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1 JOHDANTO

Nyt vuonna 2015 seurattuani viimeisen puolen vuosikymmenen ajan talouden
taantumista, en tiedä, tulisiko minun olla enemmän huolissani työelämän
mahdollisesta huonoudesta vai mahdollisen työelämän puuttumisesta. Tämän
tutkimuksen kirjoittamisaikanakin olen saanut nähdä ja kuulla jatkuvaa uutisointia
irtisanomisista, lomautuksista ja hallituksen toimeenpanemista säästöistä. Tässä
tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu kuitenkin työelämän mahdolliseen huonouteen,
johon edellä mainitut uutisaiheet epäilemättä pidemmällä aikavälillä vaikuttavat.
Tutkimukseni kohteena on Juhani Känkäsen vuonna 2007 ilmestynyt romaani
Kilttipakko.

Aluksi käytin tutkimuksestani työnimeä ”Arbeit macht frei – Yksilön ja työn suhde
Juhani Känkäsen romaanissa Kilttipakko”. Epäilen kuitenkin, että teos yrittää sanoa
jotain yksilötasoa yleisempää työstä ja yhteiskunnasta, vaikka tekeekin sen selvästi
yksilön kokemusten kautta. Työnteon ja vapauden välinen suhde on osa Kilttipakon
keskeistä tematiikkaa, onhan tarve tehdä töitä elääkseen eräänlainen kiltti pakko.
Mutta tekeekö työ vapaaksi? Tätäkin kysymystä Kilttipakko omalla tavallaan
kommentoi.

Johdannossa selvennän hiukan tutkimuskohteen muodollista ja kirjallista sisältöä.
Kilttipakosta en uskalla sanoa, että muoto on merkitys. Uskon kuitenkin, että muodolla
on Kilttipakossa huomattavaa merkitystä. Alaluvussa 1.2 avaan motivaatiotani teoksen
tutkimiseen. Määrittelen tutkimuskysymykseni sekä keskeisiä tutkimusongelmia ja
kerron metodeista, joilla aion tutkimuskysymykseni selättää. Alaluvussa 1.3 esittelen
lyhyesti tutkimukselleni keskeisimpiä käsitteitä. Alaluvuissa 1.4 ja 1.5 taustoitan
kirjallisuudentutkimuksellisia lähtökohtiani siten, että esittelen Pertti Karkaman
nykykirjallisuuden

luonnetta

ja

tehtäviä

valottavaa

analyysiä

sekä

omaa

yhteiskuntakriittistä lähestymistapaani. Tutkimukseni toisessa luvussa keskityn
oleelliseksi katsomieni taustateorioiden esittelyyn. Jätän teoksen tulkinnan ja analyysin
enimmiltä osin kolmanteen ja neljänteen lukuun.
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1.1 Teoksesta ja tekijästä
Kustantaja Teoksen internet-sivujen mukaan Juhani Känkänen on vuonna 1966
syntynyt vantaalainen kirjailija. Häneltä on ilmestynyt kolme romaania. Esikoisellaan
Toivon mukaan (2005) Känkänen voitti Helsingin Sanomain kirjallisuuspalkinnon
parhaasta esikoisteoksesta. Hänen viimeisin romaaninsa on vuonna 2011 ilmestynyt
Elämäni mustimmat hetket. Lisäksi Känkänen on piirtänyt ja kirjoittanut kaksi
lastenkirjaa, Hyvää huomenta, Apo Apponen! (2012) ja Joulu on jo ovella, Apo
Apponen! (2013). (Teos 2015.)

Kilttipakko (jatkossa KP) kertoo työuransa loppupuolella olevan myöhäiskeski-ikäisen
ulkomyyjän Jean ”Jannu” Hallan päivästä, torstaista 3.8.2006. Jannu on töissä Turva Oy
-nimisessä yrityksessä, joka kauppaa omaisuudensuojaamisvälineistöä tai ennen
kaikkea ajatusta turvallisuudesta. Kuten yrityksen toimitusjohtaja asian ilmaisee:
ihmisille tarjotaan lohtua. Myytävällä tuotteella ei niinkään ole väliä. Yrityskaupan
seurauksena Turva Oy puolestaan on myyty kansainvälisen toimijan omistukseen ja
Jannu on saanut tehtäväkseen laatia listan saneerattavista työtovereistaan. Vaativa
tehtävä on syössyt Jannun elämän risteyskohtaan.

Kertomus on jaettu kolmeen osaan ja 13 lukuun. Osat yksi ja kaksi sisältävät kumpikin
kuusi lukua, ja osa kolme puolestaan sisältää vain yhden luvun. Varsinaista tarinaa
edeltää kirjailijan esipuhe, jota seuraa vielä toinen itsenäinen teksti: ”Sananen
saneerauksista”. Varsinkin jälkimmäisellä tekstillä on nähdäkseni suuri merkitys
teoksen tulkinnan kannalta, ja analysoin sitä tutkimuksessani myöhemmin. Romaanissa
viimeistä lukua seuraa vielä epilogi, jonka otsikko on ”Lopuksi”. Tekstin rakenne
vaikuttaa jo nyt esitellyn perusteella osiin pilkotulta, mutta tämän lisäksi itse lukujen
välillä ja sisälläkin tapahtuu jatkuvaa siirtymistä tarinan nykyhetken, Jeanin
henkilöhistorian ja Jeanin nykyisen työpaikan historian välillä.

Kerronnalla on spiraalimainen rakenne jatkuvine kiertelyineen eri aikatasoilla. Osat yksi
ja kaksi ovat sekä sivumäärältään että lukujen määrältä tasapainossa. Ensimmäinen
osa kattaa luvuissa 1–6 Jannun henkilöhistorian hänen syntymästään aina Suomen
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1990-luvun lamaan saakka. Toinen osa kattaa Jannun aikuiselämän lamasta lähelle
kirjan nykyhetkeä luvuissa 7–12. Jannun henkilöhistoriaa käsittelevän aikatason lisäksi
kerronta käy läpi tarinan nykyhetken tapahtumia sekä Jannun aikaa Turva Oy:ssä
yrityksen alkuvaiheista aina siihen pisteeseen, josta romaanin nykyhetken tapahtumat
alkavat.

Jean Aatos Halla on syntynyt vuonna 1948 isänsä Uskon ja äitinsä Leenan ainoaksi
pojaksi. Usko-isä on sodan traumatisoima mies, joka sodan jälkeen hanttihommia
tehtyään on päässyt vuonna 1947 töihin Tigelmannin kirjapainoon. Samaiseen
kirjapainoon Jannukin on päätynyt juoksupojaksi 15-vuotiaana, ”*k+un koulua oli
riittävästi käyty” (KP, 22). Leena-äiti on saanut lähtöpassit kodinhoitajattaren työstään
raskaaksi tulonsa myötä, joten hän on ryhtynyt kotiompelijattareksi. 1970-luvulla
kumpikin, isä ja poika, on joutunut irtisanotuksi kirjapainoalalta. Usko on ryhtynyt
yksityisyrittäjäksi tutulle painoalalle ja Jannu on päätynyt töihin hämäräpuuhia
harrastavan kauppiaan apulaiseksi. Kauppiaan jäätyä kiinni kauppatavaransa
kyseenalaisista

hankintametodeista

Jannu

on

siirtynyt

puhelinmyyntityöhön

kauppaamaan miestenlehtiä. Tavattuaan tulevan vaimonsa Tarun Jannu ryhtyy ensin
säädyllisempien aikakauslehtien kauppiaaksi ja myöhemmin kiinteistönvälittäjäksi.
Jannu ja Taru ovat perustaneet perheen ja saaneet lapset Pepin ja Tommin. Lopulta he
eroavat, joka

johtaa Jannun

liialliseen

alkoholinkäyttöön

ja

irtisanomiseen

kiinteistönvälitysalalta. Pariskunnan eron viimeinen naula arkussa on se, että Jannu
sisäisen minuutensa säröillessä on pyrkinyt tutustumaan sisäiseen ”Minnuuteensa”
naiseksi pukeutumalla. Minnana Jannu kohtaa tulevan työnantajansa Hopeavirran,
joka hämärän peittoon jääneiden ilmeisen nolojen tapahtumien seurauksena joutuu
palkkaamaan Jannun työntekijäksi yritykseensä Turva Oy:öön.

Kerronnan jännite syntyy Jannun painiskelusta saamansa tehtävän kanssa. Romaanin
loppupuolella paljastuu, että hänen täytyy laatia lista saneerattavista työtovereistaan.
Turva Oy on myyty kansainväliselle turvallisuusketjulle Mr. Al´s Alarm Ltd:lle, jonka
omistajan, skotlantilaisen Albert O´Kilpatrickin, sukunimen Turva Oy:n toimitusjohtaja
ja omistaja Hopeavirta lausuu niin huonolla englannilla, että työntekijät kuulevat sen

3

kilttipakkona. Kiltin pakon, tulkintani mukaan pakon tehdä töitä elääkseen, ympärillä
pyörivät niin teoksen aihe kuin teemakin.

1.2 Mitä ja miten tutkin
Kilttipakko

kiinnostaa

minua

käsittelemänsä

ideologian,

yhteiskunnallisen

ajankohtaisuutensa sekä humoristisuutensa vuoksi. Kilttipakon kohdalla tärkeä
kiinnostustani ohjaava tekijä on melko itsestään selvästi myös teoksen teema. Tutkin
teosta, koska se koskettaa ihmisen ja työn suhdetta sekä työn luonteen muutosta ja
tapahtuneen muutoksen mahdollisia vaikutuksia. Myös ajatus resurssien epätasaisen
jakautumisen epäoikeudenmukaisuudesta ohjaa kiinnostustani. Romaanissa kaikki
työstä koituva hyöty vaikuttaa kasautuvan yrityksen johtoportaalle, lähinnä
toimitusjohtajalle.

(Jari Elsilä, Kaleva 25.1.2014.)

Talouden taantuma ja siihen johtaneet syyt ovat antaneet lisäpontta kapitalismin tai
tarkemmin

sanoen

uusliberalistisen

kapitalismin

ja

globalisaation

kritiikille.

Huomionarvoista on, että teos on ilmestynyt ennen vuonna 2008 alkanutta talouden
taantumaa, joka tuskin on vaikuttanut työntekijän asemaan millään tavalla suotuisasti.
Tutkimuskohteena Kilttipakko kiinnostaa minua paikallisuutensakin vuoksi, se
käsittelee temaattisesti suomalaisen työn kuvaa ja historiallista muutosta.
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Risto Turunen (2011, 315) käsittelee artikkelissaan ”Ideologia, diskurssi ja
representaatio” työtä tälle tutkimukselle hyvin merkityksellisellä tavalla:
Suomalaisessa kirjallisuudessa ja laajemminkin länsimaisissa kulttuurisissa
representaatioissa aina modernin aikakauden valistuksellisesta filosofiasta
lähtien työllä on ollut erityinen ideologinen tehtävä ihmisen ja ennen muuta
miehen määrittäjänä. Tämä sidos tai artikulaatio on luonnollistunut
vuosisatojen saatossa kyseenalaistamattomaksi käytänteeksi, eettiseksi
ohjenuoraksi ja moraaliopiksi niin erilaisten uskonnollisten, poliittisten kuin
taloudellistenkin oppien yhteydessä.
Turunen analysoi suomalaisessa kirjallisuudessa työlle, etenkin miehen työlle,
annettuja muotoja ja merkityksiä aina Jaakko Juteinista nykypäivään asti. Turusen
mukaan Juteinista lähtien ihmisarvoiseen ja ideaaliin mieskuvaan on liitetty työnteko,
ahkeruus ja tunnollisuus. Jo Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä (1870) tunnollisen
suomalaismiehen kuva säröilee, ja Minna Canthin näytelmissä tällainen ideaalikuvasto
rikkoutui, kun työläismiehet kuvattiin epäluotettavina ja juopottelevina hulttioina.
Myös työn luonne Canthilla tuli ongelmalliseksi, koska hänen teostensa henkilöille työ
oli jotain ulkoapäin määrättyä eikä sitä tehty, kuten agraariyhteiskunnan
ideaalikuvauksissa, itseä varten. Runebergillä ”Saarijärven Paavossa” (”Högt bland
Saarijärvis moar”, 1830) Paavon moraalisina ohjenuorina ovat uhrautuminen,
kumppanuus ja yritteliäisyys. Näihin teemoihin palaa esimerkiksi Väinö Linna
kuvauksissaan

päähenkilöidensä

suhtautumisesta

työhön

trilogiassaan

Täällä

Pohjantähden alla (1959, 1960 ja 1962). (Turunen 2011, 315–327.) Sodanjälkeisessä
kirjallisuudessa myös kirjailijuuden dilemmat nousivat osaksi kirjallisia työn
representaatioita. Tähän liittyy nykyään taideinstituutioiden tulo osaksi julkisuutta,
joka sekin määrittää taiteilijuutta ja vaikuttaa suuresti ainakin taiteilijoiden
kaupalliseen menestykseen. (Turunen 2011, 331.)

Uusimman suomalaisen kirjallisuuden Turunen (2011, 328) katsoo representoivan
ongelmallista suhtautumista työhön. Työ ei näyttäydy enää persoonallisuuksien
myönteisenä jatkeena. Turunen käsittelee hieman myös 2000-luvulla ilmestynyttä
suomalaista kirjallisuutta, joka osallistuu keskusteluun työstä (ks. myös Ojajärvi 2013c).
Hänen mukaansa teoksissa

representoituu todellisuus, ”jossa

ideologisoidut

representaatiot ovat tulleet osaksi, ei yksin henkilöiden kokemusmaailmaa, vaan
5

heidän identiteettiään”. (Turunen 2011, 331.) Entinen ideologisoitu kuva työstä alkoi
tulla haastetuksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, kun markkinatalouden vaikutus
työtilanteeseen kävi ilmeiseksi ja suhde työhön problematisoitui. Tästä Turunen (2011,
324) mainitsee esimerkkinä Haanpään lama-ajan kuvaukset, joista keskeisimpänä
pidettäneen Noitaympyrää (1931). 1990-luvun jälkipuoliskolta eteenpäin reilun
vuosikymmenen ajan suomalaisessa työtä tematisoivassa kirjallisuudessa ovat
keskiössä olleet jatkuva muutoksen uhka ja varuillaanolon vaatimus epävarman ja alati
muuttuvan työn edessä. (Turunen 2011, 329–333.)

Kilttipakon teeman keskeinen elementti, työ, on koko ajan selkeästi esillä. Juonen
kuljetuskin tapahtuu takaumin päähenkilön työskennellessä. Miljöönä ovat pääasiassa
eri työpaikat. Ulkomyyjän työympäristöä ovat toki tavalliset suomalaiset asuinalueet.
Työn raskaus, epävarmuus ja naurettavuus ovat jatkuvasti läsnä kerronnassa. Siksi
haluan tarttua tähän päivänselvään ja koko ajan esillä olevaan työn aiheeseen. Teos
käsittelee nykyaikaisia työoloja, joten lähden selvittämään, millä kerronnallisilla
tavoilla suhde työn ja ihmisen välillä Kilttipakossa tematisoidaan. Mitä eri yksilöiden
suhde työhön mahdollisesti kertoo työn roolista ja merkityksestä länsimaisessa
yhteiskunnassa?

Kilttipakossa keskeistä on teollistumisen ja talouden modernisaation seurauksena
tapahtunut työn luonteen muutos. Romaanissa työpanoksen ja työn mielekkyyden
yhteismitattomuus tematisoituvat tuon muutoksen myötä. Työ vaikuttaa vievän tilan
niilläkin ihmiselämän alueilla, joilla toimimisen työnteon pitäisi tehdä vapaaksi. Kun
lähden kysymään työn luonnetta ja tuon luonteen mahdollista muutosta, on minun
tietysti pyrittävä tekemään selväksi, mikä on muuttunut, verrattuna mihin muutos on
tapahtunut, miksi ja millä aikavälillä. Tarkoitukseni on tehdä tätä tutkimusongelmien
tarkennustyötä sekä sosiologisen että kirjallisuustieteellisen lähteistön avulla. Yksi
tärkeä tavoitteeni on osoittaa Juha Siltalan Työelämän huonontumisen lyhyt historia
(2007) -teoksen merkitys Kilttipakon temaattisena pohjatekstinä.

Temaattisen tutkimustehtävän lisäksi toinen keskeinen tarkasteluni kohde ovat ne
kerronnalliset tavat, joilla Kilttipakossa representoidaan uusliberalistisen kapitalismin
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tuottamia työoloja. Analysoin keinoja, joiden avulla teoksessa kokemusta työstä
esitetään ja problematisoidaan. Paneudun etenkin kertojapositioiden, metafiktiivisten
ja intertekstuaalisten piirteiden sekä tyyliseikkojen tarkaseluun, kun ne tukevat ja
tekevät teoksen tematiikkaa. Sari Kivistön (2012, 13) määrittelmä satiirista teoksessa
Satiiri Suomessa on kuin lukuohje Känkäsen romaaniin.
Satiirilla tarkoitamme purevaa ivaa ja kärjistetyn koomisin keinoin esitettyä
kritiikkiä ihmisen naurettavuutta ja paheita tai yhteiskunnan epäkohtia
kohtaan. – – Satiiri on olennaisesti kritiikin esittämistä naurun ja fiktion avulla,
kohteen tekemistä naurettavaksi unohtamatta esteettisiä ja viihdyttäviä
kvaliteetteja. (Kivistö 2012, 13).

Satiiriin liittyen tarkastelen hiukan parodian ja laajemmin ironian käsitteitä Linda
Hutcheonin ja Claire Colebrookin kattavia analyysejä hyväksi käyttäen. Satiirin ohella
romaanissa on mahdollisesti postmodernistisiksi nimettäviä piirteitä tai ainakin
metafiktiota, jos tarkastellaan metafiktiota postmodernismista erillisenä käsitteenä,
kuten Mika Hallila perustellusti tekee. Postmodernismi kontekstina selittää, miksi
romaaneihin alkoi ilmestyä itsereflektiivisiä piirteitä, ja postmodernismi kontekstina
myös synnyttää metafiktion yleisenä terminä. Itsereflektiivisyys ei käsitteenä silti
rajaudu vain postmodernismin kontekstiin, vaan sen avulla voi käsitteellistää myös
yleisempiä romaaniteoreettisia ja -historiallisia ilmiöitä. (Hallila 2006, 65–66.) Hallilan
lisäksi tukeudun Patricia Waugh´n ajatuksiin metafiktiosta.

Tutkimukseni kannalta keskeisintä kirjallisuustieteellistä käsitteistöä ovat siis
metafiktio ja satiiri. Teoksessa ilmenevä metafiktio on oiva peruste huomioida
tematiikasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tuoda keskustelu osaksi
tematiikan käsittelyä, koska huomauttaessaan omasta fiktiivisyydestään teksti samalla
muistuttaa

ei-fiktiivisen

olemassaolosta.

Metafiktion

toimintaperiaate

vaatii

todellisuuden tunnistamisen fiktion vastinpariksi. Kilttipakon metafiktio on vieläpä niin
olennaisesti sidoksissa teoksen teemaan, että kiinnittäessään huomion todellisuuteen
se siirtää fokuksen myös työhön ja uusliberalismin ideologisuuteen (vrt. Ojajärvi 2013a,
292).
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Suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa on havaittu yhteiskunnallisten aiheiden
paluu nykykirjallisuuden temaattiseen keskiöön pääasiassa 1990-luvulta alkaen.
Kotimaisen
romaani,

kirjallisuudentutkimuksen
yhteiskuntaromaani

ja

vuosikirjassa

niiden

artikkelissaan

lajisukulaiset

”Sosiaalinen

kirjallisuushistorian

ja

nykykirjallisuuden kerrostumana” Erkki Sevänen (2014, 48) tarkastelee kirjallisuutta
kannalta, jossa se on ymmärretty ”yhteiskunnan ja kulttuurin tilaa koskevaksi
keskusteluksi tai pohdiskeluksi”. Sevänen tarkastelee suomalaista yhteiskunnallista
nykykirjallisuutta selvittämällä, miten se jatkaa ja uudistaa yhteiskunnallisen romaanin
kehityslinjaa. Hän käyttää tarkastelunsa lähtökohtana kysymyksiä markkinatalouden
logiikan

leviämisestä

muuhun

yhteiskuntaan,

luokka-asetelmasta

sekä

merkitysproblematiikasta ja eksistentiaalisesta tematiikasta. Sevänen toteaa, että ei
ole mielekästä yrittää sitoa yksittäistä romaania yhteiskunnallisen romaanin
lajikäsitteeseen. Yhteiskunnallisessa romaanissa on todennäköisesti myös muiden
lajien ominaisuuksia. (Sevänen 2014, 58, 69.)
[V]asta kontekstuaalisen tarkastelun yhdistäminen tällaiseen analyysiin
paljastaa sen, mikä tekee jonkin yksittäisen romaanin yhteiskunnalliseksi
romaaniksi, missä suhteissa se tematisoi kohteekseen oman aikansa
yhteiskunnallisesta todellisuudesta nousevia kysymyksiä. (Sevänen 2014, 69–
70.)
Seväsen tarkasteleman kirjallisuuden piiriin Kilttipakonkin voidaan katsoa kuuluvan. Se
edustaa siis omalla tavallaan yhteiskunnallisen romaanin perinnettä. Yhteiskunnallista
kirjallisuutta suomalaisessa nykykirjallisuudessa ovat tutkineet itse Seväsen lisäksi
muun muassa Liisa Steinby ja Jussi Ojajärvi. Sevänen ja Ojajärvi ovat tutkimukselleni
huomattavia pohjan rakentajia, ja viittaankin heihin taajaan. Kokoava esitys työn
teemasta suomalaisessa kirjallisuudessa löytyy teoksesta Suomen nykykirjallisuus 2
(2013). Siinä Ojajärvi (2013c, 154) mainitsee artikkelissaan ”Työn syrjässä”, että
”*v+ieraantunut työ uusliberalismin oloissa on teemana hyvin monilla Arto Salmisesta
Maarit Verroseen”. Hän mainitsee myös Jyrki Tuularin Pyydys -teoksen sekä Kilttipakon
samaan temaattiseen perheeseen kuuluvina. Artikkelissaan ”Kapitalismista tulee
ongelma” teoksessa Suomen nykykirjallisuus 2 (2013) Ojajärvi esittelee kattavasti
suomalaista kirjallisuutta, joka on aiheiltaan ja teemoiltaan läheisessä yhteydessä
Känkäsen Kilttipakkoon.
8

1.3 Uusliberalismi, ideologia, representaatio
”Uusliberalismi tarkastelee yhteiskuntaa markkinoina”, tiivistää Sevänen (2013, 15)
Suomen nykykirjallisuus 2:ssa artikkelissaan ”Nykykirjallisuuden yhteiskunnallinen
kehys”. Tähän liittyy usko, että yhteiskunta toimii parhaiten ja etenkin tehokkaimmin
jäljittelemällä kilpailuun perustuvan markkinatalouden periaatteita. Uusliberalismissa
yhteiskunnallisella säätelyllä on mahdollisimman pieni rooli ja säätelyn tehtävä on
lähinnä

luoda

hyvät

edellytykset

markkinoiden

toiminnalle.

Uusliberalismin

vaikutuksesta kertoo se, että julkisia palveluja tuottavien laitostenkin toimintaa on
ryhdytty tarkastelemaan markkinataloudessa toimivan kapitalistisen yrityssektorin
tulosjohtamisesta käsin. (Sevänen 2013, 16.) Niin hegemoninen asema kuin
uusliberalismilla onkin nykyisenkaltaisen markkinatalouden järjestämisessä, voidaan
sen katsoa olevan vaihtoehtoinen ajatusmalli ja käytäntö, jonka periaatteiden mukaan
yhteiskuntaa ja markkinoita rakennetaan tai järjestetään. Niinpä uusliberalismia
voidaan tarkastella ideologiana. Uusliberalismia käsitellessäni tukenani Seväsen lisäksi
on muun muassa David Harveyn teos Uusliberalismin lyhyt historia (2008).

Turunen (2011, 299–302) käy läpi ideologian käsitteen historiaa ja erilaisia
käyttötapoja. Erottelen tässä karkeasti Turusen esittelemän ideologian käsitteen
kahteen erilaiseen käyttötapaan. Toinen on Karl Marxia jyrkästi tulkiten tuotettu tapa
ymmärtää

ideologia

vääränä,

taloudellisesti

hallitsevan

luokan

tuottamana

tietoisuutena. Tavan mukaan ideologia käsitetään vääränä tietoisuutena, mikä
aiheuttaa sen, että on oltava määriteltävissä myös oikea tietoisuus. (Turunen 2011,
299–302.) Lukijan ABC-kirjassa (1997) selitetään ideologian marxilaisittain tarkoittavan
yksinkertaisimmillaan tietynlaista sosiaalista tietoisuutta, jonka tehtävä on oikeuttaa
hallitsevan luokan valta (Koskela & Rojola 1997, 120). Marxin kapitalismin analyysin
mukaan ihmisen sosiaalista toimintaa määrää hänen luokka-asemansa eli paikkansa
tuotantojärjestelmässä. Eri yhteiskuntaluokille on ominaista omanlaisensa ideologia.
Ideologian määräytyminen ei ole kuitenkaan mekaanista. (Steinby 2011, 121–122.) Jos
ideologinen määräytyneisyys olisi mekaanista, kävisi ideologian olemassaolon
havaitseminen tai ideologian analysoiminen mahdottomaksi.
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Myöhemmän ja totaalisemman tavan mukaan ideologia ymmärretään ihmisryhmien
kollektiivisina tapoina käsitteellistää todellisuutta. (Turunen 2011, 299–302.)
Turunen (2011, 300) esittää marxilaisten Louis Althusserin, Fredric Jamesonin ja Slavoj
Žižekin näkemyksistä seuraavaa:
[I]deologia on välitön inhimillisen toiminnan viitekehys, monessa mielessä
luonnollistunut tiedon, uskomusten, arvojen, yksilöllisten ja yhteisöllisten
päämäärien järjestelmä, jota ihmiset tiedostamattaan noudattavat – –.
Ideologia on siis ajatusrakennelma tai -malli, josta ei voi päästä eroon, mutta jonka
olemassaolon voi tiedostaa.

Sevänen (2011, 20) toteaa ideologioista artikkelissaan ”Kohti kirjallisten tekstien
sosiologiaa”, että ne ovat erilaisille ryhmille yhteisiä maailmankatsomuksen tapoja,
jotka ilmentävät noiden ryhmien käsityksiä omasta yhteiskunnallisesta asemastaan ja
tehtävistään. Ideologian katsottiin usein tarkoittavan luokkien välisiä ristiriitoja
häivyttävää ajattelua, joka palvelee kapitalismin hegemonian status quota.

Ideologia voidaan siis käsittää ryhmälle yhtenäisenä maailmankatsomuksen ja
toiminnan tapana tai jyrkemmin suorastaan vääränä tietoisuutena. Teoksessa
Ideologiset valtakoneistot (1984, 120–122) Louis Althusser puolestaan toteaa
esseessään

ideologiasta, että ideologia

ei ilmaise

subjektien olemassaoloa

kontrolloivien reaalisten suhteiden järjestelmää, vaan heidän imaginaarista1 eli
kuviteltua suhdettaan niihin todellisiin eli tuotanto- ja luokkasuhteisiin, joiden alaisina
he elävät. Pertti Karkama sanoo teoksessaan Kulttuuri ja demokratia. Kirjoituksia
kulttuurin nykytilasta (1998, 119), että hegemoninen ideologia toimii siten, että sitä
noudattava henkilö menestyy yhteiskunnassa, huolimatta siitä, pitävätkö hänen
uskomuksensa paikkaansa. Kilttipakon tarkastelun kannalta Althusserin ja Karkaman
määritelmät ovat olennaisia. Juuri imaginaariset suhteet todellisiin tuotanto- ja
luokkasuhteisiin ovat teoksen traagisten elementtien keskeinen vaikutin. Tämä käy ilmi
etenkin tarkasteltaessa päähenkilön isän kohtaloa. Usko-isän ideologiassa yhteiskunta

1

Althusser lainasi imaginaarisuuden käsitteen ranskalaiselta psykoanalyytikolta Jacques Lacanilta. Lacan kutsuu
Freudin kuvaamaa lapsen varhaiskehityksen vaihetta, jossa lapsi ei erota minuuttaan ulkoisista objekteista,
imaginaariseksi. Imaginaarinen on itsensä tunnistamista väärin ulkoisten objektien kautta (esimerkiksi lapsella niin
sanottu peilivaihe). Althusserille imaginaarista on se uskomusten ja käytäntöjen joukko, joka luo subjektille tunteen
yksilöllisestä merkityksellisyydestä yhteiskunnassa. (Eagleton 1997, 202–213.)
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rakentuu rehtiyden, oikeudenmukaisuuden ja ahkeruuden varaan. Todellisuus
kuitenkin rikkoo tällaisen maailmankuvan ja samalla Uskon minuus kyseenalaistuu.
Toisaalta hegemonisen ideologian noudattamisen tuottama menestys realisoituu
teoksessa Hopeavirran henkilöhahmon kohdalla.

Karkaman (1994, 77) mukaan kirjallisuus ei sinänsä ole ideologista, mutta se voi saada
ideologisia merkityksiä. Hän huomauttaa, että kirjallisuus osallistuu elimellisenä osana
yhteiskunnassa käytävään dialogiin tuottaen merkityksiä, jotka voivat vahvistaa tai
vastustaa erinäisiä valtapyrkimyksiä. Tämän perusteella tulee huomata, että ideologian
käsite on relevantti siis sekä tekstin sisäisenä että ulkoisena elementtinä. Jos
Kilttipakko pyrkii osoittamaan tietynlaisen ideologian heikkouksia tai naurettavuuksia,
se osallistuu Karkaman tarkoittamaan yhteiskunnalliseen dialogiin.

Tutkimuksessani helpoin lähestymistapa olisi osoitella sormella kapitalistista
uusliberalismia vääräksi tietoisuudeksi käsitettynä ideologiana, jonka virheellisyys
teoksessa

paljastetaan.

Tavoittelen

kuitenkin

myös

erilaisten

ideologioiden

keskinäisten suhteiden esilletuontia tavalla, jossa ideologiat käsitetään ihmisryhmien
kollektiivisina tapoina käsitteellistää maailmaa. Ideologioita ovat esimerkiksi
Hopeavirran ja tämän isän edustama ideologia, jossa hyvän elämän ja hyvän ihmisen
kriteerit vaikuttavat tulevan määritellyiksi ulkoisten puitteiden ja taloudellisen
menestyksen kautta. Toisaalta esimerkiksi Jean edustaa ihmistä ihmisenä arvostavaa
eikä välineellistävää ideologiaa. Vastakkain ovat humanistinen ideologia ja se, mitä
nykyään pidettäneen rationalistisena ideologiana.

Miten Kilttipakko käsittelee ja esittää ihmisen ja ideologian välistä suhdetta?
Representaation suhde todellisuuteen on ongelmallinen, koska se itsessään ei tavoita
todellisuuden monimutkaisuutta ja todellisuudessa vaikuttavia suhteita (Turunen
2011, 310–11). Representaation käsite on hankala määrittää. Lähdekirjallisuudessa
representaation käsitettä ryhdytään purkamaan usein representaation kriisistä käsin
(ks. Veivo 2011, 87; Knuuttila ja Lehtinen 2010, 8). Aiemmin representaatio saattoi
tarkoittaa todellisuuden uudelleen esittämistä esimerkiksi kirjallisuudessa kielen
avulla. Realistien pyrkimyshän oli todellisuuden mahdollisimman todenmukainen
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esittäminen. Strukturalismi ja analyyttinen kielifilosofia kuitenkin kyseenalaistivat
merkin ja merkityn välisen suhteen. Täten myös uudelleen esittäminen merkkien,
kielen, avulla voitiin kyseenalaistaa. (Veivo 2011, 87–90.) ”*K+ieli on todellisuuteen
nähden itsenäinen järjestelmä, jossa merkityn ja merkitsijän suhde on arbitraarinen. –
– Merkin tulkinta on aina uudelleen tulkittavissa ja semiosis siten loputon prosessi
vailla alkuperää ja päätepistettä.” (Veivo 2011, 87.)

Representaation käsitettä ei kuitenkaan ole hylätty. Artikkelissaan ”Representaation
muodot ja mahdollisuudet kirjallisuudessa” Harri Veivo (2010, 135–157) esittelee
teorioita, jotka ovat pyrkineet puolustamaan representaatiota ja kirjallisuuden
mahdollisuuksia todellisuuden esittämisessä.

Olen taipuvainen ymmärtämään

representaation mahdollisuuden sellaisena, kuin se Veivon mukaan pragmaattisessa
kirjallisuuden semiotiikassa käsitetään. Ensisijaista vaikkapa tekstin esittävyydelle on
tulkinta.
[Tulkintojen] sarja kuitenkin toteutuu kulttuurissa, minkä vuoksi se on altis
neuvotteluille ja kritiikille. Sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus määrittää
tulkintojen hakeutumista kohti jaettuja perusteltuja näkemyksiä. Tulkinnan
ulottuvuuden ja representaation nivoutuminen yhteen merkitsee, että kysymys
esittämisen fiktiivisyydestä ja faktuaalisuudesta – kuten myös
mimeettisyydestä – voidaan mieltää kysymykseksi tekstin eksistentiaalisesta
merkittävyydestä. (Veivo 2010, 144.)
Representaatiolla tämän tutkimuksen yhteydessä tarkoitan todellisuuden uudelleen
esittämistä tavalla, joka tapahtuu tulkinnassa. Satiirinen ja metafiktiivinen teos
suorastaan osoittelee omaa fiktiivisyyttään. Kilttipakossa merkit pikemminkin pyrkivät
hajoamaan leikkiin, kuten analyyttisessä kielifilosofiassa todetaan käyvän, sen sijaan,
että se pyrkisi esittämään todellisuutta mimeettisesti. Kuitenkin tulkitsen Kilttipakkoa
yhteiskunnallisena romaanina. Katson, että Kilttipakko toteuttaa realismin periaatteita
herättelemällä tarkastelemaan yhteiskunnan tilaa kriittisesti. Teos ei, kuten sanottua,
edes

pyri

mimeettisyyteen,

mutta

puhuu

merkityksellisellä

tavalla

lukijan

todellisuudesta.
Nähdäkseni kirjallisuus on usein juuri tällaista välittynyttä, yleisiä
tietorakenteita hyödyntävää maailman konstruoimista ja jäljittelyä, joka toimii
ensisijaisesti teoksen kokonaisuuteen nähden, mutta jolla voi olla myös
laajempaa merkitystä. (Veivo 2010, 156.)
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Edellä esitellyistä syistä johtuen työni otsikkona on Juhani Känkäsen Kilttipakko
uusliberalististen työolojen satiirisena ja metafiktiivisenä representaationa. Oletan,
että teoksessa niin juoni ja tapahtumat kuin kerrontaratkaisutkin laajenevat
tarkoittamaan jotain todellisuudesta ja sen ideologioista.

Käsitteenä representaatio siis tuo yhteen todellisuuden ja sen esittämisen tavan.
Representaation kriisit ovat syntyneet siitä, että tiettyjen todellisuuden esittämisen
tapojen on katsottu menettäneen esitysvoimansa tai relevanssinsa. (Turunen 2011,
312.) Romantiikkaa seurasivat naturalismi ja realismi, modernismia postmodernismi.
Kilttipakkokin vastaa omalla tavallaan todellisuuden esittämisen tavan tuottamiin
haasteisiin. Tässä tutkimuksessa representaatio nivoutuu sekä omaan tutkimustapaani,
jota pidän pitkälti kirjallisuussosiologisena, että käsittelemäni romaanin esittämisen
tapaan. Seväsen (2011, 12) mukaan sosiologisesti suuntautuneet kirjallisuudentutkijat
”tarkastelevat kirjallista elämää ja kirjallisia tekstejä suhteessa muuhun kulttuurisyhteiskunnalliseen todellisuuteen, tulkitsevat ja selittävät niitä siitä käsin”. Kilttipakon
representaatio ei ole muodoltaan perinteisen realistinen, jos realismin ajatellaan
pyrkivän mimesikseen, mutta mahdollisesti se toteuttaa joitain realismin päämääriä
käyttäen postmodernistisina pidettyjä esittämiskonventioita.

1.4 Karkamalainen taustoitus
Teoksessaan Kirjallisuus ja nykyaika Pertti Karkama huomioi, että ”kulttuurin
nykyaikaistumisen yleisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että toiminnan ja ajattelun
muodot irtoavat toisistaan”. Ne kuitenkin säilyttävät dialogisen suhteensa.
Kirjallisuuskin aikoinaan alkoi irtautua muista, esimerkiksi uskonnollisista tai
poliittisista, tehtävistään. ”Kirjallisuus sanataiteena on siksi dialogisessa suhteessa
paitsi omaan traditioonsa myös muihin diskursseihin.” (Karkama 1994, 11.) Katson,
että Kilttipakko kirjallisuutena on dialogisessa suhteessa muuhun yhteiskunnan
sisäiseen keskusteluun.

Nojaan lähteistössäni useisiin kontekstualisiin lähteisiin, jotka käsittelevät työtä tai
yhteiskunnallisia oloja. Työelämäanalyyseistä käytän apunani Juha Siltalan Työelämän
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huonontumisen lyhyen historian lisäksi Richard Sennetin The Culture of the New
Capitalism (2006) ja Raija Julkusen Uuden työn paradoksit: keskusteluja 2000-luvun
työprosess(e)ista (2008) -teoksia. Lähestymistapani on, kirjallisuudentutkimuksen
puitteissa, sosiologinen, sillä sidon teoksen tematiikan yhteiskuntatieteellisten
lähteiden kautta reaalimaailman ja historian kontekstiin. Analysoin Kilttipakkoa
etsimällä siitä seikkoja, jotka perustellusti tukevat hypoteesiani teeman ilmenemisestä
olennaisesti myös kerronnan eikä vain tapahtumien tai juonenkuljetuksen tasolla.
Alustavan oletukseni mukaan Kilttipakko kommentoi yhteiskunnan tilaa käsittelemällä
työn ja yksilön välistä suhdetta ja maalaa kuvaa työn luonteen muutoksesta ja
muutoksen vaikutuksesta yksilöön ja yhteisöön. Työn merkityksellisyyttä peilataan
romaanissa pieniä yksikköjä, kuten yksilö, perhe tai työyhteisö, vasten. Suuria linjoja
globalisaatiosta, markkinataloudesta tai politiikasta ei teoksessa yksityiskohtaisesti
käsitellä. Ne ovat historiallisia voimia, jotka kuljettavat yksilöä mukanaan työelämän
virrassa.

Kilttipakko

pyrkii

nähdäkseni

vastaamaan

nykyaikaistumisen

tuottamaan

representaation kriisiin soveltamalla esittämisen tapoja niin postmodernismista kuin
realismistakin. Kilttipakko myös käsittelee temaattisesti nykyaikaistumisen tuottamia
ideologioiden kriisejä. Romaanin ensimmäinen osa kuvaa Uskon ja Jannun työurien
kautta

suomalaisen

yhteiskunnan

modernisaatioprosessia

kaikkine

keskeisine

vaiheineen. Teoksen alun taustaa ovat sodanjälkeinen jälleenrakennuksen vaihe,
jolloin Usko teki ”mitä tehtäväksi sai, lapioi koksia, juoksi naulapoikana, maalasi
nosturinosia ja raijasi tiiliä” (KP, 21). Työn ja työsuhdanteiden välityksellä Kilttipakossa
luodaan katsaus itsenäisyyden ajan Suomeen. Jälleenrakennus, teollistuminen, 1970luvun työttömyys, 1980-luvun nousukausi ja 1990-luvun lama näytetään kaikki
Kilttipakossa yksilön tekemän työn kautta. Laajempaa yhteiskunnallista taustaa tai
vaikutuksia ei teoksessa ruodita.

Karkama (1994, 11) esittää, että ”*n+ykyaikaistuminen edellyttää uudenlaisia tapoja
elää ja toimia sekä niiden vaatimia psyykkisiä prosesseja”. Hän jatkaa nykyajalle
ominaisesta muutoksen ja liikkeen nopeudesta, että nykyaika on toisiaan seuraavien
kriisien ja murrosten sävyttämä. Modernisaation arvaamattomuus on herättänyt
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henkiin sekä nostalgisen kaipauksen menneitä parempia aikoja kohtaan että
ensimmäisen maailmansodan aikoihin vahvistuneen ajatuksen länsimaisen kehityksen
kulkemisesta kohti perikatoa. (Karkama 1994, 12.) Kumpikin ajattelutapa on edelleen
helppo tunnistaa. Ajatus hypoteettisesta kultakaudesta kytkeytyy tämän tutkimuksen
sosiologisessa

aineistossa

uusliberalismia

edeltäneeseen

hyvinvointivaltioiden

rakentamisen aikaan (vrt. Siltala 2007, 81–82). Toisaalta pessimistinen näkemys
nykyisenlaisten elintapojen deterministisestä johtamisesta tuhoon eri mittakaavoissa,
olipa kyseessä sitten palkkatyöläisen asema tai koko ihmiskunnan kohtalo, on yksi
länsimaisen kulttuurin diskurssin kuuluvimpia ääniä. Suomalaisessa kirjallisuudessakin
uusliberalismin tematisoinnit saavat tummanpuhuvia sävyjä (ks. Ojajärvi 2013b).
Mielenkiintoinen kysymys onkin, ottaako Kilttipakko millään tavalla kantaa tähän
perikadon mahdollisuuteen tai toivottomuuteen.

1.5 Yhteiskuntakriittisistä lähtökohdista ja realismista
Koska teoksessa nähdäkseni representoituvat uusliberalistisen kapitalismin tuottamat
olosuhteet, en voi sen tulkinnassa ja analyysissä olla ottamatta huomioon marxilaisen
kritiikin ja kirjallisuusteorian perinnettä. Marxilainen kirjallisuusteoria on sidoksissa
realisminkin perinteeseen. Kuitenkin jo varhaisimmissa merkittävissä marxilaisissa
kirjallisuusteorioissa oli selviä näkemyseroja realistisen esitystavan vaateen suhteen.
György Lukácsin mukaan realismiin kuului oleellisesti realistinen kerrontaperinne.
Lukácsin

mielestä

suuri

taide

liittää

dialektisesti

yhteen

monimutkaiseksi

kokonaisuudeksi kapitalistisessa yhteiskunnassa eriytyvän yleisen ja erityisen. Tämä oli
prosessi, joka ilmeni esimerkiksi Ranskan 1800-luvun realismissa. (Koskela & Rojola
1997, 122.) Bertolt Brecht argumentoi tietyn formaalin realistisen metodin ikään kuin
kuluvan käytössä ja lakkaavan stimuloimasta (Selden et al. 1997, 98–99). Yleisön
passivoitumisen välttämiseksi realismin illuusio tuli särkeä. Esseessään ”Against Georg
Lukács” Brecht (1974, 49–53) väittää, että uudet ongelmat ja uudenlaisena näyttäytyvä
todellisuus vaativat uusia todellisuuden representoimisen tapoja, joiden olisi vieläpä
oltava ajassaan ymmärrettäviä ja tavoitettava suuret massat.
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Sekä Brecht että Lukács ovat olleet merkittäviä myöhemmän kirjallisuustieteellisen
keskustelun, etenkin kirjallisuussosiologian, kannalta. Kuten olen edellä todennut, sekä
teoksen tematiikka että oma kiinnostukseni aiheeseen kumpuavat yhteiskunnallisesta
yhteydestä.

Lukácsin

teoria

todellisuuden

esittämisen

tavasta

realistisessa

kirjallisuudessa on lähtökohtana useille sitä seuranneille – niin myötäileville kuin
vastustavillekin – teoritisoinneille.

Seväsen (2011, 25) mukaan muun muassa Theodor Adorno hylkäsi vaatimuksen
mimeettis-realistisesta esitystavasta. Merkityksellisenä ei pidetty enää niinkään
realistista esitystapaa kuin sitä, ”´vaikuttaako teksti realistisesti lukijaan´ eli syventääkö
se hänen ymmärrystään historiallis-yhteiskunnallisesta todellisuudesta” (Sevänen
2011, 25). Tämän tutkimuksen puitteissa edellä sanottu on merkittävää siksi, että
pyrkiessäni soveltamaan teoksen käsittelyyn kirjallisuussosiologista otetta (vrt.
Ruohonen et al. [toim.] 2011) katson tarpeelliseksi perustella sen yhteyden realistisen
kerrontaperinteen päämääriin. Brechtin käyttäminen esimerkkinä on puolestaan
olennaista Kilttipakkoa käsiteltäessä, koska tässä tapauksessa kaikkiruokainen romaani
hyödyntää perinteisesti postmodernistisena pidetyn kerronnan konventioita. Vaikka
Kilttipakko ei ole realistinen romaani, siinä nähdäkseni pyritään historiallisen
todellisuuskokemuksen kuvaukseen sekä juonen että kerronnan kautta. Yhdyn
Karkaman (1994, 15) näkemykseen, jonka mukaan modernin sanataiteen tehtävä on
kysymyksiä asettamalla ja modernisaation tuottamia haasteita tematisoimalla
osallistua yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen dialogiin.

Karkama huomauttaa, että 1800-luvun loppupuolen yhteiskunnallisessa realismissa
”yksilöistyminen

esitetään

konkreettisessa

suhteessa

modernisaation

perusprosesseihin”. Yhteiskunnallinen realismi esittää yksilön elämän suhteessa
ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja sen muutoksiin. (Karkama 1994, 86.) Arvid
Järnefeltin Isänmaata tulkitessaan Karkama (1994, 87) voisi yhtä hyvin käsitellä
useaakin 2000-luvun suomalaista romaania, myös Kilttipakkoa: ”Keskeisimmän
huomion hän kiinnittää – – muutoksiin työn luonteessa ja muutosten aiheuttamiin
seuraamuksiin ihmisen suhteessa luontoon ja kanssaihmisiin”. Kilttipakon voi siis
katsoa jatkavan yhteiskunnallisen realismin perinnettä huolimatta siitä, että
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modernisaatio on edennyt jo kohtuullisen kauas agraariyhteiskunnan ja teollistumisen
välisen problematiikan käsittelystä.

Mitä merkitsee realismin käsitteen kannalta se, jos postmodernistista esitystapaa
voidaan pitää realistisena? Muun muassa tätä pohtii Jussi Ojajärvi (2013a, 281–285)
artikkelissaan ”Realismin keksimisen velvoite, 2005”. Hän käy tiivistäen läpi Lukácsin ja
Brechtin välistä keskustelua muodon ja sisällön välisestä suhteesta ja toteaa, että
näkemyseroistaan huolimatta molemmat kokivat realismissa olevan emansipatorisen
ja

demokraattisen

toimintamahdollisuuksia

mahdollisuuden.

Realismissa

yhteiskuntakriittisesti

yksilön

esitettäessä

ei

asemaa
ole

ja

olennaista

esittämisen muoto vaan realistinen eetos. Realistinen eetos kysyy, millainen on
yhteiskunnan luonne ja yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde. (Ojajärvi 2013a, 281–
285.) Ojajärvi (2013a, 284) vertaa realistisen eetoksen käsitettä Fredric Jamesonin
kognitiivisen kartoituksen käsitteeseen, joka tarkoittaa ”yhteiskunnallisen tajun ja
globaalin luokkatietoisuuden tavoittelemista kulttuurisessa politiikassa”. Hän toteaa,
että samoin kuin realismi Lukácsille ja Brechtille, kognitiivinen kartoitus tarkoittaa
Jamesonille reifikaation eli kapitalistisen esineistymisen vastavoimaa (Ojajärvi 2013a,
285).

Vaikka yritän tässä tutkimuksessa pitää teorialuvun ja analyysiluvut toisistaan erillisinä,
saatan jo alustavasti avata joitain tulkintapolkuja teorialuvussa. Liitän käsittelemäni
teorian yhteyteen sinne tänne lainauksia itse primäärilähteestä. Tarkoitukseni on
herätellä lukijan mielenkiintoa analyysiä ja teosta kohtaan, ja lainaukset olen tietoisesti
jättänyt toistaiseksi käsittelemättä syvällisemmin. Kilttipakosta lainaamieni kohtien on
myös tarkoitus vahvistaa käsitellyn teorian oleellisuutta tarkasteltavana olevien
teosten yhteydessä.
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2. KAUNOKIRJALLISET KEINOT JA TYÖN TEMATIIKKA – SATIIRI, METAFIKTIO JA TYÖ

Millä kerronnallisilla ja tyylillisillä keinoilla Kilttipakossa representoidaan työn ja
ihmisen välistä suhdetta? Keskeisimmät kirjallisuustieteelliset käsitteet näiden
seikkojen tarkastelussa tämän tutkimuksen puitteissa ovat satiiri ja metafiktio. Tässä
luvussa avaan Kilttipakossa esiintyvän kaltaiseen satiiriin motivoivaa yhteiskunnallista
kehystä. Kilttipakon tematiikan kannalta oivallinen ja olennainen tiivistys aiheesta on
kirjallisuussosiologi Erkki Seväsen artikkeli ”Nykykirjallisuuden yhteiskunnallinen
kehys” Suomen nykykirjallisuus 2 -teoksessa (2013). Sari Kivistön ja H. K. Riikosen
Satiiri Suomessa -teoksen (2012) pohjalta tuon ilmi niitä seikkoja, joiden perusteella
Kilttipakkoa voidaan kutsua satiiriseksi romaaniksi. Laajennan satiirin käsittelyn
koskemaan myös ironian ja parodian käsitteitä, jotka ovat läheisessä yhteydessä
satiiriin.

Kilttipakko vaikuttaa olevan itsestään tietoinen romaani. Teoksen alku sysää tekstin
heti kättelyssä metafiktiiviselle tasolle, jossa tiedostetaan, että tekstillä on tekijänsä ja
että teksti on työn tulosta. Nämä faktat kietoutuvat osaksi työtä koskevaa tematiikkaa.
Postmoderniin tapaan kertoja vain ei ole luotettava eikä ole varmuutta siitä, kuka hän
on. Tekstissä vihjaillaan toistuvasti sadun käsitteeseen eri tasoilla. Päähenkilö itse
lukee lapsenlapsilleen satuja, ja tekstissä toistuvat tietyt saduille tai laajemmin
kertomuksille tyypilliset elementit. Ilmiselvästi tarinointiin viittaavat myös päähenkilön
perheenjäsenten nimet Taru, Peppi ja Jeanin kutsumanimi pojalleen, herra
Tossavainen. Onko satuihin viittaamisella perusteltavissa olevaa yhteyttä teoksen
metafiktiivisiin piirteisiin? Analyyttisemman tarkastelun Kilttipakon satiirisista ja
metafiktiivisista piirteistä jätän neljänteen päälukuun, jossa pyrin osoittamaan, että
Kilttipakkoa on perusteltua sanoa jossain määrin satiiriseksi ja selvästi metafiktiiviseksi
romaaniksi. Tässä luvussa avaan lyhyesti metafiktion käsitettä käyttäen apunani Mika
Hallilan teosta Metafiktion käsite (2006) ja artikkelia ”Metafiktiivistä menoa” (2013)
sekä Patricia Waugh´n teosta Metafiction (1984).

Luvun lopuksi käsittelen laajemmin työtä. Vaikka pintatasolla Kilttipakossa päähuomio
vaikuttaa kiinnittyvän työhön inhimillisenä toimintana, väitän, että romaanilla on
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sanottavaa myös työn ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan välisestä suhteesta.
Tarkastelen työtä ja sille olennaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja suhteita muun muassa
sosiologisen kirjallisuuden avulla. Lähden liikkeelle Marxin vieraantuneen työn
käsitteestä

ja

tuon

keskusteluyhteyteen

sosiologi

Richard

Sennettin

ja

yhteiskuntapolitiikan tutkija Raija Julkusen käsitykset siitä, miksi työ on tai miksi työ
koetaan niin vaikeana, jopa elämänlaatua huonontavana, asiana.

2.1 Yhteiskunnallinen kehys
Sevänen kuvaa artikkelissaan sitä murrosta, jonka suomalainen yhteiskunta on käynyt
läpi sotien jälkeen. Keskeisimpänä muutoksen vaikuttimena hän näkee siirtymisen
valtiokeskeisestä yhteiskunnasta kohti vapaata markkinataloutta. Muutokset, kuten
liittyminen Euroopan unioniin, ovat kaventaneet valtion itsemääräämisoikeutta ja
mahdollisuuksia vaikuttaa talouden käänteisiin. (Sevänen 2013, 11.) Merkittävimpänä
vaikuttimena tapahtuneelle on ollut siirtyminen valtiojohtoisesta sosiaalisen
talouspolitiikan mallista uusliberalistiseen kapitalismiin – markkinaperusteiseen
kilpailuyhteiskuntaan. Maailmalla muutos tapahtui 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa
Iso-Britannian pääministerin Margaret Thatcherin ja Yhdysvaltain presidentin Ronald
Reaganin johdolla. Neuvostojärjestelmän romahtamisen jälkeen uusliberalismista tuli
hegemoninen ajattelutapa, jota on Suomessakin toteutettu hallituspolitiikassa
puoluekannasta riippumatta. (Sevänen 2013, 15.)

Kapitalismi on problematisoitunut etenkin 1990-luvun laman jälkeisessä suomalaisessa
kirjallisuudessa. Uusliberalistinen ideologinen hegemonia on toteutunut itäblokin
romahtamisen jälkeen. Julkisen sektorin kutistaminen ja voitontavoittelun logiikan
soveltaminen markkinatalouteen ja ihmissuhteisiin on tuonut mukanaan kasvavat
tuloerot, palkkatyöläisen epävarman aseman ja tulosmittaamisen aloille kuten
hoivapalvelut ja koulutus. (Ojajärvi 2013b, 131.)

Uusliberalismin voittokulun vanavedessä pätkätyöllisyys on kasvussa. Solidaarisuuden
ihanteesta on yhteiskuntapolitiikassa osin luovuttu. Joukkotyöttömyys on pysyvä ilmiö.
Markkinaperusteiselle yhteiskunnalle vaikuttaa olevan ominaista pyrkimys kohottaa
19

työn rasittavuutta ja intensiteettiä. (Sevänen 2013, 17.) ”[L]omia ei juuri ehditty pitää,
ja muutenkin henkilökunnan etuja oli jouduttu karsimaan moneen otteeseen.” (KP,
326.) Luokkatematiikka ja uusliberalistisen puhetavan parodiointi ovat myös saaneet
tilaa

kaunokirjallisuudessa

toimitusjohtaja

kertoo

(Ojajärvi

2013b,

hätävaleena

142).

Kilttipakossa

työsuojelupiirin

edustajille

(314–317)
ja

tasa-

arvovaltuutetulle turvalukkolähetyksen varastoon kantamisen olevan tulevien
myynstrategisten
puhdistamista.

toimenpiteiden

pohjustamista

”Johtoryhmän

asetus

ja

logististen

pullonkaulojen

markkinointipuheista

ja

asiakkaanmetsästyksestä, – – puheen oli oltava selkeää, mutta silti arvoituksellista
kuin utuinen poutapäivä.” (KP, 97.)

Ojajärven (2013b, 131) mukaan suomalaisessa kirjallisuudessa aiheita ei ole käsitelty
välttämättä muodoltaan realistisesti, mutta realismin kriittinen katsomustapa tulee
esiin yhteiskunnallisen tilanteen ja ihmisen välisissä konflikteissa. Otan tehtäväkseni
selvittää, voiko satiirin katsoa toteuttavan realismin kriittistä katsomustapaa
Kilttipakossa. Sari Kivistö ja H. K. Riikonen toteavat teoksessaan Satiiri Suomessa (2012,
14), että ”*k+antaaottavana lajina satiiri on reagoinut yhteiskunnan muutoksiin ja
rakenteisiin, joista satiirikot tekevät tarkkanäköisiä havaintojaan”. Ojajärvi (2013b,
151) puolestaan osoittaa artikkelissaan ”Kapitalismista tulee ongelma”, että
nykykirjallisuudessa aiheet luokkajaosta ovat jälleen ajankohtaisia. Ojajärvi (2013b,
151) toteaa, että ”*k+irjallisuus on ottanut tehtäväkseen nostaa esiin vapauden
epätasaista jakautumista ja pohtia, mitkä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset seikat ovat
tasa- ja ihmisarvon kannalta vahingollisia”.

Satiirinen kritiikki on perinteisesti kohdistunut yhteiskunnan rakenteen perusteella.
Tavallisesti kohteina ovat olleet kunakin aikana yhteiskunnan hyvinvoiva luokka,
vallanpitäjät, byrokratia ja toisinaan myös kulttuuriväki. Kotimaisissakin satiireissa ovat
yleisiä länsimaiselle satiiriperinteelle tyypilliset karikatyyrimäiset kuvaukset esimerkiksi
saitureista ja nousukkaista. 2000-luvun satiirin keskeisimpiä teemoja ovat olleet
etenkin kaupallistuminen, tuotteistuminen, mainonnan ja median hallitseva ote sekä
työn ja menestymisen liiankin suureksi kasvanut merkitys ihmiselle. (Kivistö & Riikonen
2012, 15, 393.)
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2.2 Satiiri
Tutkimukseni johdannossa väitin, että se, mitä Sari Kivistö kirjoittaa satiirista, pitää
paikkansa Kilttipakossa. Tarkastelen, toteuttaako Kilttipakko satiirin tarkoitusta, ja jos
toteuttaa, miten se käyttää satiirin keinoja. Lause ”Toki kotimaisessa kirjallisuudessa
on ollut viljalti enemmän leppoisaa huumoria kuin sapekasta satiiria” (Kivistö &
Riikonen 2012, 12) resonoi ainakin Kilttipakon suhteen, vaikka useiden suomalaisten
satiiristen nykyromaanien voikin katsoa olevan pikemminkin sapekkaita kuin leppoisia
(vrt. Ojajärvi 2013b). Kilttipakon satiiri todellakin on jollain tavalla pikemminkin
leppoisaa kuin sapekasta, ja teos ei niinkään osoittele sormella syyllisiä kuin pyrkii
kuvaamaan ihmisenä olemisen tilaa vallitsevissa olosuhteissa. Edellä sanottu ei kumoa
teoksen satiirisuutta huolimatta siitä, että ”satiirin tehtäviä ovat paheiden kritisointi ja
niistä rankaiseminen” (Kivistö & Riikonen 2012, 14). Teoksessa paha saa lopuksi
palkkansa. Työntekijöitään kaltoin kohdellut toimitusjohtaja Hopeavirta tulee ilmeisesti
työntekijänsä ampumaksi. Tämän voi teoksen tapahtumien puitteissa tulkita helposti
paheista rankaisemiseksi. Vaikka satiirin rangaistusmotiivia ei pidä täysin hylätä, yritän
löytää teoksen loppuratkaisulle myös vaihtoehtoisia tulkintoja.

Sari Kivistö (Kivistö & Riikonen 2012, 13) esittelee kolmen satiiritutkijan, Emil A.
Draitserin, Klaus Scwindin ja Dustin H. Griffinin näkemyksiä satiirista. E. A. Draitser
katsoo teoksessaan Techniques of Satire (1994, 45–78) satiirisen henkilökuvauksen
käyttävän hyödykseen tekniikoita, joissa henkilö esitetään jollain tavalla älyllisesti
rajoittuneena tai alkukantaisena. Henkilö voidaan kuvata lapselliseksi narriksi,
esimerkiksi rahan narriksi eli saituriksi tai täysin ruumiillisten himojensa vietäväksi,
juopoksi, syömäriksi tai vaikkapa seksihulluksi. Erityisen toimivia esitystavat ovat, kun
kohteena on auktoriteetti, jolloin koomisuus syntyy ristiriitaisuudesta asemaan
implikoidun arvokkuuden ja narriuden välillä. Kilttipakossa satirisoiduin henkilökuva on
Turva Oy:n toimitusjohtaja Hopeavirta. Hopeavirta on toimitusjohtajana ja omistajana
tietysti yrityksessään korkeimmassa asemassa. Esitystavoista useat toimivat hänen
kohdallaan mainiosti, sillä hänen toimintaansa motivoivat nimenomaan rahan
ansaitseminen ja seksi. Vaikka Hopeavirtaa ei voi sanoa saituriksi, tuhlaahan hän
ansaitsemaansa omaisuuttaan näyttävästi, osoittaa hän toimissaan myös kitsautta –
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ainakin alaistensa etujen ollessa kyseessä. Hopeavirran älynlahjat asettuvat useaan
otteeseen kyseenalaisiksi, ja hänen toimintansa vaikuttaa usein suorastaan infantiililta.
Kuten sanottua, satiiriset henkilökuvaukset ovat karikatyyrimäisiä, joten satiirinen
luonnekuvaus on helposti tyypittelevää ja kohdistuu myös ruumiillisiin vajavuuksiin tai
yksityiskohtiin. (Kivistö & Riikonen 2012, 13.)
Hänen ikenensä paljastuivat hänen nauraessaan kuivasti. Hänellä oli vähän liian
pienet hampaat aikuiseksi ihmiseksi, vähän niin kuin maitohampaat, joista
äkkisilmäyksellä sai sellaisen kuvan että niitä oli lukumääräisesti huomattavasti
normaalia enemmän. Niinpä hänen ilmeensä toi hakematta mieleen pienen
alligaattorin. (KP, 30.)
Satiiri hyödyntää myös ironiaa ja parodiaa. Kilttipakossa ironisoidaan muun muassa
työntekijän ja työstä hyötyjän ”yhteinen” etu läpinäkyvänä retoriikkana ja
parodioidaan markkinahenkistä puhetta niin, että koko työnteon – etenkin myyntityön
– asetelma vaikuttaa rinnastuvan useimmiten sodankäyntiin (vrt. Ojajärvi 2013b, 134,
144), välillä uskontoon tai saalistukseen. Uusliberalistinen retoriikka, jossa arvoilla on
vaara redusoitua tarkoittamaan vain oikeutta taloudelliseen hyötymiseen, satirisoituu
Kilttipakon otteessa. Tämä käy selväksi muun muassa ironisesta asetelmasta
Hopeavirran nimeämien muun muassa valistukselta omittujen arvojen ja tarinan
todellisuuden välillä. Toimitusjohtaja lupailee paljon, mutta antaa vähän.
Tämä olisi erilainen työmaa, täällä vaadittaisiin paljon mutta myös annettaisiin
paljon. Tänne valikoituisi alan parhaimmisto. Työtä tehtäisiin yhteisen
tavoitteen eteen, mutta yksilöä kunnioitettaisiin. Turva Oy oli perheyritys, ja
vaikka toimitusjohtajalla ei perhettä ollutkaan, hän tunnusti perheen arvona.
Muita olivat turvallisuus, järjestys, kannattavuus, vapaus, veljeys ja tasa-arvo.
(KP, 29.)
Satiirin tehtävien voidaan katsoa olevan hyökkäämisen, viihdyttämisen, saarnaamisen
ja tuomitsemisen. Satiiri on perinteisesti kohdistunut auktoriteetteihin ja kehottanut
epäilemään kaikkea jalustalle nostettua. Satiirin tehtävä ei ole kuitenkaan pelkästään
pilkata, vaan sillä on ominaisuuksille irvailua kunniallisempi tai moraalisempi tavoite.
Satiiri kohdistuu epäkohtiin ja vaiettuihin asioihin, joita se pyrkii paljastamaan ja
tuomaan ilmi. Satiirin voidaan katsoa pyrkivän yhteiskunnan ja inhimillisen toiminnan
parantamiseen, kulissien purkamiseen ja tekopyhyyden paljastamiseen. (Kivistö &
Riikonen 2012, 17–18, 20.)
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Kilttipakon satiiria tarkasteltaessa on syytä tiedostaa satiirisen kerronnan mahdollisuus
propagoida aatteen tai maailmankuvan puolesta. Satiirinen kerronta rakentuu helposti
yksinkertaistettujen oppositioiden varaan. Luokka-asetelma ja vaurauden epätasainen
jakautuminen ovat perinteisesti ruokkineet esimerkiksi poliittista satiiria. Suomessakin
1900-luvun alkupuolella jyrkkä vastakkainasettelu työläisten ja kapitalistien välillä poiki
stereotyyppisen viholliskuvan työväenluokan kirjallisuudessa. (Kivistö & Riikonen 2012,
20–21.)

Kilttipakon

satiiri

vaikuttaa

kuitenkin

hiukan

kiltimmältä,

vaikka

vastakkainasettelun aika ei olisikaan ohi.

Huolimatta siitä, että satiiri kohdistuu myös kaupallistumista vastaan, on satiiristakin
tullut entistä kaupallisempaa. Satiiri on viihteellistynyt, mistä ovat esimerkkeinä monet
satiiriset tai satiiria hyödyntävät lauantai-iltojen television viihdeohjelmat ja
sketsisarjat. (Kivistö & Riikonen 2012, 20–21.) Näistä esimerkkeinä mainittakoon
Uutisvuoto ja YleLeaks, joista Uutisvuoto keräsi vuonna 2014 keskimäärin lähes
900 000 katsojaa viikoittain. (Finnpanel 2015.) Myös Kilttipakko kommentoi omalla
tavallaan kirjallisuuden kaupallistumista, kuten tulen myöhemmin osoittamaan.
Kirjallisuuden tai taiteiden kaupallistumisella ylipäätään tarkoitan voitontavoittelun
logiikan soveltamista taideteostenkin tuottoon ja myyntiin. Kirjallisuuden tapauksessa
suuret kustantamot ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä ja julkaistavat kirjat usein ikään
kuin sijoituksia, joilta odotetaan tuottoa.

Kivistö esittelee satiiritutkija Klaus Schwindin (1988) karkeasti erottelemat neljä eri
kirjallisuuskäsitystä, joiden puitteissa satiiria on tutkittu. Näitä ovat ekspressiivinen,
mimeettinen, retorinen ja reseptioeettinen. Ekspressiivisen kirjallisuuskäsityksen
mukaan tekstejä on luettava kirjoittajansa subjektiivisten intentioiden, ajatusten ja
tunteiden ilmaisuna. Retorisessa kirjallisuuskäsityksessä tekstiä lähestytään muusta
todellisuudesta irrallisena itsenäisenä kohteena. Retorinen kirjallisuuskäsitys nojaa
formalismin

ja

strukturalismin

perintöön

ja

keskittyy

pääasiassa

tekstin

muotoseikkojen ja rakenteen analyysiin. Reseptioeettinen näkökulma keskittyy
nimensä mukaisesti pääasiassa tekstin vaikutukseen lukijassa. (Kivistö & Riikonen 2012,
23–25.)
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Mimeettinen kirjallisuuskäsitys vastannee parhaiten tapaani tarkastella satiiria
Kilttipakossa.

Mimeettisen

kirjallisuuskäsityksen

mukaan

teos

suhteutetaan

todellisuuteen ja sitä tarkastellaan myös tekstinulkoisen maailman kuvaajana. Mainitut
neljä näkökulmaa ovat kuitenkin kukin omalla tavallaan rajoittuneita ja käytännössä
satiiritutkimusta tehdään tietysti esiteltyjen kirjallisuuskäsitysten kuvitteellisten rajojen
yli ja ulkopuolella. Dustin H. Griffin on painottanut satiirin leikillisyyttä ja
provokatiivisuutta moralisoinnin kustannuksella. Satiirien leikillisyys on havaittavissa
muun muassa moninaisista sanaleikeistä ja alluusioista. Satiiriset uudissanat voivat
horjuttaa vakiintuneen kielenkäytön sovinnaisuuksia. Kilttipakko leikittele sanoilla ja
merkityksillä niin, että avioliiton tilakin tulee analysoitua rakennustekniseltä kannalta:
”Useissa avioliitoskohdissa näkyi selviä halkeamia.” (KP, 295.) (Kivistö & Riikonen 2012,
23–25; Griffin 1994, 186.)

2.3 Ironia ja parodia
Kilttipakon satiirisuutta tuskin voi analysoida irrallaan parodiasta ja ironiasta. Linda
Hutcheon (1985, 6) määrittelee parodian siten, että se ei ole vain pilkkaavaa
imitaatiota vaan toistoa, joka säilyttää kriittisen etäisyyden. Parodista imitaatiota
karakterisoi ironinen käänteisyys, joka ei välttämättä tapahdu parodioitavan tekstin
kustannuksella. Parodia ei ole yksinkertainen ivamukaelma jostakin tietystä tekstistä
tai kirjallisuuden lajista. ”Ironinen transkontekstualisaatio on se, mikä erottaa parodian
pastissista tai imitaatiosta.” (Hutcheon 1985, 12.) Parodia sekoitetaan usein satiiriin,
joka toisin kuin parodia keskittyy moraaliseen ja sosiaaliseen aspektiin ja pyrkii
olemaan vaikutukseltaan parantavaa. Hutcheon painottaa parodian kriittistä
etäisyyttä. Parodia voi toimia konservatiivisesti pilkaten tiettyjä esteettisiä muotoja,
mutta se kykenee myös muodostamaan uusia synteesejä. (Hutcheon 1985, 16, 20.)
Parodia on genre, joka hyödyntää pääasiassa ironiaa retorisena strategiana. Ironia
merkkaa kriittisen etäisyyden parodian ja parodioitavan tekstin välillä. Parodialla ei
kuitenkaan tarvitse olla mitään tekemistä pilkan tai burleskin kanssa. Ironia voi olla
yhtä hyvin leikittelevää kuin halventavaakin, se voi olla kriittisesti rakentavaa tai
tuhoavaa. Parodisen ironian viehätys ei synny vain sen humoristisuudesta, vaan lukijan
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sitoutuneisuudesta

intertekstuaaliseen

hyppelyyn

osallisuuden

ja

osallistumattomuuden (distance) välillä. (Hutcheon 1985, 32.)

Tulkintani mukaan Kilttipakossa parodioidaan tietynlaista tekstiä – tekstiä hyvin laajasti
ymmärrettynä. On osuvampaa käyttää tekstin tilalta termiä puhe, sillä puhumisen akti
liittyy olennaisesti siihen, mitä parodioidaan. Parodioitava puhe on eräänlaista jargonia
tai retoriikkaa, joka voidaan liittää läheiseen yhteyteen markkinatalouden logiikkaan
suostuttelevien keinojen kanssa. Tällainen puhe korostaa termejä merkityksen
kustannuksella.

Se

kehottaa

saavuttamiseksi

määrittelemättä.

tehokkuuteen
Se

on

jättäen

ulkokultaista

keinot
ja

tehokkuuden

kaksinaismoraalista

sanahelinää, jota ironisoitaessa käy ilmi, kuinka teot ja sanat eivät vastaa toisiaan.
Analysoin tutkimukseni neljännessä luvussa Hopeavirtaa markkinahenkistä jargonia
suoltavana ja jargonin sisältöä edustavana hahmona käyttäen apunani muun muassa
Ojajärven (2008) analyysiä Jari Sarasvuon hengentuotteista ja Diili-ohjelmasta.

Alussa kaikkien oli puhallettava yhteen hiileen, kannettava kortensa kekoon,
annettava uhri, teurastettava karitsa, tingittävä henkilökohtaisesta elämästään
ja perheestään. Nopeasti kävi ilmi, ettei toimitusjohtajan alleviivaama ylemmän
johdon myyntiponnistelu ollut paljonkaan. (KP, 32.)
Sana ironia on peräisin kreikan sanoista eiron ja eironeia, Eiron viitta klassisen
kreikkalaisen komedian roistomaiseen stereotyyppiin. Sanalla on alkujaan siis
negatiivinen merkitys. Aristoteles vapautti ironian merkityksen suhteesta klassisen
komedian hahmoihin käsittelemällä sitä Sokrateen yhteydessä. (Salin 2003, 184.) Claire
Colebrook toteaa teoksessaan Irony (2004, 6), että on järkeenkäypää katsoa
Sokrateehen ironian alkua paikannettaessa. Platonin sokraattisissa dialogeissa ironian
referenssinä

oli

kompleksinen

puhetapa

ja

arvoituksellinen

persoonallisuus.

Persoonallisuudella Colebrook (2004, 6) tarkoittaa sitä piilotettua asennetta, hyveiden
ja älykkyyden peittelyä, jolla Sokrates pyrki keskustelukumppaneihinsa vaikuttamaan.

Ironian merkitys retorisena trooppina eli sanan tasolla tapahtuvana merkityksen
muuttumisena kiinnosti etenkin roomalaisia puhetaidon opettajia. Roomalaisen
retorikon Quintilianuksen esitys sanatasoa laajemmista kielikuvista, retorisista
figuureista, sisälsi jo modernin ironiakäsityksen juuret. Quintilianuksen mukaan ironia
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trooppina on helposti määriteltävissä kontekstinsa perusteella, mutta ironia voi
laajentua myös figuuriksi tai vielä laajemmaksi skeemaksi, joka on merkkien välisistä
suhteista syntyvää ironiaa. Ironian määritelmäksi jäi kuitenkin tiiviimmin ymmärretty
retorisen troopin käsite. Ironian laajentuminen, moniselitteinen ironia, tuli
ajankohtaiseksi vasta saksalaisessa romantiikassa. Romantiikan aikana syntyi koko
tekstin kattavaa ironiaa sisältäviä teoksia, toisin sanoen syntyi rakenteellista ironiaa.
(Salin 2003, 185–191.)

Colebrook esittää Jacques Derridaan nojaten, että ironia ei ole erikoistapaus, jossa
kielen merkitys poikkeaa vakaasta kontekstuaalisesta tunnistettavuudestaan, vaan
kaikki kieli tarkoittaa enemmän kuin sanoo. Ironia vaikuttaa korostavan kielen ja
kontekstin vakaan merkityksen hajoamiskohtia. Derridan ajattelussa kuitenkin kaikki
kieli on potentiaalisesti ironista. (Colebrook 2004, 107.) Colebrook käsittelee laajasti
subjektin ja ironian välistä suhdetta. Derridaan ja Paul de Maniin viitaten Colebrook
jatkaa, että on mahdotonta nousta maailman ja sen eroavaisuuksien yläpuoliseksi
subjektiksi, tarkkailijaksi, joka on kielestä tai tekstuaalisuudesta erillään. Esimerkiksi
Lordi Byron taiteessaan ei pelkästään kuvannut romantiikan runoilijan oletettua
korotettua asemaa jokapäiväisen elämän yläpuolella, vaan toi myös ilmi, että
runouden täytyy välttämättä puhua tietynlaisen systeemin ja tyylin kautta. ”Lyhyesti
sanottuna ei voi olla taiteellista asemaa tiettyjen äänten ylä- tai tuolla puolen –
voidaan vain myöntää äänten kyky tuottaa moninaisia subjektin asemia.” (Colebrook
2004, 125.) Colebrook esittää, että De Manin mukaan varhaisen romantiikan ironian ja
modernin ironian välinen ero piilee juuri tässä seikassa. Moderni ironia hylkää
käsityksen alkuperien tuottamisesta ja luovasta subjektista. Jäljelle jää vain kielen
luova voima. (Colebrook 2004, 125.)

Ironian tulkitseminen on ongelmallista. Missä ja kenen toimesta tulkinta tapahtuu, ja
mikä takaa tulkinnan onnistumisen? Quintilianuksen ajattelussa retorisen ironiatroopin käyttö käy aina selville kontekstista, joten tulkinnan ongelmaa ei synny.
Moderniin ironiakäsitykseen ja rakenteelliseen ironiaan liittyvät vaikeudet eivät
kuitenkaan ole ratkaistavissa samoin kuin verbaalisen ironian, pelkästään luottamalla
tulkinnan onnistumiseen. Rakenteellinen ironia voi ironisoida myös kertojan. Täten jää
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avoimeksi kysymys siitä, kuka ironian ylipäätään tuottaa, sillä ironia tapahtuu, jos
tapahtuu, loppujen lopuksi lukijan tulkinnassa. Yksi vaihtoehto on ”ääni”
bahtinilaisittain ymmärrettynä. Romaanissa on enemmän ääniä kuin kertojia. Ironiakin
on yksi romaanin äänistä. Ironisen äänen kuuleminen vaatii lukijalta ironista tulkintaa.
Ironian tapahtuminen on täten subjektiivista, tulkitsija on se, joka saa ironian
tapahtumaan. (Salin 2003, 202–203.)

Linda Hutcheonin mukaan se, mitä voi kutsua ironiseksi merkitykseksi, on sekä
kattavaa että suhteellista. Sanottu ja sanomaton elävät rinnakkain tulkitsijaa varten, ja
kummallakin on tarkoitus suhteessa toiseen, koska ne kirjaimellisesti vaikuttavat
toisiinsa luodakseen todellisen ironisen merkityksen. Ironinen merkitys ei täten ole
pelkästään sanomatta jätetty. Sanomatta jätetty ei aina ole yksinkertaisesti sanotun
nurinkurinen tai päinvastainen merkitys, se on muuta ja enemmän kuin sanottu.
Tämän vuoksi ironiaan ei voi luottaa. Ironia horjuttaa todettua merkitystä poistamalla
semanttisen varmuuden merkitsijän ja merkityn väliltä ja paljastamalla monimutkaisen
kattavan, suhteellisen ja eroavaisuuksiin perustuvan ironisen merkityksenteon
luonteen. (Hutcheon 1994, 12.) Hutcheon (1994, 15) toteaa, että ironiaan kuuluu
voimakas

lataus,

käyttötarkoituksessa

joka

ei

ole

huomioidaan

erotettavissa
vaihtelevat

sen

käyttötarkoituksesta,

tunteellisen

vastaanoton

jos
sekä

motivaation ja läheisyyden skaalat.

Colebrook puolestaan toteaa, että tekstejä voidaan lukea ironisesti vain, jos
tiedostetaan ei-sanotun ja sanotun välinen suhde ja se, miten asiat ovat ja eivät ole.
Jotta voidaan lukea ironisesti, on sitouduttava järkeen ja totuuteen, joita kohti puhe ja
kieli pyrkivät. Colebrook näkee mahdottomana postmodernin asenteen, jonka mukaan
merkit ovat olemassa rinnakkain ilman konflikteja, jännitystä tai hierarkiaa, ja naiivina
käsityksen, että voisi valita postmodernin position diskurssien ulkopuolella. (Colebrook
2004, 177.) Colebrook sitoo siis ironian tapahtumisen mahdollisuuden kiinni
todellisuuteen ja vallitseviin asiantiloihin.

Colebrook ja Hutcheon ovat esittäneet ironiasta perusteelliset selitykset. Kuten
Colebrook Derridaan tukeutuen esittää, kielellä on jo sisäänrakennettu taipumus
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suuntautua useita merkityksiä kohti. Ironian tunnistamiseksi on tunnistettava myös
suhde, jonka rikkoutumiseen ironisoitaessa viitataan. Tästä Hutcheon toteaa, että
sanottu ja sanomaton elävät rinnakkain tulkitsijaa varten. Ironiseen merkitykseen
kuuluva lataus voi toteutua vain silloin, kun vastaanottaja tunnistaa, että kyseessä on
ironia. Jos satirisointi ja ironisointi ovat keinoja, joilla teoksen tematiikka aukeaa, on
ironian tunnistaminen eli bahtinilaisittain ironisen äänen kuuleminen mahdollisesti
teoksen ymmärtämisen kannalta olennaista.

Kohdeteokseni tarkastelun kannalta satiiri on yläkäsite, jonka tarkoitusta myös
parodiointi toteuttaa huolimatta siitä, mitä Hutcheon sanoo satiirin ja parodian eroista.
Ironian puolestaan katson Kilttipakossa olevan sekä satiirin että parodian työkalu,
mutta myös laajempi asenne, jolla lukijaa kutsutaan hyväksymään teoksen sanoma tai
näkökanta. Hutcheonin ironiaan liittämä tunnelataus on perusteltua jo siksikin, että
ironian tulkitsemisen onnistumisen tuottama mielihyvä houkuttelee tulkitsijaa ironian
puolelle. Tämän käsittäessäni havahduin itsekin siihen, että ironiaa tulkitessa on syytä
muistaa edes kuvitteellinen objektiivinen positio, josta ironiaa hyödyntävää teosta
tulisi lähestyä.

2.4 Metafiktio
Patricia Waugh´n (1984, 2) mielestä metafiktio merkitsee fiktiivistä kirjoittamista, joka
itsetietoisesti ja systemaattisesti kiinnittää huomiota omaan esineellisyyteensä
herättääkseen kysymyksiä fiktion ja toden välisestä suhteesta. Vaikka metafiktiivisyys
jollain tavalla yleistyi tai laajeni kirjallisessa käytössä 1960-luvulta eteenpäin, on se
kuitenkin romaanille historiallisestikin ominainen piirre ja jopa ajallisesti romaania
vanhempi käytäntö (practice). Millään kielellisen esittämisen tavalla ei ole
preferenssiä, kun tarkastellaan romaanin fiktiivistä esittämistapaa. Jo kohtalaisen
vakiintunut sanonta kaikkiruokaisesta romaanista pitää Waugh´llakin paikkansa. Hän
sanoo erilaisten kielten tai ilmaisutapojen kilpailevan keskenään esitystavan
ensisijaisuudesta. Kilpaillessaan eri diskurssit kyseenalaistavat ja suhteellistavat
toisensa, mikä tekee niistä itsestään tietoisia. Waugh´n mukaan Bahtinin ajatus
romaanin dialogisesta mahdollisuudesta viittaa juuri tällaiseen suhteellistamiseen.
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Bahtin kutsui peittelemättömän dialogiseksi romaaneja, joissa semanttiset merkitykset
selvästi venyivät sanan tarkoitetusta suunnasta toisaalle. Sanassa toteutuu siis
dialogisuus, vastakkaisuus eri äänten välillä. Waugh´n näkemys on, että metafiktiivinen
romaani suuntautuu etenkin perinteistä realistista esitystapaa vastaan kieltäessään
realistisen esitystavan oleellisuuden todellisuuden representoijana. (Waugh 1984, 5–
6.) Waugh´n määritelmää metafiktiosta ja sitä motivoivasta taustasta voi pitää
tämänkin tutkielman kannalta olennaisena. Waugh kuitenkin kirjoitti teoksensa aikana,
jolloin postmodernismi oli käsitteenä sekä yhteiskunnallisena ja kirjallisena ilmiönä
tuoreempi

ja

olennaisempi

kuin

nykyään.

Niinpä

Waugh

käsitellessään

nykyisenkaltaista metafiktiota viittaa pääasiassa 1980-luvun puoliväiin mennessä
ilmestyneihin postmodernistisina pidettyihin teoksiin.

Mika Hallila (2013, 85–86) toteaa, että suomalainenkin romaani on kirjallistunut. Yhä
enenevissä määrin myös suomalaisessa kirjallisuudessa on siirrytty realistisesta
kerrontaperinteestä pohtimaan vaihtoehtoisia representaation keinoja. Metafiktiota
voidaan käyttää kerronnallisena strategiana korostamaan teoksen teemaa ja keskeisiä
merkityksiä. (Hallila 2013, 85–86.) Tutkimuksessaan Metafiktion käsite Hallila (2006,
67) huomauttaa, että ”romaanin kuolema” on ”kulunut fraasi, jota on käytetty
kuvaamaan

postmodernistisen

romaanin

itsensätiedostavuudesta

nousseita

ongelmia”. Hallila jatkaa, että romaanin itsensätiedostavuuden on katsottu
tarkoittavan kirjallisten keinojen loppumisen mahdollisuutta. Huolimatta siitä, että
postmoderni romaani on mahdollisesti menettänyt merkitystään todellisuuden
representoijana, sen keinot ovat yhä relevantteja. Metafiktion romaanityyppinä ja
nykyromaanien elementtinä voi Hallilan mukaan käsittää postmodernin estetiikan
jatkumona. (Hallila 2006, 67–68.) Ymmärrän Hallilan tarkoittavan sitä, että vaikka
postmodernismi

todellisuuden

representaation

tapana

olisikin

menettänyt

merkittävyyttään, postmodernistiselle estetiikalle keskeinen keino metafiktio taas ei
ole merkittävyyttään menettänyt.

Romaanin itsensätiedostavuus tai kirjallisuuden ja todellisuuden välinen suhde eivät
vaikuta olevan Kilttipakon keskeisimpiä teemoja. Metafiktiolla Kilttipakossa täytyy siis
olla jokin muu tehtävä. Neljännessä pääluvussa tutkin, millaista metafiktiota
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Kilttipakossa esiintyy. Mitä tarkoitusta metafiktio Kilttipakossa toteuttaa, ja miten se
sen tekee? Toisin kuin kauttaaltaan metafiktiivisissä romaaneissa, joissa kertoja on
näennäisesti teoksen kirjoittaja, Kilttipakossa metafiktiivisyys on ikään kuin lokeroitu.
Teos alkaa metafiktiivisesti erillisillä alkusanoilla. Itse tarinassa metafiktiivisyys tulee
esiin sivujen alalaidassa esiintyvissä asteriskilla merkityissä kommenteissa2, joissa
kuvitteellinen tekijä ja teosta kommentoinut kuvitteellinen muutosten vaatija
selittävät teoksen muutettuja kohtia. ”Markkinakapitalismin ja medioitumisen teemat
ovat houkutelleet kirjailijoita hyödyntämään metafiktiota oman roolinsa tutkijoina ja
tulkitsijoina”, sanoo Hallila (2013, 89). Kilttipakossa keskiössä ei kuitenkaan ole
kirjailijuus vaan työ ja ihminen.

2.5 Työ
Kuten olen tuonut ilmi, Kilttipakon juoni etenee Jannun työuraa seuraten. Miljöönä
ovat työpaikat ja paradoksaalisesti kodit, jotka ovelta ovelle kulkevalle myyjälle ovat
työpaikan jatkumoa. Teoksen aihe on yksinkertaisimmin sanottuna työ. Tarkoitukseni
on seuraavaksi kartoittaa sitä suhdetta, joka vallitsee yksilön, yhteiskunnan ja työnteon
välillä. Koska Kilttipakko tulkintani mukaan kommentoi todellisuutta ja asettaa itsensä
suhteeseen

todellisuuden

kanssa, katson olevan

aiheellista

tarkastella

sitä

todellisuuden tilaa, jota teos representoi ja tematisoi. Koska Kilttipakossa satirisoidaan
nyky-yhteiskunnassa ilmeneviä työoloja palkkatyöläisen kokemuksen kautta, lähestyn
aihetta luokka-asetelmaa tematisoivasta ja tiedostavasta tutkimuksesta käsin.

Marxin mukaan työvoima on tavara, jonka työntekijä myy kapitalistille määrätyksi
ajanjaksoksi kerrallaan. Kapitalisti haluaa ostaa työläisen myymän työvoiman, koska
työvoiman käyttö yksinkertaisissa tuotantoprosesseissa on ainoa tapa lisäarvon
luomiseksi. Lisäarvo Marxilla on se, joka määrittää tuotteista myytäessä saadun voiton.
Työvoiman käyttöarvo lainataan kapitalistille. Lainataan, koska työsuoritus käytetään,
ennen kuin siitä maksetaan. Marxin ajatteli, että työnteko ei tuota pelkästään
hyödykkeitä vaan työnteon tulos on myös työtä. Näin ollen työnteko tuottaa työläisen
ja työn hyödykkeinä. Työ objektivoituu joksikin työntekijästä irralliseksi ja vieraaksi,
2

KP, 13, 34, 36, 40, 53, 56, 88, 94, 111, 123, 127, 130, 139, 202, 224, 251, 256, 264, 278, 310, 312, 314, 316, 325, 327,
355, 365,392, 423, 429, 431, 443.
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jota Marx kutsuukin vieraantuneeksi työksi. Vieraantunut työ on siis vieraantunut työn
tuloksista ja luonnosta. (Marx 1974, 158–168; 1978, 219–221.)

Kapitalistinen palkkatyö on vieraantunutta työtä. Työläinen ei hallitse työtä motivoivia
aikomuksia eikä työn lopputulosta. Täten työ on kaksinkertaisesti vierasta. (Steinby
2011, 122.) Kilttipakossa päähenkilö on myyjä. Toisin kuin esimerkiksi mekaanista
suorittamista vaativassa työssä, ovelta ovelle myynnissä työntekijän työkalu on hänen
persoonansa. Niinpä voidaan kärjistäen väittää, että tietyssä määrin myyntityöläinen ei
ole myynyt kapitalistille pelkästään työvoimaansa vaan myös oman persoonansa.
Vieraantunut työ on työläiselle vierasta, koska sitä ei tehdä itseä varten eikä työtä
omisteta itse. Työ on pakosta myyty jonkun käyttöön. Työtä ei tehdä tarpeen
tyydyttämiseksi, vaan työ on välillinen keino, jolla hankitaan resursseja tarpeiden
tyydyttämiseksi. Työ on väline, jolla voi elättää itsensä ja perheensä. Siinä missä työn
tuloksesta vieraantuminen johtaa Marxilla vieraantumiseen luonnosta, työstä
vieraantuminen johtaa vieraantumiseen itsestä. (Marx 1978, 222–223.)

Liisa Steinbyn (2008, 50) mukaan Marxin vieraantuneen työn käsite tarkoitti sitä, että
pystyäkseen sitoutumaan työn itselle vieraisiin päämääriin ihmisen on määritettävä
itsensä työstä irrallaan. Steinby jatkaa, että nykyään vieraantuminen voitetaan siten,
että

työnantaja

vaatii

työnhakijalta

innostuneisuutta

ja

omistautuneisuutta

työtehtävää kohtaan. (Steinby 2008, 50–51.) Kilttipakossa tämä parodioituu, kun
työnantajan eli Hopeavirran vaatimat ominaisuudet osoittautuvat äärimmilleen
vietynä työnantajan edun vastaisiksi. Nenonen osaa myymisen niin hyvin, että myy
itsensä kalliilla, vaikka onkin Turva Oy:lle todella huono työntekijä.
Nenonen levitteli koko elämänsä pöydälle. Onneksi tuo luonteeltaan avoin,
vaatimaton ja pidättyvä, joskin mukavasti ulospäinsuuntautunut työnhakija tuli
kuin sivumennen maininneeksi, että hänellä oli kokemusta niin kotimaisilta
kuin kansainvälisiltäkin foorumeilta. Että hän oli valmis satsaamaan,
uurastamaan pitkää päivää. (KP, 258.)
Hetkessä Nenosen raporteista ja palaveriesitelmistä kävikin ilmi, että hänellä oli
aivan liipaisimella lukuisia jättikauppoja. Hopeavirta hykerteli ja painosti muita
ottamaan mallia. Muulle henkilökunnalle tyyppi paljastui jo viikossa
täydelliseksi paskanpuhujaksi. (KP, 259.)

31

Steinby kärjistää, että liberaalikapitalismissa yksilöä ei tarkastella enää poliittisista
lähtökohdista käsin, vaan hän saa määritteensä työn myyjänä ja kuluttajana. Subjekti
tulee siis määritellyksi sen perusteella, mikä on hänen asemansa taloudessa.
Työmarkkinat vaativat työntekijää välineellistämään ominaisuuksiaan ja pitävät
oikeutenaan määritellä näille ominaisuuksille arvo. Ikä, kokemus, esiintymiskyky tai
ulkonäkö eivät ole enää yksilön ominaisuuksia vaan attribuutteja, joilla on tai ei ole
arvoa työnantajalle. (Steinby 2011, 144–146.)
Hänen kaltaisellaan ikämiehellä oli kyllä – – eväitä ratkaista ongelmat: oli
kokemusta, hiljaista tietoa, ammattitaitoa moneltakin alalta, näkemystä ja
psykologista silmää kerrakseen. Kaikkea mitä työelämän haasteista
selviämiseen nykyään vaadittiin. (KP, 16.)
Steinby jatkaa, että nykyään työsuhteiden pätkittäinen luonne korostaa ulkokohtaista
suhdetta työn ja tekijänsä välillä entisestään. Työhön voi olla vaikeaa muodostaa
pysyvää ja merkityksellistä suhdetta, jos on mahdollista tehdä useampaa erilaista työtä
yhdenkin päivän sisällä. Työn välineellisyys korostuu, ja kuten Marx väitti, siitä tulee
raadollisimmillaan pelkästään keino välttämättömän elintason ylläpitoon. Katsotaan,
että työntekijä on saanut haluamansa ja ansaitsemansa saatuaan palkan määritellyn
pituisista työsuorituksistaan. (Steinby 2008, 49–50.) Edellä esitetty maalaa jo
kohtalaisen synkkää kuvaa työelämästä. Merkityksellinen suhde työhön on kuitenkin
keskeinen pohdinnan aihe kohdeteoksessani, ja Hopeavirran liioitellunkin julma
suhtautuminen palkollisiinsa peilaa juuri Steinbyn esittämän kaltaista asennetta, jossa
työntekijä redusoituu vain määritellyn toiminnon suorittajaksi.

Mitä arvoja ja käytäntöjä ihmisten on mahdollista säilyttää todellisuudessa, jossa
instituutiot heidän ympäriltään pirstoutuvat? Teoksessaan The Culture of the New
Capitalism (2006) sosiologi Richard Sennett kartoittaa sitä, millaiset mahdollisuudet
ihmisellä on vastata sitä täydellisen ihmisen kuvaa, jota maailma hänen ympärillään
vaatii. Miten yksilö pystyy suhtautumaan fragmentoituneeseen todellisuuteen ja
lyhytkestoisiin suhteisiin? Voiko yksilö sopeutua jatkuvan muutoksen vaateeseen ja
tarpeeseen uudistaa kykyjään ja taitojaan säilyttääkseen relevanssinsa? Näitä
kysymyksiä Sennett tarkastelee uuden kapitalismin ja uuden työn kontekstissa.
(Sennett 2006, 2–5.)
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Raija Julkunen puolestaan pohtii teoksessaan Uuden työn paradoksit. Keskusteluja
2000-luvun työprosess(e)ista (2008), miksi työ koetaan nykyään laadultaan niin
huonoksi. Hän tekee sen huomion, että muutama vuosikymmen aikaisemmin ajateltiin
työnteon

tulevaisuudessa

pikemminkin

helpottuvan

automaation

ja

demokraattisemman työelämän myötä. Työelämän muutos onkin kulkenut visioituun
suuntaan. Työ vaatii enemmän ihmisen älylliseltä puolelta ja on monipuolisempaa ja
haastavampaa. Ainakin länsimaissa tehdään yhä vähemmän mekaanista toistoa
vaativaa kuluttavaa taylorisoitua työtä. (Julkunen 2008, 9–11.) Tätä työelämän
oletetun positiivisen muutoksen ja koetun huonouden paradoksia Julkunen lähtee
selvittämään.

Sennett (2006, 20–21) avaa uuden kapitalismin kulttuuria taustoittamalla sen historiaa
Max Weberin ajatuksia referoiden. Weberin mukaan 1800-luvun lopulla yritykset olivat
ottaneet mallia bismarckilaisen sosiaalipolitiikan mukaisesta järjestäytymisestä, joka
puolestaan mukaili Preussin armeijasta mallinnettua systeemiä. Järjestelmä, jossa
jokaisella oli oma paikkansa ja tehtävänsä, loisi jatkuvuutta ja rauhaa sekä vähentäisi
täten

vallankumouksen

stabilisoituneelle,
rationalisoituminen.

mahdollisuutta.

militaristiselle
Ajan

ja

(Sennett

byrokraattiselle

käsittäminen

2006,

20–21.)

kapitalismille

lineaarisesti

ja

Keskeistä
oli

ajan

narratiivisuuden

mahdollistavana edesauttoi jatkuvuuden ja tietynlaisen saavutettavuuden kokemisen.
Sennett argumentoi, että tällainen aikakäsitys ja elämän kokemista narratiivisena
tukevat instituutiot ovat murtuneet tai rapautuneet. (Sennett 2006, 23–25.)

Julkunen aloittaa ihmettelemällä sitä, että nykyisen työn koetaan osuvan,
“tärähtävän”, jotenkin henkilökohtaisemmin suoraan yksilöön. Hän pyrkii selvittämään
myös sitä, miksi juuri nykyään työ koetaan niin stressaavaksi. Julkunen huomauttaa
itsestään selvästi, että länsimainen työ ei voi ainakaan fyysisesti olla yhtä raskasta ja
kuluttavaa kuin vaikkapa teollistumisen aikoihin. On myös mahdollista, että työ on
muuttunut niin hulluksi kuin se koetaan. Toisaalta työn kokeminen sellaisena kuin se
koetaan voi johtua tavoista, joilla työstä on alettu ajatella ja puhua. Äkkipäätään
vastauksena esitettyihin ongelmiin voidaan antaa työelämän epäkohtien muuttumisen
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kollektiivisista vastakkainasettelun aiheista työntekijän henkilökohtaiseksi ongelmaksi.
Toinen vastaus voi olla hyvinvoinnin mittareiden ja ylipäätään käsitteistön
kehittyminen. Julkunen ottaa Sennettiä laajemman lähestymistavan työelämän
mahdolliseen huonontumiseen huomioimalla, että kokemuksen työn huonoudesta
voidaan katsoa johtuvan muistakin tekijöistä kuin varsinaisesti huonontuneesta
työelämästä.

Julkunen

pohtii

työn

henkilökohtaistumista

ja

kollektiivisten

suojamekanismien purkautumista, ongelmien tieteellistämistä, medikalisointia ja
psykologisointia sekä ongelmien siirtymistä poliittisten kiistojen alueelta tieteisiin
perustuvan diskurssin ja hallinnan alueelle. (Julkunen 2008, 11–12.)

1970-luvun alussa Bretton Woods -sopimukset, joiden voimassa ollessa valuuttojen
periaatteessa kiinteä arvo oli sidottu kultakantaan, raukesivat ja pääoma, joka oli ollut
sidottu paikallisiin tai kansallisiin yrityksiin ja kansallisiin pankkeihin, pääsi liikkumaan
vapaasti. Pankkijärjestelmä joutui sopeutumaan uusiin oloihin. Pääoman kasvua
hakevat sijoittajat saivat huomattavasti lisää valtaa yhtiöissä ja ryhtyivät käyttämään
sitä. Sijoittajat hakivat pikemminkin nopeaa kasvua kuin stabiiliutta. Tämä johti siihen,
että yritysten – ollakseen houkuttelevia sijoituskohteita – täytyi sopeutua uusiin
joustavuuden

ja

muutoskyvyn

vaatimuksiin.

Pitkän

aikavälin

tähtäintä

olennaisemmaksi on tullut kvartaalitalouden tahti ja sijoittajien etu. Tärkeänä 1970luvun

jälkeiselle

muutokselle

Sennett

näkee

myös

automaatio-

ja

informaatioteknologioiden kehittymisen. Nämä ovat mahdollistaneet tiedon nopean
välittämisen sekä yhtiöiden organisaation kaventamisen niiden leveästä pohjasta, jossa
esimerkiksi yksinkertaista toistoa vaativat työt on voitu suorittaa ohjelmoinnin ja
robotiikan avulla. Tämä kaventaa erityisesti niiden työllistymismahdollisuuksia, jotka
toivovat elättävänsä itsensä ilman erikoistumista vaativaa koulutusta. (Sennett 2006,
37–44.) Poliittisen historian tutkijan Jorma Kalelan (2008, 117) mukaan Sennett esittää
pääoman vapaan liikkuvuuden, sijoittajien vallan kasvun ja teknologisen edistymisen
”ihmisten elämisen pirstoutumisen kontekstina”.

Kalela argumentoi Sennettin The Culture of the New Capitalism sekä Holvaksen ja
Vähämäen Odotustila (2005) teoksia mukaillen, että uudenlaiselta työntekijältä ei
odoteta niinkään kokemusta, pysyvää ammattitaitoa ja sitoutuneisuutta, kuin
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joustavuutta sekä kykyä sopeutua muutoksiin ja erilaisiin työtehtäviin. Myös sopivan
työvoiman löytymisestä on tullut entistä sattumanvaraisempaa, sillä sopeutumiskyvyn
tunnistaminen työnhakijasta on subjektiivisempaa kuin hankitun ammattitaidon
verifioiminen. (Kalela 2008, 121–122.) Tämä seikka Kilttipakossa parodioituu
esimerkiksi kohdassa, jossa oletusarvoisesti hyvä työntekijä osoittautuukin huonoksi
(ks. s. 31).

Julkunen katsoo alan sosiologisen tutkimuksen usein vertaavan nykyhetkeä ”kultaaikaan”, joka sijaitsi Bretton Woods -instituutioiden vakauttamassa kapitalismissa.
Tällainen kulta-aika kuitenkin sijoittui hiukan eri aikoihin eri yhteiskunnissa, ja ajatus
menetetystä paremmasta ajasta on enemmän tai vähemmän jälkeenpäin muodostettu
konstruktio. Julkunen ajattelee, että ”moderni työelämä jatkaa pitkää loukkausten
polkua”, mutta tekee sen yhä moninaisimmin tilastoitavin ja tutkittavin menetelmin.
(Julkunen 2008, 13–15.)
Horjuvaa on tullut työtehtävien lisäksi myös työsuhteiden kestosta. Sennett
huomauttaa määräaikaisen työn olevan nopeimmin osuuttaan kasvattava työnteon
tapa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Vuonna 2006 määräaikaisen työn osuus
Yhdysvalloissa oli 8 prosenttia työpaikoista. Sennett vertaa yritysten toimintaa mp3soittimeen ja selittää yritysten pystyvän soittimen tavoin joustavasti suorittamaan
valitsemiaan toimintoja ja ohjaamaan liikuteltavissa olevaa lyhytaikaista työvoimaa
tehtävien vaatimalla tavalla. (Sennett 2006, 47–49.) Sennett jatkaa analogiaa mp3soittimen ja joustavan organisaation välillä esittämällä, että kuten soittimessa
joustavassa organisaatiossakin valta keskittyy keskustaan, joka antaa tehtävät ja
arvostelee suoritusten tulokset, laajentaa tai kutistaa yritystä. Tuottaakseen nopeita
tuloksia työntekijät joutuvat keskinäiseen kilpailuasetelmaan, jossa palkinnon kerää
vain voittaja. Tällainen systeemi lisää epäluottamusta ja stressiä työntekijöiden välillä,
ja kollegiaalisuuden sijaan työtoverit koetaan kilpailijoina. Kilpailuttamiseen kuuluu
myös irtisanomisen helppous, huonosti suoriutuvista voidaan päästä eroon.
Kilpailuttamisen haittapuoli on, että se lisää epävarmuutta ja epäluottamusta. (Sennett
2006, 51–52; Kalela 2008, 124.)
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Julkunen

huomauttaa,

että

Sennett

itsekin

sanoo

tekevänsä

tutkimustaan

yhdysvaltalaisesta kontekstista käsin ja kuva työelämästä piirtyy täten amerikkalaisten
suuryhtiöiden, pääasiassa yli 3000 henkilö työllistävien korkean teknologian,
globaaleiden finanssi- ja palveluyritysten, kautta. Toisaalta Julkunen kirjoittaa vuonna
2008 ilmestyneessä teoksessaan niin sanotusta Suomen mallista esimerkkinä siitä,
kuinka nykyisenkaltaisen kapitalismin paine ei ole päässyt vaikuttamaan työelämää
huonontavasti samaan tapaan, kuin se on tehnyt anglosaksisissa maissa. (Sennett
2006, 12; Julkunen 2008, 15–17.) Nyt reilua puolta vuosikymmentä myöhemmin, kun
suomalainenkin yhteiskunta on valtavien säästöpaineiden alla, jää nähtäväksi, miten
”Suomen malli” selviää.

Juha SiltalanTyöelämän huonontumisen lyhyt historia (2004) mainitaan heti kättelyssä
Raija Julkusen (2008, 9) tutkimuksessa Uuden työn paradoksit teoksena, jossa
suomalaisen työn huono julkinen kuva huipentuu. Edellä olen lainannut Kalelaa, joka
hänkin mainitsee Siltalan teoksen nimeltä. Luettuani Työelämän huonontumisen lyhyen
historian havaitsin selviä yhtymäkohtia sen ja Känkäsen Kilttipakon välillä. Siltalan
psykoanalyyttis-sosiologisen työn ja Känkäsen romaanin välisen yhteyden ovat
huomanneet muutkin kuin allekirjoittanut. Mervi Kantokorpi kirjoitti arvostelussaan
Känkäsen Kilttipakosta otsikolla ”Työelämän huonontumisen koominen historia”
(Helsingin Sanomat 7.10.2007). ”On kuin hän olisi onnistunut kirjoittamaan
kaunokirjalliseksi romaaniksi psykohistorioitsija Juha Siltalan muutaman vuoden
takaisen teoksen Työelämän huonontumisen lyhyt historia”, kirjoittivat puolestaan
toimittajat

Nadja

Nowak

ja

Seppo

Puttonen

Känkäsen

Ylelle

antaman

televisiohaastattelun yhteydessä. (Yle 2009.) Käytän siis Siltalan teosta lähteenä ja
tarkastelen sitä mahdollisesti tärkeänä taustatekstinä Kilttipakolle. Kilttipakko ei
kuitenkaan vaikuta olevan aivan yhtä pessimistinen ja paatoksellinen työelämäolojen
suhteen kuin Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Edellä sanotun oletan myös
perustelevan tässä kohtuullisen laajasti käsittelemääni asiaa työstä. Nivoutuvathan
Känkäsen romaani, Siltalan teos ja käyttämäni tutkimuskirjallisuus samaan
temaattiseen jatkumoon.
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Luvun

alussa

esittelemieni

Steinbyn

jyrkän

negatiivisten

näkemysten

liberaalikapitalismin tuottamista työoloista ja todellisuuden kohtaamisesta voi olla
montaa mieltä. Steinbyn suuntaista pessimististä käsitystä ymmärrykseni mukaan
edustaa esimerkiksi Siltalan teos, kun taas Julkunen lähestyy työelämäolojen analyysiä
maltillisemmin. Pyrin osoittamaan tällaisen mahdollisesti liioitellunkin lähestymistavan
oleellisuuden Kilttipakon tarkastelussa.
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3 TYÖELÄMÄN HUONONTUMINEN KILTTIPAKON PONTIMENA

Juha Siltalan Työelämän huonontumisen lyhyt historia julkaistiin alun perin vuonna
2004. Käytössäni on ollut teoksen uudistettu laitos vuodelta 2007. Saatteessa Siltala
(2007, 5) kirjoittaa, että versio on tilastoiltaan ja tutkimuspohjaltaan päivitetty.
”Kokonaiskuva on entinen, mutta taloushistoriallinen kuva on tarkentunut.” Kuten
Kilttipakonkin kohdalla, on huomionarvoista, että Siltalan teos on ilmestynyt ennen
vuonna 2008 alkanutta maailmanlaajuista talouskriisiä, vaikka uudistettu laitos
enteileekin sitä.

Aloin lukea Työelämän huonontumisen lyhyttä historiaa yhtenä sosiologisena lähteenä
työstä ja työelämästä, mutta varsin pian huomasin, että sillä ja Kilttipakolla on
enemmänkin yhteistä. Käsitykseni vahvistui, kun törmäsin muiden samansuuntaisiin
havaintoihin. Tässä luvussa analysoin Siltalan tutkimusta Kilttipakolle merkittävänä
pohjatekstinä ja nostan esiin teosten välisiä yhteisiä motiiveja, temaattisia
yhtäläisyyksiä sekä joitain kuriositeetinomaisiltakin vaikuttavia samankaltaisuuksia
sanavalintojen tai aiheiden suhteen. Pekka Tammi esittelee subtekstin käsitettä
artikkelissaan ”Tekstistä, subtekstistä ja intertekstuaalisista kytkennöistä”. Tammen
(1991, 61) mukaan subteksti tarkoitti venäläisen runouden tutkijalle Kiril Taranovskille
ja tämän seuraajille ennen kaikkea analyysin välinettä, ”jonka avulla pyritään teksteihin
sisältyvien hermeneuttisten ongelmien ratkaisuun”. Kilttipakosta tuskin nousee
tulkittavaksi laajoja hermeneuttisia ongelmia, joita ei voi ratkaista ilman Siltalan
teoksen tarkastelua. Taranovskin väljän määrittelyn mukaan subteksti on olemassa
oleva teksti, ”joka tulee esiin uudessa tekstissä”. On kuitenkin suuri ero sillä,
vaikuttaako subteksti tekstin syntyyn lähinnä liikkeelle sysäävänä impulssina vai
”puhummeko tekstistä, joka ´tukee tai paljastaa myöhemmän tekstin runollisen
sanoman´(Sit. Tammi 1991, 66) tai polemisoi aiempaa tekstiä. (Tammi, 1991, 66.)
Näistä määrittelyistä ensimmäinen on käyttämäni pohjatekstin käsitteen suhteen liian
suppea ja toinen liian laaja ja monitahoinen. Monilta osin yhteydet Siltalan
tutkimukseen toki tukevat Kilttipakon sanomaa, mutta sen merkitys on välttämättäkin
suppeampi kuin Taranovskin tarkoittama. Taranovskin tarkastelujen ensisijaisena
kohteena oli Tammen (1991, 62) mukaan venäläisen modernistisen runoilijan Osip
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Mandelštamin tuotanto. Tyydyn toteamaan, että Siltalan tutkimuksen merkittävyys
Kilttipakon pohjatekstinä on jossain Taranovskin suppean ja laajan määritelmän välissä.

Siltala (2007, 17) siteeraa Sveitsissä menestynyttä suomalaista kelloseppää
kirjoittaessaan reviirin merkityksestä suomalaiselle työntekijälle: ”Suomalaiset ovat
yleensä

antisosiaalisia

työjuhtia,

eli

työyhteisön

kannalta

huonoja

mutta

monimutkaisten teknisesti erittäin vaativien kellojen tekemiseen ihanteellisia.”
Kilttipakossa antisosiaalinen työjuhta ja alansa ammattilainen Usko toteaa kahden
miehen yrityksensä palkolliselle Janatuiselle, että ”*t+eemme työtämme kellosepän
tarkkuudella niin aikataulujen kuin painojäljenkin suhteen” (KP, 182). Moisen voisi
äkkiseltään olettaa olevan sattumaa, mutta tarkasteltuani teoksia rinnakkain uskoni
edellisenkaltaisten kuriositeetinomaisten yhtäläisyyksien sattumanvaraisuuteen on
haihtunut. Siltala (2007, 278–280) käsittelee ulkoistamisen ja yhden miehen yritysten
yhteydessä kirjapainotyötä. Vaikka Siltala luettelee teoksessaan aikamoisen liudan
ammatteja, eikä kirjapainoala saa muita enempää huomiota, Kilttipakossa Usko on
kirjapainoalalla

töissä ja

jouduttuaan

irtisanotuksi

päätyy loppujen

lopuksi

yksityisyrittämään samalle alalle.
[T]ekniikka vanheni niin nopeasti. Käsipaino ajautui tekemään yhä enemmän
yksivärikoneelle sopivia erikoistöitä, alihankintaa suuremmille painoille. – –
Alihankkijana Usko huomasi olevansa taas aivan tavallinen työläinen suuryhtiön
listalla, paitsi ettei hänelle enää tarvinnut maksaa palkkaa ja sosiaaliturvaa, eikä
myöntää lomaa. (KP, 190.)
Kirjapainotyöntekijä kiinnittää huomiota siihen ilmiöön, että työnantaja ei
näytä vähääkään huolestuvan uuden työvoiman rekrytoinnista suurten
ikäluokkien tilalle vaan tuntuu luottavan uusiin järjestelmiin, jotka panevat
koneet kommunikoimaan keskenään suoraan valmistajasta riippumatta. (Siltala
2007, 278.)
En puutu laajemmin Siltalan työelämätutkimuksen saamaan vastaanottoon, koska
aiheesta saisi aikaan oman pienen tutkimuksensa. Sanalla sanoen reseptio on ollut
ristiriitaista. Teos on kuitenkin jättänyt näkyvän jälkensä niin sosiologian kuin
taiteidenkin kentälle Suomessa (ks. Sutela 2013, 116). Täten se on osallistunut
kuuluvana

äänenä

Karkamankin

tarkoittamaan

yhteiskunnalliseen

dialogiin.

Tarkoitukseni on tässä tutkimuksessa osoittaa, millä tavoin Kilttipakko hyödyntää
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Työelämän huonontumisen lyhyttä historiaa temaattisesti ja mahdollisesti myös
representaation kohteena. Siltalan työelämätutkimus on yli seitsensataasivuinen
jättiläismäinen katsaus nykyisenkaltaiseen työelämään. Se käsittelee työtä lukuisilta eri
kannoilta. Tässä esiin tuomani aines etenee tietysti tutkimuskohteeni Kilttipakon
ehdoilla. En tavoittele täydellistä vastaavuuksien etsintää teosten välillä. Kuten edellä
osoitin, pienimmät löydettävissä olevat yhtäläisyydet voivat mahtua kummassakin
teoksessa yhden virkkeen sisään. Pyrin kuitenkin niin tyhjentävään esitykseen, että sen
perusteella voidaan kutsua Työelämän huonontumisen lyhyttä historiaa Kilttipakon
pohjatekstiksi.

Annan paljon tilaa suorille lainauksille tuodakseni täsmällisesti ilmi niitä yhtäläisyyksiä,
joita Kilttipakolla ja Työelämän huonontumisen lyhyellä historialla on. Kilttipakko
vastaa oivallisesti ja monin tavoin Siltalan esittämään. Tässä luvussa esillä olevista
aiheista ja teemoista monet tulevat mitä todennäköisimmin toistumaan tutkimukseni
viimeisessä luvussa, jossa käsittelen teoksen satiirisia, ironisia ja metafiktiivisiä
piirteitä. Viimeisessä käsittelyluvussa tuon tarkempaan analyysiin ja tulkintaan niitä
teemoja, jotka jo nyt nousevat esiin.

3.1 Työelämän huonontuminen Kilttipakossa
Kilttipakossa syyn työolojen huonouteen voisi äkkiseltään vierittää Turva Oy:n
omistajan ja toimitusjohtajan, Hopeavirran, kontolle. Teoksen alussa Jean kertaa
mielessään kulunutta viikkoa ja muistelee, kuinka maanantaina toimitusjohtaja ”saapui
viimein varttia vaille neljä noutamaan perjantaina unohtamaansa salkkua” (KP, 26).
Toimitusjohtaja tarkistaa, ketkä työntekijöistä ovat paikalla ja poistuu ”unohtaen”
tyhjäksi paljastuvan salkun uudelleen jälkeensä (KP, 26). Kertojan mukaan Hopeavirta
järjestää silloin tällöin ”kauhun tasapainoa ylläpitäviä puhutteluja” ja ”piti yllä
hiljaisuutta, joko siksi ettei keksinyt mitään sanottavaa tai pelotellakseen” (KP, 40, 45).

Siltala (2007, 20–21) kirjoittaa työntekijän ja -johdon välisestä kontrolliongelmasta.
Työnantajan kannalta voisi olettaa olevan hyödyllistä saavuttaa täysi määräysvalta
työntekijään.

Tämä

kuitenkin

johtaisi
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tuottavuuden

kärsimiseen

työntekijän

menettäessä henkilökohtaisen intressinsä työn tuottavuutta kohtaan. Kontrollista
aiheutuva ”*m+uutosvastarinta vaatii lisäksi investointeja välittömään kontrolliin”, mikä
”vie aikaa ja rahaa pois tuottavasta työstä” (Siltala 2007, 21). ”Ei uskota, että
työntekijät itse tekisivät aloitetta tai ottaisivat vastuuta.” (Siltala 2007, 496.) Siltala
(2007, 490–500) käsittelee laajasti teollisen laadunvalvonnan soveltamista esimerkiksi
julkisia palveluja tuottavilla aloilla ja tuo ilmi, kuinka laadunvalvonta ja kontrolli itse
asiassa voivat viedä resursseja itse työltä, jota valvotaan. Kilttipakossa Hopeavirta
muun muassa hiipii kahvihuoneeseen salakuuntelemaan alaisiaan (KP, 208).
Toimitusjohtaja näkee kaikkialla tuhlausta ja sabotaasia, hän peruu lomat ja etuudet ja
aloittaa pian työntekijöiden laajamittaisen tarkkailun salakuuntelemalla näiden
puheluita ja tarkkailemalla sähköpostiviestejä (KP, 225, 228–230, 257).

Kilttipakossa asetelma laadunvalvonnasta ja kontrollista parodioituu toimitusjohtajan
toimiessa tehostamisen kannalta täysin irrationaalisesti.
Liiaksi tehostetusta henkilöstöpolitiikasta tai kukaties sen seurauksena mieliala
oli alkanut aikanaan Turva Oy:ssäkin rakoilla. Osasyy pahoinvointiin oli varmasti
siinä, että työntekijöiden turhanaikainen kyttääminen – niin Hopeavirran
toimet koettiin – aiheutti närkästystä ja laiskottelua. (KP, 225.)
Siltala (2007, 632) väittää seuraavaa: ”Kapitalismin paineista ei kukaan ole vastaamassa
paikan päällä. Uusi johtamistapa korvaa markkinapaineella integratiiviset neuvottelut:
jos tyydytte vähempään, saatte pitää työnne.” Hopeavirran johtamistapa on pyrkiä
täydellisesti kontrolloimaan työntekijöitään. Hän on uhannut erottaa yhden
työntekijän jokaista omasta halustaan lähtevää kohden ja liittoon liittyminen oli
kielletty

tai

työsopimuksia

ei

uusittaisi.

(KP,

256,

326.)

Epäluulo

leviää

toimitusjohtajasta työntekijöihin (KP, 232). ”*P+oissaolomme merkitsee luottamusta”,
vastaa Hopeavirta palautteeseen johdon näkymättömästä työpanoksesta, ja
myöhemmin ”*a+voin tiedottaminen jatkui sähköpostilla lähetettyjen määräysten ja
uhkausten muodossa” (KP, 46, 327).

Kilttipakossa

työilmapiiriin

alkaa

vaikuttaa

globalisaation

ja

avautuneiden

markkinoiden mukanaan tuoma jatkuvan muutoksen uhka. Toimitusjohtaja toistelee
mantraa siitä, kuinka ajat varmasti kohta huononevat, joten töitä on tehtävä. Loppujen
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lopuksi kontrolli ja muutoksen uhka luovat pelon ilmapiirin, jossa työntekijät antavat
itsestään mahdollisimman paljon. Siltala (2007, 632) tarjoaa esimerkin saneeratusta
energiayhtiöstä, jossa ”pelolla johtaminen” päätyi työyhteisön eriytymiseen johto- ja
työntekijäportaaseen, hyviin ja pahoihin. Asetelma on selkeä myös Kilttipakossa, jossa
jako harvoihin hyötyjiin ja hyödyn tuottajiin on helposti havaittavissa. ”*J+ohdon
äkseeraus ja arvaamattomuus tavallaan tiivisti työyhteisöä.” (KP, 240.)

Turva Oy:n työntekijät vaikuttavat suorastaan hämmästyttävällä tavalla nielevän
nöyryytykset, joita toimitusjohtajan taholta heille on tarjolla. Asetelma on niin
hämmentävä, että sen perustelut itse tarinan maailmassa käyvät heppoisiksi.
Toimitusjohtaja

ottaa

silmätikukseen

työntekijöiden

puolta

pitäneen

luottamusmiehen, Lotta Katajan, ja tekee tämän olemisen yhtiössä mahdollisimman
hankalaksi. Haen tilanteelle selitystä Työelämän huonontumisen lyhyestä historiasta.
Siltala (2007, 155) esittää, että ”*m+ikään ei kuvasta valtalähteiden siirtymää paremmin
kuin monistusluonteisen työn heikentynyt tinkimisvoima”, ja vertaa 1970-luvun
metallialan lakonuhkaa nykytilanteeseen, jossa hänen dramaattisen muotoilunsa
mukaan lakolla ei voi uhata kuin pääoma. Työvoiman kurittomuus johtaa nykyään
”monikansallisen yhtiön sijaintipaikkamuutoksiin, pääomapakoon ja korkoruoskan
heilahdukseen”. ”Nyt kansalaiset joutuvat oikeuttamaan olemassaolonsa tekemällä
työtä joustavasti ja halvalla.” (Siltala 2007, 155.)

Kilttipakossa hylätään psykologisesti uskottavat vaikuttimet ja yksilöön vaikuttaa
realistisen perinteen mukaisella tavalla ympäröivä yhteiskunnallinen todellisuus.
Uskottavuuden

hylkääminen

ei

Kilttipakossa

johda

kuitenkaan

tilanteen

yhteiskunnallisen merkittävyyden kieltämiseen, sillä tapahtumat ovat selvästi
naurettavia tarkoituksella. Edellä käsitelty Siltalan esittämä työntekijän asema tuodaan
Kilttipakossa ilmi liioittelemalla tilanne niin kärjistetyksi, ettei se vahingossakaan jää
vaille huomiota.

Aihe työntekijän vaihtosuhteen heikentymisestä kietoutuu Kilttipakossa erityisesti
Lotta Katajan henkilöhahmon ympärille. Kataja on kelvollinen työntekijä, joka lunastaa
paikkansa

työntekijöiden

ryhmässä

niinkin
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hyvin,

että

hänet

valitaan

luottamusmieheksi. Hopeavirta, joka toistuvasti on yrittänyt houkutella Katajaa
kyseenalaisille ”seminaarimatkoille”, ei voi edes ymmärtää, miten nainen voisi olla
edusmies. Katajan urakehitys Turva Oy:ssä on ollut toimitusjohtajan lähentely-yritysten
epäonnistuttua laskusuunnassa. (KP, 94–95.)

”Jeania alkoi toden teolla ottaa jollain perin surullisella tavalla päähän, että Turva Oy
oli päästetty rappiolle kuin joku vanha talo. – – Tuon rappion monumenttina seisoi – –
Lotta Katajan kohtalo.” (KP, 309.) Työntekijäosapuoli on yrittänyt järjestäytyä Katajan
johdolla, joten Hopeavirta on ottanut Katajan silmätikukseen. Seuraa kohtaus, jossa
toimitusjohtaja uhkaa Katajaa erottamisella ja Kataja toimitusjohtajaa eroamisella.
Loppujen lopuksi Hopeavirta arvovaltaansa pönkittääkseen ei anna Katajan erota. (KP,
309–314.) Katajan ja toimitusjohtajan välit rikkoutuvat lopullisesti Katajan saatua
perheenlisäystä. ”Itsehän olet laatinut syntyvyydensäätelyohjelman, jonka perusteella,
suora lainaus ´raskaana olevat työntekijät tai siunattuun tilaan hankkiutumista
harkitsevat eivät nauti työnantajan varjelusta ja voidaan erottaa ilman varoitusta´”,
toteaa Kataja toimitusjohtajalle, kun Hopeavirta uhkaa erottaa silloin vielä
perheettömän Katajan perhesyiden tähden (KP, 313).

Kataja ei kuitenkaan ”ollut uskonut järkipuhetta, vaan synnytti kuin synnyttikin lapsen
vastoin yhtiön liikakansoitusta vastaan suunnattua toimintapolitiikkaa” (KP, 325).
Tulehtuneista väleistä on seurannut, että ”Katajan avaintehtäviä muutettiin yhä
enemmän puhtaanapitopainotteisiksi” (KP, 327). Tämän palkkaa on laskettu ja
työaikaa tarkistettu ”yhtiön tuotannon sujuvuutta palvelevaksi” (KP, 330). Käytännössä
Katajasta on tullut mitä ihmeellisimpinä aikoina työskentelevä siivooja ja
yleisnaisjantunen, jota toimitusjohtaja sumeilematta piinaa. Kun Kataja vihdoin on
saanut tarpeekseen ja haluaa lähteä, muiden ”työntekijöiden solidaarisuus viimein
heräsi”. (KP, 327–330.)
Niin Katajalle viestittiin, että olisi epäreilua jättää yhtiö, koska se tietäisi
vaikeuksia jollekulle muulle. – – Kataja oli eräänlainen raapimispuu, jollaisen
jokainen teräväkyntinen toimitusjohtaja ja esimies tarvitsee, jotta valtaosa
työntekijöistä saa olla rauhassa. (KP, 328.)
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Katajan kohtalo liittyy Siltalan esittämään useilla tavoilla, mutta ennen kaikkea siinä
representoituu työntekijöiden solidaarisuuden murtuminen epävarmassa ilmapiirissä.
Tulosvastuulliset tiimit ovat tehneet työntekijöistä toistensa vartijoita: ennen
vanhaan oikeuksistaan kiinni pitävä osaaja olisi noussut johtamaan vastarintaa
vaihtosuhteen huonontamista ja alentaviksi koettuja työehtoja vastaan, nyt
häntä painostetaan ruotuun ja siunatuksi lopuksi leimataan toisten työn
estäjäksi. (Siltala 2007, 629.)
Siltala painottaa työn vaihtosuhteen hallintaa sen mielekkyyteen vaikuttavana asiana.
Hänen mukaansa ihminen työntekoonsa vaikuttamalla tuottaa subjektiuden
kokemuksen ”ainakin siinä suhteellisessa mielessä, että voi ennakoida tekojensa
seuraukset

ja

tekemisillään

lisätä

valinnanvapauttaan”.

Siltala

jatkaa,

että

nykyisenlaisessa markkinatilanteessa yritykset joutuvat toimimaan nopeasti, eivätkä
voi perustella toimintaansa menneillä saavutuksilla. Tästä seuraa, että ne ”ovat
muuttuneet lyhytmuistisiksi myös työntekijöidensä suhteen”. (Siltala 2007, 22–23.)

”Ansainta voi käydä ihmiselle ylivoimaisen raskaaksi, kun palkkio ei ole suhteessa
ponnistukseen.” (KP, 324.) Jeanin työtoveri Kasurinen pohtii, että ”*j+oskus kyllä
tuntuu, että turhaa kaikki on ja tarpeetonta”. Jean vastaa: ”Mutta jos kaikki ihmiset
alkaisivat miettiä loputtomasti töitään ja tekemisiään, kukaan ei lopulta tekisi enää
mitään – –. Joka homman päässä odottaa nimittäin sama tyhjä avaruus.” (KP, 89.)
”Mutta tyhjyydessä ei jaksa kauan ajelehtia, joten ihminen tahtoo löytää
yksiniittisemmästäkin hommasta jonkinlaisen mielen ja sisällön – –.” (KP, 90.) Tästä
katson Kilttipakonkin tematiikassa olevan hyvin paljolti kyse. Työntekijöiden ja
yrityksen päämäärät eivät kohtaa. ”*K+oska heidän henkilökohtaiset tavoitteensa
taisivat sittenkin olla jossain aivan toisaalla kuin tuloksessa ja taseessa, joiden
riittämättömän kasvun tähden he tunsivat jatkuvaa riittämättömyyttä herransa
edessä.” (KP, 206.) Kuten Siltala (2007, 35) muotoilee ”*t+alouden ja kotitalouden,
lasketun ja koetun elämän, objektivoidun ja subjektiivisen merkityksen välinen ristiriita
onkin kypsän kapitalismin keskeinen konfliktiulottuvuus.”

Jannun henkilöhistoria ja ura kertovat pääasiassa työn, identiteetin ja rakkauden
välisistä vaikeista suhteista. Jannu on osoitellen töissä Turva Oy -nimisessä yhtiössä,
sillä turvan ja pelon sekä niihin liittyvät muutoksen dilemmat ovat myös keskeisiä
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teoksessa. Jean myy turvallisuutta vedoten ihmisten turvattomuudentunteeseen, josta
itsekin kärsii johtuen epävakaasta työtilanteestaan. Romaanissa työn aiheuttama
epävakaus tai sen tuottamat probleemat laajenevat yleisinhimilliseksi ongelmaksi, sillä
ne koskettavat lähes kaikkia tarinan henkilöitä.
”Kahvitauon jälkeen jyristeli savista tietä jono rekkoja, joiden perävaunuista
nosturit tiputtelivat valmistalot paikoilleen tapetteineen päivineen. Joissain oli
asukkaatkin kyydissä ja mureke uunissa. – – Asukkaat täyttivät vapaat talot jo
samana yönä. Ja viimeistään seuraavana aamuna töihinlähdön aikaan mielet
valtasi pelko tuon vaivalla hankitun omaisuuden menettämisestä.” (KP, 58–59.)
Työ, turvallisuus ja pelko kietoutuvat yhteen päähenkilölle keskeisinä dilemmoina.
Kaupatessaan turvallisuusvälineistöä Jannu yrittää käyttää hyväksi itsekin tuntemaansa
epävarmuutta. ”Ehkä olette havainneet, että huolimatta aineellisesta hyvinvoinnista
ihmiseltä puuttuvat modernin elämänhallinnan keinot, Jean yritti.” (KP, 132–133.)
Etenkin toimitusjohtaja Hopeavirta pelottelee työntekijänsä nöyräksi jatkuvasti
uhkaavalla ”aikojen huononemisella”, jota hän käyttää toistuvasti perusteena
kovemman

työpanoksen

vaatimiselle

tai

erilaisille

yrityksen

sisäisille

uudelleenjärjestelyille (KP, 33, 34, 35, 243, 272, 273, 408). Teos painiskelee edellä
esittämäni valossa pelon ja turvallisuudenkaipuun kysymysten parissa. Keskiluokkaisen
ihmisen eksistentialistiseen ahdistukseen ja deterministisen tuhon eli perikadon (ks. s.
15) pelkoon voi löytää lohdutusta stabiileista elinolosuhteista, perheestä, asunnosta ja
työstä. Vai voiko sittenkään? Kilttipakon traagisuus piilee siinä, että vastaus ei
löydykään sieltä, mistä Jannu on sitä koko elämänsä etsinyt. Ironisesti työ osoittautuu
potentiaaliseksi ahdistuksen ja pahan olon lisääjäksi.

3.2 Uuden ja vanhan työn konflikti
Yksi keskeisiä temaattisia dilemmoja Kilttipakossa on niin sanotun vanhan ja uuden
työn suhde. Työn luonteen muutos on kytkettävissä modernisaation projektiin. Suhde
uuden ja vanhan työn välillä representoituu vertailtaessa Jeanin sekä hänen isänsä
Uskon työuria ja työhön suhtautumista. Siltala (2007, 35–39) esittelee työn käsitteen
merkityksen muutosta aina antiikista tähän päivään. Hän tekee sen huomion, että
nykyisenkaltainen työhön suhtautumisen tapa on muovautunut aikojen kuluessa muun
muassa uskonnon ja kansallisvaltioiden kehittymisen seurauksena.
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Siltalan (2007, 39) mukaan palkkatyön sisällä vaikuttavat yhä toisistaan poikkeavat
käsitykset työstä kutsumustyönä ja identiteetinluomis- tai -täyttymistyönä sekä
käsitykset työstä vierasmääräytyneenä elinehtojen säilyttämispakkona. ”Ansiotyöstä
on tullut moraalin ja identiteetin mitta”, Siltala (2007, 38) tiivistää. Oleellinen
pohdinnan aihe kohdeteoksessani onkin työn ja identiteetin välinen suhde, joka
kytkeytyy työn luonteeseen ja luonteen muutokseen. ”Porvarillinen ammattityö on
soturin kannalta pakkoraadantaa tai kamasaksan alhaista ahneutta, porvari ja
ammattimies

puolestaan

erottuvat

hanttihommien tekijästä

ainakin

omasta

mielestään kutsumuksensa tai itsensä toteuttajien eliitiksi.” (Siltala 2007, 39.)
Epäonnistuneen asiakaskontaktin seurauksena Jean pohtii suutahtaneena: ”Olenko
minä joku saastainen laukkuryssä tai haiseva kamasaksa?” (KP, 136.) Selvitän
modernisaation ja identiteetin teemaa analysoimalla Uskon ja Jeanin sekä Hopeavirran
ja Jeanin henkilöhahmoja keskenään ja vertailemalla heidän suhdettaan työhön.

Usko

on

sotaveteraani,

joka

sodasta

palattuaan

osallistuu

ahkerasti

jälleenrakennustyöhön tekemällä milloin mitäkin kaupungista löytyviä hanttihommia,
ennen kuin saa vakinaisen paikan kirjapainosta. Kirjapainoon Jeankin pääsee
juoksupojaksi. 1960-luvun alun työn kuva on vakava ja hartaan oloinen. ”Työtä tehtiin
etupainotteisesti vaiteliaina, suurempi suunsoitto säästettiin yhdentoista ruokatunnille
ja kahvitauoille, jotka kaikki pidettiin minuutilleen oikeaan aikaan ja tismallisen
mittaisina.” (KP, 23.) Työ näyttäytyy ankarana ja täsmällisenä puurtamisena, jonka
tuotto oli niukkaa. ”Elämän leipä ei ollut leveä, eikä sen pituudestakaan ollut
varmuutta, joten olemiseen oli suhtauduttava turhia haikailematta, hyväksyen mutta
antautumatta.” (KP, 23.) 1970-luvulle alku on ollut Hallan perheelle kuitenkin
suhteellisen hyvinvoinnin aikaa. Perhe on muuttanut suurempaan 55 neliön asuntoon.
(KP, 24.) ”Koko perheelle työnteko, yrittäminen ja luopuminen olivat arkisia asioita.
Lyhyitä olivat lomat, talvet pitkiä. Tuntui kuin aina olisi oltu joko työmaalle menossa tai
sieltä tulossa.” (KP, 24.) Työ on vaativaa ja tuottaa niukasti. Miksi se silti vaikuttaa
olevan jotenkin parempaa kuin nykyinen? ”Se oli selkeää, jokainen nurkka ja kivi ja puu
tuli työmatkalta tutuksi.” (KP, 25.) Uskon ja Jannun työstä kirjapainossa puuttuu
jatkuva muutoksen uhka ja suorituksen parantamisen vaatimus. Työ on ehkä
46

monotonista ja vaativaa, mutta henkilöhahmot tietävät, mitä työltä odottaa. Uskon
mielestä ”*i+hminen tekee työn, työ ihmisen” (KP, 324).

Kun Jean syntyy, tuoreet vanhemmat ihastelevat lastaan. Usko-isä toteaa ainoasta
pojastaan, että ”*h+yvä työmies siitä tulee” (KP, 18). Jean onkin perinyt isänsä
työmoraalin. Kilttipakon alussa hän lopettaa kuolemisen, koska ”tunnollinen ihminen ei
lopeta hommia edes rihlattu piippu ohimolla” (KP, 27). Tämä huolimatta siitä, että
käsillä oleva tehtävä eli työtovereiden saneeraaminen, on ”tyypillinen uuden ajan
missio, jossa ei voinut voittaa mitään, mutta menettää kaiken” (KP, 27).

Tietyssä mielessä Hopeavirran ja Jeanin henkilöhahmot ovat vastakohtia, jotka
kumpikin ovat omaksuneet työhön suhtautumisen tapansa isiltään. Jeanin isä Usko
edustaa nimensä mukaisesti uskonnollista etiikkaa, Weberin protestanttista etiikka,
suhtautumisessaan työhön (Weber, 1980, 58, 78, 116–117). Uskolle työ on suurin hyve
ja lähimmäisenrakkauden ulkoinen ilmaisu. Uskon nimi toimii myös sanaleikkinä, jos
uskoa voidaan pitää protestanttisen etiikan isänä. Kilttipakossa Usko on Jeanin isä, joka
puolestaan on isänsä peruja eräänlainen edushahmo protestanttisen etiikan
mukaiselle suhtautumiselle työhön. ”Eikä niin mitätöntä isän toimintamallia, ettei
poika jotenkin huomioisi sitä omassa käytöksessään, joko vastustaen tai matkien.” (KP,
55.) Hopeavirran isä, jota teoksessa kutsutaan Ukko Hopeavirraksi, poikkeaa
etunimeltään Uskosta vain konsonantin verran, mutta on suhtautumisessaan työhön
erilainen. Hopeavirran isän menneisyydestä on liikkunut huhuja, joista teoksessa ei
päästä perille. Ukko on ollut joko vaatetehtaan patruunamainen johtaja ja omistaja tai
epäonnistunut kaupparatsu. (KP, 52–53.)

”[N]iin Ukon kuin hänen poikansa

anekdoottimaiset kertomukset perheen taustasta olivat perin sotkuisia.” (KP, 52.) Ukko
Hopeavirta kasvattaa pojastaan keinoja kaihtamattoman pyrkyrin, joka ei kytke
toisiinsa etiikkaa ja hyvin hoidettua työtä. Nuoremman Hopeavirran motiivina on
ainoastaan tuoton, pääoman, kasaaminen.

Uskolle työ on pyhää, siksi Tigelmannilta irtisanotuksi joutuminen on ollut hänelle
erityisen kova paikka. ”Eikö ihmisen työllä ollut enää mitään arvoa”, Usko pohtii
irtisanomisen jälkeisissä tunnelmissa (KP, 66). Ironisesti irtisanomisen syyksi paljastuu
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se, että Usko ei ollut osallistunut lakkoon vuotta aiemmin, vaan hän oli tehnyt töitä
rikkurina. ”Potkut annettiin yhteishengen kohottamiseksi”, koska luottamusmies oli
ottanut asian toistuvasti esille (KP, 67). Niinpä Uskostakin on tullut kapitalisti.
Välttääkseen irtisanomisen tulevaisuudessa Usko on perustanut yksityisyrityksen,
Käsipaino Oy:n. Jean, myös irtisanottuna, on ryhtynyt vähittäismyyntikaupan omistajan
apulaiseksi, joka tämäkin on havainnut eron entisen ja nykyisen välillä. Kauppias Veikko
Pajala muistelee kaiholla aikoja, ”kun asiakkaat tulivat kauppaan ilman että piti
erikseen houkutella” (KP, 73). Pajala kuitenkin ”pärjäsi, koska hyväksyi nykyajan uudet
vaatimukset” (KP, 73). Pajala on sopeutunut nykyaikaan siten, että hän hankkii
kauppatavaransa varastamalla ja myy sen eteenpäin edullisesti. Hakiessaan
Tigelmannilta ostamaansa painokonetta Usko yhä murehtii ihmisen työn arvon
katoamista ja sitä, että ”kaikki vanhat ammattilaiset heitettiin pihalle” (KP, 75) (ks.
Siltala 2007, 278). Usko ”ihaili vanhoja työnteon perinteitä ja koki olevansa niiden
jatkaja” (KP, 146).

Lienee huomionarvoista ettei Usko osallistu työtaisteluun lakkoilemalla, ja että hänestä
tulee ”ammattiliitto-aktiivisen” lankonsa ”harmiksi kapitalisti” (KP, 67, 72). Usko
suhtautuu tekemäänsä työhön tunteella. Artikkelissaan ”Työ, talous ja tunteet Kari
Hotakaisen Ihmisen osassa” (2013) Anna Helle on käsitellyt työn muuttumista
immateriaaliseksi ja affektiiviseksi. Artikkelinsa otsikon mukaisesti Helle tulkitsee
Hotakaisen Ihmisen osan (2009) henkilöhahmojen suhdetta työhön, etenkin
affektiiviseksi käyneeseen työhön. Helteen (2013, 6) mukaan romaanin henkilöt ovat
isältään ja äidiltään perineet yrittäjähenkisyyden, jota sitten toteuttavat maailmassa,
jossa entinen kulutustavaroiden tuotantoon keskittynyt talous on muuttunut uuden
työn

myötä

immateriaaliseksi.

Yrittäjähenkisyys

vaikuttaa

olevan

Uskonkin

kompastuskivi, hänen affektiivinen suhtautumisensa omaan työhönsä estää häntä
ajamasta omia etujaan työläisenä. Tässä Jean on isänsä poika. Jean, joka osin yrittää
soveltaa vanhemmiltaan oppimaansa tai perimäänsä suhtautumista työntekoon, on,
kuten Helteen mukaan nuorempi sukupolvi Hotakaisen Ihmisen osassa, kuitenkin
täysin erilaisen tilanteen edessä kuin vanhempansa. Työn luonne on muuttunut.
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Michael Hardt (1999, 89–90) sanoo artikkelissaan ”Affective labour”, että yli kahden
vuosikymmenen ajan tapahtunut talouden postmodernisaatio on asettanut ennen
pääasiassa feminiinisenä pidetyt työmuodot työnteon muotojen hierarkian huipulle.
Affektiivinen työ on osa ”immateriaalista työtä”, joka tarkoittaa nimensä mukaisesti
työn muotoa, joka ei tuota fyysisiä käyttöhyödykkeitä. Immateriaalinen työ tuottaa
pääomaa esimerkiksi informaation vaihdon ja hallinnan kautta. Immateriaalisen työn
muotoja ovat muun muassa hoiva-, palvelu- ja tietojenkäsittelyalojen työt. (Hardt
1999, 93–94.) Affektiivinen työ on immateriaalisen työn osa, joka osallistuu tunteiden
tuottamiseen

kommunikaation

kautta.

Samalla

tuotetaan

sosiaalisuutta

ja

yhteiskuntaa. Hardt katsoo, että työn ohessa tapahtuessaan sosiaalisuuden ja
yhteiskunnan tuottaminen ovat kuitenkin suoraan pääoman hyödynnettävissä. Ero
kulttuurin ja talouden välillä alkaa luhistua. (Hardt 1999, 96.) Kilttipakossa Jannulla on
vaikeuksia erottaa tavalliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja työhön liittyvät affektit
toisistaan, koska ne väistämättä sekoittuvat keskenään.

Uuden ja vanhan työn konflikti tulee esiin myös isän ja pojan, Uskon ja Jeanin välisessä
suhteessa. Jeanista tulee ensin kauppiaan apulainen, myöhemmin puhelinmyyjä, sitten
kiinteistövälittäjä ja lopulta turvavälinekauppias. Jean myy, hän ei tuota mitään itse,
vaan kauppaa toisten tekemiä asioita. Hänen identiteettinsä rakentuu myyjä-ammatin
ympärille ja hän omaksuukin modernin asenteen immateriaaliseen työhön
huomattavasti isäänsä suotuisammin. (KP, 150.) Erään asiakkaan tiedustellessa
Jeanilta, että mikä tämä on miehiään, Jean vastaa olevansa myyjä (KP, 108). Asiakas ei
kuitenkaan hyväksy ammattia identiteetin mitaksi. ”En minä teidän ammattianne
tarkoittanut, vaan mistä päin olette. Mikäs teidän nimenne olikaan?” (KP, 108.) Jean on
omaksunut ammattinsa niin suureksi osaksi identiteettiään, että olettaa sen kertovan
kysyjälle, kuka tai mikä hän on (vrt. Jokinen 2010, 46). Naisasiakas ei kuitenkaan saa
vastauksesta haluamaansa. Hän kaipaa tietoa Jeanin persoonasta, luonteesta tai
historiasta. Osoitellen nainen tiedustelee Jeanin nimeä. Edes sitä Jean ei ymmärrä
kertoa itsensä merkitsijänä, hän on myyjä.

Siltalan (2007, 38) mukaan nykyinen työn käsite ”vakiintui 1880-luvulla yhdistämään
kansallisvaltion ja yksilöllisen identiteetin”. Yksilön kelvollisuutta määrittävät työ,
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työkyky ja työllistyneisyys (Siltala 2007, 38). Jannu pohtii työn sujuessa kehnosti, ”että
hän oli paska myyntimies ja kohtalonsa kaikin puolin ansainnut” (KP, 240). Toisaalta
paska myyntimies ei välttämättä ole huono ihminen. ”Siinä missä kitaransoittajalla
kovenevat sormenpäät ja lapiomiehellä kämmenet, känsittyy myyntimiehellä sielu.”
(KP, 285.)

Epäluottamusta ja kontrollia olen käsitellyt jo aiemmin Hopeavirran tuottamana
työelämää huonontavana ilmiönä Turva Oy:ssä. Usko joutuu kuitenkin kohtaamaan
koko yhteiskunnan epäluottamuksen verottajan moninaisten pyyntöjen ja vaatimusten
myötä. ”[V]erottajan posteissa oli aina sama hieman uhkaava sävy. – – Uskon mielestä
pyynnöt eivät olleet pyyntöjä, vaan käskyjä ja syytöksiä.” (KP, 171.) Yrittäjäksi
ryhdyttyään Usko joutuu kohtaamaan yhä monimutkaisemmaksi käyvän todellisuuden.
”Mutta mihin – – tarttua, kun kaikki muuttuu koko ajan?” (KP, 170.)

Jeankin pohtii työn muuttunutta luonnetta, joskin hänen ajatuksissaan jonkinlaisena
kulta-aikana vaikuttaa siintävän agraariyhteiskunnan työ. ”Ennen oli totuttu
mainetekoihin, suuriin töihin. – – Perheelle tehtiin talo ja niitylle lato, käännettiin
pelto, kaadettiin metsä, tapettiin sika.” (KP, 214.) (Vrt. Turunen 2011, 315–322.)
Olennaista ei tässä ole aiemman työn todellinen paremmuus vaan haavekuvan
kontrasti nykyisenkaltaiseen työhön. Jannu kaipaa työhön, jota arvostetaan ja jonka
jälki näkyy. Työhön, jota tehdään itseä tai läheisiä varten. Hänen mielestään työstä on
jäljellä enää vain huonot puolet eikä siitä pääse eroon. ”Kuinka mukava olisikaan ollut
tehdä sellaista työtä, jonka olisi voinut jättää yöksi saran päähän tai navettaan
nukkumaan.” (KP, 215.) Hän kaipaa monimutkaisesta tunteisiin käyvästä työstä
johonkin yksinkertaisempaan, manuaaliseen ja materiaaliseen työhön. Jannu suomii
ajatuksissaan sekä työntekijöitä, jotka ottavat itsestäänselvyytenä kaiken minkä saavat,
että työnantajia, jotka pyrkivät ostamaan työntekijän sitoutumisen mahdollisimman
halvalla kunnioittamatta työntekijöitä (KP, 214).

Uusi työ esittäytyy kontrastissa sekä vanhaan moderniin että itselle tehtävään työhön.
Usko on valmistanut itse kutsukortit Jeanin ristiäisiin. ”*T+yö henki rakkautta, niin kuin
henkii aina sellainen, johon ihminen laittaa kaiken osaamisensa ja sydämensä.” (KP,
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282.) Jean puolestaan rentoutuu polttopuita hakatessaan. Hän on tehnyt polttopuita
reilusti yli oman tarpeensa, mutta ei uskalla alkaa myydä niitä pelätessään, että se
”muuttaisi halkomistyön luonteen, eikä hän kirvestä heiluttaessaan enää kykenisi
rentoutumaan” (KP, 412). Polttopuiden teko on työtä itseä varten, eivätkä siihen
vaikuta tulospaineet, muutos tai kiire. Polttopuiden halkominen on Jannulle
vieraantumatonta ja välitöntä työtä. Päätösvalta työn määrästä, laadusta ja tuloksista
on

kokonaan

tekijällä

itsellään.

Tuloskin

tehdään

itseä

varten.

Palkkatyö

nykyisenkaltaisena sen sijaan voi aiheuttaa työstä vieraantumista, koska sen
ulkoamääräytyneisyys ei välttämättä jätä tarpeeksi tilaa subjektin omille ratkaisuille.
Ojajärvi (2013c, 154) on huomioinut Mikko Rimmisen 2000-luvun romaaneista
seuraavaa: ”Hapuileva solidaarisuus ja kysymys työstä sen esteenä tai mahdollistajana
ovat Rimmisen keskeisimpiä teemoja.” Kuten Rimmisen Nenäpäivän (2010) päähenkilö
Irma, myös Kilttipakon Jannu haluaa kohdata ihmisiä ihmisinä myymisen velvoitteista
vapaana.

Osaavan työntekijän arvostus ja luotto hänen kykyynsä hallita työnsä tulokset kuolee
symbolisesti Uskon työuran päättymiseen ja Neuvostoliiton kaatumiseen. Uusi työ
puolestaan on kyseenalaista ja epäluotettavaa. Vastakohdaksi Uskon ammatillista
kykyä ja taitoa vaativan työn kanssa Kilttipakossa asettuu Jeanin tekemä työ myyjänä.
Jeanin

kollega

Santala

toteaakin,

että

kukaan

tervejärkinen

ei

maksaisi

kettinginpätkästä sataa euroa (he myyvät turvalukkoja). ”Suurista tunteista se sen
sijaan on pilkkahinta.” (KP, 88.) Kiinteistövälittäjänä Jean tajuaa, että asuntolaina voi
olla monelle valtava taakka. Sen vuoksi ”kannatti myyntipuheessa painottaa yksilön
lopullista elämänmuutosta” (KP, 180). Myyntityön luonne sellaisena kuin se
Kilttipakossa esitetään representoituu muun muassa satiirisesti ironian kautta. Työn
luonne tehdään kuitenkin selväksi myös suorasanaisesti, kuten osoittavat tapaus
Nenonen (s. 27) sekä Jeanin pohdinnat myymisestä ja ”orvokin sorvaamisesta”: ”Juuri
tuolla eufemismilla, jollaisilla myyntitapahtumissakin lähinnä paskaa oleva tuote
tuodaan ilmi hempeämmässä valossa – –.” (KP, 270.)
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3.3 Uuden työn luonne
Siltala kirjoittaa uusliberalistisen ajattelutavan omimasta modernin projektin
käsitteestä, jossa valistus ja vapaus redusoituvat tarkoittamaan tavoiterationaalisiin
päämääriin suuntaamista.
Kautta länsimaiden alkoi 1990-luvulla kaikua luopumisvaatimusten kakofonia.
Modernisaatiossa edistyneimpinä pidettiin yhteiskuntarauhaa koskeneen
sopimuksen radikaaleimpia romuttajia. Työntekijöiden saavutetut edut oli
ajettava alas, täyskasko lopetettava, pienenevä potti jaettava useamman
kesken. Kaikki se mitä Ranskan vallankumouksesta lähtien on totuttu pitämään
edistyksenä – demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet – on saanut tuomionsa
”kaupan esteinä”, ”jäykkinä työmarkkinarakenteina” tai ”holhouksena”. (Siltala
2007, 156.)
Moderni projekti, ihmisen vapauttaminen luonnon armoilta, vaihtoi suuntaa. –
– Poliittisten visioiden sijasta alettiin tukeutua taloudellisiin ”faktoihin”:
vapaus, veljeys ja asiapakot ponnahtivat uuden valistuksen tunnuslauseiksi.
(Siltala 2007, 165.)
Hopeavirran tunnustamia arvoja ”olivat turvallisuus, järjestys, kannattavuus, vapaus,
veljeys ja tasa-arvo” (KP, 29). Jälleen Kilttipakossa ikään kuin ammennetaan Työelämän
huonontumisen lyhyessä historiassa sanotusta. Kerronta ironisoi Hopeavirran kautta
markkinahenkisen jargonin tavan lainata termejä ja sitä kautta pyrkiä lainaamaan myös
merkityksiä. Samoin ironisoituu yritys peittää ideologiaa, joka tähtää tuoton
maksimointiin. Hopeavirta valjastaa käyttöönsä valistuksen tunnuslauseen, joka
aikoinaan oli tarkoitettu auktoriteetteja vastaan ja massojen puolesta. Työntekijöiden
etujen alasajo ja työn luonteen muuttuminen epävarmaksi ovat keskeisiä Kilttipakon
tapahtumia. Niinpä jälleen kerran teoksessa sanottu ja tapahtuva ovat ristiriidassa.

Turva Oy:llä ei ole pulaa työnhakijoista. Palkan tilalta hakijoille on tarjottu ”loistavia”
etuja (KP, 35). Työnjohto motivoi alaisiaan parempiin suorituksiin. ”Peruspalkka alas,
bonukset ylös.” (KP, 46.) Jeanin varhaisemmallakin työuralla nykyajan uudet
vaatimukset hyväksyneet työnantajat noudattivat Hopeavirran kanssa yhtenäistä
palkkapolitiikkaa. Kauppias Pajala on kuljettanut mitään ymmärtämätöntä Jeania
mukanaan öisillä ryöstöretkillään. ”Mitään erityiskorvausta näistä poikkeavista
työajoista ei tullut.” (KP, 79.) Puhelinmyyntityön esimies Kontula on ollut reiluudestaan
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huolimatta epäreilu. ”Kontula oli reilu mies, vaikka peruspalkka olikin paljastunut
huomattavasti sovittua pienemmäksi.” (KP, 159.)

Siltala vertailee vanhaa ja uutta työtä ja maalaa uudesta työstä synkän kuvan.
Siinä missä ”vanha” moderni standardoi täystyöllisyyden ja massakulutuksen,
”toinen” moderni yksilöi työuran ja elämänkulun pätkittäiseksi. Talouskasvu,
täystyöllisyys, kokopäiväinen ja elinikäinen, työajan, statuksen ja elättäjäroolin
mukaan palkattu, irtisanomissuojattu normaalityösuhde ja hyvinvointioikeudet
ovat lakanneetkin olemasta itsestään selviä. Hyvinvointivaltio ei tarjoa enää
toimeentulomahdollisuuden sosiaalista omistusta vaan mahdollisuuksia ansaita
itse omalla aktiivisuudella hetkellinen olemassaolonoikeus. Laakereille
kellahtamin[e]n ei käy, vaan koeaika jatkuu kaikilla. (Siltala 2007, 200.)
Kilttipakossa Siltalan ”vanhan” modernin näköistä täystyöllisyyttä ei näy. Palkkatyöllä
itsensä elättävien henkilöhahmojen työurat vaikuttavat kaikki olevan enemmän tai
vähemmän pätkittäisiä. Tämä poikkeaa siitä, mitä Helle (2013, 7–8) esittää työn
prekarisoitumisesta Hotakaisen Ihmisen osassa. Ihmisen osassa uuden työn
prekarisoituminen asettuu kontrastiin vanhan työn stabiiliuden kanssa. Usko on
sodasta palattuaan tehnyt monenlaisia töitä, kunnes vihdoin on saanut vakaalta
vaikuttaneen työpaikan kirjapainosta. Sekin vakaus on paljastunut toiveajatteluksi.
Leena-äiti on saanut lähteä työstään kodinhoitajattarena tultuaan raskaaksi ja on
joutunut elättämään itseään ja perhettään ompelijattarena. Samasta syystä uhkaa
Lotta Katajaa irtisanominen Turva Oy:stä. Naisen osa työmarkkinoilla on vielä
raadollisempi kuin miehen. Jeanin työura on myös ollut hyppimistä työpaikasta
toiseen, kunnes hän on löytänyt ”kodin” Turva Oy:stä, joka sekin loppujen lopuksi on
osoittautunut pettymykseksi. Saneerausten uhatessa Jeanin on pitänyt työn syrjässä
kiinni

Hopeavirran

kanssa

jaettu

nolo

salaisuus.

Jean

on

harrastanut

ristiinpukeutumista ja Hopeavirta oli humalaisena anniskeluravintolassa ryhtynyt
tekemään lähempää tuttavuutta Jannun naispuolisen alter egon, Minnan, kanssa.
Työsuhde on riisuttu paternalismista ja poliittisesta säätelystä puhtaaksi
markkinasuhteeksi täydellä riskillä. Nykykeskustelussa taajaan viljelty
´pätkätyö´ tarkoittaa taatun työpaikan suojakelmuista riisuttuja työsuorituksia.
– – Pääoman on entistä helpompi päästä eroon työvoimasta, josta sillä hetkellä
ei ole hyötyä. (Siltala 2007, 202.)
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Samoin kuin Siltalan kuvaamassa todellisuudessa myös Kilttipakossa työntekijät ovat
töissä pikemminkin täyden riskin markkinasuhteessa kuin kumpaakin sopijaosapuolta
hyödyttävässä työsuhteessa. Hopeavirta siekailematta erottaa liian vaativat työntekijät
ja soveltaa muutenkin palkkauspolitiikassaan pienimpien mahdollisten kulujen
periaatetta. Hän käyttää työvoimana mieluiten kouluttamatonta väkeä. ”*V+aikkei
kukaan yleensä ehtinyt oppia näiden ´harjottelijoiden´ nimiä ennen kuin he jo saivat
lähteä uuden ´osa-aikaisen´ tieltä ilman irtisanomisaikaa.” (KP, 210.) ”Yliopisto ja
pätkätyö tekevät ihmiset röyhkeiksi, koska heillä ei ole muuta menetettävää kuin yksi
lisäsivu portfoliossaan.” (KP, 211.) Hopeavirran on helppo uhrata pätkätyöntekijät itse
aiheuttamaansa huonoa työilmapiiriä liennyttääkseen. Hopeavirta lähettää ”jo
seitsemänkymmentä työsopimusta Turva Oy:n kanssa” tehneen osa-aikatyöntekijä
Suntion vakoilemaan muita alaisiaan ja myöhemmin päihittää tämän julkisessa
kaksintaistelussa vakoilun paljastumisen aiheutettua toisissa työntekijöissä närkästystä
(KP, 340–341).

”´Vanhassa modernissa´ hyvinvointivaltio pehmensi institutionaalisilla, asemaan
liittyvillä puskureillaan elämänkulkua, nyt paineet kohtaavat yksilön välittömästi ja
muokkaavat hänen minuuttaan.” (Siltala 2007, 200.) Kun Jean ja Taru muuttavat
uuteen kotiinsa, on Jean sitä mieltä, että ”*t+yöllään ihminen ovi saavuttaa jotain näin
hienoa” (KP, 182). Sekä Usko-isä Käsipainossaan ja Jean asunnonvälittäjänä ovat
joutuneet kuitenkin kohtaamaan todellisuuden. ”Poika luuli harppovansa siniset
muovipussit jaloissa suoraan eläkeputkeen saakka ja isä puolestaan luuli näyttävänsä
kaikille, että ammattiylpeys ja laatu ne ovat jotka kannattavat. Molemmat joutuivat
pettymään – –.” (KP, 183.) Todellisuudessa sekä isä että poika joutuvat tekemään työtä
kykyjensä ja jaksamisensa ylärajoilla, jotta he tulisivat edes jotenkuten toimeen.
Palkkioksi vaikuttaa olevan kuitenkin tarjolla vain lisää työtä.

Aiemmin (ks. s. 37) olen sanonut Siltalan mahdollisesti liioitellunkin pessimistisen
näkemyksen olevan olennainen myös Kilttipakkoa tarkasteltaessa.

Jean pohtii

nykytyön luonnetta ja muistelee ystäväänsä Mannea, joka heidän lapsuudessaan
huijasi ohikulkijoita narunpäähän sidotulla lompakolla.
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Kun ohikulkija kumartui poimimaan lompakkoa, Manne veti sen pusikkoon.
Tämä metodi oli nykyään yleisessä käytössä työmarkkinoilla. – – Jeankin oli
ehtinyt kumartua niin monen palkkion toivossa, ettei enää selkää suoraksi
saanutkaan. – – Huomatessaan että onni kiskaistaan aina pois ulottuvilta,
ihminen ei suinkaan lakkaa kumartumasta vaan välittämästä. (KP, 223.)
Ahkera

ja

tunnollinen

työntekijä

kuten

Jean

voi

pahoin

Kilttipakossa

representoituvassa työympäristössä. Sen sijaan verbaalisesti lahjakas tyhjänpuhuja
Nenonen ”oli tyypillinen moderni työntekijä” (KP, 261). ”Jos ajatellaan, millaisia
suunsoitollisia ja seurustelullisia manööverejä hän suoritti liikauttamatta eväänsäkään,
saadaan uusi, täsmällisempi määritelmä sanalle ´sosiaalipummi´.” (KP, 261.) Myyntityö
on Jeanin mielestä haastavaa. ”*O+vi oli raskas aivan kuin joku olisi kurillaan pitänyt
kahvasta kiinni toisella puolella. Oikeastaan se kuvasi hyvin myyntityön luonnetta, hän
ehti ajatella.” (KP, 417.) Jean ajattelee myös nelitahtimoottorin olevan osuva
vertauskuva työelämälle.
Samoin imaistaan ihminenkin työmarkkinoille, Jean tuumi. – Puristetaan
räjähdysherkäksi, käytetään alakuolokohdassa ja pusketaan sitten ulos.
Kauniiksi hoonattu uraputki muuttuu karstaiseksi pakoputkeksi, josta ihminen
poistetaan niin kuin mikä tahansa fossiilisesta polttoaineesta syntynyt palojäte.
(KP, 297.)
Vanhuuden päivinään Usko tekee erilaisia remonttitöitä takaisin ostamallaan kotitilalla.
Muistin pikku hiljaa alkaessa pettää tulee Uskon, entisen ylpeän ammattimiehen,
tekemisestä vertauskuva sille, mistä tässä olen kirjoittanut uuden ja vanhan työn
välisenä kontrastina.
Työ näytti järjestelmälliseltä, mutta siitä puuttui tarkoituksenmukaisuus, se oli
tehotonta kaikin tavoin. Aina ei ollut ollut niin. Aikanaan tekeminen oli ollut
oikeisiin kohtiin osuvaa, maailmaa muuttavaa. Sitten mies alkoi tehdä ohi. (KP,
449.)

3.4 Työ tärähtää perheeseen ja yksilöön
Siltala (2007, 333) toteaa, että työpaikkojen tai -olojen vertailu niistä saatavien
ansioiden tai sosiaalisen arvostettavuuden perusteella ei anna täydellistä kuvaa
työelämän muutoksista. Kovallakaan työtahdilla ei voi vapautua nykyisestä kiireestä ja
pakosta, ”putoamisen pelosta”. ”Vaihtoehdoiksi on yhä selvemmin asetettu joko
jatkuva näyttäminen terveyden, perheen ja ihmissuhteiden kustannuksella tai
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putoaminen kunnon töistä – sekin terveyden, perheen ja ihmissuhteiden
kustannuksella.” (Siltala 2007, 333.)

Kilttipakossa representoituu Siltalan tarkoittama työn vaikutus terveyteen ja
ihmissuhteisiin. Vaikka Turva Oy onkin perheyritys ja Hopeavirta perheettömyydestään
huolimatta

tunnustaa

perheen

arvona,

on

työntekijöiden

”tingittävä

henkilökohtaisesta elämästään ja perheestään”, jotta aloitteleva yritys menestyisi
mahdollisimman

hyvin

(KP,

29,

32).

Yrittäessään

ratkaista

saamaansa

saneeraustehtävää Jannu on luonnostellut erilaisia organisaatiokaavioita omenoiden
avulla. Siinä touhussa Jannu tai kertoja toteaa, että ”*p+erhe, ihmissuhteet ja muut
yritystoimintaa häiritsevät rönsyt oli helppo karsia pois” (KP, 124). Jeanin mielestä
”saneeraustoimen vastaanottaminen oli toisaalta myös ainoa mahdollisuus säilyttää
kaikki sittenkin ehjänä”. ”Hän oli jo yhden kodin rikki repinyt – –.” (KP, 117.) Yksi Jeanin
avioliiton

kariutumisen

syistä

on

se,

että

hän

työskentelee

niin

paljon.

”*L+ainanlyhennykset ajoivat hänetkin tekemään pitkää päivää.” (KP, 182.) Jeanin toimi
asunnonvälittäjänä on suorastaan parodinen. Elättääkseen perheensä ”*h+än istui
uutta asuntoa etsivien toimeksiantajien keittiössä, sohvalla ja saunassa paitsi
arvioimassa vanhaa asuntoa, myös saunomassa ja katsomassa Dynastiaa, eli
tutustumassa heidän elämäntapaansa”. Jannu ”osoitti kiinnostusta niin heidän
työhönsä kuin harrastuksiinsakin. Usein hän vietti iltoja vanhempien kanssa
junioreiden jääkiekkoharjoituksia katsomassa tai ratsastustalleilla”. (KP, 181.) Jean
tekee asiakkaidensa kanssa kaikkea sitä, mitä osallistuva perheenisä tekisi oman
perheensä kanssa. ”Niinpä energiaa ei enää iltaisin oikein täysipainoiseen
välittämiseen riittänyt.” (KP, 196.) Työelämän negatiivinen vaikutus perhe-elämään
toistuu Jeanin pojan Tommin, ”herra Tossavaisen”, elämässä. ”Tossavainen oli
valittanut pomolleen, ettei nähnyt juuri lainkaan pieniä lapsiaan pitkien työpäivien
tähden, ja saanut ymmärtävältä esimieheltään uuden puhelimen. Ohje oli, että hän
kuvaisi lapsiaan viikonloppuna ja katselisi heitä sitten arkiöisin videolta.” (KP, 355–
356.) Jean on hoitanut lapsenlapsiaan Stinaa ja Einoa viikoittain, ”kun lasten
vanhemmat yrittivät tappaa itsensä työllä” (KP, 57).
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Työterveyslääkäri Vuokko Huplin totesi 1990-luvun laman aiheuttamasta muutoksesta:
”*H+enkinen rasitus oli astunut fyysisen sijaan ja työntekijän piti yhä enemmän taistella
asemastaan alati muuttuvassa tilanteessa.” (Sit. Siltala 2007, 333.) Perheiden lisäksi
työllä

vaikuttaa

Kilttipakossa

olevan

vaikutuksensa

myös

henkilöhahmojen

terveydelliseen hyvinvointiin. Kun Turva Oy alkaa kasvaa ja vauhti kiihtyä, ”valppaana
oleminen kävi helvetillisen raskaaksi”. ”Monet alkoivat sairastella.” (KP, 35.) Jeankin
reagoi tehtävänsä aiheuttamiin paineisiin fyysisesti, hän tuntee jalkovälissään kummaa
vihlontaa (KP, 299). Saneeraamisen eli ”*t+ervehdyttämisen ajatteleminen sai Jeanin
voimaan huonosti” (KP, 254). ”Kauppasota” O´Kilpatrickia vastaan näännyttää Turva
Oy:n myyjäjoukot. ”Monenlaiset fyysiset ja mentaaliset ongelmat alkoivat vaivata
sotureita.” (KP, 299.)

Hopeavirran piittaamattomuus työntekijöidensä hyvinvoinnista ironisoi työnantaja- ja
työntekijäpuolen oletetun yhteisen edun. Yrityksen taistellessa paikastaan markkinoilla
Hopeavirta motivoi työntekijöitään: ”*P+arasta vain jatkaa työtä yhä ahkerammin.
Tämä vaatii kaikilta uhrimieltä. Jokaisen on kannettava kortensa yhteiseen kekoomme.
Nämä ovat meidän kaikkien talkoot – –.” (KP, 244.) Samaan hengenvetoon
toimitusjohtaja toteaa: ”Tupakalla ja vessassa käynti työajalla on tästä lähtien kielletty.
– – [H]enkilökunnan parasta tässä vain ajateltiin.” (KP, 244.) Yhteisten talkoiden
retoriikkaa on Suomessa käyttänyt uusliberalismin periaatteisiin myönteisesti
suhtautuva Kansallinen Kokoomus -puolue. Talkoot vaikuttavat olevan yhteiset
useimmiten silloin, kun on tingittävä yhteiskunnan menoista taloudellisten pakkojen
edessä. Kilttipakossa yhteisiin talkoisiin osallistuminen ei vaikuta millään tavalla
epäsuotuisasti Turva Oy:n johtoportaaseen. Hopeavirran sanoma jälleen ironisoi
uusliberalistista puhetta, jossa sanottu ja todellisuus ovat ristiriidassa. Puhe yhteisistä
talkoista piilottaa sitä tosiasiaa, että talkoiden vaikutukset eri yhteiskunnallisissa
asemissa oleviin ihmisiin voivat olla paljonkin toisistaan poikkeavia.

Työntekijöiden rasittumisesta johtuen Hopeavirta on tehnyt myös uudenlaisia
terveydenhuollollisia järjestelyjä. ”*T+oimitusjohtaja oli ilmoittanut, että yhtiö luopuu
epäluotettavista yksityislääkäreistä ja hitaista kunnallisista terveyspalveluista.” Tilalle
toimitusjohtaja on hankkinut välskäri Ensio Konkan, jonka pätevyys perustui sodassa
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vapaaehtoisena tehtyyn lääkintätoimeen. Konkka oli ryhtynyt vapaaehtoiseksi sillä
perusteella, että hänen äitinsä oli ollut ”kuppaaja ja jonkinlainen noita kylällä
aikoinaan”. (KP, 304.) Kilttipakossa työelämän vaatimusten aiheuttama henkinen
rasitus käy niin raskaaksi, että se ilmenee työntekijöissä fyysisinäkin oireina. Teoksessa
representoituvat ne olosuhteet, joissa muun muassa Julkusen pohtima ilmiö tapahtuu.
Työ ”tärähtää” suoraan yksilöön.

Tähän mennessä olen käsitellyt teoksen analysoinnille ja tulkinnalle tässä
tutkimuksessa olennaista käsitteistöä sekä yhteiskunnallista taustaa. Kolmannessa
luvussa uusliberalististen työolojen teemat nousivat esiin vertaillessani Kilttipakkoa sen
pohjatekstinä pitämääni Juha Siltalan teokseen Työelämän huonontumisen lyhyt
historia. Analysoin jo joiltain osin sitä, miten työolojen huonous Kilttipakossa ironian
kautta representoituu. Seuraavassa luvussa paneudun syvällisemmin niihin kirjallisiin
keinoihin, joiden kautta teoksen teema nousee esiin.
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4 KERRONTA JA TYYLIKEINOT TEEMAN TOTEUTTAJINA

Miten kertoja sekä kerronnan tapa ja tyyli suhteutuvat Kilttipakon teemaan työstä?
Kuten olen tutkimukseni johdannossa todennut, Kilttipakko on metafiktiivinen ja
satiirinen romaani. Keskeisimpinä metafiktiivisinä piirteinä analysoin varsinaista
tarinaa edeltänyttä kirjailijan kommenttia sekä ”saneerauksia”, joita kirjailija on
joutunut

tekemään.

Tässä

tarkoitan

kirjailijalla

fiktiivistä

kirjailijaa,

yhtä

kertojapositiota, joka toteuttaa romaanin metafiktiivisyyttä omalla tavallaan. Toinen
merkittävä metafiktiivisyyteen viittaava elementti teoksessa on usein toistuva sadun ja
tarinoinnin

aihelma.

Metafiktiivisyyteen

liittyy

myös

kaunokirjallisuuden

ja

kaupallisuuden välisen aspektin tiedostaminen, jota tulen lyhyesti käsittelemään.
Toisessa alaluvussa tarkastelen Kilttipakon satiirisia piirteitä. Tutkin, millä tavoilla
teosken satiiriset piirteet ilmenevät, ja selvitän tarkemmin, mitä merkitystä satiirilla on
teoksen sanoman kannalta.

4.1 Metafiktio ja intertekstuaalisuus representaation keinoina
Pertti Karkama (1994, 16) toteaa modernista yksilöstä Anthony Giddensiä mukaillen,
että nykyaikaiselle elämälle on luonteenomaista epävarmuus. Yksilö joutuu toistuvasti
hankaliin valintatilanteisiin, elämän käännekohtiin, joissa hänen on valittava, mitä
aikoo elämällään tehdä. ”Giddens syventää näkemystään suuntaamalla huomion
sellaisiin elämän käännekohtiin, joissa yksilön elämän kulku murtuu kokonaan ja hänen
on pakko pohtia uudelleen koko elämänsä mielekkyyttä.” (Karkama 1994, 16.)
Kilttipakko alkaa seuraavasti. ”Kiireisen aikamme kovassa ytimessä, kun työelämä taas
kerran oli murroksessa ja joustoja vaadittiin kaikilta, teki eräs vanhempi
myyntiedustaja autossaan kuolemaa.” (KP, 13.) Murroksessa ovat työ ja elämä. Eräs
myyntiedustaja, joka identifioidaan ensimmäisen kerran tavattaessa ammattinsa
perusteella, on niin työelämän murroksen murtama, että hän on vetäytynyt autoonsa
kuolemaan. Myyntiedustaja kuitenkin lakkaa kuolemasta, sillä ”tunnollinen ihminen(!)
ei lopeta hommia edes rihlattu piippu ohimolla” (KP, 27). Kilttipakko alkaa elämän
käännekohdasta. Päähenkilö on mahdottomalta tuntuvan valintatilanteen edessä, ja
kerronta alkaa reflektoida hänen elämänsä siihenastista kulkua.
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Ennen itse Jeanin tarinaan ja tarinan metafiktiivisiin piirteisiin kiinni käymistä on
kuitenkin kiinnitettävä huomiota teoksen ehkä keskeisimpään metafiktiiviseen
elementtiin. Kilttipakossa varsinaista fiktiivistä tekstiä edeltää lyhyt esipuhe, jonka on
allekirjoittanut Juhani Känkänen (KP, 6). Esipuhetta seuraa vielä toinen teoksen
varsinaista tarinaa edeltävä osio: ”Sananen saneerauksista” (KP, 7). Tässä fiktiivinen
tekijä kertoo Jannu-romaaninsa käsikirjoituksen joutumisesta vääriin käsiin, jonka
seurauksena ”tekijä” on joutunut saneeraamaan romaaninsa (KP, 7–9). Teoksessa
onkin runsaasti alaviitteitä, joissa ”tekijä” kommentoi saneerattuja kohtia ja
saneerauksia vaatinut ”Hyvä Veli” vastaa kommentteihin. Saneerauksista etukäteen
kertovan tekstin on allekirjoittanut ”Se ja sama”. Kuka on ”Se ja sama”? ”Se ja saman”
tulkitseminen

faktisesti

Känkäseksi

on

kyseenalaista

tekstin

selvän

kirjallisuudellisuuden vuoksi. Niinpä tekstin voi tulkita koomiseksi itsereflektioksi
kirjoitustyöstä. ”*E+ditorit ja itsensä edellisestä kirjasta tunnistaneet sukulaisetkin
esittävät vaatimuksiaan jatkuvasti. Ajattelin siis, että mikäpä siinä, voinhan yhtä hyvin
tarinaa siistiäkin.” (KP, 8.) Teksti tuo esiin sitä, että kaunokirjalliset teokset eivät
(välttämättä) synny suoraan sellaisinaan taiteellisen inspiraation tuloksena vaan
niitäkin saneerataan. Teksti tekee kirjoittamisenkin näkyväksi työnä, jota joku tekee ja
johon ulkopuoliset voimat, kuten vaikkapa kustannustoimittajat tai välillisesti
markkinavoimat kustannustoimittamisen kautta voivat puuttua. Jos Hyvän Veljen
ajatellaan edustavan uusliberalistisen markkinatalouden tapaa lähestyä inhimillistä
toimintaa, jossa kirjallisuus (tai taide ylipäätään) on alisteista tuotteistamiselle ja
kilpailuttamiselle, voidaan Hyvän veljen katsoa ilmentävän myös niitä ideologisia
voimia, jotka painostavat kirjallisuutta uusliberalistisen markkinatalouden sääntöjen
määrittämään peliin. Tätä osoittaa esimerkiksi se, että sanasessa saneerauksista Hyvä
Veli muun muassa vaatii poistamaan ”tuottamattomat” osat ja vaatimukset ovat
”tekstin kilpailukykyä parantavia” (KP, 7, 9).

Teoksessa on kolmekymmentäkaksi saneerattua kohtaa. Saneerauksen kohteet ovat
yleensä Hopeavirran toimia tai puhtaan voitontavoittelun päämääriä kritisoivia
kommentteja. Tarinassa mainitaan erään yrityksen uuden johtajan todenneen: ”*Ä+lkää
minua pelätkö, pelätkää huonoa tulosta.” (KP, 127.) Tätä seuraa saneerattu kohta.
”Saneerattu kommentti, että moisilla rehvastelupuheilla on tarkoitus esittää johdon
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itsekin olevan tuon yritysmytologisen Tulos-kummituksen armoilla ja peitellä sitä
tosiasiaa, että tulos on painettu tarkoituksellisesti alas verotuksellisista syistä.” (KP,
127.) Hyvä Veli on sekoitus sekä ideologista painetta että Hopeavirran henkilöhahmoa.
Ehkä hiukan kustannustoimittajaakin siksi, että hänellä on ollut valta muokata teosta.

Hopeavirtaan ja edellä mainittuihin ideologisiin voimiin Hyvä Veli rinnastuu aivan
selvästi. Sanasessa saneerauksista Hyvä Veli vaatii saneerauksia siksi, että on omasta
mielestään selvästi tunnistettavissa tekstistä. Sanaparin hyvä veli ja yhdyssanan
hopeavirta

osat

alkavat

osoitellen

samoilla

kirjaimilla.

Hyvä

Veli

edustaa

uusliberalistista ajattelutapaa ja pyrkii piilottamaan tai vähättelemään niitä edullisia
positioita, joita uusliberalistinen kapitalismi joillekin ”menestyjille” suo (hyvä veli verkostot).

”Saneerattu

ihmettely,

kuinka

kiireinen

toimitusjohtaja

onnistui

nipistämään niinkin paljon aikaa metsästys-, golfaus- ja autoiluharrastuksilleen.” (KP,
111.) Hyvä Veli vastaa: ”Toimitusjohtajan tapauksessa ei voida puhua kevytmielisestä
harrastamisesta vaan johtamisen eri osa-alueita vahvistavista tukitoimista, jotka ovat
mahdollisia optimaalisen ajankäytön myötä.” (KP, 111.)

Hyvän Veljen kommentit on osoitettu alkamaan nimen alkukirjaimilla HV, joka
slangissa tarkoittaa ”haista vittu”. Tämän voi tietyllä tavalla tulkittuna ymmärtää
kuvaavan Hyvän Veljen asennetta edeltäviin saneerauksista kertoviin kohtiin. Toki
puhutteluna muotoa H.V. on käytetty kirjeissä hyvää veljeä tarkoittaen, mutta oletan
pisteiden puuttumisella olevan merkitystä. Sanoilla ja merkityksillä leikittely on
teoksen leimallisimpia piirteitä. Saneerattujen kohtien mukana kulkeminen teoksessa
muistuttaa lukijaa läpi romaanin siitä, että teos on työn tulosta. Saneeratut kohdat
muistuttavat kirjoittamisesta työnä ja näin ollen toisintavat teoksen teemaa. Tuomalla
reaalimaailman toiminnon, fiktion kirjoittamisen, fiktion yhteyteen kertoja rakentaa
sillan teeman relevanssin ja todellisuuden välille. Fiktion ja todellisuuden suhdetta
kommentoi myös Jannun havainto siitä, että tarinat kilpailevan yrityksen johtajasta
O´Kilpatrickista voivat olla sepitettyä, mutta niissä on totuuden elementtejä. ”Mitä
mainioin esimerkki siitä, kuinka satu ja todellisuus usein ovat kietoutuneita toisiinsa!”
(KP, 379.) Fiktion fiktiivisyyttä korostaa osoitellen se, että O´Kilpatrickista Kilttipakossa
kerrotut tarinat on lainattu Mustanaamio-sarjakuvahahmon henkilöhistoriasta.
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O´Kilpatrick ”liukui sisään seinien läpi kuin vaeltava aave konsanaan” (KP, 380).
Mustanaamiota kutsutaan myös vaeltavaksi aaveeksi. Samoin kuin nykyisen
Mustanaamion esi-isä, myös O´Kilpatrickin esi-isä haaksirikkoutui laivalta, jonka
merirosvot ryöstivät. Kumpikin pelastautui alkuasukkaiden (kääpiöheimolaisten) luo ja
vannoi valan nuotion ääressä isänsä pääkallo käsissään. Mustanaamion valaan ei
kuitenkaan kuulunut ”taistelu omaisuuden koskemattomuuden puolesta”. (KP, 378.)

Koska kuvitteellisen tekijän kuvitteellinen positio on ikään kuin reaalimaailmassa,
saneeratut kohdat kommentoivat todellisuuden tilaa. Tämän vuoksi metafiktio on
korostuneinta juuri saneerauksissa ja ne painottavat romaanin realistista tendenssiä.
Saneeraukset tai etenkin Hyvän Veljen vastaukset puhuvat usein tilasta, joka rinnastuu
pikemminkin todellisuuteen kuin teoksen tapahtumamaailmaan. Teos viittaa
todellisuuteen käsittelemällä saneeraukset teoksen tapahtumamaailmasta eriävällä
fiktiivisellä tasolla. Tulos-kummituksen armoilla olemisen (ks. s. 60-61) tehtävä
Kilttipakossa on kritisoida suoremmin Siltalan esittämän kaltaista todellisuutta, kuin
antaa mitään oleellista taustatietoa romaanin todellisuudesta. Kilttipakossa vastuun
välttelyä ja piiloutumista oletetusti välttämättömien markkinoiden lainalaisuuksien
taakse tapauksissa. Samaista aihetta käsittelee Siltalakin (2007, 631):
”Epäsuhta resurssien ja haasteiden kesken on usein koettu yksilöllisenä
häpeänä, koska tilannetta ei ole voitu enää politisoida luokkakonfliktiksi:
johtajat olivat yhtälailla luonnonlaeiksi käsitettyjen markkinapaineiden armoilla
eikä heitä voinut vihata siksi, että he lausuivat ne julki.”

Saneeraus-alaviitteiden ohella romaanissa metafiktiivisyyttä luo tekstin itsensä
tiedostaminen satuna tai kertomuksena. Romaanin alussa päähenkilö on vetäytynyt
autoonsa tekemään kuolemaa ”kuin ritari, joka on vetänyt kasvoilleen elontaiston
peitseniskuilta lopullisesti suojaavan silmikon” (KP, 13). Jean kertoo kollegalleen,
kuinka toimistorakennus, jossa yritys sijaitsee, on alkanut hänestä yhä enemmän
muistuttaa lohikäärmettä (KP, 205). Sadut ritareista ja lohikäärmeistä ovat suorastaan
osa

kulttuuriperintöämme,

ja

niiden

variaatioita

löytyy

lastenkertomuksista

populaarikulttuuriin lukematon määrä. Paitsi että esimerkit toistavat sadun aihelmaa,
ne

arvottavat

asioita

kaikille

tutuin

vertauksin.

Työpaikka

samaistetaan

lohikäärmeeseen, täten se ilmenee jonakin pahana, joka mahdollisesti tulisi voittaa.
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Päähenkilö itse on kuitenkin raihnainen soturi, jonka ”*a+utokin naksui ja läähätti, tuo
kerran sotisopaan sonnustautuneen orhin kaltainen ratsu, nyt kuin vanha luppakorva
aasi” (KP, 39). Uskon painokone on myös kuin ritari ensi kertaa käynnistettäessä. ”Se
kuulosti aivan siltä kuin raskaasti varustautunut ritari olisi lähtenyt puuskuttamaan
kohti taistelua metallisesti kilahteleva miekka kupeellaan.” (KP, 77.) Tässä tapauksessa
vanha painokone, vanhan työn symboli, samaistuu johonkin hyvään. Aasilla
ratsastaminen ja ritarius muistuttavat Miguel de Cervantesin Don Quijoten (1605–
1615) ja tämän enemmän tai vähemmän uskollisen kumppanin Sancho Panzan
seikkailuista.

Käsittelen

Kilttipakon

mahdollisia

intertekstuaalisia

yhteyksiä

tuonnempana, joskin ne satujen yhteydessä välttämättä pulpahtelevat pintaan.

Kerronnan metafiktiivisyyttä ei ainakaan vähennä se, että kertoja kutsuu Jeania
”tapahtuman keskushenkilöksi” (KP, 16). Jean on toteuttanut toimitusjohtajan
kaupankäyntiohjetta,

”[h]enkilökohtaisen

myyntitapahtuman

9

merkantilistis-

dramaattista askelta”, joista ”*v+iimeinen, Katharsis eli puhdistautuminen, toteutui
sekin, kun naapuritalojen verhonrakosista kurkkiva yleisö koki puhtautta katsoessaan
kärsien etenevää sankaria” (KP, 27–28, 60). Tämä houkuttelee jälleen metafiktiiviseen
luentaan. Päähenkilöä kutsutaan sankariksi, jota yleisö katsoo. Tarina tiedostaa itsensä
tarinana kerronnan kautta. Päähenkilö on tarinan sankari, ja yleisöä ovat niin verhojen
raoista kurkkivat naapurit kuin lukijakin. Teos leikittelee kreikkalaisen draaman lajien
välisillä eroilla. Kilttipakko satiirina on selkeästi komediaan päin kallellaan oleva
romaani. Päähenkilön dilemma ja henkilöhahmojen kohtalot ovat kuitenkin monesti
traagisia. Myös teemassa sinänsä on traagisia elementtejä. Voiko yksilö suhteuttaa
omat tavoitteensa työelämän tai laajemmin ideologian vaatimuksiin mielekkäällä
tavalla? Aristoteleen tragedian uudistajana pitämä Aiskhylos (525–456 eaa.) kuvasi
tragedioissaan ”yksilön ja jumalallisen järjestyksen konfliktia, mikä oli yksi tragedioiden
keskeisistä ristiriidoista perheen sisäisten sekä yksilön ja yhteisön välisten jännitteiden
ohella” (Kivistö et al. 2007, 271). Ideologisen paineen, työ-yhteisön ja perheen
sisäisten ristiriitojen kanssa Jannullakin on ongelmia.

Epäkohteliaan vanhemman naisasiakkaan kohtaaminen saa Jannun ”tuntemaan itsensä
susihukaksi”. ”Olisi pitänyt syödä suihinsa mokoma mummeli.” (KP, 137.) Kaikille tutut
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sadut puskevat kerrontaan mukaan ja metafiktiivisyys korostuu. Kun Jannu
seuraavassa osoitteessa saa kuulla perheenisän nukkuvan huonosti, hän turvallisuuden
myyjänä toteaa, että ”turvallisuus on kuin parhain sänky, se tuudittaa miltei
satavuotiseen lepoon” (KP, 138). Perheen lapsen ihmetellessä Jannun kauppatavaraa
hän kertoo esineistä: ”Nämä ovat ovisilmiä. Näillä näkee kaiken ovelle tunkevan
pahuuden.” (KP, 138.) Prinsessa Ruusunen (Grimm & Grimm, 1812) jää vain irralliseksi
viitteeksi, mutta alluusiot Punahilkkaan (Grimm & Grimm, 1812) jatkuvat Jannun
erehtyessä puhumaan takistaan turkkina ja esitelleessään itsensä herra Sudeksi.
Esitetty motivoidaan Jannun tuntemuksilla. Hän kokee itsensä sadun pahaksi ja
epätoivotuksi vieraaksi. Samalla kerrontaan tulee jälleen mukaan sadun elementti.

Oman

kerroksensa

sadun

aihelman

eri tasoihin

lisää

kerronnan

ironinen

suhtautuminen myyntityöhön satuiluna: ”*S+adunkerronnasta oli muun koulutuksen
puutteessa muodostunut hänen edustustyönsä tukijalka.” (KP, 140.) ”Satuja pitää
kertoa ennen kaikkea itselleen, Jean tuumi – –.” (KP, 141.) Viimeinen lainaamani
kommentti saa jo syvällisempiä merkityksiä kertomusten ja todellisuuden välisessä
suhteessa, jos inhimillinen todellisuuden jäsentäminen käsitetään yksilön historian
asettamisena narratiivin muotoon, kuten ihmiselle vaikuttaa olevan ominaista tehdä.
Metafiktion yhteydessä esitetyn tulkitseminen tällä tavalla on perusteltua. Teos
kommentoi todellisuuden ja fiktion välistä suhdetta todellisuuden ja tekstin välisellä
kentällä verraten sitä ihmisen tapaan hahmottaa todellisuuttaan. Jo pienenä poikana
Jean oppii isänsä sotatarinoita kuunneltuaan, ”että mitä karmeampi ja liioitellulta
kuulostavampi tarina, sen varmemmin se oli totta” (KP, 21). Satiiriin ja komedialliseen
tekstilajiin yleensäkin kuuluu olennaisesti liioittelu. Kilttipakon voi katsoa olevan
tavallaan karmea ja liioiteltu tarina työelämästä. Huomautuksella teksti kuitenkin
jälleen perustelee merkityksellistä viittaussuhdettaan todellisuuteen.

Intertekstuaalisten viittausten ja alluusioiden lisäksi kertoja vertaa henkilöhahmoja
satuhahmoihin ja Jeanin henkilöhahmo rinnastaa Kilttipakon fiktiiviset tapahtumat
toisiin fiktiivisiin tapahtumiin, satuihin. Usko ja Jean ovat taapertaneet töistä kotiin
kuin Hans Christian Andersenin sadun ”Iso-Niilo ja Pikku-Niilo”, ja Hopeavirran
kasvukertomusta voisi Jeanin mielestä ”verrata satuun Rumasta ankanpoikasesta” (KP,
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23, 56). Jean itsekin on lukenut Andersenin satujen kuvitettua laitosta ja nukahtanut.
Herättyään lapsenlastensa meteliin Jean on ryhtynyt kertomaan heille satua, joka on
pääasiassa Grimmin satuihin, muun muassa Lumikkiin (Grimm & Grimm, 1812),
Tuhkimoon (Grimm & Grimm, 1812) sekä Hannuun ja Kerttuun (Grimm & Grimm,
1812) viittauksia viljelevä allegoria Kilttipakon tapahtumista. (KP, 425–429.) Jeanin
kertomassa sadussa skotlantilainen liikemies, maaherra ja kuningas Kilttipakko on
äitipuolensa mielestä liian tuhlaavainen. Kilttipakko on saanut äitipuolelta epäilyttävän
omenan, joka lähtee kiertoon alaiselta aina alhaisempiarvoiselle alaiselle kenenkään
uskaltautumatta sitä syömään. Lopulta omena päätyy prikaatinkenraali Kulta-Uoman
pöydälle, joka hänkään ei uskalla sitä syödä. Paikalle kutsutaan konsultti Lumikki, joka
neuvoo lohkomaan omenan pienempiin osiin tai syöttämään sen kaikkein vanhimmalle
kenttäväestä, peltotyöläisistä tai maaorjista. Lopulta puolimätä omena annetaan
Hannu Jalla -nimiselle ulkotyöläiselle, jota neuvotaan pilkkomaan se seitsemään osaan
ja antamaan palat valitsemilleen tovereille. Teoksessa Turva Oy:n tultua myydyksi
O´Kilpatrickille yhtiön on säästettävä. Konsultin kanssa Turva Oy:n johto päätyy siihen
lopputulokseen, että työntekijöitä on irtisanottava. Koska tehtävä ei ole johdolle
mieluinen, on Jeanin nimettävä seitsemän irtisanottavaa työtoveriaan.

Kilttipakon esittämä rinnastuu Jeanin kertomaan lastensatuun, mikä taas kerran
painottaa tekstistä kumpuavaa tarinan itsensä tiedostamista tarinana. Saamaansa
saneeraustehtävää Jean pohtii seuraavasti: ”*H+än mietti kuumeisesti konstia jolla
tämä satu saisi edes jotenkuten onnellisen lopun.” (KP, 117.) Kun Jeanille ollaan
antamassa tehtävää irtisanottavien nimilistan kokoamisesta, hän tiedustelee, montako
työntekijää joutuu lähtemään. Kukaan ei tunnu tietävän vastausta, kunnes yhtiön
lakimiehen katse osuu myyntijohtaja Santalan lukemaan Disneyn piirrostarinaan
kääpiöistä. Täten irtisanottavien määräksi tulee mielivaltaisesti seitsemän. Lumikista ja
työstä kirjoittaessani en voi olla tekemättä huomiota, että suomenkielisessä Disneyelokuvassa Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1982) kuullaan laulu ”Tee työtäs laulellen”.
Muistuma Lumikin kepeästä ja iloisesta laulusta ironisoituu suhteessa tilanteeseen,
jossa Jean joutuu ahdistavaksi kokemansa työtehtävän suorittajaksi.
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Jannun

ensikohtaaminen

tulevan

ex-vaimonsa

kanssa

kuvataan

viittauksella

Odysseiaan (750-650 eaa.): ”Ujoa miestä siunattiin: oma nainen kävelytettiin hänen
ovelleen kuin seireeni, joka on kyllästynyt huhuilemaan saarellaan.” (KP, 161.) Hänen
”rakkautensa pitkäkarvainen taruolento” on osoitellen nimeltään Taru (KP, 161). Jannu
ja Taru saavat kaksi lasta, tytön, joka nimetään Pepiksi ja pojan, Tommin, jota Jannu
mielessään kutsuu herra Tossavaiseksi (KP, 168). Lasten nimet viittaavat tietysti Astrid
Lindgrenin Pippi Långstrump, (1945, Peppi Pitkätossu) -tarinoiden hahmojen
suomennettuihin nimiin. Viittaukset Lindgrenin hahmojen nimiin vaikuttavat
mielivaltaisilta, ja voi olla, että valtava viittausten määrä muuhun kirjallisuuteen onkin
osa

teoksen

postmodernisia

piirteitä.

Merkitykset

katoavat

leikillisessä

viittausviidakossa.

Joskus Jeanista tuntui, että niin vaimo kuin lapsetkin halusivat kuulla ne samat
työtä ja elämää käsittelevät sadut uudelleen ja uudelleen, vaikka hyvin tiesivät
niiden tapahtumat jo ennakolta. Tai varmaankin juuri siitä syystä. Sadut loivat
turvallisuutta ja antoivat lohtua, sadussa saattoi tapahtua pelottaviakin asioita,
kun ihminen tiesi että lopulta kaikki käy hyvin. Saduissa ihminen saattoi
käsitellä pelottavia asioita ikään kuin ulkopuolisena. (KP, 194.)
Kilttipakkokin on ”työtä ja elämää” käsittelevä tarina. Työ ja elämä ovat teemoja, joista
on kuultu tarinoita uudelleen ja uudelleen (vrt. Turunen 2011, 315–322). Lopulta kaikki
käy kuitenkin hyvin. Teos päättyy siihen, että valittuaan vaaditut seitsemän
irtisanottavaa

Jean palaa työpaikalleen palauttamaan nimilistaa saneerattavista.

Paikalla ei ole muita kuin toimitusjohtaja ja Lotta Kataja, joka on siivoamassa toimistoa.
Jean jättää toimitusjohtajalta aiemmin saamansa käsiaseen jakkaralle ja menee
tyhjentämään työpöytäänsä. Tällä välin Lotta Kataja, joka identifioidaan enää
siivoojaksi, on mitä ilmeisimmin ampunut Hopeavirran. Kerronta ei tapahtumaa
paljasta, mutta vihjaa siihen. (KP, 454–456.) ”Nyt siivooja lähti. Ovella tuo tunnollinen
työntekijä

pyyhkäisi

vielä

kahvat

puhtaaksi

sormenjäljistä

ja

laittoi

rätin

olkalaukkuunsa. Sitten hän katosi.” (KP, 456.) Romaani päättyy epilogiin, joka on
otsikoitu ”Lopuksi”. Jean saa odottamattoman vieraan. Lukijalle ei kerrota kuka hän on,
mutta teos loppuu toteamukseen: ”Olipa hyvä että se olit sinä” (KP, 458). Ottaen
huomioon, että Jean hetkeä aiemmin heräsi, ”eikä hän tiennyt, millä puolen
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todellisuutta oli, voi toteamuksen tulkita sekä Jeanin sanomaksi tulijalle että
metafiktiiviseksi kommentiksi, jolla puhutellaan lukijaa (KP, 458).

Tulkitsen teoksen loppuratkaisun vahvistavan metafiktiivistä asetelmaa, jossa kirjan
tapahtumien vihjaillaan olevan satua. Paha saa palkkansa. Osin satiirin ja etenkin
sadun periaatteiden mukaan kritiikin kohde saa rangaistuksensa. Lukija ei saa
kuitenkaan tietää, elivätkö kaikki onnellisina elämänsä loppuun asti. Tämä puolestaan
jälleen ohjaa havaitsemaan romaanin realistisempaa tendenssiä. Vaikka teoksen
satirisoitu uusliberalismin edushahmo on poistettu näyttämöltä, ansaitsemisen ja
elämän järjestämisen dilemmat ylipäätään jäävät olemaan. Epilogi kääntää huomion
ihmisten välisiin suhteisiin ja solidaarisuuteen. Jeanin myyntitaktiikka on ollut ilmestyä
yllättäen asiakkaiden tontille tai etuovelle ja ilmoittaa: ”Olipa hyvä, että se olin minä!”
Romaanin lopussa Jean saa vieraan. Hän saa kontaktin toiseen ihmiseen. Tai lukijaan!

Mainitsemani mahdolliset intertekstuaaliset yhteydet Cervantesin Don Quijoteen ovat
mielenkintoisia. Liisa Saariluoma (1989, 46) käsittelee Cervantesin teosta Muuttuvassa
romaanissa ja kritisoi oletusta, että ”Don Quijoten realismi olisi moderni piirre”.
Saariluoma (1989, 46–47) tulkitsee romaanin esittävän tietynlaista hulluutta, jonka
avulla pilkataan ritaritomaanien perinnettä. Olen maininnut Hopeavirran muistuttavan
Don Quijote siinä, että hän liikaa erilaisia johtamisoppeja omaksuttuaan yrittää toimia
maailmassa kuin Don Quijote liikaa ritariromaaneja luettuaan. Sekä Kilttipakko että
ritariromaaniparodia Don Quijote ovat kriittisiä. Kilttipakon kritiikki kohdistuu
kirjallisen tradition sijaan uusliberalistiseen retoriikkaan ja ideologiaan. Don Quijotella
ja Kilttipakolla on muutakin yhteistä. Myös Don Quijote alkaa kirjailijan esipuheella,
joka Saariluoman (1989, 39) mukaan on ”kirjoitettu kirjallisen konvention vastaisesti
tekijän yksilöllisyyttä korostaen”. Saariluoma sanallistaa Don Quijoten tulkinnassaan
sen, mitä tuon ilmi Kilttipakosta. ”Todellisuuteen sijoittamisen ei ole tässä tarkoitus
houkutella lukijaa uskomaan, että esitetty on tosikertomus, vaan saada hänet
arvioimaan kerrottua kuin jos se tapahtuisi hänen tuntemassaan reaalisessa
todellisuudessa.” (Saariluoma 1989, 41.) Siinä missä Don Quijoten hulluus tulee ilmi
hänen

tulkitessaan

todellisuutta

väärin

ritariromaanien

logiikan

mukaisesti,

Hopeavirran hulluus ilmenee hänen tulkitessaan todellisuutta tietyn ideologisen
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retoriikan läpi. Don Quijote on kokonaisuudessaan tietyn genren parodia. Katson, että
parodiointi toimii Kilttipakossa satiirin ja sitä kautta yhteiskunnallisen tematiikan
työkaluna.

Metafiktiivisyyteen oman mausteensa tuovat myös Kilttipakon sivun viisi ja
takakannen3 kuvitteelliset kirja-arvostelut. Tapa mainostaa kaunokirjallisia teoksia
niiden saamilla myönteisillä kirja-arvosteluilla esimerkiksi teosten takakansissa
muistuttaa Kilttipakossa taiteiden ja kaupallisuuden yhä tiiviimmäksi käyvästä
yhteydestä (vrt. Arminen 2013, 165–166; Jokinen 2013, 170–174). Tässä ulkokirjallisten
seikkojen ironisointi kiinnittää huomion teoksen promootioon ja kaupallisuuteen eli
jälleen johonkin, jota voidaan pitää kaunokirjallisen teoksen tekemiseen ja julkaisuun
liittyvänä työnä. Se, että kirja-arvosteluja osana kaunokirjallista teosta tällä tavalla
ironisoidaan, ironisoi myös oletettua tarvetta kaupallistaa kirjallisuutta tai taidetta
ylipäätään. Täten teos kommentoi ”julkisuustyön” mielekkyyttä osana romaania varten
tehtävästä työstä. Ei tunnu riittävän, että kirjailija on kirjailija, vaan hänen on oltava
myös myyjä kuten Jean Halla. Työn mielekkyyden kyseenalaistuminen uusliberalismin
tuottamissa työoloissa on teoksen aihe ja keskeisimpiä teemoja, ja tätä
kyseenalaistamista kuvitteelliset kirja-arvostelut toisintavat.

4.2 Ideologiakriittinen satiiri
Tarkastelen

Kilttipakon

satiirisuutta

etenkin

toimitusjohtaja

Hopeavirran

henkilöhahmoa analysoiden. Tuon teoksesta esiin niitä piirteitä, joiden perusteella
Kilttipakkoa voi kutsua satiiriseksi romaaniksi toisessa luvussa esittelemäni satiirin
käsitteen

tarkoittamalla

tavalla.

Satiirin

tehtävien

voidaan

katsoa

olevan

hyökkäämisen, viihdyttämisen, saarnaamisen ja tuomitsemisen. Satiiri on perinteisesti
kohdistunut auktoriteetteihin ja kehottanut epäilemään kaikkea jalustalle nostettua.
Satiirilla on myös ominaisuuksille irvailua kunniallisempi tai moraalisempi tavoite.
Satiiri kohdistuu epäkohtiin ja vaiettuihin asioihin. Satiirin voidaan katsoa pyrkivän
yhteiskunnan ja inhimillisen toiminnan parantamiseen, kulissien purkamiseen ja
tekopyhyyden paljastamiseen. (Kivistö & Riikonen 2012, 17–18, 20.)
3

Ks. liitteet, s. 92–93.
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Satiiri kohdistuu muun muassa uusliberalistiseen diskurssiin ja luokkien välisiin
ristiriitoihin. Teoksen nimellä sekä henkilöhahmojen nimillä on muutakin merkitystä
kuin vain merkitsijä. Tätä olen perustellut jo edellä kolmannessa luvussa esittäessäni
Uskon nimellä ja protestanttisella etiikalla olevan merkityksellisen yhteyden. Ojajärven
(2013b, 142) mukaan samaan aikaan luokkatematiikan käsittelyn kanssa suomalaisessa
kirjallisuudessa syntyi uusliberalististen puhetapojen parodiaa. Hän mainitsee Jari
Järvelän 66 luuta (1998) ja Lentäjän poika (1999), Jussi Siirilän Ison auton tuntu (2002)
sekä Pauliina Suden Pyramidi (2009) parodisina satiireina, jotka ”käyttävät ironista
henkilöhahmojen kuvausta, uuskielen kliseitä ja epäluotettavia kertojia” (Ojajärvi
2013b,

142).

”Länsimainen

satiiri

on

jo

pitkään

suominut

todellisuutta

vastaamattomien mielikuvien rakentelua ja kaupallistumista – –.” (Kivistö 2012, 393.)

Kilttipakko on satiirinen romaani. Se on koominen ja viihdyttävä, mutta se myös kritisoi
paheita ja rankaisee niistä, kuten Hopeavirran kohtalosta saattaa havaita. Tässä
mielessä teos on ehkä jopa anakronistinen. Hopeavirta on symboli sille, mitä teoksessa
tulkintani mukaan kritisoidaan. Jo Hopeavirran nimi herättää mielleyhtymiä johonkin
lipevään tai vaikeasti tartuttavaan; virtaavasta hopeasta mieleeni tulee elohopea –
muottiinsa sulautuva myrkyllinen raskasmetalli. Toisaalta hopea arvometallina saa
ajattelemaan rahaa ja varallisuutta. Lieneekö sittemmin sattumaa, että Kari Hotakaisen
kapitalismia pohtivan Jumalan sana (2011) -romaanin päähenkilön, toimitusjohtajan,
nimi on Jukka Hopeaniemi ja tämän edesmennyt isä oli Uljas eli Ukko Hopeaniemi.
(Hotakainen 2011, 10, 12, 43.) Hopeavirran henkilöhahmoa analysoidessani tulen
toistuvasti ajatelleeksi sitä, mitä Pertti Karkama (1998, 119) sanoo hegemonisen
ideologian toimintatavasta: hegemonista ideologiaa noudattava yksilö menestyy
huolimatta siitä, ovatko hänen uskomuksensa tosia. Kuin elohopea Hopeavirta
uskomuksineen valuu hegemonisen ideologian valamaan muottiin ja menestyy.
Kukaan ei tarkkaan ottaen tiennyt, mikä toimitusjohtajaa ajoi. Joskus vaikutti
niin kuin hän olisi ollut liikkeellä kostaakseen jonkin itseään kohdanneen
vääryyden, toisinaan taas tuntui, että hän oli itse jonkun toisen koston
välikappale tai peräti uhri. Hän ei ollut mikään vaatimaton tyyppi, vaan oli
sisäistänyt korkean käsityksen itsestään ja taidoistaan. Hän ei silti varsinaisesti
ollut minkään sortin ammattilainen, eikä oikeastaan käytännön ihminen
ollenkaan. (KP, 44.)
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Hopeavirran teot ja puheet parodioivat uusliberalistista puhetapaa ja merkityksiä tai
pikemminkin merkitysten puuttumista. Hegemonisen ideologian kutsuhuudon on
havainnut muun muassa Jussi Ojajärvi Jari Sarasvuon tekstejä analysoidessaan. Tähän
kutsuun Hopeavirta tuntuu vastaavan. Ojajärven (2008, 155) mukaan Sarasvuon
Sisäinen sankari (1996) kehottaa yksilöä valmentautumaan tavoittelemaan menestystä
mukautumalla muutokseen ja ottamalla omaksi ”vallalla olevan yhteiskunnallisen ja
kulttuurisen suunnan”. ”*S+arasvuolaiselle subjektille ankara mukautuminen annettuun
yhteiskunnalliseen suuntaan on itsemääräämistä.” (Ojajärvi 2008, 157.)

Hopeavirran henkilöhahmo on satirisoitu uusliberalismin periaatteita noudattavan
yksilön ihannekuva. Hopeavirta on kasvatettu ”vanhatestamentillis-kaupallisessa
hengessä”. Neljännellä yrittämällä hän on päässyt kauppaoppilaitokseen, mutta
jättänyt opinnot puolen vuoden jälkeen kesken. (KP, 55.) ”Mutta kuin koppura sieni tai
kuivaksi halkeillut maa ehti hän siinäkin ajassa imeä itseensä uskomattoman määrän
kaupallista halua ja vonkaa.” (KP, 55.) Vaikka toimitusjohtaja ei esimerkiksi
koulutodistusten perusteella ole kovinkaan potentiaalinen menestyjä, ”jotenkin vain
räkänokkaisesta mukulasta ja jälkihipistä tuli kapitalisti reetori, ahne haalija ja kuhnuri
ahnuri” (KP, 56). ”Vähitellen Poika – – oppikin yhä paremmin liike-elämän lait ja
vaatimukset ja kasvaa kiemurteli ahdasmielisyyksiä viljeleväksi ja sotahommia
ihannoivaksi piikikkääksi pikku pampuksi.” (KP, 56.)

Ojajärvi (2008, 162) esittää, että koska 1990-luvun lopulla uusliberalismi joutui epäilyn
kohteeksi

niin

kaunokirjallisuudessa

uusliberalistisessa

diskurssissa

ollut

kuin

julkisessa

havaittavissa

keskustelussakin,

tiettyä

”on

pehmentymistä”.

Pehmeämmän diskurssin kanssa on kuitenkin säilynyt rinnakkain kovan linja retoriikkaa
(Ojajärvi 2008, 162).
Ideologisen kutsumisen tapa on laajentunut – ilman, että olisi luovuttu
keskeisistä uusliberalistisista tavoitteista: kilpailukyvyn ensisijaisuudesta,
markkinoinnin ja markkinamallin levittämisestä, todellisuuden avaamisesta
tavaramuodolle, yksilönkorostuksesta (usein sosiaalisen rakentumisen
kustannuksella) ja vaivoin peitellystä luokkavallan ajamisesta. (Ojajärvi 2008,
162.)
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Ojajärvi (2008, 167) analysoi myös Sarasvuon johtamisopasta Huomiotalous. Diilin
opetukset (2005) ja katsoo, että siinä ”nivelletään sutjakkaasti yhteen taloudellista,
psykologista ja humanistista diskurssia”. Juuri tällaista useita eri diskursseja lainailevaa
uusliberalistista puhetapaa Kilttipakko parodioi etenkin Hopeavirran suulla.
Kilttipakon alussa markkinapuhe tunkee läpi jopa elämän ja kuoleman kysymyksissä.
Jean ”oli tuntenut Tuonelan Rahavirtain geelitukkaisen lautturin tulevan” (KP, 14). Hän
kuvittelee hautakivessään lukevan: ”Tässä lepää Jean Aatos Halla, uuttera Isän ja Äidin
Poika, Pyhän Markkinahengen nimeen.” (KP, 15.) Luonnon kiertokulku ja elämä
määrittyvät nekin kaupankäynnin ehdoilla. ”Kesä olisi joka tapauksessa kohta ohi.
Elävien kannalta se merkitsisi kaupankäynnin kiihtymistä kohti syksyn pimeneviä
iltoja.” (KP, 15.) Uskontodiskurssi nostaa teoksessa aina välillä päätään sekoittuen
työhön. Puhuessaan työntekijöilleen Hopeavirta ”kertoi opetuslapsilleen vertauksen
linnuista” (KP, 33). Jean puolestaan tarkastellessaan myyntialuettaan luo ”katseen
seurakuntaansa” ja on saamansa tehtävän vuoksi kuin ”Jeesuksen kavaltaja” (KP, 38,
39). Hopeavirran työtuoli on ”valtaistuin, jolta hän oli tuleva tuomitsemaan eläviä ja
kuolleita”, ja Katajaa puhutellessaan Hopeavirta tiedustelee tältä, ”*k+adutko sinä että
aikanaan

tulit

meidän

palvelukseemme”

sekä

”*t+unnustatko

vajavaisuutesi

myyntityössä ja transaktiolliset syntisi” (KP, 229, 314).

Sekoittamalla uskonnollista diskurssia työhön, talouteen ja ansaintaan, uskonnollisuus
ja kapitalismi rinnastuvat ideologioina. Postmodernismin keskeisimpiä ajatuksia on,
että suuret kertomukset ovat kuolleet. (Lyotard 1985, 60.) Vaikuttaa kuitenkin siltä,
että jos kapitalismin ajatellaan olevan suuri kertomus, modernille ominainen tapa
legitimoida tieto ja selittää todellisuus narratiivisesti, suuri kertomus elää ja voi hyvin.
Korostamalla kapitalismin periaatteiden ideologisuutta Kilttipakko väläyttää esiin
mahdollisuuden yhteiskunnan ja yksilöiden elämän rakentumisesta toisenlaisten, eikapitalististen periaatteiden varaan. Kapitalistisen ideologian hallitsevuus ei tule ilmi
pelkästään Hopeavirran henkilöhahmon kautta, jota voitaneen pitää teoksen
antagonistina eli päähenkilön vastavoimana tai vastustajana. Oikeammin antagonistiksi
laajentuu koko uusliberalistinen kapitalismi. Tässä mielessä marxilainen luokkaasetelma on teoksessa vahvasti läsnä.
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Epämääräinen myynti- tai työsanasto ilmaisee teoksessa sitä, kuinka hataralle pohjalle
osin pseudotieteelliseltä vaikuttava uusliberalistinen retoriikka todellisuudessa
rakentuu. ”*O+vatko odotusarvot suhteessa realiteetteihin?” Hopeavirta tiedustelee
Jeanilta (KP, 41). ”Kontaktimääriä on lisättävä kaiken kaikkiaan. Suuntausta
tarkistettava. Saatettava keskustelut loppuun.” (KP, 42.) Lähes mitäänsanomattoman
suurpiirteisin ohjein Hopeavirta varustaa työntekijänsä matkaan. ”Pitääkseen
oppitunteja omalle väelle Hopeavirta oli joutunut istumaan satoja tunteja kursseilla ja
seminaareissa kuunnellen korvat höröllään jääkiekko- ja painivalmentajia, guruja,
konsultteja, tulenjohtajia ja everstejä.” (KP, 33.) Kuin liikaa ritariromaanien sijaan
johtamistietoutta ahminut Don Quijote, Hopeavirta käy taisteluun ei tuulimyllyjä
vastaan vaan taloudellisen tuoton puolesta. ”Kun yhtiö menestyy, kaikki menestyvät”,
Hopeavirta vakuuttaa työntekijöilleen myyntipalaverissa (KP, 33). Yksi uusliberalistisen
talouspolitiikan suuria tuloja ja veronkevennyksiä puoltavia keskeisiä teesejä on, että
raha valuu alaspäin. Englanniksi käsite on trickle-down economics. Kun menestyjät
menestyvät, heidän menestyksestään pääsevät nauttimaan muutkin. Tämän toteaa
myös David Harvey (2008, 82) teoksessaan Uusliberalismin lyhyt historia:
”Uusliberalistinen teoria lähtee oletuksesta, että ´nousuvesi nostaa kaikkia veneitä´ ja
´vauraus valuu alaspäin´.” Hopeavirran lausahdus on kuitenkin ironisessa suhteessa
teoksen tapahtumiin. Kaikki työstä saatava hyöty koituu toimitusjohtajan ja tämän
lähipiirin hyväksi.
”Toimitusjohtaja – – lomailtuaan kaksi viikkoa – – kuvitteli henkilökunnankin
lekotelleen. Niinpä hän totesi lorvailun tältä erää päättyneeksi.” (KP, 202.)
”Talouskasvusta tihkui kuitenkin tietoja, joiden mukaan kirstun pintaan oli
kertynyt rutkasti jakovaraa. Sitten selvisi, että voittorahat oli sijoitettu, säätiöity
ja varastoitu. – – Kun Hopeavirta tilasi itselleen uuden auton, – –, henkilökunta
valitti Santalalle.” (KP, 274.)

Kun Santala kohtaa Hopeavirran työntekijöiden tyytymättömyyden vuoksi, tämä
hermostuu ja päättää, että Santalalle ei makseta enää palkkaa vaan hänen on
hankittava bonuksensa suoraan asiakkailta juomarahaa pyytämällä (KP, 275–276).
Samantapainen

kuvio

toistuu

myöhemmin,

kun

Hopeavirta

ilmoittaa,

että

myyntisaldon heikkoudesta johtuen myyntikilpailun palkintoa ei jaettaisi (KP, 336).
”Rullalta kierähti sarja arkkitehdin piirustuksia. Niissä olivat puuvärein sävytetyt
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luonnokset hänen uudeksi talokseen länsipuolen hienostokaupunginosassa.” (KP, 336.)
Osoitellen teoksessa asetetaan vastakkain toimitusjohtajalle kasaantuva yhä kasvava
taloudellinen ja ajallinen hyöty ja työntekijöiden jatkuvasti heikentyvät vastaavat
hyödyt. Luokka-asetelmaa tematisoimalla teos ohjaa tarkastelemaan kriittisesti
yhteiskunnan

nykytilaa.

uusliberalistisen

David

talouspolitiikan

Harvey

(2008,

aikaansaamiin

21–28)

kiinnittää

muutoksiin

huomiota

varallisuuden

jakautumisessa. ”*T+odisteet osoittavat vahvasti siihen suuntaan, että uusliberalistinen
käänne liittyy tietyillä tavoin ja tietyssä määrin myös taloudellisen eliitin valtaasetelman palauttamiseen ja uudelleen rakentamiseen.” (Harvey 2008, 26.)

Kaikista selvimmin työnteko ja kaupankäynti sekä niihin implikoitu luokka-asetelma
kuitenkin rinnastuvat sotaan. Läpi koko teoksen vilisee valtava määrä armeija- ja
sotasanastoa. Hopeavirta on erityisen innostunut sodankäynnistä. Hän osallistuu
maanpuolustuskursseille, harrastaa värikuulasotaa, tuo kasoittain aseita työpaikalle ja
pitää Mannerheimin kuvaa työhuoneensa seinällä. ”Kaikki sellainen aseisiin viittaava
viehätti energistä johtajaa.” (KP, 32.) Hopeavirta vertaa työntekijöitä rivimiehiin, ja
myyntikoulutuksessa käytetty ”*t+ila muistutti kaupunkisotakoulutuksessa käytettäviä
ampumaratoja” (KP, 43, 47). Sotakuvasto tihentyy etenkin ”kauppasodaksi” kutsutussa
kilpailuasetelmassa, kun laajenemaan pyrkivää O´Kilpatrickin turva-alan yritystä
vastustetaan. Sotametafora laajenee käsittämään myös ihmisen suhdetta työhön ja
talouteen yleensä. Uskon tuntoja Tigelmannilta irtisanotuksi joutumisen johdosta
kuvataan seuraavasti: ”Mutta isälle kävi heikosti, sirpaleita työntyi kaikkialle kehoon.
Siellä ne kivistelivät iankaikkisesti.” (KP, 62.) Henkinen kärsimys vertautuu
sotavammaan. Työttömyys on luonut perheessä turvattomuuden tunnetta. ”Valvottiin
yökaudet kaksi viikkoa, pelättiin ties mitä. Pankinjohtajaa, naapureita, nälkää.” (KP,
64.)

Työ on Hallan perheessä kuitenkin ratkaisu kaikkeen. Leena ”ahersi entistä kovemmin
torjuakseen hyökkäyksen. – – Usko puolestaan syttyi taisteluun hitaammin.” (KP, 65.)
Sodan ja työn asetelma toistuu teoksessa sekä juonellisesti sotahullun Hopeavirran
tekemisien ja sanomisien kautta että kerronnallisesti sanavalinnoin ja vertauksin. Usko
kurkistelee ”työttömyyden poterosta”, Jean lähtee Uskolle mukaan työtoveriksi eli
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”aseenkantajaksi”, neuvottelu painokoneen ostamisesta on ”lähitaistelua” (KP, 70, 71).
Hopeavirta tekee kilpailevan yrityksen kanssa ”hyökkäämättömyyssopimuksen”,
lähtevät työntekijät ”poistuvat rivistä” ja ovat ”maanpettureita” (KP, 251, 256). Kun
kilpaileva yritys rikkoo ”Modus vivendiä” ja suoritti täsmämyyntiä Turva Oy:n alueen
itärajalla, ”*m+arssin tahdissa alkoi käytännössä täysimittainen myyntijoukkojen
keskitys ja turva-sota” (KP, 263–264). Työntekijöiden terveydenkin vaarantanut
kauppasota päättyy lopulta Turva Oy:n tappioon ja aselepoon (KP, 374).

Kilttipakko ei ole suomalaisessa nykykirjallisuudessa ainoa romaani, joka rinnastaa
uusliberalistisen kapitalismin leviämisen väkivaltaan tai sodankäyntiin. Sodan
metaforaa luokkakonfliktin kuvauksessa on hyödyntänyt esimerkiksi Arto Salminen
romaanissaan Lahti (2004) (Ojajärvi 2013b, 134). Demokraattisissa yhteiskunnissa
rinnastus kaipaa tulkintaa. Ideologian hallitsevuuden voidaan kokea olevan
vastustamattoman

ja

pakottavan

kaltainen

kuin

sotakoneisto.

Toisaalta

uusliberalistisen markkinatalouden voi katsoa suorastaan vaativan uhrimieltä
työntekijöiltä

aatteen

eli

tehokkuus

ja

tuottavuuspyrkimysten

edessä.

Epädemokraattisissa yhteiskunnissa rinnastus puolestaan ei välttämättä kaipaa
tulkintaa vaan pelkkää historian tarkastelua. Harvey (2008, 11–16) katsoo, että Irakissa
miehityshallinnon vuonna 2003 ja Chilessä Pinochetin 1970-luvulla toimeenpanemat
talousuudistukset olivat puhtaasti uusliberalistisia.

Työnteon järjestäminen sotilaallisen mallin mukaisesti oli jo Bismarckin byrokraattisen
yhteiskuntamallin

pohjana

Saksassa

(Sennett

2006,

20–21).

Suomenkin

työpaikkajohtamista on aika ajoin mediassa päivitelty militanttina ylhäältä alas
johtamisena. Kilttipakossa Hopeavirran militantit toimet ovat peittelemättömän
parodisia. ”Missään vaiheessa johtamispsykoosiaan ja ´management by Otto von
Bismarckiaan´ hän ei kunnolla tajunnut, etteivät Vapaudenkadulla ja hänen päässään
sijainneet yritykset olleet yksi ja sama.” (KP, 338.) Asevoimien johtamisperinne ja
hierarkia eivät ole pelkästään taustalla vaikuttavia tekijöitä, vaan ne vaikuttavat
teoksen

tapahtumatasolla.

Vastaanottaessaan

O´Kilpatrickin

neuvotteluryhmää

Hopeavirta varustaa työntekijänsä oikeilla aseilla. Siksi Jeanillakin on tarinan
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nykyhetkessä Parabellum mukanaan – samainen ase, jonka hän teoksen lopussa
toimistolle tullessaan jättää penkille ja jolla Hopeavirta mitä ilmeisimmin surmataan.

Työnteon ja sodankäynnin samaistaminen humoristisella alluusioita viljelevällä tavalla
on olennainen osa Kilttipakon satiirisuutta, samoin kuin työntekijän ja pääoman
omistajan ansioiden ja vapaa-ajan päinvastaisesti kehittyvä hyötysuhde. Sekä johdon ja
alaisten väliset hierarkkiset ja epäreilut suhteet että työnteon vaativuus ovat asioita,
joita Kilttipakossa kritisoidaan. Yhteys Siltalaan käy selväksi. Vaikka Kilttipakon
esittämä on liioiteltua ja tragikoomista, se selvästi ottaa kantaa työelämän huonouteen
ja

siihen

mahdollisesti

määrittelemättömään

vaikuttaviin

uhkaan,

tekijöihin,

muutospakkoon,

työn

kiireeseen,

alituiseen

vaativuuteen,

työnteon

tuottaman hyödyn ja haitan väliseen suhteeseen sekä työnteon vaikutuksiin muilla
elämän osa-alueilla. ”Ansainta voi käydä ihmiselle ylivoimaisen raskaaksi, kun palkkio
ei ole suhteessa ponnistukseen. Niin kävi kerran Uskolle ja niin oli käynyt ja kävi
tulevaisuudessa yhä useammalle muullekin.” (KP, 324.)

Myös Jean vanhempineen ja perheineen noudattaa omanlaistaan ideologiaa.
Perheenjäsenten identiteetti, moraali ja tunteiden osoittamisen keinot kaikki
kytkeytyvät työhön (vrt. Turunen 2011, 326). Teoksessa Jean onkin kamppaillut
sisäisesti ja hiukan ulkoisestikin identiteettinsä kanssa. Jean on joskus ottanut yhteyttä
asiakkaisiinsa kirjeitse kaupanteon jälkeen ”tiedustellakseen, olivatko tuote ja sen
toimitus vastanneet sovittua” (KP, 50). ”Kontakti oli siinä vaiheessa ikään kuin riisuttu
ylimääräisistä rasitteista. – – Sellaisessa oli jopa ystävyyden ja perinteen läsnäolo, ja
kaikki sellainen taas muistutti häntä työponnistusten keskellä lapsuudesta ja kodista.”
(KP, 51.) Työn- ja kaupanteon vaativuuden keskellä Jean kaipaa rehelliseen
ihmiskontaktiin,

joka

on

riisuttu

uusliberalistisen

kapitalismin

tuottamasta

välineellistämisestä. Kun asiakas ei enää ole ansainnan välikappale, hänestä tulee
ihminen. Huolimatta leikillisyydestään teos ilmentää kaipuuta solidaarisuuteen tai
solidaarisuutta työelämän huonouden aiheuttaman tuskan lievittäjänä. Jeanin
lapsuudenkoti ei kuitenkaan henkilöhahmon siihen kohdistamasta nostalgiasta
huolimatta ole ideologiavapaa vyöhyke. ”Silloin kaikki tunteet ositettiin tekemällä
kohtuullisen etäisyyden päässä töitä. Rakkaus ei ollut kummempaa kuin anteeksi
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pyytäminenkään, lapion tai kirveen kiivaasta liikkeestä molemmat olivat luettavissa.”
(KP, 69.) Kapitalismilla on kuitenkin osansa työnteolla tunteilussakin:
Mielenliikutusta ei ojennettu suoraan asianomaisille, vaan ensin rakkauden ja
muidenkin tunteiden merkiksi tehty työ annettiin yhtiölle, yhtiö tarkisti että työ
on hyvin tehty, kellokalle mittasikin sen, sitten yhtiö laittoi rahaa tilipussiin ja
antoi sen konttoristille, konttoristi työnsi sen pleksin alta pieneen
palkkakuoppaan, josta työntekijä poimi sen, avasi kuoren ja meni kauppaan,
tutki rahan vaihtoarvoa, laittoi osan vaatteisiin, osan ruokaan, maksoi
asuntolainan erät kunkin vuorollaan, hankki perheelle kaikkea mitä se tarvitsi,
niin paljon kuin irti sai. (KP, 69–70.)

Ihmisen ja työn välinen suhde osoittautuu monimutkaiseksi vyyhdeksi. Marxin mukaan
ihminen vieraantuu työstä myydessään sen kapitalistille hyödykkeenä (Marx 1974,
(158–168; 1978, 219–221). Liisa Steinby argumentoi Marxia mukaillen, että palkkatyö
on työläiselle kaksinkertaisesti, koska tämä ei hallitse työtä motivoivia aikomuksia eikä
sen lopputulosta (Steinby 2011, 122). Kilttipakossa työnteko saa myös vähemmän
pessimistisiä tai deterministisiä merkityksiä. ”*O+sa työstä tehdään myös rakkaudesta
itse työhön.” (KP, 122.) Ihminen osoittaa rakkautta työllään ja voi rakastaakin työtään.
Työ, ainakin Jeanin tapauksessa, kuitenkin ottaa enemmän kuin antaa. Jeanin Taruvaimon siirryttyä kotiäitiydestä työelämään lapset on vietävä päivähoitoon. ”Työn
avulla hän unohti hetkeksi lasten hämmästyneet silmät ja alaspäin kaartuvat
suupielet.” (KP, 192.) Jeanin ja Tarun avioliitto kariutuu parin keskinäisten
väärinkäsitysten

ja

kommunikaatiovaikeuksien

vuoksi.

Taru

haluaa

muuttaa

suurempaan kotiin. Maksaakseen asuntolainaa ja tietysti myös muita elämisen kuluja
Jeanin on tehtävä enemmän töitä. Jeanin poissa ollessa Taru kokee itsensä orjattareksi
hoitaessaan sekä kodin että oman työnsä. Jean puolestaan ei saa sanomaansa perille.
”[E]ikä työnteolla viestiminen enää toiminut niin kuin ennen vanhaan. Vaikka hän
kuinka puursi esittelyissä, ei viesti välittynyt, sen paremmin rakkauden- kuin
muunkaan.” (KP, 194.) Tämän perusteella Jeaninkin voi tulkita olevan satiirinen hahmo.
Vanhemmilta peritty luterilaisen etiikan, jossa työnteko on lähimmäisenrakkauden
ulkoinen osoitus, mukainen suhtautuminen työhön ei tuotakaan haluttua lopputulosta
(Weber 1980, 58). Työn tuottama hyöty ei välity rakkaudenilmauksina lähimmäisille,
vaan se päätyy voittoina työnantajille. Mikäli Juha Siltalaa (2007, 631) on uskominen, ei
työnsä rakastaja nykyään saa tunteilleen vastakaikua: ”´Ameebaorganisaatio,
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´verkottunut ohuttuotanto´ tai kansainvälisesti omistettu ´tytäryhtiötalous´ eivät
vastaa rakkauteen – –.”

Jannu on edustuksellinen hahmo. Jannun ristimänimestä Jeanista voi vapaasti
assosioida suomalaisuuteen kytkeytyviä merkityksiä Jean Sibeliuksen ja Finlandian
kautta. Jean jo lempinimensä perusteella on synekdokee. Perusjannu. Lisäksi Jannu on
syntynyt edustavasti suuriin ikäluokkiin vuonna 1948. On siis perusteltua tulkita
Jannun olevan tavallisen suomalaisen miehen satirisoitu kuva. Hän ei ole psykologisesti
vaikeasti tulkittavissa, pikemminkin Jannu vaikuttaa hyvin stoalaiselta ja ottaa
tapahtumat vastaan välttämättöminä. Vastasyntynyttä Jannua tämän äiti luonnehtiikin
pidättäytyväiseksi ja levolliseksi (KP, 17). Romaanin alussa Jannun elämä on
murroksessa, mutta hän lopettaa kuolemisen ja tekee velvollisuutensa eli työnsä.

Jannun henkilöhahmon kautta avautuu selitys sille, miten on mahdollista, että niinkin
epäreilulta vaikuttava systeemi kuin teoksessa representoituva uusliberalistinen
kapitalismi toteutuu kollektiivisessa käytännössä. Olipa yksilön suhde työhön millainen
hyvänsä, on työnteko eräänlainen pakko. Nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa
käsitän uusliberalistisen kapitalismin ideologialla olevan hegemonisen aseman,
mahdollisuuksien puute ymmärretään osin vikana yksilössä (ks. Harvey 2008, 95, 192).
Esimerkiksi työttömät ovat syrjäytyneitä, jotka pitäisi jollain tavalla integroida takaisin
toimivaan yhteiskuntaan. ”Kilttipakko” on sekä pakko tehdä työtä elintason
säilyttämiseksi että pakko tehdä työtä hegemonisen ideologian paineen vuoksi.
”Ongelma oli se, että vaihtoehtoja ei tunnu olevan, hänellä ei tosiasiassa ollut mitään
muuta mahdollisuutta kuin raahautua joka aamu töihin.” (KP, 347; Vrt. Siltala 2007,
200.) Sanoilla ja merkityksillä leikitellen Kilttipakossa kilttipakon väärinymmärretään
olevan pakko pitää kilttiä: ”Sellainen hempeyteen puettu väkivalta miehisyyttä kohtaan
tuntui vaaralliselta.” (KP, 244.) Toisaalta se tarkoittaa globalisaatiota: ”Hapanimelä on
vähän sama kuin kilttipakko, Jean sanoi. – – Se juuri tarkoittaa globalisaatiota,
erikoinen sekä-ettäisyys.” (KP, 364.) Se tarkoittaa myös kuolemaa: ”Ainut mitä
kuolemasta tiedän, on että kerran se tulee kuin Kilttipakko ja korjaa tavallisen Jannun –
–.” (KP, 458.) Kilttipakko nivoutuu elämän ja kuoleman kysymyksiin, työn, yksilön ja
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yhteiskunnan väliseen suhteeseen sekä kielellisen leikittelyn yhteyteen, joten
romaanin nimenä Kilttipakko on monipuolinen vihje teoksen sisällöstä.

Edellä olen tuonut ilmi niitä seikkoja, joiden perusteella Kilttipakkoa voi kutsua
satiiriseksi romaaniksi. Teos kritisoi yhteiskuntaa, jossa yksilön ja työn suhde järjestyy
usein niin raadollisella tavalla kuin se Kilttipakossa tapahtuu. Se, että Kilttipakon
pohjatekstinä voi pakottamatta tulkita olevan Juha Siltalan tutkimuksen Työelämän
huonontumisen lyhyt historia, osoittaa selvästi teoksen toteuttavan sitä, mitä Ojajärvi
(2013a, 281–285) kutsuu realismin eetokseksi. Toteutus tapahtuu Kilttipakossa
huumorin – ironian, parodian ja kielellisen leikittelyn – keinoin.

4.3 Representaatio ja mimesis Kilttipakossa
Lopuksi syvennän ajatusta Kilttipakon muodon suhteesta sen merkitykseen
keskittymällä nimen omaan muodon tarkasteluun. Olennaisinta kerronnassa ovat
etenkin kerronnan tyyli sekä teemaa toteuttavien ja toisintavien aihelmien toistuminen
eri muodoissa läpi teoksen. Olen selvittänyt mahdollisimman tarkasti erilaisten
aiheiden ja aihelmien toistumista Kilttipakossa. Näistä olen jo maininnut esimerkiksi
sadun aihelman toistumisen intertekstuaalisissa yhteyksissä sekä sotasanaston ja
markkinahenkisen jargonin yhteyden Hopeavirran henkilöhahmossa ja hahmon
puheissa. Lisäksi olen tutkinut, miten metafiktio ja satiiri toimivat teoksen teeman
toteuttajina. Paneudun vielä kokoavasti representaation ja mimesiksen käsitteiden
valossa

Kilttipakon

kerronnan

rakenteeseen

ja

kertojapositioihin.

Tarkennan

näkemystäni Kilttipakon suhteesta todellisuuteen ja todellisuuden kuvaukseen.

Kerronnassa on kolme aikatasoa. Aikatasot tuovat vertailtavaan yhteyteen uuden ja
vanhan työn luonteen. Lisäksi tarinan jännite syntyy tarinan nykyhetken etenemisestä
pikku hiljaa muiden aikatasojen lomassa. Epälineaarisesti etenevä tarina kuljettaa
tapahtumatason mukana Jannun henkilöhistoriaa ja hänen nykyisen työpaikkansa
historiaa. Jälkimmäisen aikatason vähittäinen aukikelautuminen palvelee romaanissa
piilevää jännitettä sekä kehittelyä kohti loppuratkaisua. Jannun henkilöhistorian
mukana kuljettaminen puolestaan esittää laajemman perspektiivin työelämän
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muutokseen ja muuttumattomuuteenkin. Epälineaarisuuskin korostaa teoksen
leikittelevää suhdetta realistiseen kerrontaperinteeseen. Aikatasojen rikkominen ja
niiden välillä tapahtuva jatkuva siirtyminen hajottavat tarinan koheesiota, mikä jälleen
ohjaa huomaamaan tekstin tuotettuna.

Milla Peltonen (2008, 31-32) käy väitöstutkimuksessaan Jälkirealismin ehdoilla. Hannu
Salaman Siinä näkijä missä tekijä ja Finlandia-sarja kokoavasti läpi etenkin
suomalaisen yhteiskunnallisen realismin kerrontakonventioille ominaisia piirteitä, ja
toteaa, että realistiselle romaanille tyypillistä on ollut kaikkitietävänä, ulkopuolisena ja
objektiivisena pidetty kertoja. Realismin kertojan katsottiin hallitsevan totuutta ja
pysyvän puolueettomana. Kertoja voi aina palata ”epistemologisesti ja ontologisesti
yläpuoliseen asemaansa fiktiivisen maailman laella”. Etenkin viime vuosikymmeninä
näkemys kertojan äänen objektiivisuudesta on kuitenkin käynyt kyseenalaiseksi.
(Peltonen 2008, 32.) Kilttipakon kertoja vaikuttaa kaikkitietävältä, sillä kertoja pystyy
antamaan tietoa henkilöiden mielenliikkeistä ja tuntemuksista. Toisaalta kertoja
kuitenkaan

ei

pysty

antamaan

varmuutta

esimerkiksi

Ukko

Hopeavirran

menneisyydestä. Ukko on saattanut olla entinen patruuna tai sitten epäonnistunut
kaupparatsu. Itse teoksen tarinan kuljetuksessa kertojapositio on pysyvä, joskin se
taiteilee

kaikkitietävyyden

ja

osittaisen

tietämättömyyden

välillä.

Vaihtelua

kertojapositioihin tuovat jo mainitsemani teoksen alku sekä saneeratut kohdat ja
”Hyvän veljen” vastaukset. Pysyvän kertojaposition puuttuminen toisintaa sitä, mitä
metafiktiokin teoksessa toteuttaa. Se ohjaa käsittämään teoksen fiktiivisenä ja
tuotettuna. Kertojan uskottavuudella tai Peltosenkin tarkoittaman objektiivisen tason
säilyttämisellä ei ole väliä Kilttipakossa. Jos Kilttipakko olisi keisari, se huutelisi itse
huomaamaan omaa alastomuuttaan.

Kilttipakossa representoidaan todellisuutta satiirin, ironian ja parodioinnin keinoin.
Lähes kaikki, mitä teoksessa sanotaan Hopeavirran suulla, ironisoituu suhteessa sekä
teoksen tapahtumamaailmaan että todellisuuteen. Keskeinen ironisoinnin aihe
teoksessa on työnantajaosapuolen ja työntekijän ”yhteinen etu”.
Viesti oli, että nyt piti myydä tosissaan. Myös johto puurtaa, sanottiin.
Työntekijöiden silmiin tuo Hopeavirran mainostama johdon uurastus ei oikein
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näkynyt, sillä johdon trendi oli saapua yhä myöhemmin ja häipyä yhä aiemmin.
(KP, 46.)

Jatkuva epäsuhta lupausten ja palopuheiden sekä työntekijän todellisuuden välillä
ironisoi markkinahenkisen puhetavan sisällyksettömänä ja suorastaan valheellisena.
”Joukolla

oltiin

arvuuteltu,

mitä

joukot

saisivat

palkkioksi

pyyteettömästä

rehkinnästään. Sydämellisten kiitosten lisäksi ei muuta konkreettista kuitenkaan ollut
tarjottu vielä siinä vaiheessa, kun ´tulos oli vielä realisoimatta´.” (KP, 273.) Epävarmuus
ja suoranainen pelko kuitenkin estävät työntekijöitä vaatimasta oikeutta tai
oikeudenmukaisuutta.

Teos leikittelee niillä attribuuteilla, joilla yritykset houkuttelevat työntekijöitä. ”Palkan
lisäksi, tai oikeastaan sen sijaan, sopivan tuntuisille hakijoille luvattiin loistavat edut:
nuorekas työilmapiiri, korkealaatuiset myyntituotteet, hyvät etenemismahdollisuudet
ja ahkerimmille myös rakkautta ja mielenrauhaa.” (KP, 35–36.) Vastaavanlaiset listat
positiivisesta työilmapiiristä ynnä muusta ovat jo suorastaan kliseisiä. Satiirin ja ironian
keinoin teos puhuu ajankohtaisella tavalla nyky-yhteiskunnasta, jossa keskiluokkaisella
työntekijällä ei ole varaa vaarantaa keskiluokkaisuuttaan niin sanotusti heiluttamalla
venettä. Edellä sanottu huolimatta siitä, että varallisuuden tiedetään jakautuvan yhä
enenevissä määrin epäsuhtaisesti (Oxfam 2015), kuten se on tehnyt uusliberalistisen
käänteen jälkeen 1970-luvulta alkaen niissä valtioissa, jotka ovat omaksuneet
uusliberalistisen talouspolitiikan. (Harvey 2008, 22–28). Kilttipakossa representoituu
tämä laajempi asetelma hyvin osuvasti. Se, että teos sanoo jotain todellisuudesta
voidaan perustella silläkin, että lukija ylipäätään tunnistaa tekstin ironisuuden. Ironian
tapahtuminen tai tulkitseminen takaa, että tekstillä on vastineensa lukijan
kokemismaailmassa. Claire Colebrook (2004, 177) toteaa, että tekstejä voidaan lukea
ironisesti vain, jos tiedostetaan ei-sanotun ja sanotun välinen suhde ja se, miten asiat
ovat ja eivät ole. Kilttipakon ironia kohdistuu todellisuudesta tuotettuun puheeseen: se
kritisoi uusliberalistisen kapitalismin todellisuudelle antamia merkityksiä paljastamalla
niiden sisällöllisen tyhjyyden ja luokkaeroja tuottamaan pyrkivät päämäärät.

Olen käyttänyt Jannusta termiä ”edustuksellinen hahmo”. Jannun tarina on myös
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edustuksellinen tarina. Vaikka Kilttipakko hylkää ajatuksen mimesiksestä, on tärkeää,
että tarinan sanoma tunnistetaan totena. Tarinan ja päähenkilön edustuksellisuus
tarkoittavat yleistettävyyttä, havaittavissa olevaa yhtäläisyyttä lukijan kokemismaailman
ja teoksen tarinan maailman välillä. Tarinan lopussa rinnastuvat kerronta ja Jannun
ajatusten kulku. Representaation ja todellisuuden välinen monimutkainen suhde
korostuu. ”Vanhemman ulkomyyjän hieman takkuisesti etenevä ja milloin liian
oikukkaita, milloin turhan ilmeisiä vertauskuvia kokeileva ajatuksenkulku katkesi tuolla
oudolla hetkellä ovikellon kilinään, eikä hän tiennyt, millä puolella todellisuutta oli.”
(KP, 458.) Teos on itsestään tietoinen ja korostaa omaa kielellisyyttään kaikessa
ironisuudessaan ja kielellisessä leikittelyssään. Kilttipakko on myös fiktiivinen ja jonkun
tuottamaa. Tekemällä näkyväksi oman kielellisyytensä ja fiktiivisyytensä se korostaa
ironisoitujen asioiden ja kielellisen leikittelyn kohteiden tuotettua luonnetta.
Todellisuus luodaan kielellä. Vaikka Kilttipakko on fiktiivinen ja liioiteltukin, se pyrkii
sanomaan

jotain

todellisuudesta.

Syvällisimmillään

Kilttipakon

voi

tulkita

kommentoivan todellisuuden käsittämisen ja muodostamisenkin kielellistä luonnetta.

Ideologiat ovat kielellisen tuottamisen tulosta, mutta ihmisten välisessä yhteydessä on
jotakin, mikä ei välttämättä tarvitse kielellistä presentaatiota ollakseen totta.
Jannu on tavallinen tallaaja, joka tekee niin kuin olettaa olevan oikein. Hän on ahkera ja
tunnollinen. Isältä peritty työnteon kunnioittaminen ei kuitenkaan vastaa tapaa, jolla
menestytään nykyisenlaisessa työympäristössä. Mitä tyhjempää puhetta henkilöhahmo
teoksessa suoltaa, sitä paremmin hän menestyy. Loppuratkaisun solidaarisuuteen ja
yhteisöllisyyteen kallellaan olo kuitenkin vaikuttaa kieltävän pelkän työnteon tai
ammatin merkitystä yksilölle ja identiteetille. Jannun suurimmat onnen hetket ovat
perheen kanssa vietettyjä. Katumuksen aiheet eivät ole tekemättömiä töitä, vaan
päinvastoin liian paljon tehty työ on. Kuten sanottua teoksessa on kolme osaa, joista
viimeinen on vain yhden luvun mittainen. Teoksen loppu saa siis yhtä paljon painoa
kuin kaikki aikaisemmin kerrottu. Menestymisen ja ansainnan merkitystä korostava
ideologia jää sosiaalisuutta ja ihmissuhteita korostavan varjoon.

Kilttipakon todellisuutta yhteiskuntakriittisesti kommentoiva tematiikka ja sen tekemä
jyrkkäkin irtautuminen realistisesta kerrontaperinteestä vaikuttavat olevan vastaus
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yhteiskunnallisen kirjallisuuden representaation ongelmiin. Representaation kriisi
juontaa juurensa nimen omaan realistisen kerronnan kriisiin. Kilttipakko hylkää
ajatuksen siitä, että representaation pitäisi pystyä välittämään todellisuus sellaisenaan,
ja se hylkää realistisen kerronnan muodon yrityksenä tehdä niin. Romaani pikemminkin
tekee näkyväksi ne seikat, jotka representaation kriisiin johtivat. Intertekstuaalisuus,
teoksen ja todellisuuden välinen kuilu, tekijän olemassaolo ja teos hänen työnsä
tuloksena ovat Kilttipakossa lähes juhlistettuja seikkoja sen sijaan, että siinä pyrittäisiin
mimesikseen. Teos kommentoi todellisuutta, joka on olemassa sen muodosta
riippumatta.

Monet

kirjallisuudentutkijat

painottavatkin

yhteiskunnallisen

kirjallisuuden eettisiä ja kriittiseen reflektioon ohjaavia päämääriä ensisijaisina
muotoon nähden. Artikkelissaan ”The Realist Novel as Meta-Spectacle” Edward
Barnaby (2008, 38) toteaa, että täytyy tehdä ero realistisen asenteen sekä 1800- ja
1900-luvuilla ilmestyneiden realistisen asenteen kaunokirjallisten manifestoitumien
välillä. Barnaby (2008, 40) käsittelee artikkelissaan sitä ongelmaa, että realistinen
romaani samalla kuvaa teollistuneessa yhteiskunnassa vallitsevia voimia ja suhteita ja
on itsessään kyseisen yhteiskunnan tuotos. Tulkitsen, että Kilttipakossa teoksen
ulkoasu (ks. liitteet s. 92–93) ja kirjailijan työn tekeminen näkyväksi metafiktion kautta
pyrkivät osaltaan tekemään tämän vaikean suhteen näkyväksi.
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5 PÄÄTÄNTÖ

Olen tutkinut pro gradu -työssäni, miten Juhani Känkäsen romaani Kilttipakko
representoi uusliberalismin tuottamia työolosuhteita. Otin tarkasteluni lähtökohdaksi
teosta mielestäni määrittävät piirteet, satiirisuuden ja metafiktiivisyyden, ja ryhdyin
selvittämään, kuinka nämä piirteet ovat suhteessa työn ja työelämän vaikeuden, jopa
huonouden, teemaan. Johdannossa toin ilmi, että kiinnostustani teoksen tutkimiseen
ohjasivat sen humoristisuus sekä yhteiskunnallinen ulottuvuus työn tematiikan
suhteen. Määrittelinkin lähestymistapani kirjallisuussosiologiseksi, ja käytin runsaasti
yhteiskuntatieteellistä lähteistöä teoksen tematiikaa analysoidessani. Tutkimukseni
edetessä havaitsin pian Juha Siltalan Työelämän huonontumisen lyhyellä historialla ja
Känkäsen Kilttipakolla olevan merkittävän yhteyden. Siltalan työelämäteoksen
osoittamisesta Kilttipakon merkittäväksi pohjatekstiksi tulikin yksi keskeisistä
tutkimustavoitteistani. Merkittävää tutkimukselleni oli myös Kilttipakon kerrontatavan
ja realistisen kerrontakonvention välisen suhteen analyysi, ja pohdinkin useaan
otteeseen teoksen suhdetta ja suhtautumista todellisuuteen. Perusteellisemmin tätä
suhdetta käsittelin luvussa 4.3.

Olen erottanut toisistaan käyttämieni taustateorioiden laajemman esittelyn ja
varsinaiset kohdeteoksen käsittelyluvut.

Johdannossa totesin, että vaikka pyrin

pitämään teoria- ja analyysiluvut toisistaan erillisinä, saatan avata teorialuvussa joitain
tulkintapolkuja.

Asettelinkin

Kilittipakossa

esitettyä

dialogiseen

suhteeseen

tutkimuskirjallisuuden kontekstin kanssa. Taustateorioiden esittelyä tein toisessa
pääluvussa, jossa esittelin sekä tutkimusotteelleni että kohdeteokselle merkittävää
yhteiskunnallista

taustaa.

Erittelin

kirjallisuustieteellisesti

tutkimukselleni

merkittävimpiä käsitteitä satiiria, ironiaa, parodiaa ja metafiktiota. Toisen luvun
viimeisessä alaluvussa tarkastelin työtä sosiologisesta aspektista.

Kolmannessa pääluvussa tutkin, miten työntekoon ja ansaintaan liityvät teemat
representoituvat Kilttipakossa. Työstä tuotettu puhe tai ylipäätään merkitykset, joita
työnteolle ja ansainnalle annamme, kuten mikä tahansa merkityksenanto, on
kielellisesti tuotettua. Teoksessa työnteko rinnastuukin satuiluun. Jannu myy
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kertomalla satuja, ja Hopeavirta perustaa koko liiketoimintansa myyvän tarinan
kauppaamiseen. Aloittelevasta yrityksestään Hopeavirta selittää Jannulle:
- Nyt on vain luotava tarina ja kerrottava se ihmisille.
- Mikä ihmeen tarina?
- Ilosanoma. Stoori. Satu. (KP, 393.)
Oman mausteensa työolojen kritiikille antaa teoksen asetelmassa vertailu vanhaan
työhön, minkä vertautuminen ei sekään näyttäydy missään vaiheessa stabiilina kultaajan työnä. Yhtä poukkoilevaa ja epävarmaa on Usko-isän työ kuin poikansakin.
Huolimatta yhtäläisyksistään Siltalan Työelämän huonontumisen lyhyt historia teokseen

Kilttipakko

ei

sorru

maalaamaan

glorifoitua

kuvaa

paremmasta

entisenkaltaisesta työstä. Pikemminkin teos vaikuttaa sanovan samaa kuin Julkunen
(2008, 15) työelämästä pitkään jatkuneena loukkausten sarjana. Kilttipakon tarina on
tarina työstä, ja ihmisen identiteetin rakentuminen tapahtuu teoksessa työn kautta.
Työnteko ei kuitenkaan johda onnellisuuteen, vaan onni on löydettävissä jostain
muualta.

Tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle ovat jääneet sukupuolittuneiden roolien,
myyntityön immateriaalisen luonteen ja affektiivisen työn tarkastelu. Leena-äidin
uhrautuvainen maternaalinen rooli ja etenkin rooli vaimona voisivat avauta
laajemmallekin tarkastelulle näissä kehyksissä, joissa uutta työtä ovat tarkastelleet
ainakin Michael Hardt (1999) ja Suomessa Eeva Jokinen (2010) ja Anna Helle (2013).
Lotta Katajan kohtalo on kuitenkin yhä muistutuksena siitä, millaisia rakenteellisia
vaikeuksia naiset työelämässä joutuvat kohtaamaan. Voidaan myös katsoa, että
Jannun

identiteettikriisin

johtaminen

ristiinpukeutumiseen

heijastelee

hänen

kaipuutaan affektiin. Affektilla tarkoitan tässä yhteydessä yhteisöllisyyttä ja
solidaarisuutta, joita katsoin Kilttipakon asettelevan myymisen ja voitontavoittelun
logiikan vastavoimiksi. Uskon, että etenkin feministisellä tutkimusotteella olisi
mahdollista laajentaa tässä tutkimuksessa esittämääni aspektia työstä. Solidaarisuus
on asetettu kapitalismin vastavoimaksi tai vaihtoehdoksi muussakin suomalaisessa
kirjallisuudessa. Ojajärven (2013b, 151) mukaan ”*u+usliberalismin yleistämää myyjä–
ostaja-suhdetta ei hyväksytä universaaliksi sosiaalisten suhteiden malliksi. Sen sijalle
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asetellaan sekä kerronnan että juonenkäänteiden kautta empatiaa ja tämän
yhteiskunnallista muotoa eli solidaarisuutta”.

Kilttipakossa Jannu on sisäistänyt ideologian, jonka mukaan työnteko ja ansaitseminen
ovat onneen johtavia hyveitä. Tulkintani mukaan teos on ideologiakriittinen
korostaessaan ansaitsemisen sijaan solidaarisuutta. Ihmisarvoista elämää tai
identiteettiä ei voi rakentaa pelkästään välineellisen työn varaan. Ristiriita
aktualisoituu teoksessa, kun Jean painiskelee omaksumansa ideologian ja oman
identiteettinsä kanssa. Kun työnteko ei vaikuta hyödyttävän Jannua ja perhe-elämäkin
kärsii, Jannun identiteetti hajoaa. Niinpä hän pukeutuu naiseksi ja kokeilee jonkin aikaa
elämää Minnana. Mervi Kantokorpi (Helsingin Sanomat 7.10.2007) huomauttaa:
Romaanin hameeseen tai kilttiin puetun miehen hahmo kerjää myös kirjallisia
tulkintoja. Kun itsensä alistetuksi ymmärtävä mies etsii sisäistä Minnaansa
oikein tosissaan, viittaa kertojan käsi vahvasti Kuopion Kanttilan suuntaan
kaikkien kirjallisten rautarouvien äitiin. Jannu on muun pakon lisäksi vielä
Työvaimon mies – ja siis kahden johtajan loukussa.
Yhteys Minna Canthiin on Kilttipakossa olennainen myös Risto Turusen esittämän
kannalta. Canth problematisoi sukupuoliroolien lisäksi työn ulkoamääräytyneisyyttä
(Turunen 2011, 315–327). Jannukin kipuilee työläisyytensä kanssa tehdessään työtä,
jonka luonteeseen ei voi itse vaikuttaa.

Uusliberalistisen kapitalismin tuottamat työolot ovat koomisen tarinan traaginen
tausta. Mutta niin ovat myös varhaisemman kapitalismin tuottamat työolot.
Kilttipakon satiirinen kritiikki kohdistuu etenkin uusliberalistisen kapitalismin
tuottamiin työoloihin ja puhetapaan, josta olen tässä tutkimuksessa käyttänyt
nimitystä markkinahenkinen jargon. Vähemmän satirisoitu, pikemminkin traagisuuden
kautta presentoituva, yhteiskunnallinen kritiikki kohdistuu ideologiaan ja sen
välttämättömällä tavalla vaikuttavaan hallintaan yksilön elämässä. Sekä Usko-isä että
Jean antavat kaikkensa tehdessään omasta mielestään oikein. Hopeavirran parodioitu
sanoma on toistuvasti ristiriidassa teoksen tapahtumien kanssa, niinpä sanottu
ironisoituu. Satiiri kohdistuu myös Hopeavirran henkilöhahmoon, joka liioiteltuna ja
stereotyyppisenä ahneena pyrkyrinä edustaa Kilttipakon kritisoimaa ideologiaa.
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Kapitalismin hengen mukaisesti Hopeavirta pyrkii maksimoimaan tuoton ja hyödyn
itselleen. Hän tekee sen muiden hyödyn ja hyvinvoinnin kustannuksella ja osaltaan
pitää yllä luokka-asetelmaa, jossa teoksen päähenkilö Jannukin toimii. Jannun
haaveena on stabiili perhe-elämä. Haave kuitenkin romuttuu osin työelämän
vaatimusten, osin Jannun persoonallisuuden ja kommunikointikyvyttömyyden vuoksi.
Ojajärvi (2013b, 138–139) kirjoittaa luokkatematiikasta, kuinka ”keskiluokkaisuudesta
on tullut vaikeasti saavutettava asema. – – Luokkaproblematiikan uusi esiinnousu
painottuu – jo kriittis-realistisen perinteemme takia – vähävaltaisten luokkien
kokemukseen.”

Kilttipakon

kaltaista

luokkaproblematiikan

käsittelyä

edustaa

esimerkiksi Kari Hotakaisen Juoksuhaudantie (2002), joka käsittelee tavallisen
työväenluokkaisen

miehen

vaikeuksia

saavuttaa

perinteistä

perhe-

ja

omakotitaloidylliä. Lisäksi Ojajärvi (2013b, 139.) huomauttaa: ”Nykykirjallisuutemme
luokkakuvassa tarkastellaan sekä eri luokkien todellisuuksia että kaikkiin luokkiin
vaikuttavaa pääoman logiikkaa ja ideologiaa”. Tässä luokkakuvassa Kilttipakkokin
esiintyy, vaikka se sijoittunee siinä takariviin. Kilttipakon saama huomio suomalaisen
kirjallisuuden kentällä ei ole ollut kovin suurta, eikä luokkatematiikka sinänsä ole
teoksen painavinta sanomaa.

Edellä mainittujen seikkojen ohella tarkastelin Kilttipakon metafiktiivisiä piirteitä, ja
totesin metafition olevan keino, jolla Kilttipakko kiinnittää itsensä fiktion ja
todellisuuden väliselle tasolle. Tarinan itsensä rinnastaminen satuihin ja itsensä
tiedostaminen fiktiona on Kilttipakon kerronnan keskeisimpiä tapoja kiinnittää
huomiota todellisuuden tilaan, jota teos representoi. Huolimatta viihdyttävyydestään
ja tietynlaisesta kepeydestään teoksella on realismin päämäärien mukaisesti olennaista
ja kriittistä sanottavaa todellisuudesta. Tulkintani mukaan teoksen metafiktiiviset
piirteet loitontavat sitä realistisen kerrontaperinteen konventioista, mutta tuovat sen
lähelle

todellisuutta

toisin.

Kilttipakossa

realismista

muistuttavat

realistien

kerrontaperinteen päämäärät. Niin teoksen ironinen huumori kuin metafiktiokin
herättelevät huomaamaan, että valtasuhteet, edulliset ja epäedulliset asemat elämän
ja työnteon järjestämisessä sekä näitä ohjaava itsestään toteutuvan oloinen ideologia
ovat osa sekä teosten henkilöhahmojen että tekijän todellisuutta. Lukija puolestaan
asuttaa samaa todellisuutta kuin tekijäkin, joten teemat laajenevat ajassamme
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yleisinhimillisiksi. Metafiktio on liima, joka pitää teoksessa sanotun ja satirisoidun
tiukemmin kiinni todellisuudessa.
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