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Kiitokset

Koska haluan pysytellä nimettömänä, myös kiitosten on oltava nimettömiä,
vaikka minua auttaneet ansaitsisivatkin näkyvämmän kiitollisuudenosoituk-
sen.

Tyttöystävälleni tuesta ja palautteesta kaikilla rintamilla.

Äidilleni ja Puunhalaajalle esimerkin näyttämisestä omakustannejulkaisus-
sa. Jälkimmäiseltä on myös tärkeä ”vaan nykyisyyttä” -lisäys päätösluvun
otsikkoon. Hän myös auttoi kohdistamaan lähestymistapaani kokemukselli-
suuteen ja kommentoi paria luonnosversiota.

En muista kuka keksi ”markkinoistakieltäytyjä-termin, mutta kaikki siinä
kahvipöydässä istuneet ovat toivottavasti riittävän tyytyväisiä näin epämää-
räiseen kiitokseen. Sauli Niinistölle käsitteestä ”oleskeluyhteiskunta”, jota
paremmin hyvää yhteiskuntaa ei voi kuvailla.

K:lle & R:lle luonnoksen lukemisesta ja kommentoinnista.

Suomen sosiaaliturvalle ja veronmaksajille, joita ilman tätä ei olisi kirjoitet-
tu.  Koska teos on rahoitettu yhteisesti  (vaikkakaan ei  välttämättä vapaa-
ehtoisesti), sen tulee myös kuulua kaikille yhteisesti. Siksi tätä saa kopioi-
da, muokata ja levittää vapaasti. Se on itse asiassa erittäin toivottavaa.
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Johdanto

Tämä ei ole poliittinen ohjelmanjulistus tai akateeminen työelämän analyy-
si. Tämä on subjektiivinen kertomus kokemuksista palkkatyön ulkopuolel-
ta. Siksi en juurikaan viittaa tutkimuksiin ja selvityksiin, filosofisiin ajatte-
lijoihin tai  yhteiskunnallisiin liikkeisiin.  En puhu työnarvonteoriasta,  hy-
vinvointivaltion  rahoituksesta  tai  talouskasvusta.  Puhun  siitä,  miten  itse
olen kokenut ”työn”, sen puutteen, ja oman asemani yhteiskunnassa, elämä-
ni ihmiskategoriassa ”työtön”.

Olen päättänyt keskittyä omaan kokemukseeni, koska suurten työpoliittis-
ten suuntaviivojen vetäminen tuntuisi ylimieliseltä. En ole perehtynyt tutki-
muksiin ja siihen miten työelämän mekanismit toimivat, enkä ole työelä-
män asiantuntija. Olen oman elämäni asiantuntija. En halua yleistää omia
kokemuksiani yhdeksi totuudeksi työttömyydestä.

”Työttömät” eivät ole mikään persoonaton massa, joka toimii kaavamaises-
ti. Me olemme yksilöitä ja eri yksilöt reagoivat eri asioihin eri tavalla. Työ-
politiikasta puuttuu täydellisesti tämä näkökohta. Poliitikot ja virkamiehet
luulevat tietävänsä mikä poistaa työttömyyden ja mikä motivoi työttömiä,
vaikka heillä ei ole todennäköisesti mitään omakohtaista kokemusta asiasta
– tai ymmärrystä siitä, että kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia kuin he.

Kokemuksia ei voi myöskään väittää vääriksi. Se miten minä koen ”työn”,
on kokemuksena täysin totta. Kukaan ei voi sanoa että en koe asioita kuten
koen. Omat kokemukseni eivät kuitenkaan tapahdu tyhjiössä, vaan puhun
paljon  ”julkisesta  keskustelusta”  ja  ”yhteiskunnallisesta  ilmapiiristä”.
Nämä ovat melko epämääräisiä ilmaisuja, mutta se on täysin tarkoituksel-
lista, koska epämääräisyys on juuri se tapa, jolla media vaikuttaa ihmisen
kokemukseen. Mieleen tarttuu tiedonpalasia sieltä täältä ja niistä tulee us-
komuksia huomaamatta. Arkikokemus ei tunne lähdeviitteitä. Lopuksi olen
kuitenkin listannut joitakin nettikirjoituksia ja julkaisuja, jotka ovat vaikut-
taneet omiin näkemyksiini.
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En myöskään tarjoa käytännön poliittisia ratkaisuja, koska en ole pätevä te-
kemään niin. Ylipäänsä meidän "tavallisen kansan" tehtävä on asettaa ne
arvot ja tavoitteet, joita insinöörit, virkamiehet ja poliitikot sitten yrittävät
toteuttaa. Heidän työnsä (tai paremminkin tehtävänsä) on tehdä ne käytän-
nön ratkaisut; muiden tehtävä on sanoa heille, millaisen yhteiskunnan ha-
luavat. Valitettavasti todellisuudessa asiat menevät usein päinvastoin ja by-
rokraatit päättävät muiden puolesta millainen on hyvä yhteiskunta.

Julkaisen nimimerkillä,  koska uskon asian olevan tärkeämpi  kuin tekijä.
Siksi uskon tekijänoikeuksiinkin vain hyvin rajatussa mielessä: uskon kol-
lektiiviseen omistamiseen ja tekemiseen. Ratkaisuni on myös osa salailun
kulttuuria, johon sosiaaliturvamme kannustaa. Ilkeä työvoimaviranomainen
voisi varmaan päättää, että olen työllistänyt itseni kirjoittamalla tätä, tai että
en ole ollut työmarkkinoiden käytettävissä koska kirjoittaminen on vienyt
kaiken aikani (mitä se ei suinkaan ole tehnyt).

Nimettömyys  tekee  kokemuksellisesta  lähestymistavasta  kuitenkin  haas-
teellisen. Omista kokemuksista on vaikea kirjoittaa ymmärrettävästi jos ei
halua paljastaa itsestään liikaa yksityiskohtia, kuten asuinpaikkaa tai am-
mattia. Siksi teksti menee paikoin teoreettisemmaksi kuin haluaisin, mutta
olen  yrittänyt  kuitenkin  juurruttaa  sen  omaan  elämääni  mahdollisimman
konkreettisesti.

Olen yli  30-vuotias maisteri  enkä ole viettänyt  päivääkään palkkatyössä,
ellei palkkatuettua työtä lasketa. Olen ollut työkokeiluissa ja -harjoitteluissa
ja löytänyt niiden avulla oman alani, mikä onkin ainoa asia josta olen kii-
tollinen TE-toimistolle. Valitettavasti pelkkä oman alan löytäminen ei riitä
nykymaailmassa. Minulla on pätevyys kahteen eri ammattiin, joiden työ-
paikat ovat lähes kokonaan julkisella sektorilla. Ainakin toistaiseksi – näillä
näkymin Suomessa ei ole julkista sektoria enää pitkään, ainakaan varteen-
otettavana työnantajana.

Olen siis klassinen ylikoulutettu työtön, minkä vuoksi minulla on paha tai-
pumus käyttää sivistyssanoja, tarpeettoman abstraktia kieltä ja liian moni-
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mutkaisia lauserakenteita. Yritän välttää näitä akateemisuuden kiroja kes-
kittymällä  kokemuksellisesti  hankittuun  tietoon.  Olen  puoluepoliittisesti
sitoutumaton, mutta elän vihervasemmistolaisen arvomaailman mukaisesti
ja kannatan sen kanssa yhteensopivaa politiikkaa, sikäli kuin kukaan on ny-
kyään valmis tekemään sellaista.

Erityisen vaikeasti työllistyvän moniongelmaisen työttömän minusta teke-
vät useat mielen- ja fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat, joiden vuoksi
esimerkiksi suuren henkisen paineen alla tehtävät tai fyysisesti raskaat työt
eivät ole minulle soveltuvia.

Minulla on jonkin verran perittyä varallisuutta, mikä vääristää käsitystäni
siitä millaista on elää sosiaaliturvan varassa. Ei kuitenkaan niin paljon, että
olisin mitenkään laskettavissa ”omistavaan luokkaan”. Tulen siis materiaa-
lisesti hyvinvoivista oloista, joten en sovi ”syrjäytyminen periytyy” -yleis-
tykseen. Ennemminkin olen se poikkeus joka osoittaa että hyvistä lähtökoh-
dista huolimatta voi ”syrjäytyä”.

Käytän paljon lainausmerkkejä, koska yksi keskeisimmistä tehokeinoistani
on käsitteiden uudelleenmäärittely ja kielen haltuunotto. Kieli ja ajattelu ei-
vät ole erotettavissa toisistaan vaan se miten puhumme maailmasta vaikut-
taa siihen miten sen koemme – ja päinvastoin. Kun kyseenalaistan tapoja
ajatella ”työtä”, minun on kyseenalaistettava myös tapoja puhua ”työstä”.
Ensimmäisenä otan haltuun käsitteen ”työväen presidentiltä”.
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1. Oleskeluyhteiskunta

Sauli Niinistö käytti uudenvuoden puheessaan 2013 ilmaisua ”oleskeluyh-
teiskunta” kielteisessä sävyssä. Hän viittasi sillä yhteiskuntaan, jonka palk-
katyötä vailla olevat jäsenet kuvittelevat voivansa vain laiskotella veron-
maksajien kustannuksella ja jättää tietoisesti  ”omat mahdollisuudet  käyt-
tämättä”. Itse kuitenkin koen tuon sanan yksinomaan myönteisesti. ”Oles-
kelu” on minulle hyvän elämän ytimessä: ajatus yhteiskunnasta, jossa saa
myös olla, eikä vain tehdä ja suorittaa, on inhimillinen ja tavoittelemisen
arvoinen.

Oleskelu ei tarkoita toimettomuutta. Se kuitenkin tarkoittaa ”työttömyyttä”
siinä mielessä, että toimeliaisuus löytää purkautumisväylänsä palkkatöiden
ulkopuolelta.  Työn  käsitettä  käytetään  kulttuurissamme  hyvin  yksipuoli-
sesti: jos joku sanoo julkisesti ”työ”, se tarkoittaa todellisuudessa palkka-
työtä, jota tehdään työpaikalla. Tämän vuoksi käytän sanaa ”työ” korkein-
taan lainausmerkeissä. Puhun asioista mieluummin niiden omille nimillä:
palkkatyöstä ja palkkatyöttömyydestä.  Pamflettini  päätarkoitus onkin ky-
seenalaistaa yhteiskunnassamme vallitsevia käsityksiä siitä mitä ”työ” tar-
koittaa.

”Työtä” on nimittäin monenlaista, ja vain yhdenlaisesta maksetaan palkkaa.
On kotitöitä ja vapaaehtoistöitä, harrastuksia ja talkoita. Näitä ei kuitenkaan
lasketa  oikeaksi  työksi.  Esimerkiksi  Elinkeinoelämän  valtuuskunnan
johtaja Matti Apunen on sanonut, että ”ihminen toteuttaa itseään parhaiten
tekemällä oikeaa, merkityksellistä työtä”. Jos Apunen olisi oikeasti tarkoit-
tanut,  mitä sanoi,  olisin  aivan samaa mieltä.  Lausunto on kuitenkin esi-
merkki työhön liittyvistä kielipeleistä.  Leppoistamisen eli työnteon vapaa-
ehtoisen vähentämisen turmiollisuudesta puhunut Apunen tarkoitti ”oikeal-
la, merkityksellisellä työllä” ainoastaan palkkatyötä. 

Palkkatyö ei kuitenkaan ole läheskään aina tekijälleen merkityksellistä, eikä
merkityksellisestä työstä läheskään aina makseta palkkaa. Itse sanoisin että
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ihmisenä olemiseen kuuluu keskeisesti toimeliaisuus, mutta ei ”työ” siinä
merkityksessä jossa Apunen siitä puhuu. Luominen ja tekeminen ovat erot-
tamaton osa ihmisenä olemista, mutta palkkatyö tai työn käsite eivät.

Se,  että  työnteko  täytyy  edes  käsitteellistää  muusta  elämästä  erilliseksi
asiaksi, osoittaa sen että ”työstä” on tullut huonolla tavalla itseisarvo, asia
jota tehdään työsuhteessa työpaikalla – ei osana muuta elämää, vaan eril -
lään siitä. Samalla yhteiskunnasta on tullut riippuvainen palkkatyöstä. Il-
man palkoista maksettuja veroja ja kulutusta ei ole talouskasvua, eikä ilman
talouskasvua ole hyvinvointia.  Ilman sitä ei ole esimerkiksi sitä sosiaali-
turvaa, jonka varassa olen elänyt melkein koko aikuisen elämäni.

Suurimman osan ihmisen historiasta ei ole tehty, on vain oltu. Elämä ei silti
ole ollut leppoisaa: fyysinen työ on ollut välttämätöntä hengissäpysymisen,
olemassaolon kannalta. Kivikautinen ihminen teki todennäköisesti vain sen
verran ”työtä” kuin selviytyminen edellytti, eikä yhtään enempää. Joskus se
oli paljon, joskus ei, mutta todennäköisesti elämä oli karua.

Nykyajan länsimainen ihminen ei yleensä joudu taistelemaan pysyäkseen
hengissä – ainakaan pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Valtaosan ihmis-
kunnan työstä tekevät koneet ja polttoaine, joiden ansiosta esimerkiksi yksi
maanviljelijä voi ruokkia 70 ihmistä. Suurimmalla osalla länsimaalaisista ei
ole mitään fyysistä pakkoa tehdä työtä oman toimeentulonsa turvaamiseksi.
Ainoa pakko tulee yhteiskuntajärjestelmän, markkinoiden ja valtiokoneis-
ton taholta.  Ensimmäistä kertaa kun lajimme historiassa ei  ole fyysisesti
pakko tehdä töitä, taloutemme pakottaa keksimään uusia työpaikkoja niiden
tilalle, jotka automaatio on tehnyt tarpeettomiksi.

Tulevaisuus näyttää entistäkin työttömämmältä, sillä koneet hoitavat vastai-
suudessa yhä suuremman osan yhteiskunnan tehtävistä. Tämä johtuu ihan
vain siitä, että ne tekevät fyysisen ja suorittavan työn halvemmalla ja tehok-
kaammin kuin ihminen. Joidenkin arvioiden mukaan puolet nykyisistä työ-
paikoista voivat lähivuosikymmeninä kadota teknologisen kehityksen ja au-
tomaation lisääntymisen myötä. Tällaisessa skenaariossa on omituista aja-
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tella, että häviävien työpaikkojen tilalle olisi revittävä tyhjästä merkitykset-
tömiä töitä.  Automaatio lähinnä herättää pelkoa työpaikkojen menettämi-
sestä, vaikka se pitäisi ottaa ilolla vastaan.

Teknologinen kehitys  on pitkälti  tapahtunut,  koska ihminen on halunnut
helpottaa elämäänsä ja vapautua työnteosta. Ihminen voisi vihdoinkin noja-
ta taaksepäin ja  oleskella.  Harrastaa ja  elää,  riippumatta  siitä  onko joku
markkinoilla valmis tai kykenevä maksamaan heille siitä palkkaa. Oleskelu
vapauttaa ihmisen tekemään yksinomaan mielekkäitä asioita, työtä joka on
oma palkkionsa.

”Työttömät”, eli palkkatöitä vailla olevat ihmiset, ovat jo nyt hyvä esimerk-
ki mielekkäästä olemisesta ja siitä miten oleskeluyhteiskunta toimii. Monet
työttömät harrastavat toimintaa markkinoiden ulkopuolella. TE-toimistolle
mistään tästä ei tietenkään kannata kertoa, koska heidän virkailijoillaan on
kohtuuttoman  suuri  valta  tulkita  mitä  moninaisempi  toimeliaisuus  työn-
teoksi  tai  yrittämiseksi.  Jos  mielii  saada  työmarkkinatukea,  on  viisainta
esittää olla tekemättä mitään, sillä ajan käyttäminen mihin tahansa muuhun
kuin työnhakuun saattaa TE-toimiston tulkinnan mukaan tarkoittaa itsensä
työllistämistä.

Esimerkiksi kahvin tarjoilu ystävän pyörittämän kierrätyskeskuksen avajai-
sissa  johti  parkanolaisen  Eija  Partasen  työmarkkinatuen  katkaisemiseen,
mikä on erittäin tragikoomista kun samanaikaisesti työttömiä moititaan pas-
siivisuudesta ja hallitus suunnittelee meidän ”aktivointia” eli velvollisuutta
tehdä pakkotöitä avustavissa tehtävissä pari tuntia päivässä. Tässä yhtey-
dessä on puhuttu jopa siitä, että työttömät pitäisi ”velvoittaa osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan  vähintään  kaksi  tuntia  viikossa”.  Haluaisin  nähdä
millä taikatempulla ihminen velvoitetaan vapaaehtoisuuteen.

Ilmeisesti  ”työttömiä” ei haluta osallistumaan yhteiskuntaan millä tavalla
tahansa, vaan tarkasti rajatulla ja määrätyllä tavalla. Työllä ei oikeasti ole
arvoa ellei se ole palkkatyötä, vaikka kovasti poliittisessa retoriikassa hoe-
taankin että ”kaikki työ on arvokasta”. Tuntuu siltä, että he jotka useimmin
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noin sanovat, tarkoittavat sitä kaikkein vähiten. He tarkoittavat oikeasti että
”kaikki palkkatyö on arvokasta”. Jos joku on jäänyt palkkatyötä vaille, on
pakkotyökin ilmeisesti vapaaehtoistyötä hyväksyttävämpää, koska mukana
on rangaistuselementti. Sitä vain kutsutaan aktivoinniksi tai osallistamisek-
si. 

Työttömyys on tarkoitettu tyhjäksi välitilaksi jossa ihmisen elämässä ei ole
muuta sisältöä kuin työnhaku. Oikeus vapaaehtoistyöhön ja harrastuksiin
on ansaittava tekemällä  ensin palkkatöitä.  Myös  opiskelijat  saavat  tehdä
vapaaehtoistyötä,  mutta  heitä  rangaistaan  tuosta  vapaudesta  naurettavan
heikolla  opintotuella.  Tai  oikeastaan  oikeus  opiskellakin  on  ansaittava
palkkatyöllä, joko tekemällä töitä opiskelun ohessa tai sen jälkeen (lainan
takaisinmaksu) – yleensä molemmilla. Työtönhän ei saa myöskään opiskel-
la tai kehittää itseään.

Nykyään on sentään mahdollista  opiskella omaehtoisesti  työttömänä,  jos
sen voi osoittaa parantavan merkittävästi työllisyysmahdollisuuksia, tai jos
opiskelu on osa-aikaista. Osa-aikaisuus ei tässä liity mitenkään siihen kuin-
ka paljon opiskeluun käyttää aikaa, vaan siihen mitä TE-toimisto määritte-
lee osa-aikaiseksi. Esimerkiksi yliopistossa opiskelu on aina täysipäiväistä
vaikka suorittaisi kuinka vähän kursseja.

Myös ”tavanomainen” vapaaehtoistyö ”yleishyödyllisissä yhteistöissä” on
sallittua, mutta laki ja TE-toimiston ohje asiasta on vähintäänkin monitul-
kintainen. Kun yritin saada asiaan selvyyttä soittamalla Työlinjalle, minulle
vastasi molemmilla kerroilla eri virkailija, eikä kumpikaan osannut vastata
kysymyksiini koska ”ohje oli  hukassa”. Tätä tietysti  edelsi pitkä jonotta-
minen, ensimmäisellä yrittämällä puheluni ei edes mahtunut jonoon.

Ilmeisesti  TE-toimistolla ei  ole resursseja kunnolliseen asiakaspalveluun,
mutta työttömien kyttäämiseen kylläkin. Esimerkiksi Partanen menetti työt-
tömyysetuutensa koska antoi lehdessä haastattelun omalla nimellään ja hä-
net oli  ”nähty usein  [kierrätyskeskus]  Marmiassa”. On ylipäänsä kohtuu-
tonta, että ihmisen perustoimeentulo voidaan katkaista yksipuolisesti ilman
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varoitusta.

TE-toimisto ei anna toisia mahdollisuuksia. Valitusoikeus ja pitkät käsitte-
lyajat eivät paljoa lohduta jos kyse on päivittäisestä toimeentulosta ja arjes-
sa selviämisestä. Sitä paitsi apua tarvitsevat yleensä ne, joilla on kaikkein
vähiten  voimia  paperisotaan.  Työttömyysasioissa  neuvoo  kaiken  lisäksi
taho, jolla on myös yksipuolinen oikeus katkaista tuet. Tämä tekee työttö-
myysturvan yksityiskohtien hahmottamisesta ongelmallista ja ”työttömän”
tärkeimmäksi tiedonlähteeksi voivat tässä pinteessä muodostua Google ja
Suomi24:n keskustelupalsta.

Aktiivisena työttömänä oppii nopeasti vainoharhaiseksi, varovaiseksi ja pi-
tämään matalaa profiilia. Itse en esimerkiksi uskalla kysyä mitään työttö-
myysturvasta muuten kuin anonyymillä puhelulla prepaid-liittymästä. Pel-
kään lipsauttavani vahingossa jotain, mikä virkailijan mielestä johtaa ka-
renssiin. Maalaisjärjellä ajateltuna sallitulta vaikuttava toiminta, vaikkapa
kahvin tarjoilu, voikin olla viranomaisen mielestä ehdottomasti kiellettyä.

Ei ole ihmekään, että työttömiä pidetään laiskoina, koska aktiiviset työttö-
mät joko menettävät tukensa tai sitten pysyvät visusti hiljaa. Jos haluaisi
pelata sääntöjen mukaan, työttömäksi jäävän pitäisi myös lopettaa kaikki
aikaa vievät ja aktiivisuutta edellyttävät harrastuksensa. Niitä saa sitten lu-
van jatkaa, kun on ansainnut paikkansa yhteiskunnassa tekemällä palkka-
työtä.

Tuntuu että lehdistössä kirjoitetaan vain kahdenlaisista sosiaaliturvalla elä-
vistä ihmisistä: ensimmäinen näistä stereotyypeistä on peruskoulun jälkeen
kotiin tietokonepelejä pelaamaan jäänyt sossupummipoika, joista kuuluisin
on opiskelijalehti Tuiman haastattelema Tatu; toinen on Eija Partasen kal-
tainen työtön, joka on erehtynyt tekemään jotain omilla eikä työmarkkinoi-
den ehdoilla. Lehdistö ei mitenkään suhteuta näitä tapauksia ”työttömien”
elämäntilanteiden moninaisuuteen tai työmarkkinoihin kokonaisuutena.

Koska valtamedia on omistavan luokan hallussa, on vaikea välttyä ajatuk-
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selta, että se yrittää tarkoituksella luoda yksipuolista kuvaa sosiaaliturvasta:
ensin mainittu ”sosiaalipummin” stereotyyppi on kohdistettu keskiluokkai-
sille  veroja  maksaville  ”kunnon  kansalaisille”  ja  sen  tarkoituksena  on
muuttaa yhteiskunnallinen ilmasto vihamieliseksi ”vastikkeetonta” sosiaali-
turvaa kohtaan. Jälkimmäisen stereotyypin kohderyhmänä taas ovat sosiaa-
liturvan varassa elävät, jotka yritetään siten pelotella passiivisiksi – tai ai -
nakin olemaan aktiivisia salaa, ettei tukia vain leikata. Tälläkin on sama
vaikutus yleiseen asenneilmastoon, koska työttömät vaikuttavat laiskoilta.

Mielikuva toimettomasta ”työttömästä” pitää siis osittain paikkansa, mutta
median yksipuolisuuden vuoksi muodostuu väärinkäsitys siitä, että kaikki
työttömät sopivat näihin stereotyyppeihin. Valitettavasti sama mustavalkoi-
suus luonnehtii myös politiikkaa. Miten poliitikot edes voisivat tehdä muu-
hun perustuvia päätöksiä? He ovat yhteiskuntamme ”menestyjiä”, joilla ei
todennäköisesti ole omakohtaista kokemusta sosiaaliturvalla elämisestä, jo-
ten heidän käsityksensä ovat pitkälti median varassa.

Silloinkin kun ”työttömät” oikeasti ovat passiivisia, pääsyy on sosiaalitur-
vassa, ei palkkatyöttömien omissa taipumuksissa. Työttömyysturva ei mil-
lään tapaa kannusta tekemään yhtään mitään, mutta se ei johdu siitä että so-
siaaliturva olisi liian hyvä, vaan siitä että se on liian huono, byrokraattinen
ja joustamaton.
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2. Vieraantunut palkkatyö

”Tietokoneella pelaavan sosiaalipummin” stereotyyppi tietysti havainnollis-
taa hyvin Suomen nykyistä työelämää. Minä en näe ongelmana sosiaalitur-
vaa tai pelaamista, vaan työmarkkinat. Yhteiskunnassamme ei oikeasti ole
juurikaan tietokoneella pelaamista mielekkäämpiä työpaikkoja. Mietitään-
pä: suurin osa palveluyhteiskunnan töistä on käytännössä tietokoneella is-
tumista, aivan kuten pelaaminenkin. Merkittävä ero on kuitenkin siinä, että
pelaaminen on mielekästä, itseisarvoinen palkkatyö ei. 

Tietokoneella pelaaminen on helpoin tapa hankkia onnistumisen ja hallin-
nan kokemuksia vaikeasti hahmotettavassa maailmassa. Niissä näkee teko-
jensa  välittömät  seuraamukset.  En itse  ole  peliharrastaja,  mutta  minäkin
koen, että onnistumisen ja hallinnan tunteiden saaminen työmarkkinoilla on
aivan liian vaivalloista ja hankalaa. Työmarkkinoiden ulkopuolinen toimin-
ta tuntuu minusta kaikin tavoin mielekkäämmältä ja tuottoisammalta.

Toisin kuin pelikokemukset, nykyaikaiset työtehtävät ovat sirpaleisia osia
kokonaisuudesta. Työntekijä on todennäköisesti häviävän pieni osa moni-
kansallisen  yrityksen  toimintaa,  jolloin  oman  työn  merkitystä  on  vaikea
nähdä. Kyse on Karl Marxin ajattelusta tutusta  vieraantumisesta. Tavalli-
sesti vierastan Marxista puhumista, sillä hänen nimellään ja ajatuksillaan on
melkoisesti ideologista ja historiallista painolastia. Maailma on muuttunut
niin paljon, että hänen ajankohtaisuutensa on vähintäänkin kyseenalaista.
Tässä teen kuitenkin poikkeuksen, sillä olen kokenut vieraantumista omas-
sa elämässäni. Kyse ei siis ole siitä että ottaisin jonkun ikivanhan käsitteen
ja yrittäisin väkisin tulkita maailmaa sen kautta, vaan siitä, että kukaan ei
ole vielä keksinyt käsitettä joka paremmin vastaisi kokemustani.

Lyhyesti vieraantuminen tarkoittaa työntekijän emotionaalista etääntymistä
omasta  toiminnastaan  ja  työnsä  tuotteesta.  Esimerkiksi  pitkälle  viedyssä
erikoistumisessa yksi henkilö tekee vain yhden osan tuotteesta, eikä välttä-
mättä ymmärrä merkitystään kokonaisuudessa. Vieraantunut työ ei liity mi-
tenkään  työntekijän  muuhun  elämään  vaan  on  ainoastaan  väline  palkan
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saamiseksi, ja palkka sitten käytetään siihen ”oikeaan” elämiseen. Työllä ei
ole muuta henkilökohtaista merkitystä kuin siitä saatava korvaus, eikä työ-
hön voi silloin syntyä samanlaista tunnesidettä kuin jos sen tekemisellä oli-
si myös itseisarvo – jos työ itsessään olisi tyydyttävää ja merkityksellistä.

Marx kirjoitti aikansa tehdastyöstä, mutta nyky-Suomen kannalta havain-
nollisempi esimerkki löytyy palvelualalta, joka ei poikkea teollisesta liuku-
hihnatyöstä niin paljon kuin luulisi. Esimerkiksi käy vaikkapa Subway-pi-
karuokaketju, jossa tuotteen tilaus- ja valmistusprosessi määritellään asiak-
kaan puolesta tarkasti, ja oman leivän valmistaja voi vaihtua lennosta kes-
ken ostotapahtuman, koska jokainen tuote valmistetaan saman kaavan mu-
kaisesti.

Melkein  mikä  tahansa  myyntityö  on  malliesimerkki  vieraantumisesta.
Ruokakaupassa, tai siellä Subwayssa, myyjät myyvät tuotteita täysin vie-
raantuneena  niiden  tuotantoprosessista.  Elintarvikkeet  vain  ilmaantuvat
hyllyihin ja vitriineihin eri puolilta maapalloa automaattisesti, eikä työnte-
kijän ole mahdollista tai tarpeellista tietää mitään niiden valmistuksesta tai
kuljetuksesta, vaikka ne saattavat sisältää eettisesti ja ekologisesti hyvinkin
kyseenalaisia vaiheita. Myyjälle ei kuulu mikään muu kuin myyminen, eikä
mikään muu ole hänen vastuullaan.

Ruokakaupassa erilaiset eettisen ja ekologisen kaupan sertifikaatit ovat toki
yleistyneet, mutta samalla tavalla nekin ovat täysin vieraita myyjille ja os-
tajille. Reilu Kauppa ja Luomu ovat brändejä, joiden taustalla vaikuttavista
kriteereistä ja myöntämisprosesseista ei olla tietoisia. Huonompi tilanne on
esimerkiksi  vaatekaupassa,  jossa  erilaisia  ”eettisen  kuluttamisen”  sertifi-
kaatteja ei juurikaan käytetä. Myyjän tehtävä on myydä ja ajatella myynti-
tapahtuman lisäksi korkeintaan muotia, ei sitä että farkkujen hiekkapuhal-
lus aiheuttaa työntekijöille syöpää, tai että vaatteiden valmistukseen käytet-
ty vesi on pois kehitysmaiden juomavedestä.

Hyvä  esimerkki  on  myös  elektroniikkateollisuus,  erityisesti  siksi  että  se
käyttää paljon harvinaisia metalleja, jotka tuotetaan epäilyttävissä olosuh-
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teissa esimerkiksi Kongossa. Laitteet myös palaavat nopeasti kehitysmai-
hin, mihin jätteidenkäsittely on ulkoistettu. Siellä ne aiheuttavat lisää pai-
kallisia ympäristö- ja terveysongelmia. Mutta se ei ole myyjän – työnteki-
jän – tai kuluttajan ongelma. Myyntitöissä todennäköisesti myös myydään
hyödykkeitä jotka vanhentuvat tarkoituksella nopeasti – joko muodin muut-
tumisen tai fyysisen hajoamisen kautta.

Tässä oli vain muutama esimerkki vieraantumisesta ja ilmiö ulottuu paljon
myyntityötä  laajemmalle.  Nykyaikainen  työntekijä  on  merkityksetön  ja
korvattavissa oleva ratas rasvatussa tuotantokoneistossa. Toki tämä on vain
oma kokemukseni; Siwassa, Subwayssa,  H&M:llä tai Gigantissa on var-
masti töissä myös ihmisiä jotka pitävät siitä mitä tekevät, ja kokevat aidosti
kohtaavansa ja auttavansa toisia ihmisiä työssään. Itse haluan syvemmän ja
merkityksellisemmän yhteyden kaikkeen mihin elämässäni ryhdyn.
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3. Markkinoistakieltäytyjät

Yhä laajempi osa inhimillisestä toiminnasta tapahtuu markkinoilla. Markki-
namekanismit  ovat  laajentuneet  niin  moneen  suuntaan  kulttuurissamme,
että ne vaikuttavat niihinkin suhteisiin joita ei määritellä rahalla. Kysynnäs-
tä ja tarjonnasta puhuminen on levinnyt lukemattomille ihmiskokemuksen
aloille. Kyynisimmät kriitikot puhuvat parisuhdemarkkinoista, tai vaikkapa
luontomarkkinoista joilla kulutamme ekosysteemipalveluita.

Kun  puhun  markkinoista,  en  tarkoita  ”vapaata  markkinataloutta”,  koska
sellaista ei ole olemassa. Puhun markkinataloudesta, jonka virheitä korjaa
julkinen  sektori.  Siitä  talousjärjestelmästä,  jossa  me  Suomessa  elämme.
Vapaus on kuitenkin markkinatalouden ideologinen pohja, joten puhun pal-
jon vapaudesta ja kritisoin markkinoiden vapauskäsitystä. Ei ihminen voi
olla vapaa, jos hänen toimintaansa rajoittavat markkinamekanismit. Julki-
sen sektorin tehtävä olisikin kompensoida tätä niin, että ihminen on halu-
tessaan vapaa toteuttamaan itseään myös markkinoiden ulkopuolella. Oma
kokemukseni kuitenkin on, että valtio palvelee markkinoita, ei toisinpäin.

Erittelen tässä kolme markkinatalouden puolta, jotka liittyvät kokemuksee-
ni ”työttömänä”:

1. Työ- ja koulutusmarkkinat (tämä luku)
2. Kulutus- ja aatemarkkinat (luku 4)
3. Kulttuuri- ja tiedemarkkinat (luku 5)

Markkinavoimat toimivat teoriassa ihanan yksinkertaisesti ja virheettömäs-
ti: esimerkiksi työvoiman tarjonta ja kysyntä mukautuvat vastaamaan toi-
siaan  aina  tehokkaimmalla  mahdollisella  tavalla.  Työntekijät  hakeutuvat
niille aloille ja alueille joilla työvoimalle on kysyntää. Käytännössä se ei
kuitenkaan ole  niin  helppoa ja  kaunista.  Jotta  töiden kysyntä  ja  tarjonta
kohtaisivat, on työvoiman esimerkiksi oltava liikkuvaa: työntekijät muutta-
vat sinne missä työnantajat ovat. Tässä oletetaan että ihmiset ovat ”ratio-
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naalisia  toimijoita”,  joita  ei  elämänpäätöksissään  kiinnosta  mikään  muu
kuin työpaikan sijainti. Ihmisen on siis oltava juureton ja paikaton. Työ-
paikka voittaa kotipaikan. Elämässä keskeisintä on palkkatyö ja asuinpai-
kan on määräydyttävä sen mukaan.

Koulutus on niin kiinteässä yhteydessä työmarkkinoihin, että siitä on luon-
tevaa puhua samalla. Hyvinvointivaltiossa koulutus ja sivistys ovat teorias-
sa itseisarvoja, mutta käytännössä muuallakin kuin ammatillisessa koulu-
tuksessa tähdätään koko ajan enemmän vastaamaan työmarkkinoiden tar-
peisiin.  Opiskelijatkin  ovat  koulutuspolitiikan  näkökulmasta  paikattomia
olentoja, joiden on muutettava opiskelupaikalle hankkimaan pätevyys työ-
paikkaa  varten.  Useat  palaavatkin  kotipaikalle  opiskelun  jälkeen,  koska
siellä ovat ihmisen juuret – jos vain onnistuvat saamaan sieltä työpaikan.

Yhdessä tämä työ- ja koulutusmarkkinoiden muodostama kokonaisuus raa-
mittaa  voimakkaasti  normaalina  pidetyn  elämän  sisältöä.  Ensimmäinen
asia,  joka uudesta  tuttavuudesta halutaan tietää,  on yleensä opiskelu- tai
työpaikka. ”Mitä sinä teet (elääksesi)?” on kysymys, johon ei haluta vas-
taukseksi muuta kuin se, mitä ammattia ihminen opiskelee tai harjoittaa. Ih-
mistä määrittää hänen koulutus- ja työpoliittinen statuksensa, ei se mitä hän
tekee markkinoiden ulkopuolella tai millainen hän on ihmisenä.

Tämä uraputkiajattelu on kuitenkin vanhentunut, jos se edes koskaan on ol-
lut  todenmukainen.  Ei se oikeasti  mene (enää) niin, että ihminen menee
kouluun, löytää oman alansa, erikoistuu niihin töihin, antaa oman panok-
sensa yhteiskunnalle ja lopuksi jää eläkkeelle. Esimerkiksi oma elämäni ei
ole noudattanut tuota kaavaa: muutin kyllä kotipaikalta opiskelupaikalle ja
hankin pätevyyden. Se tuli kuitenkin alalta, jolle tajusin liian myöhään ole-
vani täysin epäsopiva niin sosiaalisilta kyvyiltäni kuin fyysiseltä ja henki-
seltä terveydeltänikin. Hankin pätevyyden puhtaasta velvollisuudentunnos-
ta: olin elämässäni niin vailla suuntaa, että en mitään muutakaan keksinyt.

Sitten muutin paikalle, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista katego-
rioista.  Muutollani  ei  ollut  mitään  tekemistä  juurten,  opiskelun  tai  työn
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kanssa. Muutin paikkakunnalle josta pidän. Sinne liitin identiteettini ja siitä
tuli minun kotini. Etsin omimmalta tuntuvan alan, jota kotipaikassani voi
opiskella, ja hankin itselleni sieltä uuden ammatin. Tein vähän työharjoittel-
uja ja tiesin löytäneeni kutsumukseni. Sitten huomasin, että paikkakunnalla
on valtava kilpailu alan paikoista, joita on häviävän vähän työnhakijoihin
verrattuna.

Olin löytänyt oman juttuni, mutta olin löytänyt myös oman paikkani. Mi-
nulle  oli  syntynyt  kaksi  keskenään ristiriitaista  identiteettiä:  ammatti-  ja
paikallisidentiteetti. Tätä puolta ihmisyydestä työ- ja koulutusmarkkinoilla
ei voida kuitenkaan hyväksyä. Olen tilanteessa, jossa muutto muualle veisi
pohjan koko elämältäni: miellyttävälle paikkakunnalle muuttaminen oli rat-
kaisevassa  osassa  kun  toivuin  pitkäaikaisesta  masennuksesta,  ja  uudella
paikkakunnalla joutuisin rakentamaan sosiaaliset verkostoni uudestaan tyh-
jästä. Olisin eristäytynyt  ja onneton, ja onneton ihminen tekee työnsä, ja
kaiken muunkin, huonommin kuin onnellinen.

Tällaisessa tilanteessa minun tietenkin pitäisi etsiä töitä joita rakkaalta koti-
paikaltani löytyy, mutta ne eivät kuitenkaan ole töitä joista pidän. Suoma-
laista yhteiskuntaa ei tietenkään ole rakennettu ainoastaan työllä josta on
pidetty, mutta sen aika on jo ohi. Suomalainen yhteiskunta on nähdäkseni
valmis, eikä tarvitse enää lisää rakentamista. Kaikki on valmista oleskelua
ja kivojen asioiden tekemistä varten. Elämme maassa jossa teoriassa (mutta
ei  käytännössä)  kaikille  on  taattu  materiaaliset  perustarpeet.  Tai  ainakin
elimme, ennen kuin 1990-luvun lamasta alkanut leikkauspolitiikka alkoi ra-
pauttaa tätä hyvinvointia.

On kaikkien etu, että ihmiset tekevät vain miellyttäviä asioita, koska niissä
he ovat yleensä parhaimmillaan. Itse en ainakaan osaa sitoutua henkisesti
epämiellyttävään ja merkityksettömäksi kokemaani työhön, enkä siksi teki-
si sitä täydellä antaumuksella. Tekisin sen lähinnä juuri niin hyvin ettei pot-
kujen uhkaa olisi. Minussa on tosin myös perfektionistin vikaa, joten en ole
hyvä tekemään asioita puolivillaisesti. Epämiellyttävässä työssä se johtaisi
luultavasti vain loppuunpalamiseen.
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Tiedän olevani luonnonlahjakkuus työssä johon minulla on koulutus. Työ-
paikkoja ei vain ole. Olen kyllä hakenut niitä joka kerta kun tarjolla on ol-
lut, mutta niin on moni muukin. Joskus haen myös koulutustani vastaamat-
tomia töitä, vaikka en näekään siinä mitään mieltä. Olisi melkoista tuhlaus-
ta opiskella monivuotinen korkeakoulututkinto ja sitten tehdä jotain mikä ei
liity siihen  mitenkään.  Ei  kauheasti  kiinnosta  osallistua työmarkkinoille,
jotka eivät anna ihmisen tehdä sitä missä hän on parhaimmillaan.

Minua on helppo syyttää nirsoksi, koska en hae mitä tahansa töitä, mutta se
on itse asiassa perustuslaillinen oikeuteni. Se on peräti ihmisoikeus:

”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan
työllä, ammatilla tai elinkeinolla.” (perustuslaki mom. 18)

”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmu-
kaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.”  (Ih-
misoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 23. artikla, 1. mom.)

Koska työmarkkinat eivät voi tarjota minulle työtä josta pidän ja jossa olen
hyvä,  teen  sitten  vastaavia  asioita  työmarkkinoiden  ulkopuolella.  Uskon
että siitä on yhteiskunnalle enemmän hyötyä kuin siitä, että yrittäisin tehdä
työmarkkinoilla vastenmielisiä palkkatöitä. Nyt minulta tosin jäävät verot
maksamatta  ja  palkan  mahdollistama  kulutus  suorittamatta,  mutta  uskon
enemmän omaan konkreettiseen työpanokseeni ja asioihin joita tuotan fyy-
sisesti. Kuten esimerkiksi tämä pamfletti ja ne vapaaehtoistyöt, joita en sai-
si tehdä. 

Suurin osa  avoimilla  markkinoilla  tarjolla  olevista  töistä  tuntuu  minusta
epäeettisiltä, mutta työmarkkinoilla pitäisi käyttäytyä ikään kuin ”mikä ta-
hansa työ on arvokasta”, vaikka suuri osa siitä on itse asiassa monella ta-
valla haitallista. Päällimmäisenä tulevat mieleen lukuisat länsimaiselle ku-
lutusyhteiskunnalle oleelliset työt jotka aiheuttavat suurta tuhoa ympäris-
tölle, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kautta.

Tähän liittyy myös henkilöauton korvaamaton rooli yhteiskunnassa. Voisin
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varmaan hakea tuplasti nykyistä enemmän alani töitä, jos minulla olisi oma
auto käytössä, koska julkisilla ei pääse kovinkaan hyvin kulkemaan naapu-
ripaikkakunnissa oleviin työpaikkoihin. En kuitenkaan halua omistaa hen-
kilöautoa,  koska en halua siitä  seuraavia hiilidioksidipäästöjä  kontolleni.
Olen kyllä omistanut auton, joten tiedän kuinka kallista, hankalaa ja turhaa
sellaisen omistaminen on kaupungissa. 

Palkkatöistä puhutaan usein kuin ne olisivat täysin arvovapaata aluetta, että
palkkatyö on jossain moraalin ulkopuolella. Jotain vain yksinkertaisesti on
pakko tehdä palkkansa eteen. Siksi en haluakaan syyllistää ketään epäeetti-
sestä työstä, mutta olen iloinen ettei minun ole tarvinnut tehdä sellaista päi-
vääkään.

Meillä  on  aseistakieltäytyjäliitto  niille  jotka  eivät  eettisistä  syistä  halua
osallistua asemarkkinoille (bisnestä se sotakin on), mutta ei työstäkieltäyty-
jäliittoa  niille  jotka  eivät  halua  osallistua  työmarkkinoille.  Aivan  kuten
aseistakieltäytyjät, myös palkkatöistä kieltäytyjät asetetaan tiukan sosiaali-
sen kontrollin ja kyykytyksen kohteeksi.

Toisaalta totaalikieltäytyjällä on parempi asema, sillä hän ei menetä oikeut-
taan  toimeentuloon  vaan perustarpeista  huolehditaan  vankilassa.  Siitä  ei
myöskään jää jälkeä rikosrekisteriin; sen sijaan jokaisesta työttömyyspäi-
västä jää jälki CV:hen, ”työrekisteriin”. Työnantajalla on heti syy epäillä
pahinta, jos hakijan ansioluettelossa on vuosia joilta ei ole merkintöjä. Uran
rakentaminen on jatkuvaa kilpailua, josta ei saa ottaa hengähdystaukoja.

Työelämän kilpailukeskeisyys itse asiassa saakin työnhaun tuntumaan mi-
nusta sodankäynniltä, sikäli kuin rauhan aikana eläneenä siitä mitään tie-
dän. Minua ei kiinnosta hakea töitä markkinoilta, joilla minun pitää joten-
kin todistella olevani parempi kuin muut hakijat. En ole, olen ihan saman-
lainen kuin kaikki muutkin. Minä uskon yhteistyöhön, en kilpailuun. Sitä
paitsi joku muu kuitenkin tarvitsee niitä töitä minua enemmän. Joku jolla
on perhe elätettävänään, tai joku jolla omaani kalliimpi elämäntapa.
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Itselleni tuottaa eettisiä vaikeuksia myös niinkin ”pieni” asia kuin töiden te-
keminen osakeyhtiölle, koska en voi olla varma siitä että tekemäni työ to-
della hyödyttää yhteiskuntaa, eikä vain osakkeenomistajia. Mitä isompi ja
kansainvälisempi  firma,  sitä  vieraantuneempaa  oma  työ  on,  ja  sitä  vai-
keampaa on tietää mihin oman palkkatyön arvo lopulta menee. 

Yhdistykset,  osuuskunnat  ja  yhteiskunnalliset  yritykset  tuntuvat  luotetta-
vammilta työnantajilta. Itse olen kuitenkin suuntautunut vahvasti julkiselle
sektorille, koska siellä tunnen olevani kaikkein varmin siitä, että työstäni on
enemmän  yleistä  hyötyä  kuin  haittaa.  Minulle  onkin  aika  sama  teenkö
julkisen sektorin töitä työmarkkinatuella vai palkalla, koska toisten veroista
se  ”loisiminen” kuitenkin maksetaan.  Haluan mieluummin mielekästä  ja
eettisesti kestävää tekemistä kuin paremman elintason.

Toki julkisessa sektorissakin on ongelmansa, mistä byrokraattien haitalli-
nen työ on pahin esimerkki. Julkisella sektorilla työpaikat tunnutaan usein
myös jaettavan nimenomaan suhteiden perusteella,  ja  olen kuullut  juttua
siitä että puoluekirjallakin olisi merkitystä monilla paikkakunnilla. Teorias-
sa julkisen sektorin työpaikat on toki laitettava julkiseen hakuun, eivätkä
ammattitaitoon liittymättömät asiat saisi vaikuttaa valintaan, mutta käytäntö
voikin olla jotain ihan muuta. Tuntuu että työelämä on peli, mutta minulta
ei ole missään vaiheessa kysytty haluanko pelata, ja säännötkin alkavat sel-
vitä vasta kun on jo käytännössä hävinnyt.

Pätevyyden  hankkiminen  ja  työpaikkailmoitusten  selaaminen  ovat  vain
työnhaun jäävuoren huippu, mutta se on edelleen virallinen totuus työllis-
tymisestä, vaikka vain pieni osa ihmisistä pystyy elämään sen mukaan. Töi-
hin ei valita parhaita työntekijöitä vaan ne, jotka ovat parhaita hakemaan
töitä. Omankin alani töihin päästään ujuttautumalla suhteiden kautta johon-
kin harjoittelupaikkaan ja sitten vuosien saatossa nousemalla siellä hierar-
kiatasossa omaa ammattiaan vastaavaan työhön. Tästä ei kuitenkaan kerrot-
tu pitkän opiskeluputkeni  aikana mitään.  Joskus joku sivumennen sanoi,
että opiskelun sivulla olisi hyvä tehdä töitä, että CV näyttää paremmalta.
Minä en ole uskonut, sillä haluan keskittyä yhteen asiaan kerralla. Haluan
tehdä asiat kunnolla, mutta ilman loppuunpalamisen vaaraa.

21



Oman ”urani” kannalta turmiollisimmat valintani  ovatkin varmaan olleet
parista  sijaisuudesta  kieltäytyminen,  koska  halusin  keskittyä  opintoihin.
Halusin metsästää sitä pätevyyttä, vaikka nyt huomaankin että se on täysin
hyödytön roskapaperi ilman riittävää työkokemusta. Annoin työ- ja koulu-
tusmarkkinoille mahdollisuuden, mutta nyt haluan keskittyä saavuttamaan
täyden potentiaalini markkinoiden ulkopuolella.

”Vapaa” markkinatalous ei kuitenkaan anna lupaa olla vapaa muuten kuin
markkinoiden ehdoilla. Esimerkiksi TE-toimisto ei ole olemassa työttömiä
varten, vaan työmarkkinoita. Sehän selviää jo keskeisimmistä sanoista: työ-
markkinatuella tuetaan ensisijaisesti  markkinoita,  ei  työttömiä.  Työtön ei
saa  esimerkiksi  tehdä  vapaaehtoistöitä  ”yrityksessä  tai  tehtävissä,  jotka
yleisesti tehdään yritystoimintana tai työsuhteessa” tai yhteisössä joka on
”verovelvollinen elinkeinotulosta  ja  tuottaa  palveluita  tai  tuotteita  mark-
kinoilla”. Tässähän ei suojella työtöntä, vaan markkinoita. Kielletty vapaa-
ehtoistyö pidentäisi  työntekijän CV:tä,  parantaisi  hänen asemaansa työn-
haussa ja tarjoaisi osallistumisen ja onnistumisen tunteita. Se kuitenkin vää-
ristää työmarkkinoita.

Työttömyys johtuu juuri niiden markkinoiden epäonnistumisesta, joten niitä
kuuluukin vääristää.  Työ ja markkinat  ovat  ihmistä varten,  ei  toisinpäin.
Mutta TE-toimisto on valtiovallan väline työmarkkinoiden ohjailemiseen,
eikä sen ensisijainen tarkoitus ole työttömien auttaminen. Vastikkeelliseen
sosiaaliturvaan siirtymisestä puhuminen on harhaanjohtavaa, sillä se on jo
sitä: vastineeksi työmarkkinatuesta minun on oltava työmarkkinoiden käy-
tettävissä ja pidättäydyttävä markkinoita vääristävästä toiminnasta. Toiston-
kin  uhalla  totean  uudestaan:  sosiaalietuuksista  tekee  passivoivia  niiden
muoto ja ehdot, ei niiden väitetty liiallinen rahallinen arvo.

TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja Kelan tosiasiallinen tehtävä ei ole laki-
sääteisen sosiaaliturvan jakaminen ihmisille vaan sen jakamatta jättäminen.
Jos viranomaisten tarkoitus olisi  ensisijaisesti  taata kaikkien toimeentulo
aukottomasti, meillä olisi käytössä perustulon kaltainen järjestelmä. Tukien
maksaminen olisi pääosin mekaanista rutiinia, ei kannusteloukkuja luovaa
tarveharkintaista  byrokratiaa.  Nyt  sen  sijaan  tarvitaan  viranomaisarmeija

22



tarkistamaan  pilkuntarkasti,  osaako  kansalainen  hakea  juuri  sitä  tukea
johon hän on vaihtelevissa elämäntilanteissaan oikeutettu.

Perustuloa vastustaa mm. ay-liike, joka onkin lopettanut varsinaisen työ-
väenluokan etujen ajamisen, ja päätynyt puolustamaan lähinnä keskiluokan
saavutettuja etuja. Nykyajan sorretulla työläisellä ei ole vakituista työpaik-
kaa eikä ammattiliittoa. Ammattiyhdistysten valta näkyy esimerkiksi siinä,
että vuonna 2013 laajasti julkisuutta saanut työttömille kaavailtu ”työvel-
voite” kattaisi vain ”avustavia tehtäviä”. Näin kukaan pakkotyötä tekevä ei
astuisi  vahingossakaan palkkaa saavan ammattilaisen työnkuvan alueelle.
Risusavotatkin  mainittiin.  Minunkin  korkeakoulutettuna  ihmisenä  pitäisi
tehdä  töitä,  jotka  vaativat  mahdollisimman  vähän ammattitaitoa.  Silläkö
Suomi nousee, että älykkäät, lahjakkaat ja maailman parhaiten koulutetut
ihmiset laitetaan keräämään keppejä metsästä?

Ajatus  siitä,  että  tällainen  yläpuolelta  tuleva ”työvelvoite”  olisi  jotenkin
aktivoiva, on vähintäänkin omituinen. Mitä aktiivista siinä on, että ihminen
velvoitetaan viranomaisen toimesta? Sehän jos jokin on passivointia. Ketä
enää kiinnostaa hakea epämiellyttäviä töitä jos niitä on joka tapauksessa
pakko tehdä?

Tällainen velvoite antaa signaalin siitä, että poliitikotkaan eivät enää usko
työmarkkinoiden toimivan. Vastaavasti työvelvoitettujen epäluuloisuus hal-
litsevaa luokkaa kohtaan kasvaa. Yhteiskunnan köyhimmät ymmärtävät että
hyväosaiset  pitävät  heitä  vähempiarvoisina ihmisinä,  eikä  solidaarisuutta
pahemmin tunneta luokkakuilun yli kummastakaan suunnasta.

Työvelvoitteen kannattajat väittävät että kyse olisi jotenkin kuntouttavasta
toiminnasta, joka ehkäisee mielenterveys- ja päihdeongelmia. Itse en kui-
tenkaan keksi mitään masentavampaa ja mielettömämpää kuin sen, että jou-
tuu tekemään muodon vuoksi  merkityksetöntä  työtä  ollakseen oikeutettu
toimeentuloon.  Minua  kuntouttaa  eniten  se,  että  saan  omilla  (eikä  työ-
markkinajärjestöjen) ehdoillani toteuttaa itseäni.

23



Kun  puhutaan  työttömien  aktivoinnista,  tarkoitetaan  käytännössä  heidän
nöyryyttämistään. Ei työttömiä haluta tekemään mielekkäitä asioita, vaan
joko  palkkatöihin  maksamaan  veroja  tai  sitten  varoittavaksi  esimerkiksi
muille. Byrokraattien tarkoitus on pitää huoli siitä että tietynlainen toime-
liaisuus säilyy haluttavampana kuin toisenlainen. Jos ihminen haluaa tehdä
jotain, hänen on tehtävä se vastineeksi palkasta. Palkkatyössä oleva kunnol-
linen veronmaksaja on toki ansainnut oikeutensa tehdä asioita vapaa-ajal-
laan myös ilman rahallista korvausta. Esimerkiksi verottaja ei rupea valitta-
maan siitä ettei työntekijä ole maksanut harrastamisesta veroa. Kaiketi tä-
hän liittyy se, että palkansaaja maksaa arvonlisäveroa harrastuksistaan, kos-
ka kukapa nyt rahattomasti haluaisi mitään harrastaa.

En luultavasti  saisi  kirjoittaa tätä pamflettia,  koska kirjoittaminenkin voi
jonkun mielestä olla ammatin harjoittamista. En ole kysynyt asiaa suoraan
TE-toimistolta, koska heidän mielipiteensä ei kiinnosta minua. Minulla on
perustuslaissa annettu sananvapaus ja oikeus ilmaista itseäni, joten teen sen
riippumatta siitä mitä joku byrokraatti on asiasta mieltä. TE-toimisto voisi
ainakin teoriassa toimia sensuuriviranomaisena: sananvapaus ei toteudu jos
kirjan kirjoittaminen on tietyltä kansanosalta kiellettyä. Vai onko se vain
osa tätä markkinataloutta, että kaikki on sallittua kunhan sen tekee markki-
noilla eikä huvikseen?

En edes haluaisi kirjoittaa tätä pamflettia, tekisin mieluummin alani töitä
tai kirjoittaisin tietokirjallisuutta itselleni tärkeämmistä asioista. En haluaisi
että minun pitää erikseen puolustaa oikeuttani olla olemassa markkinoiden
ulkopuolella.  En haluaisi  taistella  toimeentulosta  tai  pelätä  viranomaisen
toimenpiteitä. Suomi on kuitenkin tilanteessa, jossa on yksinkertaisesti pak-
ko huutaa naama punaisena, että kaikilla ihmisillä on itseisarvo ja vastik-
keeton oikeus voida hyvin. Maamme syöksyy kovaa vauhtia pahoinvoivaan
luokkayhteiskuntaan, enkä voi olla protestoimatta julkisesti.
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4. Myydään tarpeettomana

Yksi pienituloisuuden ikävimmistä puolista on se, että ns. ”eettinen kulut-
taminen” on kovin vaikeaa. Haluaisin syödä vain reilun kaupan luomuruo-
kaa ja tukea lähituottajia, mutta nämä tuotteet ovat huomattavasti kalliimpia
kuin muut vaihtoehdot. Minun pitäisi siis pyrkiä eteenpäin uralla ja tähdätä
korkeapalkkaisempiin tehtäviin, jotta minulla olisi varaa elää oman moraa-
lini mukaisesti.

”Lompakolla äänestäminen” ei ole demokratiaa, sillä joillakin on miljoonia
ääniä enemmän kuin toisilla. En siis pidä kuluttamalla vaikuttamista realis-
tisena vaihtoehtona, vaan pyrin päinvastoin vaikuttamaan asioihin kulutta-
malla mahdollisimman vähän. Koen että siten minimoin oman elämäntapa-
ni haittavaikutukset paremmin kuin tavoittelemalla korkeampaa elintasoa
”lisä-äänien” toivossa.

Koska en usko kuluttamalla vaikuttamiseen, en voisi myydä mitään. Väli-
tön mielijohteeni olisi sanoa asiakkaille että he eivät oikeasti tarvitse ky-
seistä tuotetta, minkä vuoksi en voi myydä sitä heille. Minä en tietenkään
ole luotettava taho arvioimaan toisten ihmisten tarpeita,  mutta moraalini
suosii tällaista "varman päälle" pelaamista: jos en voi olla varma toiminnan
eettisyydestä, siitä on parasta pidättäytyä kokonaan.

Niputan kulutus- ja aatemarkkinat yhteen, koska ideologiasta on monessa
mielessä tehty kulutustavaraa; ideologisuus on elämäntapa, jota toteutetaan
ensisijaisesti kuluttamalla. Hippi ostaa reilua kauppaa ja luomua, äänestää
lompakollaan.  Konkreettisimmillaan  ideologian  tavaraluonne  näyttäytyy
feissauksessa. MOL:in sivuilta löytyvistä työpaikoista valtaosa onkin joko
puhelinmyyntiä tai feissausta. Ensin mainitussa myydään ihmisille asioita,
joita he eivät  tarvitse ja jälkimmäisessä myydään asioita  (pohjimmiltaan
omaatuntoa), jotka eivät mielestäni ole myytävissä. Moraalia ja etiikkaa ei
tule ulkoistaa kulutustottumuksiin niin, että henkilökohtaisia arvoja toteute-
taan ainoastaan valitsemalla mihin omat rahansa laittaa.
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Koska en ole löytänyt työelämästä itselleni paikkaa, olen luonnollisesti har-
kinnut  myös  politiikkaan lähtemistä.  Olen kuitenkin todennut,  että  se  ei
sovi minulle. Poliitikko on ennen kaikkea esiintyjä. Vaalimenestyksessä ei
niinkään  ole  ratkaisevaa  ehdokkaan  ideologia  tai  soveltuvuus  tehtävään,
vaan vaalirahoituksen keräämisen ja esiintymisen taito.  Poliitikko on oi-
keastaan näyttelijä joka esittää poliitikkoa yleisölleen eli äänestäjille. 

Työnhaku tuntuu minusta samalta: kyse on siitä kuka osaa esittää potentiaa-
lista työntekijää parhaiten.  Työhakemustenkin pitäisi  olla jotain joukosta
erottuvia  ja  innovatiivisia  multimediaspektaakkeleita.  Itse  en  kuitenkaan
halua esittää mitään vaan olla rehellisesti sellainen kuin olen.
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5. Piratismi elämäntapana

Monen vastaus  siihen,  ettei  oman  alan  tai  etiikan  mukaisia  työpaikkoja
löydy, on tietysti yrittäjäksi ryhtyminen. Jos valmiit työpaikat eivät kelpaa,
pitää ne luoda itse. Yrittäminen vaatii hyvää stressinsietokykyä, tai oikeas-
taan stressistä pitämistä, eikä sosiaaliturvamme ole järin helläkätinen yrit-
täjälle: ei todellakaan huvita heittäytyä oman onneni varaan, ottaa lainaa ja
henkilökohtaisen velkakierteen riskiä.

On kuitenkin myös ideologisempi syy, miksi en halua olla yrittäjä: kutsun
sitä elämäntapapiratismiksi.  En samaista itseäni piraattiliikkeeseen tai pi-
raattipuolueeseen, mutta omin heiltä piratismi-käsitteen kuvaamaan koko-
naisvaltaista tekemisen vastikkeettomuutta, joka on paljon tekijänoikeusky-
symyksiä laajempi elämänasenne.

Oikeistolaisen työetiikan mukaan minun olisi  työllistettävä itseni  ja  niin
teenkin. En kuitenkaan tee sitä palkkatyön ja rahatalouden piirissä. Niistä
asioista, joita ihminen voi tehdä omatoimisesti ja ilman suurta rahallista pa-
nosta – siis ilman palkkatyötä – olen parhaimmillani kirjoittamisessa. Us-
kon, että minulla on paljon annettavaa muille ihmisille teksteilläni, mutta
en  halua  niistä  palkkaa  tai  muuta  rahallista  korvausta.  En  halua  ryhtyä
toimittajaksi, freelanceriksi, tutkijaksi tai kirjailijaksi, koska en halua myy-
dä sen enempää ajatuksia kuin tavaroitakaan.

Haluan  kirjoittaa  rahattomasti,  koska  tieto  ja  kulttuuri  kuuluvat  kaikille
riippumatta maksukyvystä. Yhteiskuntamme on kuitenkin rakentunut niin,
että tietoa ja kulttuuria on pääosin tuotettava markkinoiden ehdoilla. Eten-
kin populaarikulttuurissa luovan toiminnan mitta on sen rahallinen arvo.
Jos jokin myy riittävästi, sillä on paikkansa yhteiskunnassa ja silloin luovan
työn tekijällä on hyväksyttävä syy olla tekemättä ”oikeita töitä”.

Käytännössä  populaarikulttuurin  piirissä  on  toimittava  yksityisyrittäjänä;
institutionaalisen korkeakulttuurin ja tieteen piirissä voi sentään elää apura-
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hoilla tai jopa palkalla. Itse en kuitenkaan ole lainkaan vakuuttunut siitä,
että markkinamekanismit ovat kovinkaan hyvä tapa määrittää onko jokin
luova tai tutkiva toiminta yhteiskunnallisesti kannattavaa.

Voisin  tietysti  jatkaa  akateemista  uraani  ja  ryhtyä  tutkijaksi.  Kuitenkin
myös tieteen tekeminen on monessa mielessä markkinajohtoista, ja tutkijan
elämä hyvin stressaavaa ja kilpailukeskeistä. Kilpailu ei vain ole ostajista
tai työnantajista, vaan rahoittajista. Tutkijanakaan en siis pääsisi eroon työ-
markkinoiden vastenmielisistä ominaisuuksista. Haluan tutkia minua kiin-
nostavia asioita, en asioita joille löytyy ”ostaja”, koska en minä ainakaan
jaksa keskittyä  mihinkään tarpeeksi  pelkän rahan motivoimana.  Päinvas-
toin: ajatus siitä että kaikesta mitä tekee, pitäisi  saada rahaa, on minulle
lamaannuttava; miellyttävästäkin tekemisestä tulee silloin suorittamista.

Asetun siis mielelläni kulttuuria rakentavaan ja tulkitsevaan luokkaan joka
ei yritäkään tehdä työtä, jonka tuotteilla olisi suoria käytännön sovelluksia.
Yhteiskunnallinen työnjako tarkoittaa käytännössä sitä, että sisällöntuotta-
jien kuuluukin elää konkreettisempaa yhteiskuntaa ja ihmiselämää ylläpitä-
vää  työtä  tekevien  ”kustannuksella”.  Nykyään  se  vain  tapahtuu  pääosin
markkinamekanismien välityksellä.

Itse kuitenkin koen, että kulttuuria on järkevintä luoda vastikkeettomasti: ei
palkkiota vastaan vaan esimerkiksi perustulolla. Tällöin ihmisen minimitoi-
meentulo on automaattisesti  taattu,  jolloin kaikki  ovat  vapaita  tekemään
mitä haluavat riippumatta siitä onko joku markkinoilla valmis maksamaan
juuri siitä toiminnasta rahallista korvausta.

Suomen kokoisella kulttuuri- ja kielialueella on äärimmäisen vaikeaa olla
ammattikirjailija tai oikeastaan minkä tahansa luovan työn tekijä. Miksi siis
yrittää?  Miksi  rupeaisin  tietokirjailijaksi  jos  tietokirjat  joka  tapauksessa
myyvät Suomessa vain pieniä määriä? Ei sille ole kysyntää markkinoilla.
Se ei silti tarkoita että sillä ei olisi mitään kysyntää.

En ole koskaan ymmärtänyt mikä pakkomielle kaikkein marginaalisimmil-
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lakin luovan työn tekijöillä on vaatia ”työstään korvaus”, jos suurin osa sii-
tä kuitenkin tehdään ilmiselvästi harrastuksena ja tekemisen ilosta. Esimer-
kiksi musiikin levyttäminen on tietysti kallis harrastus, mutta en ymmärrä
miksi se pitäisi rahoittaa nimenomaan myymällä tuon harrastuksen "tuote".
En myöskään ymmärrä, miksi luovan työn tekijä haluaisi, että heidän työn-
sä hedelmistä pääsevät nauttimaan vain he, jotka voivat maksaa niistä. Itse
ainakin haluan, että kirjoitukseni leviävät mahdollisimman laajalle, ja ovat
vapaasti kaikkien luettavissa. Ajatus tuotteen myytävyydestä tekisi kirjoit-
tamisesta tylsää suorittamista: minunhan pitäisi miettiä enemmän sitä mitä
ihmiset haluavat lukea kuin sitä mitä itse haluan sanoa.

Kaikki haluavat tietysti tulla toimeen ja kaikilla on siihen oikeus, enkä tässä
todellakaan peräänkuuluta mitään matalapalkka-alojen ja kahden rinnakkai-
sen työmarkkinan (normaalisti palkatun ja alipalkatun) luomista, tai omista
oikeuksistaan  luopumista.  Ajan  nimenomaan  jokaisen  oikeutta  tulla  toi-
meen ja olla vapaa toteuttamaan itseään. Suomessa onkin jo varsin hyvät
teoreettiset mahdollisuudet elää palkkatöiden ulkopuolella, vaikka niitä yri-
tetäänkin koko ajan heikentää. Nykyistä sosiaaliturvaa ei tarvitsisi paljoa
muuttaa,  jotta  jokainen voisi  vain  elää  huolehtimatta  perustarpeistaan  ja
säästää voimansa itsensä toteuttamiseen työn (joka voi olla palkkatyötä tai
sitten jotain muuta työtä) kautta.

Sosiaaliturvan ei välttämättä tarvitsisi olla paljon nykyistä suurempi, kun-
han se  olisi  vain vastikkeetonta.  Tukien varaan on tietyissä  olosuhteissa
mahdollista jättäytyä jo nyt ja silti tehdä tuottavaa työtä markkinoiden ul-
kopuolella, mutta se vaatii valintoja ja tietynlaisen elämäntavan. Siihen ei
kuulu suuri materiaalinen yltäkylläisyys, mutta se ei olekaan onnellisuuden
ehto. Tietyn tulotason jälkeen lisätulot eivät merkittävästi lisää hyvinvoin-
tia.

Suurin pullonkaula taitaa olla asuminen, koska se on yksineläjälle todella
kallista nyky-Suomessa. Yhteisasumisella kuitenkin poistaa jo merkittävim-
män esteen sosiaaliturvalla elämiseltä. Tämä on tietysti hyvin ongelmallista
yksilöllisyyteen ja  yksityisyyteen kasvaneessa yhteiskunnassa,  jossa  oma
tila melkein kuuluu ihmisoikeuksiin. Itsekin asun yksiössä ja minun on vai-
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kea ajatella tästä henkilökohtaisesta tilasta luopumista. Toinen juttu on vielä
se, jos aikuisilla ihmisillä on itsensä lisäksi elätettävänä esimerkiksi lapsia
tai lemmikkejä, joita en omassa elämässäni ole kokenut tarpeellisiksi. En
siis  tiedä  kokemuksellisesti  kuinka  hyvin  tai  huonosti  sosiaaliturvamme
riittää sellaisissa elämätilanteissa.

Itselleni riittää katto pään päällä, ruoka lautasella ja mahdollisuus toteuttaa
itseäni yhteiseksi hyödyksi. En minä siihen palkkaa tarvitse, nuo perustar-
peet voidaan järjestää muillakin tavoilla. Haluan olla toimelias ja hyödyksi
muille ihmisille, en vain halua tehdä sitä markkinoiden tai TE-toimiston eh-
doilla. Uskon vastikkeettomaan tekemiseen ja vastikkeettomaan oikeuteen
pysyä hengissä. Ihminen on arvokas riippumatta työpanoksensa laadusta tai
määrästä,  ja  jokainen  ansaitsee  perustoimeentulon  yhteiskunnassa,  joka
kutsuu itseään hyvinvoivaksi ja sivistyneeksi.

En halua työstäni palkkaa tai tunnustusta. Työ on itsensä palkka; sen on ol-
tava kutsumus tai sen tekemisessä ei ole mitään järkeä. Haluan tietenkin
tulla toimeen, mutta en näe mitään välttämätöntä yhteyttä työnteon ja mate-
riaalisen toimeentulon välillä. Jos olisin omavaraisviljelijä, tuo yhteys toki
olisi itsestään selvä. Mutta silloin kyse olisikin työstä, ei palkkatyöstä – tai
kenties ihan vain elämäntavasta ja hengissä pysymisestä.

En halua ”töitä”, siis työsopimusta, työpaikkaa tai uraa. En halua palkkaa,
haluan tehdä töitä. Tai oikeastaan: teen töitä. Olen toimelias, mutta en voi
kertoa miten, koska sitten minut voisi ehkä tunnistaa ja rangaista siitä että
kehtaan tehdä jotain muuten  kuin työmarkkinoiden ehdoilla.  Minulle  on
tärkeää antaa panokseni yhteiskunnalle. Minä todellakin haluan tuntea kuu-
luvani yhteiskuntaan, en siihen thactherilaiseen dystopiaan, jossa ”on vain
yksilöitä,  ei  yhteiskuntaa”. Minä haluan yhteiskunnan jossa jokainen saa
olla oma itsensä ja antaa panoksensa yhteiskuntaan itse parhaimmaksi nä-
kemällään tavalla, vapaaehtoisesti.

Aika harva jättäytyisi tällaisessa tilanteessa pelkkään laiskotteluun, koska
ihminen kuitenkin ”toteuttaa itseään parhaiten tekemällä oikeaa, merkityk-
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sellistä työtä”. On tietenkin totta, että ei hyvinvointivaltio toimisi jos kaikki
vain  jättäytyisivät  ”tuottavasta”  palkkatyöstä  tekemään  merkityksellistä
työtä ilmaiseksi. Tässä pamfletissa ei kuitenkaan ole kyse käytännön ratkai-
suista vaan omasta henkilökohtaisesta etiikastani. Työ voidaan kyllä järjes-
tää uudella tavalla, jos niin halutaan. Minä en näe mitään järkeä yhteiskun-
nasta jossa on korkea materiaalinen elintaso ja sosiaaliturva, mutta jossa on
silti pakko tehdä palkkatöitä. 

Koen, että mikä tahansa inhimillinen toiminta on mielekkäintä silloin kun
se on vastikkeetonta. Koulutus-, työ- ja sosiaalipolitiikka Suomessa perus-
tuu oletukselle että raha motivoi ihmistä. Varmaan se joitakin motivoi, mut-
ta ei minua. Palkasta olisi korkeintaan se hyöty, että voisin maksaa veroja ja
siten kustantaa jonkun itseäni huonompiosaisen elämää. En minä itselleni
mitään sellaista halua, mitä sosiaaliturva ei takaa, paitsi ehkä taloudellisen
vakauden ja varmuuden.

En  halua  ulkomaanmatkoja,  omistusasuntoa,  henkilöautoa,  taulu-TV:tä,
digiboksia, älypuhelinta tai tiskikonetta. En käytä rahaa päihteisiin, minkä
mainitsen, koska monilla asiasta mitään tietämättömällä tuntuu olevan ty-
periä ennakkoluuloja siitä että työttömät vain ryyppäävät ja polttavat pil-
veä. Käytän kyllä paljon kahvia. Opin tavan työharjoitteluissa, koska kah-
deksantuntisia työpäiviä ei jaksa ilman kofeiinia, ja kahvitauot ovat muka-
via  sosiaalisuuden hetkiä  ja  työpäivän jaksottajia.  Palkkatyö  on siis  itse
asiassa epäterveellistä ja aiheuttaa riippuvuutta!
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6. Loisimisen etiikka

Yhteiskunnallisessa  keskustelussa  ihmiset  jaetaan  usein  mustavalkoisesti
kahteen ryhmään: palkkatyössä olevat rehdit veronmaksajat ja sosiaalitur-
valla loisivat elämäntapalusmuilijat. Työttömyyttä ei nähdä työmarkkinoi-
himme rakenteellisesti kuuluvana ilmiönä vaan työttömien omana valintana
ja luonteenpiirteenä.

Elämme voimakkaan erikoistumisen ja työnjaon maailmassa, ja suunnilleen
jokainen suomalainen elää jossain määrin jonkun toisen tekemän työn kus-
tannuksella;  palkkatöissä  käyvä  keskiluokka  todennäköisesti  vielä  meitä
työttömiä ”loisia” enemmän. Edellä jo totesin kuinka sisältöä tuottavat ih-
miset  elävät  ravintoa  tuottavien  ihmisten  ja  ennen  kaikkea  koneiden  ja
energian siivellä.

Toisten kustannuksella elämistä voi kuitenkin laajentaa suurempiin mitta-
kaavoihin. Esimerkiksi kaupungit elävät globaalin maaseudun siivellä: asu-
tuskeskuksien on mahdotonta tuottaa kaikki niiden tarvitsema energia ja ra-
vinto.  Me  länsimaissa  elämme globaalin  etelän  siivellä.  Kaupunkiemme
”maaseutu” ei ole enää konkreettisesti niiden ympärillä vaan sirpaleisesti
ympäri  planeettaa:  banaanimme tulevat  ehkä  Costa  Ricasta,  T-paitamme
Bangladeshista, öljymme Venäjältä, elektroniikkamme Kiinasta ja tomaat-
timme Espanjasta.

On siis kohtuutonta syyttää yhteiskunnan heikko-osaisimpia ja vähiten ku-
luttavia ihmisiä toisten kustannuksella elämisestä. Meidän elämämme ai-
heuttaa ”kärsimystä” lähinnä veroja maksavalle keskiluokalle, jolla on mei-
dän  vuoksi  vähemmän  rahaa  käytettävissä  kestämättömään  kulutukseen.
Isompi ostovoima ei tietenkään tarkoita automaattisesti sen käyttöä tuhoi-
saan toimintaan, mutta ainakin materiaaliseen kulutukseen vahvasti keskit-
tyvässä kulttuurissa se on hyvin todennäköistä.

Kaikkein pahimpia siipeilijöitä ovat suursijoittajat,  yritysjohtajat ja pank-
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kiirit, jotka käärivät voitot hyvinä aikoina; huonoina aikoina valtio puoles-
taan sosialisoi heidän tappionsa yhteiskunnalle. Paljon enemmän ”kunnol-
listen  veronmaksajien”  rahoja  on  mennyt  veroparatiiseihin  ja  euromaita
velkoville pankeille kuin ”sosiaalipummeille”.

Pohjimmiltaan ihmiskunta kuitenkin elää öljyn kustannuksella. Orjuutta ei
ole lakkautettu, ihmisorjista vain on siirrytty osin energiaorjiin. Vaikka ne
paidantekijät  Bangladeshissa  ja  elektroniikantekijät  Kiinassa  nimellisesti
saavatkin palkkaa, on se niin matala ja työehdot niin huonot, että käytän-
nössä he ovat länsimaisilla kriteereillä orjia. Joka tapauksessa länsimaalais-
en ”likaiset työt” tekevät öljy ja kehitysmaiden ihmiset. Orjat, joita emme
koskaan näe.

Pohjimmiltaan ihmiskunta  loisii  oikeastaan muiden eliölajien kustannuk-
sella,  vieden  niiltä  elintilaa  ja  hyödyntämällä  kasvien  yhteyttämistä,  tai
käyttämällä  tapettuja  eläimiä  suoraan  eri  teollisuudenaloilla.  Öljykin  on
muodostunut kuolleista eliöistä. Harvemmin ihminen antaa mitään takaisin
luonnolle, oman elämänsä perustalle. Konkreettisimmin ihmiset syövät täl-
lä tavalla oman hyvinvointinsa edellytyksiä kun luonnonvaroja kulutetaan
nopeammin kuin ne uusiutuvat.

Olen tässä pamfletissa lähestynyt työtä lähinnä energiaorjamme itsestään-
selvyytenä ottavasta näkökulmasta, jonka mukaan ihmiset tekevät nykyään
aivan liikaa töitä. Tosi asiassa koko ”oleskeluyhteiskunta” on mahdollinen
koska meitä pitävät hengissä koneet, jotka toimivat fossiilisilla polttoaineil-
la. Mainitsemani tulevaisuudenvisiot voimakkaasti automatisoidusta yhteis-
kunnasta saattavat perustua valheelliseen oletukseen raaka-aineiden ja säh-
köenergian saatavuuden jatkuvuudesta.

Öljy  on  kuitenkin  uusiutumaton  luonnonvara,  jota  käytetään  globaalisti
koko ajan enemmän. Se siis loppuu ennemmin tai myöhemmin, tai siitä ai-
nakin tulee varantojen huvetessa niin kallista, ettei nykyinen yhteiskunnal-
linen työnjako ole enää mahdollinen. Ihmislihaksia saatetaan taas tarvita te-
kemään suuri osa siitä työtä, jonka nykyään tekevät koneet. Automaation
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mahdollistama abstrakti, välittömään toimeentuloon liittymätön, työ saattaa
joutua  väistymään konkreettisen  työn tieltä,  ja  samalla  nykyisenkaltaiset
työpaikat ja palkkatyö saattavat muuttua mahdottomiksi kun jokainen liike-
nevä käsipari tarvitaan tuottamaan ihmisille ravintoa ja suojaa. Silloin lope-
tan oleskelun toki itsekin ja annan oman panokseni koneiden puolesta.

Oli miten oli, nämä kaksi äärimmäistä tulevaisuudenskenaariota – nykyai-
kaisten työpaikkojen menettäminen automaatiolle tai niiden menettäminen
öljyyn perustuvan yhteiskunnan romahtaessa – eivät juuri luo uskoa tule-
vaisuuteen senkään vertaa, että tuntuisi mielekkäältä suunnitella uravalinto-
ja tai elää elämäänsä CV:tä varten. Joka tapauksessa, myös ilman näitä kah-
ta ääritilannetta, tai jonkin välimuodon toteutuessa, työelämä muuttuu sel-
laista  vauhtia  että  ei  kauheasti  huvita  ruveta  säntäilemään  sinne  missä
markkinat minäkin vuosikymmenenä kukoistavat.

En ole kirjoittanut tätä lukua moralisoidakseni tai osoittaakseni sormella,
vaikka me hipit siltä usein kuulostammekin. Käsittelin tätä aihetta näin laa-
jassa mittakaavassa osoittaakseni, kuinka hyödytöntä on syytellä yhtään ke-
tään ”loisimisesta”. Kukaan ei pärjää omillaan, ja jokainen on riippuvainen
muista.
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7. Luokkasodanjulistus

Otsikko  on  tarkoituksella  provosoiva,  vaikka  toisaalta  sotakielen  käyttö
muissa  yhteyksissä  onkin  arveluttavaa  (kuten  aseistakieltäytyjä/palkka-
työstäkieltäytyjä-vertaus).  Tässä  sorrun kyllä  sormella  osoitteluun,  koska
yhteiskunta ei ole joutunut kritisoimaani nykytilaan itsekseen ja vahingos-
sa. Minä en kuitenkaan sitä sotaa julista, sillä se on ollut jo pitkään käyn-
nissä. Lapsellisesti ilmaistuna ”ne aloitti”.

Vieraantumisen tapaan myös luokkayhteiskunta, ja etenkin luokkasota, ovat
vanhahtavia käsitteitä, joilla on huono maine. Itsekään en mieltänyt asuvani
luokkayhteiskunnassa vielä vuosi sitten, koska ajattelin että ei sellaista enää
ole olemassa. Tämä muuttui 6.12.2013, jolloin luokkayhteiskunta konkreti-
soitui minulle Tampereella järjestettyjen itsenäisyyspäivän vastaanoton ja
Kiakkovierasjuhlien  vastakkainasettelussa.  Koin  ensimmäistä  kertaa  elä-
mässäni omakohtaisesti kuuluvani tiettyyn yhteiskuntaluokkaan, jonka edut
ovat ristiriidassa toisten luokkien etujen kanssa.

En ollut itse paikalla, mutta ehkä luokkakokemuksestani tuli niin voimakas
nimenomaan koska koin tapahtumat median kautta. Lehdistö tuomitsi mie-
lenosoituksen jyrkästi, kun taas ymmärtäviä ääniä näin korkeintaan sosiaa-
lisessa mediassa, mutta sielläkin ne olivat vähemmistössä. Tapahtumia ym-
märsivät enimmäkseen ne joilla ei ole vakituista palkkatyöpaikkaa; tuomit-
sevan kannan taas ottivat pääosin ne joilla on vakityö, koska heillä on asiat
niin hyvin, etteivät he voi mitenkään ymmärtää alempien luokkien turhau-
tumista ja voimatonta raivoa.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että vakituinen työ tekisi kenestäkään auto-
maattisesti keskiluokkaista, tai sellaisen puute ”työväenluokkaista”, mutta
esimerkkini  havainnollistaa  hyvin  sitä  kuinka  yhteiskunta  on  jakautunut
”onnistujiin” ja ”epäonnistujiin”, jotka eivät osaa ymmärtää toisiaan. On
kuitenkin syytä korostaa, että nyky-Suomen alinta yhteiskuntaluokkaa eivät
muodosta palkansaajat vaan pätkätyöläiset, työttömät ja muut vähätuloiset.
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Ne, joilla on vakituinen työ, ovat nykyään jo keskiluokkaa, ja Kokoomus
kirjaimellisesti palkkatyöväenpuolue.

Paras esimerkki yhteiskunnan jakautumisesta luokkiin oli ehkäpä kulttuuri-
ministeri Paavo Arhinmäki, julkisrauhan rikkomisesta ydinvoimala-alueella
aikoinaan rikosrekisteriinkin merkinnän saanut entinen aktivisti. Nyt poliit-
tiseen eliittiin noussut Arhinmäki tuomitsi Kiakkovierasjuhlat ja tällaisen
sääntöjen rikkomisen yksin tein.  Kymmenen vuotta sitten Arhinmäkikin
olisi  ollut  siellä  Tampere-taloa  ympäröivän  aidan  ulkopuolella  ”mella-
koimassa”.

Toisin kuin Kiakkovierasjuhlien osanottajien käytöksestä voisi päätellä, he
eivät sitä luokkasotaa julistaneet, vaan Tampere-taloon linnoittautuneet yh-
teiskunnan ”onnistujat”, joihin Arhinmäkikin nykyään kuuluu. Heidän osal-
taan kyse on kuitenkin rakenteellisen väkivallan harjoittamisesta. Se pyyhi-
tään pois näkyvistä, niin ettei se vaikuta ”sodankäynniltä”. Taloudellinen ja
poliittinen eliitti,  veronkorotuksia kammoavan keskiluokan tuella,  on va-
hingoittanut  yhteiskuntamme yhtenäisyyttä  pahasti  leikkaamalla  sosiaali-
turvaa ja heikentämällä työelämän ehtoja. Konkreettisimmallaan tämä ra-
kenteellinen väkivalta uhkaa heikko-osaisten fyysistä terveyttä silloin kun
julkisesta terveydenhuollosta leikataan.

Luokkakuilu näkyy myös siinä, että julkisen sektorin ammattiedustajat ei-
vät sinänsä vastusta leikkauspolitiikkaa, vaan ainoastaan oman alansa leik-
kauspolitiikkaa. Tämä johtuu siitä, että hekin kuuluvat keskiluokkaan, joka
haluaa pitää kiinni saavutetuista eduista. He eivät halua että heiltä leika-
taan;  kukaan  ei  halua  menettää  työpaikkaansa,  mutta  ei  myöskään  kor-
keampia veroja.  Siksi  on  kätevää  ehdottaa  että  säästetään,  mutta  jostain
muualta.

Leikkauspolitiikkaa pääpiirteissään (kunhan ei omalla kohdalla) kannatta-
malla ja sen mukaisesti äänestämällä eletään yksiulotteisessa uskossa, että
itse kuitenkin saa pitää sen työpaikkansa. Tosi asiassa seurauksena on en-
nemmin tai myöhemmin irtisanomisia, jolloin vain ns. ”parhaat” saavat pi-
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tää työpaikkansa. Jokainen kuitenkin ilmeisesti  luulee itse olevansa siinä
parhaimmistossa.

Samalla tavalla edustuksellinen demokratia toimii erinomaisesti hallitsevan
luokan edustajana. Sen sijaan ero muihin luokkiin kasvaa jatkuvasti, eikä
ole  ihme että  yhteiskunnan heikko-osaisimmat  myös  äänestävät  laiskim-
min. Eduskunta ei ole pienituloisten vaan keskiluokan asialla. 

Huono-osaisetkin saattavat äänestää puolueita ja poliitikkoja, jotka ajavat
heidän etujensa heikentämistä. Tämä johtuu siitä että keskiluokkaisuus on
kulttuurimme  normi,  jonka  mukaan  muutkin  yhteiskuntaluokat  pyrkivät
elämään. Kaikkihan sitä korkeampaa materiaalista elintasoa tahtovat. Kor-
keampien verojen puolesta ei äänestetä, koska halutaan että sitten tulevai-
suudessa,  kun työllisyystilanne  paranee  tai  tulee  ylennys,  pääsee  nouse-
maan ylempiin yhteiskuntaluokkiin.

Leikkauspolitiikkaa perustellaan usein sillä että ”elämme yli varojemme”.
Niin yhteiskuntamme elääkin, mutta nimenomaan se keskiluokka, eivät ne
matalatuloiset  joilta  halutaan  innokkaimmin  leikata.  Viime  aikaisia  leik-
kauksia on toki väitetty tasavertaisiksi ja sanottu että kaikkien on osallistut-
tava säästötalkoisiin. Ns. juustohöyläleikkauksissa ei kuitenkaan ole mitään
tasavertaista: ei ole esimerkiksi ollenkaan sama asia leikataanko 1 000 eu-
ron vai 10 000 euron kuukausituloista 10 %. 900 eurolla pärjää paljon huo-
nommin kuin 9 000 eurolla kun vertaa lähtötasoon.

Köyhimmillä ei ole varaa esimerkiksi kuluttaa maapallon rajallisia resurs-
seja.  Tämä pätee  Suomessa,  mutta  maailmalla  äärimmäinen köyhyys  ai-
heuttaa myös ympäristötuhoja. Sen sijaan suomalaisella keskiluokalla on
varaa lentää Thaimaahan kerran vuodessa, ostaa katumaasturi ja niin edel-
leen. Nämä paremmassa osassa olevat eivät osaa ymmärtää heikompiosai-
sia, koska he kuuluvat toiseen yhteiskuntaluokkaan. He ovat jaksaneet ja
osanneet ”tehdä elämällään jotain”, joten he pitävät laiskoina kaikkia joilla
ei ole ollut mahdollisuutta tai halua tehdä samoin.
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Hyvä esimerkki tästä on tapa, jolla sanaa ”työtön” käytetään ihonväriin ver-
rattavissa olevana leimana, johon korostuu ”rasistisia” ennakkoluuloja. Il-
man mitään tietoa ”työttömän” taustoista tämä yksinkertainen määritelmä
oikeuttaa hyväosaisen tekemään kohtuuttomia yleistyksiä täysin tuntemat-
tomasta henkilöstä.

Ihonväri on siinäkin mielessä osuva vertaus, että myös työttömyyttä käyte-
tään yleistävänä leimana ihmisestä niin, että sillä oikeutetaan myös orja- tai
ainakin pakkotyö. Koska ne nyt vaan ovat työttömiä, syntyjään alempiar-
voisia olentoja, eivät ihmisiä joilla on oikeus arvokkaaseen elämään. Jos
pamflettini kuulostaa kohtuuttoman vihamieliseltä,  kuvitelkaa miltä teistä
tuntuisi jos joutuisitte lähes päivittäin lukemaan lehdistä ja internetin kes-
kustelupalstoilta kuuluvanne johonkin mielivaltaiseen ihmisryhmään, jolta
halutaan viedä kaikki oikeudet.

Suomessa ollaan jo idean tasolla  siirtymässä pakkotyöhön,  vaikka länsi-
mailla riittääkin vielä hyvin energiaa teollisen yhteiskunnan pyörittämiseen.
Hyvinvointivaltion ideologisesta perustasta alkaa olla enää hyvin vähän jäl-
jellä. Voi olla, että hyvinvointivaltio onkin vain halvan öljyn mahdollista-
man energian luoma tilapäinen häiriö köyhien kyykyttämisessä. Solidaari-
suus ja sivistys ovat muodissa vain nousukausina, silloin kun materiaalista
yltäkylläisyyttä on niin paljon, etteivät hyväosaiset osaa käyttää sitä kaik-
kea omien halujensa tyydyttämiseen.

Ennen hiiltä ja öljyä ihmisorjat ja -palvelijat mahdollistivat aatelisten lokoi-
sat olot ja suurin osa ihmissivilisaation historian ”suurista saavutuksista” on
tehty ihmistyöllä. Se oli pitkään yhtä halpaa kuin öljy nykyään, koska orjil-
le ei tarvinnut maksaa palkkaa, eikä palvelijoillekaan kovin paljon. Siihen
saatetaan myös palataan jos keski- ja yläluokkaista elämäntapaa ei ole enää
mahdollista ylläpitää fossiilisilla polttoaineilla.  On mahdollista, että eliitti
ei suostu öljyn kallistumisen myötä lisääntyvään lihastyöhön ja madaltu-
vaan elintasoon, vaan heikommat saatetaan pakottaa tekemään työt heidän-
kin edestään. 
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8. Ei tulevaisuutta (vaan nykyisyyttä)

En  muista  koskaan  elämässäni  olleeni  toiveikas  tulevaisuuden  suhteen.
Luultavasti ajattelin vielä joskus peruskoulussa että minusta voisi tulla mitä
vain – hainhan mediapainotteiseen lukioonkin, koska elättelin epärealistisia
toiveita elokuvaohjaajan urasta. Siitä on kuitenkin jo niin paljon aikaa, että
olen jo ehtinyt unohtaa kaikki haaveet ja toiveet joita minulla ehkä koskaan
oli.

Olen  kuitenkin  aikuistuttuani  oppinut,  että  tulevaisuus  ei  ole  todellinen.
Psykoterapian,  lääkityksen,  meditaation,  self  help  -kirjojen  ja  zeniläisen
ajattelun kautta opin ymmärtämään, että niin menneisyys kuin tulevaisuus-
kin ovat kokemuksellisina ilmiöinä olemassa vain omassa mielikuvitukses-
sani. Se mitä kuvittelen menneisyydeksi on oikeasti muistini – joka luon-
nollisesti  vääristelee  asioita  oppimieni  ajatusmallien  mukaisesti.  Se  mitä
kuvittelen tulevaisuudeksi on oikeasti pelkoni ja toiveeni – ja niitäkin vää-
ristelevät oppimani ajatusmallit.

Ainoa mitä oikeasti on minulle kokemuksellisesti olemassa, on tämä paikka
ja hetki, nykyisyys. Mieleni ja ajatusmallini luonnollisesti vääristävät sitä-
kin. En koe todellisuutta ja nykyhetkeä sellaisena kuin ne ovat vaan sellai-
sena kuin tulkitsen ja kuvittelen niiden olevan. Tämän havainnon myötä on
tullut  mahdolliseksi  olla  ajattelematta  ”uraa”,  ”työllistymistä”  tai  ”arvoa
työmarkkinoilla”. En ole olemassa tulevan työpaikkani, palkankorotukseni,
ylennykseni tai ”kestävyysvajeen” vuoksi vaan nykyhetkeä ja sen kokemis-
ta varten.

Kun vielä uskoin tulevaisuuden olemassaoloon, se näytti  hyvin synkältä:
vallitsevat poliittiset suhteet näyttivät johtavan sosiaaliturvan alasajoon ja
työelämän kurjistamiseen. Näin edessäni sivilisaation romahduksen, jossa
sosiaalinen katastrofi tuhoaa aineettoman hyvinvoinnin ja ympäristökatast-
rofi aineellisen. En osannut nähdä itseäni työllistymässä mihinkään työhön
joka olisi mielestäni mielekästä ja eettisesti kestävää; nyt sentään olen löy-
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tänyt sellaisen elämäntavan työmarkkinoiden ulkopuolelta. 

Joka kerta kun kuulin poliitikon lausuvan ”näillä toimilla lisäämme työ-
paikkoja ja luomme tulevaisuudenuskoa”,  olin kauhuissani  ja entistä va-
kuuttuneempi siitä että en koskaan löydä paikkaani yhteiskunnasta. Tule-
vaisuudenuskon täysi puuttuminen oli musertavan masentavaa ensimmäiset
25 elinvuottani. Olen paininut toistuvan masennuksen kanssa niin pitkään,
etten enää muista aikaa jolloin en olisi ollut masentunut. Tällä hetkellä sai-
rauteni on kuitenkin onneksi oireettomassa tilassa. Nämä ajatukset kuulos-
tavat suhteettoman synkiltä, ja sitä ne ovatkin: masentuneen mielen vääris-
telemiä pelkoja tulevaisuudesta. Tulevaisuus onkin umpikuja. Se on mieli-
kuvitusta.

Nykyisyys sen sijaan vaikuttaa todelliselta ja näyttää oikein valoisalta: mi-
nulla on aineellisesti kaikki hyvin. Minulla on katto pään päällä ja riittäväs-
ti rahaa ruokaan ja vaatteisiin. Tämän lisäksi minulla on mahdollista toteut-
taa  itseäni  aineettomasti:  voin  tavata  rakkaita  ihmisiä  ja  tuottaa  sisältöä
omaan ja muiden elämään. Voin ilmaista itseäni kirjoittamalla, ja voin kas-
vattaa ja valmistaa osan ruoastani. Voin oleskella luonnossa, käydä kirjas-
tossa ja ilmaistapahtumissa.

Työmarkkinoiden ulkopuolella minulla on aikaa ja voimia olla toimelias
sekä elää omien arvojeni mukaisesti. Työmarkkinoiden ulkopuolella voin
olla onnellinen, sillä minulla on jo kaikki mitä tarvitsen. Palkkatyö ei toisi
siihen mitään lisää, se vain veisi minulta asioita pois: henkistä ja fyysistä
jaksamista sekä aikaa tehdä järkevämpiä asioita. Työ sen sijaan tuo elämään
lisää sisältöä, silloin kun se toimeliaisuutta joka on mielekästä riippumatta
siitä saanko palkkaa.
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Aiheesta muualla

Lopuksi listaan tärkeimpiä pamflettini syntyyn vaikuttaneita kirjoja ja link-
kejä. Kattavampi lista löytyy osoitteesta http://pasifaux.loppu.fi/linkit/

Keskeisin kirjallisuus

Juuti,  Pauli:  Mitä  lehdet  kirjoittavat  työelämästä? (Johtamistaidon
opisto 2010)

Juutin tutkimuksessa ilmenee kuinka yksipuolisesti lehdistö kirjoittaa työs-
tä ja työttömyydestä ”asiallisuuteen” verhoutuen. Media on S. Hallin mu-
kaan omistavan luokan hallussa (s. 15). Medialla on tärkeä rooli ihmisten
asenteiden muovaamisessa ja se voidaan nähdä eräänlaisena ideologisena ja
kielellisenä  taistelukenttänä  kulttuurisista  merkityksistä  (s.  20).  Henkilö-
kohtaisesti samastuin erityisesti lukuun Lehdet kertoivat, että työelämä pe-
lottaa nuoria (s.  120-121).

Partanen, Rauli; Paloheimo, Harri & Waris, Heikki: Suomi öljyn jäl-
keen (Into Kustannus 2013), http://kaikenhuippu.com/kirja/

Tieto-Finlandia-ehdokkaana  ollut  perusteos  öljyyn  perustuvan yhteiskun-
nan tulevaisuudesta (tai sen mahdottomuudesta). Työn tulevaisuudesta eten-
kin s. 295-302. Samasta aiheesta hieman lyhemmin seuraavissa teoksissa:

Salminen,  Antti &  Vadén,  Tere:  Energia  ja  kokemus (niin  &  näin,
2013): s. 49 (kilpailupakko) & s. 71-79 (paikattomuus).

Keskitalo, Jorma:  Ihmiskunnan energiakriisi  (Gaudeamus 2011): s. 20
(kaupunkien loisimisesta maaseudun kustannuksella).
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Rosenlund, Mathias: Vaskivuorentie 20 (Schildts & Söderströms 2013)

Kokemuksellinen omaelämäkerta perheellisen elämästä vakinaisen palkka-
työn ulkopuolella. Kirjan lukeminen opetti minulle nöyryyttä ja tietoisuutta
siitä, kuinka vähän ymmärrän itselleni vieraita elämäntilanteita. Juuri siksi
tarvitaan tällaisia tekstejä, joissa ihmiset kertovat julkisesti erilaisista elä-
mistä, joita ei valtamediassa käsitellä.

Stenhäll, Jaakko & Mastomäki, Ville-Veikko: Teknologinen murros ja
politiikka (2014), http://teknologinenmurrosjapolitiikka.wordpress.com/

Pamfletti automaation ihmistyölle kohdistamasta ”uhasta”. Vaikka työn au-
tomaatio voi tarkoittaa vapaa-ajan lisääntymistä ja on yleisesti ottaen ihan
hyvä juttu, se edellyttää talousjärjestelmämme uudistamista. Nyky-Suomi
pyörii palkkatyöllä ja sen verottamisella, mistä näkökulmasta työn itseisar-
vo kulttuurissamme on ihan ymmärrettävä. Näin ei voi kuitenkaan enää jat-
kossa olla.

Isoin ero minun ja kirjoittajien ajattelun väliltä löytyy aikataulusta: heidän
mukaansa tulevaisuudessa automaatio vähentää ihmistyötä rajusti ja laskee
työn arvostusta; minun mielestäni se tekee niin jo nyt. Teknologinen kehi-
tys ei ehkä ole vielä poistanut valtaosaa palkkatyöstä, mutta se on vienyt
siitä mielekkyyden.
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Linkkejä

1. Oleskeluyhteiskunta

Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe:

http://www.president.fi/public/default.aspx?contentid=266178

Matti Apunen -lainauksen lähde: 
http://yle.fi/uutiset/downshiftaus_saattaa_vahvistaa_perinteisia_sukupuolirooleja/5
456998

Työn tarpeettomuudesta jälkiteollisessa robottipalveluyhteiskunnassa:

http://yle.fi/uutiset/lahes_puolet_tyopaikoista_on_vaarassa_kadota/6872845

http://alusta.uta.fi/artikkelit/2014/02/04/katoava-tyoe.html

http://www.villelahde.fi/tuoreesta-pamfletista-teknologinen-murros-ja-politiikka/

”Sossu-Tatu”:

http://tuima.fi/?p=6426 & http://tuima.fi/?p=6459

http://simosuominen.wordpress.com/2013/10/09/vastikkeellinen-sosiaaliturva/

http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/kolumnit/3034037/mieluummin-syrjaydyn-
kuin-alan-sirkuspelleksi

Tatusta  syntynyt  keskustelu  (sosiaalisessa)  mediassa  poiki  tämän  erinomaisen
linkkikokoelman, joka pureutuu sosiaaliturvan todellisiin ongelmakohtiin:

https://www.facebook.com/notes/kaj-sotala/ker%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n-
vastaesimerkkej%C3%A4-tatu-tapaukseen/10151922136002302 

Eija Partanen:

http://yle.fi/uutiset/kahvinkeitto_kierratyskeskuksessa_katkaisi_tyottomyysturvan/
6786172

http://www.ylasatakunta.fi/uutiset/22-parkano/372-vapaaehtoistyo-vei-eija-
partaselta-tyottomyystuen

2. Vieraantunut palkkatyö

http://marxismi.blogspot.fi/2009/10/vieraantunut-ja-luovutettu-tyo.html

http://ylioppilaslehti.fi/2013/11/parempaakin-tekemista/

http://www.revalvaatio.org/wp/vieraantumisesta/
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3. Markkinoistakieltäytyjät

Perustulo: http://perustulo.org/

Työttömät osana markkinataloutta:

http://yle.fi/uutiset/osa_vapaaehtoistyosta_on_kielletty_tyottomilta/6534461

http://www.hs.fi/sunnuntai/Ty%C3%B6tt%C3%B6m
%C3%A4t+yhteiskunnan+selk%C3%A4ranka/a1380945599429

http://yle.fi/uutiset/kymmenettuhannet_tyottomat_ovat_turhautuneena_luopuneet_t
yonhausta/6915730

”Työvelvoitteesta” (eli pakkotyöstä) ja ”vastikkeellisesta sosiaaliturvasta”:

http://www.hs.fi/kotimaa/a1379523217431

http://www.hs.fi/politiikka/Professori+Ty%C3%B6velvoitteessa+n
%C3%A4kyy+eliitiin+ep%C3%A4luottamus+pienituloisiin/a1379555970388

http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/Vasemmistoliittolaiset%20ty%C3%B6tt
%C3%B6mien%20ty%C3%B6velvoitteesta-8768

http://www.city.fi/blogit/vapaamatkustaja/pakkotyo+tarjous+josta+ei+kieltaydyta/1
26704
http://tyottomienmarssi.wordpress.com/2014/05/08/tyottomille-kovennettua/

6. Loisimisen etiikka

http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/nakokulma/3072973/yhteiskunnan-loiset
http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/151441-sossupummeista-ja-muista-
veronmaksuhalujen-nakertajista
http://www.hs.fi/paivanlehti/06022014/mielipide/Kaikki+suomalaiset+kuuluvat+
%C3%A4veri%C3%A4%C3%A4seen+eliittiin/a1391583157751

7. Luokkasodanjulistus

ht  tp://www.revalvaatio.org/wp/prekaarin-paivakirja/
http://simosuominen.wordpress.com/2014/01/03/shocking-news-eurokuri-aiheutti-
vastareaktion/

http://simosuominen.wordpress.com/2014/05/01/velvollisuus-vastustaa/

http://www.city.fi/ilmiot/paavo+arhinmaki/2090

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288629714618.html

8. Ei tulevaisuutta (vaan nykyisyyttä)

http://www.revalvaatio.org/wp/masennus-on-uusi-realismi/
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