulkomaisuus -aspekti hevospe-
laamisen yleisen legitimaation ja organisoinnin argumenttina oli yhä validi, ja väittämä 
voitiin 1998 kohdistaa suoraan hevospelaamiseen:

Väittämä B: Hevospelit ovat puhtaasti kotimainen asia (ja tämän vuoksi poliitikot/insti-
tuutiot voivat pitää ne jaettuina toimijoiden kesken)

Kiisto tai epäily, Väittämä BE: Hevospelit eivät ole puhtaasti kotimainen asia (vaan lain-
säädäntötyössä pitää ottaa huomioon niin EU-juridiikka kuin naapurimaiden kokemukset, 
eikä hevospelien jaon jatkamisella vaaranneta koko kansallista rahapelimonopolia)

Huolimatta väittämien erilaisesta muotoilusta alla olevat esimerkit kuvaavat sitä samaa 
kotimaisuus vs. ulkomaisuus -väittämän kenttää, josta lehdistö ammensi hevospelaamisen 
oikeutusta tai sen kieltämistä tukeutumalla esityksissään kotimaan vs. ulkomaan koke-
muksiin niin 1928 kuin 1998:

Lainaamme ruotsalaisesta lehdestä seuraavan pätkän: Ennen totalisaattorin käyttöä kävi 
[Ruotsissa] jaloa raviurheilua katsomassa 500–1000 henkeä. Totalisaattorin ansioksi on 
luettava, että viime kilpailuissa oli katselijain lukumäärä 6–8000… . (HS 9.2.1928.) Väite 
kirjattu kiistona luokkaan BE.

Kaikki hevospelit olisi… syytä keskittää yhteen peliyhtiöön, koska silloin oltaisiin ”tehok-
kaassa yleiseurooppalaisessa järjestelmässä” (KL 28.4.1998). Väite kirjattu kiistona luok-
kaan BE.

5.4 Tapaustutkimusten määrällistä metodia täydentävät menetelmät 
ja vuoden 2017 peliyhtiöfuusion analysoinnin metodit

Tutkija – ja minunlaiseni senioritutkija eritoten – voi ajatella olevansa vaikuttunut omas-
ta ajastaan; sanottakoon sitä vaikka refleksiivisyydeksi. Olen ollut mukana hevosalalla 
1960-luvun lopulta lähtien, aluksi hevosjournalistina, sitten niin hevosalan yrittäjänä kuin 
sen keskusjärjestön ja raviratojen eri tehtävissä. Koko 1970-luku oli aikaa, jolloin raviur-
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heilu nousi valtaisella voimalla hevosalan keskiöön kannoillaan hevospelien vyöry. Kun 
on elänyt mukana raviurheilun nousussa, nähnyt hurmoksen kaviouran äärellä, pelaajien 
täyttämät totohallit ja taistot mahdollisuudesta ehtiä lyödä vetoa ennen aja-komentoa, on 
se mukana olleelle tunteita herättävä ilmiö. Joskus voi ajatella aineiston vievän tutkimusta 
ja tuloksia suuntaansa – joko tarkoituksella tai ilman. Tässä työssäni empirian pohjana 
ovat pääosin tapaustutkimukset vuosilta 1928, 1955–1966, 1982 ja 1998 sekä 2017 toteutet-
tuun peliyhtiöfuusioprosessiin liittyvä tilastoanalyysi ja fuusion jälkeisen julkisen keskus-
telun analyysi. Ne kaikki sijoittuvat ajanjaksoille, jolloin rahasta pelaaminen oli sallittua, 
ja neljä ajanjaksoille, jolloin ravit olivat hevostalouden kentän keskiössä tai vähintäänkin 
matkalla sinne. Valintani on ollut tietoinen, ja tätä kautta ravisektorin keskeinen osa niin 
hevoskentässä kuin koko työssäni on ymmärrettävää. Koko tutkimukseni taustalla oleva 
autoetnografinen ulottuvuus tuokin oman täydennyksensä työni empiiriseen antiin ja an-
taa lisävalaistusta tekemiini tulkintoihin.

Hevosjournalismin ja -pelaamisen historiaan liittyvät haastattelut, tietopyynnöt, näitä 
aihealueita koskettavista esitelmistä ja hevosyhteisöjen kokouspöytäkirjoista saamani tie-
dot sekä 1998 osion tapahtumiin osallisten avaintoimijoiden teemahaastattelut119 tuovat 
lisäsyvyyttä ja hienosyisyyttä määrällisen tarkastelun tuloksiin. Lisäksi kaikissa empiiri-
sissä tutkimusosioissa hienovaraistan määrällisten menetelmien antamaa kuvausta laadul-
listen tekstiesimerkkien avulla. Kuvailevat, tekstin ilmaisukeinoihin liittyvät esimerkit 
antavat osaltaan varmuutta, syvyyttä ja hienosyisyyttä määrälliseen tulkintaan. Samalla 
eri vuosikymmenten juttujen tekstiesimerkit kuvaavat journalismin ja lehtien kentän muu-
tosta koko tutkimusjakson aikana. Jotta tämä muutos tulisi esiin myös lukijalle, on minun 
ollut syytä esittää osa tekstiesimerkeistä varsin laajana.

1998 aineistossa analysoitua journalismin esittämää päivittäistä kannan vaihtelua he-
vospelien organisoinnista olen täydentänyt logaritmisella trendianalyysillä (Metsämuuro-
nen 2005, 261–271). Sen avulla saa päivittäistä vaihtelua tasaisemman kuvan ensisijaisen 
kannan muotoutumisen suunnista. Vuoden 1998 osiota täydennän myös otantajakson 
ulko puolisen aineiston lähiluvulla. Samaa metodia hyödynnän myös luvussa 10, jossa 
kuvaan suomalaisen 2010-luvun hevospelikentän muutoksen tuomia uusia asemia hevos-
kentän toimijoille ja analysoin media-aineiston avulla 1.1.2017 toteutetun suomalaisten 
rahapelitoimijoiden fuusion jälkeistä julkista keskustelua. Luvun 10 aineiston ja keskeiset 
toimijat esittelen analyysin yhteydessä. Luvussa 11 esitettävällä koko työn tulosten pohdin-
nalla pyrin aikaansaamaan synteesin suomalaisen hevoskentän kehityksestä aina nykyhet-
keen saakka. Myös luvussa 11 hyödynnän lähilukua pohtiessani pääosin media-aineistoon 
tukeutuen hevoskentän toimijoiden asemia siirryttäessä 2020-luvulle.

Vaikka lähiluku on kerronnan ja muistelun analyysimenetelmä, sitä voi käyttää myös 
muissa kirjallisissa aineistoissa, kuten journalististen tekstien analyysissä. Lähilukua voi 
ajatella prosessina, joka lukuisten lukukertojan myötä tuo mukanaan uusia tulkintaikku-

119 Olen nauhoittanut tekemäni haastattelut. Ne ovat hallussani, samoin kuin tietopyyntöihin saamani 
vastaukset ja lähteinä käyttämäni hevosyhteisöjen kokouspöytäkirjat. Sen paremmin haastatteluissa kuin yli-
päätään aineiston keruussa ei ilmennyt eettisiä ongelmia.
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noita ja näin se täydentää samasta prosessista tehdyn määrällisen analyysin tuloksia. (Ks. 
lisää lähiluvusta esim. Pöysä 2015.)

5.5 Validiteetista ja reliabiliteetista
Tekstianalyysien validiteettiproblematiikka liittyy pääosin eri tapaustutkimusten aineis-
tojen valintakysymyksiin ja väittämäanalyysin ajallisiin kuljetuksiin eri tapauksissa. Tii-
vistettynä validius vastaa kysymykseen mitä eli mitataanko sitä, mitä pitää mitata (tai sa-
notaan mitattavan). Validiteetista erotetaan tutkimuskirjallisuudessa useita eri tyyppejä, 
mutta määrällisessä tutkimuksessa tärkein validiteetin muoto on sisältövaliditeetti (ks. 
lisää validiteetin muodoista ja merkityksistä esimerkiksi Kihn & Ihantola 2012, 5–6). Ai-
neiston valintakysymyksiä olen perustellut jo edellä tässä luvussa ja luvussa 4 tapaustutki-
musten esittelyn yhteydessä. Väittämäanalyysin problematiikkaa ja kysymystä, miten väit-
tämät pureutuvat kansalaisyhteiskunta vs. julkinen valta -tematiikkaan, olen valottanut 
aiemmin tässä luvussa esimerkkien avulla menetelmien esittelyn yhteydessä.

Määrällinen sisällönerittely tarkoittaa aineiston luokittelua sisällöllisten kriteerien 
perusteella tieteellistä analyysia varten. Sisällönerittely on näin tutkimusmenetelmä, jolla 
teksteistä pyritään löytämään jotain sellaista, jota arkiluenta ei tavoita, ja toisaalta pyritään 
perustelemaan löydetty tulkinta tieteellisen luotettavaksi (Raittila 2004, 169). Näin mene-
telmässä on jo sisään rakennettu oletus validiteetista ja reliabiliteetista, erityisesti prosessi- 
ja sisältövaliditeetista (Kihn & Ihantola 2008, 83–86). Työni sisällöllisen validiteetin tasoa 
nostaa se, että mittaristot ovat samat kaikissa neljässä tapaustutkimuksessa. Kun mittaris-
to ”kattaa riittävässä määrin kaikki tutkittavaan asiaan liittyvät keskeiset faktat, termit, 
ideat ja teoriat”, se heijastaa hyvin sisällöllistä validiutta (emt. 84).

Työni neljässä tapaustutkimuksessa on yhteensä 614 lehtijuttua, joissa toimijat esittävät 
1367 analysoitavaa puhetekoa ja ovat esillä puheen kohteina 6453 kertaa. Vaikka tapaus-
ten aikajänne on seitsemän vuosikymmentä, on koko työn aineiston määrä varsin kattava. 
Näin täyttyvät tutkimuksen edellytykset myös ulkoisen validiteetin suhteen (vrt. Kihn & 
Ihantola 2012, 8). Samojen mittareiden ja tutkimusasetelmien käyttö kussakin tapaustut-
kimuksessa kohottaa myös rakennevalidiuden astetta (emt., 4–5, 8; Kihn & Ihantola 2008, 
84–85) samoin kuin koko työn kokonaisvaliditeettia.

Pentti Raittila (2004, 171) toteaa väitöstyössään, että ”Berelsonin (1952) mallin mukai-
sessa sisällönerittelyssä on keskeistä sisältöjen mittaamisen yksiselitteisyys ja siihen perus-
tuva luotettavuus”. Erilaisten tulkintojen tuomat vinoudet ja muut ongelmat ovat taustana 
sille, että tulosten reliabiliteetti ja sen mittaaminen ovat keskeisiä teemoja sisällönerittelyä 
käsittelevissä metodikirjoissa. Tulkinta on alati jatkuva prosessi ja sitä tapahtuu aineiston 
rajaus-, luokittelu- ja analyysin tuloksien arviointivaiheessa. Reliabiliteetin vaikutus ulot-
tuu mittauksen toteuttamisen kautta mittalukuun, ja tutkimusmittarin reliaabeliudella 
tarkoitetaan siis sen tarkkuuden astetta ja se vastaa näin kysymykseen, miten mitataan. 
Erityistä tarkkuutta koko tutkimuksen reliabiliteetin näkökulmasta edellytetään abstrak-
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tien käsitteiden kanssa. (Raittila 2004, 168–175; Kihn & Ihantola 2008, 86–87; Kihn & 
Ihantola 2012, 2, 10–11.) Käyttämissäni sisällönanalyyttisissä menetelmissä ja mittareissa 
olen soveltanut Pentti Raittilan (Raittila & Vehmas 2001; Raittila 2004) ideoimia, jo esitel-
tyjä puhujarakenne-, kohde-, ensisijainen kanta- ja väittämäanalyysin metodeja ja kehitellyt 
niitä tutkimusasetelmaani soveltuviksi.

Ankarasti ottaen määrällisen tutkimuksen reliabiliteettikeskustelussa pitäisi osoittaa 
myös jonkinlainen koodaajasta riippumaton reliabiliteetti. Eri lehtien vertaaminen luokit-
teluvaiheessa juttujen lajityyppien perusteella tai sen pohjalta, mihin osastoon hevosjour-
nalismi sijoitetaan, on vielä suhteellisen helppoa, kun analyysin havaintoyksikkö on juttu. 
Tätä edesauttaa niin median genre- kuin osastojaottelunkin vuosikymmenien kuluessa 
muotoutuneet käytänteet. Puhujarakenne- ja kohdeanalyysi eivät myöskään aiheuta juuri-
kaan tulkinnallisia ongelmia. Näiltä osin tutkimuksen mittareiden reliabiliteetin tasoa ja 
tarkkuutta ei tarvitse epäillä (vrt. Kihn & Ihantola 2008, 86–87).

Sen sijaan kun analyysissa havaintoyksikkönä on lausuma, jolloin aineistosta etsitään 
tiettyihin teemoihin liittyviä argumentoivia kommentteja ja tehdään päätelmiä median 
esittämästä kannasta esimerkiksi hevospelien verottamiseen tai suhtautumisesta pelaami-
seen kytkeytyviin väittämiin, reliabiliteettia on syytä miettiä huolella. Ensisijainen kanta 
-analyysissa rakensin mittarin, jonka avulla etsin eri tapaustutkimusten jutuista mahdollis-
ta kantaa hevospelien verottamiseen tai jakamiseen akselilla julkinen valta vs. kansalaisyh-
teiskunta. Väittämäanalyysissa taas pääpaino oli juttujen sisällön tarkastelussa. Väittämät 
oli mahdollista rakentaa eri tapaustutkimusten erilaista kontekstia vasten niin, että ne luo-
tasivat koko työn peruskysymyksiä.

En ole tehnyt koodaajasta riippumatonta kahden koodaajan ”intercoder reliability” 
-mittausta, koska käytän koodausta välineenä eri menetelmissä, joiden ensisijainen tavoite 
on luoda nimenomaan tapaustutkimuksen yleiskuvaus. Koko työn reliabiliteettia nostaa 
edellä kuvattu, pääosalla menetelmistä toteutettavissa oleva ei aivan mekaaninen mutta 
suhteellisen yksinkertainen koodausjärjestelmä. Koko tutkimuksen reliabiliteettia varmis-
taa myös se, että abstrakteja käsitteitä pyritään mittaamaan useammalla indikaattorilla 
(vrt. Kihn & Ihantola 2008, 86).

Minimoidakseni päätutkimusmenetelmäni mahdollisia ongelmia ja nostaakseni koko 
tutkimuksen reliabiliteettia olen myös käyttänyt edellä esittämiäni määrällistä analyysiä 
täydentäviä menetelmiä; lähilukua, haastatteluja ja laadullisia tekstiesimerkkejä. Tavoittee-
na näissäkin on reliabiliteetin varmistaminen. Vaikka korkea reliaabeliuden aste ei sinänsä 
takaa hyviä tieteellisiä tuloksia, ei hyviä tieteellisiä tuloksia voi saada ilman ”reliaabeliutta” 
(Kihn & Ihantola 2008, 87).
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5.6 Yhteenvetoa määrällisen sisällönanalyysin 
metodeista ja keskeisistä kysymyksistä

Esitän taulukossa 5.2 tiivistetysti tapaustutkimusten sisällönanalyysin sekä 2017 peliyh-
tiöanalyysin välineet ja keskeiset kysymykset. Taulukko täydentyy tapaustutkimusten ja 
vuoden 2017 peliyhtiöfuusion analyysin jälkeen kuhunkin keskeiseen kysymykseen annet-
tavalla tiivistetyllä vastauksella. Esitän täydennetyn taulukon luvussa 11 pohtiessani koko 
työni keskeisiä tuloksia.

Taulukko 5.2. Tivistelmä määrällisen sisällönanalyysin (1928, 1955–1966, 1982, 1998) ja vuoden 
2017 peliyhtiöfuusion analyysin metodeista ja keskeisistä kysymyksistä

Määrällinen sisällönanalyysi
1928 1955–1966 1982 1988

Puhujarakenneanalyysi Kuka puhuu journalistisessa julkisuudessa – Kuka hallitsee puhujana julkisuutta
Kohdeanalyysi Kenestä puhutaan journalistisessa julkisuudessa – Kuka on julkisuuden kohteena?
Ensisijainen Kanta Mikä on hevospelaamisen ensisijainen ja toissijainen funktio?
Väittämäanalyysi Mikä on hevospelaamisen funktioon, verottamiseen ja organisoimiseen liittyvä 

vallitseva peruste journalistisessa julkisuudessa ja mistä argumenteista puhuttiin?

Tilastoanalyysi Peliyhtiöfuusion muutosprosessiin liittyvät hevoskentän toimija-asemien muutok-
set 2010-luvulla 

Lähilukuanalyysi Hevospelien, raviurheilun ja koko hevostalouden funktio
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6 Kun raha ratkaisee – Hevosväki ja 
julkinen valta rahapelitalkoisiin 1928

Tämän vuoteen 1928 sijoittuvan tapaustutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten 
hevospeleistä puhuttiin 1920-luvun Suomessa. Tuon näkökulmaa siihen, missä määrin ja 
minkälaisin näkökohdin lehdistö esitti hevospelaamisen funktio- ja verottamiskeskuste-
luun osallistuneiden instituutioiden ja kansalaisten toiminnan ja mielipiteet. Tämän luvun 
näkökulma hevospelaamiseen on kuitenkin laajempi kuin myöhempien vuosikymmenten 
analyyseissa. Koska rahapelit olivat 1920-luvun Suomessa uutta ja hevospelien salliminen 
kytkeytyi tiiviisti koko rahasta pelaamisen muokkautumiseen yhteiskunnallisesti hyväk-
sytyksi käytännöksi, on perusteltua tässä ensimmäisessä tapaustutkimuksessa tarkastella 
myös koko nuoren Suomen rahapelikenttää. Hevospelaaminen altistui arvokeskustelun 
kohteeksi yleisessä rahasta pelaamisen kehyksessä, mutta julkisen moraalisen arvottamisen 
ohella hevospelaamisesta taitettiin peistä myös hevostalouden sisäisenä arvokysymyksenä: 
onko hevospelien pääasiallinen funktio tukea kansalaisyhteiskunnan raviurheilua vai jul-
kisen vallan hevostaloutta?

Kun kiinnostukseni kohteena oli nuoren Suomen hevospelipuhe ja laajemmin siihen 
kytkeytyvä yleinen rahapelipuhe, oli tutkimusajankohdaksi tarjolla monia relevantteja 
vaihtoehtoja. Pohdinnassani olivat vuosi 1923 (viidentoista kansanedustajan tekemä aloite 
hevospelien sallimiseksi Suomessa), vuosi 1926 (rikoslain muutos, joka salli rahasta pelaa-
misen Suomessa), vuosi 1927 [Asetus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa (Edilex 308/1927) 
mahdollisti rahapelit hevoskilpailuissa] sekä vuosi 1928, jolloin helmikuussa järjestettiin 
ensimmäiset totoravit Suomessa. Vuosien 1923–1927 julkisuudesta löytyy monia pysäkkejä 
tiellä, joka johti rahasta pelaamisen vapauttamiseen runsaat viisi vuotta ennen kuin alko-
holin myynti Suomessa jälleen sallittiin. Rahapelien sallimista pohtinut keskustelu ulottuu 
toki tätäkin pidemmälle. Itsenäisen Suomen rahapelikeskustelu oli perintöä keisarinval-
lalta ajalta, mutta koska tästä prosessista ei löytynyt selkeää keskustelun tihentymää, liitin 
tätä taustaa koskevan kuvauksen luvun 3 yhteyteen.
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Ajallisesti ensimmäisen tapaustutkimuksen aineistoksi valitsin rahapelipuheet, joi-
ta käytiin lehdistössä ensimmäisten ja toisten totalisaattoriravien tiimoilta 4.–14.2.1928. 
Ensimmäiset totoravit järjestettiin Helsingissä, meren jäällä Pohjoisrannassa sunnuntaina 
5.2.1928. Suomen Ravirenkaan järjestämiä kilpailuja kontekstoivat samalle sunnuntaille 
osuneet kansallisrunoilija J.L. Runebergin päivä ja Sveitsin Davosissa järjestetyt luistelun 
MM-kilpailut. Niissä kilpaili yksi tuon ajan suomalaisista kansallissankareista, olympia-
voittaja ja maailmanmestari Clas Thunberg. Toiset totalisaattoriajot järjesti viikkoa myö-
hemmin Suomen Raviurheilun Ystävät ry.

Kokosin tämän luvun aineiston luvussa 5 esitettyjen perusteiden mukaisesti seuraavista 
lehdistä: Helsingin Sanomat (HS), Uusi Suomi (US, ilmestyi kuudesti viikossa), Suomen 
Sosialidemokraatti (SS), Aamulehti (AL), Ilkka (ilmestyi kuudesti viikossa), Maaseudun 
Tulevaisuus (MT, ilmestyi kolmasti viikossa), Hevostalous (HT, ilmestyi kerran kuukau-
dessa) ja Ravilehti (RL, ilmestyi kerran kuukaudessa). Sanoma- ja erikoislehtien juttumää-
rien tasapainottamiseksi otin aineistoon hevoslehdistä numerot 1–3/1928.

Analyysissa ovat siis mukana kaikki rahasta pelaamista ja hevostaloutta koskevat jutut, 
jotka julkaistiin aineistossa olevissa lehdissä tutkimusjaksolla. Hevospelaamisen aloitus oli 
kytköksissä pelaamisen sallimiseen. Toisaalta myös hevostalousjutut kuvasivat ja raken-
sivat sitä murrosvaihetta, jota hevosiin ja hevospeleihin liitettiin. Samassa lehdessä (AL 
9.2.1928) uutisoitiin ”Kalvolan ja Saarioispuolen hevosjalostusyhdistyksen vuosikokouk-
sesta” ja ihmeteltiin ”Sensaatiosunnuntain keskipäivää, kun väkeä ja autoja virtasi yhtenä 
rykelmänä Pohjoissatamaan, jossa ensimmäiset totalisaattorikilpailut pidettiin”. Ennen 
analyysejä esittelen keskeiset toimijat, aineiston jakautumisen lajityypeittäin ja osastoittain 
ja taustoitan lyhyesti totoravit mahdollistaneesta säädöstyöstä käytyä lehdistökeskustelua.

Teksteistä erottui yhdeksän keskeistä toimijaa. Hevosalan päätoimijat edustivat kan-
salaisyhteiskuntaa (1) ja julkista valtaa (2) (vrt. Habermas 2004, 60). Yksityisyyden alueen 
ravimiesten yhteisö oli Suomen Ravirengas (1), 1919 perustettu kansalaisyhteiskunnan jär-
jestö, jonka funktio oli ”yhdistää Suomen raviurheilun harrastajat… sekä edistää juoksia 
hevosen kehitystä…” (Suomen Ravirengas 1920, § 2; ks. myös Mahlamäki 2003, 20). Julki-
sen vallan alueella toimivat asetuksiin perustuneen jalostussuunnitelman toteuttamistyötä 
valvoneet, valtion palkkaamat hevostalousvirkamiehet (2) apunaan valtio tuella toimineet 
alueelliset hevosjalostusliitot (2). Vuonna 1926 uudistetuissa säännöissä liittojen keskuse-
limen nimeksi tuli Suomen Hevosjalostusliittojen Edustajisto (2). Edustajainkokoukset 
muodostuivat tärkeäksi linkiksi valtion hevostalousvirkamiesten ja liittojen edustamien 
hevoskasvattajien välillä. (Mahlamäki 2003, 18–19.) Raviurheilu tukeutui näin kansalais-
yhteiskuntaan ja työhevosjalostus julkiseen valtaan. Muista toimijoista merkittävin on val-
tiojohto (2): hallitus, ministerit, eduskunta, näiden tekemät päätökset (kuten asetukset) ja 
valtiojohdon nimittämät orgaanit. Kansalaisia edustavat hevosmiehet (1) ja hevospelaajat 
(1). Hevosmiesten (hevosten kasvattajien, omistajien ja ohjastajien) luokkaan on koodattu 
myös alueellisten hevosyhteisöjen yhteydessä esiin tulleet havainnot, koska paikallisten he-
vosseurojen johto henkilöityi nuoressa Suomessa usein pitäjän tai kylän merkittävimpiin 



221

hevoskasvattajiin ja ravimiehiin. Raviradat (1), kilpailujen järjestäjät, on koodattu omaksi 
toimijakseen. Niiden asemaa korosti totoraviratojen vähäinen lukumäärä – vain kuudessa 
kaupungissa oli tapaustutkimuksen aikaan mahdollista järjestää totoraveja. Lisäksi 1919 
perustettu raviseurojen keskusjärjestö, Suomen Ravirengas, oli 1920-luvulla vasta aloitta-
nut institutionalisoitumisensa. Näin ravikentän valta keskittyi usein suurimpien raviyhtei-
söjen piiriin.

Tutkimusajankohdalta löytyi aineistossa olevista journaaleista yhteensä 75 rahasta pe-
laamiseen tai hevostalouteen liittynyttä juttua. Kolmannes näistä ilmestyi hevoslehdissä. 
Totalisaattoriravit puhalsivat uudelleen henkeä pelaamiskeskusteluun niin yleis- kuin eri-
koisjournalismissa. Lehdittäin ja osastoittain jutut jakaantuivat taulukossa 6.1 esitettyyn 
tapaan.

Taulukko 6.1. Hevosjournalismin osastojako 1928

Etusivu
Helsingin Sanomat 2 1 3 5 11

0 0 3 7 10
Suomen Sosialidemokraatti 0 0 0 1 1
Aamulehti 1 0 9 5 15
Ilkka 5 0 2 1 8
Maaseudun Tulevaisuus 1 0 4 0 5
Hevostalous 1 0 0 8 9
Ravilehti 1 4 0 11 16
Yhteensä 11 5 21 38 75

Ensimmäiset totoravit uutisoitiin maan päälehden (HS 6.2.1928) etusivulla vierellään Clas 
Thunberg, joka ylsi maailmanmestariksi Sveitsin Davosissa järjestetyissä pikaluistelun 
MM-kisoissa. Vaikka raviurheilu esiintyi tämän aineiston mukaan monen lehden etusivul-
la, jopa useasti, oli urheilu 1928 kuitenkin pääosin lehden se osasto, jonne ravit sijoitettiin 
(taulukko 6.1). Tuolloin toki osastojako oli selkeästi vaihtelevampaa kuin 2000-luvun toi-
mituskäytännöissä.

Hevosjournalismi oli myös uutisvetoista jo 1920-luvun lopulla (taulukko 6.2). Osansa 
tähän oli tapauksen kohteella: olihan useimmiten kyse ensimmäisten totoravien osalta ur-
heilu-uutisista. Huolimatta varsinaisten uutisten pääroolista, antaa kolumnien ja taustajut-
tujen merkittävä osuus aiheen otaksua, että nuoren Suomen hevosjournalismi oli tiukasti 
kiinnittynyt alan yhteisön lähteisiin. Nuori hevosjournalismi oli osa hevostalouskenttää, ja 
lehdillä oli kiinteä side alan instituutioihin.
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Taulukko 6.2. Hevosjournalismin genret sanomalehdissä ja hevoslehdissä 1928

Osasto Uutinen kirjoitus
Tausta

juttu taasi
Yleisön
osasto Muu sä

HS 5 0 3 2 0 1 0 11
US 5 0 1 3 0 0 1 10
SS 1 0 0 0 0 0 0 1
AL 12 0 2 1 0 0 0 15

Ilkka 8 0 0 0 0 0 0 8
MT 4 0 0 0 1 0 0 5
HT 6 2 1 0 0 0 0 9
RL 5 1 0 9 1 0 0 16

46 3 7 15 2 1 1 75

6.1 Puhujarakenneanalyysi: Hevosväellä rahapelipuheen valtikka
Otantajaksolla julkaistiin 64 tutkimusaiheeseen liittynyttä uutisjuttua (uutinen, taustajut-
tu, reportaasi, muu juttu). Erotin niistä 57 ensisijaista puhetekoa. 1920-luvun lopun hevos-
journalismissa puhetekojen määrä juttua kohden jäi vähäiseksi: 1928 aineiston uutisjutuis-
sa oli vain 0,9 puhetekoa/juttu. Havainto vahvistaa tulkintaa, että 1920-luvun toimittaja 
oli reportteri, joka antoi runsaasti tilaa toimijoille. Selkeästi reportterin ominaisuudet il-
menivät kilpa-ajojen selostuksissa, niissä ei puhetekoja juuri ollut.

Vaikka journalismin roolin alkuaikojen rahapelikeskustelussa saattaa tulkita pääosin 
tilan antamiseksi toimijoille, voi hevospelejä käsittelevät uutisjutut nähdä myös ilmen-
tymänä modernista ajattelutavasta, ”joka uskoo tiedon, koulutuksen ja uuden tekniikan 
muuttavan yhteiskuntaa” (Niiniluoto 1998, 2). Varhaisen hevospelijournalismin voi nähdä 
myös journalismin paluuna juurilleen: journalismin tehtävä oli valistaa ihmisiä ja muuttaa 
maailmaa paremmaksi. Näin tulkittuna rahasta pelaamisen alkuvaiheen hevospelijourna-
lismi toteutti Niemisen & Pantin (2008, 12) sanoin niin ”median informatiivis[ta], sosiaa-
lis[ta] [kuin] viihteellis[tä] funktio[ta]”. Se valoi uskoa lehdistön ja urheiluauktoriteettien 
yhteiseen mahtiin. Ennakko- ja taustajutuissa opastettiin väkeä uuden laitoksen käyttöön:

Suomen Ravirenkaan sihteeri herra Valfrid Ahonen Helsingistä tekee yleisölle ylimalkai-
sia viittauksia neuvoiksi onnistuakseen pelissä. Enempää tuskin voitaneen näin ensi aluksi 
sanoakaan. Kun on sallittu vedonlyönti hevoskilpailuissa totalisaattorin muodossa, ovat 
nämä… tarkoitetut selitykseksi yleisölle vedonlyönti-ohjesäännöstä ja sen sovelluttamises-
ta. Totalisaattori on kansainvälinen nimitys sellaiselle vedonlyöntitoimistolle, joka viran-
omaisten luvalla välittää vetoja yleisölle.

Määrätyn prosentin panossummasta (Suomessa nyt 30 %) on totalisaattori oikeutettu laske-
maan hyväkseen välityspalkkiona. Tämä tulo jaetaan valtion ja keskusjärjestön välillä… ja 
käytetään se… hevossiitoksen edistämiseksi. Voitonjako tapahtuu ohjesäännön määräysten 
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mukaan… ja annetaan siitä tässä esimerkki:… Opi arvostelemaan hevosia, niiden ajajia tahi 
ratsastajia sekä niitä edellytyksiä, joilla he kilpailevat. Tee panokset omien havaintojesi pe-
rusteella, silloin todellinen urheiluharrastus pääsee oikeuksiinsa. Sen, joka katsoo olevansa 
vailla tarpeellista asiantuntemusta, tulee ottaa vaari niistä tiedoista tai neuvoista, joita sa-
nomalehdet tai nimellään esiintyvät urheilun selostajat antavat. Nimettömistä ”syöteistä” 
(tips), joita tarjotaan ilmoituksissa tahi muulla tavoin, varoitetaan erikoisesti, sillä useim-
missa tapauksissa ei niillä ole mitään arvoa. (”Neuvoja totalisaattoripelaajille hevoskilpai-
luissa Suomessa”, RL 1/1928.)

Ravilehden taustajutussa voi nähdä myös lehden oman edun tavoittelua, avasihan totali-
saattori laajemmat lukijamarkkinat myös hevoslehdille. Lehti toi selkeästi esiin totalisaat-
toripelin asiantuntijaluonteen ja tiedon vaateen. Ravilehti rakensi näin eroa tietoa vaativan 
totopelin ja pelkkään arvontaan perustuvan uhkapelin välille. Näin se karkotti syntiä ja 
turhanaikaisuutta kauemmaksi hevospeleistä ja raviurheilusta tuoden kuitenkin esiin niin 
valtion, hevosyhteisön kuin pelaajan taloudellisen hyödyn. Ravilehti myös hyödynsi totoon 
kytkeytyvää tiedon vaateen argumenttia kauppaamalla itseään sanomalehdissä maksulli-
silla ilmoituksilla:

Kuka haluaa voittaa totalisaattorilla ravikilpailuissa, hänen tulee tuntea Suomen juoksijat 
ja ajajat. Lukemalla RAVILEHTEÄ voi ken tahansa oppia tämän taidon. Tilatkaa heti… . 
(HS 8.2.1928.)

Pelaajia ei totopelien piiriin houkutellut vain Ravilehti, pelaajia opastivat myös sanomaleh-
det. Valistus oli voimissaan ensimmäisten totoravien ennakkojutuissa:

Suomen Raviurheilun Ystävien… totalisaattorikilpailuihin ensi sunnuntaina ottaa osaa 
53 hevosta. Ne, jotka viime sunnuntaina… voittivat… saavat nyt ylimääräistä n.s. ajokau-
silisäystä. Osa hevosista… on lähetetty kotiin, mutta vielä useampia uusia hevosia on tuotu 
tilalle, niin että joka kilpailun tulos on vaikeasti arvattavissa. Yleisöllä lienee sen vuoksi 
hyvä syy ajoissa hankkia ohjelma voidakseen sitä tarkoin tutkimalla olla varmempi vedon-
lyönnissä. Totalisaattori sijoitetaan tällä kertaa radan sisäpuolelle. (”Toiset totalisaattori-ra-
vikilpailut sunnuntaina Pohjoissatamassa – Kahdeksan lähtöä, joihin ottaa osaa kaikkiaan 
53 hevosta”, HS 11.2.1928.)

Puhujarakenneanalyysissä ei hevosjalostusliittojen keskusliitolle, poliitikoille eikä pelaajil-
le kirjattu yhtään varsinaista puhetekoa. Rahasta ja hevostaloudesta puhui kuusi toimijaa 
(taulukko 6.3).

Taulukko 6.3.

rengas Ulkomaat
Valtio

Raviradat Media
Osuus 3,5 % 5,3 % 14,0 % 50,9 % 12,3 % 14,0 % 100 %
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Hevosmiesten puhevalta julkisuudessa tuli esiin pääosin Ravilehdessä ja Aamulehdessä, 
jossa hevosmiehet esiintyivät konventionaalisina hevostalouspuhujina:

Lauantaina vietettiin Tammelan Hippoksen 30-vuotisjuhlat ja kuului näitten juhlien oh-
jelmaan kilpa-ajo, oman talon vihkiminen ja juhlapäivälliset. Juhlat alkoivat klo 1… kil-
pa-ajoilla kilpa-ajoradalla…

Klo 3 ip. alkoivat Pilvenmäen radalle rakennetun Tammelan Hippoksen oman kodin vih-
kiminen. Tervehdyspuheen piti Hippoksen puheenjohtaja eläinlääkäri Einar Sandström 
puhuen päivän ja oman kodin merkityksestä… 30-vuotishistoriikin esitti eläinlääkäri J.A. 
Vuorinen. Seurasi sitten eläinlääkäri L Fabritiuksen puhe Hippoksen toiminnan merkityk-
sestä … . (”Tammelan Hippoksen 30-vuotisjuhlat. Juhlien ohjelmassa kilpa-ajot, oman ta-
lon vihkiminen ja juhlapäivälliset”, AL 14.2.1928.)

Journalismin kehitystä modernina aikana on määrittänyt sen vähittäinen ”irtautumi-
nen… instituutioista, joiden toimintaa se selostaa” (Kunelius ym. 2010, 60). Tässä mielessä 
1920-luvun lopun rahapeleihin tai hevostalouteen artikuloituva journalismi ei ollut itse-
näistä, modernia journalismia. 1920-luvun hevos- ja pelijournalismi oli selkeää tilan an-
tamista toisille toimijoille – sitä voi luonnehtia jopa passiiviseksi. Lehdet lainasivat juttuja 
sanasta sanaan eri journaaleista:

Lainaamme ruotsalaisesta lehdestä pätkän: Ennen totalisaattorin käyttöä kävi jaloa ra-
viurheilua katsomassa 500–1,000 henkeä. Totalisaattorin ansioksi on luettava, että viime 
kilpailuissa oli luku 6–8,000… Suomalainen Koskinen… onnistui viime sunnuntaina Tuk-
holmassa… Hänen hevosensa ”Virkku Lintu” juoksi erinomaisesti ja sillä oli päivän suurin 
kertoin 8,80. Koskinen sijoitti totalisaattoriin 500 kruunua ja… sai nostaa 4.000 kruunua. 
Sitä paitsi hän sai nostaa ensi palkintona 800 kruunua. Hänen voittonsa oli 50.000 mark-
kaa… suurin voitto Tukholman ravikilpailuissa … - ”H.S.”. (Ilkka 11.2.1928.)120

Passiivisuutta kuvaa myös se, että Hevostalous-lehti meni niin pitkälle, ettei se tehnyt omaa 
selostusta kummastakaan totalisaattoriajosta – kilpailuselostukset se otti suoraan Helsin-
gin Sanomista. Vinjettien ”Urheilun alalta – Totalisaattoriajot” alla johtosanoilla ”Suo-
men ensimmäiset totalisaattoriajot” vs. ”Toiset totalisaattoriajot” siirrettiin lukija suoraan 
HS:n selostukseen (HT 2/1928). Kyse oli linjaratkaisusta: HT-lehti sitoutui valtiovallan 
määrittämään hevostalouteen, jonka keskiössä oli työhevosjalostus, ei raviurheilu tai he-
vospelaaminen. Seinäjoella ilmestynyt Ravilehti (2/1928) sen sijaan teki seikkaperäiset se-
lostukset molemmista kilpailuista. Toimitukselliset käytännöt kuvasivat ja vahvistivat eroa 
valtiovallan hevostalouden ja kansalaisyhteiskunnan raviurheilun välillä. Juuri 1920-luvun 
lopulla jakolinja kulki HT-lehden näkökulmasta katsottuna suhtautumisessa turhanaikai-
siin totalisaattoriajoihin ja ravikilpailuihin.

120 Helsingin Sanomat oli lainannut uutisen ruotsalaisesta lehdestä ja julkaissut sen 9.2.1928. Ilkka oli 
saksinut jutun Helsingin Sanomista ja lisännyt loppuun merkinnän ”H.S.”.
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6.2 Kohdeanalyysi: Kansalaisyhteiskunta puheen kohteena
Kohdeanalyysin kohteina olivat kaikki aineiston 75 uutis- ja mielipidejuttua, joissa eri toi-
mijat olivat esillä 587 kertaa. Ennen kohdeanalyysin tulosten esittelyä on syytä korostaa 
metodologista kontekstia: aineisto on ajalta, jolloin lehdistöjulkisuudessa oli korostetusti 
esillä ravikilpailujen vedonlyönti. Tämä on hyvä pitää mielessä tulkittaessa tuloksia eikä 
nähdä niitä liian yllättävinä.

Rahapeli- ja hevostalousjutuissa puheen kohteina olivat aineistossa pääosin kansalais-
yhteiskunnan toimijat: hevosmiehet, pelaajat ja raviradat (taulukko 6.4). Pelaajia kutsuttiin 
useimmiten vedonlyöjiksi. Käsite ponnisti tuoreesta säädöskielestä. Tulos on odotettu tut-
kimusajankohdan taustaa vasten. Vaikka puhujarakennettakin dominoivat kansalaisyh-
teiskunnan toimijat, olisi valtiojohto kuitenkin halutessaan hallinnut lehtien 1920-luvun 
puhujakenttää. Näin valtiojohtoon ei kyetty kohdistamaan suurta kriittisyyttä puheen 
kohteenakaan. Ensimmäisen tasavallan Suomessa todellisuus oli yksinkertainen: julkisuu-
den valtikka oli valtiojohdolla, mikä näkyi journalismissakin julkisen vallan omanlaise-
naan roolina.

Taulukko 6.4. Kuka esillä rahasta pelaamisen ja hevostalouden puheessa 1928, uutis- ja 

Toimija
Ravi

rengas
kusliit

to*
Ulko
maat

Valtio Poliiti
kot

Hevos
Pelaajat radat Media sä

HS 4,4 % 0,9 % 7,1 % 10,6 % 0,9 % 23,0 % 38,1 % 14,2 % 0,9 % 100 %
US 2,6 % 0,0 % 5,3 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 28,9 % 28,9 % 28,9 % 100 %
SS 25,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 100 %
AL 1,4 % 5,6 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 36,6 % 15,5 % 33,8 % 2,8 % 100 %

Ilkka 3,2 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 3,2 % 35,5 % 25,8 % 29,0 % 0,0 % 100 %
MT 2,2 % 0,0 % 4,3 % 10,9 % 0,0 % 21,7 % 26,1 % 21,7 % 13,0 % 100 %
HT 5,3 % 5,3 % 4,2 % 10,5 % 1,1 % 33,7 % 26,3 % 11,6 % 2,1 % 100 %
RL 18,5 % 2,1 % 8,5 % 9,5 % 0,0 % 28,6 % 18,0 % 14,8 % 0,0 % 100 %

arvo 8,5 % 2,4 % 5,6 % 8,7 % 0,5 % 27,1 % 24,7 % 18,7 % 3,7 % 100 %

* Hevosjalostusliittojen Keskusliitosta ja sen työtä jatkaneista yhteisöistä käytetään taulukoissa nimeä Keskusliitto.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat olivat esillä eniten kaikissa tapaustutkimuksessa mukana 
olevissa lehdissä lukuun ottamatta US:a ja SS:a, joissa ne esiintyivät tasapäin muiden toimi-
joiden kanssa. Kansalaisyhteiskunta siis dominoi kohteena olon lehdistöjulkisuutta  uutis- 
ja mielipidejutuissa. Kansalaisyhteiskunnan toimijat tulivat näin julkisuudessa puheen 
kohteiksi, havaituiksi ja merkille pannuiksi. Tämä julkisuudessa olo tuotti niille symbo-
lista pääomaa, jopa silloin, kun kohteena olo ei ollut välttämättä positiivista. Toki lehtien 
välillä oli eroja, niin lehtien kesken kuin jaottelussa sanoma- vs. hevoslehdet. Vedonlyöjät 
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olivat pääkaupungin sanomalehdissä esillä maaseutulehtiä enemmän. Esimerkkinä vedon-
lyöjien olosta puheen kohteena ote Tiituksen121  pakinasta:

Johan Ludvig Runebergin päivä valkeni tasavallan pääkaupungissa talvisena mutta lauha-
na…
Ensimmäiset suuret totalisaattoriravikilpailut olivat koonneet suuren määrän väkeä Poh-
joissataman radalle, mutta jos yhteiskuntaa säilyttävät kansalaispiirit olivat luulleet tilai-
suuteen saapuvan aivan ennenkuulumattoman kansanpaljouden, niin ei se kyllä toteu-
tunut… Yleisö oli pääpiirteissään samoja hevosurheilun harrastajia, jotka käyvät kaikissa 
ravikilpailuissa… Suurimman huomion esine oli… uusi, pari metriä korkea ja muutamia 
metrejä pitkä lautavaja, minkä nimikilpi ilmoitti nyt siksi monesti mainituksi totalisaatto-
ripääkallonpaikaksi…
Koska paikat näyttivät ahtailta, emme viitsineet ruveta tekemään… tungosta sietämättö-
mämmäksi, vaan tyydyimme seuraamaan arkkitehti Rönen uhkapeliä. Useimmat vedon-
lyöjistä lienevät uskoneet Erakon Poikaan… Sakari Pälsi oli etäältä viisas ja kuunteli… asian-
tuntijoilta ja muilta hevoshuijareilta näyttävien herrojen lausuntoja, joitten keskiarvona hän 
uskoi onnensa viitosen, Silkan, haltuun…
Hetkinen vain, ja sitten kuului kummastuksen huuto kansan huulilta: – Kakkonen  voit-
ti!!!
Niiden kasvoista, jotka olivat sattuneet lyömään vetoa kakkosen puolesta, loisti voitonrie-
mu…
Alku on aina hankala, ja tulosten laskeminen ja voittojen maksaminen vei niin pitkän ajan, 
että ne, jotka uskollisesti jonottivat osallistumistaan toiseen ajoon, saivat loppujen lopuksi 
pyyhkiä suutaan. He vain jonottivat, naamat sinisinä, selin rataan, jolla hevoset jo menivät 
hännät suorina, kunnes he saivat kuulla, ettei siihen ajoon voidakaan myydä vetolippuja…
Vihdoin alkoivat asiat valmistua ja nähtiin, että onni oli ensi lähdössä potkaissut voittajia 
seuraavilla summilla… Onnellisten… joukossa ensimmäisessä totalisaattoriajossa huoma-
simme m.m. kenraali Sihvon. Se kuuluukin asiaan. Armeijan päällikön täytyy voittaa. Voit-
taa tai kaatua... . (HS 6.2.1928.)

Yli neljännesvuosisadan HS:ssa maailman menoa kommentoinut Tiitus tarkasteli ensim-
mäisiä totoraveja taustallaan kansallisrunoilijan päivä. Hän ei asettanut totoraveja vastak-
kain tai rinnakkain kansallissankari Thunbergin esiintymisen kanssa Davosin MM-luis-
telussa. Tiituksen ote oli kevyen pakinagenren tapaan sovinnollinen. Hän rauhoitteli 
”yhteiskuntaa säilyttäviä kansalaispiirejä” vähätellen totoravien suosiota ja merkitystä tuo-
den kuitenkin esiin pelaamisen turmiollisuuteen ja rikollisuuteen kytkeytyvän ”hevoshui-
jari”-diskurssin. Tiituksen pakinan kautta HS antoi ikään kuin julkisen luvan pelaamisen. 
Seurapiiritapahtumassa oli paikalla kunniallisia ihmisiä sotaväen päällikön, jääkäriken-
raali Aarne Sihvon ja kansatieteilijä, kirjailija Sakari Pälsin johdolla.

HS:n (6.2.1928) mukaan Sakari Pälsi pelasi totoa, mutta Suomen Kuvalehdessä julkais-
tussa pakinassaan Pälsi ei yhtynyt HS:n positiiviseen eetokseen totalisaattoria kohtaan:

121 Nimimerkki Tiitus oli Ilmari Kivinen (1883–1940), Helsingin Sanomien johtava pakinoitsija 1914–
1940. Pakinoitsijoiden valta-aikaa olivat Suomen lehdistössä 1920- ja 1930-luku, kyse oli osaltaan journalis-
min viihteellistymisestä. (Tommila & Salokangas 1998, 203–205.)
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Tietosanakirja ilmoitti… että totalisaattori on kilpailuissa käytetty vedonlyöntien tar-
kastuslaitos. Äskettäin Suomen kansakaan tuskin tunsi paremmin tätä kojetta. Mutta 
nyt totalisaattori on tullut ja vaati täyttä huomiota. Se esittäytyi Helsingin merenjäällä… 
Runebergin päivänä ja Davosin maailmanmestaruuskilpailujen aikana… Lienevätkö to-
talisaattorin maahantuojat pystyttäneet pelivehkeensä tahallaan täksi suureksi päiväksi… 
kilpailemaan isänmaallisten ja urheilullisten harrastusten kanssa? Tunnustan, että toivoin 
totalisaattorin uppoavan mereen, kun jää painui ihmisten alla, ja… istumapaikat joutuivat 
veden valtaan. Mutta jää kesti, ja totalisaattori säilyi, ja ihmiset löivät vetoa pelkäämättä. 
(Suomen Kuvalehti 3/1928; Mahlamäki 2003, 30.)

Suomen kansallisrunoilijan J.L. Runebergin päivää Pälsi ei pitänyt soveliaana ajankohta-
na hevospelin aloittamiselle. Myös samaan aikaan järjestetyt luistelun MM-kisat Sveitsin 
Davosissa olivat hänelle ensimmäisiä totoraveja urheilullisempi tapahtuma. Vaikka paki-
nan voi tulkita ironisesti, pilke silmäkulmassa tehdyksi, voi myös panna merkille, etteivät 
totoraveihin siinä kytkeytyneet isänmaallisuus ja urheilullisuus. (Raevuori 1982a, 16–17; 
ks. myös Mahlamäki 2003, 30–31.) Totoravit Runebergin päivänä oli Pälsille pyhäinhä-
väistys. Ravien ja urheilun liitto oli jo aikalaisilta unohtunut, eikä hevonen ei ollut (enää) 
urheilusankari. Rahapeli irrotti raviurheilua entisestään jalon urheilun kentältä vieden sitä 
turhanaikaisuuden ja synnin syövereihin. Vaikka pakina tulkitaankin ironisena, siinä jul-
kipantu huumori perustui Pälsille todellisiin eroihin ja merkityksiin.

Maaseudun sanomalehdissä, Ilkassa ja AL:ssä, olivat hevosmiehet useimmiten esil-
lä ollut ryhmä. Tämä kertoo paitsi siitä, että pelaaminen oli alkuvaiheessa kytkeytynyt 
”suurkaupunkeihin” – kuten Suomen Ravirengaskin (1922) oli alun perin anonut – myös 
siitä, että arkiset, ilman pelaamistakin toimeenpannut hevostapahtumat olivat 1920-luvun 
maaseutulehtien rutiininomaista uutisaineistoa:

Mäntän ravikilpailut pidettiin… t.k. 5.päivänä Seppälän jäällä. Kilpailuja suosi kohtalainen 
sää. Rata oli hyvä, yleisömenestys erinomainen, ajajia tavallisuuteen nähden kohtuullisesti, 
noin parikymmentä hevosta… Tasoitusajossa kilpailtiin... vuorineuvoksetar Serlachiuksen 
lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Kun sen säännöt edellyttivät vain määrätyt laukat ja täy-
sin kunnollisen ajon, ei Kössin Piirto, vaikka voittikin, päässyt haarikan omistajaksi, sillä 
sen ajo ei täyttänyt vaatimuksia. Sen sijaan Mannilan Arvo, jota ajettiin hillitysti ja kauniis-
ti… merkitsi nimensä haarikan voittoluetteloon. (AL 7.2.1928.)

Kummassakin hevoslehdessä hevosmiehet olivat toimijoista eniten esillä. Ravilehti toi voi-
mallisesti esiin myös Suomen Ravirenkaan. Ravilehden helmikuun 1928 kokousselostus-
juttu kuvaa sitä ravientusiasmia, joka lehden toimituksessa vallitsi samoin kuin sitä, ettei 
hevosjournalismi 1920-luvulla ollut vielä erityisen professionaalista:

Lauantaina helmikuun 4. pnä – ensimmäisten totalisaattoriajojen aattona – pidettiin S.R:n 
sääntöjen määräämä vuosikokous Helsingissä renkaan omassa huoneustossa. Kokouksen 
avasi yhdistyksen puheenjohtaja El. majuri H von Essen, lausuen samalla eräitä kauniita 
muistosanoja mananmajoille siirtyneen hevosystävän S.R:n innokkaan jäsenen ja raviurhei-
luasiain uupumattoman työntekijän konsulentti O. Schärlundin muistoksi, jota seisaalleen 
nousemalla läsnäolijat kunnioittivat.
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Kokouksen avaaja valittiin myös virallisen kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjaa piti, 
renkaan vakinaisen sihteerin ollessa muiden kiireiden takia estettynä, toimittaja Lauri 
Rinta… Puheenjohtajan todettua, että kokous oli laillisesti ilmoitettu ja kokoonkutsuttu, 
huomattiin että kokouksessa olivat seuraavat osanottajat: … Pohjanmaan Hevosystäväin-
seurasta toim. Lauri Rinta… . (RL 2/1928.)

Ravilehden juttu kertoo myös ravijournaalien suhteesta muihin instituutioihin: hevosleh-
det olivat muiden instituutioiden jatke, ei itsellinen toimija. Journalistinen diskurssi pyrki 
esittämään siihen suhteessa olevia instituutioita (Ekecrantz 1994, 12). Ravilehden ravi-
diskurssi esitti Ravirengasta. Hevos- ja ravijournalismi sen kyljessä olivat tiukasti kiinni 
1920-luvun hevostalouden kentässä.

6.3 Ensisijainen kanta hevospelaamisen funktioon ja verottamiseen: 
Hevoslehdet rahasta pelaamisen myyntimiehinä

Suomalaisessa journalismissa ei 1920-luvun lopulla voi erottaa – 1900-luvun lopun tapaan 
– selvää ensisijaista kantaa hevospelien tuottojen jakoon. Journalismihan vasta pohti raha-
pelilegitimaation seurauksia, mutta sen sijaan 1928 voidaan kyllä analysoida toimijoiden 
ensisijaista kantaa (hevos)pelaamisen funktioon ja verottamiseen. Tuotonjako- ja hevospe-
lifunktiopohdintaa mutkistaa 1920-luvun tulkinnassa termien ’julkinen’ ja ’yhteisöllinen’ 
nivoutuminen hevostalouskäsitteen merkityskamppailuun. Erottelut elivät 1920-luvulla 
sekä hevostalouden sisäisessä kamppailussa (työhevosjalostajat vs. raviurheilijat) että alan 
julkista valtaa vastaan käymässä kamppailussa (hevosjalostus vs. urheilu). Toinen analyyt-
tinen mahdollisuus olisi voinut olla pohtia hevospelien funktiota ja pelituottojen jakoa 
tematiikalla yksityinen vs. julkinen – varsinkin, kun vielä 1940-luvulle saakka osa suo-
malaisista raveista oli yksityisiä ravikilpailuja vastakohtana julkisen vallan valtionajoille 
(Mahlamäki 2003, 16). Koska ’yhteisöllinen’ on ollut osa hevoskenttää vuosisatojen ajan ja 
termi kuvaa yhteisöjen kehkeytymistä hevosen ympärille ’yksityistä’ osuvammin, päädyin 
pohdinnassani erotteluun yhteisöllinen vs. julkinen. Ensin mainittu viittaa kansalaisyh-
teiskuntaan ja jälkimmäinen julkiseen valtaan, valtioon erinäisine jatkeineen. Juuri yhtei-
sölliseen ja julkiseen kytkeytyi 1928 hevospelien funktioproblematiikka: oliko totalisaat-
torin funktio tukea pääosin julkisen vallan hevostaloutta eli työhevoskasvatusta vai ensi 
sijassa kansalaisyhteiskunnan hevostaloutta, yhteisöllistä raviurheilua?

Kaikista aineiston 75 jutusta koodasin jutun kannan hevospelaamisen funktioon ja ve-
rottamiseen. Jotta olisi mahdollista analysoida lehtien ensisijainen kanta yleensä rahapelien 
ja erityisesti hevospelaamisen funktioon ja verottamiseen, tarvitsin neljä ensisijaisen kan-
nan peruskuvausta:

A. Julkisen hyvän kanta = Rahasta pelaamisen funktiona on ensisijaisesti hyödyn tuot-
taminen julkiselle vallalle ml. julkisen vallan hevostalouden tukeminen.

B. Yhteisöllisen hyvän kanta = Rahasta pelaamisen funktiona on ensisijaisesti yhtei-
söllisen hyödyn tuottaminen kansalaisyhteiskunnalle ml. raviurheilun tukeminen.
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C. Pelaamisen välttämisen kanta = Pelaaminen sen paremmin julkisen vallan kuin 
kansalaisyhteiskunnan tarkoitusperien vuoksi ei ole hyväksyttävää. Hevospelaami-
nen ei saa palvella julkisen vallan hevostaloutta eikä kansalaisyhteiskunnan raviur-
heilua.

D. Jutusta ei pystytty määrittämään ensisijaista kantaa.

Aineisto ei ollut analyysin kannalta kiitollinen, 45 %:ssa jutuista kantaa ei pystytty määrit-
tämään. Suomessa oli rahasta pelaaminen hyväksytty jo 1926, jolloin oli annettu lupa myy-
dä raha-arpoja. Hevospelaaminen ei tämän aineiston perusteella enää talvella 1928 herättä-
nyt juurikaan intohimoja puolesta tai vastaan. Pääosa kannanotoista rahasta pelaamiseen 
tuli esille mielipidejutuissa. Ensimmäisen tasavallan Suomen lehdistö esitti – jos ylipäätään 
otti kantaa – hevospelaamisen funktioksi ensisijaisesti yhteisöllisen hyvän, siis kansalaisyh-
teiskunnan ravitoiminnan edistämisen (taulukko 6.5). Tulos on odotettu, olihan rahapelit 
1920-luvun julkisuudessa yhdistetty hevoskilpailuihin Suomessa Ravirenkaan anomuksis-
sa jo vajaan vuosikymmenen, ja vielä pidempään kilpahevosen ja vedonlyönnin kytkös oli 
esiintynyt ulkomaisissa diskursseissa.

Taulukko 6.5.
juttua

Pelaamisen 
välttäminen Ei kantaa

HS 9,1 % 36,4 % 36,4 % 18,2 % 100 %
US 0,0 % 30,0 % 10,0 % 60,0 % 100 %
SS 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 %
AL 0,0 % 0,0 % 13,3 % 86,7 % 100 %

Ilkka 0,0 % 37,5 % 0,0 % 62,5 % 100 %
MT 20,0 % 20,0 % 20,0 % 40,0 % 100 %
HT 33,3 % 55,6 % 0,0 % 11,1 % 100 %
RL 6,3 % 62,5 % 0,0 % 31,3 % 100 %

9,3 % 34,7 % 10,7 % 45,3 % 100 %

HS oli 1920-luvun alussa suhtautunut rahasta pelaamiseen kielteisesti. Kansanedustajan 
roolissa lehden päätoimittaja oli jyrkästi vastustanut aikeita sallia hevospelaaminen. Vaik-
ka HS:n kanta sittemmin liudentui rahapelit sallivaksi, löytyi lehden rahapelidiskurssissa 
vielä 1928 vastakkaisiakin käsityksiä:

Näitä arpajaisia kannattavat… keskiluokka ja köyhimmät ihmiset. Rikkaat ostavat arpoja 
vain huvikseen. Keskiluokka… [ja] köyhälistö ovat… tyytyväisiä, jos sattuvat voittamaan 
tuhannen ja päävoitto on niin suuri summa, että voivat sen voittaessaan menettää järkensä, 
niin kuin on jo tapahtunut… . (HS 5.2.1928.)

Hevoslehdet sen sijaan tulkitsivat totalisaattorin tulon ravikilpailuihin pääosin yhteisöl-
lisen hyvän kehyksessä ja niiden kannanottorakenne erosi selkeästi sanomalehdistä. Kun 
sanomalehdet pääosin välttivät kannanottoa rahasta pelaamiseen, näkivät hevoslehdet 
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hevospelaamisen funktioksi useimmiten kansalaisyhteiskunnan raviurheilun tukemisen 
(taulukko 6.6).

Taulukko 6.6. Hevoslehdet vs. sanomalehdet, ensisijainen kanta (hevos)pelaamisen funktioon 1928, 

Julkinen Pelaamisen 
välttäminen Ei kantaa

16,0 % 60,0 % 0,0 % 24,0 % 100 %
6,0 % 22,0 % 16,0 % 56,0 % 100 %
9,3 % 34,7 % 10,7 % 45,3 % 100 %

Mutta hevoslehdissäkin oli eroja. Ravilehti toi esiin innostuksensa ja odotuksensa hevos-
pelaamisesta raviurheilulle. Varmuuden vuoksi se kaivoi vielä esiin perusteet ulkomailta:

Järjestelmällisellä raviurheilulla on vanhat juurensa Ranskassa, se peräytyy aina vuodelta 
1836. Mutta vasta kun totalisaattori… 1888 hyväksyttiin käytäntöön, sai raviurheilu kuin 
purjeet allensa ja on sitten jatkuvasti edistynyt, mikä käy selville seuraavasta tilastosta:… . 
(Alb. Lindström: ”Ranskan raviurheilusta ja ranskalaisia juoksijoita”, Ravilehti 1/1928, leh-
den toimituksen tekemä suomennos Hästen-lehdessä julkaistusta jutusta.)

Julkisen vallan jatkeeksi asettunut HT-lehti taas toi esiin hevosjalostuksen ja -pelaamisen 
yhteyden:

Kuluneenakin vuonna ovat hevoskasvattajat saaneet… tuntea pettymystä sen johdosta, että 
hevosten hinnat ovat kasvatuskustannuksiin nähden olleet liian alhaiset. He ovat menettä-
neet osan korvauksesta, minkä kasvattamiseen kiinnitetty työ ja varat ovat sietäneet saada 
maksukseen. Jos kuitenkin otamme vaivaksemme tarkastella… vuodenaikaisia olosuhteita, 
niin löydämme niistä monta piirrettä, jotka antavat voimaa ja rohkeutta… sekä hevosen kas-
vattajalle että käyttäjälle…

Kuluneena vuonna annettiin lupa hevoskilpailuissa käyttää totalisaattoria. On toivottavaa, 
että tämä toimenpide osaltaan voitaisiin saada hyödyttämään maan hevostaloutta. (HT 
1/1928.)

HT-lehden hevosjournalismi oli sidoksissa julkisen vallan hevostyön ja (työ)hevosjalos-
tuksen arvoihin. Raveilla ja rahapelillä oli tässä kytköksessä sivuosa. Toki niin HT- kuin 
RL-lehden hevosjournalismi oli 1920-luvulla vielä lujasti kiinni hevostalouden kentässä, 
eikä voi puhua journalismin irtaantumisesta tai hevoslehtien itsenäistymisestä.
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6.4 Väittämäanalyysi: Rahapelit järjestää 
kansalaisyhteiskunta, tuoton jakaa valtio

Väittämät ovat tässä tapaustutkimusosiossa journalistista puhetta, jolla perusteltiin niin 
rahasta pelaamista kuin siitä pidättäytymistä, legitimoitiin julkisen vallan valvonnassa 
tapahtuva rahapeli keinoksi hankkia varoja valtiolle ja/tai kansalaisyhteiskunnalle tai yli-
päätään pohdittiin rahasta pelaamisen eri ulottuvuuksia. Seuraavassa esitän väittämäana-
lyysin tulokset. Kaksi ensimmäistä väittämää (taulukot 6.7 ja 6.8) liittyvät yleiseen keskus-
teluun rahasta pelaamisesta. Kolmas väittämä (taulukko 6.9) kytkee yhteen urheilun, ravit 
ja rahapelit, ja sen kautta siirrytään kahteen viimeiseen, vain hevospelaamista koskevaan 
väittämään (taulukot 6.10 ja 6.11). Taulukot on tiivistetty niin, ettei esitetä 0-tulosta toimi-
jalle laisinkaan, jos ei esiinny myöntöä tai kieltoa yhdessäkään osiossa.

Enemmistö lehdistöstä katsoi, että rahasta pelaamisen organisointi kuuluu kansalais-
yhteiskunnan yhteisöille (taulukko 6.7). Varsinkin pääkirjoituksissa asiaan otettiin kantaa:

Lähenemme… ensimmäistä totalisaattoritilaisuutta... Ravirenkaalle kuuluu kunnia… pan-
na myllyt pyörimään. Sitten… painellaan jäljessä muuallakin maassamme. Kuin muisto-
juhlaan rientää Suomen hevoskansa silloin Helsinkiin. Kukaan ei ole nähnyt ei kokenut 
tuota kummaa ennemmin… Luonnollista on, ettei totalisaattoripeli hevoskilpailuissa saa 
aluksi mitään loistavia tuloksia, sillä olemmehan me suomalaiset yleensä hitaita ottamaan 
omaksemme uusia yrityksiä. Mutta mihinkäs tässä on kiire! Ja kyllä kissa kynnet löytää kun 
puuhun pitää. Niin että antaa huhkia vain! (RL 1/1928.)

Muista toimijoista ainoana väittämään kantaa ottanut Ravirengas oli mediaenemmistön 
kanssa samaa mieltä (taulukko 6.7). Lehdistön puhe hallitsi kuitenkin tämän väittämän 
keskustelua ja siltä tuli myös kolme epäilyä rahasta pelaamisen luontaisesta yhteydestä vain 
kansalaisyhteiskuntaan:

Arpajaisia on pidetty… hyvien tarkoitusperien toteuttamiseksi. Mutta nähtävästi kansa al-
kaa arvella, että… hyvät tarkoitukset on… toteutettu… halu arpojen ostamiseen on vähen-
tynyt… . (AL 5.2.1928.)

Taulukko 6.7. 
 (ja rahasta pelaamisen funktiona on kansalaisyhteiskunnan toimintojen 

tukeminen) Väittämä A 

 (eikä julkisen vallan pidä edistää rahasta pelaamista 
kansalaisyhteiskunnan hyväksi) Väittämä AE

Toimija Myönnetään
Ravirengas 3 0
Media 11 3
Yhteensä 14 3
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Kannanottoja säädöstyön pohjautumiseen koti- vs. ulkomaisiin kokemuksiin tuli niukas-
ti (taulukko 6.8). Yhtä lukuun ottamatta ne tyrmäsivät puhtaan suomalaisuuden idean. 
Julkisuudessa tuli esiin näkemys, että oli otettava huomioon myös muita kuin kotimaan 
kokemuksia varsinkin pohdittaessa hevospelien funktioita ja verotusta. Rahasta pelaa-
misen sallimista perusteltiin jopa ulkomaisuuden itseis- ja oheisarvolla. Aino Acktén jo 
1909 Nuori Suomi -joulualbumissa esittämä yhteys suvaitsevaisuuden, laajakatseisuuden 
ja rahapelien välillä ponnahti esiin myös hevospelipuheessa: Kun maa hallitsi rahapelit, 
se kuului sivistyskansojen joukkoon. Julkinen, valvottu vedonlyönti esitettiin synnillisen, 
valvomattoman ja rikollisen uhkapelin vastakohtana ja sen uskottiin edistävän eläinsuoje-
lua sekä tuovan järjestyksen raviradalle (Mahlamäki 2003, 24). Lehdistöjulkisuudessa tuli 
esiin eettinen yhteys sivistyksen, eläinsuojelun ja rahasta pelaamisen välillä:

Meillä ennen aikaan ajajat radalla nykivät piiskasivat, helisyttivät rautakettinkejä hevosia 
pelästyttääkseen ja kiroilivat. Muualla [ulkomailla] kilpa-ajo- tai ratsastusradoilla, jäykkä 
kuri, kaikki säännöstelyn alaista innostunutta, mutta silti säädyllisesti käyttäytyvää ylei-
sö… Hillityt kilpa-ajot, joissa totalisaattoria käytettiin, olivat osoitteena siitä, että mekin 
Suomessa… pääsemme tässä suhteessa muiden sivistyskansojen tasolle. (”Totalisaattoriin 
tutustumassa”, kolumni, HS 8.2.1928.)

Taulukko 6.8.  (ja tämän vuoksi julkinen valta 
määrittelee niiden organisoinnin ja funktion kansallisista lähtökohdista) Väittämä B 

 (vaan 
lainsäädäntötyössä pitää ottaa huomioon naapurimaiden kokemukset) Väittämä BE

Toimija Myönnetään
Ulkomaat 0 2

1 0
0 1

Media 0 2
1 5

Rahasta pelaaminen oli liitetty hevoskilpailuihin jo 1600-luvun Englannissa ja rahapelien 
kytky ihmisurheiluun oli vasta alullaan 1920-luvun Euroopassa: jalkapalloveikkaus start-
tasi Englannissa 1922 (Ylikangas 1993, 9). Vedonlyönti yhdistettiinkin eurooppalaisessa 
1920-luvun julkisuudessa pääosin hevoskilpailuihin. Vaikka raviurheilu tulkittiin 1920-lu-
vun Suomessa vielä monesti urheiluksi, sanoma- ja hevoslehdistön julkisessa puheessa ei 
kieltolainkaan Suomessa juuri nähty sopimattomaksi tuoda rahasta pelaamista myös (ravi)
urheilukilpailuihin122 (Taulukko 6.9).

122 Urheilulehti tulkitsi rahapelin ja urheilun liiton toisin eikä lehti enää totalisaattorin tulon jälkeen 
palvonut hevosia urheilusankareina. Moraalinen ja eettinen näkökulma salli Urheilulehdelle vain urheilevat 
kohteet, ei pelikohteita.
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Taulukko 6.9.  (ja koska raviurheilu on 
urheilua, ei sielläkään ole soveliasta kiihottaa pelihalua yleisössä) Väittämä C 

 (koska se lisää mielenkiintoa raviurheilua kohtaan sekä pitää rahasta 
pelaamisen julkisen vallan hallussa) Väittämä CE

Toimija Myönnetään
Ravirengas 0 1

0 1
0 1

Media 2 21
2 24

Urheilulehtien hylättyä hevosjournalismin se jatkui 1920-luvulla hevos- ja sanomalehdissä. 
Toton myötä niissä esiintyi ensi kerran myös rahasta pelaamisen opastusta, varhaista peli-
journalismia:

Tänään klo 12 alkavat… ensimmäiset totalisaattoriajot maassamme… Kehoitamme yleisöä 
tarkoin seuraamaan kuulutuksia… kaikki ohjelmassa tapahtuneet muutokset ilmoitetaan 
megafoonilla… Mahdoton on varmasti ennustaa voittajaa, sillä mahdollisuudet ovat järjes-
tetyt totalisaattorin takia siten, ettei kukaan voi varmasti edeltäkäsin sanoa kuka voittaa. 
(HS 5.2.1928.)

Lehdistö yhdisti luistelun MM-kilpailut Davosissa ja totalisaattoriravit (AL 5.2.1928). Se 
myös korosti (HS 11.2.1928) julkisen vallan mahtia tuomalla valtiojohdon puhujaksi ve-
donlyöntiohjesäännön sanoilla, jotka kertojan äänen (vrt. Reunanen 1994) huomautuksel-
la tekivät panoksesta sopivan pienen myös urheilukilpailuihin:

Suomen kansa on nyt täynnä Davosia ja talviolympialaisia, niin täynnä, että se varmaan 
räjähtäisi, ellei ensi kerran käytössä oleva totalisaattori hiukan verran hajoittaisi huomiota 
toisaallekin (AL 5.2.1928).

Ajot ovat ohjelmassa nyt merkityt lähtöjen mukaan… Hevosten sijoittumisesta voidaan 
lyödä vetoa vain 50 markan suuruisilla panoksilla, sillä vedonlyöntiohjesäännöissä ei sallita 
samana päivänä sijoittumispanoksia kahta suuruutta. (HS 11.2.1928, kertojan ääni, allevii-
vaus MM.)

Media määritteli raviurheilua jo 1920-luvulla ihmisurheilusuhteen lisäksi osana hevosja-
lostusta ja kasvatusta. Raviurheilu ei ollut 1920-luvulla hevostalouden keskiössä. Hevosen 
pääasiallinen käyttäjä maatalous asettui useimmiten raviurheilun edelle, ja raviurheilu 
näyttäytyi monesti hyödyllisen työn vastakohtana, turhanaikaisuuden kehyksessä. Mutta 
totalisaattori toi raveille myös uuden julkisen merkityksen. Jatkaako raviurheilu osana he-
vosjalostusinstituutiota vai onko sen funktio jatkossa jotakin muuta? Lehdistössä pohdit-
tiin jopa raviurheilun irtaantumista hevostalouden kentästä (taulukko 6.10).
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Taulukko 6.10.  (ja näin on perusteltua 
keskustella hevospelien verotuksen oikeudenmukaisuudesta raviurheilun ja 
hevosjalostuksen kesken) Väittämä D 

 (ja tämän vuoksi ei ole tarpeen keskustella 
hevospelien verotuksen muuttamisesta raviurheilun ja hevosjalostuksen kesken) 
Väittämä DE

Toimija Myönnetään
Ulkomaat 1 0

1 0
Media 2 2

4 2

Toimittajien pohdinta liittyi raviurheilun uudistuvan funktion ohella pohdintaan hevos-
pelikentän hallinnasta: Sallimalla raveissa totalisaattoripeli oli mahdollista kesyttää peli-
himoa, ehkäistä rikollisuutta ja suunnata tulot kansantaloutta palveleviin tarkoituksiin 
– aivan kuin teki 2010-luvun lopun Suomessa valtion omistama, monopoliasemassa oleva 
rahapeliyhtiö:

Kun kerran intohimoja ei voida poiskitkeä, vaan ne vallalle päästyään voisivat salaisuudessa 
versoen myrkyttää koko kansan, niin on sittenkin parempi, että yleisö totalisaattorin avulla 
edistää hevoskasvatusta ja hevossiitosta kuin että se lihottaa kaikenlaisten bauernfängerien 
ja muiden loisolioiden taskuja (”Totalisaattoriin tutustumassa”, kolumni, HS 8.2.1928).

Vähäisissä kannanotoissa (taulukko 6.10) totolla ryyditetty raviurheilu artikuloitui apu-
keinoksi myös yleville kansallisille päämäärille: suomalaisen hevosen kasvatukselle ja ja-
lostukselle (ks. myös taulukko 6.11). Niin raviurheilun kuin hevosjalostuksen hyöty voitti 
vanhakantaiset pelaamisen synnin ja raviurheilun turhanaikaisuuden täyttämät puheava-
ruudet. Hevospelipuhe oli näin osa nuoren Suomen kansallista arvopuhetta. (Työ)hevos-
jalostukselle pelaamisesta osoitettu hyöty toimi samalla hevospelaamisen moraalipesuri-
na, jolla tehtiin selkeä ero valvotun vedonlyönnin ja villin uhkapelin kesken. Helsingin 
Sanomien 8.2.1928 yo. esimerkkijutun otteessa hevoskilpailujen rahapeli erotettiin villistä 
korttipelistä, jossa pelihuijari (Bauernfänger) sieppaa muiden pelaajien omaisuuden.

Kenelle uusien hevospelien tuotot sitten kuuluivat? Kun lupa rahasta pelaamiseen he-
vosmiehille tuli, julkisuus ei alkuvaiheessa kyseenalaistanut hevospelien rahanjaon oikeu-
denmukaisuutta. Julkisuus rakentui sille tarjotuista aineksista: tuoreesta vedonlyöntiase-
tuksesta (taulukko 6.11).
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Taulukko 6.11. 
ja radoille (ja tämän vuoksi pitää verottaa hevospelejä julkisen vallan hyväksi 
kasvattamalla valtion osuutta totalisaattorista) Väittämä E 

 (ja tämä turvataan parhaiten nostamalla pelaajan osuutta 
hevospeleissä) Väittämä EE

Toimija Myönnetään
Ulkomaat 1 0
Media 6 0

7 0

Totoasian ylipäänsä myönteinen ratkaisu vajaan vuosikymmenen yrittämisen jälkeen oli 
saanut asiaa ajaneet Ravirenkaan edustajat suhtautumaan rahasta pelaamiseen suurella va-
kavuudella. Lupa pelaamiseen oli tässä vaiheessa riittävä, eivätkä kansalaisyhteiskunnan 
toimijat esittäneet tutkimusjakson aikana näissä lehdissä yhtään kriittistä puheenvuoroa 
päätettyä rahanjakoa vastaan.

Näin huolimatta siitä, etteivät pelaajien ja järjestäjien osuudet olleet sitä, mitä anomuk-
sessa oli tavoiteltu. Mediakin toi valtion totosta saaman rahamäärän ja osuuden selkeästi 
esiin:

Vedonlyöntien yhteissumma oli 88.510 markkaa, mistä valtiolle tulee 30 prosenttia (SS 
7.2.1928).

Järjestävä seura sai totalisaattorin kautta 10 % eli… 9.000 ja valtio… 18.000 mk (MT 
7.2.1928).

1920-luvun Suomessa kansalaisyhteiskunnan yhteisöt olivat ylipäätään tyytyväisiä saamas-
taan rahapeliluvasta eikä tuotonjakoproblematiikka ponnahtanut esiin. Valtiovalta salli 
rahapelien pelaamisen, kunhan se tapahtui julkisen vallan kontrollin alla. Tuotonjako on 
juuri se konkretia, jonka julkinen valta on suomalaisen rahasta pelaamisen kentällä pitänyt 
itsellään alusta alkaen. Kansalaisyhteiskunnan yhteisölle sallittiin rahapelit, mutta tuoton-
jaosta päätti julkinen valta.

6.5 Yhteenvetoa: Hevosmiesten 1920-luvun argumentit 
julkisen vallan rahapelipuheen perusteiksi

Tiivistän tämän tapaustutkimuksen annin seuraaviin huomioihin. Osa oli yllättäviä aina-
kin tekijälle. Yllättäviä siksi, etteivät tulokset olleet selvitettävissä vain metodologisella 
kontekstilla (aineistovalinnalla, kysymyksenasettelulla tai laskentatavoilla), ja myös siksi, 
ettei aikamatka yli yhdeksän vuosikymmenen taakse nuoren Suomen journalismiin ollut 
sittenkään kovin pitkä.
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Yhdentoista päivän aikana julkaistiin kahdeksassa lehdessä yhteensä 75 rahasta pelaa-
miseen tai hevostalouteen liittynyttä juttua. Tutkimusjaksolla pidetyt Suomen ensimmäi-
set ja toiset totoravit nostivat rahapelit ja ravit myös lehtien lähtöjutuiksi, ja hevospelaa-
minen nousi toton myötä median päivälistalle (vrt. Luostarinen & Uskali 2006, 182–183; 
Suhonen 1994, 70). Rahapelien salliminen ja toton tulo raveihin merkitsi toimijoille uusia 
asemia myös hevosjournalismin kentällä. Jo ravien varhaisvaiheista alkaen, 1800-luvun 
puolivälistä, raviurheilu oli lehdistöjulkisuudessa esitetty myös urheilun, ei vain hevosjalos-
tuksen näkökulmasta. Aina 1920-luvulle saakka ravihevoset esiintyivät urheilusankareina 
myös Suomen Urheilulehdessä (5/1899, 4/1902, 8/1923), mutta totalisaattoriajan alkaessa 
Urheilulehden kiinnostus raveja kohtaan loppui tyystin, se ei palvonut hevosia enää ur-
heilusankareina. Vaikka Urheilulehti kadotti raviurheilun, oli urheilu kuitenkin se alusta, 
jolle ravi- ja rahapelijournalismi 1920-luvun lopussa asettautuivat. Urheilulehden rinnalle 
ravien seuraajiksi olivat tulleet jo ennen totalisaattorikauden alkua hevos- ja päivälehdet.

Rahasta pelaamisesta ja hevosista puhuttiin 1928 pääosin uutisissa, omasihan tutki-
musjakson aihe, ensimmäiset totalisaattoriravit, uutisellisia ulottuvuuksia. Puhetekojen 
määrä uutisjutuissa jäi 1928 aineistossa vähäiseksi, ja journalismin rooli oli lähinnä tilan 
antamista toimijoille. Uutisjutut olivat kuitenkin myös osa modernin projektia, joka us-
koi tiedon, koulutuksen ja uuden tekniikan muuttavan yhteiskuntaa. Lehtien ennakko- ja 
taustajutuissa opetettiin kansalle rahasta pelaamisen taitoa. Päivälehdissä julkaistiin to-
to-opastusta ja vihjeitä laajasti – olihan kyseessä uusi elämänalue.

Rahasta pelaamisen ja hevostalouden julkisuus rakentui sille tarjotuista aineksista: 
lehdistö esitteli palstoillaan auliisti muita instituutioita. Usein ääneen pääsi kansalaisyh-
teiskunta hevosmiesten johdolla. Rahapelien juridinen perusongelma oli tutkimusajan-
kohtana jo ratkaistu, eikä media katsonut velvollisuudekseen lähteä ratkomaan pelaajien 
vs. valtion osuuden dilemmaa; toimittajat olivat 1920-luvun Suomessa enemmän report-
tereita kuin asiantuntijoita. Hevosalan instituutioiden, Ravirenkaan ja Hevosjalostusliit-
tojen Keskusliiton, asema ei ollut puhujana tietävien laitosten luokkaa, vaan puhetekojen 
kenttää hallitsivat hevosmiehet ja paikalliset hevosyhteisöt.

Journalistisessa julkisuudessa kansalaisyhteiskunnalla – kansalaisilla ja paikallisyhtei-
söillä – oli puhujana merkittävä rooli. Sitä selittää osin tutkimusajankohta: Suomen julki-
nen valta ja hevosalan instituutiot olivat vielä nuoria ja hevosjournalismi taitekohdassaan. 
Perinteinen hevostalousjournalismi oli saanut rinnalleen urheilu- ja pelijournalismin. Jour-
nalistinen konventio oli selkeää: esitetyn ja esittävän diskurssin rajat olivat kirkkaat. Toki 
nykyjournalismin konventioiden koulima lukija saa olla tarkkana erotellessaan 1920-lu-
vun journalismissa lähteen ja toimituksen puhetta. Nuori ravijournalismi oli kehityksensä 
alussa ja sen institutionalisoitumisen aika koitti vasta, kun raviurheilu sai merkitystä yh-
teiskunnassa. Ravijournalismi ja rahasta pelaamisesta generoitunut pelijournalismi, peli-
opastuksen ja totovihjeiden käytäntöinä, ei ollut vielä massailmiö. Ravijournalismi alkute-
kijöissäänkin oli kuitenkin jo osa prosessia, jossa journalismi kehittyi 1900-luvulla hitaasti 
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mutta varmasti kohti aiempaa ammatillisempaa ja vähin erin erikoistuvampaa työnjakoa 
myös toimitusten sisällä.

Kansalaisyhteiskunnan toimijat olivat myös eniten rahapeli- ja hevostalouspuheen koh-
teena. Tulos on metodologista kontekstia vasten odotettu. Eroa lehtien välille löytyi siitä, 
mistä kansalaisyhteiskunnan osasta eri lehdet puhuivat. Pääkaupunkilehtien kohteina oli-
vat useimmiten pelaajat tai raviradat, kun taas maaseudulla ja hevoslehdissä olivat eniten 
esillä hevosmiehet. Lehtien välillä oli eroja myös suhtautumisessa rahapelaamiseen yleensä. 
Sanomalehdet välttivät pääosassa jutuista kannanottoa, kun taas hevoslehdissä hevospelaa-
misen funktioksi nähtiin niin kansalaisyhteiskunnan raviurheilun kuin koko hevostalou-
den tukeminen.

Väittämäanalyysin voi tiivistää toteamukseen: rahasta pelaaminen sopii kansalais-
yhteiskunnan organisoitavaksi raviurheilussa, mutta järjestelyissä on otettava huomioon 
myös ulkomaiset opit ja tuotonjaon määrittää julkinen valta. Tämä julkisen vallan rooli 
tuotonjaon määrittelijänä korostui hevospelejä koskevassa rahasta pelaamisen journalisti-
sessa puheessa alusta alkaen – olivathan hevoset 1920-luvun lopulla merkittävä kansanta-
louden resurssi.

Jo 1920-luvun lehdistöjulkisuudesta ponnistava hevospeliyhteisön ja julkisen vallan 
välinen suhde on monesti ollut kiinteämpi ja monisyisempi kuin muiden rahapelitoimi-
joiden suhde valtioon. 1920-luvun Suomalainen Ooppera Oy ja Suomen Kansallisteatteri 
Oy sekä seuraavien vuosikymmenten RAY ja veikkausyhtiö suuntasivat hevospeli-instituu-
tiota enemmän toimintojaan aluksi vain kansalaisyhteiskunnan aktiviteettien (ooppera, 
teatteri, sosiaalinen hyväntekeväisyys, urheilu) hyväksi. Mediakin on jo 1920-luvulta al-
kaen aktiivisesti muokannut hevostalouskäsitteen suhdetta rahasta pelaamiseen, ja julki-
sella vallalla on hevostalousjulkisuuden puhujana tai kohteena ollut alusta alkaen vähin-
tään kohtuullinen rooli. Muiden kuin hevospeleihin liittyvien pelitoimijoiden perusteet 
olemassaololleen ovat usein olleet rahasidonnaisempia, kansalaisyhteiskunta-aktivismiin 
perustuvia argumentteja kuin hevospelaamiseen liittyvillä toimijoilla. Sen sijaan hevos-
pelaamiseen on usein liitetty moraalisen ja eettisen pohdinnan ohella sekä kansalaisyhteis-
kuntaa että julkista valtaa koskettavat monetaariset ja ei-monetaariset argumentit, joissa 
on alusta alkaen ollut niin kansantaloutta kuin julkisen vallan taloutta koskevaa latausta.

Alkujaan pääosin hevosyhteisöjen kentältä julkisuuteen ponnistaneet pelaamisen pe-
rusteet (järjestys, kontrolli, pelaamisen valvonta, pienet panokset, yhteisöllisyys ja heik-
kojen suojelu) siirtyivät nopeasti myös suomalaisen julkisen vallan puheeseen. Niitä käy-
tettiin aluksi erottamaan laillinen vedonlyönti ja villi uhkapeli. Merkittävä osa näiden 
kansalaisyhteiskunnan termistöjen alkuperästä porautuu esimoderniin aikaan ja maata-
lousyhteiskuntaan. Suomalaista yhteiskuntaa ja varsinkin maaseutua hallitsi pitkään kris-
tinuskosävytteinen agraari-konservatiivinen kehys, jossa pelaaminen nähtiin usein synnin 
ja rikoksen ja (ravi)urheilu turhanaikaisuuden ikkunasta. Rahasta pelaamisen myöhäishe-
rännäisyyttä selittää Suomessa yhteiskuntarakennetta pitkään hallinneen maatalouden 
ohella siis myös uskontosuunta. Roomalaiskatolinen suhtautuminen rahasta pelaamiseen 
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on ollut luterilaista uskoa vapaampaa – kunhan peli on rehellistä ja panokset kohtuullisia 
(Kortelainen 1988, 30). Rahapelit tulivatkin Pohjoismaihin ja erityisesti Suomeen huomat-
tavasti katolista Etelä-Eurooppaa myöhemmin.

Työ ja tuotanto ovat keskeisiä modernin yhteiskunnan toimintamuotoja. Raviurhei-
lua ei 1920-luvun nuoressa Suomessa nähty välttämättömänä työhevosjalostukselle, vaan 
Suomi oli jo matkalla kohti hevosilla tehtävää työtä ja hevosten vetovoimaa korostanutta 
yhteiskuntaa. Tähän julkisuudessa esillä olleeseen käsitykseen istuu hyvin 1920-luvun lo-
pun hevos- ja pelijournalismin muutos, jossa hevosiin kytkeytyvä urheilu, niin ravit kuin 
kiitolaukkakilpailut, etsi asemaansa. 1920-luvun lopulla ensi kertaa Suomessa esiintynyt 
pelijournalismi ajautui 1930-luvun laman riuduttaman totopelin ja ennen toista maail-
mansotaa yhä harvempien harrastukseksi jääneiden kiitolaukkakisojen hiipumisen myötä 
journalismin marginaaliin lähes vuosikymmeneksi. Prosessien suuntaa pönkitti taustalla 
vaikuttanut kristinuskosävytteinen konservatiivinen kehys. Näiden eri prosessien ja ke-
hysten myötä muotoutui toisen maailmansodan jälkeinen asetelma, jossa raviurheilu oli 
1950-luvun alussa yhä vain harvojen maanviljelijöiden harrastus (Mahlamäki 2003, 70), ja 
hevosurheilua pitkälti halkova sosio-ekonominen jako sälytti ratsastusurheilun useimpine 
eri variaatioineen hevoskentän marginaaliin aina 1980-luvulle saakka (Erola 2010, 22–24; 
Eklund ym. 2007, 36).
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7 Murroksen Suomi 1955–1966: Talonpoikien 
kisoista ammattilaisten ajoihin

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten hevospeleistä puhuttiin 1955–
1966. Raviväki oli jo 1920-luvulla voittanut taiston totopelin mukaantulosta raviurheiluun, 
ja 1950- ja 1960-luvuilla kamppailtiin hevospelituottojen jaosta. Taisto käytiin pääosin he-
vostalouden sisäisenä otteluna valtion tukemien työhevosjalostajien ja kansalaisyhteiskun-
nan raviurheilijoiden välillä. Kamppailua kehysti kiihtyvällä tahdilla muuttunut yhteis-
kunnallinen konteksti. Sodanjälkeinen Suomi ja eritoten maaseutu koki sotaa seuranneina 
parina vuosikymmenenä suuria murroksia perä perään. Työhevosen roolin muutos sekä 
harraste- ja urheiluhevosten esiin työntyminen lämminveriravureineen olivat osa 1950- ja 
1960-lukujen yhteiskunnan muutosta.

Hevostalouden ja hevospelien asema muuttui yhteiskunnan mukana nopeaan tahtiin 
1950- ja 1960-luvuilla. Tältä pitkältä jaksolta oli hankalaa löytää yhtä selkeää julkista kiis-
taa tai kamppailua, johon keskeinen jännite olisi tiivistynyt. Siksi käsillä oleva ”tapaustut-
kimus” ei ole vain yhden hetken yksi tiivis poikkileikkaus vaan joukko pysäytyskuvia. Olen 
koonnut 1950- ja 1960-luvun tapaustutkimuksen aineistoon neljä merkittävää hevostalou-
dellista muutosta 1955–1966, joiden yhteiskunnallinen ja hevostaloudellinen tausta on esi-
telty pääosin journalismin näkökulmasta jo luvussa 4. Seuraavassa esittelen lyhyesti vielä 
kunkin muutoksen otantajakson ja siihen välittömästi liittyneet ulottuvuudet.

Tammikuun 1955 venäläisravien jälkimainingeissa Ravirengas oli kiinnittänyt julkista 
huomiota raviurheilun kehittymättömyyteen. Totalisaattoria pidettiin tärkeimpänä kei-
nona hankkia lisäpääomia raviurheilulle. Suomen 1950-luvun totalisaattori eli kituliaasti 
verrattuna länsieurooppalaisen, osin jo ammattilaistuneen, pääosin lämminveriravureilla 
toteutetun raviurheilun aikaansaamiin pelivaihtoihin. (Mahlamäki 2003, 108.)

Ravirengas oli 1955 yhteydessä ainakin Norjan, Tanskan, Länsi-Saksan, Hollannin ja 
Ruotsin ravi- ja totopeliorganisaatioihin. Se kutsui 1955 Hollannista kaksi asiantuntijaa 
tutustumaan Suomen totojärjestelmään ja tekemään ehdotuksia pelaamisen ja raviurhei-
lun kehittämiseksi. (Hyvärinen 1985, 128.) Eksperttien näkemyksen mukaan hevospelien 
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kehitys edellytti muutosta ravikilpailutoiminnan rakenteissa: pelaajien liian pieni osuus 
pelivaihdosta patosi vaihtojen kasvua. 1955 se oli Suomessa 70 %. Asiantuntijat pitivät sitä 
liian alhaisena verrattuna kansainvälisesti käytössä olleeseen 80 %:iin. (Mahlamäki 2003, 
109.) Ensimmäisen tapaustutkimusosion otantajakso keskittyy totoeksperttien Suomen 
vierailun aikaan, ja aineisto on koottu ajalta 24.5.–2.6.1955. Hevos- ja sanomalehtien il-
mestymistiheyden ja juttumäärien suhteen tasapainottamiseksi olen ottanut aineistoon 
myös Hevostalous-lehden (HT) 8.6.1955 aihetta käsitelleet jutut. Näin aineistoon kertyi 
yhteensä 26 juttua.

Hollannin asiantuntijoiden innoittamana Ravirengas aloitti Hevosjalostusliittojen 
Keskusliiton kanssa neuvottelut totoasetuksen muuttamiseksi ja esitti pelaajien osuut-
ta pelivaihdosta nostettavaksi 70 %:sta 80 %:iin. Loppuosa 20 % olisi jaettu järjestäjien 
(18–15 %) ja valtion (2–5 %) kesken. Ravirengas perusteli esitystä vuodelta 1930 olleen ase-
tuksen vanhanaikaisuudella, mutta Keskusliitto ei yhtynyt ehdotukseen. Se arveli valtion 
osuuden pienentymisen vaikeuttavan jäsenliittojensa toimintaa. (Mahlamäki 2003, 109.) 
Vastakkain olivat hevostalouden sisäiset taistelijat: ravurit ja jalostajat.

Tuloksena oli hevoskentän kompromissiesitys, jossa pelaajien osuus olisi noussut 
80  %:iin ja järjestäjälle olisi tullut 15–10 % sekä valtiolle 5–10%. Valtion osuus olisi pu-
donnut aiemmasta kolmanneksella ja ratojen vastaavasti noussut. Ehdotusta tukivat Maa-
taloushallitus, maa- ja metsätalous- sekä sisäministeriö. Sen sijaan valtiovarainministeriö 
ei vakuuttunut esityksestä. Sen mielestä vaihdon kasvattamiseen oli muitakin keinoja, ku-
ten mainonta, lämminverihevoset sekä kilpailutoiminnan ja totalisaattorin kehittäminen. 
Hevoskentän sisäisten, jo totopelien alkuajoilta kummunneiden urheilu- ja jalostusideo-
logioiden kamppailujen ristitulessa valtiovallan oli helppo säädellä hevospelaamista. Uusit-
tu vedonlyöntiasetus (Edilex 326/1956) tuli voimaan 25.5.1956 muttei hevosyhteisöjen toi-
veen mukaisena – pelaajien osuus jäi edelleen 70 %:iin. (Mahlamäki 2003, 109.) Keskeistä 
asetuksessa oli hevoskasvatuksen säilyminen etusijalla tuettavissa kohteissa. Ravipelien 
funktiona oli edelleen tukea julkisen vallan määrittämää (työ)hevoskasvatusta. Ravisuun-
tautunut hevosväki purki pettymystään uudistusten riittämättömyyteen vielä vuoden 
1956 lopulla, ja esiin tuli ensi kerran jopa hevospelien mahdollinen siirto veikkausyhtiölle:

[Totalisaattorin] toimintamahdollisuudet on aina… asetettava etusijalle… Nykyaikaisen 
kilpa-ajotoiminnan ainoa kestävä perusta on tehokkaasti toimiva totalisaattori. Hyvin or-
ganisoituna se luo taloudelliset edellytykset ei ainoastaan raviurheilulle vaan tuottaa varoja 
muitakin tarkoitusperiä varten… Ei liene pahitteeksi… tutkia niitäkin mahdollisuuksia, 
joita totalisaattoripelin osittainen liittäminen Veikkaustoimiston yhteyteen antaisi. Asiaa 
kohtaan tunnetaan kuulemma siltä taholta tiettyä mielenkiintoa. (”Jotain olisi tehtävä”, 
HT 5.12.1956.)

Kirjoittaja oli Satakunnan hevosjalostusliiton sihteeri ja neuvoja, agronomi Unto Pasila, 
jonka sydän huolimatta virasta valtiovallan hevostaloudessa sykki raviurheilulle. Hänen 
roolinsa Porin nousussa 1970-luvulla toiseksi valtakunnalliseksi keskusraviradaksi oli mer-
kittävä. (Karkku 2007, 42, 123.)
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Vaikkei uusi asetus täyttänyt hevosväen toiveita, sen taustatyöllä oli merkitystä hevos-
pelikentälle. Asetuksen pohjalta laadittuun vedonlyöntiohjesääntöön otettiin hevospeli-
valikoimaan uutuutena kaksoisveikkaus, jossa veikataan lähdön kahta ensimmäistä hevos-
ta. Kaksoisveikkaus eli kaksari oli ensi kerran pelattavissa Tampereella 9.6.1956, jolloin sen 
osuus koko vaihdosta oli jo kolmannes. Kaksari valtasi heti aseman, josta se lähti hallit-
semaan hevospelikentän joka ravilähtöön pelattavissa olevia pelimuotoja123. (Mahlamäki 
2003, 110.) Analysoin toisessa tapaustutkimusosiossa vuoden 1956 vedonlyöntiasetuksen 
alkuhetkiä, aikaa jolloin kaksari otti ensi askeleitaan. Otantajakso 26.5.–13.6.1956 kattaa 
uudesta pelimuodosta käydyn ennakkokirjoittelun ja uutisoinnin jälkikommentteineen. 
Sanoma- ja hevoslehtien ilmestymiskertojen ja juttumäärien suhteen tasapainottamisek-
si olen ottanut aineistoon lisäksi Hevosviesti-lehden (HV) 14.6. ja 21.6.1956 sekä Hevos-
talous-lehden (HT) 20.6.1956 numeroissa olleet kaksaria käsitelleet jutut. Näillä perustein 
aineistoon kertyi yhteensä 35 juttua.

Ravirenkaan toimista huolimatta työ hevospelien edistämiseksi ei juuri lisännyt vaih-
toja. Varsin nopeasti Ravirengas halusikin toton jakoperusteet taas pohdittavaksi. Kun 
Keskusliitto ei ollut enää myönteinen yrityksille muuttaa asetusta edullisemmaksi pelaa-
jille, lähti Ravirengas tekemään muutosehdotusta vedonlyöntiasetuksen asteikkoon, joka 
määritteli tuottojen jaon valtion ja ravien järjestäjän kesken. Pyrkimys oli muuttaa jakoa 
edullisemmaksi raviradoille. Esitys kuitenkin kariutui hallituksen vaihtumiseen. Sisämi-
nisteriö vastasi lakonisesti: ”Kun se [vedonlyöntiasetus] on hiljakkoin muutettu, niin ei sitä 
nyt taas” (HT 16/1958). (Mahlamäki 2003, 111–112.)

Kun pelivaihto 1958 romahti vielä 25 %, nousi vaatimus pelaajaosuuden korottamises-
ta ja vaihtojen saamisesta näin nousuun taas esiin. Ravirengas esitti 1959 sisäministeriölle 
pelaajien osuudeksi 75 % sekä valtion ja järjestäjän yhteisosuudeksi 25 %. Se perusteli muu-
tostarvetta voimassa olleen asetuksen epäoikeudenmukaisuudella järjestäjille ja totesi, että 
olisi mahdollista saada peli tuottavaksi valtiolle ja ravijärjestäjille. Nyt Keskusliitto kan-
natti Ravirenkaan esitystä, sillä vaihdon laskettua oli valtion osuus 1957–1958 pienentynyt 
kolmanneksella ja tämä vaikeutti liittojen toiminnan rahoitusta. Kesäkuussa 1959 uusi-
tussa asetuksessa (Edilex 263/1959) pelaajan osuus nousi 75 %:iin. Vuoden 1959 asetus oli 
voimassa seitsemän vuotta, jona aikana totovaihto lähti hitaaseen vuosittain jatkuneeseen 
nousuun. (Mahlamäki 2003, 112.) Merkille pantavaa on, että asetus määritti ensi kertaa 
valtiolle vedonlyönnistä kertyvien varojen käyttökohteeksi hevostalouden, kun aiemmin 
valtion osuus oli yksiselitteisesti kohdistettu hevoskasvatuksen edistämiseen. Kyse oli he-
voskentän merkityskamppailusta, jonka voi nähdä myös ensi signaalina raviurheilun tun-
keutumisesta marginaalista kohti hevostalouden keskiötä.

Kolmannessa tapaustutkimusosiossa analysoin uuden vedonlyöntiasetuksen alkuhet-
kiä, aikaa, jolloin pelaajat aloittivat marssin kohti hevoskentän ydintä. Otantajakso 11.6.–

123 Totopelien nousun taitteessa 1988 kaksoisveikkauksen osuus lähtöpeleistä oli noin 90 % ja hevospelien 
kokonaismyynnistä noin 65 %. Pelivalikoiman monipuolistumisen myötä kaksarin osuus hevospeleistä lähti 
sittemmin laskuun mutta oli vielä Fintoton päättäessä toimintansa 2016 noin 40 %. (Suomen Hippos 1988; 
2016a; ks. myös Mahlamäki Matti: ”Kadonneen kaksaripelaajan jäljillä”, HU 16.8.2018.)
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24.6.1959 kattaa ajan asetuksen antamisesta (presidentti Urho Kekkonen allekirjoitti ase-
tuksen 12.6.1959) ensimmäisiin korotetuin pelaajaosuuksin järjestettyihin raveihin niiden 
ennakkojuttuineen, uutisineen ja jälkikommentteineen. Aineistoon kertyi näillä rajauksin 
yhteensä 28 juttua.

Vuoden 1965 arpajaislain (Edilex 491/1965) perusteella uusittiin maaliskuussa 1966 
hevos kisojen vedonlyöntiasetus (Edilex 122/1966). Jo tammikuussa 1965 oli uusittu asetus 
hevostalouden edistämisestä (Edilex 28/1965). (Mahlamäki 2003, 151.) Hevostalous- ja pe-
laamissäädökset olivat 1960-luvulla alituisen muutoksen kohteena. Tämä oli yksi signaali 
toisen tasavallan Suomen siirtymisestä moraalitalouden ajasta kohti suunnittelutalouden 
aikaa (Alasuutari 1996,108–109).

Arpajaislaki 1965 oli ensimmäinen laintasoinen rahasta pelaamisen sallinut säädös. 
Arpajaisia sai toimeenpanna vain viranomaisten luvalla varojen hankkimiseksi hyvän-
tekeväisyyteen tai muuhun aatteelliseen tarkoitukseen (Edilex 491/1965, 1§). Keskeistä ra-
hapeli-instituutioiden kehittymiselle oli lain määräys, joka ositti valtiovallan pelimonopo-
lin kahden kansalaisyhteiskunnan yhteisön (Oy Veikkaustoimisto Ab, Suomen Ravirengas 
ry) ja yhden julkisyhteisön, julkisen vallan jatkeen [Raha-automaattiyhdistys (RAY)] kes-
ken. Koska ”kutakin… toimintaa varten saadaan… myöntää vain yksi lupa” (emt., 3§), säi-
lytti valtiovalta pelaamisen monopolin näin itsellään ja tämä käytäntö loi perustaa myös 
myöhemmille pelaamisen säädöksille. Hevospelaamisen ja koko hevostalouden kannalta 
oli oleellista, että vedonlyönnin tarkoitus hevoskilpailuissa oli uuden lain mukaan hevos-
kasvatuksen ja -urheilun tukeminen. Urheilu oli näin lain säädöstenkin kautta tullut hevos-
talouden keskiöön. Lakia seuranneessa 1966 vedonlyöntiasetuksessa (Edilex 122/1966, 5 §) 
keskeistä oli myös pelaajien osuuden nousu 75 %:sta 80 %:iin. Muutoin säädös säilytti tuo-
tonjaon järjestäjän ja valtion kesken. Pienillä vaihdoilla ravirata sai vaihdosta 14 % ja valtio 
6 %, suurilla kumpikin 10 %.

Neljäs tapaustutkimusosio keskittyy analysoimaan pelaajien ja koko rahasta pelaamisen 
tulon hevostalouden keskiöön mahdollistaneen vedonlyöntiasetuksen ensi hetkiä, aikaa, 
jolloin ryhdyttiin luomaan perustaa hevospelaamisen nousulle, ”toton hulluille vuosille”. 
Perustaa ei luotu vain korottamalla pelaajien osuutta, vaan uusittu asetus mahdollisti myös 
useamman lähdön kombinaatiopelien pelaamisen, ensin ratakohtaisena V5-pelinä ja myö-
hemmin valtakunnallisena ennakkopelinä. Näin pelaamisen uutta perustaa rakennettiin 
tuomalla tarjolle myös yhä vaikeampia pelimuotoja. Ne olivat juuri niitä pelejä, jotka aika-
naan sytyttivät taiston niiden hallinnasta kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan kesken. 
Asetus tuli voimaan 10.3.1966, ja otantajakso on 8.–15.3.1966 kattaa viiden ensimmäisten 
korotetuin pelaajaosuuksin järjestettyjen ravien ennakko-, uutis- ja jälkikommentointikir-
joittelun. Näin aineistoon kertyi yhteensä 21 juttua.

Aineistoon valikoitui luvussa 5 esitettyjä valintaperusteita soveltaen joka otantajaksolta 
kahdeksan lehteä. Näin aineiston valintaa määrittivät myös muiden vuosikymmenten ta-
paustutkimukset.  Keräsin aineiston seuraavista lehdistä: Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, 
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Sosialidemokraatti, Aamulehti, Ilta-Sanomat, Vapaa Sana/Kansan Uutiset, Hevostalous, 
Hevosviesti.

Toimijoiden kenttä jäsentyi niin, että päätoimijat edustivat kansalaisyhteiskuntaa ja 
julkista valtaa. Raviväen yhteisö oli Suomen Ravirengas. Julkisen vallan alueella toimivat 
valtion palkkaamat hevostalousvirkailijat apunaan valtionapuvetoiset hevosjalostusliitot. 
Niiden keskuselimen nimi oli 1950-luvulla Hevosjalostusliittojen Keskusliitto. Tutkimus-
jaksolla raviurheilu tukeutui kansalaisyhteiskuntaan ja työhevosjalostus julkiseen valtaan.

Kansalaisnäkökulmaa edustavat myös hevosmiehet ja -pelaajat. Luokkaan Hevosmie-
het on koodattu yksittäisten hevosmiesten lisäksi myös Suomen Raviurheilijain Liittoon 
tai alueellisiin hevosyhteisöihin kohdistuneet havainnot. Raviradat on erotettu omaksi 
toimijakseen. Vaikka maatalouden murros kosketti voimallisesti myös raviratoja, 1950- ja 
1960-luvulla ne olivat vielä suhteellisen itsenäisiä toimijoita124. Muista toimijoista merkit-
tävin on valtiojohto. Yksittäisten poliitikkojen puhetekoja ei löytynyt yhtään. Tähän lie-
nee ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin politiikan puhe oli 1950- ja 1960-luvulla institutiona-
lisoitunutta ja kantaa otettiin mielellään instituutioiden nimissä (Alasuutari 1996, 18–22). 
Toiseksi hevostalouden merkitys osana maataloutta ei ollut enää 1940-luvun loistossa, eikä 
poliitikoilta riittänyt 1950-luvulla – eikä etenkään 1960-luvulla – juurikaan julkista huo-
miota hevostaloudelle. Näin toimijoiden määrä supistui kahdeksaan.

Neljästä tapaustutkimuksen osiosta löytyi 112 hevospelipuheeseen liittynyttä juttua 
(HS 18, US 22, SS 9, AL 17, IS 2, VS/KU 14, HT 21, HV 9). Koska sisällönerittelyn teh-
tävänä on selvittää, miten lehdet esittävät hevospelien funktio- ja verottamiskeskustelun, 
on aineiston ulkopuolelle jäänyt 1982 ja 1998 tapaustutkimusten tapaan rutiininomainen 
hevospeli- ja ravijournalismi (jutut hevosnäyttelyistä, ravien kilpailuselostukset, tulokset ja 
vihjeet), jollei jutuilla ole selvää kytköstä hevospelipuheeseen.

Rahapelikylläisen 2000-luvun ravikentältä tarkasteltuna juttujen vähäinen määrä oli 
yllätys ja tulos jo sinänsä. Sitä korostaa tutkimusasetelma: analyysien kohteiksi hain hevos-
talousmurroksia, joista oletin ponnistavan esiin hevospelipuheen tihentymiä. Hevospeleil-
lä ei kuitenkaan ollut 1950- ja 1960-luvulla sitä yhteiskunnallista merkitystä, joka niille 
myöhemmin rakentui. Raviurheilu ei ollut urbanisoitunut, eikä totopelaaminen juuri 
ylittänyt kaupunkilaistuvia lukijoita tavoitelleiden lehtien julkaisukriteereitä. Kun juttu-
määrä jäi näinkin vähäiseksi, esitän pohdintoja yksittäisistä lehdistä vain erityistapauksis-
sa. Vähäisen juttumäärän (112 kpl) ja pitkän ajanjakson (11 vuotta) epäsuhtaa lievennän 
ottamalla mukaan esimerkkijuttuja, jotka paitsi tukevat johtopäätöksiäni myös kuvaavat 
yhteiskunnan ja journalismin suhdetta 1950- ja 1960-luvuilla. Esimerkit kertovat myös 
journalismin tekotapojen muutoksista.

Niin 1950- kuin 1960-luvun hevosjournalismi esiintyi pääosin urheilujournalismin 
areenalla (taulukko 7.1). Päätelmä pätee kaikkiin päivälehtiin lukuun ottamatta AL:ä, joka 

124 Tapaustutkimuksessa 1998 raviradat on liitetty toimijoina Suomen Hippokseen, mutta tapaustutki-
muksissa 1928, 1955–1966 ja 1982 raviradat ovat itsellisiä toimijoita. Instituutiona ratojen yhteistyöelin Ra-
virengas ei ollut hevosjalostusliittojen keskuselimen ja Ravirenkaan fuusiona 1973 generoituneen Suomen 
Hippoksen veroinen yhteisö.
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sijoitti hevosiin liittyvät 1950- ja 1960-lukujen juttunsa pääosin kotimaan uutisiksi. Etu- tai 
premiäärisivujen arvoiseksi hevosasiat koettiin yhtä poikkeusta (HS 1966) lukuun otta-
matta vain hevoslehdissä. Urheiluosaston hegemonia oli yllätyksellistä erityisesti HS:ssä. 
Vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan ravijutut olivat siirtyneet HS:n urheilusivuille 
1980 yhtenä suurimmista urheiluosaston sisäisistä muutoksista (Koljonen 2000, 58, 60). 
Näinkin oli, mutta kysymyksessä oli vain peli- ja ravijournalismin paluu urheilun kehyk-
seen myös HS:ssä. Tämän tapaustutkimuksen aineiston perusteella hevospelit ja ravit oli 
pysyvästi sijoitettu HS:n urheiluosastolle ainakin jo 1950-luvulta alkaen. Vuodesta 1962 
alkaen lehti julkaisi raviselostusten ja -tulosten yhteydessä epäsäännöllisesti myös tototu-
loksia. Käytäntö vakiintui pari vuotta myöhemmin.

Taulukko 7.1. Hevosjournalismin osastojako 1955–1966

Etusivu Uutiset
1955 2 0 0 26 28
1956 1 0 7 27 35
1959 1 0 8 19 28
1966 4 1 2 14 21

8 1 17 86 112

Juttujen lajityypeistä löytyi havaintoja viiteen genreluokkaan (taulukko 7.2).  Hevosaiheisia 
yleisönosastokirjoituksia ei ollut ollenkaan. Kun näitä osastoja toki lehdissä oli, oikeuttaa 
tämä arveluun, että hevosasia yleensä ja hevospelaaminen erityisesti eivät tyhjenevän maa-
seudun kontekstissa herättäneet etenkään kaupunkilaislukijoissa intoa mielipiteen ilmai-
suun.

Taulukko 7.2. Hevosjournalismin genret 1955–1966

Uutinen Pääkirjoitus Taustajuttu

 
Haastattelu 

1955 9 0 3 9 7 28
1956 25 0 7 2 1 35
1959 17 0 6 3 2 28
1966 15 1 3 2 0 21

66 1 19 16 10 112

1950- ja 1960-luvuilla hevosjournalismi oli uutisvetoista. Osasyynä lienee aineiston valinta: 
onhan eri osioissa keskeisessä roolissa uutisarvoa omannut tapahtuma. Uutisvetoisuuden 
valta-asemasta huolimatta antaa kolumnien ja taustajuttujen suhteellisen suuri osuus kui-
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tenkin perusteen yhdelle päätelmälle: 1950- ja 1960-luvun hevosjournalismilla oli pääsy 
hevosalan lähteille, hevosjournalismi oli sidoksissa hevostalouden kenttään.

7.1 Puhujarakenneanalyysi: Journalismi antoi tilaa toimijoille
Aineistoon kertyi 92 hevospeliaiheista uutisjuttua (uutinen, taustajuttu, reportaasi, haas-
tattelu, jälkikommentointi). Niissä oli 118 ensisijaista puhetekoa.

Varsinkin 1950-luvun uutisjutuissa oli ajoittain vaikeaa erottaa uutisen omaa puhetta 
varsinaisista toimijoiden puheteoista. Voi jopa kysyä, kenen puhetta lausuma ja sen sisältö 
oikein on (Kunelius 1994, 35). Alla oleva HT-lehden juttu valaisee oman lähdepuheen ja 
puheteon erottamisen ongelmaa. Se on myös esimerkki tulevaisuuteen tähtäävästä jour-
nalismista (Ekecrantz 1994, 15). Nykyisyys oli 1950-luvun ravijournalismissa jo piste, josta 
vilkuiltiin eteenpäin:

Hevostalouden edustajilla oli myös tilaisuus keskustella hollantilaisten vieraitten kanssa, 
jolloin he auliisti kertoivat Hollannin raviurheiluolosuhteista seuraavaa:
- Raviurheilun harrastus on Hollannissa saanut huomattavasti suuremman kansansuosion 
kuin ratsastusurheilu. Tätä osoittaa se, että Hollannin ravi- ja ratsastusurheilua johtavan 
keskusjärjestön rekisteriin on merkitty yli 700 ravihevosta, kun ratsuhevosia siinä on ai-
noastaan noin satakunta…
Totalisaattoripeli on Hollannissa saanut läpikäydä monenlaisia vaiheita… Pelin historia 
Hollannissa alkoi jo v. 1911… Valtiovalta katsoi sen kuitenkin olevan siinä määrin uhkape-
lin luontoisen, että kaikki vedonlyönti julistettiin ankaraan pannaan… Uudistettu totali-
saattori [alkoi] pyöriä v. 1949… Pääoman puute vaivasi totalisaattoripelin alkua, mutta sen 
jälkeen kun oli saatu sopimus eräitten Hollannin pankkien kanssa, alkoi tilanne selvitä…
Suomen raviradat ovat yleisön viihtyisyyden kannalta aivan liian alkeellisia. Emme ole vielä 
käyneet muualla kuin Käpylän raviradalla, mutta täytyy sanoa, että täällä on vielä paljon 
tehtävää… Yleisön kannalta ovat olosuhteet huonot… Yleisön viihtyisyys on ensiarvoisen 
tärkeää. Jos yleisö ei huonojen ulkonaisten olosuhteiden takia tule radalle, ei myöskään 
minkäänlaista peliä synny.
Näin kertoivat hollantilaiset totalisaattoriekspertit. Täytyy toivoa, että he vierailunsa ai-
kana antaisivat suomalaisille ravimiehille sen taikavarvun, jonka avulla totalisaattoripeli 
saataisiin kasvamaan pois lapsenkengistään, saataisiin voimistumaan ja kehittymään ja tuo-
maan köyhille seuroillemme niitten kipeästi kaipaamaa taloudellista tukea. (”Totalisaat-
toripeli saavuttanut Hollannissa suuren suosion – Kaksi Hollantilaista peliasiantuntijaa 
maassamme”, HT 25.5.1955.)

Ulkomaisia puhetekoja jutusta on kirjattu neljä kappaletta. Tosin on todettava, että suoran 
puheteon edellyttämät lainausmerkit tai repliikkiviivat puuttuvat osasta kappaleita, mutta 
toisaalta koko juttu on pitkälti hollantilaisten puhetta pois lukien alun johtolause ja lopus-
sa oleva toimituksen kannanotto. 1950-luvun uutisjutuissa haastateltavan puhe siirrettiin 
usein sinällään ilman toimittajan väliintuloa tai kommenttia suoraan uutiseen, ja toimit-
tajan rooli koko jutun sisällössä jäi usein vähäiseksi (Rahkonen 2006, 48). Tässä jutussa 



246

toimittajan vähäistä roolia ja puhetta on ajoittain vaikea erottaa lähteen puheesta. Selkeä 
toimituksen osuus on jutun viimeinen kappale, loppukaneetti – journalismin oma panos. 
Se sijoitettiin vielä 1950-luvulla yleisesti jutun loppuun.

”Kuka oikein puhuu” -ongelma esiintyi myös päivälehtien ravijournalismissa ja muissa-
kin lajityypeissä kuin varsinaisissa uutisissa, kuten HS:n juttu tuo esiin:

Edelleen on… kerrottava, että viime torstaina antoi valtioneuvosto uuden asetuksen totali-
saattoria varten. Asia on ollut vireillä vuoden päivät ja nyt se on tällä erää päätöksessä. Tuli 
sanottua tällä erää sen vuoksi, että asetus on nyt uusittu nykyistä rahanarvoamme vastaa-
vaksi, mutta pelaajille ei nykyinenkään asetus suo vielä niitä etuja, joita Ravirengas… esitti… 
Nim. sitä, että veikkaajille olisi palautettu 80 % …

Voi olla, että ennen pitkää joudutaan taas aloittamaan samainen ”totalisaattorikampan-
ja” tuon prosentin muuttamiseksi. – Ollaan nyt kuitenkin vain iloisia ja toivotaan, että 
alkaneena ravikautena totalisaattori voisi tarjota yleisölle riittävästi kiinnostusta ja suuria 
voittoja… . (”Valtioneuvoston uusi asetus totalisaattoriraveja varten - Käytössä jo tänään 
Käpylässä”, HS 26.5.1956125, alleviivaus MM.) Tässäkin jutussa journalismin oma panos on 
edellisen esimerkin tapaan loppukaneettina (”Voi olla… Ollaan nyt kuitenkin vain iloisia 
ja toivotaan…”)

Kysymystä, milloin journalismi ja media eriytyivät sen verran itsenäisiksi käytännöksi ja 
instituutioksi, että ne halusivat ylläpitää koko ajan oman ja muiden puheen eroa, on kiin-
nostavaa pohtia. Kyse on medioitumisprosessin ensimmäisestä tasosta, vuorovaikutteisesta 
prosessista, jossa media alkaa irrottautumisen muista instituutioista ja pyrkii ainakin nä-
ennäisesti hallitsemaan omaa julkisuustilaansa (Kunelius ym. 2010, 72–75). Edellä olevien 
esimerkkien mukaan hevosjournalismi oli 1950-luvulla pääosin politiikan ja hevostalou-
den institutionaalisten toimijoiden jatke tai esiintymisareena. Journalismissa ei juuri esi-
tetty asioiden valmistelua, joita prosessoitiin 1950-luvun hevoskentälläkin lähes jatkuvas-
ti, ja journalismi ei juuri spekuloinut tulevilla hevosalan päätöksillä tai vaatinut asioiden 
ratkaisemista. Journalismin omat kannanotot olivat yleensä implisiittisiä, löysiä lausumia. 
Esimerkiksi HS:n yo. jutussa kertojan ääni (= journalismi) ei luo painetta pelaajaosuuden 
nostamiseksi mutta ottaa asiaan lopussa kevyen implisiittisesti kantaa ”voi olla, että… jou-
dutaan…” -tyyliin. Kannanotot eivät olleet löysiä vain siinä mielessä, että ne sijoitettiin lop-
puun. Ne olivat löysiä myös siinä mielessä, että tekstissä siirryttiin tosiasioiden rekisteristä 
(”…viime torstaina antoi valtioneuvosto uuden asetuksen totalisaattoria varten”) spekulaa-
tioiden rekisteriin (”Voi olla, että ennen pitkää joudutaan…”).

Uutisjutut hallitsivat aineiston lajityyppejä. Puhetekojen määrä ei noussut uutisjutuissa 
kuitenkaan juuri juttujen määrää suuremmaksi126. 1950-luvun hevosjournalismissa tule-

125 Kirjasin HS:n urheiluosaston jutun taustajutuksi, koska STT:n aineistoon perustunut yhden palstan 
uutisjuttu uudesta asetuksesta julkaistiin samassa HS:ssa kotimaan uutisissa. Taustajutun materiaalina oli 
Ravirenkaan tiedote totovihjeineen. Samansisältöinen taustajuttu julkaistiin US:ssa 26.5.1956 otsikolla ”Kä-
pylän suurravit alkavat tänään klo 15”.
126 Vuosien 1955–1966 aineistossa oli keskimäärin 1,3 puhetekoa/uutisjuttu. Muutos oli varsin maltillinen 
verrattuna vuoden 1928 aineistoon, josta löytyi 0,9 puhetekoa/uutisjuttu.
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vaa spekuloitiin (jos ylipäätään spekuloitiin) pääosin vain kilpailujen alla tehdyissä repor-
taaseissa ja haastatteluissa. Kilpailutapahtumista pääsisältönsä ammentaneissa uutisissa ei 
1950-luvun ravijournalismissa yleensä puhetekoja ollut127. Suurmestaruusravien selostuk-
sessa 1959 puhetekoon ylsi vain ministeri:

Ori Aro-Lohko yllätti sunnuntaina Seinäjoen suurraveissa voittamalla suurmestaruusajon. 
Yleisöä oli kilpailuja seuraamassa 6.000 henkeä, jotka käyttivät totalisaattoria erittäin ah-
kerasti. Kilpailut alkoivat juhlavasti… maatalousministeri Toivo Antila piti avajaispuheen…
Parin vaatimattoman lähdön jälkeen oli vuorossa suurmestaruusajon 1. erä mailin matkalla. 
Kilpailusta tuli…
Kilpailun jälkeen kolme parasta seppelöitiin, ja ne juoksivat yleisön riemuitessa kunniakier-
roksen… . (”Ori Aro-Lohko yllätysvoittaja mestaruusajon loppukilpailussa”, US 15.6.1959.)

US:n juttu täyttyi pääosin lähtöjen tarkoista selostuksista, kuten yleensä 1950–1960-luku-
jen ravijournalismissa. Kiinnostavaa esimerkissä on yleisön kuvaus. Ingressissä käytetään 
pelaavasta yleisöstä nimitystä totalisaattorin käyttäjät128 ja lopussa hevosmieshenkinen 
yleisö hurraa voittajille.

Journalismin tärkein tehtävä 1950- ja 1960-luvulla oli tiedonvälitys, ja luotettavan tie-
don valtaa käytti usein valtiojohto. Se olikin journalismin tuottaman julkisuuden pää-
esiintyjä, joka hallitsi puhujakenttää 1956, 1959 ja 1966 (taulukko 7.3). Valtiovallan herruus 
puhujakentässä ei toteutunut 1955, mikä juontuu pääosin aineiston valinnasta. Tilattuina 
ja ohjattuina asiantuntijoina Hollannin totoekspertit hallitsivat tuon episodin julkisuutta, 
jossa olikin kyse varhaisesta, operoidusta julkisuuden hallinnasta. Tässä kootun aineiston 
perusteella julkisuus ei siis ollut 1950- tai 1960-luvulla habermaslaisten (2004, 57–61) ihan-
teiden mukaista: julkisuutta ei hallinnut kriittis-rationaalinen julkiso – vaan suurelta osin 
valtio. Valtio asetti puheen kohteeksi osan kontrolloitavaa kansalaisyhteiskuntaa, hevos-
miehet ja pelaajat. Usein kansalaisyhteiskunnan toimijat kohdistivat toisilleen vaatimuk-
sia, joita 1980-luvulta alkaen kohdistettiin valtiovaltaan. Tuo julkisen vallan ylivoima on 
ulottunut aina 2010-luvulle saakka, ajanjaksoon, jolloin päätettiin saattaa kaikki suoma-
laiset rahapeliyhtiöt samaan valtion yhtiöön (Luku 10) (ks. lisää Suomen protektionistises-
ta ja valtiojohtoisesta rahapelijulkisuudesta esim. Matilainen & Raento 2014; Myllymaa & 
Matilainen 2016; Matilainen 2017).

127 Tämän tapaustutkimuksen aineistossa mukana olevilla ravijutuilla oli vaatimuksena kytkentä hevos-
pelipuheeseen. Niissä kilpailuselostusosio oli useimmiten vain kronologinen, ilman puhetekoja oleva tarina 
siitä, mitä raveissa tapahtui.
128 Totalisaattorin käyttäjät -termi hävisi journalismista tyystin jo 1960-luvulle tultaessa – alettiin pu-
hua (toto)pelaajista. Pelaaja-termin taustaa voi pohtia esim. käsitteistä spelare [(uhka)peluri], gambler [(uhka)
peluri] ja punter [(ajanviete)pelaaja]. Sen sijaan totalisaattorin käyttäjä -termi voi pohjautua joko mekanisti-
seen maailmankuvaan – puhuttiinhan totalisaattorista aluksi ”ihmeellisenä kojeena” (ks. luku 5) – tai sitten 
käyttäjä-termi pohjautuu 1950-luvun puhetapaan esimerkiksi alkoholin (väärin)käyttäjistä. Jälkimmäinen 
tulkinta tuo totalisaattorin käyttäjät taas addiktion käsitteen kautta synnin, rikoksen ja jopa sairauden ke-
hykseen.
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Taulukko 7.3.

Ravi
rengas liitto

Ulko
maat

Valtio Pelaa
jat radat Media sä

1955 9,5 % 0,0 % 42,9 % 4,8 % 28,6 % 9,5 % 4,8 % 0,0 % 100 %
1956 11,8 % 17,6 % 0,0 % 58,8 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 5,9 % 100 %
1959 0,0 % 4,8 % 0,0 % 61,9 % 19,0 % 0,0 % 9,5 % 4,8 % 100 %
1966 10,7 % 0,0 % 0,0 % 60,7 % 25,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 100 %

Poliitikoille ei kirjattu yhtään puhetekoa. Hevostalous ei kiinnostanut 1950-luvun po-
liitikkoja niin, että he olisivat pyrkineet hevosalaa koskevilla lausumillaan mediajulki-
suuteen; mahdollinen politikointi tapahtui mediajulkisuudelta piilossa. Ravijournalismi 
1955–1966 antoi kyllä halukkaille puhujille tilaa ja esille pääsivät niin hevosmiehet kuin 
raviradat. Vaikka alan instituutioiden, Ravirenkaan ja Hevosjalostusliittojen Keskusliiton, 
asema ei ollut puhujana vielä virallisten, tietävien laitosten luokkaa (vrt. Ekecrantz 1994, 
12), julkisuuteen nekin pääsivät. 1955 Ravirengas puhui paljolti hollantilaisten asiantunti-
joiden kautta.

Puhujarakenteen perusteella 1950- ja osin 1960-luvunkin hevosjournalismi oli yksin-
kertaista: Se antoi tilaa toimijoille. Ottaen huomioon havaintojen vähäisen lukumäärän 
11 vuoden jaksolla en katso relevantiksi esittää erittelyjä lehdittäin. Toki tällöin voi asettaa 
koko puhujarakenteen yhteenvedon kriittiseen tarkasteluun. Tätä kritiikkiä torjun esimer-
keillä sekä suhteuttamalla tuloksia Ekecrantzin (1994, 4–20) journalismin ja muiden insti-
tuutioiden suhteita selvitelleisiin tutkimuksiin ja Kuneliuksen (1994, 24–41) pohdintaan 
suomalaisen uutisgenren historiasta.

Ekecrantzin (1994, 12) mukaan 1920-luvun journalismin suhdetta muihin instituu-
tioihin luonnehtii se, että journalistinen diskurssi ottaa esittääkseen muita instituutioita 
ja lehtitekstit suurelta osin vain välittävät eri toimijoiden puhetta ilman journalismin vä-
liintuloa. Kyseessä on luonnehdinta ruotsalaisesta journalismin diskurssista vuoden 1925 
aineiston perusteella. Vuoteen 1955 tultaessa ovat esitetyn (sen jota lainataan) ja esittävän 
(sen, joka lainaa, organisoi ja manipuloi muiden lausumia) diskurssin rajat hämärtyneet: 
journalistinen instituutio on integroitu yhteiskuntaan, muihin instituutioihin ja diskurs-
seihin (emt., 14).

Vertailu ruotsalaisiin tutkimuksiin johtaa kysymään, miksi Suomen hevosjournalismi 
oli 1955 yhä jopa 1920-luvun yksinkertaista journalismia? Journalismin kehitystä moderni-
na aikana määrittää sen vähittäinen institutionalisoituminen (Ekecrantz 1994, 6; Kunelius 
ym. 2010, 60). Tässä mielessä Suomen 1950- ja 1960-lukujen hevosjournalismi ei ollut vielä 
kovin modernia. Se oli useimmiten vain palstatilan luovuttamista toimijoille. Hevospeli- ja 
ravijournalismi oli tarkastelujaksolla marginaalista journalismia, jonka integraatio journa-
lismin valtavirtaan ja näin muihin diskursseihin tapahtui vasta peli- ja ravijournalismin 
vallatessa tilansa journalismissa. 1980- ja etenkin 1990-luvulla media näkyi kenttänä, jota 
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eri toimijoiden oli aktiivisesti työstettävä kamppailtaessa hevostalouden rahavirroista ja 
jossa media osallistui myös itse pelaamisen puheeseen. 1950- ja 1960-lukujen journalismi 
sen sijaan pikemminkin seurasi nöyrästi sitä, miten systeemi toimi. 1950-ja 1960 luvun epi-
sodeista koostetussa ”tapauksessakin” hevosjournalismin rooli on vasta muotoutumassa. 
Osin tämä hevosjournalismin passiivisuus ja jopa heikkous näkyi myös ravijutuissa: niissä-
hän keskityttiin vain kuvailemaan itse kisat.

Journalismin oman panoksen heikkous 1950- ja 1960-lukujen hevosjournalismissa nä-
kyy ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin diskurssien erottelu esitetyn ja esittävän välillä 
on nykylukijan näkökulmasta horjuvaa. Toiseksi journalistien omat tulkinnat ovat anek-
doottimaisia loppuheittoja, joita vielä pehmennetään tyyliin ”[tulipa vielä mieleen, että] 
täytyy toivoa… että he antaisivat sen taikavarvun” (HT 25.5.1955). Journalismin oman 
äänen auktoriteetti ei ollut erityisen vahva. Kolmanneksi journalismin heikkous ilmeni 
siinä, että yhdessä jutussa oli yleensä yksi päälähde. Journalismin julkista keskustelua or-
ganisoivaa roolia ei näy esimerkiksi tapaustutkimusosion 1955 Hollannin totoeksperttien 
vierailun uutisoinnissa. Journalistit tyytyivät toistamaan hollantilaisten totoeksperttien 
esitykset, joihin he eivät kysyneet julkisen vallan kommentteja.

Tyypillisessä 1950-luvun ja osin vielä 1960-luvun hevosjournalismin jutussa esiintyi 
yleensä yksi hallitseva puhuja, useimmiten ainoana puhujana:

Vaikka meillä Suomessa ollaan totuttu näkemään naiset kaikkialla miesten rinnalla jaka-
massa vastuuta, tuntuu yllättävältä ajatella, että edessämme istuva viehättävän naisellisesti 
punastuva nuori nainen toimii totalisaattorijohtajana maassa, jonka hevosurheilu on saa-
vuttanut huomattavan laajuuden.
Mlle Brookman toteaa kuitenkin hymyillen, että tehtävä ei ole mitenkään ylivoimainen 
naiselle… sen hallitseminen ei tuota vaikeuksia. Mutta työtä, paljon työtä se vaatii…
M. Calomme huomauttaa hymyillen, että Mlle Brookman tulee varmasti selviytymään teh-
tävästä paremminkin kuin hän, koska hän naisena ja muutenkin diplomaattisin ominai-
suuksin varustettuna tulee erikoisen hyvin toimeen ihmisten kanssa.  Toivokaamme Mlle 
Brookmanille onnea, ja kehoitamme suomalaisia kanssasisariaan koettelemaan siipiään täl-
lä uudella alalla! (”Nainen vedonlyönnin johtajana”, HS 26.5.1955.)

Yllä siteerattu HS:n uutisjuttu on tyypillinen 1950-luvun hevosjournalismin yhden toimi-
jan ympärille rakentuva juttu: Se alkaa johtolauseella, minkä jälkeen yksi puhuja – Hol-
lannin totoekspertit – suoltaa jutun sisällön. Juttu päättyy toimittajan anekdoottimaiseen 
loppuheittoon.

Mitä tulee vielä uutisen oman lähdepuheen ja varsinaisen puheteon erottamisongel-
maan, pitää alleviivata Ekecrantzin (1994, 14) toteamusta: ”[Vaikka] diskurssin rajat ovat 
hämärtyneet [1950-luvulla], siitä huolimatta on vielä suhteellisen helppo erottaa, mitä ku-
kin sanoo”. Näin myös 1950-luvun ravijournalismistakin pystyy toki erottamaan puhujat, 
vaikka lainausmerkit tai repliikkiviivat ajoittain puuttuvat. Journalismin oma panos, ker-
tojan ääni, on usein juuri loppukaneetissa:



250

Saman tien kun helluntain suuret ravikilpailut Käpylässä ovat ajankohtaiset, on Suomen 
Ravirengas kutsunut ulkomailta raviurheilun asiantuntijoita selvittämään sitä tilannetta, 
mikä Suomessa on vuonna -27 annetun lain mukaan lähinnä totalisaattoririntamalla…
Ravirenkaan vieras hra Calomme lausui käsityksenään ravikilpailujen menestymisestä Suo-
messa, että nykyiseen pidätysprosenttiin olisi saatava muutos. Nykyinen menettely pitää 
vaihdon alhaisena… Radat Suomessa ovat sen verran heikot, että ratkaisu asiaan osaltaan 
liittyy niiden parantamiseen, ja sen jälkeen myös yleisö totalisaattoria pelaamalla hankkii 
takeen koko raviurheilun suosiosta.
Hollantilainen neiti Elisabeth Braakman kertoi, että heillä on n.s. suuria ratoja viisi, joilla 
käy viitisentuhatta katsojaa kilpailua kohden. Radat ovat auki koko vuoden. – Nuorille he-
vosille kausi ei ole aivan yhtä pitkä…
Herra Calomme esitti melko laajaan syitä, joiden vuoksi hänen mielestään ravikilpailut me-
nestyvät Suomessa heikosti puuttuen lähinnä totalisaattorivaihtoon.
On todettava, että tämänhetkiset tulokset Suomessa eivät ole kovinkaan rohkaisevia…  . 
(”Raviratojen kunto ja totalisaattorivaihto hevosurheilun päivän kysymyksinä”, US 
26.5.1955.)

Yllä oleva US:n juttukin rakentui kaavalle johtolause – yhden puhujaryhmän muovaama 
sisältö – loppukaneetti. Varsinaisessa sisältöosuudessa kappaleiden alun selkeän puhujara-
kenteen jälkeen lukija saa olla tarkkana hämärtyvien diskurssien rajoilla. Välillä käytetään 
repliikkiviivaa, toisinaan ei, vaikka kyseessä näyttäisi olevan puheteko. Loppukaneetin 
alku on myös tyypillistä 1950-luvun journalismia.

Lähdepuheen ja varsinaisen puheteon erottamisen ongelman ratkaisemiseen tuo lisä-
apua Kuneliuksen (1994, 34) muistutus siitä, että ”kuva 1950-luvun uutiskonventioiden 
epäselvyyksistä perustuu nykypäivän geneeristen konventioiden kouliman lukijan tul-
kinnalle129”. Ratkaisua helpottaa myös uutisgenren historian toteamus, jonka mukaan 
1960-luvulla puhetekojen erottaminen oli jo helpompaa. Vuoden 1956 juttu voi vielä usein 
herättää kysymyksen, kenen puhetta lausuma ja sen ehdottama arkijärjen sisältö on, mutta 
vuoden 1966 juttu rakentaa jo usein uutisen omalle äänelle asemaa, josta se voi määrittää 
paitsi jutun muotoa myös sen sisällöllisiä arvioinnin kriteerejä. (Emt., 35.) Puhujaraken-
teeltaan suhteellisen selkeästä ja yksinkertaisesta, puhujille tilaa antavasta hevosjournalis-
mista on esimerkkinä HT:n etusivun juttu vuodelta 1966:

129 Voi toki olla myös niin, ettei 1950-luvun lukijalle tällaisten, pääosin vain yhden toimijan puhetta suol-
tavien juttujen lukemisessa ollut mitään pulmaa. He saattoivat jopa ajatella, että miksi ihmeessä toimittajan 
äänen pitäisi sekaantua juttuun millään muulla tavalla kuin loppukaneetin verran.



251

HT-lehden etusivun juttu ilmentää havaintoa, jonka mukaan vielä 1960-luvullakin journa-
lismi oli ainakin hevoslehdissä lähellä yksinkertaista 1920-luvun journalismia – hevosjour-
nalismin kenttä oli mahdollisimman tiukasti kiinni hevostalouden kentässä. Yli kymmen-
vuotinen prosessi, pelaajien osuuden muutos, uutisoitiin mahdollisimman helpolla tavalla. 
Etusivulla tulivat esiin asetuksen keskeiset kohdat sanasta sanaan ja taulukot kopioitiin 
suoraan asetuskokoelmasta. Tila annettiin valtiojohdolle, joka puhui asetuksen kautta.

Puhujarakenteessa ilmennyt ristiriita (kenen puhe vs. yksinkertainen journalismi) liit-
tyy myös laajemmin toimitustyön historiaan. Journalismi kehittyi 1950- ja 1960-luvuilla 
hitaasti mutta varmasti kohtia aiempaa ammatillisempaa ja myös vähin erin erikoistuvam-
paa työnjakoa myös toimitusten sisällä. Silti vielä 1950- ja 1960-luvuilla ainakin hevosleh-
den toimittaja oli enemmän reportteri kuin riippumaton asiantuntija, kuten yo. puhuja-
rakenteenkin esimerkki havainnollistaa.

7.2 Kohdeanalyysi: Kansalaisyhteiskunnan toimijat 
julkisen vallan puheen kohteena

Kohdeanalyysin kohteina olivat aineiston kaikki 112 uutis- ja mielipidejuttua (taulukko 
7.4).

Taulukko 7.4. Keskeiset toimijat esillä hevoS

Ravi
rengas liitto

Ulko
maat

Valtio Hevos
Pelaajat radat Media sä

1955 6,1 % 3,5 % 26,0 % 7,8 % 12,6 % 15,2 % 26,8 % 2,2 % 100 %
1956 2,1 % 2,5 % 1,2 % 12,0 % 16,9 % 25,2 % 38,0 % 2,1 % 100 %
1959 1,9 % 7,3 % 0,4 % 7,7 % 42,1 % 12,3 % 24,5 % 3,8 % 100 %
1966 12,4 % 0,9 % 7,3 % 8,6 % 27,9 % 10,3 % 30,5 % 2,1 % 100 %
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Vuosien 1955–1966 hevosjournalismissa olivat useimmiten esillä kansalaisyhteiskunnan 
toimijat.  Valtiovallan puheen kohteina olivat pääosin hevosväki ja raviradat. Tulos on 
puheen kohteena olon kannalta tarkasteltuna samansuuntainen kuin luvussa 6 esitetys-
sä, vuotta 1928 tarkastelevassa tutkimuksessa. Lehdittäin ja toimijoittain puheen kohteet, 
lehtien kohdeprofiilit, ovat liitteessä 7.1 (taulukot 1–4). Seuraavassa esitän kohdeanalyysin 
tärkeimmät havainnot ja päätelmät.

Hollantilaiset konsultit olivat tulleet Suomeen 1955 tavoitteenaan ammattimaistaa 
ja kaupunkilaistaa suomalaista, talonpoikaista raviurheilua. Tavoite näkyi myös lehtien 
kohdeprofiileissa. Kyse oli Ravirenkaan pyrkimyksestä hallita julkisuutta: se määritteli 
konsulttien tehtävät ja toi heidät niiden kera journalistiseen julkisuuteen. Sanomalehtien 
poliittisella kannalla ei näytä 1955 olleen vaikutusta puheen kohteisiin. Media toi esille 
ulkomaan konsulttien ohella useimmiten raviradat, pelaajat ja hevosmiehet. Hevoslehdet 
toivat esiin muita lehtiä enemmän myös hevosalan instituutioita.

Tulos 1956 on osin erilainen kuin 1955. Konsulttien vierailu oli painunut unholaan ja 
puheet olivat kotikutoisia. Kohteet painottuivat vielä aiempaakin selkeämmin ei-instituti-
onaalisiin hevosalan toimijoihin: raviratoihin, pelaajiin ja hevosmiehiin. Pelaajille oli tar-
jolla uusi peli, kaksoisveikkaus. Merkittäviä kohteiden eroja ei taaskaan löytynyt lehtien 
poliittisten kantojen perusteella. Politiikan olisi voinut olettaa näkyvän, olihan yhteiskun-
ta 1956 yleislakkoineen poliittisesti korkeasti latautunut. Toisaalta lehdistön poliittisuus 
oli ollut huipussaan jo 1920-luvulla, ja 1950-luvulla journalismi oli irrottautumassa politii-
kan jäsennyksistä (Tommila & Salokangas 1998, 209, 245).

Koska vielä 1950- tai 1960-luvullakaan pelaajien osuus tai hevospelit eivät kuuluneet 
lyhytikäisten hallitusten130 agendalle, on ymmärrettävää, ettei hevospeleistä juuri käyty 
poliittista debattia. Näin ne eivät olleet myöskään lehdistön mieliaiheita. Hevostaloudella 
ei ollut maa- ja metsätalouden sektorina enää 1950-luvulla riittävää sisäpoliittista merki-
tystä, eikä hevospelaaminen sen paremmin kuin raviurheilukaan ollut vielä tunkeutunut 
hevostalouden keskiöön ja siten merkittäväksi journalismin kohteeksi. Sen sijaan leh-
distön mieliaiheisiin kuuluivat Veikkauksen pelit ja niiden edunsaajat (Ylikangas 1993, 
207–213). Peli-instituutioksi kehkeytyneellä Veikkaustoimisto Oy:llä oli tiukka side urhei-
luun, suomalaisia sekä taloudellisesti että poliittisesti liikuttavaan sosiaaliseen käytäntöön. 
Suomalaisen urheilumaailman kahteen leiriin jakautumisen jatkuminen pitkään toisen 
maailmansodan jälkeen lisäsi entisestään veikkausyhtiön kohteena oloa myös poliittisessa 
julkisuudessa. Marginaalisen hevosjournalismin puheen kohteena sen sijaan säilyivät 1959 
pääosin hevosalan kansalaisyhteiskunnan toimijat: hevosmiehet, raviradat ja pelaajat. He-
vosinstituutiot olivat esillä yleensä vain hevoslehdissä.

Maalaisliittolaisen V. J. Sukselaisen johtama vähemmistöhallitus (Sukselainen II, 
13.1.1959–14.7.1961) aloitti pelaajaosuuden nostamisen ja laajensi näin valtiovallan mää-

130 Vielä 1950- ja 1960-luvulla Suomea hallittiin vaihtelevasti enemmistö- tai vähemmistöhallituksilla, 
jopa toimitusministeristöillä. Hallitusten ikäkaari vaihteli runsaasta sadasta päivästä enimmillään noin 600 
päivään, kun taas vuodesta 1983 alkaen hallitusten elinikä on ollut yleensä vaalikausi, noin 1450 päivää. (Val-
tioneuvosto 1917… .)
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rittämää hevostalouden kenttää kohti raviurheilua. Debattia näistä ei juurikaan käyty. 
Journalismi nosti valtiojohdon roolin esiin usein vain hevoslehdissä. Pelaamisen merkitys 
1950-luvun lopun Suomessa ei ollut vielä sosiaalisesti tai valtiontaloudellisesti sellaisessa 
julkisuussfäärissä, jossa journalismilla olisi ollut suurta paloa pohtia rahapelejä. Hevos-
pelaaminen oli tämän marginaali-ilmiön marginaalissa, ja pelaajien osuus oli hevostalou-
den sisäinen asia.

Raviradat ja hevosmiehet pysyivät puheen kohteina myös tapaustutkimuksen osiossa 
1966. Pelaajatkin nousivat esille kaikissa lehdissä, joissa aineistossa olleita juttuja julkais-
tiin. Saivathan pelaajat nyt kauan tavoitellun 80 %:n osuuden totovaihdosta. Merkillepan-
tavaa oli myös Ravirenkaan nousu puheen kohteeksi, ei vain hevoslehdissä vaan yleensä 
ravijournalismissa. Hevostalouden kentän substanssi oli kiivaan muutosprosessin käänne-
kohdassa 1960-luvun puolivälissä. Työhevosista, hevosjalostuksesta ja Hevosjalostusliitto-
jen Keskusliitosta ei juuri puhuttu muissa yhteyksissä kuin aloitettaessa suomenhevosten 
juoksijajalostusta myös julkisen vallan hevostaloudessa helmikuussa 1965. Urheilu oli val-
taamassa hevostalouden doxaa, ja Ravirengas oli instituutiona puheen kohteena.

Keskustapuolueen Johannes Virolaisen johtama porvarillinen enemmistöhallitus 
(12.9.1964–14.7.1966) sääti rahasta pelaamisen lain tasolle 1965 ja muutti vedonlyönti-
asetusta raviväen haluamaan suuntaan 1966. Tutkimusjaksolla debattia valtion roolista 
käytiin vain hevoslehdissä. Hevosala yleensä ja hevospelit eritoten eivät kuuluneet mer-
kittävissä määrin sanomalehtien agendalle. Työhevostalous oli henkitoreissaan eikä toton 
aikakausi hulluine vuosineen ollut vielä alkanut. Hevosala ei ollut poliittisesti riittävän 
vetovoimainen. Olihan veikkaustoimistonkin virkojen politisoituminen alkanut vasta 
1960-luvun alussa, ja näin pelaaminen yleensä sekä veikkausyhtiö erityisesti tulivat julki-
seen sfääriin ja yhtiö joutui aivan toisella tapaa yleisen huomion kohteeksi (Ylikangas 1993, 
145–147). Sen sijaan (työ)hevostalouden merkitys ei enää eikä hevospelaamisen merkitys 
vielä 1966 synnyttänyt prosessia, jossa valtiojohto ja poliitikot olisivat olleet hevoslehtien 
ulkopuolisessa julkisuudessa hevostalouspuheen kohteina.

7.3 Ensisijainen kanta hevospelaamisen funktioon ja 
verottamiseen: Ravit ja vedonlyönti artikuloituivat, 
hevoslehdet muistivat myös hevoskasvatuksen

Jotta olisi ollut mahdollista analysoida lehtien ensisijainen kanta hevospelien funktioon ja 
verottamiseen, määrittelin neljä lehtien ensisijaisen kannan kuvausta:

A. Ravi-kanta = Hevospelien funktiona on ensisijaisesti raviurheilun tukeminen val-
tion hevostalousmäärärahojen kautta (ja valtion on hoidettava työhevostalouden 
tukeminen yleisillä budjettivaroilla).

B. Ravi ja kasvatus -kanta = Hevospelien funktiona on ensisijaisesti raviurheilun ja he-
voskasvatuksen tukeminen valtion hevostalousmäärärahojen kautta.
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C. Työhevostalous-kanta = Hevospelien funktiona on ensisijaisesti valtiovallan (työ)
hevostalouden tukeminen valtion hevostalousmäärärahojen kautta.

D. Jutusta ei pystytty määrittämään ensisijaista kantaa.

Kaikista aineiston 112 jutusta koodasin kannan hevospelien funktioon ja verottamiseen. 
Aineiston analyysi ei ollut ongelmatonta. Yli kolmanneksessa jutuista kantaa ei voitu mää-
rittää.

Vedonlyönti oli journalismissa artikuloitu raveihin aina ensimmäisistä totoraveista, 
vuodesta 1928 alkaen. Tuo ankkuriköysi piti myös 1950- ja 1960-lukujen journalismissa, 
joka tulkitsi hevospelien ensisijaiseksi funktioksi nimenomaan raviurheilun tukemisen 
(kuvio 7.1).

Toton ja raviurheilun artikulaatio tuli hyvin esille myös 1955 US:n urheilun taustajutussa, 
jossa totalisaattori metaforisoitiin ”kultalinnuksi, [jonka pelätään] kärventyvän hiljaisella 
tulella, koska asetuksen määräämä 30 % totalisaatiopidätys antaa kuoliniskun totalisaat-
torivaihdolle” (US 26.5.1955). Vaikka otsikon relevantti termi totalisaattorivaihto vaihtuu 
vihjailevaan ”totalisaatiopidätykseen”, edustaa juttu tyypillistä 1950-luvun sanomalehden 
ravijournalismia, jossa kaikkien hevospelien funktiona näkyy nimenomaan raviurheilun 
tukeminen. Eksplisiittisesti tämä tarkoitti, että hevospeleistä raveissa kertyvät tulot kuu-
luivat raviradoille ja raviväelle. Implisiittisesti tämä representoi kantaa, jonka mukaan 
valtion tehtävänä oli yleisillä budjettivaroilla pitää huoli julkisen vallan hevostaloudesta. 
Työhevostalouden edistäminen esitettiin hevospelien ensisijaiseksi tehtäväksi enää vain 
yhdessä jutussa 1955131. 1950-luvun loppupuolelta lähtien alkoi lievästi voimistua näkemys, 
jonka mukaan hevospelien funktio on kokonaishevostaloudellinen: ravi ja kasvatus -kanta 
(taulukko 7.5). Erityisesti tämä ponnisti esiin hevoslehdissä. Kyse oli prosessista, jossa he-

131 Ensimmäisen tasavallan Suomessa ja vielä välittömästi toisen maailmansodan jälkeen julkisen vallan 
hevostalouden ajama työhevoskasvatuksen edistäminen oli lehdistössä tuotu esiin hevospelaamisen legiti-
maation tärkeänä perusteena (ks. lisää Luku 4 Hevosjournalismi ja luvun 6 tapaustutkimus vuodelta 1928).
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vostalouskenttä rakentui uudelleen. Osapuolina olivat hevostalouskentän sisällä aiempaa 
itsellisemmät ja toisistaan erillisemmät raviurheilu- ja hevosjalostuskentät.

Taulukko 7.5. Sanomalehtien (SL) ja hevoslehtien (HL) ensisijainen kanta hevospelien funktioon 

SL ravi HL ravi SL ravi ja kasvatus HL ravi ja kasvatus
1955 52,6 % 87,5 % 0,0 % 12,5 % 5,3 %
1956 56,0 % 60,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 %
1959 38,1 % 28,6 % 19,0 % 28,6 % 0,0 %
1966 58,8 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 %

Hevoslehtien ravimyönteisyyden jonkin verran vähentyessä tapaustutkimuksen yhden-
toista vuoden ajanjaksolla voimistui niissä näkemys, jonka mukaan hevospelien funktio 
on sekä raviurheilun että hevoskasvatuksen tukeminen. Hevoslehtien näkemys hevos-
pelien funktiosta modifioitui viimeistään 1960-luvulla koko hevostalouden kattavaksi, 
kun samaan aikaan päivälehtien käsitys hevospelien funktiosta säilyi edelleen pääosin 
ravi sidonnaisena. Yksi ensimmäisistä hevoskentän sekä–että-retoriikan käyttäjistä oli Ra-
virenkaan toiminnanjohtaja Lauri Pullinen. Hän kehotti muistamaan myös hevoskasva-
tuksen vedonlyönnin funktiona:

Viime viikolla tuli jo vihjailtua, että näinä päivinä on totalisaattoriasetuksen muutospäivä 
tulemassa ja että suuret herrat eivät halua ottaa edellytyksissä täyttä askelta… Muutoksissa 
on otettu huomioon rahanarvon muutos sekä samalla hienoinen korjaus pelivaihtojen ala-
rajalla…
Raviseurojen on otettava huomioon, että totalisaattorin toinen osapuoli – siis valtion kaut-
ta hevosjalostusliitot – on nyt jäänyt markoissa vähemmälle osalle – suhteellisesti. Mutta 
raviseurat voivat asian korjata sillä, että pelivaihtoa suurennetaan ja pelipäiviä lisätään…
Raviseurojen velvollisuus on huolehtia, että se summa – viime vuonna 3 miljoonaa markkaa 
– jonka hevosjalostusliitot ovat saaneet totalisaattorista, ei pienene, vaan suurenee! Tämä 
velvollisuus on muistettava. Eikä se niin epämiellyttävää olekaan, sillä siinä samassa koos-
tuu omakin pussi. Pelivaihdot suuriksi! (”Totalisaattoriasetuksen parannus jäi puolitiehen, 
mutta ’ajettava se on kelirikollakin’ ja nyt ajetaan pojat lujaa”, Lauri Pullinen, kolumni, HT 
30.5.1956, alleviivaus MM.)

Hevoslehtien kentän muutosprosessia voi taustoittaa samaan aikaan käydyllä keskustelulla 
lämminveriravurien roolista sekä pyrkimyksillä hyväksyttää valtiovallalla näkemys, jonka 
mukaan suomenhevosen jalostaminen juoksijaksi olisi myös valtion kantakirjan puitteissa 
hyväksyttävää (ks. luku 2). Hevoslehdet käyttivät hevospelien funktion määrittelyä sekä 
väline- että päämääräarvona raviurheilun työntyessä hevostalouskentän keskiöön samaan 
aikaan, kun juoksijahevoskasvatus pyristeli pois turhanaikaisuuden syövereistä tasaveroi-
seksi toiminnaksi valtiovallan työ- ja tuotantosuuntautuneen hevosjalostuksen kanssa. 
Hevoslehdet ajoivat selkeää muutosta mutta vain sellaista muutosta, joka palveli myös 
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vanhan säilyttämistä. Lausumassa esiintuodun velvollisuuden voi tulkita moraalitalouden 
kehyksessä aidoksi velvollisuudeksi, ei vain retoriseksi ”sunnuntaipuheeksi” (Kunelius ym. 
2010, 371). Ravirenkaan johto toi hevoslehdessä esiin näkemyksen jalostuksen kulkemises-
ta urheilun rinnalla.

7.4 Väittämäanalyysi: Hevospelit kuuluvat raveihin mutta 
hevospelien tuotot koko hevostaloudelle

Seuraavassa esitän liitteenä olevien, väittämäanalyysin tiivistettyjen taulukoiden antiin pe-
rustuvat päätelmät. Liitteestä 7.2 löytyvät taulukot (1–4) väittämien esiintymisestä 1955, 
1956, 1959 ja 1966. Väittämäanalyysin yhteenvedon esitän koko tapaustutkimuksen yh-
teenvedossa.

Hevospelit kuuluivat journalistisessa julkisuudessa 1955 yksinomaan ravihevosyhtei-
söille. Kyseessä oli jo 1920-luvulta ponnistanut julkinen artikulaatio (hevos)urheilun ja 
(rahasta) pelaamisen yhteydestä. Sanomaa vahvistivat 1955 Hollannin konsultit median 
avustamana:

Hollannin totalisaattorijärjestelmän luoja M. Henry Calomme, joka on maassamme Ra-
virenkaan kutsumana asiantuntijana, pudistaa päätään sekä kuvaannollisesti että kirjai-
mellisesti sellaisen sanahirviön kuin 30 % totalisaattoripidätyksen edessä. Monivuotisen 
kokemukseni perusteella olen vakuuttunut siitä, että liian suuri pidätysprosentti murskaa… 
kiinnostuksen totalisaattoriin ja juuri totalisaattori on ravikilpailujen elinehto. (”Kaatuu-
ko kunniakas raviurheilumme totalisaattoripidätysprosenttiin?”, HS 26.5.1955.)

Vasta 1950-luvun lopulla raviväen yksinoikeus hevospeleihin kyseenalaistettiin. Hevos-
pelien funktio representoitui myös hevostaloudellisesti laajana: hevospelien tehtävänä 
ei ollut tukea vain raviurheilua. Sekä–että-tematiikka yleistyi: ravimies korvautui usein 
hevos miehellä ja uuden asetuksen paremmuutta argumentoitiin rahaa riittää enemmän 
kaikille -kompromissilla: 

RATKAISEVA PARANNUS TOTALISAATTORIPELIN ASETUKSEEN ANTAA 
PELAAJILLE 5 %
ENEMMÄN VAIHDOSTA JA MYÖS SEUROILLE SUUREMMAN OSUUDEN 
KOKONAISPELISTÄ
Asetusta vedonlyönnistä hevoskilpailuissa muutettiin 12.6. siten, että panoksina kertyvistä 
kokonaismääristä annetaan hevostaloudelle 25 pros. entisen 30 pros. sijasta ja totalisaattori-
pelaajille jaetaan 75 pros. entisen 70 pros. sijasta.
Valtion osuus tarkoittaa sitä osaa, jonka valtio edelleen jakaa avustuksina hevosjalostuslii-
toille. Uusi asetus pakottanee sekä hevosjalostusliitot että raviseurat entistä vilkkaampaan 
ravitoimintaan. Kun seurojen osuus nyt huomattavasti kasvaa, kasvaa seurojen kyky saada 
ravien talous tasapainoon ja vähitellen avautunee sitä tietä mahdollisuus nostaa palkintojen 
suuruutta. Täten uusi totoasetus tulee myös hevosmiesten eduksi. (”Totosta enemmän pe-
laajille ja enemmän myös seuroille”, HV 24.6.1959.)
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Pohjoismaisen konsensusyhteiskunnan diskurssi (Ekecrantz 1994, 14) sekä–että-retoriik-
koineen on tunnistettavissa myös edellä olevasta HV:n jutusta, tulihan uusi asetus ”myös 
hevosmiesten eduksi”.

Suomalaisuuden idea tyrmättiin kaikissa kannanotoissa, jotka koskivat väittämää 
hevospelien säädöstyön kehittämisestä kotimaisen kokemuksen ja uhon vs. ulkomaisten 
oppien perusteella. Kantaa otettiin eritoten 1955, jolloin kansainvälisyys laskeutui suo-
malaiseen raviurheiluun talvella Neuvostoliiton ravijoukkueen vierailun myötä ja keväällä 
Hollannin totokonsulttien hahmossa. Media yhtyi konsulttien ja hevosmiesten väitteisiin: 
on otettava huomioon myös muita kuin kotimaan kokemuksia pohdittaessa hevospelien 
funktioita.

Hevospelien kotimaisuuden kiistäminen on esimerkki toimivasta väittämästä pitkäl-
lä tutkimusjaksolla. Väitteen sisältämien käsitteiden merkitys on säilynyt samana vuosi-
kymmenten ajan. Maaliskuun 1966 vedonlyöntiasetuksen muutosta, jolla pelaajien osuus 
nostettiin 80 %:iin, käsiteltiin HT-lehden pääkirjoituksessa kotimainen vs. ulkomainen 
-tematiikan kehyksessä:

4.3.1966 allekirjoitettiin asetus vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa. Ase-
tus perustuu 1.9.65 annetun arpajaislain 7 §:ään… Ravirengas on jättänyt 5.3. valtioneu-
vostolle toimilupa-anomuksen, joka käsitellään 10.3. Näin saadaan tämä monella taholla… 
odotettu toiminta vihdoin käyntiin. Innostuksen vedonlyöjien keskuudessa voidaan olettaa 
kasvavan, sillä heille voittoina jaettavan määrän voidaan todeta kasvaneen entisestä 75 %:sta 
80 %:iin laskettuna kokonaisvaihdosta sekä vedonlyönnissä, jossa vetoa lyödään viidessä eri 
lähdössä voittajaksi tulevista hevosista (V-5 peli) 65 %:sta 75 %:iin. Vastaavasti pienenee 
valtion ja luvansaajan osuus 20 %:iin kokonaisvaihdosta. Kokonaisvaihdon lisäyksellä toi-
votaan kuitenkin päästävän aikaisempia parempiin tuloksiin. Yllä esitetyillä toimenpiteillä 
lähestytään meilläkin kansainvälistä käytäntöä, joten voittoina jaettavan määrän pienuus ei 
enää liene kehityksen esteenä. (”Kuulumisia raviurheilusta”, HT 8.3.1966.)

Onko hevosurheilu urheilua an sich vai onko raviurheilu elinkeino, jota hevospelit tukevat? 
Hollannin konsultit näkivät 1955 raviurheilun hevospelien tukemana elinkeinona. Olihan 
toimeksiantokin sisältänyt ainakin implisiittisesti kehotuksen ammattilaistaa Suomen 
harrastuspohjaista raviurheilua. Vähissä lausumissa ravien ammattilaistuminen ja kaupun-
gistuminen tulivat yhä hyväksyttävämmiksi 1956, 1959 ja 1966. Näin raviurheilu muovau-
tui journalismin julkisuudessa yhä useammin myös elinkeinosektoriksi, joka kuitenkin 
kiinnittyi hevospelien kautta oleelliseksi osaksi hevostalouskenttää.

Kenelle hevospelien tuotot kuuluvat? Lukiessa läpi tämän tapaustutkimuksen aineistoa 
nousee siitä selkeästi esiin 1950- ja 1960-luvulla lehdissä vallinnut arkijärki. Se kytki arjen 
journalismissa ja puheessa ravien pelituotot raviurheiluun ilman syvällisiä hevostalouden 
pohdintoja. Hevospelien marginaaliset tuotot olikin julkisuudessa kytketty jo vuosikym-
menien ajan raveihin. Julkisuuden agendalla esiintyi hevospelien tuottojen yhteydessä 
kovin harvoin muuta artikulaatiota kuin ravit. Vaikka hevospelien tuotoista oli jo 1927 
alkaen tuloutettu koko valtiolle kertynyt osuus julkisen vallan hevostalouden, työhevosja-
lostuksen ja työhevoskasvatuksen edistämiseksi, journalismi piti esillä näkemystä hevospe-
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lien tuoton kuulumisesta pääosin ravimiehille. Vasta 1970-luvulla väittämän merkitys ko-
konaishevostaloudellistui hevoslehdistä 1950-luvulla alkaneen sekä–että-retoriikan myötä, 
ja vähitellen raviurheilun käsite korvautui laajalla hevostalouden käsitteellä.

7.5 Yhteenvetoa: Julkisella vallalla puhevaltikka ja 
kansalaisyhteiskunta puheen kohteena

Tässä tapaustutkimuksessa olen keskittynyt hevosjournalismin sisällönerittelyyn 1955–
1966. Analyysin tehtävänä on ollut selvittää, miten hevospeleistä puhuttiin 11 vuoden 
jaksolla, missä määrin ja millä näkökohdilla journalismi esitti hevospelien funktio- ja ve-
rottamiskeskusteluun osallistuneiden instituutioiden ja kansalaisten toiminnan ja mieli-
piteet, miten keskeiset toimijat pääsivät julkisuuteen ja minkälaisin argumentein ne siellä 
esiintyivät.

Ennen yhteenvetoa pitää vielä kysyä, voiko 11 vuoden jakso olla ”tapaustutkimus”, joka 
valottaa tutkimuskohdetta ja teemoja: hevostalouden ja yhteiskunnan suhdetta, hevos-
pelaamisen merkityksiä, hevosjournalismin ja hevostalouden suhdetta sekä hevosiin ja 
rahasta pelaamiseen liittyvän hevostalouspuheen kestorakennetta. Vaikka kyse on taval-
laan käsitteen venyttämisestä, ajattelen että eri episodeista koostuvaa ”tapaustutkimuksen” 
ajatusta voi hyvin puolustaa. Tätä ajatusta tukee myös myöhempi kehitys. Kriisit, jotka 
nousivat julkisuuteen 1980- ja 1990-luvuilla (luvut 8 ja 9), pohjautuivat 1950- ja 1960-lu-
kujen prosessiin, jossa tehtiin hevostaloussäädösten rakenneratkaisut. Vaikkei 11 vuoden 
jakso ja sen analysoiminen neljässä osiossa sallikaan perinpohjaista analyysiä, ovat prosessi-
näkökulma ja pitkä ajanjakso hevosjournalismin, hevostalouden ja hevospelaamisen kehi-
tystä kuvaavampi valinta kuin yhden tiivistyksen lopputulemanäkökulma. Yhteenvetona 
tapaus tutkimuksesta esitän seuraavat havainnot.

Raviurheilusta ja hevosista kirjoitettiin 1955–1966 vähemmän kuin oletin. Kysymys 
on tuskin vain epäonnistuneesta aineistonvalinnasta. Tutkijanpositioni oli katsella yli 50 
vuoden takaista journalismia nykyajan silmin ja positiooni tuli oletuksena implisiittisesti 
mukaan tähän keskeisten kamppailujen jaksoon liittyen niitä koskevat runsas kirjoittelu. 
Mutta 1950- ja 1960-luvun Suomessa ei raviurheilu eikä hevosasia ylipäätään ollutkaan leh-
distöjulkisuuden arkista tavaraa. Hevostalouden merkitys oli käännekohdassa, työhevos-
taloudesta urheilutalouteen, hevospelaamisen ollessa marginaalista. Hevostalouden aiheet 
eivät nousseet aineiston päivälehdissä pääkirjoituksiin kertaakaan ja etusivullekin vain 
kerran (HS 1966). 1950- ja 1960-lukujen ravijournalismi oli pääosin uutisvetoista. Tästä 
piirteestä huolimatta kolumnien ja taustajuttujen suhteellisen suuri osuus oikeuttaa kui-
tenkin päätelmään, että vuosikymmenten takainen hevosjournalismi oli tiukasti kiinni 
alan toimijoissa. Hevosjournalismi ei ollut irtaantumassa hevostalouden kentästä.

Puhetekojen määrä uutisjutuissa 1955–1966 pysyi tämän aineiston perusteella suhteel-
lisen vähäisenä. Merkille pantavaa oli valtiovallan rooli puhevaltikan haltijana. Vaikka 
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valtio hallitsi lehdistöjulkisuuden puhetilaa, journalismi ei kuitenkaan samaistunut julki-
seen valtaan vaan antoi tilaa eri toimijoille. Rahapeliprosesseissa journalismi oli kansalais-
yhteiskunnan toimijoiden näkemysten takana, mutta journalistinen julkisuus ei ryhtynyt 
kansalaisyhteiskunnan asianajajaksi: se ei katsonut velvollisuudekseen lähteä ratkomaan 
esimerkiksi pelaajien osuuden oikeellisuutta. Valtio esitettiin journalistisessa julkisuudessa 
suljettuna laitoksena, jonka toimiin ei lehdistö juuri puuttunut. Valtiolla oli julkisuudessa 
näin ollen korkea legitimiteetti.

Lehdistön antaessa tilaa eri toimijoille myös kansalaisyhteiskunta puhui 1950- ja 
1960-lukujen hevosjournalismissa. Yksittäisistä ihmisistä pääsivät puhujina esille useim-
miten hevosmiehet ja raviratojen edustajat. Hevosalan instituutioiden, Suomen Raviren-
kaan ja Hevosjalostusliittojen Keskusliiton, asema ei ollut puhujana vielä tietävien laitosten 
luokkaa. Journalismi esitti valtiota tietävänä laitoksena. Oleellista oli valtion asema ja auk-
toriteetin tukevuus, vaikka 1950- ja 1960-lukujen hevosjournalismi oli moraalitaloudelle 
ominaista, yksinkertaista, muillekin toimijoille tilaa antavaa journalismia. Ravijournalis-
mi oli journalismin kehityksen marginaalissa ja sen institutionalisoitumisen aika koitti 
vasta, kun raviurheilu sai yhteiskunnassa merkitystä. Journalismi instituutiona kehittyi 
1950- ja 1960-luvuilla hitaasti mutta varmasti kohti aiempaa ammatillisempaa ja vähin 
erin erikoistuvampaa työnjakoa myös toimitusten sisällä. Myös hevosjournalismi oli vasta 
muotoutumassa eikä sen oma ristiriitainen rooli palautunut yhteen selittävään tekijään.

Julkisen vallan hallitseva rooli tuli esiin selkeästi puhujana ja omalla tavallaan myös 
kohteena. Kaikkea ei vielä 1950- ja 1960-luvuilla määritelty markkinoilla eikä valtio ollut 
luovuttanut vallan valtikkaansa talouden toimijoille. Julkinen valta hallitsi puhujakenttää, 
ja hevosjournalismin kohteena olivat 1955–1966 pääosin kansalaisyhteiskunnan toimijat. 
Valtion hallitseva rooli puheen kohteena ilmeni niin, ettei julkista valtaa alistettu margi-
naalisessa hevospeliasiassa kritiikin kohteeksi. Näin valtiovallan rooli journalismissakin 
on erilainen aina 1900-luvun puoliväliin saakka verrattuna vuosisadan loppuun (vrt. luvut 
8 ja 9). Koska muutkin kuin valtiovalta saivat julkisuudessa tilaa, julkisen vallan ei välttä-
mättä tarvinnut vastata kansalaisyhteiskunnan esilläoloon. Näin joukkotiedotusvälinei-
den luomalla julkisuudella ei ollut moraalitalouden Suomessa tämän analyysin perusteella 
suurta merkitystä siihen, miten esimerkiksi hevospelien säädöstyö eteni. Medioitumispro-
sessi ei ollut vielä käynnistynyt.

Kun katsoo kohdeanalyyseja lehdittäin eri vuosina, voi todeta, ettei lehtien poliittisella 
kannalla näytä olleen merkitystä kohteiden esilläoloon. Poliitikot sen paremmin oikealta 
kuin vasemmaltakaan eivät olleet puheen kohteina. Toki niin Vapaa Sana kuin Kansan 
Uutiset kirjoittivat nykyhetkestä katsoen runsaasti raviurheilusta. Koko aineistosta 12,5 % 
oli joko VS/KU-materiaalia, jossa hevosurheilua tarkasteltiin kaupunkilaisena työväen-
kulttuurina. SKDL:n pää-äänenkannattajan mielenkiintoa raviurheiluun lisäsi 1950-lu-
vulla myös Neuvostoliiton pyrkimys vaikuttaa lämminveriravureiden tuonnin sallimiseen 
Suomeen. Hevostalous(politiikan)kenttä ja hevosjournalismi yhtyivät tältäkin kannalta 
katsoen.
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Vaikutusta puheen kohteisiin oli sen sijaan jaolla hevoslehdet vs. sanomalehdet. Hevos-
lehdet pitivät koko ajan esillä hevosinstituutioita, Ravirengasta ja Hevosjalostusliittojen 
Keskusliittoa. Toki Ravirengas nousi jonkin verran esille myös sanomalehdissä 1966. Koh-
teiden poliittinen värittömyys kertonee myös edelleen siitä, että hevosasia yleensä ja hevos-
pelaaminen erityisesti olivat liki marginaalinen ilmiö 1950- ja 1960-luvuilla eivätkä ne juu-
ri mahtuneet journalismin agendalle. Hevostyön merkitys ei enää eikä hevospelaamisen 
merkitys vielä 1950- ja 1960-luvun taitteessa riittänyt synnyttämään prosessia, jossa valtio-
johto ja poliitikot olisivat olleet julkisuudessa hevostalouspuheen kohteina. Hevostalouden 
kentällä ei ollut tässä vaiheessa riittävästi panosta politisoitumisen prosessille.

Hevostalouskäsitteen merkityskamppailua käytiin aktiivisesti koko tapaustutkimuk-
sen ajanjakson ajan. Mitä lähemmäksi tultiin 1960-luvun puoliväliä, sitä enemmän paino-
arvoa hevostalouden representaatioissa saivat raviurheilu ja hevoskasvatus yhdessä. Tämä 
ilmeni erityisesti selvitettäessä lehtien ensisijaista kantaa hevospelien pääasialliseen funk-
tioon. Hevoslehdet esittivät sanomalehtiä voimallisemmin näkemystä, että hevospelien 
pääasiallinen funktio on sekä raviurheilun että hevoskasvatuksen tukeminen. Myös väit-
tämäanalyysissä tuli 1950- ja 1960-lukujen taitteessa esille aiempaa enemmän teema, jon-
ka mukaan hevospelit eivät kuulu vain raviyhteisöille vaan kaikille hevosyhteisöille. Laaja 
hevostalouskäsite tuli hevoslehtien kautta päivälehdistöön.

Aivan samaan, laajaan hevostalouden tulkintaan journalistisessa julkisuudessa ei päädy, 
jos tarkastelee väittämää raviurheilun elinkeinoluonteesta tai väittämää hevospelien tuo-
ton kuulumisesta vain raviyhteisöille. On kuitenkin muistettava hevospelaamisen historia: 
julkisuudessa usein vain pikemminkin legitimoitiin pelaamisen ja raviurheilun liittoa kuin 
pohdittiin vakavasti raviurheilun ammattilaisuutta vs. elinkeinoluonnetta tai marginaalis-
ten hevospelien marginaalisten tuottojen jakamista.

Tämä 1950- ja 1960-lukujen tapaustutkimus sijoittuu modernin yhteiskunnan erityi-
seen vaiheeseen, jolle oli ominaista suuri rakennemuutos väen siirtyessä maaseudulta kau-
punkiin. Suomessa elettiin kaupungistumisen aikaa. Journalismi ei arvostanut enää työhe-
vosta, muttei raviurheilullakaan ollut vielä sitä merkitystä, jonka se 1970- ja 1980-lukujen 
journalismissa sai. Maaseutua hallitsi vielä pitkälti agraari-konservatiivinen henki, joka 
toisaalta motorisoitumisen innossa hylki työhevosta ja toisaalta piti hevospelaamista vain 
marginaalisena, kaupunkilaisena, jopa synnillisenä ilmiönä ja kilvanajojakin ainakin osin 
turhanaikaisena puuhasteluna. Raviurheilu ja siihen kytketty pelaaminen vasta hakivat 
paikkaansa ja funktiotaan yhteiskunnassa eikä kumpikaan herättänyt suuria intohimo-
ja journalismin keskeisissä toimijoissa. 1950- ja 1960-luvuilla hevospelaamisen tuotonja-
ko olikin enemmän hevostalouden sisäinen asia: kyse oli siitä, paljonko hevospelaamisen 
tuotoilla rahoitetaan kansalaisyhteiskunnan raviurheilua tai julkisen vallan hevostaloutta. 
Arpajaislaki 1965 ja vedonlyöntiasetus 1966 vasta mahdollistivat ne puitteet, jotka nostivat 
hevospelaamisen 1980- ja 1990-lukujen journalismin agendalle.
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8 Ravikriisi – Hevospelien ensimmäinen jako 1982

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten hevospelaamisesta puhuttiin 
tammi–helmikuussa 1982. Ajanjakson nimettiin saman tien ravikriisiksi ja se kiinnittyi 
koko suomalaisen yhteiskunnan muutokseen, jossa hevosiin ja hevospeleihin kytkeytyneet 
odotukset, toiveet ja vaatimukset törmäsivät toisiinsa. Olen kuvannut tätä prosessia tapa-
ustutkimusten esittelyssä luvussa 4. Helpottaakseni lukijan tehtävää kuvaan tämän tapa-
ustutkimusluvun aluksi vielä ravikriisin kaksi keskeisintä kiistakysymystä sekä ajanjakson 
keskeisen kontekstin.

Hevospelaamisen 1970-luvulla yhä jatkuneen voimallisen kasvun myötä julkinen valta 
esitti 1981 radoille pelattavien hevospelien verottamista arpajaisverolain piirissä – aiemmin 
sovelletun, valtiovallan mielestä tehottomaksi todetun, tulo- ja varallisuusverolain sijaan. 
Eduskunta hyväksyikin 18.12.1981 lainmuutokset (Edilex 813/1981; 892/1981; 893/1981), 
joilla totovoitot siirrettiin 1.1.1982 alkaen arpajaisverolain piiriin. Muutos merkitsi sitä, 
että ravijärjestäjät maksoivat valtiolle 5 %:n niin sanotun totoveron – ja pelaajille palau-
tettu osuus putosi saman verran. Totopelaamisen holistinen verottaminen oli ravikriisin 
keskeinen kiistakysymys. Kriisin toinen perusjännite liittyi valtakunnalliseen V5-peliin. 
Hevosväen Suomen Hippos ry ja valtion omistukseen 1975 siirtynyt Oy Veikkaus Ab oli-
vat tehneet sopimuksen ratojen ulkopuolella pelattavissa olleen V5-pelin toimeenpanon 
siirrosta 1.1.1982 alkaen Hippokselta Veikkaukselle. Osapuolten eriävät käsitykset sopi-
muksen sisällöstä lisäsivät jo totoveron myötä kiristyneiden suhteiden jännittyneisyyttä 
niin hevosväen keskuudessa kuin hevosväen ja julkisen vallan välillä. Ongelmia raviväelle 
aiheutui myös siitä, että kaikki vuoden 1982 alussa järjestetyt ravit olivat tappiollisia. Rato-
jen mukaan syynä oli uusi arpajaisverolaki ja ne keskeyttivät kilpailutoiminnan kannatta-
mattomana 11.1.1982. Alkoi ”ravilakon” aika. (Mahlamäki 2003, 227–244.)

Niin totovero- kuin V5-kiistassa oli kyse hevospelaamisen tuottojen jaosta kansalais-
yhteiskunnan hevostalouden ja julkisen vallan intresseissä olleiden, hevostalouskentän 
ulko puolisten voimien välillä: oliko hevospelaamisen funktio tukea vain hevostaloutta vai 
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oliko hevospelien tehtävä toimia myös vielä 1980-luvulla voimallisesti rakenteilla olleen 
hyvinvointivaltion yhtenä rahoituslähteenä?

Hevosväen sisäinen ”pyykinpesu” (HU 22.1.1982, ks. myös US 24.1.1982) alkoi 23.1.1982 
Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa. Se erotti yhdistyksen toimitusjohtajan Pekka 
Ilkan hänen ylitettyään toimivaltansa allekirjoittamalla Veikkauksen kanssa V5-pelistä 
sopimuksen, joka ei ollut yhteisön päätöksen mukainen. Hippos reklamoi Veikkausta to-
deten, että allekirjoitusvaiheessa V5-sopimukset olivat saaneet neuvotteluissa sovituista ja 
Hippoksen valtuuskunnassa hyväksytyistä sopimuksista poikkeavan sisällön. (Mahlamäki 
2003, 244–246.) Hippos myös julkaisi 1.2.1982 kannanoton, jossa se sitoi yhteen V5-peliä 
ja totoveroa koskeneet ratkaisut. V5-neuvottelut Hippoksen ja Veikkauksen välillä käyn-
nistyivät 3.2.1982, mutta jo päivää myöhemmin Veikkaus toimitti Hippokselle 500 000 
markan korvausvaatimuksen järjestämättä jääneiden V5-lähtöjen vuoksi. (Emt., 250, 252.)

Kilpailutoiminnan keskeytykseen johtanutta totoverokiistaa ratkoi Verohallituk-
sen pääjohtajan Jukka Tammen johtama työryhmä. HU-lehti julkaisi ryhmän esityksen 
29.1.1982 otsikolla ”Ravit käyntiin kahden viikon kuluessa? Työryhmä sai työnsä päätök-
seen”. Esityksen mukaan viiden prosentin arpajaisvero totopeleissä olisi jäänyt voimaan, 
mutta pelaajien osuutta olisi nostettu lähtöpeleissä 84 %:iin ja V4:ssa 68 %:iin. Pelaajien 
brutto-osuuksista olisi peritty viiden prosentin arpajaisvero, jolloin pelaajien netto-osuus 
olisi ollut lähtöpeleissä 79 % ja V4:ssä 63 %. Ravikriisiä edeltäneenä vuonna 1981 pelaajien 
osuudet olivat olleet 80 % ja 65 %. Pelaajien lisäosuuden, käytännössä siis totoveron, rahoit-
tamiseksi oli kaksi vaihtoehtoa: ravien järjestäjät tai valtion hevostalouskertymä. (Mahla-
mäki 2003, 249.) Valtioneuvosto hyväksyi 13.2.1982 voimaan tulleen hevospelien asetus-
muutoksen (Edilex 90/1982), ja näin totovero rahoitettiin pääosin hevostalouskertymästä, 
niillä valtion vedonlyönnistä saamilla varoilla, joilla oli tuettu aiemmin vain hevostaloutta 
(emt., 250–251).

Päätös merkitsi, että hevostalouskertymä liki puolittui. Samalla päättyi lähes kymmen-
vuotinen hevostalouden autonomian aika ja hevospelaamisen funktioksi vahvistettiin – 
yleisen verotuslinjauksen kautta – myös hyvinvointivaltion rahoittaminen (Mahlamäki 
2003, 251, 268). Hyväksyessään 13.2.1982 ravitoiminnan aloittamisen mahdollistaneen 
asetuksen valtioneuvosto kirjasi istuntonsa pöytäkirjaan vaatimuksen, että Suomen Hip-
pos noudattaa Veikkauksen ja Hippoksen välillä solmittua V5-sopimusta valtiovallan 
vahvistamilla ehdoilla (Mahlamäki 2003, 251–252). Näin pelaajien osuus pysyi 55 %:ssa 
(31.12.1981 saakka 65 %). Ravilakko päättyi 13.2.1982 kilpailutoiminnan käynnistyessä 
kuukauden tauon jälkeen (emt., 250). V5-ravit käynnistyivät kuitenkin vasta kesäkuussa 
1982, kun sisäministerit Matti Ahde (SDP) ja Mikko Jokela (Kesk.) olivat tiukkasanaisesti 
edellyttäneet Hippokselta valtioneuvoston lausuman toteuttamista ja V5-ravien käynnistä-
mistä (emt., 263).

Ravikriisin ravilakon aikana maata hallitsi sosiaalidemokraattien, keskustan, SKDL:n 
ja RKP:n enemmistön turvin Mauno Koiviston II hallitus. Se siirtyi toimitusministeriöksi 
27.1.1982 pääministeri Koiviston valitsijamiesten saatua enemmistön presidentinvaaleissa. 
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Koivisto oli toiminut presidentin sijaisena jo syksystä 1981 Urho Kekkosen viimeisten vir-
kakuukausien aikana. Pääministerin sijaisena toimi tuolloin Eino Uusitalo (Kesk.). Koi-
viston hallituksen korvasi samalla hallituspohjalla 19.2.1982 Kalevi Sorsan III hallitus. 
(Valtioneuvosto 1917… .)

Ravikriisiä olisi mahdollista tarkastella myös kahden erillisen teeman näkökulmas-
ta jakamalla prosessi analyysin helpottamiseksi kahteen erilliseen tapaustutkimukseen: 
1)  hevos pelien jakoteema eli V5-pelin siirtoon Hippokselta Veikkaukselle liittyneet ta-
pahtumat ja 2) hevospelien verotusteema eli raviradoilla pelattujen hevospelien verotuk-
sen siirto tulo- ja varallisuusverosta arpajaisverolain piiriin. Harkitsin erillisiin teemoihin 
pohjautuvan aihelma-ajattelun (Reunanen 2003, 14) käyttöä mutta päädyin yritykseen ot-
taa kiinni kokonaisuudesta, ravikriisistä. Yhdistääkö se sitten molemmat keskeiset teemat?

Journalismissa V5-setvimiset ja verokiista sekoittuivat ”ravikeitoksi” (AL), mutta käy-
tössä oli alkuvaiheessa muitakin nimiä: ”totoverokina, totoverokiista, totokiista” (Ilkka), 
”konikapina, ravisotku” (US), ”ravisolmu, ravilakko” (AL) ja ”raviboikotti” (VL). Toiset 
viittaavat V5-kiistelyyn, toiset totoverokiistaan, osa kokonaisuuteen. Jo prosessin aikana 
ravikriisi kuitenkin yleistyi käsitteeksi, joka kuvasi kumpaakin teemaa. Myös kriisin kä-
sitteen synonyymit132 ja merkitykset puoltavat ravikriisi-termin käyttöä varsinkin, kun 
ravikriisiä on journalismissa jo liki neljän vuosikymmenen ajan käytetty kuvaamaan 1981–
1982 tapahtumia. Ravikriisin käsite myös yhdistää hevospelaamisen jaon ja verottamisen, 
taistelun hevospelaamisen tuottamista rahavirroista. Näin ravikriisi kaksine yhteen kie-
toutuneine teemoineen kytkee tämän tapaustutkimuksen koko tutkimuksen teemoihin 
selvemmin kuin kahden erillisen teeman tulokulmat.

8.1 Ravikriisin hevoset urheilusivuilta etusivuille ja pääkirjoituksiin
Ravikriisin hektisin ajanjakso ajoittuu vuoden 1982 alkuun – kilpailutoiminnan keskeyt-
tämistä (11.1.1982) edeltäneistä tapahtumista totoveron paaluttaneen asetuksen (13.2.1982) 
säätämiseen. Näin aineistoajankohdaksi määrittyy ajanjakso 1.1.–15.2.1982. Aineistoon 
valikoitui luvussa 5 esitettyjä valintaperusteita soveltaen tutkimusajankohdalta yhdeksän 
eri lehteä.

1. Uusi Suomi
– US oli ollut kokoomuksen, 1981–1982 opposition pääpuolueen valtakunnallinen pää-ää-
nenkannattaja vuoteen 1976 saakka. Sen jälkeen se julistautui porvarilliseksi lehdeksi, 
jonka arvot kuitenkin yhdentyivät kokoomuksen kanssa, ja näin periaatteessa mikään ei 
muuttunut lehden ja puolueen suhteissa. (Tommila & Salokangas 1988, 250.) Tämä tulkin-
ta mahdollistaa US:n tarkasteleminen 1982 opposition (kokoomuslaisena) lehtenä.

132 ”Äkillinen muutos tai käänne, vaarallinen tai paha murros, erimielisyyksien tai vaikeuksien aiheuttama 
tasapainon rikkoontuminen, talouselämän äkillinen häiriö tai romahdus” (Valpola 2000).
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2. Aamulehti
– AL oli Suomen kakkoslehti. Lehdellä oli aktiivinen ravitoimitus 1980-luvulla. AL oli 
1982 virallisesti kokoomuksen äänenkannattaja.
3. Kauppalehti
– KL tulkitsi ravit ja pelaamisen talouden sfääriin ensi kertaa 1980-luvulla, vajaa vuosi-
kymmen sen jälkeen, kun lotto avasi päättäjien silmät rahasta pelaamisen rahavirroille. KL 
ilmestyi viidesti viikossa.
4. Helsingin Sanomat
– HS oli 1980-luvulla kiistatta Suomen ykköslehti.
5. Ilkka
– Ilkka oli hallituksessa olleen keskustapuolueen äänenkannattaja edustaen myös perin-
teistä hevosmaakuntaa Etelä-Pohjanmaata. Siellä ravihevosella oli ollut vetovoiman kii-
vaimpinakin vuosikymmeninä, 1930 luvulta aina 1950-luvulle saakka, hyväksytympi ase-
ma kuin monella muulla Suomen seudulla (Rinta 2002).
6. Suomen Sosialidemokraatti
– SS oli hallituspuolue SDP:n pää-äänenkannattaja. Se ilmestyi viidesti viikossa.
7. Hevosurheilu
– HU oli Suomen Hippos ry:n julkaisu, raviurheilun ja hevostalouden foorumi. Se ilmestyi 
kahdesti viikossa.
8. Veikkaus–Lotto
 – Veikkaus–Lotto (VL) oli Oy Veikkaus Ab:n julkaisu. Tämä julkisen vallan peliyhtiön 
foorumi ilmestyi kerran viikossa. Lehteä kuvailtiin myös veikkauspuolueen pää-äänenkan-
nattajaksi.
9. Ilta-Sanomat
– IS oli valtakunnallinen iltapäivälehti, joka ilmestyi kuudesti viikossa.

Ravikriisi toi raviurheilun ja hevoset arkiseen julkisuuteen, ja lehdistä löytyi tutkimusjak-
solta 370 ravikriisiin liittyvää juttua (HU 68, US 62, Ilkka 48, AL 47, IS 46, HS 44, VL 35, 
SS 15, KL 5).

Kriisin julkisuuspanoksen myötä ravit kotiutuivat suureen osaan lehdistöä, ja niin 
hevospelaaminen kuin koko hevostalous olivat mediajulkisuudessa vuoden 1982 alussa 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Ravikriisin myötä hevoset ponnistivat urheilun sivuil-
ta myös painetun sanan arvopaikoille (kuvio 8.1). Toki urheiluosasto oli tässä aineistossa 
hevosjournalismin hallitseva foorumi, mutta ravikriisi oli myös etusivun juttu, ja hevo-
set esiintyivät myös pääkirjoitusten otsikoissa. Hevospelit ja niiden tulevaisuus olivatkin 
1980-luvun alun Suomessa aihe, johon saattoi ottaa kärkkäästi kantaa. Aineiston jutuista 
lähes neljännes tulikin julkisuuteen pääkirjoitus- ja yleisönosastosivuilla.
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Niin lehdistöjulkisuuden runsasta määrää kuin sen diversiteettiä selittävät prosessin uutis-
luonteen ohella hevosalan kytkökset työhön, urheiluun ja rahapeleihin. Vaikka perinteinen 
työhevostalous oli jo 1980-luvun alussa menettänyt suuren osan merkityksestään, hevosta-
loudella oli sen keskiöön nousseen raviurheilun ja erityisesti siihen kytketyn hevospelaa-
misen kautta merkittävää sisäpoliittista painoarvoa. Rahasta pelaaminen ja sen tuottojen 
jakaminen oli osa suomalaisen suunnittelutalouden politiikan julkisuutta, ja hevospelien 
voimakas nousu 1970-luvulta alkaen toi hevospelaamisen ja sen tuotot osaksi myös niin 
journalismin kuin politiikan kenttien julkisuutta.

Taistelu hevospelien reviireistä ja edunsaajista oli pitkälti samalta pohjalta ponnista-
nutta taistelua, jota oli käyty Veikkauksen pelien edunsaajista pari vuosikymmentä aiem-
min: urheilun menettäessä sisäpoliittista merkitystään 1960- ja 1970-luvuilla valtiovalta 
heikensi alituiseen urheilun edunsaajien asemaa (Ylikangas 1993, 213). Maaseudun ja he-
vosen menettäessä painoarvoaan tuotannontekijänä – mutta rahasta pelaamisen merki-
tyksen hyvinvointivaltion rahoittajana samaan aikaan kasvaessa – pyrkivät valtaa pitävät 
jo 1970-luvulta lähtien murtamaan hevosväen monopolin hevosveikkaamiseen. Näiden 
uudelleen virittyneiden politiikan kentän latausten myötä on ravikriisin nousu politiikan 
kabinettijulkisuudesta myös mediajulkisuuden arvokkaimmille paikoille – artikkeli- ja 
mielipidesivuille – varsin ymmärrettävää:

…vuoden ensimmäinen V5-raviveikkauskierros meni pahasti pieleen. Tuossa mitattiin… uu-
den totolain vaikutusta. Ravimiehet… ennustivat sen aiheuttavan raviveikkauksen vähene-
mistä; pessimistisimmät jopa raviurheilun tuhoa. (”Aasinpotku”, pääkirjoitus, AL 5.1.1982.)

Tapauksen keskeisiä toimijoita nousi esiin yhdeksän kahden päätoimijan erottuessa jou-
kosta. Ne ovat urheilujärjestöiltä valtion omistukseen vuoden 1975 lopussa siirtynyt Oy 
Veikkaus Ab ja hevosalan keskusyhteisö Suomen Hippos ry. Se oli syntynyt 1973 valtion 
maataloushallinnon uudelleenjärjestelyn myötä. Tällöin fuusioituivat valtion määrittä-
mästä hevosjalostuksesta vastannut, hevosjalostusliittojen keskuselin, Hevostalouden 
Keskusliitto ja raviseurojen keskusyhteisö Suomen Ravirengas. Valtio oli voimallisesti 
vauhdittanut yhdentymisprosessia muuttamalla hevostalousmäärärahojen jakoperusteita. 
(Mahlamäki 2003, 163, 178–180.) Edustaako Hippos ravikriisissä sitten kansalaisyhteis-



266

kuntaa vai valtiovaltaa? Vastaus ei ole yksiselitteinen. Hippos peri valtiolta sen aiemmin 
hoitamia hevosten kantakirjaamis- ja rekisteritehtäviä, ja tässä mielessä Hippos on ainakin 
julkisen vallan jatke. Toisaalta kansalaisyhteiskunnasta ponnistaneen raviurheilun työn-
tyessä entistä enemmän hevoskentän keskiöön muistutti Hippoksen luonne selkeää kan-
salaisyhteiskunnan toimijaa. Ravikriisin myötä syntyneessä vastakkainasettelussa Hippos 
esiintyikin julkisuudessa selkeästi osana valtiovallan vastapoolia, ja näin olen koodannut 
sen kansalaisyhteiskunnan toimijaksi. Omana toimijanaan olen koodannut myös Hippos-
opposition. Se rakentui kriisin aikana niistä hevosjalostustaustaisista Hippoksen luotta-
musmiehistä, jotka halusivat kriisissä myötäillä valtiovaltaa tai hallitusvastuussa ollutta 
keskustapuoluetta, sekä kriisin kuluessa yhteisöstä erotetuista virka- ja luottamusmiehistä 
ja heidän myötäilijöistään.

Selkeää kansalaisnäkökulmaa edustavat luokat Hevosmiehet ja (hevospelien) Pelaa-
jat. Luokkaan Hevosmiehet on koodattu paitsi yksittäisten hevosmiesten (valmentajien, 
omistajien, hoitajien) esiintymiset myös Suomen Ravivalmentajat ry:n tai hevosenomis-
tajayhdistyksen julkitulot. Niin valmentajien kuin omistajien järjestäytyminen oli vielä 
1980-luvun alussa niin alkuvaiheessa, että katson myös näiden yhteisöjen nimissä tapahtu-
neen esiintulon olleen enemmän kansalais- kuin instituutionäkökulmaa. Myös raviradat 
olen erottanut omaksi toimijaryhmäkseen. Ravikriisi kosketti voimallisesti raviratoja, eikä 
1973 perustettu Hippos ollut 1980-luvun alussa instituutiona vielä täysin homogenisoitu-
nut yleisemmän hevosjalostuksen ja raviurheilun fuusio. Näin radoille ja niiden jo meritoi-
tuneille taustayhteisöille jäi itsenäisen toimijan tilaa. Luokkaa Ulkomaat en ole käyttänyt 
tässä erittelyssä. Puheet hevostaloudesta olivat pääosin kotikutoisia, joskin esimerkkejä ul-
komailta otettiin; niitä olen käsitellyt yhdessä väittämäanalyysin teemassa.

8.2 Puhujarakenneanalyysi: Kansalaisyhteiskunnalla puheen valtikka
Tutkimusjaksolla julkaistiin 292 tutkimusaiheeseen liittynyttä uutisjuttua (uutinen, taus-
tajuttu, reportaasi, haastattelu, jälkikommentointi). Niissä oli 1016 ensisijaista puhetekoa 
(taulukko 8.1).

Taulukko 8.1.

 
kaus

Valtio Poliiti
kot

Pelaa
jat radat

Me
dia

19,9 % 3,7 % 7,3 % 16,0 % 4,0 % 20,7 % 1,7 % 24,1 % 2,6 % 100 %

Puheen valtikka oli ravikriisissä kansalaisyhteiskunnalla: raviradoilla, hevosmiehillä ja 
Hippoksella. Äänessä olivat useimmiten raviratojen edusmiehet, olihan kyse ratojen ole-
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massaolosta. Erityisesti kilpailutoiminnan keskeytyksen aikaan 11.1.–12.2.1982 radat haas-
toivat valtiojohtoa ja poliitikkoja.

Kun jätetään median puheteot sivuun ja tehdään puhujarakenteeseen kaksi yhdistel-
mäluokkaa, syntyy asetelma valtayhteisöt vs. hevosyhteisöt133. Valtayhteisöt, valtiojohto 
suurimpana ryhmänä, eivät puhujina dominoineet uutisjuttujen julkisuutta (liite 8.1). Val-
tiojohto oli tehnyt ratkaisunsa syksyn 1981 aikana eikä se nähnyt tarpeelliseksi puolustaa 
jo voimaan tulleita säädöksiä. Toki valtiojohdon aktiviteetti lisääntyi ravikriisin ravilakon 
aikana ja huipentui totoverokiistan ratkaisuun helmikuun 1982 alussa. Veikkausyhtiö ei 
pyrkinyt, päinvastoin kuin Hippos, johtamaan keskustelua vaan tukeutui puheteoissaan 
valtiojohtoon. Yksittäisten poliitikkojen esiintyminen julkisina puhujina oli vähäistä (tau-
lukko 8.1).

Valtayhteisöjen toiminta ravikriisin julkisuudessa osui poliittisen journalismin murros-
kohtaan: 1980-luvulla politiikan ja poliitikkojen arvostus ja omaluokkaisuus muusta yh-
teiskunnasta alkoi murentua. Kuitenkaan muutos ei ollut yhtäkkinen, vaan vanha ja uusi 
politiikan julkisuus elivät rinnakkain vielä 1980-luvun alussa (Pernaa & Pitkänen 2006, 
18; Kantola 2011). Tämä osaltaan selittää passiivisen valtiojohdon osittaista aktivoitumis-
ta. Yleensä valtaa pitävät luottivat 1980-luvun alkupuolella vielä verkostoihin, suhteisiin ja 
järjestelmään, joilla kaikilla hallittiin päätöksentekoa – joko julkisuudessa tai siltä piilossa.

Lainsäädäntötyötä koskeva julkisuus rakentui suunnittelutalouden Suomessa usein 
niistä aineksista, joita medialla oli helpoimmin saatavilla. Aina 1980-luvulle saakka media 
toimi pääosin politiikan kentän jatkeena raportoimalla kansalaisille poliitikkojen päätök-
sistä ja kannanotoista (Väliverronen & Kunelius 2009, 244). Tässä mallissa olivat kansa-
laiset julkisuuden puhehierarkian alimmaisina. 1980-luvun alussa hierarkian rajat alkoivat 
kuitenkin liudentua. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset johtivat julkisuuden 
moniarvoistumiseen ja notkistumiseen – mediakenttä pyrki erottautumaan politiikasta. 
(Väliverronen 2012, 24; Kantola 2011, 39–41.) Käsillä oleva tapaustutkimus antaa viitteitä 
molemmista mainituista piirteistä. Lehdistö toimi pääosin muiden instituutioiden poliit-
tisten kenttien jatkeena, mutta mediajulkisuudessa oli jo nähtävissä myös merkkejä notkis-
tumisesta ja moniarvoisuuden lisääntymisestä, uudenlaisesta mediajulkisuudesta.

Kriisin alussa mediajulkisuus syntyi pääosin hevosyhteisöjen materiaalista (erilaisista 
V5-sopimuksista, 1.1.–10.1.1982 järjestetyistä raveista, hevosväen lakkokokouksista jne.). 
Ratkaisua etsineet valtiovallan asettamat työryhmät eivät olleet puhujina jakson alussa ak-
tiivisia. Vasta uusitun verokäytännön tultua voimaan 13.2.1982 valtiojohdon aktiviteetti li-
sääntyi ja sen merkitys julkisuuden rakentajana voimistui. Molemmissa vaiheissa julkisuus 
rakentui medialle helposti saatavilla olleista aineksista:

Vuoden ensimmäinen V5-kierros ajetaan suunnitelmien mukaan. Ammattivalmentajat 
ovat peruneet lakkouhkauksensa ja neuvottelut Suomen Hippoksen ja valtiovallan välillä 

133 Hevosyhteisöihin lukeutuvat tässä tarkastelukulmassa Hippos 202, hevosmiehet 210, pelaajat 17 ja ra-
viradat 245 sekä valtayhteisöihin valtiojohto 163, poliitikot 41, Veikkaus 74 ja hipposoppositio 38 puheteolla. 
Puhetekoja on tässä tarkastelussa yhteensä 990.
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jatkuvat… ”Uskon, että järki voittaa ja pääsemme pikapuoliin irti kaikkia osapuolia hait-
taavasta boikottiuhasta”, sanoo Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Ilkka… Kiista 
sai alkunsa opetusministeriön päätöksestä pudottaa V5- pelaajien osuus 65 prosentista 55 
prosenttiin... . (HS 2.1.1982.

Valtiovalta edellytti totoveroasetusta muuttaessaan V5-pelin palautusprosentiksi 55:ttä. Ai-
kaisemmin, kun peli oli vielä Hippoksen hoidossa, pelaajat saivat… 65 prosenttia… Pelin 
siirto Hippokselta Veikkaus Oy:lle oli juuri verotuksen takia hyvin perusteltavissa… Tällä 
hetkellä kiistellään paitsi palautusprosentista myös isännänvaihdoksen yhteydessä sattu-
neista muotovirheistä. Hippoksen toimitusjohtaja sai lähteä pykäläjupakan seurauksena ja 
samaan syssyyn vaihtui myös hallituksen puheenjohtaja. Hippoksen luottamusmiehet ovat 
eläneet suuren ”uhon” vallassa kiistan eri vaiheissa. Realiteetit eivät tunnu paljon paina-
van, kun raviväki vaatii V5-raviveikkauksen siirtämistä takaisin Suomen Hippokselle. (HS 
13.2.1982.)

Taulukko 8.2 valaisee eri lehtien puhujaprofiileita. Tarkastelusta jäi pois KL, jonka ainoaan 
uutisjuttuun toimittaja ei ollut ottanut ensimmäistäkään puhetekoa.

Taulukko 8.2.

ja

 

tio kaus
Valtio Poliiti

kot
Hevos Pe

laajat radat Media
HS 19,4 % 7,4 % 5,6 % 23,2 % 3,7 % 8,3 % 2,8 % 28,7 % 0,9 % 100 %
US 25,3 % 3,1 % 6,9 % 14,2 % 2,4 % 20,1 % 2,1 % 25,6 % 0,4 % 100 %
IS 14,5 % 5,8 % 6,5 % 12,3 % 1,5 % 39,1 % 1,5 % 18,1 % 0,7 % 100 %
SS 15,0 % 0,0 % 7,5 % 42,5 % 10,0 % 12,5 % 2,5 % 10,0 % 0,0 % 100 %
AL 12,5 % 5,4 % 1,8 % 8,0 % 8,0 % 30,4 % 4,5 % 24,1 % 5,4 % 100 %

Ilkka 10,1 % 3,9 % 6,2 % 21,2 % 2,2 % 20,1 % 0,0 % 36,3 % 0,0 % 100 %
HU 41,5 % 0,0 % 3,8 % 8,5 % 9,4 % 7,6 % 0,0 % 15,1 % 14,2 % 100 %
VL 13,6 % 0,0 % 43,2 % 15,9 % 2,3 % 13,6 % 0,0 % 6,8 % 4,6 % 100 %

Media 
ka 19,9 % 3,7 % 7,3 % 16,0 % 4,0 % 20,7 % 1,7 % 24,1 % 2,6 % 100 %

Niin HU- kuin VL-lehdessä puhui kummassakin isännän ääni. HU:n uutisten puhujara-
kennetta hallitsi Hippoksessa vallan valtikkaa pitänyt raviväki yli 41 %:n osuudella. Vielä 
hallitsevampi oli Veikkauksen asema omassa julkaisussaan – julkisen vallan kamareista 
kummunnut yhtiön johdon ääni ei juurikaan jättänyt sijaa kritiikille. Veikkaus oli aloit-
tanut valtionyhtiönä 1976 ja jo sitä ennen se oli sidottu tiukasti valtiojohtoon. Kakkos-
puhujatkin olivat odotettuja: HU-lehdessä Hippoksen jäsenyhdistykset, raviradat, ja 
VL-lehdessä omistaja, valtiojohto. Hevos- ja peliyhteisöjen lehdet elivät näin tarkastellen 
korkean (tai raskaan) modernin aikaa (Kantola 2011, 33–38): hevos- ja pelimedian lipun-
kantajat toimivat oman yhteisönsä hevos- ja pelipolitiikan jatkeina.
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Hallituspuolueiden lehdistä SS:ssa pääsi useimmiten ääneen valtiojohto, yhtä suurella 
dominanssilla kuin Hippos ja Veikkaus omissa lehdissään. Ilkan puhujaprofiili oli merkit-
tävien puhujaryhmien osalta tasainen. Lehti problematisoi ravikriisin pitkälti Etelä-Poh-
janmaan keskusradan, Seinäjoen, ympärille. Toiseksi eniten ääneen pääsi Ilkassa valtio-
johto, olihan keskustapuolue hallituksessa. Hipposopposition pääfoorumit olivat HS ja 
IS. Tämä pohjautui ainakin osin Helsingin 1970-luvun kahden johtavan ravitoimittajan 
(HS Perttu Puttonen ja IS Martti Skogman) Hippoksen luottamusmiehiin kohdistamaan 
antipatiaan. Sen yksi syntyalusta oli luottamusmiesten maalaisuus. He olivat ”pussihousu-
miehiä” (Mahlamäki 2003, 9). Erotetun toimitusjohtaja, varatuomari Pekka Ilkan habitus 
ja pääoma olivat riittävän kaupunkilaisia vielä potkujenkin jälkeen, ja näin HS antoi mie-
lellään tilaa Hipposoppositiolle:

Varatuomari Ilkka totesi, että lakkoilu on ”hölmöilyä”. Se tuottaa vain tappiota kaikille 
osapuolille: ”Hevosväen olisi sopeutettava toimintansa uusiin oloihin. Muillekin on tässä 
maassa määrätty veroja ja näihin on ollut pakko sopeutua”, hän jatkoi. (”Hippos erotti toi-
mitusjohtajansa”, HS 24.1.1982.)

Koko 1970-luvun ja vielä 1980-luvun alun Suomea hallittiin pääosin keskustan ja vasem-
miston enemmistöhallituksilla. Vaikka 1980-luvun alun maakuntia hallitsevien lehtien 
puolueuskollisuus oli pääosin murentunut (Tommila & Salokangas 1998, 248–252), päi-
vän politiikkaan kiinnittyvä hallitusvastuu ilmeni sosiaalidemokraattien ja keskustan 
lehtien puhujaprofiileissa. SS:n tuki valtiojohdolle oli varsin ilmeinen. Ilkka taas tasoit-
ti profiiliaan raviradan instituutio- ja hevosmiehen kansalaisnäkökulmista kumpuavilla 
puhe teoilla. Ilkan puhujaprofiili heijasti ja loi keskustapuolueen problemaattista asemaa 
ravikriisissä. Hallitusvastuu ilmeni tukena valtiojohdolle, kun taas kulttuurin syväraken-
teisiin kiinnittyvä oikeisto–vasemmisto-jako toi Ilkan puhujiksi niin itse raviradat ja he-
vosväen kuin keskustalaisten poliitikkojen lupaukset ottaa niiden intressit huomioon:

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät toivovat, että valtiovarainministeriön totoveron sel-
vittelyryhmä saisi nopeasti työnsä valmiiksi. Ryhmät toivovat totoverokiistaan nopeaa rat-
kaisua… Totoverokiista on tänään esillä iltakoulussa. Toinen valtiovarainministeri Mauno 
Forsman (sd) asetti jo tiistaina työryhmän selvittämään totoverotuksen epäkohtia ja teke-
mään ehdotuksia epäkohtien korjaamiseksi. (SS 13.1.1982.)

Pääministerin sijainen Eino Uusitalo lupasi eteläpohjalaisille ravimiehille ottaa totoveron 
esille hallituksessa… ”Pidän tärkeänä, että tämä asia selvitetään”, Uusitalo korosti eilen. 
(Ilkka 15.2.1982.)

Keskustapuolueen eduskuntaryhmä on kansanedustaja Veikko Pihlajamäen mukaan… vaa-
timassa totoveron poistamista… Totovero syntyi eduskunnassa budjettilakien yhteydessä. 
Vaikka Keskustapuolueen eduskuntaryhmä oli jo tuolloin täysin totomiesten kannalla, sen 
oli poliittisista syistä pakko puoltaa totoveroa. Keskustapuolueen ryhmän oli katsottava 
kokonaisetua… ”Me emme voineet siinä tilanteessa muuta kuin neuvotella, sillä emme voi-
neet ottaa vastuullemme budjetin repeämistä… Totovero voidaan lukea jonkinlaiseksi työ-
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tapaturmaksi, jonka poistaminen olisi vaarantanut muita asioita. Mutta uskon, että tilanne 
muuttuu”, Veikko Pihlajamäki sanoo. (Ilkka 15.2.1982.)

Yllä olevat juttuesimerkit kuvaavat samalla puoluelehtien journalismin ominaisuutta, jossa 
ne pitkälti tyytyivät lähteiden ja auktoriteettien näkemysten välittämiseen. Kyse on ”vas-
tuun kierron rituaaliksi” nimetystä ilmiöstä (Kunelius 1998, 212). Tällöin journalisti vas-
taa erilaisten näkemysten välittämisestä ja lähteet vastaavat omien sanomistensa sisällöstä. 
Näin journalismin vaatiman objektiivisuuden sisällöksi tulee sanoman suhde sanottuun 
eikä sanotun suhde todellisuuteen. Journalisti ei hakenut juttuunsa konfliktin asetelmaa 
laittamalla osapuolet hyökkäysasentoihin toistensa suhteen.

Oppositiopuolue kokoomuksen lehdistä US:n puhujaprofiili oli tasapainoisin. Yli vii-
denneksen osuudella puhuivat valtayhteisöjen ulkopuoliset toimijat (raviradat, Hippos ja 
hevosmiehet). AL puolestaan asetti profiilissaan hevosmiehet etusijalle, ja liki yhtä paljon 
tilaa saivat raviradat. Suurin ero opposition ja hallituksen lehtien välille profiileissa syntyi 
valtiojohdon puheiden esille tuomisessa. Opposition lehdille valtiojohto oli yksi toimija 
muiden joukossa, hallituspuolueiden lehdille taas ensisijainen puhuja. Ei-puoluesidonnai-
sista lehdistä HS asetti etusijalle raviratojen edustajat. IS profiloitui hevosmieshenkiseksi, 
ja kansalaisnäkökulma tuli lehden journalismissa selkeästi esiin.

Median kokonaisprofiilissa oli kolme tasaväkistä toimijaa: raviradat, hevosmiehet ja 
Hippos. Kun hevosmiehet (ml. iduillaan olleet omistaja- ja valmentajayhteisöt) tulkitaan 
kansalaisiksi, voi todeta, että ainakin ravijournalismissa kansalaisten puheenvuorot saivat 
jo 1980-luvun alussa tilaa: media oli moniarvoistumassa134 ja puhetekojen määrä kasvus-
sa135. Puhujarakenteen moninaistuminen koskettaa jopa hevospelien pelaajia, jotka ravi-
kriisin journalismissa nostettiin esiin ja he esiintyivät julkisuudessa puhujina aiempaa 
enemmän. Pelaajat eivät jättäytyneet aiempien vuosikymmenten tapaan pääosin julkisuu-
den ulkopuolelle vaan pääsivät myös esittämään vaatimuksia – toki useimmiten vielä ylei-
sönosastoilla nimimerkin suojissa.

Tarkasteltaessa puhujaprofiilien yhdistelmäluokkia (liite 8.1) olivat valtayhteisöjen pu-
hefoorumeita ensi sijassa VL- ja SS-lehdet (taulukko 8.2). Vain niissä valtayhteisöt hallitsi-
vat puheen valtikkaa. Kuusi muuta lehteä esitti ensi sijassa hevosyhteisöjen puhetta. Vaikka 
kansalaisyhteiskunta pääsi ääneen ja valtayhteisöt dominoivat puhujina vain kahta kah-
deksasta mediasta, ei aineistosta juuri löydy juttuja, joissa lehdistö olisi 1980-luvun alussa 
pyrkinyt aktiivisesti rakentamaan dialogia hevos- ja valtayhteisöjen välille. Tässä mielessä 
julkinen keskustelu oli ohutta ja toimijoiden viestit välitettiin kansalaisille pääosin siinä 
muodossa kuin puhuja oli ne ilmaissut:

134 Vuosien 1956, 1959 ja 1966 puhujarakenteita hallitsi selkeästi valtiojohto 58,8–61,9 %:n osuudel-
la. Vuonna 1956 kansalaisyhteiskunnan (Ravirengas, hevosmiehet, raviradat) osuus puhujarakenteesta oli 
17,7  %. Vuoteen 1966 se nousi 39,3 %:iin mutta tuolloinkin valtiojohto oli puhujakentän valtias 60,7  %:n 
osuudella. (Ks. taulukko 7.3, luku 7.)
135 1928 aineistossa oli keskimäärin 0,9 puhetekoa/juttu. Vastaava luku vuosina 1955–1966 oli 1,3 ja 1981–
1982 jo 3,5. Puhetekojen määrän lisääntymisen trendi vuosikymmenten kuluessa on näiden aineistojen perus-
teella suhteellisen selvä.
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Hippoksen valtuuskunta piti historiansa pisimmän kokouksen… Kovin päätös oli toimitus-
johtaja Pekka Ilkan erottaminen… Ilkka oli allekirjoittanut Hippoksen puolesta V-5 sopi-
muks[en], josta puuttui valtuuskunnan mukaan kaksi sen hyväksymää pykälää…
Toimitusjohtaja Ilkan erottaminen ei ole mikään yksinkertainen asia, vaikka valtuuskunta 
sen tekikin.
- Tämä ei ole mikään laillinen erottamisen peruste, sanoo erotettu toimitusjohtaja Pekka 
Ilkka.
- Se on lähinnä tekosyy ja kuvastaa Hippoksen johdossa vallitsevaa sekavaa tilaa.
- Mielestäni en ole missään vaiheessa tehnyt virkavirhettä. Päinvastoin… Minusta kaikki 
on mennyt suunnitelmien mukaan, eikä tämä irtisanomiseni ole tehty laillisin perustein, 
Ilkka vakuuttaa…
- Asia ei luonnollisesti jää tähän… se puidaan oikeudessa. Katson kärsineeni… vääryyttä. 
Olisin halunnut… tyylikkäästi poistua kuvasta näiden sekasotkujen jälkeen, mutta valtuus-
kunnan päätös saneli minulle muut ehdot, Pekka Ilkka kertoo… . (”Hippos erotti Pekka 
Ilkan”, Ilkka 24.1.1982.)

Yllä referoidussa Ilkka-lehden jutussa toimittaja ei rakenna vastakkainasettelua ja keskus-
telua sen paremmin Hippoksen ja hipposoppositioon siirtyneen erotetun toimitusjohtajan 
kesken kuin laajemmin hevosyhteisöjen ja valtiovallan välille, vaan puhetilaa hallitsee ero-
tettu toimitusjohtaja. Journalismilla ei ollut 1980-luvun alussa julkisen toiminnan tasolla 
useinkaan vielä sitä keskustelua organisoivaa ja johtavaa roolia, joka ilmenee selvemmin 
tarkasteltaessa esimerkiksi vuoden 1998 tapaustutkimusta (Luku 9). Vuoden 1982 tapaus-
tutkimuksen tulos ohuine keskusteluineen on samansuuntainen kuin muissa 1980-luvun 
alun journalistista kulttuuria luotaavissa selvityksissä (ks. esimerkiksi Pernaa & Pitkänen 
2006, 31; Valtonen & Ojajärvi 2012, 88). Hevosjournalistit kiinnittivät hevosjournalismin 
vielä tiiviisti hevostalouden kenttään ilman suurempia vastakkainasetteluja toimijaryh-
mien välillä. Näin hevosjournalismissa juttujen dialogisuus rajautui pääosin toimijoiden 
puheisiin toisista toimijoista ilman journalismin aktiivista, ohjaavaa roolia.

8.3 Kohdeanalyysi: Valtiojohto vaatimusten kohteena
Kohdeanalyysissa oli tarkastelussa koko aineisto, 370 uutis- ja mielipidejuttua, joissa eri 
toimijat olivat esillä 4140 kertaa. Kohteena olo voi tarkoittaa objektille kritiikkiä, posi-
tiivista signaalia tai neutraalia osoittamista. Olkoon kyse sitten mistä ulottuvuudesta ta-
hansa, julkisuuden kenttää voi hallita myös kohdenäkökulmasta, olemalla runsaasti esillä. 
Eniten puhuttiin valtiojohdosta. He olivat kohteena yli neljänneksessä havainnoista (tau-
lukko 8.3), mutta osallistuivat, kuten puhujarakenneanalyysissa todettiin, puheteoillaan 
prosessiin keskimääräisen toimijan tavoin. Tulos on samansuuntainen kuin vastaavissa 
1900-luvun lopun tutkimusasetelmissa (vrt. esimerkiksi Raittila & Vehmas 2001, 24–32).
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Taulukko 8.3.

 

tio
Veik
kaus

Valtio Polii
tikot

Hevos Pelaa
jat radat Media teensä

HS 18,0 % 0,4 % 9,4 % 22,4 % 2,6 % 10,0 % 11,2 % 24,4 % 1,8 % 100 %
US 9,8 % 1,8 % 7,6 % 29,4 % 2,4 % 20,1 % 2,1 % 25,6 % 0,4 % 100 %

3,6 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 0,0 % 14,3 % 17,9 % 14,3 % 14,3 % 100 %
IS 19,5 % 1,2 % 11,2 % 19,3 % 3,5 % 18,3 % 10,6 % 15,8 % 0,8 % 100 %
SS 9,1 % 4,6 % 5,0 % 28,6 % 0,9 % 12,7 % 13,2 % 25,5 % 0,5 % 100 %
AL 8,8 % 1,2 % 8,1 % 30,8 % 3,9 % 13,0 % 9,5 % 24,1 % 0,7 % 100 %

Ilkka 9,6 % 4,5 % 6,8 % 21,4 % 5,3 % 12,9 % 9,5 % 26,9 % 3,2 % 100 %
HU 14,6 % 1,1 % 7,1 % 28,9 % 4,8 % 12,0 % 8,8 % 20,0 % 2,7 % 100 %
VL 16,9 % 0,0 % 28,0 % 12,8 % 0,0 % 10,1 % 23,2 % 5,3 % 3,9 % 100 %

Media 
ka 12,2 % 1,8 % 9,2 % 25,4 % 2,7 % 13,1 % 12,5 % 20,1 % 3,1 % 100 %

Hevostalous- ja pelitoimijat, Hippos ja Veikkaus, eivät tämän aineiston perusteella nous-
seet puheen kohteena merkittävään rooliin. Valtiojohdon hallitsevaa suhdetta hevos- ja 
pelikentän toimijoihin selittää pääosin se, että ravikriisin ytimessä oli julkisen vallan ensi 
kertaa tekemä konkreettinen päätös jakaa hevospelituottoja myös hevosalan ulkopuolelle. 
Hevospeleistä kehkeytyi ravikriisissä laaja-alainen yhteiskunnallinen kysymys, eikä kyse 
siis ollut vain pelien teknisestä jakamisesta kahden toimijan kesken tai veron määrittämi-
sestä. Raviratojen runsasta esilläoloa selittää osaltaan myös se, että Hippos yhteisönä ja 
Veikkaus valtionyhtiönä olivat nuoria instituutioita, 1970-luvun lapsia. Kumpikaan ei ol-
lut institutionalisoitunut vielä niin, että niillä olisi ollut hallitseva asema puheen kohteina. 
Näin ravikriisijulkisuudessa oli tilaa merkittävinä toimijoina myös raviradoille ja raviväel-
le. Radat osallistuivat keskusteluun itsenäisinä toimijoina antaen ravilakkokonfliktillaan 
uutisille suolaa. Näin niistä tuli myös julkisen puheen merkittävä kohde. Myös pelaajien 
osuuteen kiinnitettiin ravikriisissä huomiota. Asiasta kantoivat huolta HU-lehti sekä muu-
tamat hevospeleistä innostuneet, itsekin ravipelejä aktiivisesti pelanneet, ravitoimittajat:

Raviväki on käynyt purkamassa murheitaan eduskunnan puhemiehelle… Murheet aiheu-
tuvat… totoveron muutoksesta, joka… aiheutti ravikilpailujen lopettamisen. Puhemies on 
luvannut eduskunnan myötätuntoa, mutta ei siitä apua ole… Ehkä hallituspuolueetkin nyt 
uskovat ravimiesten puhetta, kun sitä ei asiaa käsiteltäessä täydestä otettu. Valtiovarainmi-
nisterinkin on helppo pyörtää pyhät veronsa, kun nyt ei tipu mitään valtionkaan kassaan. 
(AL 13.1.1982; Mahlamäki 2003, 247.)

Tarkastelemalla toimijoiden esillä oloa lehdittäin (Taulukko 8.3) voi pohtia lehtien koh-
deprofiileita.

HU-lehden valokeilassa oli etupäässä valtiojohto, usein hevosväen syytösten ja ane-
lun kohteena. VL-lehti piti eniten esillä veikkausyhtiön asiaa vastatessaan monesti juuri 
HU-lehden syytöksiin:
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Suomen Hippoksen luottamus- ja virkamiesjohto teki syksyllä kaikkensa valistaakseen kan-
sanedustajia tulevasta kaaoksesta. Sanoma otettiin vastaan hevosväen liiotteluna, ja päät-
täjät halusivat uskoa… valtiokoneiston virkamiehiä, jotka [totovero- ja V5-siirto]esityksen 
olivat valmistelleet. (HU 8.1.1982.)

Toimiluvat rahapeleillemme antaa valtioneuvosto sisäministeriön välityksellä. Ennen lu-
pahakemuksen jättämistä keskustellaan Veikkauksen sekä peleistämme valtiolle menevän 
voiton vastaanottavan opetusministeriön ja sisäministeriön kanssa selviksi ne edellytykset, 
joilla lupa voidaan myöntää. Näin tapahtui myös V5:n osalta. (VL 11.1.1982.)

Puoluelehdistä SS:ssa esillä oli useimmiten valtiojohto, Ilkassa taas puhe kohdistui eniten 
raviratoihin. Esillä olivat näissä lehdissä juuri ne samat tahot, jotka myös hallitsivat niiden 
puhujatilaa. Nämä kaksi toimijaa, valtiojohto ja raviradat, ylsivät yhteensä noin puoleen 
kaikista eri toimijoiden esilläoloista hallituspuolueen äänenkannattajissa. Opposition leh-
distä sekä US että AL pitivät myös eniten esillä valtiojohtoa, lähinnä vaatimusten koh-
teena. Kumpikin toi lisäksi voimallisesti esille raviradat, joten kohdeprofiilissa ei syntynyt 
merkittävää eroa opposition ja hallituspuolueiden lehtien välillä. Tämä ei välttämättä tar-
koita sitä, etteikö lehtien ensisijaisissa kannoissa ja suhtautumisessa keskeisiin toimijoihin 
olisi ollut merkittäviäkin eroja. Ei-julkipuoluesidonnaisista lehdistä tasaisin kohdeprofiili 
oli IS:lla, jonka sivuilla oli eniten esillä Hippos. HS puolestaan muistutti profiililtaan puo-
luelehtiä: useimmiten esillä olivat raviradat kintereillään valtiojohto. KL esitti niin ikään 
vaatimuksia valtiojohdon suuntaan – toki myös pelaajien asema ja osuus tulivat lehdessä 
esiin.

Media yhteensä -sarake kuvaa lehdistön tuottamaa ravikriisin yleistä kohdejulkisuutta. 
Jos journalismin luomaa julkista tilaa voi hallita myös olemalla puheen kohde, hallitsivat 
valtiojohto ja raviradat lähes puolta lehdistöjulkisuudesta. Kun tulkitsee hevosmiehet, pe-
laajat sekä omistaja- ja valmentajayhteisöt kansalaisiksi, kansalaisnäkökulma oli esillä nel-
jänneksessä havainnoista. Näin yksittäiset kansalaisetkin tuotiin selkeästi esille 1980-lu-
vun alun hevosjournalismissa.

Jo 2000-luvun alussa (Mahlamäki 2003, 268–269) tulkitsin ravikriisin ideologiseksi 
taisteluksi. Mitä etäämmälle on kuljettu ravikriisin ajoista, sitä ilmeisemmäksi on mieles-
täni tullut tulkinta, jonka mukaan juuri ravikriisi ja siihen liittyvät prosessit olivat kään-
nekohtia, joiden kautta valtiovalta astui voimallisesti takaisin hevostalouden kentälle. Ei se 
koskaan ollut sieltä täysin poistunut, mutta 1960- ja 1970-luvun kaupungistuvan ja maata-
louttaan motorisoivan Suomen julkinen valta ei omannut enää sitä kiinnostusta hiipuvan 
hevostalouden osa-alueisiin, jota se oli osoittanut ensimmäisen tasavallan Suomessa – aika-
na, jolloin hevostalous oli ollut kansantalouden merkittävä tuotannontekijä. Hevospelien 
nousu käänsi vielä 1970-luvulla kansalaisyhteiskunnalle hevostalouden edistämistoimia 
delegoineen julkisen vallan kiinnostuksen uudelleen kohti koko hevostalouden kenttää.

Ravikriisissä ratkaistiin hevospelien ja niiden tuottojen kohtalo ja tätä kautta koko he-
vostalouden yhteiskunnallinen merkitys ja asema. Ravikriisin pelintekijöitä, todellisuuden 
tuottajia, olivat kansalaisyhteiskunnan hevostalous ja julkisen vallan hyvinvointiyhteis-
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kuntapolitiikka, jotka tuottivat toimijoille, Hippokselle ja Veikkaukselle, uusia yhteiskun-
nallisia merkityksiä. Suunnittelutalouden hevosjournalismissa ideologiat artikuloituivat 
useimmiten vielä sosiaalisten käytäntöjen toiminta-alueisiin, mutta yhä lähempänä oli jo 
kilpailutalouden käytäntö, jossa ideologian tuottivat ja uusinsivat toimintainstituutiot 
(Hall 1992a, 269–270). Ravikriisin julkisuudessa Hippos ja Veikkaus asettuivatkin ase-
miin, joissa niiden tehtäväksi tuli jatkossa tuottaa muille toimijoille yhteiskunnallisia mer-
kityksiä.

8.4 Ensisijainen kanta hevospelaamisen organisointiin ja 
verottamiseen: Hippos-kanta hallitsi alun julkisuutta, 
valtiolla ja Veikkauksella vallan valtikka

Jotta olisi ollut mahdollista analysoida lehdistön esittämä ensisijainen kanta hevospelien 
jakoon ja verottamiseen, määrittelin ravikriisin ja työni teemoihin liittyvät ensisijaisen 
kannan kuvaukset:

A. Hippos-kanta = Kaikki hevospelit olisi palautettava Hippokselle tai ainakin V5-pe-
li järjestettävä Hippoksen ehdoin ja hevospelien verottamisen perustuttava ennen 
ravikriisiä valinneille käytännöille.

B. Hippos ja Veikkaus -kanta = Arpajaislain ja arpajaisverolain muutokset ovat hyväk-
syttäviä, hevospelien jakoa Hippoksen ja Veikkauksen kesken jatketaan ja hevospe-
lejä verotetaan 1982 aloitetulta pohjalta.

C. Kaikki hevospelit olisi keskitettävä Veikkaukselle ja hevospelejä verotetaan 1982 
aloitetulta pohjalta. Koska tätä Veikkaus-kantaa ei havaittu missään yksikössä, 
luokka poistettiin.

D. Jutusta ei pystytty määrittämään ensisijaista kantaa.

Koodasin koko aineiston 370 jutusta kannan hevospelien jakoon ja verottamiseen. Aineis-
to oli analyysin kannalta pääosin kiitollista verrattuna muiden tapaustutkimusten aineis-
toihin. Ravikriisin uutisjutuissakin kanta tuotiin usein haastateltavien mielipiteiden myö-
tä selkeästi esiin.

Jos ymmärtää julkisuuden vallan kentäksi, jossa yhteisöjen asemaa määrittää se, kuinka 
paljon eri kentillä arvostettuja pääomia ne onnistuvat hankkimaan, antaa bourdieulainen 
mediapääoma mahdollisuuden muotoilla myös tämän tapauksen medioitumisteesin (vrt. 
Reunanen 2012, 19): ravikriisin ajan medioitumisessa oli kyse mediapääoman merkityksen 
kasvusta hevostalouden ja politiikan kentillä sekä näiden kenttien autonomisuuden vähe-
nemisestä. Median merkityksen kasvu nojaa Herkmania soveltaen (2009, 45) mediajour-
nalismin myllyn voimaan: journalismi ei vain kuvaa todellisuutta, vaan jo 1980-luvun alun 
journalismissa alkoi vähitellen ilmetä myös median konstruktiivisia piirteitä. Lehdistö 
tuottaa todellisuutta määrittelemällä aiheet, näkökulmat ja käsittelytavat, mutta sen kuva 
todellisuudesta voi olla myös rajoittunut tai vääristynyt (emt., 45).
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Valtion veropäätösten myötä kriisin alkuvaiheen ravit osoittautuivat tappiollisiksi. 
Tutkimusjakson alun julkisuus täyttyikin Hippos-myönteisistä kannanotoista; lehdistö 
oli kriisin alussa hevosväen puolella. Mutta mitä pidemmälle kriisi eteni, sitä enemmän 
esiintyi kantoja, joissa hyväksyttiin hevospelien jako ja uudet verotuskäytännöt (kuvio 8.2). 
Vaikka osa hevospeleistä jäi Hippokselle, sanelivat ravikriisissä syntynyt hevospelien jako 
ja verokäytänteet hevoskentän julkisuutta usean vuosikymmenen ajan.

Kun tarkastelu ulotetaan lehtitasolle (liite 8.2, taulukko 1), päädytään pitkälti samoihin 
tuloksiin kuin puhujarakenne- ja kohdeanalyysissä. HU ja VL olivat pääosin isäntiensä 
asialla, erityisesti viime mainittu. Yli 80 %:ssa VL:n kannanotoista todettiin, että hevos-
pelit kuuluvat ensisijaisesti muillekin kuin hevosyhteisöille ja että hevospelien verottami-
sen suhteen on tehty tämän vuoksi oikeat ratkaisut. HU-lehden kannanmuodostusprofiili 
seurasi sanomalehtien käytäntöjä. Vajaat 60 % sen kannanotoista oli hipposmyönteisiä, 
mutta lähes kolmanneksessa ei pystytty määrittelemään kantaa. Osaltaan tulos voi kuvata 
myös HU-lehden pyrkyä aidoksi, vapaaksi journaaliksi, yritystä irrottautua hevostalouden 
agraarista kontekstista urbaanimman raviurheilun pariin. HU-lehden pyrkimykset voi 
nähdä osana journalismin itsenäisyysprosessia, joka oli alkanut sanomalehdissä jo vuosi-
kymmeniä aiemmin oikeistolehtien katkoessa kahleitaan porvaripuolueisiin pyrkimykse-
nään tehdä habituksestaan journalistisempaa (Tommila & Salokangas 1998, 252–253).

Hallituspuolueiden lehdistä keskustalaisen Ilkan kannanmuodostusprofiili oli toiseksi 
tasaisin. Ilkka oli lievästi hipposmyönteinen mutta kolmanneksessa sen jutuista hyväksyt-
tiin hallituksen ratkaisut. Sen sijaan demarien SS oli selkeästi tehtyjen vero- ja jakorat-
kaisujen kannalla. Lehti oli valtiojohdon asialla. Hevospelien jako ja verottaminen olivat 
demarilehden toimitukselle samaa suunnittelutalouden prosessia kuin veikkausyhtiön val-
tiollistaminen ja tulojen jako vajaa vuosikymmen aiemmin. SS:n näkökulmasta prosessissa 
oli myös kyse viimeisen, vielä osin itsenäisen peli-instituution ottamisesta entistä tiukem-
min julkisen vallan haltuun:

 Lehtien ensisijaisen kannan ajallinen kehitys hevospelien jakoon ja verotukseen
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Raha on kuumentanut raviväen tuohduksiin. Ensin nipisti totovero... Heti perään pieneni 
pelaajille tuleva palautusprosentti V5-raviveikkauksessa… Raviratojen liepeiltä kuuluu nyt 
voihke, että hevostalous alkaa horjua ja kärsiä, kun pelaajat siirtyvät… muihin pelimuo-
toihin. Totoveron perii nyt suoraan kilpailujen toimeenpanija kilpailupaikalla... Tällainen 
tasa-arvoistaminen on myös kaunistamassa… valtion tulossaraketta.
Ensimmäinen Veikkaus Oy:n hoitama V5-veikkauksen oikea rivi on selvillä ensi lauantai-
na. Mikäli liikevaihdossa päästään miljoonan markan yli, pidetään tulosta… hyvänä. Alle 
jääminen taas osoittaisi asian ympärillä käydyn kohun haittoja, joista osa voi koitua sen nos-
tajien harmiksi. (SS 6.1.1982.)

Kokoomuslaiset US ja AL liputtivat selkeästi Hippoksen puolesta, olihan ”raviväki pan-
nut kovan kovaa vastaan kamppaillessaan… verotuksen korotuksia vastaan” (US 8.1.1982). 
Hippos-kantaan päätyivät myös ei-puoluesidonnaiset HS ja IS. Koko lehdistöjulkisuus kal-
listui hipposmyönteiseksi.

Tässä kohdin voi kysyä, johtiko lehtien hevosmieshenkisyys säädösten muuttamiseen 
niin, että kilpailutoiminta käynnistyi – oliko medialla valtaa tässä prosessissa? Kunelius 
ym. (2010, 72–75) hieman epäilevät median vallan voimaa medioitumisprosessista huoli-
matta, koska medioituminen ei ulotu kovin syvälle, ei ainakaan vallan ytimeen saakka. 
Toisaalta tutkijatroikka toteaa, että vallankäyttäjien näkökulmasta media vaikuttaa hei-
dän toimintaansa ennen muuta siten, että se kohdistaa kuvitellun suuren yleisön huomion 
aina joihinkin asioihin kerrallaan (emt., 459). Näin julkisuus on tavallaan koko ajan tar-
jolla toimijoille erilaisissa pelitilanteissa. Koska lehdistö ei ollut tässä kriisissä vain uutisten 
välittäjä ja tarinoiden kertoja vaan se myös ylläpiti keskustelua ja toimi yhteiskunnallisena 
resurssina (Kunelius 2000, 6–7), voi medialla sanoa olleen kohtuullinen vaikutus siihen, 
että totopelien verottamista lopulta jaettiin pelaajien ja hevostalouskertymän kesken. Il-
man median julkisuuspanosta ei kompromissia olisi välttämättä syntynyt, ei ainakaan näin 
nopeasti.

Jos edellä oleva päättely on oikea, voi perustellusti myös kysyä, miksei lehtien keho-
tuksesta palattu 1981 tilanteeseen: annettu hevospelit takaisin hevosyhteisöille ja verotettu 
yksittäisten henkilöiden totovoittoja – jos joku niitä sattui ilmoittamaan. Ravikriisissä ei 
kuitenkaan ollut kyse vain hevospelien organisaattorista tai totopelaajien verottamisesta. 
Ravikriisi on nähtävä osana pitkää prosessia, jonka juuret olivat 1920-luvulla, suomalaisen 
pelaamisen alkuajoissa. Kun alkuperäisten kohteiden (ooppera, teatteri, työhevosjalostus, 
ihmisurheilu) tarpeet oli kansalaisjärjestöjen peliyhtiöiden (Hippos, RAY, Veikkaus) toi-
mesta jotakuinkin tyydytetty, sidottiin rahasta pelaaminen vuosikymmenten kuluessa yhä 
tiukemmin valtiovallan normitukseen. Sitä ei sidottu vain toimiluvan turvin, vaan valtio 
puuttui myös tulonjakoon. Tästä oli kyse myös hevospelien uusjaon ja verottamisen julki-
suudessa. Alati kasvaneet hevospelien rahavirrat olivat tuoneet hevostalouden taas osaksi 
sitä yhteiskunnallista kenttää, jota kohtaan myös julkinen valta tunsi kiinnostusta.

Suunnittelutaloudessa oli hevospelaamiseen liitetty synti ja raviurheiluun kytkeytynyt 
turhanaikaisuus työnnetty hetkeksi sivuun. Julkisuuden keskiössä oli mitä oivallisin mo-
raalipesuri, rahapelien hyöty hyvinvointivaltiolle. Vaikka media oli hevosmieshenkistä, se 
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oli 1980-luvun alun tapaan myös konsensushenkistä. Pohjoismaisen yhteiskunnan demo-
kraattis-korporatiivisen mallin keskeinen piirre on pyrkimys laajaan konsensukseen, jota 
myös media toimillaan pyrkii edistämään (Kortti 2012, 51; Hallin & Mancini 2004, 191, 
195–197). Konsensushakuisuus, pyrkimys päästä harkittuihin, koko yhteiskuntaa palvele-
viin ratkaisuihin, oli leimallista Suomen yhteiskunnalle 1980-luvulle saakka (Kortti 2012, 
51–52). Pyrkimys löytää laajasti hyväksytty kompromissi toteutui median osalta myös ra-
vikriisijulkisuudessa. Yhteinen hyvä voitti hevos- ja puolueideologian: hevospelien jako- ja 
verottamisprosessissa syntyi kompromissi. Hippos marssi valtiovallan määrittämässä tah-
dissa veikkausyhtiön jo vajaa vuosikymmen aiemmin kulkemaa polkua.

8.5 Väittämäanalyysi: Hevosmiehille tyylipisteet, eliitille rahat
Seuraavassa esitän liitteessä 8.2 olevien väittämäanalyysitaulukoiden antiin perustuvat 
päätelmät. Väittämäanalyysin yhteenvedon esitän tämän tapaustutkimuksen yhteenve-
dossa. Liitän väittämien analyysin yhteyteen myös lehtijuttujen katkelmia. Niiden tehtävä 
on sekä tukea johtopäätelmiä että kuvata journalismin murrosta suunnittelutalouden Suo-
men taittuessa kohti kilpailutaloutta.

Hevospelien luontaista kuulumista vain hevosyhteisöille (liite 8.2, taulukko 2) oli valtio-
valta alkanut epäillä jo 1970-luvulla. Tuolloin poliitikot alkoivat ymmärtää niitä mahdolli-
suuksia, joita rahapelituotot saattoivat tarjota. Valtio hamusi veikkausyhtiön omistukseen-
sa 1975. Samaan aikaan hevosen kiinteä yhteys perinteisiin, vain hevosilla tehtäviin töihin 
oli jo pitkälti katkennut. Pauliina Raento (2015, 650) on nimennyt ”hevostalouden muu-
toksen moottorei[ksi]… kaupunkilaiset kuluttajat…”, jotka muotoilivat uudelleen niin he-
vostalouden sisäistä järjestystä kuin koko hevosalan ja yhteiskunnan suhdetta. Kun hevosia 
ei enää kytketty vain maaseutuun ja hevostyöhön, luterilaisiin hyveisiin, vaan urheiluun ja 
viihteeseen, avautui valtiovallalle helposti argumentoitava väylä päästä käsiksi yhä kasva-
viin hevospelivirtoihin. Ravikriisissä valtiojohto sitten kiisti aiempaa päämäärätietoisemin 
hevosväen yksinoikeuden hevospeleihin ja legitimoi Veikkauksen säestyksellä itsensä raha-
pelimarkkinoiden hegemoniseksi toimijaksi, joka määritteli myös tuotonjaon:

Joulukuun 17. päivänä seitsemän kansanedustajaa esitti kyselyn, miksi [V5-] sopimusta ri-
kottiin alentamalla pelaajien osuus 55 prosenttiin… Valtioneuvoston puolesta… ministeri 
Koikkalainen totesi pelaajille palautettavan määrän suuruuden olevan sellainen asia, mistä 
Hippos ry ja Veikkausyhtiö eivät ole voineet valtioneuvostoa sitovasti sopia… Koikkalaisen 
mukaan pelaajien osuutta oli pienennettävä, jotta pelistä jäisi edes kohtuullinen määrä tai-
teiden tukemiseen. (VL 15.2.1982.)

Media tyrmäsi yksimielisesti hevosmiesten säestyksellä hevospelien suomalaisuuden idean 
(liite 8.2, taulukko 3). Toisen maailmansodan jälkeisellä raviurheilulla oli jo vuoden 1955 
venäläisraveista alkaen ollut kansainvälisiä kontakteja. Myös Ruotsi menestyvänä ravimaa-
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na tarjosi 1980-luvun nuorelle ravitoimittajakunnalle virikkeitä peli- ja ravitoiminnan jär-
jestelyihin:

Vaikka ulkomailta oli otettavissa selvät ennakkotapaukset, tilanne päästettiin karkaamaan 
käsistä. Uuden totoveron takia laskeneilla pelivaihdoilla ei voi järjestää… kannattavia ra-
veja… ja nyt ollaan tilanteessa, jossa häviävät yhtä hyvin raviurheilu kuin valtiokin. (AL 
24.1.1982.)

Vaikka suomalaiselle yhteiskunnalle oli ominaista konsensushakuisuus – pyrkimys yhtei-
seen hyvään – aina 1980-luvulle saakka, ravikriisi osui myös keskelle politiikan ja jour-
nalismin kenttien murrosta. Tätä journalismin murrosta on luonnehdittu suomalaisen 
poliittisen journalismin käänteeksi, uudenlaiseksi politiikan julkisuudeksi, politiikan 
medioitumisen kiihdytysvaiheeksi ja vapautumisen ajaksi; 1980-luvulla siirryttiin jälki-
moderniin tai notkistuvaan aikakauteen, joka koski niin journalisteja kuin poliitikkoja 
(Luostarinen & Uskali 2006; Pernaa 2009; Herkman 2011, 23; Kantola 2011; Kortti 2012). 
Muuttunut ja kantaa ottava ravijournalismi oli pieni osa tuota murrosta, jossa uskallettiin 
jo ironisesti irvaillenkin härnätä auktoriteetteja, kuten AL:n (24.1.1982) juttuesimerkki 
yllä osoittaa.

Kiistely hevosurheilun elinkeinoluonteesta ja sen suhteesta hevospeleihin (liite 8.2, tau-
lukko 4) oli ollut osa julkisuutta jo totoravien varhaisvaiheista alkaen. Kun hevostalous jo 
1960-luvulta alkaen irrottautui yhä kiihtyvällä vauhdilla kansallisista hyveistä ja urheilus-
ta tuli hevostaloudessa itseisarvo, jota pelaaminen palveli, käytiin hevostalouden elinkei-
noluonteesta – voiko raviurheilu olla työtä? – kiivasta keskustelua niin alan sisällä kuin 
hevosväen ja valtiovallan välillä. Yksi keskustelun huipennuksista osui juuri ravikriisiin:

”Jos veronkorotusta ei olisi toteutettu, olisimme keväällä tehneet korjauksia palkintoihin, 
sillä halusimme korvata hevosväelle vuoden alusta nousseet polttoaine-, rehu- ym. kustan-
nukset”, [Vermon raviradan] toimitusjohtaja Järvelä vakuuttaa.

”Nyt tapahtunut 33 prosentin lasku totalisaattorissa on niin suuri, ettemme pysty järjestä-
mään näillä lukemilla kilpailuja. Nämä ovat todella synkkiä lukuja… myös valmentajille, 
omistajille, toimihenkilöille ja monelle muulle raviurheilusta riippuvalle ryhmälle”, Järvelä 
huomauttaa. (HS 4.1.1982.)

Ravikriisikirjoittelussa hevostalousyhteisöt näkivät hevostalouden pääosin elinkeinona, 
joka tarvitsi hevospelien tukea. Kansalaismielipidekin tuli esiin jakolinjan molemmin puo-
lin. Valtaosa lehdistöstä yhtyi esitettyyn näkemykseen hevostalouden elinkeinoluonteesta.

Ravikriisi oli myös kahden peliyhteisön, Hippoksen ja Veikkauksen, julkisuustaistelu. 
Keskustelua käytiin siitä, kiinnostavatko hevospelit Veikkausta aktiivisesti (liite 8.2, tau-
lukko 5) vai oliko kyse vain kilpailijan sysäämisestä marginaaliin? Suurimman osan Veik-
kauksen kiinnostusta ilmaisevista väitteistä esitti yhtiö itse. Toki se kahdesti ilmaisi, että 
kyse on markkinaosuustaistosta. Lehdistön enemmistö kuitenkin epäili veikkaus yhtiön 
kiinnostuksen aitoutta hevospelien kehittämiseen. Kriittisimmin Veikkaukseen suhtau-
tuivat pelaajat, jotka antoivat haastatteluja myös uutisjuttuihin jopa omilla nimillään. 
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Ravikriisi oli juuri se sytyke, joka sai pelaajat pyrkimään journalistiseen julkisuuteen ja 
peräämään oikeuksiaan. Rahasta pelaamiseen kytketty moraalittomuus ei saanut pelaajia-
kaan pysyttelemään enää täysin poissa lehdistöjulkisuudesta. Helpoiten pelaajat pääsivät 
julkisuuteen yleisönosastoilla, joissa he ottivat kantaa myös yleisurheilun ja hevosurheilun 
taistoon:

On selvää, että Hippoksen johto erotetaan, mutta miksi Veikkaus Oy:n johto on erottama-
ton. Kyllä tehdyssä sopimuksessa näkyy myös Uunilan ja Martinin kynänjälki. Em. her-
rojen tarkoituksenahan on ollut tappaa V5-raviveto (vaarallisena yleisurheilulle ja muille 
peleille)...  - Melkolailla entinen pelaaja Espoo. (”Boikotti voi levitä muihinkin peleihin”, 
yleisönosasto, IS 14.2.1982.)

Rahasta pelaamisessa on sananmukaisesti kyse rahojen jaosta. Tästä on kyse hevospeleissä-
kin: niin tuottojen jaossa kuin verottamisessa raha oli ravikriisin julkisuustaistelussa kes-
keinen elementti. Kyse oli väittelystä, kuuluuko hevospelien tuotto pääosiltaan vain hevos-
miehille (liite 8.2, taulukko 6) vai pääsevätkö myös muut intressipiirit mukaan tuottojen 
jakoon. Journalismi esitti ravikriisin pääosin monetaarisena taisteluna, jossa valtiojohdon 
kanta otti julkisuudessa voiton. Vaikka hevostalous oli pääosin representoitu elinkeinoksi, 
jota hevospelien oli syytä tukea (vrt. liite 8.2, taulukko 4), eivät hevosväen argumentit enää 
päässeet rahallisessa tarkastelussa yhtä hyvin esiin.

8.6 Yhteenvetoa: Konsensuksen myötä julkisen 
vallan määrittämä yhteinen hyvä voitti

Tämän sisällönerittelyn tavoitteena on ollut selvittää, miten hevospelaamisesta puhuttiin 
tammi–helmikuussa 1982, ravikriisiksi kutsuttuna ajanjaksona. Tavoitteena on ollut ana-
lysoida, miten eri tahot pääsivät julkisuuteen ja millaisin argumentein ne siellä esiintyivät. 
Tarkoitus on ollut nimenomaan selvittää median tapa esittää toimijat eikä sitä, miten eri 
tahot ovat toimineet. Elin itse ravikriisin keskellä työskennellessäni Suomen Hippoksen 
pääsihteerinä136 1977–1983. Ravikriisin julkisuuden analyysi on samalla omanlaisensa et-
nografinen peilipinta137 menneisyyteeni ja voin tutkijana käydä ”vuoropuhelua” Hippok-
sen silloisen pääsihteerin kanssa. Tiivistän tapaustutkimuksen annin seuraaviin huomioi-
hin.

Ravikriisin aineiston otannan aikajänne oli 1.1.–15.2.1982. Aineistoa kertyi runsaasti, 
370 juttua yhdeksästä eri lehdestä. Niissä kriisin keskeiset toimijat käyttivät yli 1000 ensi-

136 Hippoksen pääsihteerin keskeinen tehtävä oli koko maan ravikilpailutoiminnan suunnittelu, koordi-
nointi ja valvonta.
137 Etnografian perusajatuksen mukaan ”jonkin yhteisössä merkityksellisen elementin tutkimus vaatii sitä 
ympäröivien rakenteiden ja mekanismien kokonaisvaltaista ymmärtämistä” (Crentsil & Jouhki 2012, 196). 
Hevospelaamisen ja Hippoksen rakenteiden osalta tämä vaatimus toteutuu kohdallani, ja tästä ymmärryk-
sestä on hyötyä pohtiessani, miten rahasta pelaamisen julkisuudessa eri yhteisöjen valinnat yhdistyvät yhteis-
kunnallisesti merkittäviin prosesseihin.
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sijaista puhetekoa ja olivat puheen kohteina yli 4100 kertaa. Ravikriisin aikaan hevostalous 
(ravit ja pelaaminen sen keskiössä) oli tämän tapaustutkimuksen aineistojen perusteella 
mediajulkisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Ravit olivat 1980-luvun alussa ko-
tiutuneet lehtien urheiluosastoille, joista ne ravikriisin julkisuuspanoksen myötä ponnis-
tivat myös kotimaan uutisiin, pääkirjoituksiin ja yleisönosastolle. Hevospelit ja niiden tu-
levaisuus oli 1980-luvun Suomessa aihe, johon piti ottaa kärkkäästi kantaa. Rahapelit ja 
tammikuun 1982 presidentinvaalien ensimmäinen kierros artikuloitiin yhteen Karin pila-
piirroksessa ”Tänään ja huomenna totoverosta huolimatta! Ravi V8 – poissa ensimmäi-
sestä lähdöstä Musta Hevonen” (HS 17.1.1982). Rahapelit ja ravikriisi eivät jääneet ilman 
huomiota myöskään Kauppalehden kolmossivulla (KL 14.1.1982), eikä mustasta huumo-
ristaan tunnetulta kirjailija Seppo Ahdilta, joka nimimerkillään Bisquit ruoti ravipelejä 
IS:n (14.1.1982) pakinassa ”Totolitatooriseen yhteiskuntaan”.

Ravikriisiaineistossa kansalaisnäkökulma tuli voimalla esiin. 1980-luvun alun hevos-
journalismissa kansalaisten rooli oli merkittävä, ja hevosmiehet esiintyivät merkittävinä 
puhujina ja kohteina. Puheen valtikka olikin ravikriisin hektisimmällä hetkellä kansa-
laisyhteiskunnalla. Äänessä olivat median tukemana useimmiten raviratojen edusmiehet 
– olihan kyse ratojen olemassaolosta. Hevospelien pelaajat esiintyivät uutisjutuissa omalla 
nimellään vielä harvoin, ja 1980-luvun alussa he pyrkivät julkisuuteen useimmiten nimi-
merkin turvin yleisönosastolla. Muu hevosväki sen sijaan esiintyi omilla nimillään. Tässä 
tulokulmassa hevostalous, vaikka siihen sisältyi niin hevosurheilu kuin hevospelaaminen, 
kytkeytyi maaseudun hyviin asioihin ja antoi aktiiveille rohkeutta puolustaa asiaansa jul-
kisesti myös omilla nimillään: myös ravihevosilla tehtävä työ oli aktiivien mielestä yhtä 
hyväksyttävää kuin perinteinen hevostyö, eikä vain turhanaikaista puuhastelua.

Valtayhteisöt, valtiojohto kärjessä, eivät puhujina dominoineet uutisjuttuja. Toki 
valtio johdon aktiviteetti lisääntyi kriisin aikana huipentuen totoverokiistan ratkaisuun 
helmikuun 1982 alussa. Veikkausyhtiö ei pyrkinyt, päinvastoin kuin Hippos, johtamaan 
keskustelua vaan se tukeutui puheissaan valtiojohtoon. Ravikriisi ajoittui poliittisen jour-
nalismin murroskohtaan: 1980-luvulla politiikan ja poliitikoiden arvostus ja erityisasema 
yhteiskunnan hierarkioissa alkoi murentua. Muutos ei kuitenkaan tapahtunut hetkessä: 
ravikriisin aikaan vanha ja uusi politiikan julkisuus elivät vielä rinnakkain. Tämä voi se-
littää myös valtiojohdon passiivisuuden osittaista aktivoitumista. Vielä 1980-luvun alun 
Suomessa, liki alati asemaansa vaihtavien ja vaihtuvien poliitikkojen rinnalla suurta (jopa 
suurempaa kuin ministerit itse) poliittista valtaa käyttivät myös ministeriöiden pitkä-
aikaiset kansliapäälliköt. Suomalainen poliittiselle kulttuurille olikin liki 1990-luvulle 
saakka ominaista asetelma vahvat kansliapäälliköt vs. heikot hallitukset. Tähän politii-
kan kentän sisäisen taistelun asetelmaan liittyy 1970-luvun lopulla maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä työskennelleen ja sittemmin Suomen Hippoksen pääsihteerinä vuodesta 1983 
aina 2000-luvulle toimineen Matti Lakkiston (2017) esille nostama kysymys: Miksi maa- 
ja metsätalousministeriön pitkäaikainen (1977–1999) kansliapäällikkö Reino Uronen 
(Kesk.) ajoi Lakkiston mukaan (emt.) jo 1970-luvun lopussa voimallisesti V5-pelin siirtoa 
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hevosväeltä Veikkaukselle? Kysymys kuuluu, mitä sellaista vahvat politiikan taustavaikut-
tajat, Uronen ja valtiovarainministeriön valtiosihteerinä 1974–1979 ollut, sdp-perhetaus-
tan omannut Teemu Hiltunen, sopivat suomalaisen rahapelikentän uusjaosta, jonka he 
lanseerasivat poliitikkojen hoidettavaksi julkisuudessa? Lienee selvää, että ministeriön vir-
kamiesjohto eli vanhaa politiikan julkisuutta, asiat pyrittiin sopimaan kabineteissa. Ken-
ties Uronen näki jo aiemmin kuin hevosväki, ettei hevospelien riemumarssi [hevospelit 
kasvoivat 130-kertaiseksi 1965–1980 (Mahlamäki 2003, 108, 273)] voinut jatkua ilman val-
tiovallan väliintuloa, ei varsinkaan, kun raviurheilun suosio uhkasi jo perinteisen urheilun 
asemaa. Toisaalta valtiovarain ministeriö hamuaa alituiseen lisää varoja valtiolle. Näin ur-
heilun ja korkeakulttuurin piirissä viihtyneen valtiovarainministeriön valtiosihteerin voi 
olettaa toimineen vahvasti taustalla hevospelien tuottojen siirtämiseksi valtion peliyhtiön 
huomaan. Tässä näkökulmassa ravikriisin syntyä selittää näin myös poliitikkojen taustalla 
vaikuttaneet vahvat toimijat, jotka näkivät kauemmaksi kuin alan toimijat ja päivän poli-
tiikkaan kiinnittyneet poliitikot.

Aina 1980-luvulle saakka media toimi pääosin politiikan kentän jatkeena, mutta 
1980-luvun alussa kenttien rajat alkoivat liudentua. Julkisuus notkistui ja moniarvoistui, 
ja median kenttä pyrki eroon politiikasta. Aineistossa on viitteitä sekä vanhakantaisesta 
1950- ja 1960-lukujen tavasta tehdä journalismia että moniarvoisesta, uudesta julkisuudes-
ta. Merkkinä hevosjournalismin osittaisesta itsellistymisestä on myös kansalaisnäkökul-
man esiintulo 1980-luvun alussa. Ravikriisissä journalistit kysyivät ensi sijassa hevosmiehil-
tä ja raviradoilta. Kohteena ei ollut enää samassa määrin 1950- ja 1960-lukujen puhujalavaa 
hallinnut valtiovalta.

Vaikka kansalaiset saivat äänensä kuuluville ja valtayhteisöt dominoivat vain kahta 
hallituspuolueen mediaa, julkinen keskustelu ei puhujarakenteen analyysin tulokulmasta 
pystynyt 1980-luvun alussa rakentamaan dialogia hevos- ja valtayhteisöjen välille. Tässä 
mielessä julkinen keskustelu oli ohutta, ja poliitikkojen sekä hevosyhteisöjen viestit välitet-
tiin kansalaisille pääosin sellaisessa muodossa kuin puhuja oli ne ilmaissut, eikä niihin vielä 
juurikaan kuulunut 2000-luvun journalismille ominainen moniäänisyys, kommentointi ja 
useat puhujat.

Kohdeanalyysin tulosten mukaan eniten puhuttiin päättäjistä, ja hevosyhteisöistä oli-
vat eniten esillä raviradat, erityisesti juuri ravilakon aikaan. Hevos- ja pelitoimijat, Hippos 
ja Veikkaus, eivät nousseet puheen kohteena merkittävään rooliin. Valtiojohdon hallitse-
vaa asemaa puheen kohteena verrattuna hevos- ja pelikentän päätoimijoihin selittää se, että 
ravikriisissä oli ensi kertaa kyse hevospelien tuottojen jakamisesta muihin kuin hevostalou-
dellisiin tarkoituksiin. Hevospelien jako oli merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, ja näin 
julkisen vallan merkittävä esilläolo oli ymmärrettävää. Päätelmä taustoittaa myös ravi-
ratojen runsasta esilläoloa. Hippoksen ja Veikkauksen ollessa 1980-luvun alun rooleissaan, 
koko maan kattavana hevostalousinstituutiona vs. julkisen vallan rahankeruuapparaattina, 
vielä untuvikkoja jäi raviradoille ja hevosväelle tilaa toimia päättäjien rinnalla ravikriisijul-
kisuuden merkittävinä tekijöinä, niin puhujina kuin puheen kohteina.
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Hevospelien ja hevosyhteisöjen sidettä valtiovalta oli alkanut epäillä jo 1970-luvulla 
poliitikkojen päästyä jyvälle rahapelituottojen tarjoamista mahdollisuuksista. Prosessin 
lopuksi julkinen valta nappasi veikkausyhtiön omistusoikeuden itselleen ja pelaamisen 
kentän herruus siirtyi myös organisatorisesti kansalaisyhteiskunnalta julkiselle vallal-
le. Samaan aikaan tämän prosessin kanssa hevosen kiinteä yhteys perinteiseen hevosil-
la tehtävään työhön oli pitkälti katkennut. Kun hevosia ei enää kytketty maaseutuun ja 
metsätyöhön vaan urheiluun ja rahapeliviihteeseen, avautui julkiselle vallalle väylä päästä 
käsiksi yhä kasvaviin hevospelien rahavirtoihin. Ravikriisin julkisuudessa valtiovalta kat-
soi hevospelien tuoton kuuluvan merkittäviltä osiltaan myös hevoskentän ulkopuolelle. 
Näkemys oli osa pitkää prosessia, jossa rahasta pelaamisen tuotot irrotettiin yhteisöllisistä 
kytköksistään ja rahasta pelaamisen funktio modifioitui selkeäksi osaksi hyvinvointival-
tion rahoitusta. Hallitukset väristä riippumatta olivat 1950-luvulta alkaen laajentaneet 
veikkausyhtiön edunsaajajoukkoa, ja 1970-luvulla hevospelit alistettiin samaan prosessiin. 
Ravikriisijulkisuudessa tuo prosessi saatettiin hevospelien osalta yhteen päätepisteeseen.

Media tyrmäsi hevospelien suomalaisuuden idean yksimielisesti hevosmiesten säestä-
mänä. Niin rahasta pelaaminen kuin sen sääntely ovat tuontitavaraa: ne ovat levinneet Suo-
meen muualta Euroopasta (Korpiola & Sallila 2012, 44). Menestyvä ravimaa Ruotsi tarjosi 
myös 1980-luvun ravitoimittajakunnalle ideoita sen opastaessa hevosväkeä ja valtiovaltaa 
hevoskentän ja -pelaamisen organisoinnissa. Vaikka konsensushakuisuus olikin Suomen 
yhteiskunnalle ominaista aina 1980-luvulle saakka, ravikriisi osui myös keskelle poliittista 
murrosta. Kekkosen aika oli loppumassa ja suomalainen journalismi siirtymässä uuteen 
aikaan. Modifioituva, kantaakin ottanut ravijournalismi oli pieni osa tuota murrosta, jossa 
uskallettiin jo osin luopua konsensuksen hengestä, härnätä auktoriteetteja ja haastaa kan-
sallisia argumentteja. Ravikriisissä valtiojohto oli kuitenkin koko julkisuuden herrana eikä 
se päästänyt ravikriisin ratkaisevinta taistelua käsistään. Mitä pidemmälle kriisi eteni, sitä 
enemmän esiintyi kantoja, joissa hyväksyttiin hevospelien jako ja uudet verotuskäytännöt. 
Keskiössä oli pelaamisen hyöty hyvinvointivaltiolle; hevostalous oli osa yhteiskunnan ke-
hitystä. Ravikriisin julkisuudessa valtiovalta vahvisti hevostalousintressinsä painopisteen 
siirtymisen osin jo hiipuneelta hevosjalostuskentältä pääosin hevospelaamisen kentälle.

Ravikriisissä hevosväki tarrautui menneeseen – työhön ja yhteisöllisyyteen – kun taas 
valtiojohto ja Veikkaus elivät muutosten ja voittojen metsästyksessä. Ne uskoivat suunnitte-
luun ja kaupallisuuteen, jolloin lisävaroja valtion kulloinkin hyviksi katsomien hankkeiden 
toteutukseen saatiin aikaan jatkuvien institutionaalisten muutosten kautta (vrt.  Sennett 
2002, 19; Raento & Härmälä 2012, 119–121). Veikkauksessa oli siirrytty kaupalliseen ajat-
teluun jo 1960-luvun lopulla – ennen yhtiön valtiollistamista. Loton vyöry 1970-luvulla oli 
viimeistellyt veikkausyhtiön pelien irrottamisen yhteisöllisistä hyveistään. Hevosväki sen 
sijaan uskoi vielä ravikriisinkin aikaan yhteisöllisyyteen. Suunnittelutalouden aikainen 
media tarjosi ravikriisissä valtiolle foorumin, jossa se kiisti hevospelien kuulumisen vain 
hevosyhteisölle ja korosti hevospelaamisen tuoton olevan yhteistä, julkisen vallan hallin-
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noimaa hyvää. Vaikka kansalaisyhteiskunta pääsi julkisuudessa ääneen, voittaja oli julki-
nen valta, niin rahallisesti kuin hevospelikentän tosiasiallisena hallitsijana.

Ravikriisin ideologisessa taistelussa ratkaistiin hevospelien sekä niiden tuottojen asema 
ja merkitys pitkälle eteenpäin. Rahallisen taistelun taustalla käytiin kamppailua ihmis- ja 
hevosurheilun välillä. Kriisi myös vauhditti pelitoimijoiden, Hippoksen ja Veikkauksen, 
matkaa kohti instituutioita, jossa asemassa ne kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan 
organisaatioina vaikuttavat yhä useammin yhteiskunnan toimintaan. Ravikriisin julki-
suudessa Hippos ja Veikkaus asettuivat asemiin, joissa niiden tehtäväksi tuli välittömästi 
ravikriisin jälkeen tuottaa ja uusintaa ensi sijassa rahapeli-ideologiaa ja toissijaisesti ihmis- 
ja hevosurheiluideologiaa. Näin Hippos ja Veikkaus tuottivat yhä enenevin määrin myös 
muille rahapeli- sekä ihmis- ja hevosurheilukentän toimijoille yhteiskunnallisia merkityk-
siä.

Laajassa näkökulmassa ravikriisin voi nähdä myös modernin ja postmodernin taistona. 
Sen hektisimmillä hetkillä elettiin Kekkosen ajan viimeisiä hetkiä. Näin ravikriisi ei ollut 
murrosaikaa vain hevosalalle vaan osa suomalaisen yhteiskunnan 1970- ja 1980-lukujen 
taitteen suurta muutosvirtaa, jossa valtio tarrasi ensi kertaa julkisesti kiinni myös hevos-
alan rahapelivirtoihin ja siirsi kiinnostuksensa hevoskentällä jalostuksesta pääosin hevos-
pelaamiseen. Vajaa vuosikymmen aiemmin valtiovalta oli jo aloittanut rahapelikentän 
uudelleen järjestelyn ja ottanut täysin haltuunsa veikkausyhtiön rahavirrat. Näin tarkas-
teltuna ravikriisi oli osa jatkuvaa prosessia, jossa julkinen valta kiristi otettaan rahapelaa-
misesta ja se kuljetti Hippoksen kaapuun tarrautunutta hevosväkeä pitkin veikkausyhtiön 
tallaamaa polkua.
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9 Seitsemän päivän mediasota 1998

Tämän, huhti–toukokuun 1998 vaihteeseen ajoittuvan, sittemmin seitsemän päivän me-
diasodaksi nimetyn (HU 4.7.2001) tapaustutkimuksen analyysilla on kaksi tavoitetta. En-
sinnäkin pyrkimyksenäni on kuvata, miten hevospeleistä puhuttiin 1990-luvun lopussa? 
Horjuttiko Hippos valtion rahapeli-instituution, Veikkauksen, lähes hegemonista asemaa, 
ja kuunneltiinko keskustelussa kansalaisia – hevosmiehiä ja -pelaajia? Toisena tavoitteena-
ni on pohtia medioitumista 1990-luvun lopun rahapeli-instituutioiden, median ja journa-
lismin suhteissa. Oliko hevos- ja pelijournalismi jo itsellinen sosiaalinen käytäntö ja sitä 
julkisuuteen tuova (hevos)media irtaantunut hevostalous- ja rahapeli-instituutioista niin, 
että 1998 kyse oli medioitumisen kakkostasosta? Siinä instituutiot sopeutuvat median 
käyttämiin esitystapoihin. Vai oliko medioitumisprosessi jo tasolla, jolloin media vaikut-
taa muihin toimijoihin niiden omalla kentällä? (Medioitumisesta ks. lisää Kunelius ym. 
2010.) Vaikka käsillä olevassa tapauksessa julkinen keskustelu hevospelaamisesta tiivistyi 
parin viikon intensiiviseen jaksoon huhti–toukokuun vaihteessa, jatkui hevospelipuhe 
varsin kiivaana tämänkin jälkeen. Laajemman kokonaiskuvan muodostamiseksi esitän 
määrällisen ydinanalyysin lisäksi luvun lopussa lähilukuun perustuvan tiivistelmän loppu-
vuoden 1998 hevospelikeskustelusta.

Tavoitteenani on tutkailla eri intressiryhmien julkisuuteen pääsyä, mutta samalla poh-
din myös ryhmien välisen vuorovaikutuksen, julkisuuden hallintakeinojen sekä journalis-
min ja julkisuuden hallintapalvelujen rooleja. Hippos käytti 1998 viestintätoimiston apua 
ja suhteita – ostettuja julkisuuden hallintapalveluja, joilla se pyrki journalistisessa julkisuu-
dessa edistämään oman sanomansa esilläoloa. Oliko Kauppalehden (28.4.1988) journalismi 
julkaistessaan Hippoksen näkemyksiä painottavaa aineistoa kansalaisyhteiskunnan asialla 
organisoimassa julkista keskustelua ja vuorovaikutusta vai oliko se vain ”tilattu julkisuu-
den hallintapalvelu” (Luostarinen 1998; ks. myös Karvonen Erkki: ”Julkisuuspelissä kisa 
ihmismielistä”, AL 3.10.2002)? Ennen analyysejä kertaan lyhyesti sen yhteiskunnallisen ke-
hyksen, jossa hevospelaamiseen kytkeytyneet säädökset, odotukset, toiveet ja vaatimukset 
taas törmäsivät yhteen ja synnyttivät seitsemän päivän mediasodaksi nimetyn prosessin.
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9.1 Palkkasoturin aloituspotkulla hetken hallitsijaksi
Vuosi 1995 oli merkittävä uuden ajanjakson alku hevostalouden kentällä. Hevosväki oli 
matkannut sodanjälkeisestä moraalitalouden Suomesta EU-aikaan ja hevostalous oli hy-
väksytty takaisin viralliseen agraariin. (Mahlamäki 2003, 330.) Eurooppalaistumisproses-
sissaan suomalainen kansallisvaltio luovutti valtaansa myös ylikansallisille instituutioille ja 
yrityksille. Rahasta pelaamisen lainsäädäntövallasta EU-Suomi kuitenkin piti kiinni. Sisä-
ministeriö oli asettanut jo 1993 rahapelitoimikunnan uudistamaan pelitoiminnan säädök-
siä, luomaan puitteet rahapelipolitiikalle sekä määrittelemään edellytykset, joita ”Suomen 
mahdollinen liittyminen Euroopan yhteisöön... asetta[isi] kansalliselle pelilainsäädännöl-
le” (Komiteanmietintö 1995:5, ks. myös Mahlamäki 2003, 312). Perimmäisenä tavoittee-
na oli kumota vuoden 1966 arpajaislaki (Edilex 491/1965), puitelaki, jossa säädettiin vain 
arpajaistoiminnan perusteista. Arpajaisten toimeenpanon ja tuotonjaon yksityiskohtaisia 
säännöksiä oli 1990-luvulle tultaessa säädetty jo lähemmäs 30 kappaletta. Oli aika koota 
muutokset yhteen ja sopeuttaa ne globalisoituvaan pelimaailmaan.

Helmikuussa 1995 julkisuuteen tullut rahapelitoimikunnan (Komiteanmietintö 
1995:5) esitys jatkaa hevospelien jakoa edelleen Suomen Hippoksen ja Veikkauksen kesken 
toteutui arpajaislain osittaisuudistuksella (Edilex 146/1995). Se jakoi hevosvedonlyönnin 
ennakko- ja reaaliaikaiseen pelaamiseen. Ennakkopelit pysyivät Veikkauksen toimiluvassa 
ja perinteiset totopelit Suomen Hippoksella, jolla oli 2.3.1995 säädetyn totopeliasetuksen 
(Edilex 236/1995) myötä kuitenkin – liki 15 vuoden tauon jälkeen – lupa myydä toto-
pelejään myös raviradan aitojen ulkopuolella.

Arpajaislain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelua varten sisäministeriö asetti ohjaus-
ryhmän, jossa olivat mukana myös rahasta pelaamiseen kytkeytyvät seitsemän ministeriö-
tä (Mahlamäki 2003, 334). Ryhmän 28.2.1998 kokouksen pöytäkirjan liitteenä oli uuden 
arpajaislain luonnos, mutta eriävän kantansa siihen lausui neljä ministeriötä. Suomalaisen 
rahapelijärjestelmän oli vaikea sopeutua muualla Euroopassa vallitseviin käytäntöihin. 
Useimmat suomalaiset rahapelikentän intressipiirit, niin kansalaisyhteiskunnassa kuin 
julkisen vallan piirissä, näkivät tulevaisuudessaan uhkakuvia. Oraalla olleen nettiajan 
isänmaattomat peliyhtiöt lähettivät pelaajien tietokoneisiin yhä parempia tarjouksia. Työ-
ryhmän raportin jälkeen valmistelu jatkui sisäministeriössä. (Emt., 335.)

Kaikkien hevospelien keskittäminen Hippokselle ja hevosalan keskusjärjestön peliyh-
tiön perustaminen nousivat valtakunnalliseen mediajulkisuuteen huhti–toukokuun vaih-
teessa 1998. Taiston avasi vappuskuupilla Kauppalehti 28.4.1998. (Mahlamäki 2003, 335.):

Veikkaus voi menettää 500 miljoonan hevospelit – Hippos saisi koko hevosvedonlyönnin 
itselleen (Mahlamäki 2003, 336).

Miljardin markan hevospelit halutaan kaikki Hippokselle (Mahlamäki 2003, 336).
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Lehden otsikot premiääri- ja uutissivuilla herättivät median ja politiikan kentät. Keskus-
telulle antoi lisäpuhtia aiheen käsittely MTV3:n TV-uutisissa ja verkkouutispalstalla138. 
Kauppalehden otsikot ja jutut näyttivät paikkansa arvoisilta raha(peli)maailman uutisilta. 
Hevospelitaiston käynnisti kuitenkin kulissien takainen, viestintätoimiston johdolla käy-
ty kamppailu hevospelien ja hevospelitoimijoiden julkisesta esittämisestä. Uutispommi oli 
tilattu, ja sen taustalla oli Suomen Hippoksen yritys käyttää raviurheilun työllistävyyttä 
argumenttina ja pyrkiä vaikuttamaan meneillään olleeseen arpajaislain käsittelyyn niin, 
että kaikki hevospelit olisi voitu palauttaa hevosväelle. Tavoitteen saavuttamiseksi Hippos 
osti julkisuuden hallintapalveluita Hill & Knowlton Finland Oy -nimiseltä viestintätoi-
mistolta (ks. Luku 5, Tapaus 4 esittely). Sen toimeksiannosta KL oli haastatellut Hippok-
sen puheenjohtajaa, joka pääsi hevosväkeä puoltaneilla argumenteilla mediajulkisuuteen. 
(Mahlamäki 2003, 339.) Kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi haastattelun aloitteen jour-
nalistista aitoutta tai ammatillista eettisyyttä.

Hevosväen julkisuudenhallintapyrkimyksen taustalla oli pitkällinen kehityskulku. 
Hintana Hippokselle jääneiden pelien myynnin sallimiselle maaliskuusta 1995 alkaen 
myös radan ulkopuolella Hippoksen peleistä oli siirretty Veikkauksen ennakkopeleihin 
Vermon keskiviikon V5-peli, ja lisäksi Veikkaukselle oli annettu oikeus Päivän Pari -peliin 
raveissa. Tätä tuoretta jakoa enemmän taustalla vaikutti kuitenkin 1981–1982 ravikriisi. 
Sen myötä V5-peli (josta sittemmin kehittyi valtakunnallinen V65/V75/T75/T76-peli) oli 
siirretty Hippokselta Veikkaukselle, Hippokselta oli viety oikeus myydä ravipelejä muualla 
kuin raviradalla kilpailuaikana ja Hippokselle jääneet hevospelit oli siirretty verotettavak-
si arpajaislain perusteella – ja sen säädöksistä poiketen ankarammin kuin veikkausyhtiön 
pelit. Näin peräti noin 42 % hevospelien myynnistä ja noin puolet niiden tuotoista oli siir-
retty ajanjaksolla 1982–1998 hevostalousyhteisöiltä Veikkaukselle (Suomen Hippos 1981, 
36–39; Suomen Hippos 1998, 13).

Tapaustutkimuksen käynnistävällä tehtaillun julkisuuden käytöllä on eettinen ja mo-
raalinen ulottuvuutensa. Journalismin suhteen etiikkaan voi nähdä matkana ”yhteisön 
velvollisuudesta yksilöiden harkintaan” (Koljonen 2013, 85–89). Journalismin ja journalis-
tin toiminta mahdollistuu sananvapaudella – oikeudella ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa 
tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä (emt., 85). Näin nähtynä KL:llä oli täysi oikeus tehdä 
juttu hevosalan työllistävyydestä ja hevospeleistä. Toisaalta median on toimittava vapau-
tensa puitteissa vastuullisesti ja edistettävä ”yleistä etua ja yhteistä hyvää” – näin ”pohdin-
nat sananvapauden ja sosiaalisen vastuun yhteensovittamisesta jäävät pitkälti journalistin 
eettisen harkinnan varaan” (emt., 85). Oliko tässä tapauksessa yleinen etu ja yhteinen hyvä 
se, että KL viestintätoimiston avustamana kyseenalaisti suomalaisen rahapelimonopolin 
rakenteet ja pyrki horjuttamaan tätä monopolia, jotta hevosalan kehittämisedellytykset 
tulisivat turvatuiksi? Vai oliko kyse vain hevostalouden ja politiikan eliittien, 1900-luvun 

138 mtv3.fi julkaisi uutisen ”Hevospelitoiminta menossa Hippokselle… Asiasta kertoo tämän aamuinen 
Kauppalehti” 28.4.1998 jo hyvissä ajoin, klo 7.37, ennen kuin Kauppalehti oli ehtinyt pääosalle tilaajista.
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alkuajoista ponnistavasta ideologisesta valtataistelusta, jossa sananvapaus ja julkisuus olivat 
vain välineitä – ei 2000-luvun tapaan itseisarvoja (Neuvonen 2018, 337)

Journalistin pohdinta oikeasta ja väärästä liittyy ”median velvollisuuteen tehdä tiliä 
tekemisistään”, sen moraaliin. Kun joku kyseenalaistaa journalistin tekemiset tai toimin-
tatavat, on kysyjällä oikeus kuulla tolkullisia vastauksia. (Koljonen 2013, 85–86.) Kauppa-
lehden tapauksessa näitä kysymyksiä ei jutun tekoaikaan esitetty. Jutun tilausluonne tuli 
yleiseen tietoon vasta joulukuussa 2003 (Mahlamäki 2003, 339). Silloin asiaa ihmeteltiin 
enää vain Hevosurheilu-lehdessä (99/2003). Pohtimatta tätä enempää normatiivista asetel-
maa oikea vs. väärä tai syyllistymättä moralismiin voi silti esittää tämän työn ulottuvuuksia 
laajemman kysymyksen: paljonko ajassamme liikkuukaan jonkun ”syöttöorganisaation” 
jostain tilaamia ja ohjaamia mutta yleisön aidoiksi tulkitsemia uutisia (Kivikuru 2012, 185; 
ks. myös Mahlamäki 2003, 339–340) ja missä kulkee journalismia palvelevan, aktiivisen 
tiedotustoiminnan ja journalismia hyväkseen käyttävän manipulaation raja?

Suomessa viestintätoimistojen roolia uutistarjonnan lähteenä ei ole juurikaan nostettu 
esille. Sen sijaan keskustelua käydään esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa 2010-luvulla 
”jopa 50–60 % uutisagendasta o[li] peräisin viestintäorganisaatioilta”. Kyse on ideologises-
ta muutoksesta, jossa journalismi jää uutistoiminnan kaupallistuessa yhä useammin vain 
lähteittensä varaan. (Kivikuru 2012, 182, 185.) Journalismin tekijöillä ei ole enää resursseja 
omaehtoiseen uutishankintaan puhumattakaan tutkivasta journalismista. Prosessin voi 
nähdä osaltaan myös journalismin paluuksi aikaan, jolloin lehdistö oli muiden instituu-
tioiden puheen jatke tai niiden esiintymisareena.

Ymmärrystä Hippoksen toimille käyttää apunaan viestintätoimistoa antoi sen alta-
vastaajan asema. Se oli hevosväen yhteisö, jolla ei ollut mahdollisuuksia rakentaa mieleis-
tään julkisuutta, toisin kuin sen vastapuolella, Veikkauksella, oli ollut asian laita vuosi-
kymmeniä Lapin kelomajoissa (Mahlamäki 2003, 340), yhdessä valtaapitävien kanssa. 
Ymmärrystä Hippoksen toimille, ja ennen kaikkea journalisteille, tuli tässä tapaustutki-
muksessa myös Kauppalehden toimittajalta:

Viestintätoimistoja käyttävät ne, jotka ovat syyttä jääneet katveeseen. Viestintätoimistot 
liioittelevat roolejaan, mutta Kauppalehti oli Hill & Knowltonille tässä luonnollinen valin-
ta. Kyseessä oli uutinen, jossa oli riitaa, draamaa ja paljon rahaa. Kyllä toimittaja ymmärtää, 
että kun H&K soittaa, ei se sitä ilmaiseksi tee. Takana on aina suunnitelma. Mutta uutiset 
julkaistaan journalistisin kriteerein, ei väliä, kuka siinä on välissä. Amerikoissa voi olla kak-
si väliporrasta. (Herrala 2004.)

Ylläoleva sitaatti kuvaa tilannetta, jossa toimittajalla oli halu tietää, mitä toimija halusi 
tehdä. Häntä ei haitannut mukana ollut väliporras, viestintätoimisto, joka ammattilaisena 
dramatisoi tilanteen, ei ainakaan niin kauan kuin toimittaja uskoi alkuperäisen tilanteen 
ja halun olevan totta sekä kuvanneen aitoa valtakamppailua. Toimittajalle avautui hieno 
asetelma, jossa halukkaasti tultiin haastamaan poliitikkojen jo 1980-luvulla keskenään te-
kemä päätös. Ei lukijalle eikä toimittajalle ollut ongelma, jos joku oli auttanut toimijaa 
viestin muotoilussa. Oli sama, soittiko vihjeen viestintätoimisto vai toimija itse. Sitaatis-
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ta käy myös ilmi, että huolimatta toimittajan käyttämästä ammatillisesta journalistisesta 
harkinnasta jutun julkisuuteen pääsyn suhteen hän ei ollut mitenkään sitoutunut siihen, 
mitä julkistamisesta seuraa. Hän oli kiinnostunut vain draamaa ja jännitettä sisältäneen 
keskustelutilan avaamisesta – toimittajan perustehtävästä. Jos tarkastelee sitaattia ja koko 
tapauksen journalismia normatiivisesta näkökulmasta, voi helposti ajatella tällaisen jour-
nalismin olevan viatonta, toimittajalle vähätöistä ja kritiikitöntä. Tavallaan näin on tässä-
kin tapauksessa, mutta jatkokysymys kuuluu: miten toimittaja otti selvää ja varmisti vies-
tintätoimiston esiintuoman intressin aitouden? Varmistaminen on yksi tapa legitimoida 
asian julkisuutta. Journalistin ammatillinen harkinta liittyy paitsi varmistamiseen myös 
siihen, että tunnistetaan intressipiirien erot ja siihen, että sitoudutaan asian julkistami-
sen seuraamuksiin: annetaan laadukkaasti tilaa kaikille toimijoille. Prosessin alkua (KL 
28.4.1998) tulkitsen niin, että varmistaminen tapahtui jutussa esiintuodussa haastattelus-
sa, mutta prosessin avanneessa jutussa KL ei tuonut esiin muita pelikentän toimijoita eikä 
varsinaisesti avannut puhetilaa vaan ajoi koko voimalla viestintätoimiston asiakkaan, Suo-
men Hippoksen, intressejä.

Tämän luvun analyysin aineiston pääosa on peräisin Hill & Knowlton Finland Oy:n 
Suomen Hippokselle toimittamasta mediaseurannasta. Käyttööni saamaani aineistoa olen 
täydentänyt käymällä läpi tutkimusjakson lehtiä ja ottanut näin mukaan myös aiheeseen 
liittyneet Veikkaaja-lehden jutut. Ahtaasti tulkiten julkisuustaistelu päättyi 5.5.1998 pi-
dettyyn talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoukseen, joka tyrmäsi hevospelien 
palauttamisen Hippokselle (Mahlamäki 2003, 338). Päätös merkitsi arpajaislain valmiste-
lun jatkumista hevospelien jakoon perustuen. Puhe hevospeleistä jatkui silti voimallisena 
tuonkin jälkeen, ja tämän tapaustutkimuksen empiirisen ydinaineiston aikajänne on täl-
lä perusteella 28.4.–13.5.1998. KL:n skuupin jälkeläisiksi voi tutkimusjaksolla nimetä 55 
juttua. Printtiaineiston määräksi muodostuu näin KL:n 28.4.1998 jutut mukaan lukien 
yhteensä 57 juttua.

Jo aineiston analysoinnin alkuvaiheessa ilmeni, että aineisto jakaantui ajallisesti sel-
keästi kahteen erilliseen osaan. Ensimmäiseen jaksoon 28.4.–5.5.1998 kuuluu 18 ja jäl-
kimmäiseen 6.5.–13.5.1998 jaksoon 39 juttua. Jakaantumisen taustalla oli juuri minis-
terivaliokunnan 5.5.1998 pidetty kokous. Aineistoon kuuluvat myös Vermon 6.5.1998 
tiedotustilaisuuden materiaalit: a) ne, joita ei koskaan jaettu, koska hevospelejä ei päätetty 
palauttaa Hippokselle ja b) ne, jotka jaettiin (Suomen Hippos ry, arkisto). Lisäksi aineis-
toon sisältyy kesäkuussa 2004 tekemieni teemahaastattelujen anti139.

Tapaustutkimuksen aikaan, keväällä 1998 Suomea hallitsi Paavo Lipposen johtama vii-
den puolueen (SDP, kokoomus, RKP, vihreät, vasemmistoliitto) enemmistöhallitus. Sitä 
täydensi sitoutumaton ammattiministeri, maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä. 

139 Haastateltavina olivat KL:n jutut kirjoittanut toimittaja Olli Herrala, toimeksiantajan, Hippoksen, 
toimitusjohtaja Ilmari Halinen ja viestintätoimistosta projektin yhteyshenkilö Marjukka Nyberg. Yksit-
täisessä haastattelussa keskustelu eteni etukäteen määriteltyjen teemojen (julkisuus ideaalina vs. julkisuus 
käytännössä) mukaan, mutta kysymyksiä en lyönyt yksityiskohtaisesti lukkoon. Haastateltavilla oli näin 
mahdollisuus kertoa tapauksesta omin sanoin. Teemahaastattelu on menetelmänä vapaampi kuin lomake-
haastattelu mutta ei täysin vapaa kuten syvähaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48).
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(Valtioneuvosto 1917… .) Hän oli juuri ennen ministeriyttään toiminut Suomen Hippok-
sen puheenjohtajana 1993–1995.

Keskeisiä toimijoita nousi esiin 12, pääroolissa Suomen Hippos140 ja Veikkaus. Muista 
toimijoista141 merkittävimmät ovat pelitoimijoiden edunsaaja- ja valvojaministeriöt: ope-
tus-, maa- ja metsätalous- sekä sisäministeriö. Muut valtion edustajat koodasin luokkaan 
Valtiojohto. Joissakin analyyseissa käytän myös yhdistelmäluokkaa Päättäjät (valtiojohto, 
ministeriöt ja poliitikot). Luokkaan Media olen koodannut KL:n jutun 28.4.1998 suoran 
sitaatin puhetekona, koska analyysin tehtävänä on myös pohtia lehdistön roolia keskuste-
lun organisoijana. Median olen koodannut kohdeanalyysissä esillä olleeksi, jos jutussa on 
viitattu ko. KL-juttuun tai muuhun median tuotteeseen. Analyysin yhteydessä tuon esiin 
juttuesimerkkejä, jotka antavat lisäpontta päätelmille ja kuvaavat 1990-luvun lopun yhä 
enemmän hevospeleihin ja ylipäätään rahasta pelaamiseen artikuloitunutta hevosjourna-
lismin muutosprosessia.

Ravikriisin 1982 tapaan 1998 aineiston mukaan hevospelit ja hevoset esiintyivät urhei-
lusivujen ohella mittavasti myös muilla lehtien sivuilla (kuvio 9.1). Urheiluosasto oli hallit-
seva foorumi, mutta taisto hevospeleistä 1998 tuli esiin myös etusivulla ja pääkirjoitusten 
aiheina. Hevosilla ja niihin liittyvillä rahapeleillä oli urheilun ohella kytköksiä niin val-
tiontalouden kuin kulttuurin laajoihin kenttiin.

140 Luokkaan Hippos olen 1998 analyyseissa koodannut Hippoksen instituutiona sekä sen jäsenyhdistyk-
set mukaan lukien raviradat, jotka esiintyvät itsellisinä toimijoina tapaustutkimuksissa 1928, 1955–1966 ja 
1982. Lähestyttäessä 2000-lukua oli Hippoksen 1973 alkanut instituutioprosessi edennyt jo niin, että se ky-
keni täysivaltaisesti puhumaan myös raviratojen äänellä. Hippoksen asema vakiintuneena instituutiona suh-
teessa raviratoihin ilmeni 1998 esimerkiksi siinä, että yhä useammin media kääntyi nimenomaan Hippoksen 
puoleen raviratojen sijaan. Muutos ei ole selitettävissä vain tutkimusasetelmilla 1982 vs. 1998. Instituution 
voi nähdä myös hegemonisena. Näin tässäkin – 2000-luvun kynnyksen Hippos edusti hevosväkeä raviradat 
mukaan lukien niin julkisuuden, politiikan kuin hallinnon kentillä.
141 Luokkaan Ruotsi olen koodannut ruotsalaisen hevostalouden ja hevospeliyhtiö ATG:n. Luokka Ruotsi 
vastaa 1928 ja 1955–1966 tapaustutkimusten luokkaa Ulkomaat. Kansalaisnäkökulmaa edustavat luokat he-
vosmiehet ja (hevos)pelaajat.
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9.2 Puhujarakenneanalyysi: Ensin äänessä hevosmiehet, lopuksi päättäjät
Ajanjaksolla 28.4.–5.5.1998 julkaistiin 14 tutkimusaiheeseen liittynyttä uutisjuttua (uuti-
nen, reportaasi, taustajuttu, haastattelu, jälkikommentointi). Niissä oli 87 ensisijaista 
puhetekoa. Ensimmäisen jakson viimeinen uutisjuttu julkaistiin jo 2.5.1998, ja prosessin 
uutisjutut tulivat uudelleen julkisuuteen vasta ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen 
(Kuvio 9.2). Jaksolla 6.5.–13.5.1998 julkaistiin 30 uutisjuttua, joista kuitenkin 15 pohjau-
tui Suomen Tietotoimiston 6.5.1998 lähettämään aineistoon koskien Hippoksen samana 
päivänä Vermon raviradalla pitämää tiedotustilaisuutta. Nämä STT-pohjaiset uutiset olen 
kirjannut yhtenä havaintoyksikkönä julkaisupäivän 7.5.1998 perusteella. Tämän lisäksi 
aineistossa on kolme toimittaja Juha Kaihlasen juttua (Savon Sanomat, AL, Turun Sano-
mat), jotka kuitenkin eroavat toisistaan otsikoinnin, kuvituksen, grafiikan ja väliotsikoi-
den osalta. Näillä perusteilla olen koodannut niistä kunkin omaksi havaintoyksikökseen. 
Näin tälle jaksolle kertyi yhteensä 16 havaintoyksikköä (15 eri lehden eri juttua + STT-jut-
tu), joissa oli puhetekoja 14 eri jutussa yhteensä 89 kappaletta. Viimeisimmät puhetekoja 
sisältäneet uutisjutut julkaistiin 9.5.1998.

Tämän tapaustutkimuksen aineistossa oli keskimäärin 5,9 puhetekoa/uutisjuttu. Vuo-
den 1928 aineistossa oli keskimäärin 0,9 puhetekoa. Vastaavat suureet vuosien 1955–1966 ja 
1982 tapaustutkimuksissa olivat 1,3 ja 3,5. Aineiston valinta voi osin vaikuttaa eri vuosien 
havaintojen määrään, mutta trendi puhetekojen määrän kasvussa on selkeä journalismin 
siirtyessä ensimmäisen tasavallan ajan leiri-Suomesta EU-ajan notkeaan, globaaliin moder-
niin.

Mediasodan puhujakenttää hallitsi alkuvaiheessa hienokseltaan Hippos (kuvio 9.2), mutta 
Veikkaus aloitti vastahyökkäyksen IS:ssä ja IL:ssä 29.4. ja sai puheenvuoron myös saman 
päivän KL:ssä:

 Puhujat uutisjutuissa 28.4.–9.5.1998
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Hippoksen toimitusjohtaja Ilmari Halinen arvioi, että Hippoksella on valmiudet alle vuo-
dessa ottaa haltuunsa koko hevospelikenttä. Kaikki hevospelit olisi Halisen mukaan syytä 
keskittää yhteen peliyhtiöön, silloin oltaisiin tehokkaassa yleiseurooppalaisessa järjestel-
mässä.
– Veikkauksessa on sanottu aika suoraan, että hevospelit ovat kuin kannibaaleja sen mui-
den pelien joukossa, Halinen kertoo. (Herrala Olli: ”Miljardin markat hevospelit halutaan 
kaikki Hippokselle”, KL 28.4.1998.)
– Veikkaus Oy haluaisi ottaa hoitoonsa Hippoksen… totopelit… sanoo Veikkauksen toimi-
tusjohtaja Matti Ahde (Herlin Niklas: ”Pelijärjestäjät himoitsevat toistensa miljoonia”, IS 
29.4.1998; ks. myös Mahlamäki 2003, 336).
Veikkauksen toimitusjohtaja sanoo, ettei… kymmenen miljardin rahapelikenttää pidä peu-
kaloida pelisiirroilla…
– Täytyy ihmetellä tätä… Veikkauksellahan on yksinoikeus kaikkeen ennakkovedonlyön-
tiin Suomessa, Ahde huomauttaa. (Herrala Olli: ”Veikkaus pitää kiinni ennakkopeleis-
tään”, KL 29.4.1998; ks. myös Mahlamäki 2003, 336.)

Hippoksen ja Veikkauksen yhteinen osuus puhujarakenteesta oli ensi vaiheessa noin kaksi 
kolmasosaa (kuvio 9.2). Instituutiot hallitsivat puhujakenttää, ja julkisuus rakentui pitkälti 
niistä ainesosista, mitä Hippos tarjoili Hill & Knowltonin avustuksella KL:n jutussa142 
28.4.1998 ja siihen kohdistuneessa dialogissa. Lehdistö ainakin osittain organisoi tässä 
vaiheessa hevospelien jakokeskustelua. Politiikan päättäjät (valtiojohto, ministeriöt, po-
liitikot) eivät ensi vaiheessa olleet aktiivisia puhujia (taulukko 9.1). Vielä vähemmän kes-
kusteluun osallistuivat kansalaiset, hevosmiehet ja pelaajat. Alkuvaiheen mielenkiintoinen 
puhuja oli Ruotsin peliyhtiö ATG, joka esiintyi näyttävästi hevospelien hevosyhteisöille 
keskittämisen ajajana HS:ssa 28.4.1998 – samana päivänä kun KL julkisti Hippoksen ti-
laaman jutun. Arkistoaineistosta tai haastatteluista (Halinen 2004; Nyberg 2004) ei löy-
tynyt tukea tulkinnalle, jonka mukaan HS:nkin juttukin olisi ollut osa suunniteltua ja 
synkronisoitua kampanjaa. Toimeksiantaja Hippos ei pitänyt asiassa yhteyttä HS:aan, kos-
ka ”Helsingin Sanomat on vaikea ja omapäinen” (Halinen 2004). Viestintätoimisto neu-
votteli Hippos-julkisuudesta vain KL:n kanssa (Nyberg 2004): jos viestintätoimisto antaa 
skuupin yksinoikeudella vain yhdelle lehdelle, ”se saa julkaisussa enemmän tilaa” (Herrala 
2004).

142 ”Toimittaja ratkaisee aina, kuka pääsee esille. Hippos olisi päässyt samaan… ilman viestintätoimistoa, 
jos sillä itsellä olisi ollut aikaa ja kykyä. Toisinpäin, jos jutulla ei ole substanssia, ei siinä auta hoo tai koo”. 
(Herrala 2004.)
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Taulukko 9.1. Seitsemän päivän mediasota – yhteenveto uutisjuttujen puhujarakenteesta 28.4.–
13.5.1998
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28.4.–5.5. 31 25 6 8 2 1 1 6 2 1 4 87
6.5.–13.5. 28 6 17 10 27 1 89

59 31 23 18 29 1 1 6 2 1 5 176

Lehdistö käytti Ruotsi-korttia alkuvaiheessa, olihan Ruotsi yksi Europan johtavia ravi-
talouksia, josta oli helppo ammentaa esikuvia Suomen hevoskenttään. Hippos ei kuiten-
kaan tarttunut Ruotsi-korttiin vaan pysyttäytyi argumentaatiossaan työllisyysteemassa. 
Tämän voi tulkita Hippoksen näkökulmasta niin jatkumoksi 1980-luvun totovero- ja 
hevospelitaistelun argumentaatiolle kuin osaksi medioitumista. Viestintätoimisto oli va-
kuuttanut Hippoksen sen omien argumenttien, talouden ja työllistävyyden, kestävyydes-
tä. Näin taistelu julkisuudesta – Hippoksen riippuvuus mediajulkisuudesta ja jopa media 
(toimisto)n vaikutus Hippokseen sen omalla kentällä – aikaansai tilanteen, jossa Hippos 
uskoi viestintätoimiston PR-tekniikkaan ja aikatauluttamiseen. Hippoksella ei ollut omaa 
tahtoa ja ymmärrystä hyödyntää voimallisesti muiden maiden antamaa esimerkkiä.

Taistelun toisessa vaiheessa pääsivät puhujina etusijalla esille Hippos ja sen edunsaaja, 
maa- ja metsätalousministeriö (taulukko 9.1). Tulokseen vaikutti Hippoksen 6.5.1998 Ver-
mossa pidetty tiedotustilaisuus (Mahlamäki 2003, 338). Sinne oli kutsuttu median edus-
tajat kuulemaan kaikkien hevospelien palauttamisesta Hippokselle (Suomen Hippoksen 
arkisto, tiedotustilaisuuden 6.5.1998 materiaali, jota ei jaettu medialle). Alkuperäisten ta-
voitteiden kaaduttua tilaisuuden luonne muuttui.  Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 
päätöksen seurauksena jouduttiin kertomaan vain Hippoksen pelitoiminnan yhtiöittämi-
sestä (Mahlamäki 2003, 338). Tilaisuudessa puhui pääosin hipposväki ministeri Hemilän 
tahdittamana.

Lainsäädännön valmistelussa julkisuus syntyy useimmiten helposti käytössä olevista 
aineksista. Niitä hallinnoivat pääosin poliittinen ja taloudellinen eliitti, mutta joissakin 
tapauksissa myös viestimet voivat aktivoitua joidenkin asioiden ajajiksi. Tässä tapaustut-
kimuksessa journalistinen julkisuus syntyi ensi vaiheessa Hill & Knowltonin KL:lle toi-
mittamista aineksista ja toisessa vaiheessa talouspoliittisen ministerivaliokunnan 5.5.1998 
päätöksestä sekä Hippoksen 6.5.1998 pitämästä tiedotustilaisuudesta.

Toisessa vaiheessa julkisuus asettui varsinaisten virallisten päättäjien (valtiojohto, mi-
nisteriöt ja poliitikot) puolelle ainakin niin, että ne saivat äänensä kuuluviin. Päättäjien 
osuus puheteoista nousi alkuvaiheen viidenneksestä yli puoleen. Vaikka päättäjät olivat 
erimielisiä hevospelien kohtalosta (maa- ja metsätalous- sekä sisäministeriö vs. muu val-
tiojohto), siirtyi keskustelun organisoimisen valta ja julkisuuden agendan määrittely ta-
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louspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen jälkeen lehdistöltä valtiojohdolle. Kansa-
laisten, pelaajien ja hevosmiesten, vähäinenkin rooli keskustelussa kuihtui olemattomiin 
eikä Veikkauksenkaan ääni kuulunut uutisjutuissa. Tähän lienee kaksi syytä. Aineisto 
keskittyy Hippoksen tiedotustilaisuuteen, eikä Veikkauksen tarvinnut puhua. Asiat me-
nivät muutenkin sen haluamaan suuntaan sitä koskevien päätösten siirtyessä julkisuudesta 
kabinetteihin.

9.3 Kohdeanalyysi: Puhujista puhuttiin
Kohdeanalyysin kohteina olivat kaikki aineiston 57 uutis- ja mielipidejuttua, joissa toimijat 
olivat esillä 759 kertaa. STT-pohjaiset uutisjutut (15 kpl) käsittelin puhujarakenneanalyy-
sin tapaan yhtenä havaintoyksikkönä.

Välittömästi KL:n skuupin jälkeen, taiston alkuvaiheessa, rahapeli-instituutiot Hippos 
ja Veikkaus olivat useimmiten esillä kohdekentässä (taulukko 9.2). Päättäjien osuus jut-
tujen puheen kohteenakin jäi ensivaiheessa vain viidennekseen. Mielenkiinto kohdistui 
hevospelikiistassa nimenomaan rahapelien toimilupien haltijoihin. Media ei etenkään 
taiston alkuvaiheessa juuri tuonut esiin päättäjien roolia eikä se ollut suuresti kiinnostu-
nut tuomaan julkisuuden kohteeksi myöskään kansalaisia, hevosmiehiä tai pelaajia. Paitsi 
KL:n juttuun, media viittasi usein hevospelien käsittelyyn myös MTV:n uutisissa ja yleensä 
iltapäivälehdistössä. Tämä trendi oli ilmeinen erityisesti kiistan ensi päivinä.

Taulukko 9.2. Seitsemän päivän mediasota 28.4.–13.5.1998 – yhteenveto uutis- ja mielipidejuttujen 
kohdeanalyysistä
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28.4.–5.5. 111 86 11 29 21 10 12 3 20 8 9 14 334
6.5.–13.5. 166 114 9 57 25 20 2 2 4 14 8 4 425

277 200 20 86 46 30 14 5 24 22 17 18 759

Esilläolon pääosassa olivat mediasodan jälkivaiheessakin Hippos ja Veikkaus. Useimmiten 
oli esillä Hippos, olihan alun perinkin kyse yrityksestä palauttaa hevospelit Hippokselle. 
Vaikka päättäjät olivat nostaneet profiiliaan puhujina jälkivaiheessa, ei se juuri näkynyt 
päättäjien esillä olon lisääntymisenä. Kohteena olon näkökulmasta julkisuuden kenttää 
hallitsivat nimenomaan päätoimijat, ja päättäjien rooliksi jäi säestää kiistan pääosan esittä-
jiä, Hipposta ja Veikkausta.
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9.4 Ensisijainen kanta hevospelaamisen organisointiin: 
Hippos voitti taistelun mutta hävisi sodan

Jotta oli mahdollista analysoida seitsemän päivän mediasodassa printtimedian ensisijainen 
kanta hevospelien organisoimiseen, määrittelin neljä lehtien ensisijaisen kannan kuvausta:

A. Hippos-kanta = Kaikki hevospelit olisi palautettava Suomen Hippokselle ja arpa-
jaislain valmistelua jatkettava niin, että Veikkauksella olleiden hevospelien palaut-
taminen Hippokselle mahdollistuisi.

B. Hippos ja Veikkaus -kanta = Jatketaan hevospelien jakoa Veikkauksen ennakkope-
leihin sekä Hippoksen reaaliaikaisiin143 radoilla ja etäpelipisteissä pelattaviin pelei-
hin. Arpajaislain jatkovalmistelu tähtäisi keväällä 1998 vallinneen olotilan jatkami-
seen.

C. Veikkaus-kanta = Kaikki hevospelit keskitettävä Veikkaukselle.
D. Jutusta ei pystytä määrittelemään ensisijaista kantaa.

Eritoten alkuvaiheen aineisto oli kiitollista analysoitavaa. Uutisjutuissakin kanta tuotiin 
selkeästi esiin. Toki päätoimijoiden välinen dialogi toteutui harvoin. Jos niin kävi, se to-
teutui peräkkäisissä jutuissa. Välittömän dialogin vaikeutta perusteltiin usein esimerkik-
si tyyliin ”Veikkauksen toimitusjohtaja Matti Ahde ei maanantaina ollut tavoitettavissa 
kommenttia varten” (KL 28.4.1998). Ministerivaliokunnan kokouksen 5.5. ja Hippoksen 
Vermossa 6.5.1998 järjestämän tiedotustilaisuuden jälkeen dialogin määrä jutuissa lisään-
tyi – ainakin niin, että lehdet lainailivat toisiltaan päätoimijoiden lausumia.

Hippos ja sen argumentaatio kaikkien hevospelien palauttamiseksi joko Hippokselle 
tai ainakin sen ja valtion yhteiselle peliyhtiölle hallitsi kiistan alkuvaihetta. Veikkauksen 
vastavyörytys alkoi vahvimmin IS:ssa 29.4.1998. Saman päivän KL:n jutut voi tulkita vas-
tausvuoron antamiseksi Veikkaukselle, joka otti vastahyökkäysstrategiakseen status quo 
-tilanteen. Torjuntataistelussa tapahtui toki yksi ylilyönti Veikkauksen ilmaistua (perim-
mäisen?) halunsa ottaa haltuunsa myös Hippoksen pyörittämät raviratojen totopelit: ”Ai-

143 2000-luvun vaihteen hevospelipuheessa käytiin myös käsitteiden merkityskamppailuja. Käsitteitä lai-
nattiin pääosin anglikaanisesta pelimaailmasta. Vuosituhannen vaihteen hevospelipuheen käsitepareja olivat 
esimerkiksi ennakkopeli ( future bet, account betting) vs. reaaliaikainen peli (live betting), vedonlyönti (bet-
ting, wagering) vs. uhkapeli (gambling), raviradalla tapahtuva (toto)peli (on-track betting) vs. radan ulkopuo-
linen (hevos)peli (off-track betting), pelaaja (punter) vs. uhkapeluri (gambler). Käsitteitä käytettiin oman asian 
ajamiseen joko tiedostaen niiden mukanaan kantamat merkitykset tai tiedostamatta niihin artikuloituvia 
merkityspotentiaaleja. Käsitteiden käyttämisen vaikeudessa ei ole kyse vain yksittäisen käsitteen merkityksen 
pohdinnasta. Stuart Hallin (1992a, 371) mukaan ”diskurssin yksittäisillä alkioilla ei ole sinänsä poliittisia 
tai ideologiasia konnotaatioita”, vaan ”niitä synnyttävät vasta tavat, joilla ne liitetään yhteen uudeksi diskur-
siiviseksi muodostumaksi”. Tästä liittämisen tavasta oli kyse myös 2000-luvun alussa, jolloin perjantain to-
toplussaksi nimetyt etäpelikokeilut toteutettiin ilman kuvallista yhteyttä (muina arkipäivinä oli etäpelipis-
teissä mahdollisuus pelaamisen ohella seurata totoline-raveja myös kuvallisesti), ja ilman isompia miettimisiä 
perjantain totoplusraveihin pelaaminen nimettiin Kokkolan seudulla ”Pimiäksi totuksi” (Keskipohjanmaa 
25.11.2002). Uuden pimeän toton käsitteen luonnissa oli keskeistä mahdollisuus pelata, eikä 1980-luvun peli-
diskurssin inhokista, pimeästä totosta, joka oli osa 1970-luvun Helsingissä esiin noussutta laittoman uhkape-
laamisen ilmiötä (Mattila & Erola 2013). Pimeä 2000-luvun alun toto oli siis vain hyväksyttyä vedonlyöntiä, 
kun taas 1970-luvun pimeä toto oli laitonta uhkapelaamista. Kyse oli siis tavasta, jolla tehtiin uudenlainen 
diskursiivinen muodostuma eikä tiedostettu käsitteeseen kytkeytyviä merkityspotentiaaleja.
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nakin se olisi järkevämpi ratkaisu kuin Veikkauksen ravipelien siirtäminen Hippokselle, 
sanoo… toimitusjohtaja Matti Ahde” (IS 29.4.1998; ks. myös Mahlamäki 2003, 336).

Silmiinpistävää oli KL:n 28.4.1998 spekulaatioiden elo muissa lehdissä mediasodan al-
kupäivinä.  Toimittajalle oli tärkeää olla uskottava lähde toiselle toimittajalle ja koko jour-
nalismille jo 1990-luvun lopulla (Holmberg 2004, 31–32; Kunelius ym. 2010, 316). Kun 
asia saatiin esille yhden median kautta, se otettiin muissa julkaisuissa vakavasti. Muut toi-
mittajat lähtivät oletuksesta, että KL oli jo käyttänyt lähdekritiikkiä – ei ollut vain savua, 
oli myös tulta:

Eilisen [28.4.1998] Kauppalehden mukaan Veikkauksen pyörittämää neljää ravipeliä ollaan 
siirtämässä… Hippokselle (IS 29.4.1998).

Sisäministeriö esittää hevospelien siirtoa kokonaan… Hippokselle… Opetusministeriö ja 
Veikkaus vastustavat hanketta, kertoo tiistain [28.4.98] Kauppalehti. (MT 30.4.1998.)

Pari päivää myöhemmin samojen spekulaatioiden ryhmä kasvoi. Länsi-Savo (1.5.1998) ei 
tyytynyt vain muodollisen vastuun siirtoon toteamalla ”eilisen Kauppalehden mukaan” 
vaan tehosti vastuun siirron viittausta jos-konjunktiolla. Toki sekään ei ryhtynyt tätä mit-
tavampaan lähdekritiikkispekulaatioon:

Nyt on uusi pelilupakiista syntymässä, jos TV-Uutisia ja iltapäivälehtiä on uskominen… 
(Länsi-Savo 1.5.1998).

Lehdet ottivat alkuvaiheessa reippaasti kantaa hevospelien jakoon. Kannanottoa ne ra-
kensivat KL:n 28.4.1998 jutun sekä saman tilatun julkisuuden hallintapalvelun sähköisen 
muodon, MTV3:n 28.4.1998 illan pääuutisissa esitetyn Hippoksen toimitusjohtajan Ilma-
ri Halisen haastattelun, pohjalta. KL:n juttu, MTV:n nettiuutiset ja aiheen käsittely illan 
pääuutislähetyksessä antoivat muille lehdille syyn aloittaa keskustelu hevospelien jaosta. 
Tästä näkökulmasta media organisoi hevospelikeskustelua.

Kiistan alkuvaiheessa hevospelijulkisuus rakentui Hippoksen ja Hill & Knowltonin 
johdolla KL:n 28.4.1998 jutun pohjalta. Käänne tapahtui 6.5.1998: talouspolittiisen mi-
nisterivaliokunnan kokouksen jälkeen hevospelivaltikka ei ollut enää pääosin Hippoksella 
(taulukko 9.3). Media joko pidättyi kannanotosta tai ryhtyi puolustamaan valiokunnan 
päätöstä, jonka mukaan hevospelien jakoa jatkettiin. Julkisuus asettui prosessissa päätök-
siään perustelevien toimijoiden taakse, ja ministerivaliokunnan ratkaisua ja sen argument-
teja alettiin puolustaa julkisesti. Näin tapauksen toisen vaiheen julkisuus rakentui sekin 
sille tarjotuista agendasta ja sen ainesosista. Lehdistö sulki hetkeksi avaamansa puhetilan, 
ja sovunrakentajana toimi valtio, jonka argumenttien taakse oli lopuksi helppo asemoitua.
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Taulukko 9.3. Seitsemän päivän mediasota 28.4.–13.5.1998 – Lehtien ensisijainen kanta 

Veikkaus Ei kantaa
28.4.–5.5.1998 12 5 1 0 18
6.5.–13.5.1998 5 12 0 8 25

59 31 23 18 176

9.5 Väittämäanalyysi: Hevosväki ja hyvinvointivaltio 
rahasta pelaamisen hyvän tarkoituksen alttarilla

Seuraavassa esitän liitteen 9.1 väittämäanalyysitaulukoiden antiin perustuvat päätelmät. 
Yhteenvedon väittämäanalyysistä liitän koko tapaustutkimuksen yhteenvetoon.

Hippoksen tavoitteena oli seitsemän päivän mediasodassa pyrkiä vaikuttamaan lain-
säädäntötyöhön niin, että kaikki hevospelit olisi palautettu hevosyhteisöjen huomaan 
(liite 9.1, taulukko 1). Ensi vaiheessa media asettui pääosin Hippoksen puolelle HS:n ja 
Keskisuomalaisen näyttäessä tietä. Sen sijaan Iltalehteä ei ollut valjastettu Hippoksen jul-
kisuudenhallintaan samaan mediakonserniin kuuluneiden KL:n ja MTV:n tapaan, ja IL 
asettuikin selvemmin Veikkauksen puolelle.

Hevospelien jako kahdelle osapuolelle on ainutlaatuista koko maailmassa… (HS 30.4.1998).

Hippos ja Veikkaus ovat kinanneet vähän väliä sen jälkeen, kun V5… 1982 neuvoteltiin 
Veikkauksen haltuun… Uuden verkoston rakentaminen tuntuu hölmöläisten touhulta. (IL 
2.5.1998.)

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessaan 5.5.1998 päättämän hevospelien 
jakamista hevospelitoimijoiden kesken jatkaneen kannanoton myötä vahvat institutionaa-
liset rutiinit rakensivat mediajulkisuutta: hevospelejä ei ollut syytä palauttaa Hippokselle, 
koska ne eivät prosessissa uudelleen muotoutuneen käsityksen perusteella sille mitenkään 
luonnostaan kuuluneet (liite 9.1, taulukko 1). Julkisuus rakentui puolustamaan valtaraken-
teita säilyttäviä argumentteja.

Hippoksen ja Veikkauksen yksinoikeuden jakaminen hevospeleissä juontaa juurensa vuo-
teen 1982, jolloin nykymallista… sovittiin (Taloussanomat 6.5.1998).

Rahasta pelaamisen globalisaatioprosessi oli online-aikakauden myötä ottanut jättiharp-
pauksia jo 1990-luvun lopulla. Online-aika toi uusia haasteita koko rahasta pelaamisen 
kentälle, niin sen sääntelystä vastaaville politikan kentän päättäjille kuin koko rahapeli-
kenttää ja sen muutoksia analysoiville tutkijoille: enää ei riittänyt rahapelikentän pohtimi-
seen tilallinen tai kulttuurinen tulokulma (Karekallas, Raento & Renkonen 2014). Tästä 
muutoksesta huolimatta kysymys siitä, onko rahasta pelaamisen sääntely vain kotimainen 
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asia, ei ollut kadonnut julkisuuden agendalta (liite 9.1, taulukko 2). Pikemminkin EU-in-
tegraatio sekä globalisaatio kehittyneine tiedonvälityksen käytänteineen tekivät rahasta 
pelaamisen kotimaisuuskysymyksestä entistä ajankohtaisemman.

Päätoimijoiden kannat kotimainen vs. ulkomainen -aspektiin eivät olleet yllättäviä. 
Hippos kaipasi hevospelijuridiikkaan ulkomaisia malleja Veikkauksen pitäessä koko raha-
pelien säädöstyötä vain kotimaan politiikan asiana. Kyse oli perustaltaan samasta julkisesta 
väittelystä, jota oli käyty valtiovallan ja hevosväen kesken jo toton sallimisesta 1920-luvulta 
saakka ja joka oli ryöpsähtänyt uudelleen käyntiin 1980-luvun alun ravikriisissä Hippok-
sen ja valtion peliyhtiön, Veikkauksen, välillä. Hevosurheilu-lehden lisäksi Helsingin Sa-
nomat asettui ensi vaiheessa Hippoksen kannalle ja otti argumentaatiossa käyttöön paitsi 
naapurimaan kokemukset myös maaseudun elvyttämisen:

Hallitus ratkaisee, koetaanko hevostalous pönkittämisen arvoiseksi elinkeinoksi... Ruotsis-
sa näin on nähty ja ala onkin aivan erilaisissa kantimissa. Maaseudun näivettymisen aikana 
lieneekin aihetta pohtia kaikkia… vaihtoehtoja. (Niittynen Riku: ”Uusi laki jakaa hevospe-
lit uudelleen: Veikkaus ja Hippos joutumassa sanasotaan”, HS 30.4.1998; Mahlamäki 2003, 
337.)

Pelaamisen kotimaisuutta korostaneet kannanotot olivat selkeässä vähemmistössä ennen 
ministerivaliokunnan kokousta. Media myötäili KL:n 28.4.1998 jutun argumentteja ”te-
hokkaasta yleiseurooppalaisesta järjestelmästä”. Toisessa vaiheessa media esitti hevospelien 
säädöstyöhän artikuloituvan kotimaisuus- vs. ulkomaisuusaspektin monipuolisemmin. 
Veikkauksen ei enää toisessa vaiheessa tarvinnut tämänkään teeman osalta osallistua ar-
gumentointiin: asiat etenivät sille mieleiseen suuntaan ilman näkyvää julkista roolia. HS 
ei ministerivaliokunnan linjauksenkaan jälkeen muuttanut kantaansa – kriittisen kannan 
esitti Suomen tuolloin ainoa hevoslehtien ulkopuolella toiminut kuukausipalkkainen ra-
vitoimittaja:

Jos laki astuu voimaan ministerivaliokunnan kaavailemassa muodossa, merkitsee se laiho-
jen vuosien jatkumista hevostaloudessa. Naapurimaissa… erityisesti Ruotsissa vahva he-
vospeliyhtiö on tulouttanut elvyttävää rahaa hevoskasvatukseen ja -urheiluun. Nämä ovat 
pitäneet maaseutua vireänä… Suomessa tilanne on toinen… ja… pysyy. (Niittynen Riku: 
”Suomeen tulossa uusi ravipeliyhtiö”, HS 7.5.1998.)

Keskustelu ulkomaat vs. kotimaat käytiin kahdella tasolla. Konkreettisella tasolla Hippos 
halusi, että rahapelikentän rakenteisiin olisi otettu mallia muista maista. Veikkaus ei sen 
sijaan kaivannut muualta esimerkkejä. Keskustelun yleisellä tasolla eivät Hippos, Veikkaus 
tai muut toimijat kyseenalaistaneet sitä, että pelaaminen täytyy pitää suomalaisten omissa 
käsissä. Kun peli on Suomessa, se on hyväksyttävää, mutta muualle rahasta pelaaminen oli 
– koko 1900 luvun linjan tapaan – tuomittavaa.

Julkinen kiistely hevosurheilun elinkeinoluoneesta (liite 9.1, taulukko 3) jatkoi vuosi-
kymmenten väittelyä siitä, voiko hevostalouden kentällä hevosurheilu elinkeinona ja hy-
väksyttävänä työnä korvata perinteisen, maa- ja metsätalouteen kytkeytyvän hevostyön. 
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Koko yhteiskunnan kehyksessä kyse oli prosessista, jossa urheilu ammatillistumisen myötä 
muuntui harrastuksesta työksi. Kun hevosjalostus oli 1960-luvulta lähtien irrottautunut 
yhä selkeämmin kansallisista hyveistä ja raviurheilusta oli tullut hevostalouden itseisarvo, 
alan elinkeinoluonteesta käytiin väittelyä niin alan sisällä kuin kansalaisyhteiskunnan he-
vosväen ja julkisen vallan, virkamiesten ja poliitikkojen, välillä. Urheilun osalta keskuste-
lun huipennus osui ravikriisiin 1981–1982. Lähestyttäessä 2000-lukua keskustelu jatkui ja 
puheen kärkenä oli usein ravien rahasta pelaaminen, totopeli, jonka merkitys jalostuksen ja 
raviurheilun käyttövoimana oli muuntunut hevostalouskentän uudeksi itseisarvoksi.

Media tarkasteli hevostaloutta nimenomaan elinkeinona ja näki tarpeelliseksi herättää 
keskustelua hevospelien jakamisen mielekkyydestä. HU-lehden lisäksi näkökulman toivat 
esiin Hämeen Sanomat, Keskisuomalainen ja HS. Kukaan toimija ei lehdistöjulkisuudessa 
kiistänyt hevostalouden ja siihen liittyvän urheilun elinkeinoluonnetta:

Hevosurheilu on niin suuri elinkeino, että se mielletään merkittäväksi osaksi ruotsalaista 
elämänmuotoa (HS 28.4.1998).

Hippos puolusti hevosalaa elinkeinotoimintana työllisyyden näkökulmasta. Yhteisö toimi 
niin kuin se oli päättänyt ja toteutti julkisuuden hallintaa viestintätoimiston neuvojen mu-
kaisesti. Se artikuloi hevospelaamisen hevostalouden työllistävään vaikutukseen. Yhteisön 
johtoajatuksena oli tuoda esiin hevospelaamisen hyvä tarkoitus kiinnittämällä se työhön, 
yhteen merkittävimmistä kansallisista ja protestanttisista hyveistä (vrt. Alasuutari 1996, 
91). Näin Hippos pyrki työntämään pois julkisuudesta lonkerot, jotka ulottuivat synnin 
syövereistä rahasta pelaamiseen yleensä ja hevospeleihin erityisesti.

Hippos osin epäonnistui liittäessään työn avulla yhteen hyvän tarkoituksen ja hevos-
pelit. Syynä voi olla osittain se, ettei hevostalouden työllistävä vaikutus ollut uskottava 
väite 1998. Toisaalta työn käsitteen epäonnistuminen argumenttina kertoi myös siitä, että 
hevos pelaamisen ja yleensä rahasta pelaamisen hyvä tarkoitus oli muuttunut sitten 1920-lu-
vun. Rahapeleihin kytkeytyvän sisällöllisesti määritellyn hyvän tarkoituksen (ooppera, 
teatteri, tiede, hevostalous, urheilu) tarve heikkeni siirryttäessä kohti notkeaa modernia. 
Työllisyyskin on pelien moralisoinnin vastaretoriikkaa eikä sitä tarvittu enää 2000-lu-
vun kynnyksellä samassa määrin kuin aiemmin. 2000-luvun kynnyksellä, juuri Euroopan 
Unioniin liittyneessä Suomessa olikin tarpeen löytää uutta argumentaatiopohjaa, jolla 
mahdollistettiin rahasta pelaaminen valtion suojeluksessa. Edes työllisyys itseisarvona ei 
näin ollut yksinään tehokas argumentti: notkeassa globaalissa modernissa peli on peliä.

Tällainen päättely asettaa tarkastelun alle tutkimukseni hypoteesin, jonka mukaan 
rahasta pelaamisen legitimaatiopuheen elementit pysyivät samoina vuosikymmenestä toi-
seen. On kuitenkin mahdollista ajatella, että notkean modernin rahapelaaminen artikuloi-
tuu uudistuneeseen kansalliseen hyvään. Kansallinen hyvä on uudistunut konkreettisesta 
(irti repäistystä) abstraktiksi (yhteen kietoutuneeksi). Näin tulkiten Hippos oli argumen-
taatiossaan oikeilla jäljillä. Notkean modernin kansallinen hyvä ei ollutkaan enää tukea 
hevosväen konkreettisia pyrkimyksiä jalostaa suomalaista, korutonta hevosta tai yleensä 
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tukea rahasta pelaamisella tiedettä, urheilua tai kulttuuria. Se on jotain laajempaa: pelaa-
misen yleinen hyvä löytyy koko suomalaiseen kansakunnan abstraktio-tasolta. Kansallisen 
hyvän merkitys on muuttunut pelaamisen lisääntyessä, ja jo 2000-luvun kynnyksellä pe-
laamisen tarkoitus oli tukea ”meitä”, ”yhteen kietoutuneita” suomalaisia. Tämä 1990-luvun 
lopulla esiin työntynyt aiempaa laaja-alaisempi rahapelien hyväksymisen argumentointi on 
sittemmin tuottanut ainakin kaksi lähes legendaarista peliargumentaatiota, Veikkauksen 
”Suomalainen voittaa aina” ja ”RAY – hyvän tahdon pelejä”. Kummankin sloganin takana 
on ajatus niin pelaamisen rikoksen ja synnin kurissa pitämisestä kuin pelaamisen tuoton 
suuntaamisesta moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävään kohteeseen. Näin voi ajatella tut-
kimuksen perushypoteesin kestävän toistaiseksi.

Tapauksen 1998 analyysi antaa tukea päättelylle: Rahasta pelaamisen legitimaatiokes-
kustelun elementit pysyvät samoina vuosikymmenestä toiseen, vaikka toimijoiden asemat 
ja hevostalouden merkitykset muuttuivat työnteosta urheilun ja viihteen kautta jopa pelaa-
miseen itseisarvona. Samaa sanomaa oli jo tuonut esiin puhe siitä, oliko rahasta pelaami-
nen pelkästään kotimainen asia (liite 9.1, taulukko 2).

Oliko Veikkauksen motiivi hevospelijärjestäjänä (liite 9.1, taulukko 4) myös edistää he-
vostaloutta vai oliko hevospelien funktio Veikkaukselle toimia vain varojen kerääjänä val-
tiolle? Pohdinta oli perua 1981–1982 ravikriisistä. Jo tuolloin hevosväki oli epäillyt valtion 
peliyhtiön tarkoitusperiä. Ravikriisin tapaan myös 1998 aiheesta kehkeytyi peli-instituu-
tioiden välinen sanailu. Asetelman tulo julkisuuteen oli jo sinänsä osoitus epäilystä Veik-
kauksen hegemonia-asemaa kohtaan rahapelikentässä yleensä ja hevospeleissä eritoten. 
Asetelman aktivoituminen oli osoitus myös medioitumisesta. Veikkauksen johto ymmärsi 
nimenomaan tässä kohdin tulla julkisuuteen puolustamaan yhtiönsä etuja hevospelikiis-
tassa. Ilman ulostuloa asiat eivät tältä osin välttämättä olisi edenneet yhtiön haluamaan 
suuntaan:

Veikkauksen toimitusjohtajan mukaan yhteistyötä hevosurheilujärjestöjen kanssa on tar-
koitus jatkaa edelleen tiiviinä (AL 7.5.1998).

Rahasta pelaamisessa on sanan varsinaisessa merkityksessä kyse rahasta – siitä, kenelle ra-
hat kuuluvat. Näin oli myös seitsemän päivän mediasodassa. Taistelu hevospelien tuotoista 
(liite 9.1, taulukko 5) tiivistyi hevostalouden merkityksiin. Oliko hevospelaamisen funktio 
tukea yksinomaan hevostaloutta vai oliko se jotain ylevämpää – toimia hyvinvointiyhteis-
kunnan yhtenä rahoituslähteenä? Julkinen keskustelu hevospelien tuottojen jakamisesta 
oli jatkoa jo ennen ravikriisiä alkaneelle keskustelulle. HU-lehden rinnalle hevospelien 
tuottojen säilyttämiseksi hevosyhteisöillä asettui 1998 ensi vaiheessa Keskisuomalainen. 
Valtiojohto otti aktiivisen roolin mediasodan toisessa vaiheessa:

Minkä vuoksi Hippokselle ei voisi antaa oikeutta vastata raviurheilun kaikesta pelaami-
sesta? Menettely ohentaisi Veikkauksen monopolistista asemaa… Samalla varmistettaisiin 
miljardin markan hevospelien tuottojen ohjaaminen… suoraan hevoskasvatuksen ja ravi-
urheilun hyväksi. (Laatikainen Erkki: ”Veikkauksen monopoli jakoon”, Keskisuomalainen 
1.5.1998; Mahlamäki 2003, 337.)
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Valtiovarainministeriö puolestaan toivoo [hevospelien] yhtiöittämisen ja… [hevospelien 
jaon jatkamisen] tuovan valtion kassaan enemmän rahaa (Kaihlanen Juha: ”Hippoksen 
ravipelit yhtiöitetään – Veikkaukselle, Raha-automaattiyhdistykselle ja totolle tulossa mo-
nopoli”, Savon Sanomat 7.5.1998).

Taistelu hevospelien tuotoista oli 1990-luvun kilpailutalouden Suomessa myös osa globali-
soitunutta rahapelitaistelua. Siinä olivat vastakkain valtion joko suoraan tai välillisesti hal-
litsemat peliyhtiöt ja yksityiset, voittoa tavoittelevat yhtiöt. Niillä ei ollut rasitteena valtion 
yhtiöiden velvollisuuksia: turvata pelaajien oikeusturva, estää rahapeleihin kytkeytyvää 
rikollisuutta ja minimoida pelaamisen aiheuttamia sosiaalisia haittoja (Rahapelifoorumi 
2006). Valtiovarainministeriön toive hevospelien yhtiöittämisen ja pelien jakamisen jat-
kon vaikutuksista, saada lisää rahaa valtion kassaan, oli 1990-luvun EU-retoriikassa enää 
vain suotuisa ja positiivinen ”sivuvaikutus” (emt.; ks. myös Varvio 2007). Tuo sivuvaikutus 
oli valtiontaloudelle kuitenkin yhä niin tärkeä, että Hippos hevospeleineen haluttiin pitää 
siinä asemassa, johon se oli 1982 ravikriisissä asetettu: samalla polulla valtion oman peliyh-
tiön Veikkauksen kanssa.

9.6 Yhteenvetoa: Media oli lähderiippuvainen 
kaikilla medioitumisen tasoilla

Tällä tapaustutkimuksella oli kaksi tavoitetta: 1) pyrkiä selvittämään, miten hevospeleistä 
puhuttiin keväällä 1998 ja 2) pohtia medioitumista hevos- ja rahapeli-instituutioiden, me-
dian sekä journalismin suhteissa.

Lähikontekstissa mediasodan syntyä selitti kevään 1998 arpajaislain valmistelutilanne 
(Mahlamäki 2003, 335–342). Hevospelit olivat kiistatta hevostalouskentän keskiössä, ja jo 
viidettä vuotta jatkunut arpajaislain valmistelu oli Hippoksen tiukassa seurannassa, var-
sinkin kun aiemmin yhteisön puheenjohtajana vaikuttanut maatalousministeri Kalevi He-
milä oli yksi valmistelijoista. Laajassa tarkastelussa Seitsemän päivän mediasota oli taasen 
jatkumo 1981–1982 ravikriisin julkisuustaistelulle. Lähestyttäessä 2000-lukua oli korkean 
modernin journalismi taitekohdassa kohti notkean modernin journalismia, ja 1998 taiste-
lussa Hippos käytti apunaan myös viestintätoimistoa. Medioitumisprosessin myötä hevos- 
ja peli-instituutiot olivat jo niin sopeutuneet median käyttämiin esitystapoihin, että riip-
puvuus mediajulkisuudesta vaikutti hevos- ja peli-instituutioihin niiden omalla kentällä.

Mediasodan ensi päiviä hallitsi puhujana Hippos. Se esiintyi mediassa johtavana puhu-
jana ja sai KL:n 28.4.1998 skuupin pohjalta median organisoimaan hevospelikeskustelua. 
Myös Hippoksen vastapeluri Veikkaus oli innokas puhuja heti prosessin toisesta päivästä 
alkaen. Poliittisten päättäjien aktiivisuus puhujina korostui ministerivaliokunnan kannan 
tultua 5.5.1998 kokouksen jälkeen julkisuuteen. Veikkauksen rooli puhujana häipyi toi-
sessa vaiheessa minimiin: asiat etenivät muutenkin valtionyhtiön haluamaan suuntaan. 
Julkisuus rakentui puhujienkin näkökulmasta kummassakin osiossa aineksista, joita me-
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dialle oli helpoiten saatavissa. Kansalaisyhteiskunnan hevosmiehet kentän aktiivitoimi-
joina ja pelaajat rahoittajina eivät juuri osallistuneet keskusteluun, ja hevosväkeä edusti jo 
institutio nalisoitunut Hippos huolimatta yhteisön siteistä julkiseen valtaan.

Keskeiset toimijat olivat eniten esillä myös puheen kohteina. Hippos halusi esiin ja 
myös pääsi – niin tekstissä kuin kuvissa, joissa esiteltiin Hippoksesta peräisin olevaa ku-
vitusta ja grafiikkaa. Pelaajat eivät juuri enää olleet puheen kohteina. Heidän osuutensa 
esillä olosta oli tässä aineistossa vain 2,2 %. Vuoden 1928 aineistossa pelaajien osuus puheen 
kohteena oli 24,7 %, 1955–1966 aineistossa 15,7 %, ja 1982 se putosi 12,5 %:iin. Kun vertailee 
journalismin tapaa tuoda pelaajat esille eri vuosikymmeninä, näyttää näiden aineistojen 
perusteella siltä, että journalismin esittämä julkinen huoli pelaajan asettamisesta moraa-
liseen ansaan vähenee sitä mukaa kuin rahapelit yleistyvät. Kun pelaajista ei journalismin 
rakentamassa notkean modernin julkisuudessa juuri enää puhuttu, ei siirryttäessä 2000-lu-
vulle oltu välttämättä enää yhtä paljon huolissaan rahasta pelaamisen turmiollisuudesta 
kuin pelaamisen varhaisvuosikymmeninä. Tulkinta tukee aiemmin esittämääni näke-
mystä: notkeassa modernissa pelaamisen tarkoitusta ei enää 1900-luvun lopun taitteessa 
tarvinnut perustella eritellyillä argumenteilla. Pelaaminen oli myös ihmisten harjoittamaa 
ajanvietettä, ja sen perusteluksi riitti tuolloin laajasti tulkittu ”meidän” kansallinen hyvä.

Kun tarkastelussa oli median ensisijainen kanta hevospelien palauttamiseksi Hippok-
selle, näytti media tarkastelun alkuvaiheessa representoivan Hippoksen kentän hallitsijak-
si ja selkeä enemmistö piti suotavana hevospelien palauttamista Hippokselle. Aineisto on 
toki pieni mutta senkin perusteella uskallan väittää, että Hippos onnistui strategiassaan 
synnyttää keskustelu pelien takaisin saamiseksi. Merkittävä osa tiedotusvälineistä tulkit-
si prosessin käynnistäneen KL:n 28.4.1998 jutun aidoksi talousuutiseksi, jonka kehyksiin 
1900-luvun lopussa myös rahasta pelaaminen jo kuului. KL:n jutun pohjalta lehdistö lähti 
organisoimaan keskustelua hevospelien jakamisesta.

Hippos käytti julkisuuden hallintaoperaatiossaan hyväkseen median näennäistä mut-
ta tosiasiassa pitkälti lähderiippuvaista itsenäisyyttä, markkinoitunutta medialogiikkaa ja 
pr-tekniikkaa. Yhtäältä on kyse julkisen keskustelun osittaisen rappion ilmentymästä, joka 
sallii julkisuuden toimijoille tämäntyyppisten päiväperhojen synnyttämisen. Toisaalta se 
kertoo myös journalismista, joka tarttuu eroihin ja jännitteisiin ja pyrkii selvittämään, 
mitä tapahtuu kulissien toisella puolen. Niin tai näin, Hippos käytti tämän aineiston pe-
rusteella julkisuutta strategisesti hyväkseen: julkisuus oli sille väline oman tavoitteen saa-
vuttamiseksi. Pelaamalla voimallisesti julkisuudessa Hippos oli pääosin sisäistänyt medi-
an kontrollin vaateet: se hyväksikäytti salaamista ja aikatauluttamista sekä suuntasi omaa 
toimintaansa niin144, että yhteisön saama myönteinen mediahuomio maksimoituisi. Tässä 
mielessä medioituminen oli jo melko pitkällä, syvyysprosessin osalta jopa tasolla kolme: 
pyrky julkisuuteen vaikutti Hippokseen jo sen omalla kentällä aina hallituksen strategisis-

144 ”Ajoitus oli tarkkaan mietitty ja lähtökohdat suunniteltu huolella, mutta viestintätoimisto oli järjestä-
nyt jutun ulostulon ja valinnut median, meillä ei ollut tarkkaa päivämäärää” (Halinen 2004).
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ta päätöksistä toimivan johdon laatimiin taktisiin, yksityiskohtaisiin suunnitelmiin julki-
suuden hallitsemiseksi.

Väittämäanalyysin tulokset ovat samansuuntaiset kuin pohdinta ensisijaisen kannan 
esittämisestä: hipposmyönteiset argumentaatiot olivat ensi vaiheessa esillä mediassa enem-
män kuin argumentit, joilla pyrittiin säilyttämään olemassa ollut tilanne hevospeleissä. 
Tässä tulkinnassa on huomattava, että ensi vaiheen analyysin 48 väittämästä päätoimijat, 
Hippos ja Veikkaus, esittivät lähes puolet eli 23 (Hippos 12 ja Veikkaus 11) ja että niiden 
kummankin voidaan olettaa ajaneen voimallisesti vain omia päämääriään. Toki niidenkin 
pääsy julkisuuteen kuvaa osaltaan lehdistön suhdetta toimijoihin – lehtihän itse ratkaisee, 
kenen äänen se antaa kuulua, hevosmiesten vai julkisen vallan peliyhtiön.

Keskustelu tiivistyi ensi vaiheessa pitkälti kolmeen aiheeseen: a) kuuluvatko hevospelit 
luontojaan Hippokselle, b) ovatko hevospelit ja niiden sääntely kotimainen asia vai pitääkö 
ottaa huomioon naapurimaiden opit ja EU-näkökohdat sekä c) hoitaako Veikkaus hevos-
pelejä pieteetillä vai ovatko ne sille ainesta, jota ei voi luovuttaa takaisin kilpailijalle? Kes-
kustelun tiivistyminen hevospeleihin vahvisti hevospelien asemaa hevoskentällä ja raha-
pelijournalismin nousua osaksi urheilujournalismia.

Hippoksen argumentit ja väittämät hallitsivat alkupäivien julkisuutta, mutta mitä pi-
demmälle prosessi eteni, sitä useammin media toi esiin tulkintaa, jonka mukaan hevos-
pelien jakaminen Hippoksen ja Veikkauksen kesken oli yhteisen hyvän kannalta paras 
lähtökohta arpajaislain jatkon valmistelulle: Hipposta ohjattiin pysymään Veikkauksen 
kanssa samalla polulla. Siirtymä näkyy kuviossa 9.3, jossa juttujen päivittäin ilmenneen 
ensisijaisen kannan (Hippos vs. Hippos+Veikkaus vs. ei kantaa) lisäksi olen tehnyt loga-
ritmisen trendianalyysin (Metsämuuronen 2005, 261–271) kantojen ”Hevospelit kuuluvat 
vain Hippokselle” ja ”Hevospelit kuuluvat sekä Hippokselle että Veikkaukselle” kesken.

 Lehtijuttujen ensisijainen kanta päivittäin ja logaritmiset trendit Hippos vs. 
Hippos+Veikkaus hevospelien jakoon 28.4.–13.5.1998
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Taiston alussa Hippos onnistui viestintätoimiston avustuksella yllättämään median mutta 
ei valtiojohtoa. Media palasi lähtöruutuun ja lähti taas tukemaan voimassa ollutta käytän-
töä heti ministerivaliokunnan kannan tultua julkisuuteen. 1990-luvun lopun journalismi 
oli yhä enemmän julkisesti tarjolla olleen aineiston varassa. Toimijoiden julkisuusaktivi-
teetit olivat aiempaa suunnitellumpia ja tilannetajuisempia, ja tarjontaa julkisuuteen sää-
deltiin suhteessa päätöksentekoprosessiin. Tämän vuoksi kirjoittelussakin oli kaksi erillis-
tä vaihetta, ja aineisto jakaantui kahtia (ks. myös kuvio 9.1).

Aineiston kahtia jakautuminen on jo sinänsä tulos. Sen alkujuuret olivat Hippoksen 
pyrkimyksessä yrittää pelata voimallisesti julkisuudella. Jo se on osoitus medioitumisesta. 
Jos koko prosessia pohtii median ja journalismin suhteiden kehityksen näkökulmasta, voi 
päätyä tulkintaan, että mielipiteiden sisällön ja esillä olevien puhujien suhteen, eritoten pu-
hetekojen määrän kasvun kautta, journalismi 1998 on vaihtelevampaa ja dynaamisempaa 
verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Muutos on havaittavissa myös vuoteen 1982 verrat-
tuna, vaikkakin jo 1980-luvun alun journalismissa alkoi esiintyä ironista irvailua ja aukto-
riteettien härnäämistä myös konfliktien kautta. 1990-luvun journalismille oli ominaista 
juuri konfliktien hakeminen juttujen sytykkeiksi. Tapauksessa 1998 onkin kaari, joka alkaa 
konfliktilla ja päättyy loppuratkaisuun. Tätä draaman kaarta ei ole havaittavissa aiemmissa 
tapauksissa. Näin voi päätellä, että 1998 julkisuudella ainakin yritettiin vaikuttaa aiempaa 
enemmän siihen, minkälainen päätös syntyy. Vuoteen 1982 saakka (hevos)journalismi oli 
ravikriisiaineiston (luku 8) mukaan ensi sijassa raportointia, vaikkakin joukossa oli myös 
jo kantaaottavaa journalismia. Sen sijaan 1998 journalistinen julkisuus oli jo resurssi, jolla 
pyrittiin vaikuttamaan lopputulokseen. Vuoden 1982 journalismia voi kuvailla epäitsenäi-
seksi, mutta 1998 journalismin avainsanoja voivat olla esimerkiksi aktiivisen kriittinen ja 
konfliktiin tarttuva. Mutta oltiinko 1998 jo sellaisessa journalismissa, joka sitoutuu joihin-
kin aloitteisiin tai kantoihin, vai sellaisessa, jossa journalismi pelaa huomiologiikan peliä? 
Tämän tapaustutkimuksen analyysin perusteella 1998 journalismi oli huomiologiikan pe-
liä, konfliktin kuvaamista ja puhetilan tekemistä aiempaa mielenkiintoisemmaksi, eikä se 
sitoutunut mihinkään tavoitteisiin. Näin journalismin dynamiikka on kyllä muuttunut 
siirryttäessä 1980-luvun alusta 2000-luvun kynnykselle. Suhde valtaan 1998 siinä mielessä, 
minkälainen päätös tulee, ei kuitenkaan ollut kovin erilainen verrattuna 1982 aineistoon. 
Ratkaisu syntyi 1900-luvun lopun notkeassa modernissakin muualla kuin julkisuudessa.

Hevospelien jakamiset toimijoiden kesken ja kinastelut pelien järjestämisestä voi näh-
dä myös osana pelaamisen yleistä legitimaatiokeskustelua. Se on säilynyt samana aina 
1920-luvulta alkaen, jolloin rahapelit Suomessa ylipäätään sallittiin. Hevospelaamista ar-
gumentoitiin 1920-luvulla välineenä (työ)hevosjalostuksen edistämiseksi ja raha-arpojen 
myyntiä oopperan ja teatterin edistämisellä. Hevostyö ja hevosalan työllistävyys ovat olleet 
jatkossakin keskeisiä hevosyhteisöjen esittämiä argumentteja pelaamisen legitimaatiossa ja 
sen tulojen artikuloimisessa vain hevostalouteen. Lienee kuitenkin niin, että hevostalou-
den merkitysten muuttuessa hevosella tehtävästä maa- ja metsätaloustyöstä urheiluun ja 
viihteeseen hevospelaamisen legitimointi työllistävyydellä ja ennen kaikkea sen tuottojen 
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kuulumisella vain hevosyhteisöille sai entistä vähemmän kaikupohjaa. Tulkitsen prosessin 
jotakuinkin samaksi, mitä veikkausyhtiön edunsaajat ovat kokeneet tuottojen valuessa al-
kuperäiseltä edunsaajalta urheilulta myös kulttuurille, tieteelle ja nuorisotyölle. Kummal-
lekin prosessille oli yhteistä se, ettei pelaamisen hyväksymisen perusteeksi riittänyt enää 
eritelty hyvä jollekin intressipiirille. Periaatteen pätemättömyys todennettiin lopullisesti 
EU-Suomessa. Rahasta pelaamista perusteltiinkin 1990-luvun lopun journalismissa yhä 
useammin ”meidän” yhteisellä hyvällä. Kyse oli sen ilmiön ensi signaaleista, josta 2010-lu-
vun rahapelitutkijat puhuivat pelaamiseen kytkeytyvänä taloudellisesta nationalismina 
(Myllymaa & Matilainen 2016, ks. myös Tammi 2016). Näin rahapelipuheen sinänsä sa-
moina säilyneet elementit saivat jo 1990-luvun lopun journalismissa uusia asemia ja sidok-
sia.

Olivatko tulokset journalismin näkökulmasta yllättäviä? Yllätys lienee pikemminkin 
se, että tehtaillun julkisuuden avulla Hippos onnistui hetkeksi vakuuttamaan median eikä 
sen maaliskuussa 1998 laadittu julkisuuden hallintastrategia paljastunut prosessin missään 
vaiheessa. Kyse oli hevosväen ainutkertaisesta operaatiosta, ”kilpailusta julkisuuden valo-
keilassa” (Halinen 2004). Kilpailutalouden julkisuudessahan vallitsee alituinen kilpailu 
kaikkien kesken: ”Mediat kilpailevat yleisöistä… lähteet huomiosta [sekä] mediat ja lähteet 
näkökulmista” (Koljonen 2013, 40). Taistelun alussa Hippos tuli viestintätoimiston avulla 
esiin omine näkökulmineen, ja medioiden välistä taistelua skuupin avulla hallinnut KL 
toi Hippoksen esiin merkittävänä lähteenä. Julkisuusstrategiallaan Hippos ei saavuttanut 
haluamaansa tulosta, mutta se sai hevospelit esiin julkisuudessa, bourdieulaisella kenttien 
kentällä.

Vaikka hevospelikeskustelun jutut eivät näytä suuresti poikkeavan muiden aiheiden 
journalistisesta käsittelystä, yhtä projektia koskevana tapaustutkimuksena sen mediaseu-
ranta antaa kiinnostavaa tietoa. Se tuo esiin jännitteet siitä, miten yhteisöjen, valtion, kan-
salaisten ja muiden intressiryhmien suhteet rakentuvat tiedotusvälineissä, ja toisaalta siitä, 
miten journalismi rakentuu suhteessa tilattuun julkisuuden hallintapalveluun – medioitu-
misen kakkos- ja kolmostason raja-asemalla.

9.7 Mediasodan kiinnekohdat historiaan ja ulokkeet 
tulevaisuuteen – Taistelun loppunäytös

Keskustelu hevospeleistä ja niitä koskevista lainsääsäädäntöprosesseista ei loppunut medi-
asodan tauottua toukokuussa 1998. Täydentääkseni seitsemän päivän mediasodan hevos-
pelikeskustelun tarinaa esitän lopuksi lyhyen yhteenvedon vuoden 1998 toisen puoliskon 
lehtijutuista, joita en ole analysoinut määrällisen sisällönanalyysin menetelmin, mutta jot-
ka olen lähilukenut.
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Mediasodan jälkeen arpajaislain valmistelu jatkui sisäasiainministeriössä. Osa uuden 
lausuntokierroksen vastauksista tuli myöhässä, mutta jo ennen kuin niitä ehdittiin käsitel-
lä, opetusministeriö toi julki kantansa HS:ssa. (Mahlamäki 2003, 339–340.):

Hevospelien siirto Hippokselle johtaisi siihen, että kiristyvillä pelimarkkinoilla Veikkaus 
joutuisi korottamaan pelaajaosuuksiaan kannattavimmissa peleissään. Se pudottaisi tuot-
toa ja olisi miljardiluokan virhe. (HS 20.7.1998; Mahlamäki 2003, 339.)

Valtalehti oli esittänyt uusitun käsityksen hevospelien kohtalosta. Enää ei ollut keskiössä 
keväällä esitetty huoli hevostalouden ja maaseudun näivettymisestä. (Mahlamäki 2003, 
339.) HS:n oma vakituinen ravitoimittaja hevosmiesmyönteisine representaatioineen oli 
saanut antaa tilaa veikkaushenkiselle toimituskunnalle. Jos oli HS:ssa keväällä 1998 ollut 
vallalla Hippos-diskurssi, kesällä lehti käytti Veikkaus-diskurssia.

Jos seitsemän päivän mediasotaa huhti–toukokuussa 1998 nimittää hevospelien kol-
mannen jaon ensimmäiseksi näytökseksi, saman jaon toinen näytös esitettiin marraskuussa 
1998. Tuolloin hevospelikenttä nousi taas julkisuuden areenalle toimittaja Juha Kaihlasen 
arpajaislain muutosta hevospelien näkökulmasta käsitelleen jutun myötä. Jutun keskeinen 
tietolähde ja haastateltava oli sisäministeri Jan-Erik Enestam. Juttu julkaistiin 4.11.1998 
Turun Sanomissa, AL:ssä ja Savon Sanomissa. Uutista referoitiin myös TV1:n lehtikat-
sauksessa. Enestam muistutti lukijoita kevään mediasodasta, jonka sai aikaan hänen mu-
kaansa juuri sisäministeriön esitys hevospelien keskittämisestä Hippokselle. (Mahlamäki 
2003, 341.):

”Arpajaislaki pieleen – EY-tuomioistuimen vaatimuksesta ravipelit siirretään kokonaan 
Hippoksen hoidettavaksi”, väittää sisäministeri Jan-Erik Enestam.
”Sisäasiainministeriö esitti keväällä, että… hevospelit siirrettäisiin kokonaan Hippokselle… 
Tuottojen jakoa ei olisi muutettu, vaan urheilun, kulttuurin, tieteen ja nuorisotyön osuu-
det olisivat säilyneet… Talouspoliittinen ministerivaliokunta kuitenkin torjui esityksen… 
Tämä oli puhtaasti ’Veikkauspuolueen’ sanelema ratkaisu”. (AL 4.11.1998; Mahlamäki 
2003, 341.)

Toimittajan mukaan veikkauspuolueeseen lukeutuivat keväällä 1998 SDP, vihreät, kokoo-
mus ja vasemmistoliitto. Hevospelien siirtämisestä takaisin Hippokselle eivät päähalli-
tuspuolueet juuri pohtineet, vaikka talouspoliittinen ministerivaliokunta tiesi Enestamin 
mukaan lakiesitykseen liittyvistä EY-oikeudellisista riskeistä. (Mahlamäki 2003, 342.) 
Toimittajan tulkinta verifioitui kuusi vuotta myöhemmin tekemässäni Suomen Hippok-
sen toimitusjohtajan Ilmari Halisen (2004) haastattelussa: ”Valtioneuvostossa Hippoksen 
asialla olleet Hemilä ja Enestam jäivät… yksin...”.

Seitsemän päivän mediasodan syksyisessä jälkinäytöksessä olivat jo 1998 vastakkain 
Pauliina Raennon (2012b, 239) 2010-luvulle sijoittuvaa kuvausta lainaten ”pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion ja uusliberalistiseksi kutsutun markkinatalousvaltion aatteet ja toimin-
tatavat Euroopan unionin, laajenevien rahapelimarkkinoiden ja globaalin internetin ase-
telmassa”. Hallituksen enemmistö ei vielä 1998 havainnut näitä signaaleja, vaan se eli yhä 
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raskaan modernin, vahvan kansallisvaltion aikaa. Se ei Enestamin mukaan tunnistanut 
eurooppalaistunutta sfääriä:

Hallitus halusi kuitenkin ensin säätää lain ja katsoa vasta sitten, mitä EY-tuomioistuin 
vaatii. Olen varma, että… joudutaan… palaamaan tähän alkuperäiseen esitykseen. (AL 
4.11.1998; Mahlamäki 2003, 342.)

Samaan aikaan kun Enestamin haastattelu julkaistiin, oppositiota edustanut Mauri Pek-
karinen (Kesk.) esiintyi hevoshenkisenä ja edellytti hallitukselta toimia hevospelien py-
syttämiseksi kansallisen monopolin piirissä. Asia nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla 
pääministeri Lipposen ilmoitettua hallituksen aikovan tuoda arpajaislakiesityksen käsitel-
täväksi vielä ennen maaliskuun 1999 eduskuntavaaleja. (Mahlamäki 2003, 342.):

…tässä suhteessahan vaara on siinä, että jos kaksi toimijaa on samanaikaisesti näiden pelien 
kimpussa, ilman muuta selvää ei ole niissä oloissa, että tuo [hevos]peli säilyisi kansallisen 
monopolin piirissä (Kemiläinen Jorma: ”Tarpeellinen Selvitys”, lainaus edustaja Mauri 
Pekkarisen puheenvuorosta eduskunnan kyselytunnilla 4.11.1998, HU 20.11.1998; Mah-
lamäki 2003, 342).

Pääministeri Paavo Lipponen esiintyi veikkauspuolueen miehenä ja edellytti asiasta lisäsel-
vityksiä (Mahlamäki 2003, 342). Vuonna 2003 (emt.) tulkitsin, että pääministeri viittasi 
vastauksessaan myös Euroopan unionin ja suomalaisen käytännön väliseen jännitteiseen 
suhteeseen. Näin oli ja tulkintani on yhä validi, mutta ajallinen etäisyys tapahtumiin on 
tuonut seitsemän päivän mediasodan loppunäytöksen merkitykseen uusia, laaja-alaisia 
ulottuvuuksia. Pauliina Raennon (2012b, 239) mukaan rahapelikentän globalisoituessa 
”esiin nousee kiinnostavia kysymyksiä muun muassa valtion suvereniteetista, monopolista, 
riskien hallinnasta sekä juuri… [Lipposen esiin nostamasta]… kansallisten rajojen ja ylikan-
sallisen taloudellisen toiminnan suhteesta”. Alla olevasta Lipposen lausumasta on havait-
tavissa, että hän jo 1998 aisti rahapelikenttää moukaroivan, globalisaatiosta ponnistavan 
muutoksen yhä voimistuvan. Valtiojohdon tietoisuudesta huolimatta hetkellinen kansalli-
nen etu oli se tekijä, joka edellä Suomi meni kohti vuosituhannen vaihteen eurooppalaistu-
via pelimarkkinoita, ja hevospeleillä ei tässä prosessissa ollut merkittävää roolia:

Minusta meidän on syytä pitää kiinni omasta järjestelmästämme niin pitkälle kuin mah-
dollista, jotta tämä hevosmiesten hyvä harrastus voisi koitua sosiaaliseksi hyväksi suomalai-
sille (Lainaus pääministeri Paavo Lipposen vastauspuheenvuorosta eduskunnan kyselytun-
nilla 4.11.1998, HU 20.11.1998; Mahlamäki 2003, 342).

Hevosurheilu-lehden päätoimittaja totesi, ettei ”kovin korkeaa käsitystä pääministerillä-
kään… tunnu olevan hevostaloudesta nimenomaan elinkeinotoimintana” (HU 20.11.1998). 
Hevostalous merkitsi pääministerille välinettä sosiaalisen hyvän tekemiseksi ”meille” suo-
malaisille. Pelaaminen oli vallannut hevostalouskentän ja sen funktio oli sosiaalisen hyvän 
tekeminen koko kansalle. Toisaalta pääministerin vastaus kuvastaa myös sitä puheavaruut-
ta, jossa hevostaloudesta puhuttiin 2000-luvulle valmistautuvassa Suomessa: raviurheilua 
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ja hevospelaamista ei mielletty lähellä yhteiskunnan keskiötä olevaksi toiminnaksi. Koko 
hevostalous eri osa-alueineen oli pääministerin mukaan lähinnä harrastustoimintaa tai 
korkeintaan marginaalista elinkeinotoimintaa. (Mahlamäki 2003, 342.) Näin Hippok-
sen ykkösargumentin, työllistävyyden, menestymättömyys mediasodassa on selitettävissä 
myös tätä taustaa vasten.

Toisaalta Hippoksen pääargumentin menestymättömyyden voi selittää myös yleisem-
mällä tasolla medioitumisen näkökulmasta. Vaikka medioitumisen monenlaiset vaikutuk-
set ovat muuttaneet valtainstituutioiden, kuten Hippoksen ja Veikkauksenkin, toimin-
taympäristöjä ja myös arjen rutiineja ja vaikka medioituminen kyllästää niin ihmisten kuin 
instituutioiden arjen ja siitä puhutaan siksi paljon, eivät medioituminen ja sen mukanaan 
tuomat painotukset näytä kuitenkaan olevan etenkään vallan ytimessä ratkaisevia tekijöitä 
(Kunelius ym. 2010, 459–461).

Yhteenveto vuoden 1998 arpajaislain uudistuksen etenemisestä tehtiin HU-lehden jou-
lunumerossa. Päätoimittaja lainasi yhteenvetoon myös kollegan johtopäätöstä. (Mahlamä-
ki 2003, 343.):

Suomesta löytyy liikaa henkilöitä ja poliittisia puolueita, joiden intressiin ei kuulu menesty-
vä raviurheilu (Kuusi Oikein 14.11.1998, pääkirjoitus; Mahlamäki 2003, 343).

Oman johtopäätöksensä seitsemän päivän mediasodasta jatkoaikoineen HU-lehden pää-
toimittaja kiteytti tulevien eduskuntavaalien kehyksessä (Mahlamäki 2003, 343):

Arpajaislain ympärillä [1998] käyty kädenvääntö osoittaa todeksi ainakin yhden asian: he-
vosalalla ja sen tarpeilla on edelleenkin liian vähän ymmärtäjiä poliittisen päätöksenteko-
koneiston piirissä… Organisatorisesti hevosalan edunvalvonta on ensisijaisesti maa- ja met-
sätalousministeriön ja Suomen Hippoksen vastuulla. Mutta yhtä lailla me kaikki olemme 
siitä vastuussa. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit’ ei hanki… Tilaisuus vaikuttamiseen avau-
tuu… kun… järjestetään eduskuntavaalit… . (Jorma Kemiläinen: ”Odottavalla kannalla”, 
HU 23.12.1998, pääkirjoitus; Mahlamäki 2003, 343.)

Päätoimittajan näkemys osui oikeaan ainakin aikataulujen osalta: rahapelilakien uudistus 
siirtyi 2000-luvulle (Mahlamäki 2003, 343). Uusi arpajaislaki (Edilex 1047/2001) valmis-
tui yhtenä pisimpään aktiivisen valmistelun alla olleista laesta loppuvuodesta 2001 ja se 
astui voimaan 1.1.2002 alussa. Uuden arpajaislain myötä Suomen Hippos yhtiöitti pelitoi-
mintansa perustamalla Fintoto Oy -nimisen hevospeliyhtiön 2001. Tälle yhtiölle siirrettiin 
1.1.2012 kaikki hevospelit. Tuolloin arpajaislain (Edilex 575/2011) muutoksella turvattiin 
julkisen vallan joko kokonaan omistamien tai sen myöntämän rahapeliluvan varassa toi-
mivien peliyhtiöiden monopolin jatkuminen Suomessa sekä lopetettiin – ainakin hetkeksi 
– yli kolme vuosikymmentä jatkunut hevosväen ja veikkausyhtiön välinen kinastelu hevos-
pelien järjestämisestä Suomessa.
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10 Suomalaisen rahapelikentän fuusio – Kaikki 
hevospelit ja koko hevostalous valtiovallan haltuun

Valtiovallan halu saada 1920-luvulla kansalaisyhteiskunnan yhteisön järjestettäväksi luo-
vutetuista hevospeleistä aiempaa tiukempi ote ilmeni ensi kerran julkisessa keskustelussa 
jo 1970-luvun alussa (Ylikangas 1993, 192). Pitkällisten taistojen jälkeen hevospelikentän 
merkittävimmät pelituotteet siirrettiin valtion peliyhtiölle niin ravikriisin 1981–1982 (ks. 
luvut 3 ja 8) kuin hevospelien toisen jaon 1995 (ks. luvut 3 ja 9) pyörteissä. 2000-luvun 
hevospelijulkisuudessa nousi yhä useammin esiin ajatus suomalaisten rahapeliyhtiöiden 
saattamisesta yhteen. Neuvoteltaessa Jyrki Kataisen 22.6.2011 aloittaneen enemmistöhal-
lituksen ohjelmasta uutisoitiin jo vakavasti otettavista keskusteluista Veikkauksen, RAY:n 
ja Fintoton yhdistämiseksi yhdeksi rahapeliyhtiöksi (Turun Sanomat 31.5.2011: ”Veikkaus, 
RAY ja Fintoto saatetaan yhdistää”). Julkisuudessa yhdistämistä perusteltiin säästöillä – 
opetusministeriössä tehdyn selvityksen mukaan kuluja olisi säästetty 50 miljoonaa euroa 
vuodessa (emt.). Esitettyjä, vuosien kuluttua mahdollisesti syntyviä säästöjä tärkeämpi syy 
yhdistämiselle oli jo tuolloin kansallisen pelaamisen puolustaminen alati globalisoituvassa 
pelimarkkinassa.

Jo 2000-luvun alussa myös osa hevosväestä tunnisti ainakin kolme hevoskenttää mou-
karoivaa isoa muutosvoimaa. Tekninen kehitys, globalisaatio ja ihmisten vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksien kasvu olivat jo tuolloin merkittävä osa raviurheilun ja koko hevostalou-
den todellisuutta (Mahlamäki & Salmi 2009, 2; 2012, 4–7). Teknisen kehityksen mukana 
pysyminen edellytti alati investointeja Fintoton peliverkkoon. Prosessi oli ongelmallinen: 
Mitä parempi peliverkosta tehtiin, sitä enemmän pelaaminen tapahtui verkon kautta ja sitä 
vähemmän valui väkeä itse raveihin. Globalisaatio taasen merkitsi hevospelikentällä aina-
kin kahta asiaa: 1) ulkomaiset peliyhtiöt avasivat ilman velvoitteita ja vastuita pelikohteita 
suomalaisiin raveihin ja 2) markkinaosuuttaan puolustaakseen hevosväen peliyhtiön oli 
avattava yhä enemmän pelikohteita myös ulkomaisiin raveihin. Suomen hevospelaamisen 
kenttä siis pirstaloitui sitä enemmän, mitä pidemmälle 2000-luvulla edettiin. Vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksien jatkuva kasvu puolestaan asetti ravit ja ravipelaamisen 2000-luvul-
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la aivan erilaiseen asetelmaan kuin ne olivat raviurheilun suureen nousun vuosikymmeni-
nä, 1970- ja 1980-luvulla.

Hevospelikentän muutosprosessi eritoten ja osin myös koko vapaa-ajankentän muutok-
set kulminoituivat ravien palkintotason negatiivisessa kehityksessä: 2008–2011 suoma-
laisten raviratojen maksamat palkinnot laskivat nimellisarvoillakin mitattuna 22,2:sta 19 
miljoonaan euroon, laskua oli yli 14 % (Suomen Hippos 2008; 2011). Kaikkien hevospelien 
palauttaminen 2012 Fintotolle ei kääntänyt hevospelien myyntiä eikä palkintokehitystä 
positiiviselle kehityskaarelle. Palkintosuorite oli 2015 enää 17,3 ja hevospelien myynti 230 
miljoonaa euroa: 2008–2015 palkintotaso oli pudonnut 22 % ja hevospelien myynti 14 % 
(Suomen Hippos 2012; 2015a). Palkintotason kehittymättömyys altisti hevosväkeä aiem-
paa vastaanottavaisemmaksi ehdotuksille hevospelikentän rakenteiden muuttamiseksi. 
Hevospelien myynti Suomessa, raviratojen maksamat palkinnot sekä näiden suhde vuosi-
na 2000–2019 on esitetty indeksoiduin luvuin (Tilastokeskus 2016) kuviossa 10.1.

Ideaan saattaa suomalaiset rahapelitoimijat yhteen, valtion omistamaan yhtiöön, tarttui 
edeltäjiään tiukemmin kiinni Juha Sipilän (Kesk.) hallitus. Sen talouspoliittinen ministeri-
valiokunta linjasi 15.9.2015 suomalaisen rahasta pelaamisen kentän tavoitteet, ja niiden 
myötä sisäministeriö käynnisti lainsäädännön valmistelun välittömästi (Sisäministeriö 
2015b). Sipilän hallituksen asettama tavoite yhdistää Suomen kolmen rahapeliyhtiön – 
Fintoton, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen – toiminnot yhteen valtion täysin 
omistamaan yhtiöön toteutui vuoden 2017 alussa. Tällöin aloitti uusi Veikkaus Oy ( Edilex 
1286/2016). Koko 2010-luvun puheena ollut Sipilän hallituksen toimiin huipentunut peli-
yhtiöiden yhdistämisprosessi osoittaa, että tässäkin tutkimuksessa usein esiin noussut suo-

 Hevospelien indeksoitu kokonaismyynti Suomessa, raviratojen maksamat palkinnot 
M€ ja näiden suhde 2000–2019
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malaisen julkisen vallan vahva tahto pitää kiinni rahapelivaltikastaan jatkuu voimallisena 
myös globalisoituneessa ajassa.

Vuonna 2017 toteutukseen edennyttä peliyhtiöfuusiota ja sitä edeltänyttä prosessia 
voi tarkastella monelta näkökulmalta. Ensimmäinen ajatukseni oli tehdä peliyhtiöfuu-
siosta käydystä julkisesta keskustelusta tapaustutkimus tämän työn lukujen 6–9 tapaan. 
Koska merkittävä osa hevosväestä on lukujen 8 ja 9 analyysien perusteella selkeästi vastus-
tanut valtiovallan kiristyvää otetta hevospeleistä, lähdin rajaamaan tutkimusajankohtaa 
hevos yhteisön päätöksentekoprosessista käsin. Suomen Hippoksen valtuuskunta hyväksyi 
16.3.2016 Hippoksen täysin omistaman hevospeliyhtiö Fintoto Oy:n liittämisen osaksi 
suomalaisten rahapeliyhteisöjen yhdentymisprosessia (Suomen Hippos 2016, 23). Paalu-
tin tarkasteluajankohdan juuri tuohon hevosväen kannalta ratkaisevaan päätökseen. Ta-
voitteenani oli tarkastella peliyhtiöistä käytyä julkista keskustelua 12 päivän ajanjaksolla 
7.–18.3.2016. Tein tuolle jaksolle alustavan aineistohaun Helsingin Sanomista, Ilta-Sano-
mista, Aamulehdestä, Hevosurheilu-lehdestä ja Kauppalehdestä. Hakusanoja olivat ’peli-
yhtiöfuusio’, ’Fintoto’, ’Veikkaus’,’RAY’ ja ’peliyhtiö’. Julkinen keskustelu oli alustavan 
analyysin perusteella yllättävän vähäistä, eritoten verrattuna 1980-luvun alun ja 1990-lu-
vun puolivälin puheisiin. 2010-luvun Suomessa Juha Sipilän porvarihallituksen päättämä 
kahden kansalaisyhteiskunnan, ainakin periaatteessa, omistaman peliyhtiön (Fintoto, 
RAY) sulauttaminen valtion omistamaan peliyhtiöön ei herättänyt edes hevosväen jou-
kossa sellaisia tunteita kuin vaikkapa raviriisin 1981–1982 yhteydessä oli virinnyt. Jo tämä 
vähäinen mielenkiinto on sinänsä merkittävä havainto.

Pohdittaessa yhden rahapeliyhtiön alkutaivalta, voi jo vuosien 2017–2019 alustavan 
tarkastelun perusteella havaita, että rahapeliyhteisöjen yhdistäminen loi tuntemattomia 
ja aiempiin artikulaatioihin kytkeytymättömiä asemia suurelle osalle niin koko rahapeli-
kentän kuin hevostalouden, hevospelikentän ja hevosjournalismin toimijoista. Tämän ja 
edellä kerrotun vähäisen hevospelikenttään kohdistuneen julkisen keskustelun vuoksi pää-
dyin analysoimaan peliyhtiöfuusiopäätöksestä kumpuavia, rahapelikentän uusien raken-
teiden seuraamuksia hevoskentän toimijoille. Analysoin tässä luvussa sitä julkista keskus-
telua, jota käytiin peliyhtiöfuusiosta kummunneista ensimmäisistä muutoskokemuksista 
syksystä 2017 kevääseen 2018. Ennen tuon aineiston esittelyä tarkastelen vielä tarkemmin 
prosessia, joka johti rahapeliyhtiöiden fuusioon ja toi mukanaan muutoksia perinteisille, 
rahapelien tuottoon toimintansa perustaville hevosalan toimijoille. Pääosin tilastoihin no-
jaava analyysini perustuu Suomen Hippoksen vuosikertomuksissa ja kokousmateriaaleissa 
(2002; 2005; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013a; 2014a; 2015a; 2016a; 2020) sekä yhteisön tie-
tojärjestelmissä (Heppa 2018; 2020), hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry:n (2017; 2018) 
julkaisuissa, Fintoton (2010; 2015; 2016) pelialuetilastoissa, Tampereen Teivon (2017) ravi-
radan toton operaatiohuoneen vuosien 2002–2017 ravipäiväkohtaisissa raporteissa ja Veik-
kauksen raviradoille (Teivo 2018; 2019) sähköpostitse viikoittain toimittamissa pelialue- ja 
ratakohtaisissa totopelien myyntierittelyissä esitettyihin tietoihin. Näistä lähteistä kerty-
nyttä tietopohjaa olen täydentänyt peliyhtiöfuusion valmisteluprosessin aikana raviradoil-
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le jaetulla materiaalilla (Suomen Hippos 2016b; 2017b), julkisen vallan raporteilla (Sisä-
ministeriö 2015a; MMM 2015; MMM 2017), maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä 
(Dnro 1832/03.02.01.00/2016; Dnro 1825/03.02.01.00/2017), veikkausyhtiön totopelien 
tuotepäällikölle (Ahjolinna 2018; 2019; 2020) ja Suomen Hippoksen toimitusjohtajalle 
(Mäkinen 2020) osoitetuilla sähköpostikyselyillä sekä muutamilla peliyhtiöfuusiota käsi-
telleillä lehtijutuilla.

10.1 Pikavauhdilla yhteen peliyhtiöön
Juha Sipilän hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan tammikuun 2015 lopussa 
asettama virkamiestyöryhmä julkaisi jo 13.3.2015 selvityksen Suomen rahapelijärjestelmän 
vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Ryhmä totesi, että rahapelikentän yksinoikeusjärjes-
telmän ylläpitäminen edellytti toimia. Vaihtoehtoja oli kaksi; joko kaikki kolme toimi-
jaa liitetään yhteen tai ainakin Veikkauksen ja RAY:n toiminnot yhdistetään. Selvityksen 
mukaan rahapelien tuotto suunnattaisiin edelleen yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ja eri 
sektoreille (Veikkaus, RAY, Fintoto) jaettavan osuuden perustaksi ryhmä esitti rahapeli-
yhteisöjen liikevoittoa kolmelta edeltäneeltä vuodelta. (Sisäministeriö 2015a.) Hevosväkeä 
ohjastettiin työryhmän viitoittamalle polulle maa- ja metsätalousministeriön työstämällä 
selvityksellä, niin sanotulla yhteisymmärryspöytäkirjalla. Siinä hahmoteltiin suuntaviivat 
keskeisistä edellytyksistä, jotka olivat yhden rahapeliyhtiön mallissa tarpeen hevosalan 
näkökulmasta. Julkinen valta (maa- ja metsätalousministeriö) ja hevosväki (Suomen Hip-
pos ja Fintoto) korostivat selvityksessä hevosurheilun ja ravipelien kiinteää yhteyttä sekä 
tarvetta varmistaa tuottojen kehitys. Kumpikin osapuoli piti myös tärkeänä huolehtia ra-
viurheilun medianäkyvyydestä ja hevosalan markkinoinnista sekä huolehtia hevospelien 
tuotekehittelyn jatkuvuudesta. (MMM 2015.)

Joulukuussa 2016 eduskunta päätti arpajaislain muutoksesta, jolla suomalaiset rahapeli-
toimijat saatettiin uudistettuun valtion omistamaan Veikkausyhtiöön (Edilex 1286/2016). 
Sisäministeriön (2015a) työryhmän esitys eri edunsaajasektoreiden osuuksista konkretisoi-
tui uuden rahapeliyhtiön aloittaessa toimintansa 2017: Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 
53 % liikuntakasvatuksen ja urheilun sekä tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen, 
43 % terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja 4 % hevoskasvatuksen ja -urhei-
lun edistämiseen (Edilex 1286/2016; Edilex 14/2017). Ensin mainitut varat jakaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö, terveys- ja sosiaalisektorin varojen jaosta päättää sosiaali- ja terveys-
ministeriö ja hevostalouden saamista tuista maa- ja metsätalousministeriö (Pursiainen & 
Kultti 2017, 9).

Jako-osuudet vastaavat pääosin rahapelitoimijoiden fuusiota edeltäneitä tuloutuksia 
omille edunsaajapiireilleen. Osuuksien määrittelyssä perustana käytetyt rahapelitoimi-
joiden vuosien 2012, 2013 ja 2014 tilinpäätökset (Sisäministeriö 2015a, 35) olivat hevos-
kentälle onnistunut valinta – ainakin välittömän hyödyn näkökulmasta. Vielä 2012 ja 
2013 hevospelien myynnit olivat vakaalla noin 250 miljoonan euron tasolla, mutta 2014 
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myynti putosi edellisvuoteen verrattuna noin 8 % (Suomen Hippos 2012; 2013a; 2014a). 
Näin koko tarkastelujaksoon valikoitui vain yksi heikko hevospelivuosi, eivätkä Fintoton 
ala vireiselle tasolle jämähtäneet pelimyynnit 2015–2016 myöskään vaikuttaneet uuden 
rahapeliyhtiön jako-osuuksien kaavailuun (Suomen Hippos 2015a; 2016a; ks. myös ku-
vio 10.3). Hevosväelle onnekkaiden valintojen myötä pääsi hipposjohto maan poliittisen 
johdon kanssa esittelemään hevosalan kenttäväelle pelaamisesta saatavien tulojen nousua 
vuoden 2016 noin 32 miljoonan tasosta lähes 40 miljoonaan euroon (Suomen Hippos 
2016b). Asetelmassa oli samoja piirteitä kuin ravikriisin 1981–1982 lupausten retoriikassa: 
hipposjohto ajoi yhdentymistä ja luvassa oli taas aiempaa mittavampia palkintoja. Toisaalta 
suotuisa lähtöasetelma asetti hevospeleille myös mittavat tavoitteet suhteessa koko raha-
pelikenttään. Kun hevosala jo lähtökohtaisesti sai rahapelikentän tuotoista suuremman 
osuuden kuin hevospelien osuus koko rahapelimarkkinasta olisi edellyttänyt, altisti tämä 
epäsuhta hevosalan edunsaajia uuden peliyhtiön alkuvaiheesta lähtien yhä vaativampaan 
argumentointityöhön asemiensa puolustamisessa. Kritiikille altis asetelma on konkretisoi-
tunut jo yhtiön alkutaipaleella. Hevospelien osuus Veikkauksen pelikatteesta on laskenut 
lähtökohtana olleesta 4 %:sta vuonna 2017 noin 3,51 %:iin, 2018 noin 3,38 %:iin ja 2019 jo 
3,24 %:iin (Ahjolinna 2018; 2019; 2020).

Seuraavaksi kuvaan peliyhtiöfuusion myötä syntynyttä uudistunutta asetelmaa hevos-
väen ja julkisen vallan suhteissa eritoten hevoskentän näkökulmasta. Tämä suhde on jat-
koa tässä tutkimuksessa luvuissa 8 ja 9 kuvatuista julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan 
välienselvittelyistä.

10.1.1 Raviratojen ravien järjestämisen ja pelin myynnin 
dilemma – peliä vain Suomesta vai kaikkialta?

Suomessa on pelattu hevospelejä jo vuodesta 1974 alkaen myös raviratojen ulkopuolella. 
Suomen Hippos alkoi tuolloin rakentaa pääosin R-kioskeihin tukeutunutta etäpeliverk-
koa, jossa pelituotteena oli valtakunnalliseksi peliksi muokattu V5-peli (Mahlamäki 2003, 
209). Kiista V5-pelistä oli toinen pääjuonne 1980-luvun alun ravikriisissä, jonka myötä 
hevos pelit jaettiin Hippoksen ja Veikkauksen kesken, ja hevosväelle jääneet muut totopelit 
aidattiin pelattavaksi vain raviradoilla.

Hevosväen hevospelien saatavuutta verrattuna Veikkaukselle siirrettyihin hevospelei-
hin rajattiin aina maaliskuun 1995 alkuun saakka. Kun joulukuussa 1994 tehdyn arpa-
jaislain muutoksen (Edilex 146/1995) myötä ravikilpailujen vedonlyöntiasetus korvautui 
totopeliasetuksella (Edilex 236/1995), oli mahdollista myöntää myös Hippokselle toimi-
lupa etäpelikokeiluun, joka alkoi 8.3.1995 Totolinen nimellä (Mahlamäki 2003, 324–325). 
Tämä hevosväen itsensä ajama hevospelikentän rakenteiden uusiminen altisti raviradat ali-
tuisille muutoksille. Kuvio 10.2 kuvaa indeksoiduin luvuin (Tilastokeskus 2016) hevospe-
lien myyntikanavien osuuksien määriä ja muutoksia 1975–2019. Nämä muutokset ovat osa 
koko hevostalouden kentän muutosta, joka on ainakin osin seurausta valtiovallan toteutta-
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mista rakenteellisista muutoksista. Näitä toimeenpantiin joko hevosväen myötävaikutuk-
sella tai huolimatta sen vastustuksesta niin rahapelikentällä yleensä kuin hevospelikentällä 
eritoten.

Hippoksen pyrkimykset myydä V5-peliä raviratojen ulkopuolella tai Veikkaukselle 1982 
siirretyn V5-pelin myynti julkisen vallan pelipisteissä eivät 1970- eikä 1980-luvuilla juuri-
kaan horjuttaneet hevospelikentän perusrakennetta – pääosa hevospelimyynnistä tapah-
tui raveissa raviradalla (kuvio 10.2 vuodet 1975 ja 1985). Murros alkoi toden teolla vasta 
hevospelien toisen jaon ja Totolinen tulon myötä 1995 (kuvio 10.2 vuosi 1995). Muuttunut 
asetelma toi radoille nopeasti pelin kohteena olon vs. pelin myynnin dilemman. Raviradan 
funktio jakaantui kahteen, osin toisiaan tukevaan ja osin toisilleen vastakkaiseen suun-
taan. Niiden piti aiempien vuosikymmenien tapaan järjestää hyviä raveja ja houkutella 
yleisöä pelaamaan paikan päälle. Tämän lisäksi ratojen piti pyrkiä saamaan muiden ra-
tojen rr- ja totopisteistä mahdollisimman paljon peliä suuntautumaan omiin raveihinsa. 
Niinä päivinä kun rata ei järjestänyt raveja, sen oli taas myytävä omien rr- ja totopisteidensä 
kautta totopelejä muiden ratojen järjestämiin raveihin. Raviradan totopelituotot jakaan-
tuivat näin ravien järjestämisestä tulleisiin kohdetuottoihin ja pelin myynnistä tulleisiin 
alue pelituottoihin.

Radan ulkopuolisten pelipisteiden absoluuttinen myynti ja osuus hevospelien koko-
naismyynnistä kasvoivat aina 2000-luvun alkupuolelle (kuvio 10.2 vuosi 2005). Vuoden 
2002 jälkeen liki 400 kasvanut hevosväen kiinteiden pelipisteiden joukko ei enää juuri 
laajentunut, vaan entistä suuremman huomion hevospelien kehittämistoimista vei Fin-
toto Oy:n nettipelin kehittäminen: nettipeliyhteys avattiin kaikkiin Suomen totoraveihin 

 Hevospelien myyntikanavat indeksoiduin myynnein M€ 1975–2019
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syyskuussa 2002 (Mahlamäki 2003, 353). Tätä ennen oli tehty kokeiluja isompien ratojen 
kanssa: ensi kerran Teivon (2017) raveihin oli mahdollista pelata netin145 kautta 11.6.2002, 
jolloin verkon kautta pelattiin 90 markkaa.

Tiukoilla säädöksillä aloitettu ravien etäpelaaminen ja sen uusin versio, nettipelaami-
nen, on edellä esitetystä vaatimattomasta alusta ponnistaen mullistanut koko ravipelaami-
sen kentän. Kyse on yli kahden vuosikymmen aikana tapahtuneesta tilan ja ajan suhteen 
muutosten aikaansaannoksesta, jossa hevospeliapparaatti ja koko hevoskenttä ovat asemoi-
tuneet uudelleen. Verkkopeli on vallannut ja valtaa yhä alaa, ja yhä harvempi pelaaja vai-
vautuu enää paikan päälle raveihin (Kuvio 10.2 vuodet 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019). Muutoksen myötä syntynyttä 2010-luvun jälkipuoliskon lopputulemaa kuvasi jo esi-
merkiksi Tampereen raviradan, Teivon, 27.12.2016 ravien pelijakauma. Sinne suuntautui 
peliä 406 000 €: siitä pelattiin verkon kautta 216 000 € (53 %), ulkomaisten pelitoimijoiden 
välityksellä 40 000 € (10 %), kotimaisissa kiinteissä pelipisteissä (muut radat, r-kioskit, kah-
vilat, tavaratalot) 132 000 € (32 %) ja itse raviradalla raveissa vain 19 000 € (4,7 %) (Fin toto, 
Association Handle Report, Performance 643/2016, Teivo). Lukemat eivät ole irrallisia 
erillistapauksia, vaan tyypillisiä 2010-luvun puolivälin totopelien myyntikanavajakaumia. 
Vaikka ”ravipelikohteiden ja -tapahtumien sisältö ja merkitys tuotetaan ja kulutetaan [glo-
baaleillakin markkinoilla] yhä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti eli… ainutkertai-
sissa yhteisöissä, kulttuureissa ja yhteiskunnissa”, kuten Pauliina Raento ja Lassi Härmälä 
(2012, 143) toteavat, ovat ajan ja tilan suhteen muutokset kuitenkin suuresti muokanneet 
globalisoituvaa ja digitalisoituvaa hevospelikenttää ja sitä kautta koko suomalaista hevos-
alaa – sitä enemmän, mitä kauemmin olemme kulkeneet 2000-lukua.

Pelaamisen tilan ja ajan muutokset ulottavat lonkeronsa koko 2000-luvun hevoskent-
tään. Vuodesta 2008 vuoteen 2018 raveissa kävijöiden määrä väheni 780  000 katsojasta 
noin 630 000 henkeen. Osansa tähän oli toki ravilähtöjen määrän laskulla: 2008 ajettiin 
kilpaa 6  477 lähdössä, 2018 oli pelikohteina enää 4  910 totolähtöä. Kilpailevien hevos-
ten määrä väheni vuosikymmenen aikana 7  910 hevosesta 6  357 ravuriin. Vielä rajumpi 
oli lasku omistajien joukossa: ravihevosen omistajia oli 2008 vielä 8 963 kappaletta, mut-
ta 2018 oli enää 5 350 omistajaa, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä – tallinimiä, 
yhtiöitä tai yhtymiä. (Suomen Hippos 2013b; Hippolis 2017; 2018; Saastamoinen 2019, 
14–16.) Laskeva trendi jatkui 2019 suurimmassa osassa hevosalan keskeisiä tunnusluku-
ja: vain 6 088 kilpailevaa hevosta kisasi 4 871 ravilähdössä (Suomen Hippos 2020), ylei-
sömäärä laski 617 000 katsojaan ja kilpailevien hevosten omistajien määrä laski 5 099:ään 
(Mäkinen 2020, ks. myös Heinonen Johanna: ”Omistajien määrä vapaassa pudotuksessa”, 
HU 22.1.2020). Tämä kaikki tapahtui kontekstissa, jossa suomalaiset raviradat maksoi-
vat 2010-luvun jälkipuoliskon laskevasta hevospelitrendistä huolimatta niin indeksoiduin 
kuin absoluuttisin luvuin kaikkien aikojen suurimmat palkinnot – 23,6 miljoonaa euroa 
(Mäkinen 2020; ks. myös kuviot 10.1 ja 10.3). Talonpoikien lajista 1900-luvun jälkipuo-

145 Käytän tässä työssä netin kautta tapahtuvan pelaamisen nimenä myös verkkopelaamista ja digitaalista 
pelaamista.
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liskolla merkittävän kansanosan suosikiksi nousseesta raviurheilusta näyttää näin olevan 
tulossa yhä harvempien elinkeino tai harrastus.

Kaikkien hevospelien väliaikainen keskittäminen 2012–2016 hevosväen peliyhtiö Fin-
totolle vahvisti entisestään verkkopelaamisen valta-asemaa hevospelikentällä (kuvio 10.2 
vuodet 2015, 2016). Vuoden 2017 peliyhtiöfuusio ei näytä horjuttaneen nettipelaamisen 
asemaa hevospelikentällä, päinvastoin: digitaalisen kanavan osuus hevospelimyynnistä on 
yhä vahvistunut. Veikkauksen hevospeleistä myytiin 2017 verkon kautta 65,5 % ja ratojen 
ulkopuolisissa kivijalkamyymälöissä 29,0 % (Ahjolinna 2018). Näin ratojen osuudeksi eli 
ratapeliksi, joka siis ilmaisee itse ravitapahtumassa ravien aikana kertyvän pelimyynnin 
määrän, jäi 2017 hevospelimyynnistä 5,5 %. Sama trendi vallitsi myös yhteisen peli yhtiön 
toisena toimintavuonna 2018. Laskevassa kokonaismyynnissä digikanavan osuus nou-
si 68,9 %:iin, ja edellä esitetyllä tavalla määriteltyjen kivijalkamyymälöiden osuus painui 
26,2 %:iin hevospelien kokonaismyynnistä ratapelin osuuden146 laskiessa 4,9 %:iin totope-
lien myynnistä (Ahjolinna 2019). Digikanavan hegemonian vahvistuminen jatkui 2010-lu-
vun taitteessa. Vuonna 2019 digikanavan osuus hevospelien myynnistä kohosi jo 71,5 %:iin 
kivijalkamyymälöiden saadessa enää 23,8 % ja ratapelin osuuden supistuessa 4,7  %:iin 
myynnistä (Ahjolinna 2020).

Selkeänä pitkän ajanjakson trendinä esiin nouseva negatiivinen ratapelikehitys, yleisön 
siirtyminen kaviouran reunalta kotisohvalle ja verkkolaitteen ääreen, onkin toinen mer-
kittävä kehityspiirre hevospelikentän muutoksessa. Toinen, tätä tuoreempi, mutta myös 
suuresti hevoskenttää ravisteleva prosessi kytkeytyy suhtautumisessa ulkomaiseen pelaa-
miseen. Prosessi on kaksijakoinen: 1) hevospelitoimija voi hamuta kohdepeliä myös ulko-
maisilta peliyhtiöiltä, 2) mutta 2010-luvulla Suomen hevospelitoimijoille muotoutui yhä 

146 Vuoden 2018 ratapelin osuus sisältää myös muutaman tuolloin vielä toimineen rr-pisteen totomyynnin 
määrän (Ahjolinna 2019). Vuoden 2019 aikana raviratojen yhteydessä toimineiden rr-pisteiden, tallikahvioi-
den ja vastaavien, myynti siirrettiin kirjattavaksi kivijalkamyyntinä (Teivo 2019).

 Ratojen maksamien palkintojen osuus (%) hevospelien kokonaismyynnistä 2000–2019
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polttavampi dilemma siitä, järjestetäänkö Suomen hevospelaajille kohteet vain kotimaan 
vai myös ulkomaisiin hevoskilpailuihin? Kyse on kohteena olon vs. aluepelin kehittämisen 
globalisoituneesta dilemmasta. Jos kansallinen peliyhteisö ei tarjoa mahdollisuutta pelata 
myös ulkomaisia hevospelikohteita, osaa iso joukko 2010-luvun taitteen rahapelimaailman 
pelaajista hankkiutua verkon kautta eri pelitarjoajien sivustoille. Tämän asetelman myötä 
hevospeliorganisaattori joutuu yhä useammin vastaamaan kysymykseen, paljonko Suomen 
hevospelaajille voi tarjota ulkomaisia kohteita ilman, että kotimaan kohteet menettävät us-
kottavuutensa?

Jo 2010 suuntautui noin 1,1 M€ peliä ulkomaisilta pelinjärjestäjiltä suomalaisiin ra-
veihin (Fintoto 2010). Fintoton viimeisenä toimintavuonna 2016 määrä oli kohonnut 
15,1 M€:oon (Suomen Hippos 2016a, 46), se jopa ylitti Suomen raviradoilla pelatun totope-
lin määrän. Peliä Suomeen suuntautui Ruotsin ohella säännöllisesti myös Etelä-Afrikasta 
ja USA:sta (emt., 46). Käänne suhtautumisessa ulkomailta suomalaisiin raveihin kohdistu-
vaan pelaamiseen tapahtui hevospelien siirryttyä 2017 Veikkaukselle. Ulkomailta pelattiin 
Suomen ravikohteisiin enää 1,1 miljoonaa euroa, jota Veikkaus ei laske totopeliensä myyn-
tilukemiin (Ahjolinna 2018). Hevospelien kokonaismyynnin noin 3 %:n lasku vuodesta 
2016 vuoteen 2017 (kuvio 10.2 vuodet 2016 ja 2017) johtuu siis yksinomaan ulkomailta 
Suomeen suuntautuneen pelin merkittävästä vähentymisestä (- 93 %). Myöskään 2018 tai 
2019 Veikkaus ei tehnyt toimia saadakseen suomalaisiin ravikohteisiin peliä muista maista. 
Fintoton haalimasta yli 15 miljoonan euron ulkomailta saadusta myynnistä oli 2019 jäljellä 
enää 750 000 euroa.  (Ahjolinna 2019; 2020.) Valtiollisen peliyhtiön tekemällä ulkomaisen 
pelin torjunnalla on ollut merkittävä rooli koko hevospelikentän 2010-luvun jälkipuolis-
kon myynnin muutoksissa.

Hevospelien kokonaismyynnin pudotus 36,5 M€ (-14,6 %) vuodesta 2016 vuoteen 2019 
(kuvio 10.2 vuodet 2016 ja 2019) johtuu niin ulkomaisen pelin vähentymisestä (14,4 M€) 
kuin hevospelien kotimaassa tapahtuneen myynnin suosion hiipumisesta (22,1 M€) 2018 
ja 2019. Mutta ulkomaan pelitoimijoiden Suomen raveihin Veikkauksen kautta suuntautu-
van pelin torjunnalla on ainakin toistaiseksi ollut vähemmän vaikutusta hevospelikentän 
rakennemuutokselle kuin kysymyksellä, voiko suomalainen pelata hevospelejä niin koti- 
kuin ulkomaisiin kohteisiin?

10.1.2 Suomalaista peliä vain kotimaahan vai myös ulkomaille?

Suomen Hippos (1999, 15) viritteli jo 2000-luvun taitteessa pohjoismaista peliyhteistyötä. 
Kuitenkin vasta arpajaislain muutos (Edilex 1047/2001) ja hevospelien siirtyminen Fin-
totolle 2002 loivat puitteet kansainvälistyvälle hevospelitoiminnalle, niin mahdollisuu-
den pelata muualta Suomen raveihin kuin suomalaisille suunnata panoksensa ulkomaisiin 
hevos pelikohteisiin (Suomen Hippos 2002).

Suomalaisten hevospelaajien halukkuus suunnata peliä ulkomaan kohteisiin oli vielä 
2000-luvun alussa varsin vähäistä. Kyse saattoi olla osin suppean tarjonnan aikaansaamasta 
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rajoitteesta, pelikohteina kun olivat 2000-luvun alkupuolella usein vain ulkomaiset huip-
puravitapahtumat. Vasta 2010-luvulla tapahtui merkittävä uusjako kotimaahan ja muualle 
suuntautuvan hevospelien kesken. Osaltaan se on seurausta pelitarjonnan laajentamisesta 
yhä useammin huippuraveista päivittäisiin, pääosin ruotsalaisiin ravikohteisiin, joita täy-
dennetään usein ranskalaisilla hevospelikohteilla. Siirryttäessä 2020-luvulle suomalainen 
hevospelaaja voi päivittäin valita pelikohteensa jopa 8–10 eri kilpailusta, joista 1–2 on ko-
timaisia. Suomalainen hevospelikenttä on näin osa globaalia pelimarkkinaa, jossa pelaajat 
ovat kohdevalinnoissaan yhä vähemmän lojaaleja suomalaiselle raviurheilulle, ja peli tapah-
tuu asiakkaan ehdoilla niin ajan, paikan kuin pelimuotojen suhteen (Mahlamäki & Salmi 
2012, 4). Kuviossa 10.4 on esitetty totopelien indeksoidun (Tilastokeskus 2016) myynnin 
muutokset 1975–2019 kotimaan ravi- sekä ulkomaan pääosin ravi- mutta pieneltä osin 
myös kiitolaukkakohteiden kesken.

Ulkomaiset kohteet ovat vallanneet Suomen hevospelikenttää voimallisesti 2010-luvun 
jälkipuolella. Lokakuussa 2016 ohitettiin yksi rajapiste, kun Suomesta Ruotsiin suuntautu-
van V75-pelin myynti Suomessa ohitti Suomen raviradoilla järjestetyn T76-pelin myynti-
määrän (HU 25.11.2016). Jos 1940-luvulla ruotsalaiset urheilijat juoksivat tippaustulojensa 
turvin ”Suomelta karkuun” (Ylikangas 1993, 16), kaukana ei ole ajatus, että hamuamal-
la pelituottoja yli rajojensa ruotsalaiset ravasivat 2010-luvulla yhä kauemmaksi Suomen 
hevos väestä. Ulkomaisten pelikohteiden invaasio suomalaisten hevospelien markkinoil-
le oli pääosin seurausta ruotsalaisen hevospeliyhtiö ATG:n ja Fintoton sopimuksesta. Se 
mahdollisti 2014 alkaen Fintoton toiminnan päättymiseen (2016) asti suomalaisten pe-
laajien liki rajattoman osallistumisen Ruotsin suuriin yhteispooleihin. Vuonna 2016 noin 
93 % Suomesta ulkomaan hevospelikohteisiin suuntautuneesta myynnistä kohdistui juuri 

 Hevospelien indeksoitu myynti Suomessa (M€) kotimaan ja ulkomaan kohteisiin 
1975–2019
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Ruotsiin, ja Fintoton 249 M€:n kokonaismyynnistä Ruotsin ravikohteiden osuus oli noin 
62 M€ – yli neljännes suomalaisesta hevospelimyynnistä. Säännöllisiä ulkomaan pelikoh-
teita olivat 2016 myös ranskalaiset ravi- ja laukkalähdöt sekä Englannin, Irlannin ja Ete-
lä-Afrikan laukkakisat. (Suomen Hippos 2016a, 46.)

Peliyhtiöfuusion myötä asetelmassa kotimaiset vs. ulkomaiset ravit suomalaisten pe-
likohteena ei ole tapahtunut välitöntä muutosta. Ulkomaan kohteet ovat jatkaneet val-
taustaan – 2017 lähes kolmannes hevospelistä suuntautui muualla kuin Suomessa järjes-
tettyihin hevostapahtumiin, ja vuosien 2018–2019 laskevassa markkinassa ulkomaille 
suuntautunut peli säilytti asemansa kotimaan kohteita paremmin (kuvio 10.4; Ahjolinna 
2018; 2019; 2020). Äärimmillään kotimaan pääpelin (T5/T4) myyntiosuus voi jäädä alle 
prosenttiin ruotsalaisen jättibonuksilla kuorrutetun pääpelikohteen (V75) Suomesta saa-
masta päivämyynnistä (HU 2.2.2018, Matti Mahlamäki: ”90 vuotta suomalaista totope-
liä”). Suomalaisten T-pelien muutamien kymmenin tuhansien, suurimmillaankin satojen 
tuhansien eurojen voittomahdollisuudet jäävät tässä asetelmassa varjoon, kun pelaajan 
silmissä siintävät ruotsalaisen V75-pelin bonuksin kuorrutetut jättivoittomahdollisuudet, 
jotka ovat toteutuneet jopa seitsemän miljoonan euron suuruisina (Expressen 19.1.2015: 
”Fem största V75-vinsterna genom tiderna”).

Ulkomaisten pelikohteiden invaasio on osaltaan horjuttanut myös suomalaisten hevos-
pelituotteiden keskinäisiä jako-osuuksia ja muuttanut koko hevospelikulttuurin kenttää. 
Joka lähtöön pelattavat pelimuodot ja eritoten hevospelikentän monikymmenvuotisen val-
tias, kaksari, on 2010-luvun taitteessa menettämässä asemiaan. Vielä 1980-luvun lopussa 
lähtöpelien (joista noin 90 % oli kaksaria) osuus kaikista hevospeleistä oli yli 70 %, mutta 
vuonna 2016, oli lähtöpelien osuus enää noin 39 % kaikista hevospeleistä (Suomen Hippos 
1988, 2016a; Fintoto 2016). Jokaiseen ravilähtöön panoksensa asettava peruspelaaja on yhä 
harvinaisempi näky suomalaisella raviradalla, pelipisteessä tai verkon äärellä. Kyse ei ole 
kuitenkaan vain hänen puuttuvista panoksistaan. Kaikkiin tarjolla oleviin pelikohteisiin 
satsaavien kaksaripelaajien vähentymisen myötä ovat 2010-luvun taitteessa suomalaisista 
ravipelikohteista poistumassa myös harvat ammattipelurit ja useat puoliammattilaiset. 
”Kun ei ole enää juuri tavallisten pelurien tuomaa rahaa jaossa, miksi vaivautua vain to-
sipelimiesten väliseen taistoon” (Mahlamäki Matti: ”Kadonneen kaksaripelaajan jäljillä”, 
HU 15.8.2018). Hevospelaamisen pääosa keskittyy yhä harvemmille tarkoin pelikohteensa 
valitseville pelaajille, jotka suuntaavat panoksensa useimmiten kotimaan raveja kaihtaen 
ulkomaisiin, suurpotteja tarjoaviin kilpailuihin (Vähänen 2016; 2018). Tämä kehitys näyt-
tää jatkuvan myös hevospelivaltikan siirryttyä valtion peliyhtiölle (Ahjolinna 2018; 2019; 
2020). Ravipelikentän 2010-luvun kulttuurinen muutos vaikuttaakin yhä pysyvämmältä.
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10.2 Kuihtuva ratapeli marginalisoi ravitapahtumaa
Globalisaation, teknisen kehityksen ja ajanvietemahdollisuuksien ennennäkemätön kasvu 
eivät ole merkinneet muutoksia vain hevospelaamisessa. Muutokset näkyvät myös raviur-
heilussa ja -radoilla. Alkavalla 2020-luvulla vain muutama suurtapahtuma houkuttelee 
yleisöä sankoin joukoin enää paikan päälle, ja tavanomaiset illasta toiseen toistuvat ravita-
pahtumat marginalisoituvat, kun yhä useampi hevosystävä ja -pelaaja kokee ravit käymättä 
itse radalla (Mahlamäki & Salmi 2012, 4; Lind 2018, 137). Suomen arki-iltaravien mar-
ginalisoituminen näkyy niin ratapelissä kuin niihin kohdistuvassa kokonaispelaamisessa, 
kokonaisvaihdossa. Ratapeli korreloi yleensä tapahtuman yleisömäärän ja siihen kohdistu-
van kokonaisvaihdon kanssa. Pelaamisen siirtyminen yhä enemmän verkkoon ja pelikoh-
teiden kansainvälistyminen ovat horjuttaneet niin ratapelin kuin kohdepelin määrää, sitä 
enemmän, mitä pidemmälle 2010-lukua on kuljettu. Kuviossa 10.5 on esitetty Tampereen 
Teivon, pelivaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurimman raviradan, raveissa myymän 
ratapelin sekä Teivon raveihin muualta kohdistuneen totopelin (rr, totopisteet, verkko) 
indeksoidut myyntimäärät (Tilastokeskus 2016) vuosina 2005, 2010 ja 2015–2019 (Mah-
lamäki & Salmi 2009, 32; Fintoto 2010; 2015; 2016; Teivo 2017; 2018; 2019; Heppa 2019; 
2020).

Ratapelin eroosio on merkinnyt raviratojen pelimyyntiorganisaatioiden rajua supistamis-
ta. Teivossa oli 1970-luvun lopussa mahdollisuus lyödä vetoa jopa 120 totomyyntiluukul-
la. Vuonna 2019 riitti pelaajia palvelemaan iltaraveissa 7–9 ja lauantain 76-raveissa 10–14 
toto myyjää. (Teivo 2019.) Vielä 1980-luvun lopun Teivon noin sadan hengen arki-iltara-
vien toto-organisaatio on osin korvautunut vihje- ja tapahtumasisällön tuotannon sekä 
kuvan ja äänen välittämisen ammattilaisilla. 1980-luvun viikonloppujen suurravien, jopa 

 Teivon raviradan indeksoitu ratapeli ja Teivoon kohdistunut muu totomyynti (M€) 2005, 
2010 ja 2015–2019
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120–150 henkilöä käsittänyt toto-organisaatio oli tarpeen 2010-luvulla koko Suomessa 
enää kerran vuodessa, kuninkuusraveissa. Yhden 2000-luvun kansainvälisillä kentillä me-
nestyneimmän suomalaislähtöisen ravivalmentaja Timo Nurmoksen sanat ”raviurheilu on 
yhä enemmän ja enemmän televisio- ja nettiurheilua” (Lind 2018, 137) todentuvat niin ra-
vitapahtumien rakenteissa kuin käytännöissä.

Hevospelikentän 2000-luvun muutos tulee vielä konkreettisemmaksi, kun tarkastelu 
kohdistetaan yksittäiseen ravitapahtumaan. Kuviossa 10.6 on esitetty Teivossa järjestetyn 
yhden ravitapahtuman keskimääräinen ratapeli ja kokonaismyynti vuosilta 2005, 2010 ja 
2015–2019. Ravityypit on jaettu arkiraveihin (Teivossa yleensä tiistai) ja lauantain valta-
kunnalliseen, yleensä myös julkisella tv-kanavalla seurattavissa olleisiin V/T 75/76-ravei-
hin. Viimemainittuja on järjestetty vuosittain viitenä lauantaina. Tarkastelussa olevien 
arkiravien määrä on vaihdellut 47 arkiraveista (vuodet 2005 ja 2010) 39:ään (2015), 38:ään 
(2016), 37:ään (2017), 33:een (2018) ja 35:een (2019). Vertailtavuuden säilyttämiseksi on 
vuosien 2005 ja 2010 yhteen ravitapahtumaan kohdistuneeseen Fintoton organisoimaan 
totopeliin lisätty tuolloin Veikkauksen organisoiman V75-pelin keskimääräiset vaihdot. 
Vuoden 2017 tarkastelusta on poistettu 17.10.2017 järjestetyt ravit, jolloin kilpailut kes-
keytettiin rataolosuhteiden vuoksi ensimmäisen lähdön jälkeen. Vuosien 2018 ja 2019 tar-
kastelusta on vertailtavuuden säilyttämiseksi poistettu neljät Magic Monday -ravit, jolloin 
Teivossa järjestettiin kussakin tapahtumassa vain kuusi ravilähtöä. Koska kyse on pitkän 
aikavälin tarkastelusta, on luvut esitetty indeksoituina (Tilastokeskus 2016). (Suomen 
Hippos 2005; 2010; Fintoto 2010; 2015; Teivo 2017; 2018; 2019; Heppa 2018; 2020.)

 Arki- ja Lauantairavien indeksoitu totopelin rata- ja kokonaisvaihto Teivo 2005, 2010, 
2015–2019
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Totopelin rakennemuutos on 2000-luvulla ollut merkittävä. Indeksoiduilla luvuilla mita-
tusta Teivoon raveihin kohdistuvasta vuosittaisesta kokonaispelistä on 2005–2019 kadon-
nut 75-raveissa 53 % ja arkiraveissa 61 %. Vuoden 2005 ratapelistä oli jäljellä 2019 arkiraveissa 
enää noin viidennes. Teivossa koettu muutos noudattaa valtakunnan tasolla tapahtunut-
ta prosessia: verkkopelaaminen ja hieman myöhemmin rahapelikentän yhä rivakammin 
edennyt globalisoituminen vähensivät aluksi eritoten suomalaisiin arkiraveihin suuntau-
tunutta pelaamista: 2005–2010 Teivon arkiraveihin kohdistunut peli väheni noin 25 %, 
mutta lauantairavien osalta lasku jäi noin 16,5 %:iin. Kuitenkin 2010-luvun loppupuolis-
kolla myös lauantain valtakunnallinen raviviikon kruunu, 76/75-ravit, ajautui arkiravien 
kanssa samaan laskevaan kierteeseen niin ratapelin kuin siihen kohdistuvan kokonaispelin 
osalta. Globalisoitunut verkkopelaaminen hajottaa hevospelaajien mielenkiintoa lukuisiin 
pelikohteisiin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Enää vain hevospelaajien ja -harrastajien 
suuren nousun vuosikymmenistä alkaen mukana ollut, mutta nyt harmaantunut jouk-
ko saapuu 3–4 tunnin ravitapahtumaan kaviouran äärelle. Jos hevosista ja hevospeleistä 
kiinnostuneelle kansalaisjoukolle jää ylipäätään aikaa osoittaa huomiota raveille, tapahtuu 
osallistuminen ja pelaaminen pääosin verkon kautta. Tämän tilastoanalyysin perusteella 
näyttää siltä, että suomalaisen ravimaailman jo 2000-luvun alkupuolella esiin tuotu ti-
lan ja ajan arvojen monimutkainen jakautuminen (Raento & Härmälä 2012, 135–137) on 
2020-luvun alkaessa tulossa vieläkin komplisoidummaksi: yhä raviradalla viihtyvää pientä 
joukkoa eivät juuri hetkauta peliyhtiön eri pelimuotoihin kytketyt bonustarjoukset, mutta 
joilla suuresti ohjataan päätteensä ääressä viihtyvän pelaajajoukon kovan ytimen liikkei-
tä (Teivo 2018, ravien 4.12. ja 11.12.2018 sijapelin jakauma ratapeli vs. nettipelaaminen; 
Vähänen 2016; 2018). Pohdittaessa jatkossa raviurheilun ja koko hevostalouden matkaa 
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan rajapinnassa on syytä pureutua vielä nykyistäkin 
yksityiskohtaisempiin analyyseihin muodostettaessa kuvaa raveihin ja hevospelaamiseen 
kytkeytyvistä kulttuurisista merkityksistä.

10.3 Julkisen vallan lisääntynyt sääntely 
monimutkaistaa hevostalouden kenttää

Peliyhtiöfuusio 2017 merkitsi suurta muutosta koko raviurheilevalle hevoskentälle. Otta-
malla rahasta pelaamisen täysin julkisen vallan haltuun valtio kiristi entisestään otettaan, 
ei vain hevospelaamisesta, vaan koko hevostaloudesta. Julkinen valta hallinnoi 2020-lu-
vun alun hevoskenttää välineinään ensi sijassa arpajaislaki (Edilex 1047/2001; 1286/2016), 
valtionavustuslaki (Edilex 688/2001), hallintolaki (Edilex 434/2003) ja valtioneuvoston 
asetus hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n 
tuotossa (Edilex 14/2017). Kansallisen tason yläpuolella suomalaista hevostaloutta oh-
jaavat Euroopan komission määräykset. Hevostaloudelle osoitettu valtiontuki ei saa olla 
ylikompensoivaa ja lisäksi raviratojen oma varainhankinta on otettava huomioon julkista 
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tukea vähentävänä tekijänä. EU-komission määräys julkaista kaikista yli 500  000 euron 
valtiontuista tiedot sen ylläpitämillä verkkosivuilla koskee myös hevostalouden valtion-
tukia. EU-komission ensimmäinen hevostaloutta koskeva notifikaatiokausi on voimassa 
vuoden 2021 loppuun. (EU-komissio 2016.) Koko hevosalan ja eritoten raviurheilun talou-
den kentästä näyttää olevan peliyhtiöiden yhteen saattamisen prosessissa muotoutumassa 
julkisen vallan kansallisten ja EU-tason säädösten hallitsema alue, jota valtiovalta valvoo 
jopa pieniä yksityiskohtia myöten.

Hevosalan veikkaustuotoista maa- ja metsätalousministeriön kautta kanavoitunut 
4 %:n osuus oli vuonna 2017 noin 40 miljoonaa euroa. Pääosan (95 %) siitä Suomen Hip-
pos oli esittänyt käytettäväksi raviratojen palkinto- ja toiminta- sekä investointitukiin, 
hevoskasvatustukiin sekä Hippoksen oman toiminnan tukiin. Loppuosa, 5 % oli tarkoi-
tettu käytettäväksi raviurheilun lääkeainevalvonnan ja hevosten hyvinvointiin tähtäävien 
hankkeiden tehostamiseen, hevosjalostusliittojen ja Suomen Ratsastajainliiton toiminnan 
tukemiseen, hevosalan tutkimustoiminnan tukemiseen sekä hevosalan valtakunnalliseen 
kehittämistoimintaan. (Suomen Hippos 2017b.) Maa- ja metsätalousministeriö (MMM 
2018) päätti edellä kuvatun Hippoksen esityksen perusteella käyttää tuosta noin 40 mil-
joonan euron potista noin kolme neljännestä Vermon ja 18 maakuntaradan palkinto- ja 
toimintatukeen. Palkintotuen osuus oli noin 19,6 miljoonaa euroa. Keskus- ja maakunta-
ratojen toimintaa tuettiin noin 10,5 miljoonaa eurolla, ja loppuosa 40 miljoonan tukipotis-
ta käytettiin hevosten kasvattajapalkintoihin, ravin ja ratsastuksen keskusjärjestöjen sekä 
pienten kesäraviratojen toimintatukeen. (Emt.)

Verrattuna vuoteen 2016 ja sitä edeltäneeseen aikaan hevoskentälle suuntautuva, peli-
yhtiöfuusiosta lisävauhtia saanut muutos näyttää ravistelevan eritoten raviratoja. Aiemmin 
itsellisistä toimijoista on tullut valtionavun varassa toimivia organisaatioita. Kun Tampe-
reen Teivon ravirata hahmotteli ensimmäistä yhden suomalaisen peliyhtiön aikakauden 
budjettiaan vuodelle 2017, oletti se jopa 91 % tuloistaan kertyvän maa- ja metsätalousmi-
nisteriön sille myöntämistä valtionavuista (Tampereen Ravirata Oy, talousarvio 2017, hal-
lituksen kokouksen 3.1.2017 pöytäkirjan liite). Aivan noin suureksi ei valtioapujen osuus 
raviratojen tuloista kuitenkaan kohonnut147.

Valtiovalta onkin 2017–2020 alati tarkentanut ohjeitaan siitä, mitä ratojen menoja voi-
daan rahasta pelaamisen tuotoilla kattaa. Vuonna 2018 valtionavut kattoivat noin 75–82 
% raviratojen kilpailutoiminnan rahavirroista. Ensinnäkin valtionavuilla maksetaan suu-
rin osa suomalaisten ravien palkinnoista. Ratojen maksamien palkintojen ja palkintoihin 
myönnettyjen valtionavun erotus katetaan kasvattajilta ja omistajilta kerätyillä osallistu-
mismaksuilla sekä vain pieneltä osin raviratojen omarahoitteisilla palkinnoilla.

Palkintotuen osalta raviratojen, Hippoksen ja maa- ja metsätalousministeriön näke-
mykset ovat suhteellisen yhteneväiset. Sen sijaan toimintatuen määrittely on osoittautu-
nut ongelmalliseksi. Kyse on jo tutuksi tulleesta julkisen vallan ja hevoskentän taistelusta: 

147 Vuonna 2017 valtionavut (palkintotuki ja toimintatuki) kattoivat noin 81 % Tampereen Teivon ravira-
dan kilpailutoiminnan kuluista (MMM 2017).
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kuka päättää, miten Veikkaukselta saatava tuki suunnataan? Maa- ja metsätalousminis-
teriö on määritellyt toimintatuen hyväksyttäviksi kustannuksiksi ravien järjestämiskulut, 
ravi radan kiinteät henkilöstökulut, kiinteistöjen, kaviouran ja harjoitusalueiden vuok-
rat, niiden ylläpito- ja kunnostuskulut sekä raviradan toimisto- ja hallintokulut (Maa- ja 
metsä talousministeriön päätös Tampereen Ravirata Oy:lle toimintatuen myöntämisestä 
vuodelle 2018, Dnro 1825/03.02.01.00/2017). Ministeriö pyrkii välttämään tukien yli-
kompensoivaa vaikutusta ja edellyttää raviradoilta myös omaa varainhankintaa (esimer-
kiksi yhteistyökumppanituotot), jotka otetaan huomioon tukea vähentävänä tekijänä 
(Maa- ja metsätalous ministeriön päätös oikaisuvaatimuksesta koskien toimintatuen 
myöntämistä keskus- ja maakuntaraviradoille vuoden 2017 tammi- ja kesäkuulle, Dnro 
1832/03.02.01.00/2016). Aiemmin itsellisten toimijoiden tila operoida on merkittävästi 
kaventunut, ja ratojen on vaikea löytää aktiviteetteja, jotka eivät menestyksen kohdatessa 
vähennä toimintaan kohdistettavia tukieuroja.

Peliyhtiöfuusion myötä hevoskenttä ja eritoten suomalainen raviurheilu on asemoitu 
uudelleen. Hevostalouden välitön menestys ei ole riippuvainen enää kuin muutaman pro-
senttiyksikön verran hevospelien menestyksestä. Hevospelien ja maksettavien palkintojen 
monikymmenvuotinen toisistaan riippuva suhde on horjumassa: huolimatta laskevasta 
hevospelimyynnistä 2016–2019 ratojen maksamat palkinnot nousivat jopa ennätystasol-
le 2010-luvun lopulla (Kuvio 10.1; Kuvio 10.3). Hevostalouden kohtalon ratkaiseekin ensi 
sijassa loton ja urheiluveikkauksen pelaajien sekä peliautomaatteja käyttävien into rahasta 
pelaamiseen. Hevosalan tulevaisuus riippuu siis merkittävällä tavalla koko suomalaisen, 
yhä globalisoituvan rahapelikentän kehityksestä ja laajemmassa kuvassa suomalaisten po-
liitikkojen innosta ja suopeudesta hankkia ylipäätään julkiselle vallalle tuottoja 2020-lu-
vulla yhä kovemman kritiikin kohteeksi altistuvilla rahapeleillä (Ks. esim. Pöyry & Mali-
ranta 2021; Valtioneuvosto 2021) ja tukea niillä myös hevostaloutta.

Pelaamisen varhaisvaiheelle ominainen liitos pelaajien, pelattavan kohteen ja tuoton-
jaon välillä on valtion hallinnoimalta hevospelikentältä käytännössä poistettu. Rahapeli-
kentän rakennemuutosten myötä kansalaisyhteiskunnan alun perin rakentamista ravira-
doista tuli uuden lain myötä yhdessä yössä valtionavun varassa toimivia apparaatteja, joiden 
pääasiallinen tehtävä on suoltaa pelikohteita julkisen vallan peliyhtiölle. Toisaalta hevos-
kentän ja eritoten raviurheilun ajautuminen pääosin valtionavusta riippuvaksi toiminnok-
si, altistaa hevosalan yhä useammin tilanteeseen, jossa ainakin raviurheilun, merkittävänä 
osana hevoskenttää, on päivästä toiseen lunastettava julkisuuden kentällä olemassa olonsa 
oikeus. Jo varsin nopeasti peliyhtiöfuusion jälkeen osa yhteiskunnallisista toimijoista ky-
seenalaistikin hevostalouden tukemisen valtionvaroilla.
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10.4 Hevostalouden miljoonatuet – Hevosmiehet 
vievät leivän koululasten suusta

Vuoden 2016 loppuun saakka pääosa hevosalan toimijoille hevospelaamisesta kertyneistä 
tuloista palautui liki välittömästi takaisin hevoskentälle raviratojen totopeleistä saamien 
tulovirtojen kautta. Loppuosa hevospelituotoista palautui takaisin hevosalalle Fintoton, 
Hippoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön myöntäminä tukina hevosalan toimin-
taan. Mediajulkisuuteen vuoden 2017 peliyhtiöfuusion myötä valtion hallinnoimiksi 
tukieuroiksi muuntuneet hevospelaamisen rahavirrat nousivat viimeistään jo syyskuussa 
2017. Keskustelun laukaisivat kriittiset, hevostalouden valtionavun perusteita kyseen-
alaistaneet ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläisen ja toimittaja Tuomas 
Enbusken twitter-viestit. Maaseudun Tulevaisuus (28.9.2017) nosti nuo twitter-keskuste-
lut verkkojulkaisuunsa. Keskustelu hevostalouden tuista jatkui tämän jälkeen, toki välillä 
tauoten, journalistisessa mediajulkisuudessa ainakin Maaseudun Tulevaisuudessa (MT), 
Hevosurheilu- (HU) ja Talouselämä (TE) -lehdessä aina maaliskuuhun 2018 saakka.

Seuraavassa analysoin Kiesiläisen ja Enbusken virittämän hevosalan valtionavun oi-
keutusta pohtivaa, journalistisessa julkisuudessa käytyä keskustelua. Tutkimusjakso on 
28.9.2017–16.3.2018. Aineisto sisältää hevostalouden valtionapua käsittelevät, tutkimus-
jakson aikana julkaisut MT-, HU- ja TE-lehden jutut verkko- ja printtiversioissa sekä näi-
hin juttuihin esitetyt kommentit. Uutisjuttuja aineistossa on yhteensä 13 (MT 9, HU 2 
ja TE 2) ja mielipidejuttuja yksi, MT-lehden 22.2.2018 kolumni ”Ravien valtiontuki pois 
– Kuka voittaisi?”. Lukujen 6–9 tapaustutkimusten tapaan olen nimennyt lähilukuanalyy-
sissä uutisjutuiksi muut kuin mielipidejutut (pääkirjoitus, kolumni ja yleisönosastojutut). 
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (MT 18.1.2018: ”Hallitus vahvisti kiistellyn tuen: Ravi-
radat ja hevostalous saavat Veikkaukselta 40,5 miljoonaa euroa”) uutisjutut eivät edusta uu-
tisjutun perustyyppiä, ensisijaista uutisointia. Ne ovat reaktiivisia, usein Kiesiläisen tai En-
busken twiittejä vastaan argumentoivia jälkikommentteja tai lyhyitä haastatteluja. Lukijat 
kommentoivat verkkouutisia 77 kertaa. Valtaosa (73) kohdistui MT-lehden uutisjuttuihin. 
Kolme kohdistui MT-lehden mielipidejuttuun. TE-lehden 3.3.2018 juttu (”Ratsastusyri-
tykset kannattavat heikosti, ’Ilman julkista tukea meillä olisi vain virtuaali- ja keppihevo-
sia’ ”) keräsi yhden kommentin.

Syyskuussa 2017 käynnistyneen hevosalan valtiontukien oikeutusta pohtineen kes-
kustelun taustalla voi nähdä Ajatuspaja Liberan maaliskuussa 2017 julkaiseman raportin 
”Kultaiset Kahleet”, jossa tutkijat Heikki Pursiainen ja Klaus Kultti (2017) toivat julki 
ajatuksensa ”10 askel[ees]ta kohti vapaampaa kansalaisyhteiskuntaa”. Raportin mukaan 
(emt., 4) runsain julkisin varoin tuetut kansalaisyhteiskunnan järjestöt ”muodostavat kan-
salaisyhteiskunnan sijasta eräänlaisen varjo- tai puolijulkisen sektorin”. Kyseessä ei ollut 
uusi havainto: jo 2000-luvun alussa muun muassa Nieminen (2006, 127) oli todennut, että 
suomalaiselle yhdistystoiminnalle on ominaista voimakas kansalaisyhteiskuntaa valtion 
toimintaan liittävä kehityspiirre. Tässä työssäni olen nimennyt Pursiaisen ja Kultin (2017) 
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”varjo- ja puolijulkisen sektorin” julkisen vallan jatkeeksi, jossa operoivat työni keskeisistä 
toimijoista Veikkaus, Hippos ja RAY ja jopa Hevosurheilu-lehti.

Tutkijoiden esseeksi nimeämästä raportista Kiesiläinen ja Enbuske kaivoivat syyskuus-
sa 2017 esiin vaatimukset vähentää hevostalouden julkista tukea, peräänkuuluttivat jako-
perusteiden muuttamista ja ylipäätään erilaisten avustusten irrottamista rahapelijärjestel-
mästä. MT-lehti toi somekohun journalistiseen julkisuuteen:

40 miljoonaa. Eli saman verran kuin hallituksen vuosittaiset säästöt peruskoulusta. Kuka 
tämän on lobannut ja miksi helvetissä tämä jatkuu. (MT 28.9.2018, lainaus Tuomas Enbus-
ken Twitter-tililtä.)

Twitter-keskustelun sytyttämässä roihussa hevospelaaminen ja ravit esitettiin turhanaikai-
sena ja hevospelit jopa tuomittavana puuhasteluna, kun ”peruskoululaisten rahat humma-
taan uhkapeleihin ja hevosiin” (MT-lehden 28.9.2017 lainaus Kiesiläinen–Enbuske-vies-
tiketjusta). Vaikka ”pelaaminen ei ole enää… samalla tavalla synnillinen ilmiö kuin… 
menneisyydessä” (Frans Mäyrän haastattelu, Aikalainen 5/2018148), näyttää tämän kapean 
aineiston perusteella siltä, että synnittömyys koskee ensi sijassa viihdepelejä. Rahojen hum-
maaminen sekä uhkapelien ja hevosten liitto kytki Kiesiläisen ja Enbusken tulkintakehyk-
sessä hevospelit – historiasta jo tutuksi tulleella retoriikalla – edelleen synnin koukeroihin. 
Kaksikon sytyttämää somepaloa sammuttivat yhteisvoimin Hipposjohto ja MT-toimitus:

”Tämä ei ole käytännössä minkäänlaista tukea valtiolta”, sanoo Suomen Hippoksen toimi-
tusjohtaja [Vesa Mäkinen].
Raha kiertää nykyään ministeriön budjetin kautta sen vuoksi, että Veikkaus, Raha-auto-
maattiyhdistys ja Fintototo yhdistettiin viime vuoden alusta lähtien.
”Rahat käyvät tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriössä”… selvittää Mäkinen. (MT 
28.9.2018.)

Alkuvaiheen kansalaiskommenteissa ei osoitettu juurikaan ymmärrystä Kiesiläisen ja 
 Enbusken teemoille. Jopa Enbusken kykyä toimia journalistina epäiltiin:

Onkohan siinä enbuskessa sen verran selkärankaa, että tunnustaisi julkisesti levittäneen-
sä… virheellisiä tietoja… Itseään journalistiksi kutsuvan… pitää ilmoittaa samalla voluu-
milla olleensa väärässä kun on väärän tiedon levittänyt. (Yrittäjä JK, kansalaiskommentti 
MT-lehden 28.9.2017 juttuun.)

Median verkkojuttujen kommenttipalstat voi nähdä lehtien paperiversioiden yleisönosas-
tojen digiajan vastineina. Ne keräävät paperiversioita nopeammin kannanottoja, ja keskus-
telu voi heilahdella laidasta laitaan – usein jopa polarisoituen (Neuvonen 2018, 359–360). 
Analysoimani ketjun avausjutun 48 kommentista kuitenkin 45 hyväksyi Hippoksen ja 
MT-lehden selitysmallin: rahapelituotoista vähintäänkin hevospelien tuotto pitää pa-
lauttaa hevosalalle. Yhden kommentin voi tulkita neutraaliksi, ja vain kaksi kommenttia 

148 Mäyrää haastateltiin pelaamisen asiantuntijan, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median pro-
fessorin, roolissa.
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 Enbusken ja Kiesiläisen teemoja ymmärtäväksi. Tulosta selittää osin myös aineisto. Voi 
olettaa, että MT-lehden lukijat puolustavat ainakin jossain määrin hevostalouden etuja. 
Lehti on nostanut 2010-luvun verkkoversiossaan hevoset perinteisten metsä- ja maatalo-
us-osioiden rinnalle omaksi osastokseen (maaseuduntulevaisuus.fi/hevoset), jossa se jul-
kaisee raviurheiluaiheisia uutisia ja videoreportaaseja. MT-lehdellä on lukijaoletuksensa 
muistaen syytä näin heijastella lukijoidensa arvoja (Kunelius ym. 2010, 157). Tässä analyy-
sissä lukijakommentit vahvistivat MT-lehden toimituksen osuneen oikeaan arvioidessaan 
lukijakuntansa tarpeita, eikä kommenttipuheiden polarisoitumista vielä ainakaan alkuvai-
heessa ilmennyt.

Kiesiläisen ja Enbusken epäily hevostalouden tukemisen mielekkyydestä ja Hippoksen 
sekä MT-lehden tarjoama selitysmalli hevospelituottojen kuulumisesta vain hevosalal-
le oli jatkoa tämän työn tapaustutkimusten 1928–1998 väittämäanalyysien pohdinnalle: 
kuuluuko hevospelituotto pääosin vain hevosmiehille vai pitääkö sitä jakaa merkittäviltä 
osiltaan muillekin? MT-lehden ja Hippoksen johdon kannan hevospelien tuoton ja hevos-
talouden tuen liitosta siunasi myös valtiojohto:

Hevostalous ei saa budjettirahoitusta valtion budjetista, vaan 4 prosenttia veikkausvoitto-
varoista, joka on hevospelien kolmen vuoden keskiarvo. (HU 29.9.2018, elinkeinoministeri 
Mika Lintilän vastaus Kiesiläinen–Enbuske-viestiketjuun).

Ministeri, jolla oli taustalla myös rooli Suomen Hippoksen puheenjohtajana (2008–2016), 
haki tukea selitysmallilleen 1970-luvulta. Vielä tuolloin hevostaloutta tuettiin sekä varsi-
naisilla budjettivaroilla että hevospelituotoilla (Mahlamäki 2003, 174). Tässä ajatteluke-
hyksessä kytketään budjetissa yhteen tietyt (peli)tulot tiettyjen (kansalaisyhteiskunnan/
valtiovallan) menojen kanssa. Jos pelitulot eivät riitä, alaa voidaan rahoittaa myös varsinai-
silla, ”vapailla” budjettivaroilla. Hevospelien ja niiden tuottojen käyttö ainakin jollakin 
tavoin ja vähintään pääosin hevostalouden hyväksi puolestaan pohjautuu jo 1920-luvun lo-
pulla tehdylle säädökselle (Edilex 308/1927). Tuolloin siunattiin hevostalouden ja hevospe-
lituottojen liitto. Samaa periaatetta noudatettiin 1930- (RAY) ja 1940-luvulla (Veikkaus) 
muokattaessa suomalaista rahapelikenttää. Vaikka pelin kohteen ja pelituottojen kohdis-
tamisessa on vuosikymmenten aikana tapahtunut useita murtumia ja esimerkiksi urheilu 
on menettänyt veikkaustuottojen osalta valta-asemansa, periaate joidenkin toimintojen 
ja pelituottojen yhteenkuuluvuudesta ei ollut painunut unholaan valmisteltaessa vuoden 
2017 peliyhtiöfuusiota.

Tuota liittoa niin hevospelien kuin koko rahapelikentän osalta kyseenalaistivat niin 
Liberan tutkijat (Pursiainen & Kultti 2017) kuin somekaksikko Kiesiläinen–Enbuske. 
Hevospelien tuottojen jakokeskustelua kehystikin alusta alkaen väittely siitä, mitkä ovat 
kansalaisyhteiskunnan vs. julkisen vallan toiminnan funktiot. Toiminta-alueiden rajoja ja 
hevostalouden etuja haastoi ”vihreä helsinkiläispoliitikko, [joka] jatkaa kritiikkiä ravipe-
lien tuottojen käytöstä” (MT 4.10.2017):
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”Pointtini on kysyä, mikä on fiksuinta käyttöä julkisille varoille… Toimialajärjestölle 
myönnetty erityisoikeus rahapelien järjestämiseen on… verotusoikeus ja aivan selvää julkis-
ta tukea… En mä usko, että ravit loppuisi, jos tukea pienennettäisiin”, Kiesiläinen kuittaa 
MT:lle puhelimessa. (MT 4.10.2017.)

Keskustelun kuluessa kehys, jossa Kiesiläinen esitettiin, vaihteli MT-lehden journalistisessa 
käytännössä: Hän ei ollut vain ajatuspajan toiminnanjohtaja, vaan myös vihreä helsinkiläi-
nen poliitikko, kaupunkilainen, joka uhkasi perinteiseen maaseutuun yhä artikuloituvan 
hevostalouden ja raviurheilun etuja. Käyty väittely oli jatkoa tämän työn tapaustutkimus-
ten väittämäanalyysien esiin tuomalle pohdinnalle, onko hevosurheilu hevospelien tu-
kema elinkeino vai voidaanko hevosurheilu nähdä harrasteena ja hevospelaaminen siitä 
erillisenä omana saarekkeena, bisnesalueena. Kiesiläinen haastoi viimeistään 1980-luvulla 
vakiintuneen ja 1990-luvulla journalistisessa julkisuudessa hegemonisoituneen (ks. luvut 8 
ja 9) näkemyksen hevospelaamisen ja hevosurheilun tiukasta liitosta ja yhteisistä rahavir-
roista. Hän myös epäili, saiko valtiovalta peliyhtiöfuusiossa sittenkään hevospelirahavirto-
jen päätösvaltaa?:

”Päätöksenteko ei vain ole hirveän avointa, kun Hippos ry saa käytännössä päätäntävallan 
asiassa”, [Kiesiläinen] perustelee MT:lle… (MT 4.10.2017).

MT-lehden toimitus omi itselleen vallan selvittää instituutioiden rooleja: ”Nykymallissa… 
Hippos tekee maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksen…, kuinka käytetään 95 pro-
senttia ravipeleistä tuloutettavista tuotoista. MMM tekee niistä päätöksen… Loppu viisi 
prosenttia jää ministeriöön, joka ohjaa rahoitusta hevosalan tutkimukseen ja oppilaitok-
sille sekä kasvatustukiin”. (MT 4.10.2018.) Väittely tukien suuntaamisen päätäntävallasta 
sinetöityi päivää myöhemmin:

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolla on [Kiesiläisen] 
väitteeseen[, että Hippoksella on… yksinoikeus päättää, mihin ravipelituotot suunnataan] 
suoraviivainen vastaus: Se ei pidä paikkaansa. Päätöksen tekee maa- ja metsätalousministe-
riö eikä Hippos. (MT 5.10.2017.)

Maa- ja metsätalousministeriö julkisti hallituksen päätöksen ”Veikkausvoittovaroista 40,5 
miljoonaa hevostalouden edistämiseen” 18.1.2018. Kyse oli hallituksen hyväksynnästä mi-
nisteriön valmistelemaan suunnitelmaan veikkaustuottojen käytöstä hevosalalle 2018. Mi-
nisteriö perusteli tukea sekä elinkeinotoiminnan että vapaa-ajan, urheilun, näkökulmasta. 
Esillä olivat jo tämän työn tapaustutkimuksissa esille tulleet tutut teemat työ ja yhteisölli-
syys. (MMM 2018.):

Palkintotukeen käytettäisiin 19,6 miljoonaa euroa… Riittävä palkintotaso luo… edellytyk-
siä tarvittaviin investointeihin ja kannattavaan elinkeinotoimintaan. (MMM 2018.)

Ravirataverkoston toimintatue[n] avulla tarjotaan kilpailu- harrastusmahdollisuuksia… 
Raviurheilu on Suomen toiseksi suosituin urheilulaji katsojamäärillä mitattuna. (MMM 
2018.)
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Samana päivänä MT-lehti (18.1.2018) julisti otsikossaan ”Hallitus vahvisti kiistellyn tuen: 
Raviradat ja hevostalous saavat Veikkaukselta 40,5 miljoonaa euroa”. Lehden journalismi 
pyrki vahvistamaan julkisen vallan (hallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö) ja niiden 
jatkeiden (Veikkaus ja hevosyhteisöt) asemaa rahapelituottojen, eritoten hevospelituotto-
jen, jaossa. Tuomalla esiin tuen suuntaamisen myös osin ammattimaistuneen raviurheilun 
ydinalueen – hevoskasvattajien ja raviratojen – ulkopuolelle niin ”raviurheilun kuin ratsas-
tuksen keskusjärjestöille… [kuin harrastajien] kesäravir[adoille]” lehti pyrki vaimentamaan 
kriitikoiden näkemystä, jonka mukaan ”kyseessä on kohtuuton valtion tuki[ammattimai-
selle]hevostaloudelle” (MT 18.1.2018).

Keskustelu hevosalan tukemisesta valtion varoin kuumeni uudelleen helmikuussa 2018. 
MT-lehti (20.2.2018) nosti uutispalstalleen Mikko Kiesiläinen twitter-tilillään julkituo-
man lausuman, jonka mukaan ”Kaustisen ravirata sai [2017] 977 000 euroa valtion tukea… 
[kun]Kaustisen kunnan liikuntatoimen budjetti sen sijaan oli [vain] 287 000 euroa”. Kes-
kusteluun antoi lisäkierroksia kansanedustaja Juhana Vartiainen (Kok.), joka totesi, että ”…
tukea rahastavat hevosenomistajat ja tukia saavat eivät edes viitsi todeta: ’olen tässä jäävi…’, 
vaan menevät suoraan… älyllisyyden viemäritasolle” (emt). Heitollaan Vartiainen tuomitsi 
hevosväen omaan stereotyyppiseen menneen maailman lokeroonsa rakentaen rajan nor-
maalin ja poikkeavan välille (Hall 1999, 190–192). Hän käytti samaa menetelmää kuin 
veikkausjohtaja Pekka Martin ravikriisissä 1981–1982. Tuolloin oli normaalia tukea tai-
detta ja liikuntaa, ei hevosten juoksukilpailuja – liki neljä vuosikymmentä myöhemmin 
tukea rahastava hevosväki oli vajonnut ”älyllisyyden viemäritasolle”. (Emt., 190–192; ks. 
myös Mahlamäki 2003, 248–249.) MT-lehti (20.2.2018) toi esiin myös hevoskasvattajan 
Vartiaisen näkemystä vastustavan lausuman ja veti nettiversiolle tyypilliseen tapaan mut-
kat suoriksi toteamalla:”[Tuki]raha on raveissa totopelillä kerättyä voittoa [, joka kuuluu 
hevosväelle]”.

MT-lehden verkkojulkaisu keräsi 15 kommenttia. Vartiaisen hevosväkeen kohdistaman 
lausuman voi varauksin tulkita miltei sananvapauden varjolla elämöiväksi vihapuheeksi. 
Mutta nämä varaukset eivät ole tarpeen juttuun lähetettyjen kommenttien osalta: vihapu-
heen tapaan ne polarisoituivat (Neuvonen 2018, 359–360). Suurin osa (12 kpl) kommen-
teista vastusti Vartiaisen ulostuloa vihaan ja inhoon pohjautuvilla lausumilla, joskin löytyi 
myös kolme Vartiaisen näkemyksiä myötäilevää kommenttia:

Metsänraivaaja Vartiaista ei saa laittaa viemäriin, vaan ongelmajätteeseen (KK, kansalais-
kommentti MT-lehden 20.2.2018 juttuun).

Kepulaista kieroiluahan tämä on. Rahaa suunnataan varakkaille, eikä maaseudun köyhille 
ihmisille. Haloo nyt jo. (JJ, kansalaiskommentti MT-lehden 20.2.2018 juttuun.)

Vartiaisen heittämään haasteeseen ehätti ensimmäisenä vastaamaan Hipposjohto toimi-
tusjohtaja Vesa Mäkisen perätessä Vartiaiselta esiintymistä kansanedustajalta edellytettä-
vällä arvokkuudella ja tutumista raviurheilun tukipäätöksiin:
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Se, että yleistetään koko ryhmä, on vähintäänkin harkitsematonta (MT 21.2.2018: ”Hip-
pos: Juhana Vartiainen tutustukoon raviurheilun tukipäätäksiin – ’Vähintäänkin harkit-
sematonta yleistystä’ ”).

Hippos pyrki torjumaan Vartiaisen luomaa ”me ja muut” -asetelmaa, jossa hevosväen roo-
lina oli olla syrjitty muut (Hall 1999, 152–160; Raittila 2004, 18–26). Asemasotaa, joka 
ilmeni taistona määräysvallasta ohjata peliyhtiöfuusion myötä kohonneita hevospelituot-
toja, raamitti 1980-luvun hevospelipuheen tapaan kamppailu totuudesta. Niin ravikriisin 
1981–1982 (Luvut 3 ja 8) kuin tämän suppean aineiston perusteella peliyhtiöfuusion 2017 
jälkeisessä hevospelituottojen käyttöä pohtivassa puheessa ”tosiseikat ja totuus sanan var-
sinaisessa merkityksessä olivat… [usein vain] sosiaalisia konstruktioita, joita käytettiin… 
kamppail[taessa] määräysvallasta” (Malmberg 2017, 55). Vartiaisen totuuteen otti etäisyyt-
tä myös kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen varaten kuitenkin itselleen mahdolli-
suuden tarkastella hevostalouden tukia myös kriittisesti:

[Hevoskimpoissa mukana olleena] en… koe vajonneeni… Vartiaisen mainitsemalle älyllisel-
le viemäritasolle… Vartiainen on tunnettu räväköistä kommenteistaan, mutta… tässä kiel-
tämättä on… retorisen ylilyönnin makua. (MT 21.2.2018: ”Kokoomuksen puoluesihteeri 
Vartiaisen ravipuheista: ’Retorisen ylilyönnin makua’ ”.)

Taistelu totuudesta ja hevospelituottojen määräysvallasta jatkui seuraava päivänä Kaijalee-
na Runstenin kirjoittamassa kolumnissa ”Ravien valtiontuki pois – kuka voittaisi?” (MT 
22.2.2018). Juttu alkoi Helsinki vs. maaseutu -vastakkainasettelulla: ”Hevosväen kyyky-
tys jatkuu, [kun… Helsingin herrojen tavoitteena on ajaa alas valtiontuet, joita raviradoille 
maksetaan valtionkertymästä” (emt.). Juttu oli selkeästi kolmikon Kiesiläinen–Enbuske–
Vartiainen teemojen vastainen:

Jos hevospelikertymän tuloja ei palautettaisi ravien järjestämisen kuluihin, ravipäivät vähe-
nisivät nopeasti ja tuntuvasti… Seurauksena olisi, että ravitoiminnan kuihtuminen vaikut-
taisi suoraan hevosten kanssa harjoitettavaan harrastamiseen… Eläinlääkäripalvelut sekä 
hevosten rehujen, heinien ja varusteiden tuotanto hiipuisivat. (MT 22.2.2018.)

Jos rahapelimonopoli ja siihen liittyvä valtiotuki purettaisiin, siitä hyötyisivät… ainoastaan 
ulkomaiset peliyhtiöt… Sitäkö tällä twiittikampanjalla tavoitellaan? (MT 22.2.2018.)

Hevostalouden valtiontukea perusteltiin hevosalan työllistävyydellä – maaseudun valta-
lehdessä pääosin maaseudulle sijoittuvalla työllä. Tähän MT-lehden totuuteen sitouduttiin 
myös kaikissa kolmessa lukijakommentissa:

Hyvä kirjoitus… Haluaako Kiesiläinen ja kumppanit edes uskoa vaikka niille laitettaisiin 
kuinka selvät faktat eteen… . (AH, kansalaiskommentti MT-lehden 22.2.2018 juttuun.)

Talouselämä-lehti kiinnostui hevoskentän rahoitus- ja toimintarakenteesta maaliskuun 
2018 alussa. Se nosti esiin kolmikon Kiesiläinen–Enbuske–Vartiainen hevostalouden val-
tiontukiin kohdistaman kritiikin (TE 3.3.2018). Veikkauksesta Hippoksen toimitusjohta-
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jaksi siirtynyt Vesa Mäkinen torjui arvostelun ja kiitti peliyhtiöfuusion myötä syntyneen 
uuden rahapelikentän rakenteen sujuvuutta:

Meillä ei ole uudesta [rahapeli]yhtiöstä pahaa sanottavaa… Ilman rahapalkintoja hevos-
kasvatus ja yrittäminen lakkaisivat Suomesta. Esimerkiksi Saksa oli aiemmin iso ravimaa. 
Kun hevospelien tuotot ohjattiin pois alan ulottuvilta, raviurheilu taantui. (TE 3.3.2018: 
”Ravipelaaminen kasvoi – ’Ilman rahapalkintoja hevoskasvatus ja -yrittäminen lakkaisivat 
Suomesta’ ”.)

Lausuma oli jatkoa tämän työn tapaustutkimusten väittämäanalyysin pohdinnalle, pitää-
kö rahapelikenttää koskevassa lainsäädäntötyössä ottaa huomioon myös muiden maiden 
kokemukset? Kotimaisuus vs. ulkomaisuus -teema on pitänyt pintansa rahapelipuheessa 
yli sadan vuoden ajan.

Myöskään argumentit hevospelituottojen kuulumisesta hevosalalle, eivät ole kokeneet 
tämän aineiston perusteella juurikaan muutoksia sitten suomalaisen hevospelaamisen 
alku taipaleen. TE-lehti (3.3.2018) esitti avausjutussaan laveasti alan avainlukuja: ”Hevos-
talouteen… sitoutu[u] vuosittain 830 miljoonaa. Summa sisältää… 74 000 hevosen… palve-
lut, hevosyritysten ja tapahtumien liikevaihdon ja investoinnit, ravipelaamisen sekä hevos-
alan koulutuksen”. Ne pohjustivat lehden hehkutusta alan työllistävyydestä: ”Hevosalalla 
on… 3 000 yritystä, ja ala työllistää… 15 000 ihmistä” (emt.)149. Hevosalan julkisen tuen 
kohdentumista pääosin vain raviurheiluun loivensi Hippoksen toimitusjohtaja:

Tuki ei kohdistu vain kilpahevosiin, vaan hyöty valuu laajasti kaikille hevosalan toimijoil-
le. Etenkin maaseudun yritystoiminnassa hevosalalla on… merkittävä rooli. (TE 3.3.2018: 
”Ravipelaaminen kasvoi – ’Ilman rahapalkintoja hevoskasvatus ja -yrittäminen lakkaisivat 
Suomesta’ ”.)

Jälleen kerran työ oli argumentti, joka sitoi yhteen hevospelaamisen ja sen tuoton suun-
taamisen pääosin raviurheiluun. Liittoa täydensi maaseudun valtalehdessä yhteys maaseu-
tuun. Avausjuttunsa ohella TE-lehti julkaisi myös 3.3.2018 raviurheilun ja ratsastuksen 
keskinäistä asemaa hevostalouden tukikentällä pohtineen jutun. Lehden toimitus pyrki ju-
tussaan rakentamaan vastakkainasettelua feminiinisen, pääosin naisten harrastaman rat-
sastukseen, ruumiinkulttuuriin ja hyvinvointiin tukeutuvan hevostalouden sekä Suomelle 
tyypillisen, mutta eurooppalaisesta hevostalouden valtavirrasta poikkeavan miehisen, pää-
osin kilvanajoon ja rahasta pelaamisen nojaavan raviurheilun välille (Eklund ym. 2007, 39; 
Saastamoinen 2018a, 28). Ratsastajainliiton johto ei lähtenyt mukaan lehden rakentamaan 
asetelmaan, vaan otti käyttöön laajan hevostalouden käsitteen:

Vaikka ratsastus saa vain murto-osan [0,17 M€] Veikkauksen tuotoista [40,5 M€] raviurhei-
luun verrattuna, Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall on… tyytyväinen.

149 MT-lehti oli hakenut hevosalan työllistävyyden numerotietonsa Uudistuva hevostalous -projektin en-
nakkotiedoista, joissa tutkija Markku Saastamoinen (2018a) totesi rehvakkaasti, että ”Hevostalous työllistää 
yhtä paljon kuin Lapin matkailu”.
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”Järjestelmä on ehdottoman tarpeellinen koko hevosalalle. Ilman Veikkauksen tukea koko 
hevostalous ja -kasvattaminen romahtaisivat… ”, Sundwall sanoo. (TE 3.3.2018: ”Ratsas-
tusyritykset kannattavat heikosti, ’Ilman julkista tukea meillä olisi vain virtuaali- ja kep-
pihevosia’ ”.)

Kun vastakkainasettelun luominen ei TE-lehdelle onnistunut, toi se esiin tulkinnan rat-
sastuksen ja urheilun yhteydestä sekä Ratsastajainliiton toiminnan laaja-alaisesta yhteis-
kunnallisesta ulottuvuudesta. Yhdistämällä urheilun ja ratsastuksen sekä ratsastuksen 
moninaiset ulottuvuudet laajasti hyväksyttyihin toimintoihin, lehti heitti vielä epäilyksen 
varjon raviurheilun saamalle tuelle:

Ratsastajainliitto saa pääosan julkisesta tuestaan muiden urheilulajiliittojen tapaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriöltä... [2017] tuki oli 715 000 euroa… Ministeriö tuki myös 70 000 
eurolla Suomen suurinta ratsastustapahtumaa… Lisäksi Kela tukee yksittäisten ihmisten 
hevosterapiaa tai hevosavusteista toimintaa… 2016 Kela myönsi 2,4 miljoonaa euroa hevos-
ten kanssa tehtävään fysio- tai toimintaterapiaan… . (TE 3.3.2018: ”Ratsastusyritykset kan-
nattavat heikosti, ’Ilman julkista tukea meillä olisi vain virtuaali- ja keppihevosia’ ”.)

MT-lehti (5.3.2018) esitti verkkouutisessaan TE-lehden pohdinnasta pääosin vain tukijär-
jestelmän raviurheilua myötäilevät osiot. Pääosin maaseudulle sijoittuva (ravi)hevoskasva-
tus oli lehden varjeluksessa oleva hevostalouden ydinalue:

Suomen Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall toteaa… että tukijärjestelmä on tar-
peellinen koko hevosalalle. Sundwall arvioi [TE-]lehdessä, että ilman Veikkauksen tukea 
hevostalous ja -kasvattaminen romahtaisivat. (MT 5.3.2018: ”Ratsastajainliitto puolustaa 
hevosurheilun tukea Talouselämässä: Ilman tukea meillä nähtäisiin vain virtuaali- ja kep-
pihevosia”.)

Peliyhtiöfuusion jälkeinen tukikeskustelu sulkeutui tämän aineiston osalta 16.3.2018. Tal-
ven 2018 kuluessa hevostaloustukien näkyvimmäksi kriitikoksi kohonnut Juhana Vartiai-
nen sai ”rahapelaamisen dosentilta, hevosenomistaja Pauliina Raennolta” (HU 16.3.2018) 
kutsun vierailla Vermon raviradan talleilla. HU-lehti (16.3.2018) julkaisi vierailusta jutun 
otsikolla ”Ravikriitikko Vermon-visiitillä”. MT-lehti (16.3.2018) kommentoi vierailua 
verkkouutisessaan, joka keräsi kahdeksan lukijakommenttia.

Vartiainen halusi katkaista täydellisesti liki satavuotisen hevospelaamisen tuottojen ja 
hevosalan tukemisen välisen ankkuriköyden (HU 16.3.2018). Näin hän haastoi peliyhtiö-
fuusion valmistelussa vuoden 2015 niin kutsuttuun yhteisymmärryspöytäkirjaan (MMM 
2015) kirjatun hevosurheilun ja ravipelien kiinteän yhteyden ja asetti kyseenalaiseksi siitä 
kumpuavan tarpeen varmistaa hevosalan tuottojen kehitys. Hevospelien rahat eivät Var-
taisen mukaan lankea itsestään selvästi vain raviväelle, vaan myös hevospelirahat kuuluvat 
meille kaikille suomalaisille:

”Taustaoletu[s] on siis se, että hevosurheilua pitää tukea. Voihan sitä mieltä olla, mutta ei 
johdu siitä, että ne rahat jotenkin generoituu hevospeleistä… On… eri päätös, tuetaanko 
viulunsoittoa tai tiedettä, hevosurheilua vai yleisurheilua. Historiallinen perinne on ilmei-
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nen, mutta… mä en osta, että hevospelit tuottavat monopolin yksinoikeuden kautta ja että 
ne rahat jotenkin kuuluisi raviurheilulle. Eihän RAY:n kauttakaan rahoja jaeta pokeriker-
hoille tai korttipakkatehtaille” Vartiaisen linja kuului… . (HU 16.3.2018, Stiina Ikonen: 
”Ravikriitikko Vermon-visiitillä”.)

Hippoksen hellimää hevostalouden aikaansaamaa työllisyysvaikutusta Vartainen mou-
karoi jakamalla työt ”meidän” (ilman julkista tukea toimeentuleviin) aloihin ja ”muihin” 
(julkisen tuen pönkittämiin) toimiin (Hall 1999, 152–160; Raittila 2004, 18–26). Ymmär-
rystä ei juuri herunut vanhakantaiselle maskuliiniselle pelaamiseen ja kilvanajoon perus-
tuvalle hevostaloudelle (Eklund ym. 2007, 39) eikä siitä generoituville työtehtäville. Armoa 
sai SDP:stä kokoomuksen riveihin 2015 siirtyneen taloustieteilijän silmissä hevoskentällä 
vain yksi uuden hevostalouden osa-alue:

”Jos halutaan ylläpitää hevostaloutta… sen itsensä vuoksi ja että on olemassa [sitä varten] 
kotimaista rehutuotantoa, on se yksi tapa... selittää. Mutta taloustieteilijälle nämä eivät ole 
hyötyjä, vaan kustannuksia. Meillä on ihmisiä töissä viennissä ja palvelualoilla, jotka eivät 
tukia tarvitse… [ja] jotka eivät ole töissä hevos- tai maataloudessa, ovat mukana markki-
nataloudessa elättämässä itsensä, tuottamalla osinkoja ja paljon verotuloja… Terapiakäyttö 
on parasta, mitä minulle voitte sanoa”, Vartiainen kärjisti. (HU 16.3.2018, Stiina Ikonen: 
”Ravikriitikko Vermon-visiitillä”.)

Hippos toi esiin myös hevosalan ympärille kehittyneen teollisuuden (HU 16.3.2018). Tästä 
löytyi ravijohdon ja taloustieteilijän yhteinen argumentaatioperusta hevostalouden tukien 
suuntaamiseksi:

”Varusteteollisuus on kansainvälistä. Kun… katsoo suuren ravimaan Ranskan raveja, valta-
osa istuu kärryillä, jotka ovat puhdas suomalainen innovaatio”, [Suomen Hippoksen toimi-
tusjohtaja Vesa] Mäkinen totesi. (HU 16.3.2018, Stiina Ikonen: ”Ravikriitikko Vermon-vi-
siitillä”.)

”Tällaiset ovat hyviä ulkoistusvaikutuksia. Tämä on pätevää puolustamista, toisin kuin 
ne-ovat-meidän-rahoja-selittelyt”, Vartiainen valpastui. (HU 16.3.2018, Stiina Ikonen: ”Ra-
vikriitikko Vermon-visiitillä”.)

MT-lehden (16.3.2018) juttua Vartiaisen Vermon vierailusta hallitsi kysymys hevospeli-
tuottojen kuulumisesta hevostaloudelle. Lehti lähestyi teemaa keskittymällä a) hevosien 
aikaansaaman työllistävyyden pohdintaan maaseudun näkökulmasta ja b) pohtimalla 
peli yhtiöfuusion syntyä hevostalouden näkökulmasta. Vartiainen ei MT-lehden (16.3.2018) 
jutussa nähnyt ravitalouden työpaikkojen luovan oikeutusta Veikkauksen hevospelituot-
tojen suuntaamiselle raviurheilun ja maaseudun hevostalouden rahoittamiseen. Hän epäili 
koko hevosalan työllistävyyden mielekkyyttä – Vartiaiselle hevostyö ja raviurheilu olivat 
turhanaikaisia. Hän asetti jopa kyseenalaiseksi ravihevosien kanssa työskentelevien ihmis-
ten yhteiskuntakelpoisuuden. (Emt.):

Juhana Vartaisen mukaan… ”Meillä on pula osaavista ammattilaisista… Eikö olisi parempi, 
näille [hevosalan] ihmisillekin, että he olisivat kovapalkkaisissa duuneissa vientiteollisuu-
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dessa?... Sitten ne ihmiset olisivat tuottavissa töissä ja maksaisivat veroja”. (MT 16.3.2018, 
Kaijaleena Runsten: ”Juhana Vartiainen haluaa raviväen tuottavampiin töihin – ’Vientite-
ollisuudessa on pulaa työvoimasta’ ”.)

Pohtiessaan peliyhtiöfuusion syntyä hevostalouden näkökulmasta MT-lehti (16.3.2018) re-
feroi Hippoksen toimitusjohtajaa, jonka mukaan ”[peliyhtiöfuusion] pääsyy ol[i] muualla 
kuin hevospeleissä… Valtio halusi… myös ravipelit monopoliin ehkä enemmän kuin ala 
itse… [mutta]… raviurheilu tuottaa joka tapauksessa valtiolle enemmän rahaa kuin mitä 
Veikkauksen tuotoista sille maksetaan”. Kysymykset siitä, kuka hevospelit järjestää ja ke-
nelle hevospelituotot kuuluvat osoittivat elinvoimaisuutensa myös peliyhtiöfuusion jälkei-
sessä hevospelipuheessa. Kahdeksasta MT-lehden (16.8.2018) lukijakommentista kuusi piti 
luonnollisena hevospelituottojen suuntaamista raviurheiluun ja laajemmin maaseudun he-
vostalouteen, ”jokaikinen työpaikka on arvokas”. Yksi kommentoija kiisti ”oikean” työnte-
on ja raviurheilun yhteyden, ja yksi niputti yhteen maanviljelijän ja työttömän – ”molem-
mat elää tuilla”. (MP, OT ja KS, kansalaiskommentit MT-lehden 16.3.2018 juttuun.)

10.5 Hevostalouden ydin – Julkisen vallan operoimaa 
maataloutta vai viihdepalvelua?

Tässä luvussa on kuvattu 2017 toteutetun suomalaisen rahapeliyhtiöfuusion ensi vaiku-
tuksia hevostaloudelle, eritoten raviurheilulle. Tilastollisen analyysin perustella näyttää 
siltä, että fuusion myötä koko hevostalouden kenttä solmittiin yhä tiukemmin sidoksin 
yhteen valtiontalouden elementtien kanssa. Pelin, urheilun ja viihteen täyttämä 2010-lu-
vun lopun hevostalous palasi näin suhteessaan julkiseen valtaan samaan asetelmaan, joka 
vallitsi vetovoiman ja työhevostalouden kiivaimpana valtakautena nuoressa Suomessa aina 
1960-luvun alkuun saakka. Esittämäni analyysi antaa evidenssiä tulkinnalle, jonka mu-
kaan suomalaisella rahapelikentällä 2017 alussa toteutettu muutos on jo ensimmäisten 
kokemusten perusteella tuonut mukanaan merkittäviä muutoksia hevostalouden ja hevos-
pelikentän toimijoille. Eritoten raviradat ja osin hevosalan keskusyhteisöt ovat ajautumas-
sa tilanteeseen, jossa ne esiintyvät julkisen vallan jatkeina – pitkälti julkisen vallan tah-
dosta riippuvaisina valtionavulla toimivina apparaatteina. Huolimatta tästä merkittävästä, 
jo ensimmäisten kokemusten perusteella nähtävissä olevasta muutosprosessista hevosta-
louden kentällä, näyttää lähiluvulla analysoidun suppean aineiston perusteella siltä, ettei 
peliyhtiöfuusio sinällään ole juurikaan vaikuttanut niihin teemoihin, joista raviurheilusta 
ja koko hevostaloudesta 2020-luvun journalistisessa julkisuudessa puhutaan. Vuosikym-
meniä keskeisinä olleiden teemojen asemaa eivät ole horjuttaneet raviratojen ajautuminen 
pääosin valtionavulla toimiviksi julkisen vallan jatkeiksi, eivätkä hevospelikentän sisäiset 
toimintarakenteiden muutokset. On myös nähtävissä, että peliyhtiöfuusio on kiihdyttänyt 
hevostalouden kentällä jo aiemmin käynnistyneitä muutoksia – ratapelin, suomalaisten 
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(ilta)ravien ja hevospelikohteiden marginalisoitumista. Tätä taustaa vasten on puolestaan 
ymmärrettävää hevosjournalismin kentän teemojen pysyvyys.

Koko hevostalouden ja eritoten raviurheilun funktio on puhuttanut yhteiskunnan toi-
mijoita aina Ruotsin ja Venäjän vallan ajoilta. Vaikka rahapeleihin kytkeytyvä synti on 
siirtynyt 2010-luvun puheissa sivummalle, niin alkavan 2020-luvun journalistisessa jul-
kisuudessa pohditaan yhä sitä, onko raviurheilu työnä sittenkin turhanaikaista. Kiistelyt 
hevospelien tuottojen jakamisesta ja raviurheilun kiinnittymisestä harrastukseen tai elin-
keinoon ovat säilyneet liki vuosisadan ajan suomalaisessa journalistisessa hevostalous-
puheessa.

Huoli ulkomaisista rahapeleistä on myös yhä validi. Kyse ei ole vain siitä, otetaanko 
Suomen rahapelikentän säädöstyössä huomioon ulkomaisia kokemuksia vai ei? Kyse on 
sen sopeutumisesta alati globalisoituvaan pelisfääriin tilanteessa, jossa suurin osa hevos-
pelaamista – kuten ylipäätään rahasta pelaamisesta (Salonen ym. 2019, 82) – keskittyy pe-
laamiseen käytetyn rahamäärän kautta tarkasteltuna yhä pienemmälle pelaajajoukolle. Jo 
2016 noin 2 % suomalaisista hevospelaajista vastasi 90 % koko hevospelaamisen vaihdosta, 
ja suurpelaajien peleistä noin 30 % suuntautui ulkomaisiin pelikohteisiin (Vähänen 2016). 
Kun entistä pienempi joukko vastaa yhä suuremmasta osasta hevospelitoimintaa, koko he-
vosalan uskottavuus jaettaessa suomalaisen rahapelikentän tuottoja on riippuvainen yhä 
pienemmän pelaajajoukon toimista. Pelaajajoukon polarisoituminen muutamaan kymme-
neen suurpelaajaan ja yhä harvalukuisempaan ”mummopelaajajoukkoon” ja hevospelien 
suuntautuminen yhä kiihtyvällä tahdilla ulkomaisiin kohteisiin näyttää tilastoaineistojen, 
tehtyjen selvitysten sekä haastattelujen perusteella jatkuvan siirryttäessä 2020-luvulle.

Mitä sitten lähitulevaisuudessa tapahtuu hevospelien ja hevostalouden kentällä? Kyse 
ei ole vain hevospelaajien toimista. Hevoskentän rahoitus on riippuvainen niin suomalai-
sen rahapelikentän kehityksestä yleensä kuin suomalaisten poliitikkojen mielenliikkeistä 
heidän puntaroidessaan ylipäätään rahasta pelaamisen ja sen aikaansaamien rahapelivir-
tojen hyötyjä ja haittoja. Pohtiessaan peliyhtiöfuusion jälkeisiä hevostalouden rahavirtoja 
ja niiden kytkemistä hevostaloustukien kautta koko maaseudun ja maatalouden pönkittä-
miseen Juhana Vartiainen päivitti vuosisataisen raviurheilun funktiopohdinnan 2010-lu-
vulle (MT 16.3.2018). Puntaroidessaan muun muassa Raennon ja Härmälän (2012, 138) 
esille nostamaa sekä Palukan ym. (2014) toistamaa pohdintaa raviurheilun perimmäisestä 
tarkoituksesta – miksi hevoset juoksevat kilpaa? –, Vartainen nosti esiin raviurheilun ole-
muksen kaksi ääripäätä:

”Jos tämä ei ole maataloutta, niin mitä tämä.. on. Viihdepalveluako?”(MT 16.3.2018, Kai-
jaleena Runsten: ”Juhana Vartiainen haluaa raviväen tuottavampiin töihin – ’Vientiteolli-
suudessa on pulaa työvoimasta’ ”.)

Vaikka hevoskentän puheiden teemat säilyvät journalistisessa julkisuudessa siirryttäessä 
2020-luvulle liki entisellään, ei se suinkaan tarkoita, etteikö koko hevostalouden kenttä 
olisi suurimmassa murroksessa sitten hevospelien sallimisen, pikemmin päinvastoin. Glo-
balisaation kehystämässä uudelleen muotoutuneessa julkisen vallan piirissä hevostalous ja 
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eritoten raviurheilu ovat mittavien muutosten edessä. Palaan tähän muutosten pohdintaan 
esitellessäni koko työni tuloksia luvussa 11 sekä spekuloidessani raviurheilun ja koko hevos-
talouden tulevia näkymiä luvun 12 jälkisanoissa.
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11 Julkinen valta ja kansalaisyhteiskunta 
kaviouran äärellä – Tutkimuksen keskeiset 
tulokset ja niiden pohdintaa

Tässä tutkimukseni tulosten esittämis- ja johtopäätösluvussa tuon aluksi esiin työni kes-
keiset tulokset, ensin tiivistetysti ja sitten niitä kunkin pääluvun (hevostalous, hevospelaa-
minen, journalismi) osalta yksityiskohtaisemmin pohtien. Pyrin keskittymään aiemmin 
esiin tuotujen tulosten synteesiin.

Työni tutkimusasetelma on johdannossa esitettyyn tapaan kaksiosainen. Ensinnäkin 
olen tarkastellut raviurheilun, hevospelaamisen ja koko hevostalouden yhteyteen muotou-
tuvia kulttuurisia merkityksiä ja kenttiä sekä journalismin roolia näiden kehityksessä. Pyr-
kimyksenäni on näin ollut luoda yleiskuva muuttuvista merkitysympäristöistä hevosväen 
kulttuurisina toimintaympäristöinä. Toisena tavoitteenani on ollut tarkastella hevosalan 
murrosten – tapaustutkimusten ja vuoden 2017 Suomen rahapelikentän muutosten ana-
lyysin – kautta sitä, millaisia konkreettisia julkisia kiistoja ja merkityskamppailuja hevos-
peleistä ja niiden myötä raviurheilusta ja koko hevostaloudesta käytiin suomalaisessa yleis-
julkisuudessa. Näin tätä kautta pyrkimyksenäni on ollut siis kuvata, miten raviurheilu- ja 
hevos(peli)innon tartuttama väestönosa toimi ja selviytyi hevostalouskentän julkisuudessa, 
jossa kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta mittelevät voimiaan taistossa hevostalouden 
merkityksistä, funktioista ja ennen kaikkea hevospelituotoista.

Vaikka hevostalouden käsitteestä käydään yhä merkityskamppailuja, työni lähtökohta-
na on ollut ennakkoymmärrys hevostaloudesta eräänlaisena yläkäsitteenä. Sen elementtejä 
ovat muun muassa raviurheilu, ratsastus, hevosjalostus, hevoskasvatus ja hevospelaaminen. 
Huolimatta hevostalouden määrittelyn laajuudesta ja sen kiinnittämisestä koko hevosalan 
sateenvarjoksi olen keskittynyt työssäni pääosin ravisektoriin ja siihen läheisesti liittyviin 
hevoskasvatus- ja hevospelikenttiin sekä hevosjournalismin ravi- ja pelijournalismin kysy-
myksiin. Raviurheilu ja sen vanavedessä hevosiin kohdistuva rahapelaaminen nousivat jo 
1970-luvulla hevostalouden keskiöön. Tämän nousun tarkastelu – sitä edeltävine ja siitä 
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juontuvine tapahtumineen – kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan välisenä koitoksena 
on muodostanut tutkimukseni keskeisen rungon.

11.1 Julkinen valta hevoskentän herrana
Tutkimukseni keskeisin tulos kytkeytyy juuri kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan 
taistoon hevostalouskentän herruudesta. Työssäni nousee esille valtiovallan ja hevoskentän 
suhteen tiiviys: Hevosalaan – urheiluun, jalostukseen ja peleihin – kytkeytyvät (hevosta-
lous)poliittiset intohimot ovat sitoneet kansalaisyhteiskunnan hevosväen ja julkisen vallan 
tiukoin sitein toisiinsa. Lukujen 2–4 kuvausten, tapaustutkimusten ja peliyhtiöanalyysin 
perusteella ilmenee, että valtiovalta on ollut suurimman osan aikaa hevostalouden mer-
kitysten ja koko hevoskentän herra. Näyttää myös siltä, ettei EU-Suomen yhä globalisoi-
tuvammassa maailmassakaan valtio ole hellittämässä raviurheilun, hevospelien ja koko 
hevostalouden valtikasta – pikemminkin päinvastoin: 2010-luvulla hevostalous sekä sen 
keskeiset osa-alueet raviurheilu ja hevospelaaminen olivat jo pääosin siirtyneet kansalais-
yhteiskunnan sektorilta takaisin valtion tiukkaan ohjaukseen.

Julkinen valta hallitsi suomalaista hevostaloutta aina 1960-luvulle saakka liki suve-
reenisti.  Hevosjalostuksen kentällä se määritteli, minkälaisia hevosia piti jalostaa ja kas-
vattaa. Suosimalla jalostussäädöksillä työhevosta valtiovalta jätti raviurheilun pääosin 
kansalaisyhteiskunnan haltuun. Aina 1960-luvun puoliväliin saakka raviurheilun nousua 
padottiin myös vedonlyöntisäännöksillä. Pitämällä pelaajien osuudet hevospelien myyn-
nistä alhaisina ne estivät totopelin suosion kasvua. Luovuttamalla valtiolle hevospeleistä 
kertyneet varat vain (työ)hevosjalostuksen edistämiseen valtio hidasti 1900-luvun Suomen 
ravirataverkon modernisointia ja rajoitti koko raviurheilun julkista edistämistä verrattuna 
läntisen Euroopan kehitykseen. Kansalaisyhteiskunnan rooli voimistui 1970-luvun alus-
sa niin raviurheilun, hevosjalostuksen kuin hevospelien kentällä. Jalostuksen valvonta ja 
ohjaus siirtyivät valtion virkamiehiltä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan hybridille, 
Suomen Hippokselle. 1970-luvun alun säädösmuutokset mahdollistivat hevospeleistä val-
tiolle kertyneiden varojen käytön myös kansalaisyhteiskunnan raviurheilun edistämiseen. 
Samalla vuosikymmenellä Suomen Hippos toi hevospelivalikoimaan myös valtakunnalli-
sia pelituotteita. Kuitenkin jo 1980-luvun alkupuolella käynnistyi kehitys, jossa valtiovalta 
otti sektori sektorilta takaisin aiempaa merkittävämmän roolin koko hevoskentällä. Tuo 
kehitys huipentui peliyhtiöfuusioon 2017, jonka jälkeen hevospelaajat ja hevospelit ovat 
olleet tiukasti valtion peliyhtiön Veikkauksen hallussa. Raviradoista on tullut valtionavun 
varassa toimivia organisaatioita, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa pelikohteita julki-
sen vallan peliyhtiölle. Näyttää siis siltä, että kansalaisyhteiskunnan ja siihen kytkeytyvien 
merkitysten kukoistuskausi hevoskentällä oli väliaikainen ilmiö, joka liittyi vahvasti ra-
viurheilun valtakauteen hevosalalla. Sen ensimmäiset merkit ilmenivät jo 1960-luvun lo-
pulla, se oli voimakkaimmillaan raviurheilun suuren nousun aikaan, 1970-luvulta 1990-lu-
vun lamavuosiin, ja kukoistuskausi näyttää olevan ohi siirryttäessä 2020-luvulle.



338

Valtiovallan ja sen jatkeiden herruus suhteessa kansalaisyhteiskuntaan sekä hevosta-
louden merkitysten muutokset – jalostuksesta urheilun kautta pelaamiseen – ilmenivät 
kamppailuna hevosalan merkittävistä operatiivisista asemista niin 1900-luvun lopulla kuin 
2000-luvulla. Suomen Hippokseen syntyprosessissa 1970-luvun alussa yhdistykseen valit-
tiin kaksi toimitusjohtajaa, pitkään valtion hevostalousvirkamiehenä toiminut ja hevosja-
lostusliitoissa uransa luonut, agronomi Yrjö Heiskanen ja Ravirenkaan toiminnanjohta-
ja, raviharrastaja, majuri evp. Kaarlo Anttinen (Hevosmiehen kalenteri 1973, 191). Vielä 
1970-luvun puolivälissä valtiovallan ja jalostajien voima peittosi raviväen, ja 1975 henki-
lövaihdoksen myötä Ravirenkaan ykkösmiehen asema Hippoksen organisaatiossa aleni 
toimitusjohtajalle raportoivaksi ravitoiminnanjohtajaksi (Hevosmiehen kalenteri 1975, 
209). Mutta jo vuodesta 1978 alkaen Suomen Hippoksen toimitusjohtajat valittiin pää-
osin raviurheilun kentältä (Suomen Hippos 1978; 1982; 1988; 1994; 2002). Tämä asetelma 
oli voimissaan aina vuoden 2016 lopulle, jolloin yhdistyksen toimitusjohtajaksi valittiin 
valtion peliyhtiössä Veikkauksessa pääosan urastaan luonut Vesa Mäkinen (Suomen Hip-
pos 2016c). Valinnassa ei ilmennyt vain pelaamisen yhä keskeisempi merkitys hevostalou-
den rahoituksessa, vaan myös uusin solmuin tehty tiukempi sidos kansalaisyhteiskunnan 
raviurheilun ja julkisen vallan välillä – sekä julkisen vallan paluu myös yhdistyksen ope-
ratiiviseen vallankahvaan. Sama trendi jatkui 2020-luvulla. Toukokuussa 2020 Hippok-
seen johtoon Vesa Mäkisen tilalle nimitetty Sami Kauhanen ”…siirt[yi] Hippoksen pal-
velukseen Veikkauksesta vedonlyönnin liiketoimintaryhmän johtajan tehtävistä” (HS 
28.5.2020, ”Veikkaus menettää taas yhden avainhenkilön: Hippoksen uusi toimitusjohtaja 
on Sami Kauhanen”).

Kansalaisyhteiskunnan roolin ja merkityksen muutokset hevoskentällä ilmenevät myös 
hevospelaamisen journalistisessa julkisuudessa. Kiivaimpina valtiovallan ja kansalaisyhteis-
kunnan taiston aikoihin, ravikriisissä 1981–1982, ravit ja ravihevoset sekä hevospelit olivat 
julkisuudessa enemmän kuin koskaan sitä ennen, eikä tuota ravikriisin aikaansaamaa jul-
kisuusmäärää ei ole toistaiseksi ylitetty. Hevospelaamisen sekä sen myötä raviurheilun ja 
koko hevostalouden siirto vuoden 2017 peliyhtiöfuusiossa tiukasti julkisen vallan näppei-
hin ei juuri enää herättänyt intohimoja journalistisessa julkisuudessa. Valtiovalta oli myös 
hevoskentän 2010-luvun julkisuuden herra.

Yllä tiivistämäni pääkertomus rakentuu työssäni kolmen teeman pohdinnan kautta. 
Hevostalouden historiallinen pohdinta osoittaa, ettei hevostalouden ja yhteiskunnan kehi-
tystä voi erottaa toisistaan. Hevostalouden kulttuurinen merkitys muuttuu yhteiskunnan 
muuttuessa, mutta samalla hevostalous osa-alueineen on yksi sosiaalinen käytäntö, joka 
muuttaa yhteiskuntaa. Sen piirissä esiin nousevat tulkinnat heijastavat aikaansa, mutta 
myös osallistuvat yhteiskunnallisten merkitysten tuottamiseen. Hevostalous on näin osa 
yhteiskuntaa, jossa julkinen valta on kuitenkin kontrolloinut ja yhä kontrolloi lähes kaik-
kia kansalaisyhteiskunnan hevoskentän alueita.

Rahapelejä koskevan julkisen keskustelun kehitys puolestaan kertoo, että hevospelipu-
heen merkittävimmät peruspilarit pysyvät samoina vuosikymmenestä, jopa vuosisadasta 
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toiseen – puhe hevosiin liittyvistä rahapeleistä on taistelua synnin, rikoksen, moraalin, 
etiikan ja rahan merkitysten hetteikössä. Eri toimijoiden asemat, jännitteet ja tulkintojen 
variaatiot vaihtelevat, mutta sen peruspilarit ovat suhteellisen pysyviä. Hevospelipuheen 
pysyvyys osana yleisempää rahasta pelaamisesta käytävää keskustelua kytkeytyy näin yh-
teiskunnallisten identiteettien rakentamiseen. Synnin, rikoksen, moraalin, etiikan vs. ta-
loudellisen hyödyn kielioppi on toimijoiden roolien ja niiden arvottamisen tuottamisen 
väline. Sillä on tehty ja tehdään yhä ero toisiin, kulloinkin kontrolloitaviin ryhmiin – vä-
lillä ravikuumeen riivaamiin kilpa-ajajiin, välillä pelihimon houkutuksiin langenneisiin 
hevoskentän vedonlyöjiin.

Journalismin kentän tarkasteluni nostaa esiin dynamiikan, jossa hevosjournalismi voi – 
intensiivisten valtakamppailujen kohdalla – hetkellisesti toimia melko itsenäisesti, mutta 
jossa se irtaantumisen jälkeen palaa noudattamaan ja tukemaan hevostalouskentällä val-
litsevaa, pitkälti sen toimijoiden määrittämää järjestystä. Kyse on siitä, kuka kulloinkin 
hallitsee (hevos)journalismin doxaa ja (hevos)talouden doxaa. Kenttien vuorovaikutusta ja 
mittelöä eritellessä voikin nähdä, että hevosjournalismi on ravi- ja pelijournalismin valta-
kausina ollut läheisessä suhteessa hevostalouskentän ravi- ja pelisektoriin. Asian voi tulkita 
kahdella tavalla. Ensinnäkin voi olla niin, ettei hevosjournalismi noudata vahvasti journa-
lismin yleistä kehityspiirrettä (journalismi on viimeistään 1980-luvulta alkaen aktiivisesti 
luonut omaa journalistista diskurssiaan ja ääntään tarjoten kansalaisyhteiskunnan ja julki-
sen vallan toimijoille puhetilan puhua toisistaan ja toisilleen).  Toisaalta voi olla niinkin, 
että työssäni kuvattu journalismin rakenteellinen riippuvuus muista vallan kentistä tulee 
vain tässä yhteen teema-alueeseen keskittyvässä tarkastelussa paremmin esiin. No, oli niin 
tai näin, niin huomattavaa on sekin, että julkisuudessa menestyäkseen hevostalousinstituu-
tiot ovat myös medioituneet. Ne ovat sopeuttaneet omaa toimintaansa median toimijoihin 
omaksumalla median esitys- ja toimintatapoja. Sopeutuminen on koskettanut hevosken-
tän toimijoista eritoten ravi- ja peli-instituutioita. Tässä kenttien vuorovaikutussuhteessa 
myös hevosmedia on omalla tavallaan medioitunut. Julkisessa kamppailussa menestyäk-
seen myös hevosmedia on imenyt itseensä piirteitä ravi- ja peli-instituutioiden toiminnasta.

Tapaustutkimusteni ja vuoden 2017 peliyhtiöfuusion analyysini mukaan hevos-
pelaamiskeskustelun toimija-asemien ja -roolien muutos asettui osaksi myös niin nuoren 
Suomen, YYA-ajan alun, 1900-luvun lopun kuin 2010-luvun julkisuuden kentän erilais-
tumista. Nuoren Suomen 1928 ja vuosien 1955–1966 hevosjournalismissa olivat useim-
miten puheen kohteena kansalaisyhteiskunnan toimijat. Eritoten 1950- ja 1960-luku-
jen YYA-Suomen julkinen valta puhui pääosin raviratojen edustajista ja hevosmiehistä. 
Puhuja rakenne- ja kohdeanalyysin tulokset ovat erisuuntaisia kuin 1980-, 1990-lukujen 
ja 2010-luvun ravijournalismissa. Tuolloin päättäjät osallistuivat puheteoillaan prosessiin 
keskimääräisen toimijan tavoin mutta olivat selkeästi merkittävämpi puheen kohde kuin 
1920-, 1950- tai 1960-luvulla.

Miksi 1920-, 1950- ja 1960-lukujen tulokset ovat erilaisia verrattuna 1980-, 1990- ja 
2010-lukuihin? Valtiojohto hallitsi halutessaan nuoren Suomen ja YYA-ajan alun julkis-
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ta kenttää eikä siihen tuolloin kyetty journalisminkaan kentällä kohdistamaan erityistä 
kriittisyyttä. Myös eri osatutkimusten tapahtumainkululla on yhteytensä tuloksiin. Sää-
dösmuutoksilla 1926–1928 ja 1955–1966 pyrittiin parantamaan ravimiesten ja -ratojen ase-
maa. Näin hevosväen ja raviratojen esilläolo julkisen puheen kohteena on osin selitettävissä 
jo ajankohdalla. Raviväen ja -ratojen asema oli toki huolenaiheena 1980-, 1990- ja 2010-lu-
vullakin, mutta tuolloin vaatimusten kohteena oli ensi sijassa valtiojohto. Yhden selityk-
sen toimijoiden asemien muutokseen journalismin kentällä voi tarjota globalisaatioon jo 
1980-luvulta alkaen kytkeytyvä sosiokulttuurinen muutos: markkinasuhteiden merkityk-
sen kasvu valtioiden sisällä ja välillä merkitsi myös poliittisen eliitin roolin problematisoi-
tumista (Alasuutari & Ruuska 1999, 11–12).

Ensimmäisen tasavallan ja toisen tasavallan varhaisvuosikymmenien Suomen valtio-
johto ei ollut luovuttanut valtikkaansa talouden toimijoille tai ylikansallisille yhteisöille. 
Kansallisen julkisen vallan rooli journalismin kentällä oli näin aina 1900-luvun puolivä-
liin saakka erilainen verrattuna vuosituhannen loppuun ja 2000-lukuun. 1920-, 1950- ja 
1960-luvuilla valtiovallan ei välttämättä tarvinnut vastata kansalaisyhteiskunnan julkisiin 
esilletuloihin. Journalismi oli varsin heikko suhteessaan politiikkaan ja valtioon, ja sama 
päti myös hevosjournalismin ja hevostalouden poliittisen sääntelyn suhteeseen. Näin jul-
kisuudella ei tuolloin välttämättä ollut suurta vaikutusta siihen, miten asiat tapahtuivat. 
Valtaa käsissään piteli valtiojohto, jolle julkisuus ei ollut vielä ratkaiseva poliittinen valta-
resurssi. Valtiojohto ei 1920-luvulla eikä vielä 1950- tai 1960-luvuillakaan juuri joutunut 
kriittiseen tarkasteluun. Kritiikin mahdollisina kohteina olivat kansalaisyhteiskunnan 
toimijat. Olen tiivistänyt tapaustutkimusteni ja vuoden 2017 peliyhtiöanalyysini keskeisen 
annin taulukkoon 11.1, jota seuraavassa vielä lyhyesti tulkitsen.
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11.2 Hevostalous – Kiinteä osa yhteiskuntaa
Hevostalous-luvussa (luku 2) olivat pohdinnan kohteina hevostalouden merkityksen muu-
tokset ja hevosalan kamppailu omasta asemastaan yhteiskunnassa. Tarkoituksenani on siis 
ollut tarkastella hevostaloutta koko yhteiskunnan muutosta vasten. Kehystin pohdintaa 
Alasuutarin toisen tasavallan periodisaatioilla ja Baumanin raskaan ja notkean modernin 
murroksen pohdinnoilla. Tässä pitkässä tarinassa hevostalouden ja yhteiskunnan kehitys-
tä ei voi erottaa toisistaan. Hevostalouden merkitys muuttuu yhteiskunnan kehittyessä, 
mutta hevostalous on myös sosiaalinen käytäntö, joka siihen kytkeytyvien instituutioiden 
kera muuttaa yhteiskuntaa. Esimerkiksi hevosten suojelu oli lähtökohtana suomalaiselle 
eläinsuojelutyölle. Ravien myötä alkanut hevospelaaminen on taasen avannut portit laa-
jemmalle, koko suomalaista yhteiskuntaa koskevalle rahasta pelaamiselle kaikkine seuraa-
muksineen, ja hevospelien varhaisen automaation voi nähdä digiajan ensi signaalina.

Tämä hevostalouden ja yhteiskunnan nivoutuminen toisiinsa on yksi keskeisistä ha-
vainnosta työssäni. Se voi ulkopuoliselle tuntua itsestään selvyydeltä, mutta alan toimi-
joille se on tärkeä huomio. Yhteiskunnan kehitystä voi lukea esiin myös hevostalouden 
historiasta, joka ei ole mikään omalakinen alueensa. Ajatus joidenkin yhteiskunnallisten 
kenttien omalakisuudesta (jossa keskiössä ovat kentän omat, joskus jopa lain säädöksistä ja 
vallitsevasta moraalista poikkeavat sisäiset säännöt) on usein liittynyt julkisuudessa urhei-
luun (ks. esim. ”Oivion kommentti: Lätkän pyhä koodi on rikki”, IS 3.9.2012). Myös he-
voskentällä tällainen usko oli 2010-luvulla vielä niin vahva, että alan johtavalla journaalilla 
oli syytä muistuttaa sen vaaroista:

Suomalaisella raviurheilulla on vahva historia pompöösissä mahtailussa yhteiskunnallisen 
päätöksenteon käytävillä. Moinen pysyköön historiana (”Lintilän oppi”, pääkirjoitus, HU 
28.10.2016).

Hevostaloutta niin oleellisena osana yhteiskuntaa kuin sen osien eristäytymispyrkimyk-
siä ovat tutkijat toki tuoneet esiin jo minua aiemminkin. Mikko Kumpulainen (2007, 36) 
teroitti, kuinka ”tärkeää [on] muistaa, että hevonen ja koko hevostalous on osa yhteiskun-
taa ja kulttuuria”. Kalle Maijala (2007, 87) taasen totesi, että ”hevostalouteen vaikuttavat 
voimakkaasti yhteiskunnalliset muutokset”. Pauliina Raento ja Lassi Härmälä (2012, 140) 
puolestaan pohtivat hevostalouden ja yhteiskunnan suhdetta raviurheilun aseman kautta: 
” ’Ulkopoliittiset’ kulttuuriset ja rakenteelliset vaikeudet yhdessä junttilajin imagon kanssa 
syvensivät suomalaisen raviterritorion saarekkeisuutta ja sisäänlämpiävyyttä vahvistamalla 
kotimaan rajoja ’meidän’ ja ”muiden’ välillä”. Taisto raviurheilun asemasta korostaa vallan, 
rajanvedon ja identiteetin merkitystä pohdittaessa hevostalouden ja yhteiskunnan suhdet-
ta. Tämän suhteen ymmärtämistä eivät helpotta alan vanhojen vastakkainasettelujen (etelä 
ja pohjoinen, kaupunki ja maaseutu, lämminveriset ja suomenhevoset, raviväki ja jalostajat) 
täydentyminen 2010-luvun uusilla risteytyksillä. (Emt., 136, 140, 143,) Myös ruotsalaisissa 
tutkimuksissa (Berglund 2006, 85) nousee esiin hevosalan ja yhteiskunnan kiinteä suhde: 
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pohdittaessa hevosurheilun, julkisuuden ja yhteiskunnan suhdetta muutokset urheilussa 
liittyvät aina yhteiskunnan muutokseen.

Vaikka tutkimuksissa on aika ajoin tuotu selkeästi esiin niin hevostalouden rooli osana 
yhteiskuntaa kuin myös alan toimijoiden (hevosalalle usein haitalliset) pyrkimykset pai-
nottaa itsenäisyyttään, ei viesti ole ulottunut kovin syvälle hevoskenttään. Tämän vuoksi 
on mielestäni tarpeellista korostaa työni keskeisenä havaintona paitsi hevostalouden roolia 
yhteiskunnan kiinteänä osana myös sitä, miten hevostalouden muutoksista voi varsin var-
hain lukea koko yhteiskunnallista kenttää koskevia muutoksia. Tulkinnalleni antaa pontta 
Hevosurheilu-lehden (11.3.2016) pääkirjoituksen ”Valtuuskunta ja vastuu” loppukaneetti. 
Kirjoituksessa päätoimittaja Jussi Lähde pohti hevospeliyhtiö Fintoton roolia ja koko he-
vostalouden asemaa yhteiskunnan kentässä valtiovallan ajaessa kevättalvella 2016 suoma-
laisia rahapelitoimijoita yhteen, valtio-omisteiseen yhtiöön:

Raviurheilun piirissä elää pelottavan sitkeänä käsityksiä siitä, miten koko muu yhteiskunta 
on väärässä ja vain oman taskun pohjalle puristettu nyrkki edustaa oikeaa tapaa hahmottaa 
ja hoitaa asioita. Jos huomaa olevansa yksin oikeassa, kannattaa vähintään varmistua siitä, 
että perusteet mielipiteen muodostukselle ovat paikkansapitävät ja realistiset.

11.3 Hevospelipuheen peruspilarit kestävät vuosisadasta toiseen
Rahasta pelaamisen luvussa (luku 3) virittyi toinen tutkimukseni keskeisistä teemoista, 
hevospelaamiseen kytkeytyvät merkitykset. Kehystin teemaa Stuart Hallin kehittelemällä 
artikulaatioteorialla.

Lähes vuosisadan (1928–2018) tarkastelussa hevospelipuheen peruspilarit rakentuvat 
pääosin samoista, lähes pysyvistä elementeistä, vaikka artikulaatioiden variaatiot ja asteet 
sekä toimijoiden asemat ideologisen taiston kentällä vaihtelevat. 1900-luvulla hevospeli-
puheen keskeinen sisältö oli pääosin taistelua synnin, rikoksen, moraalin, etiikan ja rahan 
merkitysten hetteikössä. 2000-luvulla on (hevos)pelaamisen (kuten koko rahapelikentän) 
keskusteluun yhä useammin tuotu näkemys, jossa korostuu (liika)pelaamisen tulkinta 
myös sairautena. Koko hevostalouden ja siihen kytkeytyvän hevospelaamisen perustaa 
kaivaakin 2000-luvulla myös medikalisoituminen (ks. lisää medikalisaatiosta esim. Zola 
1972; Lahelma 2003; Kuuluvainen ym. 2012; Ruuska & Sulkunen 2013). Rahasta pelaa-
miseen aiemmin eritoten hevospeleissä kytketty synnin ja rikoksen leima korvautuu mo-
nesti ongelmapelaamisen ja sairauden stigmalla. Synti–rikos–moraali–etiikka-kieliopin 
linja kuitenkin jatkuu, vaikka pelaamiseen liitetään nyt sairaus, rikollisuuden ja synnin 
sijaan tai rinnalle. Hevospelipuhe on näin 2000-luvun rahapelikentän toimijoille areena, 
jossa ne voivat kytkeä syntiä, rikosta, sairautta ja rahallista hyötyä moraalisin, eettisin ja 
taloudellisin sitein toisiinsa tai irrottaa niitä toisistaan – kukin itselleen ja ajankohdal-
leen sopivalla tavalla. Tämän julkisen puheen ainesten pysyvyyttä eivät näytä vuosisadan 
kuluessa hetkauttavan rahasta pelaamisen sääntelyn murrokset: arpajaisten ja toton sal-
liminen 1920-luvulla, rahapelien edunsaajien joukon kasvattaminen 1950-luvulta alkaen, 



344

rahapelipuheen valtikan siirtyminen yhteisöiltä valtiovallalle ja rahapelien funktion uu-
delleenmääritys 1970-luvulta lähtien pääosin hyvinvointivaltion kautta, rahasta pelaami-
sen välineistön kehitys 1990- ja 2000-luvuilla tai suomalaisen rahapelikentän toimijoiden 
fuusion (2017) jälkeinen keskustelu 2017–2018.

Ajattelen, että hevospelipuheen pysyvyys kytkeytyy identiteetin rakentamiseen. Pu-
heessa säilyvä synnin, rikoksen, sairauden, moraalin, etiikan vs. taloudellisen hyödyn kieli-
oppi on yhteiskunnallisessa kamppailussa hevospelikentän toimijoiden ryhmäidentiteetin 
tuottamisen väline. Sillä tehdään eroja toisiin, usein kontrolloitaviksi nähtyihin ryhmiin. 
1920-luvun hevoskentällä kontrolloitavina olivat eritoten maaseudun ravimiehet ja kau-
punkien pelurit. Lämminveriravureiden myötä käynnistyneen ensimmäisen vaiheen kan-
sainvälistymisen, raviratojen infrastruktuurin rakentamisen ja rahasta pelaamisen raken-
teiden ja funktioiden muutokset valtiovalta järjesti kontrolloidusti 1950-luvulta 1980-luvun 
loppupuolelle. 1990-luvulta alkaen pelaamisen kontrolli on kansainvälistymisen toisen 
vaiheen, globalisaation ja digitalisaation, myötä vaikeutunut. Julkisella vallalla onkin ol-
lut 2000-luvulla niin hevospeli- kuin koko rahapelikentällä yhä suurempi huoli ulkomais-
ten pelitoimijoiden, laillisten ja laittomien, aktiviteeteistä Suomen rahapelimarkkinoilla. 
Fuusioimalla suomalaiset pelitoimijat 2017 yhteen valtiovallan omistamaan peliyhtiöön, 
valtiovalta pyrki pitämään kontrollissaan Suomessa pelattavat rahapelit. Fuusion jälkeen 
merkittävä joukko ulkomaisia peliyhtiöitä ei voinut enää kohdistaa pelejään julkisen vallan 
peliyhtiön kautta Suomen raveihin.

Ennen tätä kieltoa voi tilastoanalyysistä (Teivo 2017) ja haastattelusta (Ahjolinna 2018) 
päätellä, että osa suomalaisista hevospelaajista kierrätti pelinsä Suomen raveihin eritoten 
bonuskierroksilla150 pelaajille suomalaista pelitoimijaa parempia peliehtoja tarjoavien ul-
komaisten peliyhtiöiden kautta. Näin 2010-luvun taitteen hevospelikentän rikollisia ovat-
kin nimenomaan ulkomaiset rahapelitoimijat, jotka ilman moraalia ja vastuuta houkutta-
vat kansalaisia pelaamaan. Näin syntyy nykyäänkin synti, rikos, sairaus, moraali, etiikka 
vs. taloudellinen hyöty -kieliopilla ero toisiin, rikollisiin pelitoimijoihin. Tämä eronteko 
toisiin, käyttämällä rahapelipuheen pysyvyyden kielioppia, on hevospelien ja rahasta pe-
laamisen tarkastelun toinen keskeinen huomio.

Rahapelipuheen peruspilareiden pysyvyys antaa pohjaa myös rahapelikentän muu-
tosprosessien samankaltaisuudelle, eritoten toimijoiden näkökulmasta. Alkuvaiheessa 
valtion sallimat rahapelit kytkeytyivät useimmiten kansalaisyhteiskunnan toimintoihin: 
kulttuuriin, hevosiin ja urheiluun. Pelaamisen taloudellisen merkityksen kasvaessa rahas-
ta pelaaminen kytkeytyy kuitenkin yhä suoremmin julkisen vallan omaan toimintaan. 
Veikkauksen muutos urheilumesenaatista myös tieteen, taiteen, kulttuurin ja nuorisotyön 
sponsoriksi 1950-luvulla ja Hippoksen hevospelifunktion muutos hevosalan tukijalasta 
myös hyvinvointivaltion rahoittajaksi 1980-luvun alussa muistuttavatkin paljon toisiaan. 

150 Pelin järjestäjä voi asettaa bonuksena lisäosuuden pelaajille jaettavaan jakosummaan. Bonukset rahoi-
tetaan muun muassa lunastamattomilla voitoilla ja jakamatta jääneillä, etukäteen määritellyn minimäärän 
alle jäävillä voitto-osuuksilla. Bonuksien myötä pelaajien saama osuus voi yhdessä pelitapahtumassa jopa ylit-
tää pelivaihdon. Bonuksien käytön tavoitteena on kasvattaa pelivaihtoja.
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Tämä on rahapelejä koskevan pohdintani kolmas keskeinen tulos: rahapelien ideologisen 
taistelun kentällä taloudellinen hyöty peittoaa moraalin ja etiikan, kunhan vain rahaa on 
riittävästi. Rahapelien taloudellisen hyödyn paine pakottaa suomalaiset rahapeliyhteisöt 
samalle, valtion viitoittamalle polulle, jossa voidaan myös venyttää niin moraalin määrit-
tämää käsitystä sopivuudesta kuin hämärryttää etiikan muokkaamaa oikean ja väärän ja-
kolinjaa. Nämä trendit näkyivät myös vuoden 2017 peliyhtiöfuusiossa: porvarihallitukselle 
oli (vastoin omia periaatteitaan ja kansainvälistä valtavirtaa) sopivaa ottaa valtion haltuun 
kaksi kansalaisyhteiskunnan pelitoimijaa.

11.4 Hevosjournalismin ja hevostalouden kentillä 
yhteiset uskomukset läpi vuosikymmenten

Hevosjournalismin luvussa (luku 4) oli pohdinnan kohteena yleisellä tasolla journalismin 
ja politiikan kenttien yhteiselo ja tutkimuksen teemaan liittyen erityisesti hevosjournalis-
min ja hevostalouden kenttien irtaantumiset toisistaan ja lähentymiset toisiaan kohti. Ke-
hystin pohdintaa yleisesti Bourdieun kenttäteorialla ja medioitumisen käsitteellä. Tarkas-
telin hevosiin liittyvän journalismin muutoksia myös osana Suomen lehdistön historiaa. 
Esitän aluksi tiivistetysti osion keskeisen tuloksen. Sen jälkeen kuvaan pääosin kronologi-
sessa järjestyksessä merkittävimpiä työssäni esiin tulleita hevostalouden ja hevosjournalis-
min suhteiden muutoksia.

Niin tapaustutkimusten kuin vuoden 2017 peliyhtiöfuusion jälkeisen keskustelujen 
analyysissä nousee esiin samantyylinen dynamiikka. Arjen elämässä, normaalitilanteessa, 
hevostalous määrittää pitkälti sen kenttää koskevaa julkisuutta ja suhdettaan esimerkiksi 
politiikan ja journalismin kenttiin. Kamppailutilanteet alkavat tutkimuksessani aina he-
vostalouden kentältä ja sen politisoitumisesta: toimijat kyseenalaistavat vallitsevan järjes-
tyksen ja pyrkivät käyttämään julkisuutta kentän valtasuhteita koskevassa kädenväännös-
sä. Toimijoiden erimielisyys luo journalismille toimintatilaa, ja näin julkisuudesta tulee 
hetkellisesti riippumattomampaa. Kaikkia tapaustutkimuksia, mutta etenkin vuosien 
1982 ja 1998 tapauksia, sekä vuoden 2017 peliyhtiöfuusiota voi nimittää jonkinlaisiksi 
kamppailutilanteiksi. Lopputuloksen kannalta julkisuudessa käydyllä kamppailulla ei kui-
tenkaan näytä olevan suurta merkitystä. Puhetilojen variaatiot – normaalista kamppai-
luun ja paluutilaan – eivät ulotu kovin etäälle toisistaan. Suurin merkitys kamppailutilalla 
on vuoden 1998 tapauksessa sekä vuoden 2017 peliyhtiöfuusion seuraamuksia pohtivassa 
keskustelussa. Niin 1998 kuin 2017 voitiin journalismin avulla sekä tuottaa ristiriitoja että 
alleviivata ja paisutella niitä. Mutta kummassakin taistossa sulkeva ote, paluu normaaliti-
laan, löytyi.

Hevostalouden kriiseissä ja merkittävissä muutoksissa hevosjournalismin kenttä näyt-
tää siis osin tekevän etäisyyttä hevostalouden kenttään ja siinä kulloinkin vallitsevaan jär-
jestykseen. Toisaalta seesteisinä ajanjaksoina hevosjournalistit ja hevosjournalismin kenttä 



346

palaavat taas lähemmäksi hevostalouden edustajia ja hevostalouden kenttää. Taustalla vai-
kuttaa moni tekijä. Yleisellä tasolla journalismi on toisen maailmansodan jälkeen hitaas-
ti pyrkinyt irtaantumaan politiikan ja yhteiskunnallisten toimijoiden kentästä. Tämän 
pyrkimyksen suhteen hevosjournalismi ei tee poikkeusta. Näin on ymmärrettävää, että 
kriiseissä hevosjournalismillakin on mahdollisuus osoittaa omaa autonomiaansa, ja myös 
nähdä itsensä vaikuttavana voimana. Näissä murroksissa hevosjournalistit ottavat usein oi-
keudekseen edustaa kansalaisyhteiskunnan hevosväkeä ja esittää sen argumentteja valtio-
vallan edustajille. Näin hevosjournalismin kenttä ottaa etäisyyttä hevostalouden kenttään. 
Hevosjournalismin kentällä on kuitenkin voimallisena piirteenä pyrkimys kriisien lauet-
tua palata taas takaisin hevoskentän läheisyyteen.

Tämä julkisuuden ja hevosjournalismin taipumus palata irtioton jälkeen hevostalous-
kentän sanelemaan järjestykseen, on yksi tutkimukseni tulos. Kyse on sekä siitä, kuka 
kulloinkin hallitsee hevosjournalismin doxaa, yhteisten uskomusten ja lähtöoletusten jär-
jestelmää, että siitä, kuka kulloinkin hallitsee hevostalouskentän doxaa. Useasti ne ovat 
olleet samoja voimia, työhevos-, ravi- tai rahapelijournalisteja ja vastaavan hevossektorin 
toimijoita. Taistelussa hevostalouden ja hevosjournalismin kenttien doxasta näkyy myös 
yhteiskunnan muutos: Hevostalouskentän ja hevosjournalismin ytimen tärkein elementti 
oli 1920-luvulla työhevoset ja hevostyö, 1970-luvulla raviurheilu sekä 1990-luvulta alkaen 
hevospeli yhä kasvavan, myös raviurheilua laajemman hevosten vapaa-ajan käytön ohella.

Hevostalouden ja hevosjournalismin kenttien väliseen taistoon vaikuttaa myös jo 
1970-luvun lopulla alkanut ilmiö, jonka myötä hevos- ja ravijournalistit eivät enää ensim-
mäisen ravitoimittajasukupolven tapaan nousseet journalismin kentältä – ammattitoi-
mittajien joukosta. Nämä toisen aallon ravitoimittajat tulivat usein raviurheilun parista, 
ja heidän jälkeensä kolmas aalto pääosin rahapelikentältä. Viimeisimpiä ravi- ja hevosalan 
mediarekrytointeja on 2010-luvulla tehty myös laveammalta julkisuuden kentältä – mis-
seistä ja mäkihyppääjistä poliittisen viestinnän kentän julkimoihin. Toisen ja kolmannen 
sukupolven hevosjournalistit ovat usein lehtien avustajia, eikä heillä juuri ole journalistista 
koulutusta mutta sitä enemmän intoa työskennellä ravien ja hevospelien hyväksi. Ravi-
toimittajat pitivät 2000-luvun alussa tärkeimpänä funktionaan raviurheilun tunnetuksi 
tekemistä: heillä oli yhteinen usko hevostalouden keskiössä olleen, raviurheilun ja pelin 
voimaan vannoneen hevosväen kanssa. Näin ravijournalistit sopeutuvat ensisijaisesti eri 
aikojen hevostalouteen ja toissijaisesti journalismiin.

1990-luvun tietoteollisuuden kehitys – tiedon yhä hienosyisempi kaupalliselta perus-
talta ponnistanut käsittely- ja välitystoiminta erityyppisille kohderyhmille – mahdollisti 
urheilu- ja rahapelikenttien jatkuvan rakenteellisen uusiutumisen. Mediajulkisuudessa ra-
hasta pelaaminen tunkeutui yhä selkeämmin hevos- ja jopa urheilujournalismin kenttien 
keskiöön. Moni 1990-luvun päivälehtien ravitoimittaja-avustaja mielsi lukijansa tarpeet 
juuri ravi- ja peli-intoilijan lähtökohdista. Rahapelijournalismin alkutahdit urheilujourna-
lismin kentällä ajoittuivat suomalaisen yhteiskunnan kolmanteen murrosvaiheeseen, jota 
leimasivat tietoteollisuuden läpimurron ohella kansainvälistyminen sekä markkinoiden 
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vallan ja merkityksen kasvu. Suomen Hippos pyrki lisäämään ravien tietopelien markki-
naosuuttaan tavoittelemalla 1980- ja 1990-luvulla Veikkaukselle menetettyjä hevospelejä 
takaisin itselleen. Toiminta kertoi myös median kasvaneesta merkityksestä, kun Hippos 
1998 viestintätoimiston vauhdittamana nosti hevospelit mediajulkisuuteen itselleen posi-
tiivisessa kehyksessä ja pyrki horjuttamaan rahapelikentän vallitsevaa järjestystä. Politisoi-
tuneen rahapelikentän taistossa hevosväen johto osoitti yllättävää ja varhaista aktiivisuutta 
hyödyntämällä viestintätoimistojen palveluja omien strategisten tavoitteidensa saavutta-
miseksi.

Koko prosessi oli signaali myös journalismin medioitumisesta, ja siitä, että medioitu-
minen ei koske vain kapeaa puoluepolitiikan kenttää. Omalla tavallaan myös kilpailuta-
louden journalismi medioituu ja markkinoituu toimittajien hyväksyessä viestintätoimis-
tojen antia juttujen sytykkeeksi – varsinkin, kun ne palvelevat lehden eetosta ja murtavat 
piintyneitä, usein julkisen vallan, rakenteita kilpailutalouden ajan vaatimuksia myötäillen. 
Tämän ajatuksen mukaan journalismikin oli jo 1990-luvun lopulla lipunut yhteiskunnan 
instituutioiden välisen yhteistyön maaperältä markkinoiden voimaa painottavan liberalis-
min suuntaan. Tästä näkökulmasta katsoen myöskään politiikan ja journalismin kenttien 
eriytyminen ei ole aina lainkaan selvää: voi ajatella, että journalismia aiemmin hallinneen 
yhtenäisen politiikan puheen kritiikittömyyden tilalle astui kritiikittömyys talouden vaa-
timuksia ja yhteiskunnallisten rakenteiden murtamista kohtaan. Jos hyväksyy ajatuksen, 
että talous on vallannut politiikan kentän keskiön, voi tällöin sanoa journalismin kentän 
taas uudelleen lähentyvän (talous)politiikan kenttää. Viimemainittu trendi, joka esimer-
kiksi 1998 analyysissa näkyy julkisuudessa esillä olleina vaatimuksina parantaa suomalaisen 
rahapelikentän tuottavuutta ja joilla argumentoitiin sen aikaisia tavoitteita, tuli esiin myös 
vuoden 2017 peliyhtiöfuusion valmistelussa. Opetusministeriön esittämiä peliyhtiöiden 
fuusioimisen tuottamia säästöjä ei julkisuudessa juuri kyseenalaistettu, eivätkä journalis-
tit arvostelleet ainakaan merkittävissä määrin sitä, että rakenteiden muutoksella siirrettiin 
kansalaisyhteiskunnan instituutioiden toimintaa valtiovallan peliyhtiölle. Journalismin, 
talouden ja politiikan kentät olivat tässä prosessissa lähellä toisiaan, kun 1970-luvun po-
litiikan puheen kritiikittömyyden ja 2000-luvun uusliberalistisen, tehokkuutta vaativan 
talous(politiikan)puheen ainekset kietoutuivat uudelle tavalla toisiinsa.

Viestintäammattilaisten käytön ja journalismin medioitumisen voi nähdä myös osana 
journalismin ja median hallinnan kulttuurin muutosta. Journalismiin vaikuttamisen pyr-
kimys ulottuu hevostalouden ja rahasta pelaamisen kentillä ainakin 1950-luvun Veikkaus-
toimiston käytäntöihin, mutta keinot elävät. Päätoimittajapäivällisten sijaan 2000-luvun 
hevos- ja pelitoimijat siirtävät manageroinnin tehtäviä yhä useammin myös viestintätoi-
mistojen ammattilaisille.

Kilpailutalouden aikana rahapelijournalismi on myös soluttautunut osaksi urheilujour-
nalismin kenttää, ja kaipuu tähän rahapelijulkisuuteen on vaikuttanut hevosalan toimijoi-
hin myös niiden omalla kentällä. Medioituminen ei ole ollut näin vain hevosyhteisöjen 
julkisuusriippuvuutta vaan se on vaikuttanut myös niiden omaan toimintaan.
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Rahapelijournalismin marssin hevosjournalismin keskiöön ja merkittävään rooliin 
koko urheilujournalismissa voi nähdä koko urheilun kenttää koskevana (samanaikaisena 
ja -suuntaisena mutta eri pohjista ponnistavana) urheilun kentän medioitumisena ja pelil-
listymisenä. Sille on leimallista, että urheilijan, katsojan ja pelaajan yhteistä paikalla oloa 
korvataan mediavälitteisyydellä. Tämä puolestaan heikentää tai ainakin muuttaa niin ur-
heilun kuin pelinkin traditionaalisia arvoja ja kulttuurisia kytköksiä. Hevosjournalismi on 
rimpuillut tässä prosessissa journalismin ja hevostalouden kenttien voimien ristipaineessa. 
Sekin on osin menettänyt perinteisen kytkentänsä kansallisiin urheilun ja hevostalouden 
arvoihin ja ottanut etäisyyttä vuosisataisiin kulttuurisiin kytkentöihin. Silti hevosjourna-
lismi on ollut ja on edelleen sopeutuvainen suhteessaan hevostalouden kentän muutoksiin. 
Vuoden 2017 peliyhtiöiden fuusioon valmistelussa hevosjournalismin pää-äänenkannatta-
ja Hevosurheilu-lehti esitti vain pohdinnan alkuvaiheessa (2015 ja 2016 alkuvuonna) aietta 
kohtaan satunnaista hajanaista kritiikkiä, jossa se kannusti hevosväkeä (peli)itsenäisyyten-
sä säilyttämiseen. Varsin nopeasti lehti ja sen mukana muukin (vähäinen) hevosjournalismi 
kuitenkin lipui yhteistyön teemaan ja näki alan hevospeleistä kumpuavien tulojen luvatun 
nousun – vuositasolla noin 32 miljoonasta eurosta noin 40 miljoonaan euroon – hyvänä 
syynä taipua fuusioon ja sen myötä siirtää kaikki hevospelit valtion huomaan.

Työni varsinaisten tulosten ja johtopäätösten jatkeeksi tuon seuraavaksi esiin Jälkisa-
nat-luvussa vielä muutamia hevostaloutta, hevospelaamista ja hevosjournalismia koske-
via 2010-luvun muutoksia ja samalla spekuloin koko hevosalan tulevaa kehitystä. Näiden 
loppu huomioiden tarkoituksena on vahvistaa kulttuurintutkimukseen nojaavan hevosalan 
lisätutkimuksen tarvetta. Hevostalouskentän muutos jatkuu, ja tulevina vuosina on entistä 
tärkeämpää ja ajankohtaisempaa niin hevosalan toimijoille kuin tutkijoille pysyä sanan var-
sinaisessa merkityksessä kärryillä hevostalouskentän yhä kiivaammassa muutosprosessissa. 
Tutkimuksen ja lisätiedon tarve on tullut esiin eritoten koronavuosina 2020–2021. Hevos-
alan toimijoiden ohella alan suurin rahoittaja veikkausyhtiö on ollut koko 2020-luvun alun 
alituisissa vaikeuksissa niin koronan aiheuttamien vaikutusten kuin rahasta pelaamiseen 
suunnattujen rajoittamistoimien vuoksi. Mikä on rahapeliyhtiön rooli jatkossa hevosalan 
rahoituksessa? Mikä on jatkossa hevostalouden oikeutus olla edunsaaja – saada ylipäätään 
valtion tukia, joko rahapelituotoista tai yleisistä budjettivaroista? Mitä tapahtuu Suomen 
hevostaloudelle EU-kehyksessä uuden notifikaatiokauden käynnistyessä 2022? Nämä ja 
monet muut ovat kysymyksiä, joissa riittää tutkimussarkaa myös kulttuurintutkimuksen 
näkökulmasta ponnistaville tutkijoille. Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.
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feminiinisyyteen ja peleistä terapiaan

Nyt käsillä olevassa Jälkisanat-luvussa tuon vielä esiin joitakin hevostaloutta, hevospe-
laamista ja hevosjournalismia koskevia 2010-luvun muutoksia ja samalla spekuloin koko 
hevosalan tulevaa kehitystä. Kuvauksessa olen pääosin tukeutunut Hevosurheilu-lehden 
vuosien 2013–2021 antiin, vuoden 2014 seminaariraporttien [”Kohti uutta hevostaloutta” 
-seminaari 23.1.2014 (Hevosyrittäjä 2014) ja ”Hevoskasvatuksen tulevaisuus nousi esiin 
jalostuspäivillä”, Suomen Hippoksen jalostuspäivien 12.2.2014 raportti (Suomen Hippos 
2014b)] sisältöön sekä Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelman (Pussinen 2018a) ja 
2020-luvun alussa julkaistujen rahapelikenttää koskevien selvitysten (Pöyry & Maliranta 
2021; Valtioneuvosto 2021) antiin.

Kun pohtii hevostalouden ja siihen kytkeytyvien hevospelien ja hevosjournalismin merki-
tysten muutoksia, kyse on ollut myös ravisektorin urbanisoitumisesta, osana suomalaisen 
yhteiskunnan marssia maalta kaupunkeihin. Eklundin ja kumppaneiden (2007, 39) mu-
kaan raviurheilun pohja on rakentunut suomalaisen maaseudun miehisessä agraariyhteis-
kunnassa, mutta ravien kytkeytyminen postmodernin ihmisen vapaa-ajan harrastuksiin ja 
pelitoimintaan on antanut hevosille, raviurheilulle ja hevospeleille uuden mahdollisuuden. 
Kuten työssäni on tullut ilmi, modernin raviurheilun taitekohtana voidaan pitää 1960- ja 
1970-lukujen vaihdetta: kaupungistuvan Suomen kiinnostus lajia kohtaan lisääntyi, ja ih-
miset kansoittivat raviratojen kaviourien varret, pelihallit ja ravintolat (ks. myös Pussinen 
& Lehtonen 2018a, 80). Koko raviurheilun ja hevospelaamisen kasvu olikin kiivaimmil-
laan 1970-luvun suunnittelutalouden Suomessa (Mahlamäki 2013). Tuo tapa, jolla hevos-
talous tuli 1960- ja 1970-luvuilla kaupunkeihin, ei kuitenkaan ole enää täysin voimissaan. 
Hevostalous osana urbaania elämäntapaa on 2010-luvun taitteessa myös entistä enemmän 
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hevosharrastajien omaa tallielämää ja siihen kytkeytyviä aktiviteetteja kaupunkien välit-
tömässä läheisyydessä. Koko hevostalouden käsite on näin laajentunut ja moninaistunut. 
Siirryttäessä 2020-luvulle näyttää tuoreimpien käytettävissä olevien raporttien ja tutki-
musten (ks. esim. Pussinen 2018b, 11–13; Saastamoinen 2018b, 32; 2018c, 37–45; 2019, 
24–26; Rantamäki-Lahtinen, Saastamoinen & Väre 2018, 49–51; Pussinen & Lehtonen 
2018b, 75–79; Kovaljeff & Thuneberg 2018, 91–94) perusteella siltä, että konventionaali-
nen raviurheilu, ravihevoskasvatus ja niitä tukeva hevospelaaminen sekä näistä aiheensa 
ammentava ravi- ja pelijournalismi ovat aiempaa tiukemmassa puristuksessa alati moni-
muotoistuvassa hevostalouden kentässä.

Raviurheilu ja siihen liittyvä hevospelaaminen kehittyivät vielä 2010-luvulla Eklundin 
ym. (2007, 39) nimeämää vanhempaa, maskuliinista linjaa, jolle 1990-luvun jälkipuoliskol-
la sallitun ravien laajamittaisen etäpelaamisen tulkitsen antaneen selkeästi lisäaikaa. Juuri 
nämä hevostalouden osa-alueet, ravit ja niihin kytkeytyvä hevospeli, ovat olleet hevosjour-
nalismin ohella työni fokuksessa. 2000-luvun hevostalous kasvaa ja kehittyy kuitenkin 
myös toista, ratsastukseen, ruumiinkulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvää linjaa. Tämä he-
vostalouskäsitteen uudistunut, feminiininen ulottuvuus (emt., 39) ja osin siihen sisältyvä, 
mutta osin erillinen green care -toiminta, jolla hevosen avulla ”edistetään ihmisten hyvin-
vointia ja elämänlaatua” (Kovaleff & Thuneberg 2018, 91; ks. myös Laitinen 2014, 91–95), 
eivät ole juuri tulleet työssäni esiin. Suomessa ratsastuksen asema suhteessa raviurheiluun 
oli liki marginaalinen aina 1900-luvun loppupuolelle, ja vasta 1980-luvulla ratsastus alkoi 
kiinnostaa laajoja piirejä urheiluna ja vapaa-ajan harrasteena. Osaltaan ratsastuksen mar-
ginalisoitumiseen aina kilpailutalouden porteille vaikutti talonpoikainen elämäntapa: 
hevonen oli työväline, ei vapaa-ajan harraste. (Eklund ym. 2007, 36–37.) Agraari-konser-
vatiivinen kehys kuitenkin salli harrastaa hevosilla raviurheilua, olihan hevoset valjastettu 
kärryihin kuten työssäkin.

2000-luvulla on yhä voimallisemmin nostettu esiin käsite ’uusi hevostalous’ (Eklund 
ym. 2007; Brandt & Eklund 2007), new equine economy (Evans 2014) tai new horse economy 
(Saastamoinen 2014). Uudessa hevostaloudessa ratsastuksen ja kilpaurheiluun liittymättö-
mien oheistoimintojen osuus on merkittävä. Saastamoisen (2014) mukaan keskeistä on he-
vosen sosioekonomisen roolin kasvu. Suomalaiseen maisemaan sopeutettuja uuden aallon 
aloja ovat hevosmatkailu ja -vaellus, ratsastus, hevosilla ajo ilman kilpailutarkoitusta (emt.; 
Saastamoinen 2018c, 38), hevosilla toteutettavat hyvinvointipalvelut terapiaratsastuksesta 
yleisen ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin tuottamiseen hevosen avulla (Kovaljeff & 
Thuneberg 2018, 91–94; Laitinen 2014, 91–95). Uusi hevostalous on kansainvälinen suun-
taus osana vihreää taloutta, jonka avainsanoja ovat esimerkiksi pehmeät arvot, slow-ideolo-
gia, vastuullisuus ja kestävyys.

Kuten työssäni on tullut esiin, raviurheilu ja siihen liittyvä pelaaminen korostavat le-
gitimaatiossaan hevostalouteen kytkeytyvän työn merkitystä ja työpaikkojen lukumäärän 
kasvua. Työn tarve ja työllistävyyden synty pohjautuu tässä Suomen Hippoksen esittämäs-
sä näkökulmassa useimmiten raviurheiluun [vrt. tapaustutkimukset 1982 (luku 8) ja 1988 
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(luku 9) sekä peliyhtiöfuusio 2017 analyysi (luku 10)]. Uusi hevostalous tarkastelee työtä 
osin eri näkökulmasta. Saastamoinen (2018a, 27) asettaa työllistävyyden tarkastelussa kes-
kiöön laajan hevostalouden ja toteaa sillä olevan työllistäviä vaikutuksia moniin eri toimi-
aloihin ja ammatteihin. Suomen 3000 hevosalan yrityksestä ahkerimpia työllistäjiä ovat 
matkailun alalla toimivat hevosyrittäjät, ja vähiten työllistävä sektori on (ravi)hevoskas-
vatus ja ravivalmennus (emt., 25). Suomen hevosalan työllistävä vaikutus oli vuonna 2018 
noin 6000–7000 henkilötyövuotta. Määrä ei ole ristiriidassa usein julkisuudessa esitettyyn 
15 000 työpaikkaan, jolloin mukaan on laskettu alalla niin koko- kuin osa-aikaisesti toimi-
vat. (Emt., 27–28; ks. myös Hippolis 2017 ja Rantamäki-Lahtinen ym. 2018.)

Saastamoisen tapaan (2018a, 2018b; 2018c) myös Evans (2014) myöntää lähtökohtai-
sesti, että uuden hevostalouden yritykset ovat pieniä, mutta Evans (emt.) tuo myös esiin 
pienyrityksiin usein liitetyn alhaisen tuottavuuden: motivaation peruste on rakkaus he-
vosiin, ei rahan ansainta. Kuitenkin hevosalan pienyritykset lunastavat yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyytensä tuomalla koko yhteiskunnalle sellaista yhteistä hyvää, joka ei ilman 
uuden hevostalouden toimijoita olisi mahdollista. Minttu Lampinen ja Eveliina Toivonen 
(2018, 98) yhtyvät Evansin käsityksen hevosyrittäjyydestä elämäntapana, joka ponnistaa 
rakkaudesta lajiin, mutta kaksikko ei sen sijaan näe tätä esteenä toteuttaa kannattavaa 
liike toimintaa.

Kun Evans (2014) etsii uuden hevostalouden juuria ihmisen ja hevosen tunnepohjai-
sesta suhteesta, hakee Saastamoinen (2014) uuden hevostalouden oikeutusta laajasta, myös 
hevostalouskentän rakenteisiin liittyvästä näkökulmasta. Se pohjautuu pääosin ranska-
laisen Christine Jezin ym. (2013) esittämiin skenaarioihin vuoden 2030 eurooppalaisesta 
hevostaloudesta. Saastamoisen (2014) ja Jezin ym. (2013) mukaan kilpaurheiluun ja kilpa-
hevosten jalostukseen pohjautuva hevostalous pienentää niin hevosten määrää kuin koko 
hevostalouden vaikuttavuutta yhteiskuntaan, kun sen sijaan hevosten monipuolista käyt-
töä huomioon ottava ja tukeva hevostalous lisää hevosten määrää ja vahvistaa hevostalou-
den asemaa yhteiskunnassa. Ideansa päivityksissä Saastamoinen (2018c, 38–39) uskoo, että 
eurooppalaistuvan hevostalouden keskiössä ovat jo 2020-luvulla hevosten hoitopalvelut, 
hevosavusteinen toiminta, matkailu- ja vaellustoiminta sekä täyshoitopalvelut. ”Euroop-
palaistuminen” merkitsee myös hevosharrastuksen painopisteen siirtymistä raviurheilus-
ta yhä enemmän ratsastukseen ja ylipäätään harrastamiseen, ja koko hevosalan, myös ra-
viurheilun, voimallista naisistumista. Muutokselle on tilaa: 2020-luvulle siirtyvä Suomi 
on ainoa Euroopan maa, jossa raviurheilu on enää hevosalan suosituin harrastusmuoto. 
(Saastamoinen 2019, 7.) Saastamoisen näkemyksille antavat tukea sekä Terhi Thuneberg 
(2018), jonka mukaan perinteisen (ravi)hevostalouden piirissä toimivista maatiloista puolet 
ilmoitti joko supistavansa tai lopettavansa toimintansa, että kaksikko Pussinen ja Lehto-
nen (2018a, 83), joiden mukaan ravivalmentajien joukko jakaantuu tulevaisuudessa kahtia: 
osalla on tulevaisuususkoa, mutta osa vähentää toimintaansa, jopa lopettaa sen. Jos uuden 
hevostalouden apostolien näkemys osoittautuu oikeaksi, merkitsee se myös sitä, että laa-
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jamittaisen etäpelin raviurheilulle 1990-luvulla antaman piristysruiskeen vaikutus on sel-
keästi liedentumassa.

Uusi hevostalous eroaa tutkimustani hallitsevasta, ahtaasta raviurheilukeskeisestä he-
vostalouden käsitteestä nimenomaan monipuolisuudellaan. Kuten työstäni ilmenee, on 
1900-luvun hevoskenttää hallinnut valtiovallan ja kansalaisyhteiskunnan taistossa usein 
yksi funktio kerrallaan. 1950- ja 1960-lukujen vaihteeseen saakka se oli hevostyö ja sen 
jälkeen raviurheilu. Jo 1970-luvulta lähtien on hevosiin kytkeytyvä pelaaminen ollut kui-
tenkin yhä merkittävämpi tekijä koko hevosalan kentällä. Tämä yhden toiminta-alueen 
korostuminen on näkynyt myös hevosjournalismissa, ovathan hevostalouden ja -journa-
lismin kentät olleet lähes koko ajan suhteellisen lähekkäin. Uuden hevostalouden myötä 
on 2000-lukua lähestyttäessä ja eritoten sen kuluessa kuitenkin noussut esiin yhä voimalli-
sempia signaaleja hevostalouskentän aiempaa selkeämmästä diversiteetistä.

Mitä uusi hevostalous eri variaatioineen merkitsee hevostalouden kulttuurisille mer-
kityksille ja minkälainen uusi hevostalous on hevosväen toimintaympäristönä – varsin-
kin, jos hevosalan keskiöön tulee osallistuva hevostalous? Yhä enemmän naisvaltaistuvan 
hevos talouskentän151 uudet voimat voivat luoda uusia mahdollisuuksia myös ravitoimin-
nalle, mutta asialla voi spekuloida toiseenkin suuntaan. Feminiininen hevostalous voi 
siirtää raviurheilun ja hevosiin liittyvät rahapelit myös enemmän marginaaliin: löytyy 
esimerkkejä hevoskenttien kehityksestä, jossa hevosten kilpaurheilua ja niihin kytkeyty-
vää vedonlyöntiä ei ole nähty välttämättömänä, ja joissain Itä-Euroopan maissa on siirryt-
ty työhevos taloudesta suoraan uuteen hevostalouteen ilman urheilun ja kilpailun roolia 
korostavaa vaihetta (Saastamoinen 2014). Siirryttäessä 2020-luvulle Suomen asema on 
euroop palaisella hevoskentällä ainutlaatuinen – maa, jossa raviurheilu näyttelee vielä mer-
kittävintä hevosalan roolia (Saastamoinen 2018a, 28; 2019, 7) ja ainoa eurooppalainen maa, 
jossa julkisella vallalla on laaja, rahasta pelaamisen yksinoikeus (Vähänen 2018; Valtioneu-
vosto 2021). Vaikka ravien asema hevosalan keskeisenä edustajana ja hevospelin merkitys 
hevostalouden käyttövoimana ovat edelleen (vuonna 2021) kiistattomia, kuului jo 2010-lu-
vun lopulla yhä enemmän maskuliinisen linjan haastaneita ääniä. Uuden hevostalouden 
osa-alueet kasvoivat 2010-luvulla raveja ja niihin kytkeytyviä elementtejä riuskemmin, ja 
näin ravit, niihin liittyvät ravihevosten hoito, valmennus ja kasvatus sekä raveihin liitty-
vä rahapelaaminen menettivät merkitystään (Saastamoinen 2018c, 39; Rantamäki-Lahti-
nen ym. 2018, 49–52). Ravien toimintaympäristö on 2020-luvun alussa yhä voimallisessa 
muutoksessa niin hevosalan sisällä kuin sen ulkopuolella. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta 
globaalissa ja digitaalisessa maailmassa on yhä tiukempaa, ja vaikka raveja seuraa pääosin 
verkossa innokas joukko alan harrastajia, niin yhä useammin kuuluu myös raviurheilun 
olemassaolon oikeutusta haastavia ääniä (Pussinen & Lehtonen 2018b, 75). 2020-luvulla 
raviväen on puolustettava oikeuttaan järjestää hevospeleillä ryyditettyjä raveja aiempaa 
aktiivisemmin. Ravien asemaa kritisoivat entistä voimallisemmin jo lähivuosisina niin 

151 Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyn mukaan hevosalan yrittäjistä on naisia noin 75 % (Saastamoinen 2018c, 
36). Vielä selkeämpi on naisylivoima ratsastuskentällä: Suomen Ratsastajainliiton aikuisjäsenistä on naisia 97 
% (Hippolis 2018).
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eläinsuojelijat, jotka kyseenalaistavat eläinten käytön urheilussa, viihteessä ja rahapelien 
kohteina, kuin ylipäätään rahasta pelaamisen haittoja korostavat intressipiirit.

12.2 Rahapelien avoimista tuulista yhä tiukentuvaan kontrolliin
Vielä 2000-luvun alun rahapelisäädöksissä (Edilex 1047/2001) puhalsivat avoimet tuulet. 
Pääosa ikärajoista poistettiin liberalismin myötätuulessa. Mutta tilanne muuttui nopsaan, 
ja 2010 säädettiin rahasta pelaamisen edellytykseksi 18 vuoden ikäraja (Edilex 661/2010). 
Vuotta myöhemmin rajoitetiin merkittävästi myös rahapelien markkinointia (Edilex 
575/2011):

Rahapeliyhteisö saa markkinoida rahapelejä ja rahapeliyhteisöä, jos markkinointi ei edistä 
sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista… Markkinoinnissa ei saa kuvata 
runsasta pelaamista myönteisesti… Rahapelien markkinointi on kielletty… julkaisutoimin-
nassa, joka on suunnattu alaikäisille.

Muutosten myötä Suomen, yksi Euroopan löyhimmistä rahapelilainsäädännöistä kääntyi 
yhdeksi maanosan tiukimmista (Raento 2012a, 10). Prosessissa oli kyse EU:n rahapelejä 
koskevan säädöstön ja suomalaisen, 2000-luvun alussa rahapelaamista kohtaan yhä kriit-
tisemmäksi muuttuneen ilmapiirin yhteensovittamisesta. Ikärajojen palauttaminen pe-
laamiseen ja markkinoinnin rajoitustoimet olivat signaali siitä, ettei pelaamisesta nähty 
enää vain tuottojen tuojana valtiolle ja sen hyväksymille edunsaajille, vaan rahapeleihin 
artikuloituvat ongelmat nähtiin yhä useammin jopa uhkana niin julkiselle taloudelle kuin 
yksilöiden taloudelle ja terveydelle. (Tammi 2008.) Koventunut säädösilmapiiri näkyi esi-
merkiksi arpajaisveron nostamisena 1.1.2012 (Edilex 1315/2011): Fintoton hevospeleissä 
9,5 %:sta sekä RAY:n ja Veikkauksen peleissä 10 %:sta 12 %:iin. Markkinointikielto koski 
hevospeleistä ensi sijassa lähtöpelejä. Ne olivat niin sanottuja punaisia pelejä pitkävedon ja 
hedelmäpelien tapaan, kun taas ravien T- ja V-pelit (T4, T5, V75, V65) olivat niin sanot-
tuja vihreitä pelejä pajatson, loton, vakion ja kenon ohella. Kiellon perusteena käytettiin 
yleisellä tasolla pelien intensiteettiä: mitä useammin toistettavissa oleva peli, sitä haitalli-
sempi asettaen pelaajat alttiiksi liikapelaamisen sairaudelle. Punaisten pelien pelaamisen 
katsottiin voivan aiheuttaa erityistä pelihaittaa, kun taas vihreät pelit saattoivat altistaa 
pelihaitalle. (Edilex 575/2011; AL 19.5.2011: ”Mainonnan kiristys kuppaa kotimaisia raha-
peliyhtiöitä”.) Maskuliinisen raveihin ja totopeleihin nojaavan hevostalouden osa-alueen 
kehittymismahdollisuuksia rajattiin uudelleen muotoillun mutta vanhaperusteisen kieli-
opin mukaan. Tämä 2010-luvulla alkanut kehitys näyttää jatkuvan voimallisena 2020-lu-
vulla.
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12.3 Sisällön ja ulkoasun uudistuksilla kohti uutta hevostaloutta
Hevosjournalismin pää-äänenkannattaja Hevosurheilu-lehti sai uuden päätoimittajan 
helmikuussa 2013. Paikalle astui laajan mediavaikuttajataustan omannut Jussi Lähde. Ni-
mityksessä painotettiin Lähteen ansioita juuri mediaosaajana: niistä mainittiin erikseen 
toimiminen presidentti Martti Ahtisaaren lehdistövastaavana, tv-kanava Nelosen kehi-
tysjohtajan tehtävät ja Yle Puheen tuolloisen viikoittaisen keskusteluohjelman ”Leikola & 
Lähde” isännöinti (HU 15.2.2013). Näin medioituminen kosketti myös hevosmediainsti-
tuutiota itseään. Enää ei hevoslehden päätoimittajia rekrytoitu journalismin, hevosjalos-
tuksen, raviurheilun tai hevospelien kentiltä. Hänet etsittiin julkisuudesta. Uusi päätoi-
mittaja ei kaihtanut hevosalan esille tuomista. Pitihän hän itseään myös hevosmiehenä, 
hevoskasvattajana ja hevoskirjailijana:

Kutsu… päätoimittajaksi on elämäni mieluisimpia. Mun ei tarvitse Isoon Pajaan mennessä 
erikseen katsoa, ettei Hevosurheilu-lehti näy salkusta, mutta tiedän, että moni niin tekee. 
Sitä kuitenkin luetaan ministeriautojen takapenkillä… Onhan se aikamoinen juttu. (HU 
15.2.2013.)

Uuden johdon suuntaviivat – pelistä ja urheilusta uuteen hevosjournalismiin – näkyivät 
lehdessä välittömästi. Etusivun slogan ”Hevoslasagnea – olkaa hyvä!” ja vinjetti ”Hevosen-
lihan matkasta lautaselle sivuilla 5–7” (HU 1.3.2013) tekivät eroa 1990- ja 2000-luvun alun 
pelin kyllästämään hevosjournalismiin. Juttukavalkadi (emt.), joka alkoi ohjeilla hevos-
lasagnen valmistamisesta ilman grammaakaan naudanlihaa, ravisteli niin Euroopassa 2013 
vellonutta hevosenlihaskandaalia (ks. esim. ”Hevosenlihaskandaali laajeni lasagnesta jau-
helihakastikkeeseen”, MT 12.2.2013) kuin lehden vakiintunutta lukijakuntaa. Juttusarja 
päättyi hevosenpidon arvoja pohtineeseen artikkeliin ”Vihreämmille laitumille – napilla 
otsaan vai ’nukuttamalla’?” (HU 1.3.2013). Vasta tämän jälkeen lukijalle avautuivat vuosi-
kymmeniä hevosjournalismin keskiössä olleet ravi- ja peliosiot. Lehti oli joko laajentamassa 
lukijaoletustaan tai tietämätön lukijakuntansa ravi- ja pelikeskeisyydestä.

Hevosurheilu-lehti teki lisää eroa maskuliiniseen ravi- ja pelijournalismiin uudista-
malla ulkoasuaan ja jatkamalla sisältöuudistuksia. Ensimmäisessä uudistetussa numerossa 
27.11.2013 lehti siirtyi eurotabloidikoosta normitabloidikokoon, ja uusittu sisältö rakentui 
määrämittaisista moduuleista. Aina numeroon 94/2013 (HU 22.11.2013) asti ison osan si-
sällöstä olivat vallanneet kotimaiset kilpailuselostukset ja tulevien ravien lähtölistat sekä 
ulkomaan raviuutiset, joiden kaikkien funktio oli palvella niin pelaajia kuin osanottajia. 
Raviselostusten määrä rajoittui uudistuksen jälkeisissä ensimmäisissä numeroissa vain vii-
kon kahden merkittävimmän ravitapahtuman, keskiviikon T65-ravien ja lauantain T75-ra-
vien, kommentointiin. Muutoksessa korostui lehden toimituksen rooli ja samalla toimitta-
jakunnan habitus muuttui kohti markkinointijournalismin kenttää.

Markkinoituminen ei vaikuttanut johtavassa hevosjournaalissa vain journalismin 
muotoon ja laatuun, se näkyi myös toimitushenkilökunnan nimikkeistössä. Toimitussih-
teeristä tuli tuottaja, toimituspäälliköstä uutistuottaja ja kuvankäsittelijästä visuaalinen 
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tuottaja. Hevosjournalismin kenttä lähestyy tästä näkökulmasta niin markkinointivies-
tinnän kuin koko journalismin kenttää.

Hevosurheilu-lehden sisällön uudet osiot painottuivat ratsastus-, viihde- ja henkilöjour-
nalismiin. Tältä osin Hevosurheilu-lehden hevosjournalismi siirtyi piirun verran erikois-
urheilujournalismin ääripäästä kohti yleistä journalismin kenttää, jossa viihde ja ajanviete 
olivat jo 1990-luvun lopulta alkaen saaneet entistä enemmän tilaa. Uusien sisältöosioiden 
painotus merkitsi myös osittaista siirtymistä kohti uuden hevostalouden laajaa kenttää. 
Taas kerran hevosjournalismin lipunkantaja ja hevostalouden kentät marssivat rinta rin-
nan: yhteistä oli vielä usko raviin ja hevospeleihin, mutta entistä enemmän vannottiin rat-
sastuksen, viihteen ja hevosten monikäytön nimeen.

Muutos eritoten kilpailuselostusten rajaamisen suhteen oli radikaali aiempaan toimi-
tuskäytäntöön verrattuna. Se oli lukijakunnalle liian suuri. Vaikka HU-lehden levikki-
määrän trendi oli ollut laskeva jo 2010-luvulla, vuodesta 2012 vuoteen 2014 noin 7,4 %, 
niin 2014 levikki laski 9,5 % ja 2015 lasku jatkui 10,1 %:n vauhdilla (Media Audit 2018). Jo 
muutamien viikkojen kuluttua uudistuksesta alkoi prosessi, jossa muutkin kuin keskivii-
kon ja lauantain ravit saivat taas tilaa HU-lehdessä. Toki lehti tämänkin vaiheen jälkeen 
säilytti uudistuksen perusrakenteet: ratsastus-, viihde- ja henkilöjournalismi eivät olleet 
enää lehden hevosjournalismin marginaalissa. Vuoteen 2016 siirryttäessä levikin laskukäy-
rän oli taittunut 4,2 %:iin (emt.).

Seuraava, ei vuoden 2013 tapaan radikaali, vaan tätä enemmän lukijakohtaisesta ajatte-
lusta lähtenyt sisältöuudistus (HU 10.11.2017; 17.11.2017), tehtiin Hevosurheilu-lehdessä 
marraskuussa 2017 saman vuoden tammikuussa aloittaneen, Jussi Lähteen korvanneen 
uuden päätoimittajan, FM Stiina Ikosen johdolla (HU 15.12.2016). Stiina Ikonen oli en-
simmäinen nainen HU-lehden päätoimittajan tehtävässä. Hänellä oli ennen hevoslehteen 
tuloaan takanaan niin hevosista aiheensa ammentavan kirjailijan kuin myös toimittajan ja 
päätoimittajan ura Etelä-Suomen Sanomat -mediatalon kaupunkilehdissä (emt.). Ikosen 
nimityksen voi nähdä niin signaalina hevostalouden naisistumisesta kuin HU-lehden as-
keleena takaisin kohti journalismin kenttää. Marraskuun 2017 uudistuksessa selkeytettiin 
lehden sisällön rakennetta niin väreillä kuin uussijoittelulla. Muuttamalla keskustelusivun 
tilaksi, jossa asiantuntijoiden kolumnien oheen lisättiin tiede-, hevostalous- ja niksipalstat 
(HU 10.11.2017), tuli HU-lehden journalismi taas aavistuksen lähemmäksi uuden hevos-
talouden kenttää.

Näistä hevosalan pää-äänenkannattajan sisältöä koskevista huomioista huolimatta 
ei suinkaan ole 2020-luvulle siirryttäessä havaittavissa selkeää journalistista trendiä, jos-
sa uuden hevostalouden merkitys alituiseen voimistuisi. HU-lehden sisällössäkin, kuten 
koko hevosalan kentällä, käyvät taistoa raveihin ja pelaamiseen pohjautuva maskuliininen 
hevostalous ja moninaisuuteen pohjautuva feminiininen hevostalous. Ensin mainittu otti 
erävoiton tammikuussa 2018, kun Veikkausyhtiön tarpeista maanantaipäivälle lanseerattu 
Magic Monday -ravikonseptin päälähdöt valtasivat ohjelma- ja vihjetietoineen heti koko 
HU-lehden aukeaman (HU 4.1.2018). Aiemmin maanantain raveille oli riittänyt yksi leh-
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den sivu. Magic Monday -konseptissa kahdentoista (vuodesta 2021 alkaen kuudentoista) 
lähdön ravit on jaettu kahdelle eri paikkakunnalle, ja ne ajetaan nopeutetulla aikataululla. 
Digitaaliajan pelaajille saadaan kotisohville ravilähtöjä tarjolle aiempaa tiheämpään tah-
tiin. Selkeällä tv-tuotteella osin myös hämärretään erityistä pelihaittaa aiheuttavien pu-
naisten ja niitä vähemmän pelihaitoille altistavien vihreiden pelien välistä raja-aluetta. Voi 
myös perustellusti ajatella, että Magic Monday -konseptin runsas esille tulo kuvaa ja jopa 
voimistaa maskuliinisen hevostalouden asemaa hevoskentällä, jossa vanhakantaisen ravei-
hin ja pelaamiseen nojaavan ja uudistuvan, moninaisuuteen tukeutuvan hevostalouden 
2000-luvun taisto on korvaamassa 1900-luvun puolivälissä käydyn raviväen ja (työhevos)
jalostajien taiston.

Uutta hevostaloutta voi tarkastella myös vanhan maskuliinisen hevostalouden vasta-
liikkeenä. Se palauttaa hevoskentälle yhteisöllisiä merkitysulottuvuuksia, jotka ovat jää-
neet ravien ja totopelin varjoon. Toisaalta uutta hevostaloutta voi ajatella myös uutena 
tapana rahastaa hevosentusiasteja – rahastamalla jopa rakkauden hevosiin. Niin tai näin, 
kallistun spekulaatiossa ensimmäiseen vaihtoehtoon: uusi hevostalous tuo uusia kulttuuri-
sia ulottuvuuksia ihmisen ja hevosen suhteeseen ja luo uuden, aiempaa monipuolisemman 
selviytymisympäristön entistä laajakirjoisemmalle hevosväelle. Tätä tulevaa kehitystä en-
nakoi myös Hevoslehtien sukupuu (Kuvio 4.2), jossa uuteen hevostalouteen kytköksissä 
olevat journaalit ovat osoittaneet elinvoimaisuutensa. Mitä hevoskentän muutos feminii-
nisempään suuntaan merkitsee sitten perinteiselle, raveista ja rahasta pelaamisesta ponnis-
tavalle hevosjournalismille? Vastaus on oikeastaan esitetty jo edellä Hevosurheilu-lehden 
muutoskuvauksissa: maskuliinisenkin hevosjournalismin on otettava vielä askel tai mie-
luummin kaksi vanhalta hevostalouden kentältä kohti uutta hevostaloutta. Vain näin alan 
pää-äänenkannattaja kykenee säilyttämään yhteytensä alati uudistuvaan hevoskenttään.

Niin hevostalouden, hevospelaamisen kuin hevosjournalisminkin muutokset 2000-lu-
vun alkuvuosien jälkeen myös heijastelevat postmodernin yhteiskuntaelämän muutoksia. 
Kun hevostaloutta pohtii sosiaalisena käytäntönä, on helppo nähdä, että koko hevos talous 
rahasta pelaamisineen ja niihin liittyvine journalismeineen on kiinteä osa yhteiskuntaa 
– siinä muuttuen ja sitä muuttaen ja jopa yhteiskunnan muutoksia ennakoiden. Osa tätä 
hevostalouden muutosprosessia on hevosjournalismin lipunkantajamedian ja journalismin 
yleisen kentän lähentyminen. Tässäkin muutoksessa voi nähdä hevostalouden ilmiöille 
usein ominaisen signaalin, joka jälkikäteen tarkastellen monesti myös ennustaa, mitä yh-
teiskunnassa ja journalismissa tuleman pitää.

Ovatko Hevosurheilu-lehden ja laajemmin koko hevoskentän muutokset sitten sa-
mansukuisia signaaleja kuin ne, joilla kansalaisyhteiskunnan raviurheilu ennusti jo var-
hain 1920-luvulla urheilun ja viihteen voittokulkua, on sinänsä toinen tarina. Mutta 
kuten todettu, hevoskentän muutokset peilaavat ja ennakoivat yhteiskunnan muutoksia 
aika tehokkaasti. Koko eläinsuojelun eetos ponnisti 1800-luvun lopun tarpeesta suojella 
hevosia (Forstén 1909). Pelaamisen varhaisen automatisoinnin 1880-luvulla totalisaatto-
rin muodossa sekä automaattisen tietojenkäsittelyn hyödyntämisen Suomen raviradoilla 
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jo 1970-luvulla voi nähdä ennakoineen rahasta pelaamisen teknologista vallankumousta. 
Raviratojen vihjelehdet 1970-luvulla taas edelsivät sanomalehtien 1990-luvun pelisivuja. 
Hevos talouskentän kehitys ei ole pysähtynyt – se muuttuu yhteiskunnan mukana ja muut-
taa sitä, mutta 2020-luvun alussa siinä ei ole havaittavissa yhtä ilmiselvää suuntaa kuin mitä 
oli esimerkiksi raviurheilun tai rahapelien työntyminen hevostalouden keskiöön.

12.4 Rahasta pelaamisen kentän muutokset voimistuvat
Merkittävin spekulointi hevostalouden tulevasta asemasta 2020-luvun yhteiskunnas-
sa kytkeytyy rahasta pelaamisen kenttään. Valtiovallan 2017 toimeenpaneman Suomen 
kolmen rahapeliyhtiön rahapelitoimintojen yhdistämisen laineet lyövät vielä vuosikausia 
voimallisina niin hevostalous- kuin koko rahapelikentällä. Hevoskentällä kyse ei ole vain 
hevostalouden instituutioiden – Suomen Hippoksen, raviratojen ja hevosjalostusliittojen 
– uudelleen asemoinnista suhteessa julkisen vallan peliyhtiöön sekä maa- ja metsätalous-
ministeriöön tai hevostalouden sisäisestä taistosta, alan saaman valtiontuen, noin 40 mil-
joonan euron, jakamisesta eri toimintojen kesken. Vaikka nämäkin prosessit vielä jatkuvat 
siirryttäessä 2020-luvulle tuoden esiin yhä uusia, entistä monimutkaisempia kytkentöjä 
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan sekä niiden rajapinnassa olevien toimijoiden vä-
lille, niin vielä monimutkaisempi todellisuus odottaa 2020-luvun hevoskentän toimijoita 
kansallisen ja globaaliin rahapelikentän jo tiedossa olevien muutosten myötä.

Jo 2010-luvun lopussa alkoi esiintyä yhä tiukempia vaatimuksia vähentää julkisilla pai-
koilla olevien raha-automaattipelien määrää. Veikkaus päättikin pelihaittojen torjumiseksi 
vähentää merkittävästi kaupoissa olevien peliautomaattien määrää (ks. esim. IS 31.10.2019, 
”Veikkaus vähentää 3 500 rahapeliautomaattia”). Lisäksi 2010-luvun lopulla käynnistetyn 
arpajaislain muutostyön yhteydessä on yhä useammin nostettu esiin vaatimus raha-au-
tomaattien pelaajien pakollista tunnistautumisesta vuoden 2022 alussa (Sisäministeriö 
2018). Tunnistautumisen pakollisuus toteutui kuitenkin koronapandemian ja Veikkausta 
kohtaan osoitetun yleisen kritiikin – kärkenä liian vähäiset toimet pelaamisen sosiaalisten 
haittojen vähentämiseksi – myötä jo tammikuussa 2021 (Veikkaus 2021). Tunnistautuvan 
pelaamisen laajentamisen ja pelikoneiden määrän vähentämisen tavoitteena on ehkäistä 
pelihaittoja (Sisäministeriö 2018; Veikkaus 2021).

Yllä esitettyjä päätöksiä aiemmin tunnistautuminen on ollut pakollista suomalaises-
sa verkkopelaamisessa. Jo 2020-luvun alkupuolella lieneekin niin, että ylipäätään kaikki 
rahasta pelaaminen edellyttää tunnistautumista, myös raviradoilla. Ulkomaisten ko-
kemusten perusteella on oletettavaa, että tunnistautumisen ja pelikoneiden määrän vä-
hentämisen myötä eritoten automaattipelien pelaaminen vähenee. Jo näiden toimien ja 
muistamalla rahapeli-automaattien merkittävän roolin Veikkauksen pelikentässä (tunnis-
tautumaton automaattipelaaminen tuo jopa kolmanneksen Veikkauksen vuositason peli-
katteesta) antavat aiheen olettaa, että rahapelituotot valtiolle ja sen myötä hevostaloudelle 
niistä osoitetut osuudet supistuvat merkittävästi jo 2020-luvun alkupuolella. (Vähänen 
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2018; Valtioneuvosto 2021; ks. myös Mahlamäki Matti: ”Raviväki Keynesin kyydissä ta-
kaisin 1970-luvulle”, HU 18.9.2020.) Tunnistautuvan pelaamisen seuraamukset rahapelien 
tuotoista riippuville edunsaajille, myös hevoskentälle, tulevat olemaan mittavampia kuin 
työssäni esiin tuodut hevos- ja rahapelikenttien murroksien ja muutosten vaikutukset. Jo 
2020-luvun alussa on yhä useammin esiintynyt vaatimuksia lisätä rahapelikentän säänte-
lyä, katkaista rahapelituottojen ja edunsaajien välinen – joidenkin toimijoiden kohdalla 
jopa liki satavuotinen napanuora – ja siirtää rahapelikentän tuotot suoraan valtion budjet-
tiin (Valtioneuvosto 2021; Pöyry & Maliranta 2021; ks. myös Mahlamäki Matti: ”Liikasen 
työryhmä: pelituotot budjettiin”, HU 3.3.2021).

Suomalaisen rahapelikentän lisääntyvän sääntelyn ohella hevoskentän rahoitukseen 
vaikuttavat naapurimaidemme toimet. Ruotsin päätöksellä avata hevos- ja rahapeli-
markkinansa tammikuussa 2019 maan siirryttyä yksinoikeusjärjestelmästä lisenssijärjes-
telmään (MT 6.11.2018) on ollut ja on tulevaisuudessa ainakin kahdenlaisia vaikutuksia 
suomalaiselle hevospelaamiselle. Vaikka Suomen hevospeleistä oli jo 2017 yli kolman-
nes suuntautunut ulkomaille ja tästä valtaosa Ruotsiin (Ahjolinna 2018), niin suomalai-
sen rahapeli monopolin ja ruotsalaisen lisenssijärjestelmän sovittaminen yhteen Suomen 
hevos pelikentällä ei ole ollut ongelmatonta. Kuitenkin huolimatta vielä vuodenvaihtees-
sa 2018–2019 vallinneesta epävarmuudesta liittyen suomalaispelaajien mahdollisuuteen 
jatkaa Veikkauksen pelijärjestelmässä hevospelien pelaamista Ruotsin kohteisiin (HU 
28.11.2018), niin vuonna 2020 kuin myös keväällä 2021 pelaaminen Ruotsin raveihin sujui 
Suomesta pääosin aiempaan tapaan ilman ongelmia. Mikäli hevospelaaminen Veikkauk-
sen pelijärjestelmän kautta Suomesta Ruotsiin kuitenkin vaikeutuu tai loppuu kokonaan, 
on hevosalan tällöin aiempaa vaikeampi puolustaa 4 %:n osuuttaan Suomen rahapeliken-
tän tuotoista hevospelien osuuden laskiessa Suomessa tapahtuvasta rahapelimyynnistä sel-
keästi tuota 4 %:n osuutta alemmaksi. Toisaalta Ruotsin hevospelien ja koko rahapelimark-
kinan avaaminen sekä tanskalaisen hevospelaamisen ja osin koko Tanskan hevostalouden 
kytkeminen osaksi ruotsalaista hevos- ja pelijärjestelmää (MT 6.11.2018) saattaa Suomen 
peliyhtiöfuusion 2017 entistä kriittisempään tarkasteluun. Ruotsin toimi pakottaa ensin-
näkin suomalaiset poliitikot etsimään alituiseen perusteita suomalaisen rahapelikentän 
nykytilalle, valtiolliselle monopolille, sekä toiseksi Suomen hevostoimijat miettimään ase-
maansa Ruotsin muokkaaman, pohjoismaisen hevosperheen ulkopuolisena.

Sinällään 2017 toteutettu rahapeliyhteisöjen fuusio verifioi tässäkin työssä todennetun 
väitteen, että hevospeleillä on yhä funktionsa niin hevostalouden kuin koko rahapelien 
kentällä. Vuoden 2017 fuusiossa hevospelien funktio oli ennen kaikkea turvata valtioval-
lan edut rahapelikentällä. Ilman hevosväen ja sen peliyhtiön mukaantuloa fuusioon, olisi 
ollut nykyistä vaikeampaa puolustaa valtiovallan pelimonopolia. Julkinen valta näkikin 
sisäministeriön kansliapäällikön johdolla paljon vaivaa, että hevospelikentän päättäjät ym-
märsivät valita oikean vaihtoehdon päättäessään syksyllä 2016 siitä, että Fintoto Oy tuli 
mukaan uudistettuun Veikkaus Oy:hyn. Valtiontalouden kentällä rahapelien funktio oli 
julkiselle vallalle 2010-luvun lopulla yhä niin merkittävä, että porvarihallitus valtiollisti 
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syksyllä 2016 kaksi (RAY ja Fintoto Oy) kansalaisyhteiskunnan – ainakin periaatteessa 
hallitsemaa ja omistamaa – peliyhteisöä. Ennakoiko tämä poikkeuksellinen valtiollista-
mistoimi uusliberalismin valtakaudella sitten jotain tulevasta vahvan valtion paluusta? 
Vai johtaako peliyhteisöjen yhtiöittäminen yhdeksi osakeyhtiöksi vielä johonkin aivan uu-
teen tilanteeseen rahasta pelaamisen kentällä? Osoittautuuko Suomen julkiselle vallalle 
mahdottomaksi puolustaa käytännössä ainoana eurooppalaisena maana valtiollista raha-
pelimonopoliaan ja murtuvatko asemat ja Suomikin siirtyisi jo lähivuosina monopolista 
rahapelien lisenssijärjestelmään? Jos näin kävisi, saattaisi varsin nopeasti generoitua tarve 
pohtia taas hevosväen mahdollisuuksia perustaa oma peliyhtiö. Niin tai näin – nämä vaih-
toehdot ovat todellakin uusien tarinoiden aiheita.
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Liitteet

Taulukko 1.

Toimija rengas liitto
Ulko
maat

Valtio Hevos
Pelaajat radat Media sä

HS 1,6 % 3,2 % 37,1 % 19,4 % 8,1 % 8,1 % 19,4 % 3,2 % 100,0 %
US 3,9 % 3,9 % 13,7 % 7,8 % 15,7 % 15,7 % 39,2 % 0,0 % 100,0 %
SS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
AL 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 %
IS 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 50,0 % 0,0 % 100,0 %
VS 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 8,3 % 41,7 % 0,0 % 100,0 %
HT 14,9 % 4,5 % 32,8 % 3,0 % 7,5 % 16,4 % 20,9 % 0,0 % 100,0 %
HV 4,3 % 4,3 % 17,4 % 0,0 % 13,0 % 30,4 % 17,4 % 13,0% 100,0 %

arvo 6,1 % 3,5 % 26,0 % 7,8 % 12,6 % 15,2 % 26,8 % 2,2 % 100,0 %

Taulukko 2. 

Toimija rengas liitto
Ulko
maat

Valtio Hevos
Pelaajat radat Media sä

HS 0,0 % 0,0 % 3,3 % 13,3 % 20,0 % 26,7 % 36,7 % 0,0 % 100,0 %
US 0,0 % 0,0 % 4,2 % 8,3 % 16,7 % 37,5 % 33,3 % 0,0 % 100,0 %
SS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 18,2 % 27,3 % 45,5 % 0,0 % 100,0 %
AL 0,0 % 10,3 % 0,0 % 3,4 % 17,2 % 20,7 % 48,3 % 0,0 % 100,0 %
VS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 16,7 % 33,3 % 41,7 % 0,0 % 100,0 %
HT 3,8 % 2,3 % 0,8 % 15,0 % 16,5 % 22,6 % 35,3 % 3,8 % 100,0 %
HV 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 100,0 %

arvo 2,1 % 2,5 % 1,2 % 12,0 % 16,9 % 25,5 % 38,0 % 2,1 % 100,0 %
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Taulukko 3.

Toimija rengas liitto
Ulko
maat

Valtio Hevos
Pelaajat radat Media sä

HS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 68,2 % 9,1 % 18,2 % 4,5 % 100,0 %
US 0,0 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % 56,3 % 3,1 % 25,0 % 3,1 % 100,0 %
SS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
AL 0,0 % 5,8 % 0,0 % 3,8 % 38,5 % 17,3 % 34,6 % 0,0 % 100,0 %

3,4 % 3,4 % 3,4 % 10,3 % 24,1 % 10,3 % 41,4 % 3,4 % 100,0 %
HT 4,5 % 10,4 % 0,0 % 10,4 % 31,3 % 19,4 % 22,4 % 1,5 % 100,0 %
HV 1,7 % 10,2 % 0,0 % 10,2 % 49,2 % 6,8 % 11,9 % 10,2 % 100,0 %

arvo 1,9 % 7,3 % 0,4 % 7,7 % 42,1 % 12,3 % 24,5 % 3,8 % 100,0 %

Taulukko 4.

Toimija rengas liitto
Ulko
maat

Valtio Hevos
Pelaajat radat Media sä

HS 2,9 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 8,8 % 35,3 % 0,0 % 100,0 %
US 11,6 % 0,0 % 7,0 % 0,0 % 41,9 % 14,0 % 25,6 % 0,0 % 100,0 %
SS 4,1 % 0,0 % 18,4 % 0,0 % 34,7 % 2,0 % 32,7 % 8,2 % 100,0 %
AL 28,60 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 7,1 % 35,7 % 0,0 % 100,0 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 28,6 % 57,1 % 0,0 % 100,0 %
HT 23,8 % 0,0 % 4,8 % 20,6 % 6,3 % 11,1 % 31,7 % 1,6 % 100,0 %
HV 8,7 % 4,3 % 8,7 % 30,4 % 17,4 % 17,4 % 13,0 % 0,0 % 100,0 %

arvo 12,4 % 0,9 % 7,3 % 8,6 % 27,9 % 10,3 % 30,5 % 2,1 % 100,0 %
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Taulukot on tiivistetty niin, ettei esitetä 0-tulosta toimijalle lainkaan, jos ei esiinny myön-
töä tai kieltoa yhdessäkään osiossa. Samoin on poistettu 0-tulokset, jos väitteeseen ei ole 
lainkaan kannanottoja tapaustutkimusosiossa.

Taulukko 1. 
raviradoille (ja niiden tehtävänä on raviurheilun tukeminen) Väittämä A 

 
(vaan kaikille hevosyhteisöille ja niiden tehtävänä on koko hevostalouden tukeminen) 
Väittämä AE

Toimija
Myöntö 

1955
 

1955
Myöntö 

1956
 

1956
Myöntö 

1959
 

1959
Myöntö 

1966
 

1966
Ravirengas 0 0 4 2 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0
Ulkomaat 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 1
Media 6 0 5 0 9 4 3 0

10 0 10 2 10 4 6 1

Taulukko 2.  (ja tämän vuoksi julkinen valta 
määrittelee niiden funktion kansallisista lähtökohdista) Väittämä B 

 (vaan 
lainsäädäntötyössä pitää ottaa huomioon naapurimaiden kokemukset) Väittämä 
BE

Toimija
Myöntö 

1955
 

1955
Myöntö 

1956
 

1956
Myöntö 

1966
 

1966
Ravirengas 0 0 0 0 0 0
Ulkomaat 0 2 0 0 0 0

0 1 0 0 0 2
Media 0 3 0 2 0 2

0 6 0 2 0 4
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Taulukko 3.  (ja tämän vuoksi on 
perusteltua keskustella hevospelien verotuksen oikeellisuudesta) Väittämä C 

 (ja tämän vuoksi ei ole tarpeen keskustella myöskään 
hevospelien verotuksen muuttamisesta) Väittämä CE

Toimija
Myöntö 

1955
 

1955
Myöntö 

1956
 

1956
Myöntö 

1959
 

1959
Myöntö 

1966
 

1966
Ravirengas 1 0 4 0 5 0 0 0
Ulkomaat 2 1 0 0 0 0 0 0
Raviradat 0 0 0 0 1 0 0 0
Media 1 1 2 0 1 0 1 0

4 2 6 0 7 0 1 0

Taulukko 4. 
ja radoille (ja tämän vuoksi pitää verottaa hevospelejä valtiovallan hevostalouden 
hyväksi kasvattamalla valtion osuutta) Väittämä E 

radoille (ja tämä turvataan parhaiten nostamalla pelaajan osuutta hevospeleissä) 
Väittämä EE

Toimija
Myöntö 

1955
 

1955
Myöntö 

1956
 

1956
Myöntö 

1959
 

1959
Myöntö 

1966
 

1966
Ravirengas 0 1 2 3 0 1 0 0
Ulkomaat 0 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1

Media 0 1 0 3 0 7 0 5
0 9 2 6 0 8 0 7
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Taulukko 1.

Ei kantaa

HS 45,5 % 29,5 % 25,0 % 100 %
US 50,0 % 25,8 % 24,2 % 100 %

60,0 % 20,0 % 20,0 % 100 %
IS 39,1 % 37,0 % 23,9 % 100 %
SS 33,3 % 53,3 % 13,3 % 100 %
AL 59,6 % 14,9 % 25,5 % 100 %

Ilkka 41,7 % 31,3 % 27,1 % 100 %
HU 58,8 % 10,3 % 30,9 % 100 %
VL 2,9 % 82,9 % 14,3 % 100 %

Media keskiarvo 44,9 % 30,5 % 24,6 % 100 %
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B. Väittämäanalyysitaulukot

Taulukko 2.  
(ja tämän vuoksi hevospelit olisi palautettava hevosyhteisöille) Väittämä A 

 (ja tämän 
vuoksi kaikkia hevospelejä ei pidä palauttaa hevosyhteisöille) Väittämä AE

Toimija Myöntö

1 0
0 2

Veikkaus 0 2
0 23
3 2

Pelaajat 3 0
Raviradat 1 0
Media 7 7

15 36

Taulukko 3.  (ja tämän vuoksi poliitikot/instituutiot 
voivat pitää ne jaettuina) Väittämä B 

 (vaan 
lainsäädäntötyössä pitää ottaa huomioon naapurimaiden kokemukset) Väittämä BE

Toimija Myöntö

1 0
0 8

Pelaajat 0 1
Raviradat 0 1
Media 0 18

1 28
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Taulukko 4.  (ja tämän vuoksi 
on perusteltua keskustella hevospelien jakamisen purkamisesta ja hevospelien 
verotuksen oikeellisuudesta) Väittämä C 

 (ja tämän vuoksi ei ole tarpeen keskustella 
hevospelien jakamisen purkamisesta eikä myöskään hevospelien verotuksen 
muuttamisesta) Väittämä CE

Toimija Myöntö

5 0
1 3

Poliitikot 8 0
32 2

Pelaajat 1 1
Raviradat 37 0
Media 33 3

117 9

Taulukko 5.  (ja tämän vuoksi on perusteltua 
pitää hevospelit jaettuina) Väittämä D 

 
(ja tämän vuoksi kaikki hevospelit tulisi palauttaa hevosyhteisöille) Väittämä DE

Toimija Myöntö

Veikkaus 7 2
0 2

Pelaajat 0 5
Raviradat 0 1
Media 4 8

11 18
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Taulukko 6. 
(ja tämän vuoksi hevospelit pitää jakaa toimijoiden kesken sekä verottaa hevospelejä 
yhteiskunnan hyväksi) Väittämä E 

 (ja 
se turvataan palauttamalla kaikki hevospelit hevosyhteisöille ja palauttamalla verotus 
1981 tasolle) Väittämä EE

Toimija Myöntö

0 2
9 1

Veikkaus 2 0
27 0

Poliitikot 0 7
1 7

Pelaajat 5 2
Raviradat 1 1
Media 20 8

65 28
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Taulukko 1. 
raviradoille (ja tämän vuoksi hevospelit olisi palautettava hevosyhteisöille) 
Väittämä A 
Kiisto tai epäily: Hevospelit eivät kuulu luonnostaan hevosyhteisöille (ja tämän vuoksi 
hevospelejä ei pidä palauttaa hevosyhteisöille) Väittämä AE

Toimija
Myöntö 

28.4.–5.5.
Myöntö 

6.5.–13.5. 28.4.–5.5. 6.5.–13.5.

1 2 0 0
Veikkaus 0 0 2 0
Sisäministeriö 1 0 1 2

0 1 0 0
0 0 0 1

Media 5 2 2 12
7 5 5 15

Taulukko 2.  (ja tämän vuoksi poliitikot/instituutiot 
voivat pitää ne jaettuina toimijoiden kesken) Väittämä B 

 (vaan 

kokemukset, eikä hevospelien jaon jatkamisella vaaranneta kansallista 
rahapelimonopolia) Väittämä BE

Toimija
Myöntö 

28.4.–5.5.
Myöntö 

6.5.–13.5. 28.4.–5.5. 6.5.–13.5.

0 0 6 2
Veikkaus 3 0 0 0

0 4 1 1
0 2 0 0

Media 0 7 3 7
3 13 10 10
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Taulukko 3.  (ja tämän vuoksi on 
perusteltua keskustella hevospelien jakamisen mielekkyydestä) Väittämä C 

 (ja tämän vuoksi ei ole tarpeen keskustella 
hevospelien jakamisen purkamisesta eikä myöskään hevospelien verotuksen 
muuttamisesta) Väittämä CE

Toimija
Myöntö 

28.4.–5.5.
Myöntö 

6.5.–13.5. 28.4.–5.5. 6.5.–13.5.
0 4 0 0

Ruotsi 1 0 0 0
0 8 0 0

Sisäministeriö 0 3 0 0
Media 5 2 0 0

6 17 0 0

Taulukko 4.  (ja tämän vuoksi on perusteltua 
pitää hevospelit jaettuina) Väittämä D 

 
(ja tämän vuoksi kaikki hevospelit tulisi palauttaa hevosyhteisöille) Väittämä DE

Toimija
Myöntö 

28.4.–5.5.
Myöntö 

6.5.–13.5. 28.4.–5.5. 6.5.–13.5.

0 0 4 0
Veikkaus 5 3 0 0
Pelaajat 1 0 0 0
Media 0 2 0 0

6 5 4 0

Taulukko 5. 
(ja tämän vuoksi hevospelit pitää jakaa toimijoiden kesken sekä verottaa hevospelejä 
yhteiskunnan hyväksi) Väittämä E 

 (ja 
se turvataan palauttamalla kaikki hevospelit hevosyhteisöille ja palauttamalla verotus 
1981 tasolle) Väittämä EE

Toimija
Myöntö 

28.4.–5.5.
Myöntö 

6.5.–13.5. 28.4.–5.5. 6.5.–13.5.

0 0 1 6
Veikkaus 1 1 0 0

0 0 0 1
0 4 0 0
0 0 1 0

Media 1 5 2 1
2 10 4 8
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