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Essee

Sisäistä rahan valta!
Hakkerit, Himanen ja 
rikastumisen etiikka

Hanna Kuusela

Elokuvassa The Social Network kalifor-
nialaisessa omakotitalossa tapahtuu suu-
ria. Katolta viritetty vaijeri kuljettaa juo-
vuspäissään rällästäviä nuoria savupii-
pun vierestä uima-altaaseen. Kuin siinä 
sivussa luodaan yhtä viime vuosikym-
menten huimimmista taloudellisista me-
nestystarinoista: Facebookia.

Tällaisen ajan henkeä ja työmoraalia 
on kuvattu tutkimuksissa ja manifesteis-
sa aina 1980-luvulta lähtien. Henki on 
kiteytynyt sanoihin hakkeri ja hakkeri-
etiikka.

Yksi ensimmäisistä uuden etiikan 
kuvaajista oli Steven Levy vuoden 1984 
kirjassaan Hackers: Heroes of the Com
puter Revolution. Levy vaati vapaata pää-
syä tietoon, vallan hajauttamista ja ver-
taisten arviointia. Kirja julisti tietoko-
neiden voivan parantaa elämää.

Toinen, tutumpi kirjoittaja on ollut 
Pekka Himanen. Teoksessaan Hakkeri
etiikka ja informaatioajan henki (2001) 
Himanen nimesi hakkerietiikan vasta-

kohdaksi Max Weberin kuvaamalle pro-
testanttiselle työetiikalle.

Protestanttisen työetiikan mukaan 
työ on velvollisuus. Velvollisuudentun-
ne pitää ihmiset touhukkaina huolimatta 
siitä, mistä työ koostuu tai pystyykö sii-
nä toteuttamaan henkilökohtaisia omi-
naisuuksia.

Himanen kertoo tarinaa Benedic-
tuksesta, joka määräsi kuudennella vuo-
sisadalla munkit hyväksymään työnsä 
velvollisuutenaan, sillä Paholainen kyl-
lä keksisi tekemistä joutilaille käsille… 
Tämä Weberin kuvaama protestanttinen 
työetiikka on Himasen mukaan löytänyt 
kilpailijansa hakkereiden kulttuurista. 
Hakkerietiikassa työstä tulee leikkiä. Se 
on intohimo, omistautumista asialle, jo-
ka on itsessään innostava. Tätä asennetta 
toteuttavat monet tietokoneiden kanssa 
työskentelevät, mutta myös muut tieto-
työläiset, taiteilijat ja tutkijat. Keskeistä 
on osaamisen ja tiedon jakaminen, ver-
taistuotanto ja yhteisö.

Innostava ajatus: työn kokeminen 
intohimona – ja vieläpä yhdessä muiden 
kanssa. Mutta miten kaikki tämä liittyy-
kään rahaan?

Hakkerietiikan suhde liike-elämään 
on aina jakanut keskustelijat kahtia. Toi-
saalla ovat himaset ja avoimen lähdekoo-
din liike Eric S. Raymondeineen. Heidän 
mukaansa jakamista suosivat hakkerit 
voivat mainiosti rikastua työllään – mitä  

usein tapahtuukin.
Toisaalla ovat Richard Stallmanin 

ja McKenzie Warkin tapaiset ajattelijat, 
jotka eivät useinkaan puhu rikastumi-
sesta, vaan ennemminkin luokkaristirii-
doista ja vapaudesta arvona sinänsä. Uu-
den työetiikan lisäksi hakkerit tuovat siis 
mukanaan myös kysymyksiä rikastumi-
sen etiikasta.

Katsotaan ajatusta tarkemmin. On-
ko hakkerietiikassa sähköinen avaimem-
me onneen ja rikkauteen?

Tietokoneisiin kytkeytyvä immate-
riaalinen tuotanto tuntuisi vihjaavan, et-
tä leikillä voi rikastua. Rahaa ei tarvitse 
sisäistää toiminnan ohjenuoraksi – on-
han digitaalinen tuotanto tehnyt lähes 
kaikesta mahdollista, ilmaista.

Aikamme taloudelliset menestyjät –  
Google, Skype, Facebook – ovat lähes 
poikkeuksetta rakentuneet digitaalisel-
le tiedonsiirrolle. Rikastuminen kuva-
taan tarinana, jossa tuntematon nuori 
(mies) vailla pääomaa keksii digitaali-
sen palvelun. Tämän jälkeen rahaa syn-
tyy kuin tyhjästä.

Kaikkialla pyörii raha, mutta Hima-
sen mukaan hakkerietiikassa raha on 
vain sivuseikka. ”Yhteisen intohimon  
jakavan yhteisön arvostus on hakke-
reille arvokkaampi ja heitä syvemmin 
tyydyttävä tekijä kuin raha – aivan ku-
ten se on akateemisille tutkijoillekin”  
(Himanen 2001, 57). Raha on jotain, jota  
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tipahtaa käsiin, vaikka emme sitä tavoit-
tele. Toisille (koodaajille) sitä vain tipah-
taa enemmän kuin toisille (tutkijoille).

Kuten Jokapiraatinoikeus-kirjan te-
kijät ovat kuvanneet, nykytaloudessa 
toimii paljon ilmaisuuteen perustuvia 
ansaintamalleja (Apajalahti & Sotala 
2010). Ihmisiltä ei enää tarvitsekaan ot-
taa voidakseen antaa. Lahjoittamalla voi 
rikastua. Yhä useammin kuulee, kuinka 
jakaminen ja avoimuus ovatkin parasta 
bisnestä. Tätä on yrittänyt sanoa avoi-
men lähdekoodin liike, joka halusi erot-
tautua vapaiden ohjelmistojen puolusta-
jista. He korostivat avoimuuden bisnes-
potentiaalia ja välttivät sanaa vapaus, jota 
liike-elämän pelättiin karsastavan (Da-
vidson 2011). Tuohan englannin sana 
free mukanaan paitsi vapauden myös il-
maisuuden mielikuvat.

Nyt käsissämme on kuitenkin Hi-
manen, oman elämänsä hakkerieetikko. 
Hän teki vuonna 2010 omien sanojen-
sa mukaan ”talkootyönä” kirjan Kukois
tuksen käsikirjoitus. Hän jakoi omastaan 
voidakseen tarjota selvityksen Suomen 
hyvinvoinnin tekijöistä. Näin toimii 
hakkerieetikko. Mutta onko yhä kyse 
hakkerietiikasta, kun seuraavasta työstä 
laskutetaan ja yhtenä perusteluna käyte-
tään aiempaa pyyteettömyyttä? Kestää-
kö hakkerietiikka käännöksen pyyteet-
tömästä lahjoituksesta laskutukseen?

Vaikka Himasesta ponnistankin, en 

aio kysellä hänen etiikkansa perään. En-
nemminkin kysyn, auttaako tapaus ym-
märtämään aikamme työmoraalia ja ri-
kastumisen etiikkaa. Himanen on koros-
tanut, että hän haluaisi puhua työnsä si-
sällöistä, ei prosesseista. Tehdään näin, 
mutta sillä ehdolla, että prosessi ymmär-
retään osaksi työn sisältöä. Ehkäpä jopa 
nykytyön tärkeimmäksi sisällöksi.

Eikö juuri tätä vihjata kaikissa niis-
sä teorioissa, jotka keskittyvät proses-
suaalisuuteen ja prosesseihin? Gilles De-
leuzen ja Felix Guattarin tulemisen tilat, 
Bruno Latourin toimijaverkostot ja yli-
päänsä (uus)pragmatistinen käytäntö-
jen tutkimus ovat kaikki yrityksiä kuva-
ta prosesseja – ei lopputuloksia.

Jos nykytyö on paljolti tiedon pro-
sessointia, eikö työn eettisyys määrity 
prosessin eettisyyden mukaan? Vai py-
hittääkö tarkoitus vielä 2000-luvulla-
kin keinot?

Demokratian ytimessä eivät koskaan 
ole olleet tulokset tai päämäärät, vaan ta-
pa, jolla niihin päästään. Ei demokratia 
ole tehokkain tapa järjestää asiat. Se on 
parhaimmaksi katsottu prosessi asioiden 
hoitamiseksi.

Sen sijaan rikastumisessa tärkeänä ei 
ole pidetty prosessia, vaan lopputulosta: 
rahaa. Muuttaako hakkerietiikka tämän? 
Onko rikastuminenkin nyt prosessi, jon-
ka voi tehdä joko oikein tai väärin, eetti-
sesti jakaen tai epäeettisesti riistäen?

***

”Raha ei sikiä pankeissa, työmies. Se 
syntyy sinun työstäsi, työmies. Sinun 
ja eukkosi raadannasta, porvari kiskoo 
miljoonansa. Ja minne ne miljoonat si-
joitetaan? Sitä ei duunari tietää saa”, lau-
lettiin 1970-luvulla. Taustalla oli ajatus 
työnarvoteoriasta, jota esimerkiksi Karl 
Marx oli kehitellyt. Taloudellinen (lisä)- 
arvo syntyy aina vain työstä. Pääomal-
la rikastuminen on aina toisen työllä ri-
kastumista.

Olivatko laulajat väärässä, tai onko 
viesti vähintäänkin vanhentunut?

On selvää, että immateriaalisen tuo-
tannon kasvu on muuttanut talouden ja 
työn luonnetta. Digitaalinen tuotanto on 
monessa tilanteessa laskenut niin sano-
tut rajakustannukset – eli kopioiden syn-
nyttämisestä aiheutuvat kustannukset – 
lähelle nollaa. Siksi on totta, että osa ar-
vosta syntyy teknologian mahdollista-
malla tuotannon tehostamisella. Kuin 
itsestään, jotenkin aiempaa helpommin. 
(Tosin tämän tiesi jo Marx.)

Mutta tuskin tämä tarkoittaa, että 
voimme unohtaa kokonaan ajatuksen 
työstä (lisä)arvon lähteenä.

Saattaa näyttää siltä kuin arvoa syn-
tyisi tyhjästä. Sitähän johdannaiset ja 
osakekauppa meille yrittävät opettaa.

Perusongelma on kuitenkin yhä sa-
ma. Googlen tulot tulevat mainostajilta,  
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joiden tulot tulevat kuluttajilta, jotka os-
tavat jonkun tekemää työtä. Eivät Goog-
len voitot ole siinä mielessä sen immate-
riaalisempia, eettisempiä tai tihku vä-
hemmän hikeä kuin kuparikaivoksen 
voitotkaan. Keskinäisriippuvuuksien 
maailmassa olisi absurdia ajatella, että 
omat miljardini voisivat syntyä paljon 
eettisemmin kuin muiden.

Kummallista olisi myös uskoa, et-
tä oma 700 000 euron palkkioni (Hi-
masen tapauksessa) ei olisi keneltäkään 
pois. Tai että olisin siihen muita oikeu-
tetumpi, koska olen joskus osallistunut 
talkoisiin, toteuttanut hakkerietiikkaa. 
Lahja on lahja on lahja. Ei siitä pidä odot-
taa vastalahjaa.

Suurin osa maailmantaloutta ei edel-
leenkään ole mitenkään aineetonta. Mel-
keinpä kaikki immateriaalitaloudesta 
puhuvat kuvaavat tendenssejä, tulevai-
suuden trendejä, eivät niinkään todelli-
suutta sellaisena kuin se on.

Silti on helppo ajatella, että osak-
keilla tai dotcom-taloudella rikastumi-
nen olisi kuin riistosta vapaata rikastu-
mista. Näin siitä huolimatta, että aineet-
tomalla omaisuudella on taipumusta ka-
saantua monopoleiksi.

Monopolisoitunut omistus ohjel-
mistoissa ja kulttuurissa on johtanut sii-
hen, että yhä useammat kuluttajat ja teki-
jät ovat riippuvaisia aineettoman omai-
suuden haltijoista. Siksi vuokran kate-

goria on ollut yleisesti käytetty ajatus. 
Olennaista ei ole myydä vaan vuokrata 
sisältöä kuluttajalle, joka on tullut riippu-
vaiseksi siitä.1

***

Tästä monopolisoituneesta todellisuu-
desta huolimatta hakkerietiikkaa ja sen 
lupauksia ei kannata unohtaa. Miksi? Ai-
nakin koska sen mukainen ajattelu val-
taa alaa. Hyvän tekeminen bisneksellä 
on osa aikaamme.

Hakkerietiikkaa sietää pohtia myös 
siksi, että se kaikesta huolimatta tarjoaa 
unelman talousmallista, joka rakentuisi 
muullekin kuin maksimaaliselle voiton-
tavoittelulle. Se on heikko merkki hyväs-
tä aikana, jolloin hyvää on vaikea löytää. 
Siksi siihen sisään kirjautuneita heik-
kouksia on pohdittava vieläkin vakavam-
min kuin perusriistäjän lakeja.

Yksi heikkous saattaa olla tämä: ha-
kiessaan työstä nautintoa hakkerieetik-
ko on vaarassa sisäistää rahan vallan jo-
pa perinteisiä palkkatyöläisiä syvem-
min. Tavoitellessaan itsensä toteuttamis-
ta työllä hän on houkutuksessa hankkia 
riippumattomuutta pikavoitoilla. Taipu-
mus on sitä suurempi, mitä jalommaksi 
omat päämääränsä uskoo.

Minua on alkanut kalvaa epäilys, et-
tä jos hakkerietiikan kyljessä kuljetetaan 
rikastumisen unelmaa, menetämme kai-

ken, mitä hakkerietiikassa on hyvää.
Tiedättehän sen tyypin, joka ajat-

telee toimivansa muita paremmin 364 
päivänä vuodessa ja sikailee sitten ylem-
myydentuntoisesti sen yhden päivän? 
Tunnette varmaan sen filosofin, joka 
nuohoaa vuosikymmeniä pieteetillä lai-
toksensa nurkkia ja sitten tilaisuuden 
tullen heittäytyy vallan puudeliksi? Ja 
tiedätte Facebookin, joka alkoi huvina, 
mutta joka on muuttunut addiktoivaksi 
rahasammoksi?

Houkutus helppoihin pikavoittoi-
hin on sitä suurempi, mitä kyvykkääm-
pi puhallukseen on; ja hakkerithan usein 
ovat. Korkeasti koulutetut, teknologian 
hallitsevat vapaa-ajattelijat ovat kuin luo-
tuja pieniin huijauksiin. He ovat vähäl-
lä ottaa vain sen yhden hämärän diilin, 
jolla loppuelämän tai loppuvuoden voi-
si rahoittaa.

Himanen kirjoittaa, ettei hakkeri-
etiikassa ole kysymys ”rahan sinänsä vas-
tustamisesta. Alkuperäisessä hakkeri-
etiikassa on enemmänkin kyse siitä, mi-
kä sija rahalle pitäisi motiivina antaa ja 
minkälaisia tämän motiivin vaikutuksia 
pitäisi varoa” (Himanen 2001, 59).

Juuri näin: ehkä meidän pitäisi va-
roa pikavoittojen unelmaa. Sillä Hima-
nen kuvaa myös toista hakkerityyppiä, 
kapitalistista hakkeria, joka käärii osin-
goilla ja optioilla helpot rahat toteuttaak-
seen itseään.
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Saman voi sanoa näin: ”hakkerina 
oleminen merkitsee yksinkertaisesti in-
tohimoista toimintaa ja vapautta rytmit-
tää itse aikaansa, ja niin kauan kuin tämä 
työetiikka toteutuu, rahan tekemisessä 
pysyvästi perinteisen kapitalismin sisällä 
ei ole mitään ongelmaa” (mt. 2001, 60).

Kannustaako mielekkään työn aja-
tus lopulta moraalittomuuksiin? Onko  
hakkerietiikka jatkuvassa vaarassa 
muutt   ua irvikuvakseen?

Slavoj Žižek on kirjoittanut liberaa-
leista kommunisteista – Bill Gatesista,  
George Soroksesta, Googlen, IBM:n ja 
eBayn pääjohtajista ja heidän hovifilo-
sofeistaan: ”Heidän mukaansa voim-
me pitää globaalin kapitalistisen kakun 
(eli menestyä yrittäjinä) ja syödä sen (eli 
tunnustaa antikapitalistiset ajatukset so-
siaalisesta vastuullisuudesta, ekologisis-
ta huolenaiheista ja niin edelleen” (Žižek 
2009, 25).

Gates lahjoittaa valtavasti koulutuk-
seen ja malarian torjuntaan, mutta tari-
na perustuu ansalle. ”Juju on siinä, että 
ennen kuin tämän kaiken voi antaa pois, 
se on otettava (tai kuten liberaalit kom-
munistit sanoisivat: luotava)”, kirjoittaa 
Žižek (mt.).

Ratkaisuna liberaalit kommunistit 
näkevät yksityiset yritykset. Heistä val-
tiolliset lähestymistavat ovat epäonnis-
tuneet surkeasti. Liberaalien kommu-
nistien mukaan sääntelemällä yrityk-

siä ”ja verottamalla liikaa, valtio heiken-
tää oman toimintansa virallista tavoitet-
ta (eli yritystä tehdä elämästä parempaa 
enemmistölle, auttaa niitä, jotka ovat tar-
peessa)” (mt.).

Eikö tästä juuri ole kyse Himases-
sa, joka antaa toisella kädellä talkootyön 
ja ottaa toisella? Filosofissa, joka puhuu 
dignitystä, mutta ehdottaa viiden prosen-
tin veronalennuksia kaikille – siis prog-
ression vähentämistä ja valtion talouden 
kurjistamista?

Žižekin mukaan liberaalien kom-
munistien unelmana on ulkoistaa tuo-
tannon ”(välttämätön) pimeä puoli – 
kurin alainen ja hierarkkinen työvoi-
ma, ekologinen saastuttaminen – […] 
epäfiksun kolmannen maailman maille 
(tai ensimmäisen maailman näkymättö-
miin kolkkiin). Äärimmäinen liberaali-
kommunistinen unelma on viedä koko 
työ väenluokka kolmannen maailman 
näkymättömiin hikipajoihin” (mt. 28).

Mutta ei syytetä vain yksittäista-
pauksia: Himasta ja Sorosta. Jokainen 
perinnönjaossa keskivertokastiin kuulu-
va joutuu hankkimaan elantonsa, usein 
myymään työpanoksensa. Mutta onko 
kulttuurissamme jotain, joka saa mei-
dät uskomaan, ettei näin tarvitsisi olla? 
Että olisi mahdollista rikastua eettisesti, 
hankkia helppo elämä ilman, että se ta-
pahtuisi muiden kustannuksella?

Kritiikin pitäisi osua koko siihen 

ajatteluun, jossa nopea, siinä sivussa ri-
kastuminen, vaikkapa osakkeilla tai joh-
dannaisilla, nähdään itsensä toteuttami-
sena tai kukoistamisen välineenä.

***

Saadaanko tästä argumentti hakkerietii-
kan unelmaa vastaan? Yrittääkö esseeni 
sanoa, että jakaminen ja tiedon vapaus 
ovat rikoksia? Näinhän monet väittävät. 
Niin varmaan moni yrittää tämänkin es-
seen lukea: jakaminen ja ilmaisuus ovat 
illuusioita. Meidän on puolustettava jo-
kaista tekijää käyttäjien hyökkäyksiltä.

Mutta ei, sitä en yritä sanoa. Ei hak-
kerietiikan heikkous ole unelma jaka-
misesta. Sen heikoin kohta on unelma 
rikastumisesta.

Työ voidaan nähdä jopa eettiseksi in-
tohimoksi, jos sillä ei tavoitella nopeaa ri-
kastumista. Suuri osa tieteestä ja taitees-
ta on yhä tällaista eettistä intohimoa. Se 
ei tavoittele etupäässä rahaa. Ja niin voi-
vat monet hakkeritkin olla eettisen in-
tohimoisia – ne, jotka eivät halua tulla 
Face bookin omistajiksi. Tällaiset hakke-
rit ovat ymmärtäneet rahan vallan niin 
hyvin, ettei sitä tarvitse sisäistää. Silloin 
se pysyy ulkopuolella.
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Puheenvuoro

Yksisilmäistä vai silmiä 
avaavaa?
Onko suomalaisella 
kirjallisuudella 
antia kriittisessä 
rahakeskustelussa?

Ville Sassi

Tutkija Minna Ruckenstein käsitteli ra-
haa, arvon ulottuvuuksia ja kulttuurin-
tutkimuksen taloutta viidensien Kult-
tuurintutkimuksen päivien plenaariesi-
telmässään, joka on sittemmin julkaistu 
myös internetissä (Ruckenstein 2011).1 

Esitelmän yhtenä juonteena olivat raha-
kuvaukset suomalaisessa kirjallisuudes-
sa, missä yhteydessä hän viittasi aihetta 
käsittelevään artikkeliini (Sassi 2009). 
Ruckensteinin huomiot olivat osuvia 
ja vastauspuheenvuoroon houkuttavia. 
Toisaalta väitteilleni muodostui esitel-
mässä eräänlainen "keppihevosen" rooli,  
kuten puhuja itsekin jälkikäteen totesi. 
Kirjallisuuden rahakuvaukset olivat yksi 
osoitus siitä, miten suppeasti rahan mer-
kitykset usein ymmärretään.

Palaan lyhyesti aihepiiriin ja pohdin 
esitelmän väitteitä ennen kaikkea arvo-

jen, arvomuodostuksen ja yhteiskun-
nallisen arvokeskustelun näkökulmas-
ta – arvothan ovat Ruckensteinin esitel-
män pääkäsitteitä sekä hänen keskeinen 
tutkimusintressinsä (esim. Ruckenstein 
ym. 2011). Omat näkemykseni olen esit-
tänyt laajemmin väitöstutkimuksessani 
(Sassi 2012a).

Esitelmässään Ruckenstein asetti  
suomalaisen kirjallisuuden rahakuvauk-
set laajaan yhteyteen. Hän viittasi esi-
merkiksi Maurice Blochin, Jonathan 
Parryn ja Keith Hartin antropologisiin 
näkemyksiin siitä, että rahan merkityk-
set ymmärretään usein ongelmattomasti 
ja suoraviivaisesti (Bloch & Parry 1989; 
Hart 2005). Myös suomalainen kirjal-
lisuus näyttää toistavan houkuttelevaa 
mutta rahan merkitysten moninaisuu-
teen ulottumatonta stereotypiaa, jossa 
raha ei tarjoakaan vapautta vaan aiheut-
taa kaikenlaista harmia. Monissa kirjalli-
suuskaanonin tunnetuimmissa teoksis-
sa – esimerkiksi Minna Canthin, Maria 
Jotunin, Pentti Haanpään, Hannu Sala-
man, Esa Sariolan ja Juha Seppälän tuo-
tannoissa – käsitellään rahaa, vaurastu-
mista ja talousjärjestelmän suhdetta yk-
silöön. Yleensä raha tai kamppailu siitä 
jättää heidän romaanihenkilönsä vail-
le onnea tai tuhoaa heidät. Ruckenstei-
nin mukaan myös eri alojen tutkimuk-
sen piirissä suositaan yhtä mustavalkois-
ta näkemystä, vaikka rahan merkitykset 

Viitteet

1. Tosin enää sisällön vuokraaminenkaan ei ole 
tarpeellista, vaan olennaista on omistaa alus
ta, jolla sisältö sijaitsee tai vierailee (ks. esim. 
Moulier Boutang 2012).
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ovat kompleksisia. Samalla rahaa käsit-
televät tutkimukset latautuvat moralis-
tisesti, kun ne uusintavat todellisuudelle 
vierasta käsitystä rahasta "kaiken pahan 
alkuna ja juurena".

Väite rahan merkitysten kompleksi-
suudesta on helppo hyväksyä. Rucken-
steinin maininnat rahaa koskevien neu-
vottelujen kentästä, keskusteluista ja 
käytännöistä, sosiaalisista suhteista, val-
lasta ja arvoa luovasta toiminnasta kerto-
vat, että näistä merkityksistä kamppail-
laan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 
julkisuudessa. Käsitykset rahasta muo-
toutuvat siis esimerkiksi viestimissä, eri 
instituutioiden nimissä esitetyissä pu-
heenvuoroissa, kylänraiteilla, verkko-
keskusteluissa ja jopa päiväkotileikeissä.

Näkemykseni mukaan rahan saamat 
kulttuuriset merkitykset ovat luonteel-
taan arvottuneita. Esimerkiksi käsitys, 
että aikuisen on syytä hankkia ansiotyö, 
viittaa pelkän rahan hankinnan sijaan 
siihen, että ansiotyössä käyminen on yk-
si reitti hyvään elämään. Tällaiset rahan 
laajemmat kulttuuriset merkitykset syn-
tyvät yhteiskunnallisella tasolla, kun yk-
silöt, ryhmittymät tai instituutiot käyttä-
vät valtaansa arvottamalla julkisuudessa 
esimerkiksi kuluttamista tai säästämis-
tä. Muiden muassa liike-elämällä, koulu-
tusjärjestelmällä, poliittisilla puolueilla 
ja kirkolla on tällaista arvo-ohjausval-
taa. (Sassi 2012a, 38–42.) Vaikka yksilöt  

ymmärtäisivät esimerkiksi rahallisen 
vaihdon yksityisasiakseen, he joutuvat 
perustelemaan rahaan liittyviä ratkaisu-
jaan ja ottamaan niitä tehdessään kan-
taa esimerkiksi rahan valtaan, kerska-
kulutukseen tai ylipäätään taloudelli-
seen elämään. Juuri siksi rahasta tulee 
arvokysymys, mihin Ruckensteinkin 
viittaa. (Ks. Sassi 2012b.) 

Edellä esittämäni tulkinta Rucken-
steinin esitelmästä ei mairittele kirjal-
lisuutta eikä sen tutkijaakaan. Vaik-
ka Ruckenstein ei seuraavia määrittei-
tä käytä, suomalaisten romaanien ra-
harepresentaatiot näyttäytyvät rahan 
kompleksisuuteen nähden kritiikittö-
minä, kömpelöinä tai naiiveina. Romaa-
nit näyttävät toistavan myyttiä, joka voi 
olla tarinan kannalta puhutteleva, mutta 
jonka laajempi anti on kivettynyt itses-
täänselvyydeksi (Sassi 2012a, 23). Täten 
niillä ei ole keinoja tavoittaa rahan risti-
riitaisuutta tai siihen liittyvien moraali-
kysymysten moninaisuutta. Jyrkemmin 
sanoen kirjallisuudelta puuttuu kriitti-
nen potentiaali rahaa koskevassa yhteis-
kunnallisessa keskustelussa.

Olen Ruckensteinin kanssa samaa 
mieltä siitä, että kirjallisuuden (ja laa-
jemminkin taiteen) esittämät kuvauk-
set rahasta näyttäytyvät usein liioiteltui-
na tai kärjistettyinä. Suomalainen kirjal-
lisuushistoriankirjoitus on tehnyt tiettä-
viksi Canthin asetelmalliset köyhyysku-

vaukset, Jotunin satiiriset näytelmät ri-
kastumisesta, Haanpään pateettiset nä-
kemykset 1930-luvun laman uhreista ja 
niin edelleen. Etsivä löytää vaivatta hy-
vä–paha-dikotomiat niin tunnetuim-
mista klassikoistamme kuin harlekiini-
viihteestäkin. Kirjallisuudella on kui-
tenkin useita lukutapoja ja yhteiskun-
nallisia tehtäviä, jotka eivät sulje toisi-
aan pois. Asetelmallisten rahakuvaus-
ten kriittinen potentiaali saattaa aktivoi-
tua, jos teoksia lähestytään toisin.

Ruckensteinin esitelmää kuunnel-
lessani olisin toivonut, että kirjallisuut-
ta olisi lähestytty vastaavin teoreettisin 
painotuksin, joita puhuja rahan merki-
tyksille asetti. Jos siis rahan merkitysten 
muodostuminen ymmärretään sosiaa-
liseksi toiminnaksi yhteiskunnallisessa 
julkisuudessa, myös kirjallisuutta olisi 
syytä tarkastella yhteiskunnallisena jär-
jestelmänä. Suppeassa artikkelissani, jo-
hon Ruckenstein viittasi, en ota tällaista 
asetelmaa tutkittavakseni. Sen sijaan esi-
tän deskription muutaman 1980-luvun 
romaanin talouskuvauksista lähestyen 
kirjallisuutta lähinnä teksteinä. Romaa-
nien kärjistykset "pahasta rahasta" kui-
tenkin purkautuvat, kun kirjallisuutta 
tarkastellaan institutionaalisena ilmiö-
nä. Tällöin kirjallisuus ei ole vain teks-
tejä, vaan sosiaalinen järjestelmä, joka 
osallistuu julkiseen keskusteluun ja ar-
vomuodostukseen.
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Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tai-
de nostaa julkiseen keskusteluun aihei-
ta, joita muut yhteiskunnan järjestelmät 
eivät tunnista tai joita ne välttävät. Liioit-
telut, pelkistykset, kärjistykset ja näen-
näinen asetelmallisuus ovat sen keinoja 
tematisoida sisältöään. Esimerkiksi Esa 
Sariolan 1980-luvun romaanien repre-
sentaatiot rahan vallasta (Sassi 2009, 
271–272) ovat rajuja kärjistyksiä ja siis 
vaillinaisia ja pelkistäviä: ne eivät sel-
laisinaan tavoita kaivattua kuvaa rahan 
merkitysten moninaisuudesta esimer-
kiksi 1980-luvun suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Kirjallisuutta ei kuitenkaan 
lueta sellaisenaan. Historiallis-yhteis-
kunnalliset suhteensa jollain tasolla tie-
dostava lukija havaitsee kärjistykset ja 
päätyy kysymään, miksi rahan valta on 
esitetty näin (Veivo 2011, 173–184; Tu-
runen 2011). Taiteellinen liioittelu on 
siis väylä laajempien yhteiskunnallisten 
kysymysten kriittiseen pohdintaan.

Laajemmin kyse on siitä, että taide 
osallistuu yhteiskunnalliseen arvomuo-
dostukseen. Taiteen kapitalismikritiikki 
nousee esiin aikoina, jolloin taloudelli-
nen arvo-ohjaus on julkisuudessa vallit-
sevaa tai näkyvää. Esimerkiksi 1800-lu-
vun lopulla talousjärjestelmän kehitys 
tarjosi vaihtoehdon antimodernille fen-
nomanialle (Nieminen 2006, 179, 197) 
ja 1960-luvulla Suomi taas vaurastui en-
nennäkemättömästi. Noina aikoina esi-

merkiksi Aleksis Kiven ja Hannu Sala-
man teokset nostivat julkisuuteen sen, 
ettei raha välttämättä tarjoa mielekäs-
tä subjektiviteettia vaan herättää komp-
leksisia olemassaolon peruskysymyksiä. 
Yhtä lailla esimerkiksi Canthin, Haan-
pään, Jotunin, Lassi Sinkkosen ja Matti  
Yrjänä Joensuun tuotannot osoittavat 
mo ni naisuuden, joka rahaan ja talousjär-
jestelmän levittämiin käytäntöihin liit-
tyy – nimenomaan silloin, kun heidän 
teoksensa ymmärretään taidejärjestel-
män välittämiksi julkisiksi puheenvuo-
roiksi aikansa arvokeskustelussa. 

Ajatus siitä, että rahan pahuuden ku-
vaaminen korostuu suomalaisessa kirjal-
lisuudessa, on omalla tavallaan pitävä: 
kaanon tuntee vain vähän taloudellis-
ten menestystarinoiden kuvauksia. Ko-
konaan toinen kysymys on, mikä merki-
tys tälle havainnolle annetaan. Blochin, 
Parryn, Hartin ja Ruckensteinin näkö-
kulmasta se voi olla ongelmatonta tai 
moralistista dualismia. Arvohistorialli-
sesta näkökulmasta kyse on siitä, että ta-
louden arvo-ohjausvalta on ollut suoma-
laisessa yhteiskunnassa 1860-luvulta as-
ti varsin vahva, ja että sen julkiselle kriti-
koimiselle on ollut tilausta (Sassi 2012a, 
45–60). Rahan kulttuurin uhkia kuvan-
nut kirjallisuusjärjestelmä on näkemyk-
seni mukaan omaksunut kyseisen vasta
demokraattisen tehtävän suomalaisessa 
arvomuodostuksessa (mt. 23–24, 265–

268; käsitteestä ks. Rosanvallon 2008, 
23–27, 38).

Kirjallisen teoksen viesti rahasta on 
siis kysymys tai tulkinnallinen haaste, 
joka edellyttää tulkintaa jossakin merki-
tyksiä tuottavassa kehyksessä. Sama kos-
kee muidenkin yhteiskunnallisten jär-
jestelmien toimintaa, julkisia puheen-
vuoroja, tapoja, normeja, lakeja ja näistä 
edelleen muodostuvaa yhteiskunnallis-
ta arvo-ohjausta. Hyvän ja pahan rahan 
dualismi elää niin pörssiyhtiön toimitus-
johtajien puheissa, uutisissa kuin uskon-
kappaleissakin. Yhteiskunnallisessa jul-
kisuudessa nämä toistensa varaan synty-
vät pelkistykset tulevat samaan yhtey-
teen, mikä synnyttää arvottuneen pu-
heen rahasta ja komplisoi rahan merki-
tykset yksilöiden elämässä. Kirjallisuus-
järjestelmän toimijat (kuten rahoittajat, 
kustantajat, kirjailijat, kriitikot, lukijat ja 
tutkijat) sääntelevät puolestaan sitä, mil-
laisten teosten välityksellä kirjallisuus 
osallistuu tähän keskusteluun.

Mikä tärkeintä, taidejärjestelmän 
välittämät kannat tavoittavat diskursii-
visen ja osin tiedostamattoman, "hiljai-
sen" arvomuodostuksen. Osana aikansa 
arvokeskustelua ne näyttävät siis ristive-
don ja moninaisuuden, joka elää myyt-
tisten dikotomioiden katveessa. Canth 
osoitti, että tapajärjestelmät ja ajastaan 
jälkeen jääneet lait estivät naisten oikei-
den omaisuuteen. Pentti Haanpää teki 
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näkyväksi, että talouden arvo-ohjaus-
ta vastustavalle yksilölle ei ole sijaa yh-
teiskunnassa ja että hänen minuuttaan 
uhkaa murtuminen. Hannu Salama de-
monstroi, miten sosiaalinen vuorovai-
kutus muuttuu sadistiseksi vaihdoksi 
kulttuurisen kapitalismin arvoilmastos-
sa. Esa Sariola taas kuvasi sitä, miten yk-
silö kadottaa todellisuudentajunsa raa-
kaa nollasummapeliä pelatessaan. Esi-
merkiksi nämä kirjailijat sitoivat teos-
tensa sisällöt suomalaisen yhteiskunnan 
legitimaatioperustaan nimenomaan ra-
juja pelkistyksiä hyväksikäyttäen. Nii-
den saama vastaanotto – lakimuutokset, 
julkaisurajoitukset, kirjasodat, julkinen 
keskustelu – osoittavat, ettei pelkistys-
ten anti ollut naiivi tai ongelmaton vaan 
kriittinen, aktivoiva ja polttavan ajankoh-
tainen.
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