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musten soveltamiskäytäntö tarjoavat 
tapauksia, joissa taiteen vapautta on 
pohdittu.

Erinomaisen tärkeä on Rautiaisen 
huomio, että taiteen vapaus on vah-
vempi kuin tavanomainen ilmaisun-
vapaus (eli arkikielessä sananvapaus), 
vaikka molemmat perustuslaissa turva-
taankin. Ilmaisunvapauteen on liitetty 
perustuslaintasoinen rajoituslauseke, 
jossa sallitaan elokuvien ennakkotar-
kastus lastensuojelutarkoituksessa. 
Taiteen vapauteen ei sisälly mitään pe-
rustuslaillisia rajoituslausekkeita.

Juridisella ammattiterminologialla 
taiteen vapaus jakaantuu kahteen 
pääosaan. Ensisijainen on torjunta-
oikeus, julkisen vallan velvollisuus olla 
puuttumatta taiteelliseen toimintaan. 
Mikään perus- tai ihmisoikeus ei 
kuitenkaan ole ehdoton, vaan loppu-
peleissä kyse on eri näkökohtien, vas-
takkaistenkin, asettamisesta vaa’alle, 
punninnasta ja pohdinnasta.

Taiteen vapauden suhteen tämä 
tarkoittaa punnintaa, jossa taiteen 
vapaus asettuu vastakkain yksilön yk-
sityisyyden suojan (tai kunnianloukka-
uksen) tai julkista moraalia suojaavien 
kriminalisointien kanssa. Rautiainen  
kannattaa perustellusti hyvin pidät-
tyvää suhtautumista sensuurivaati-
muksiin, joissa taideteoksen katsotaan 
loukkaavan julkista moraalia (esim. 
seksuaalimoraalia) tai varsinkaan us-
konnonvapautta.

Toinen ulottuvuus on julkisen 
vallan velvollisuus turvata taiteenteon 
edellytykset, turvaamisoikeus. Tämä 
liittyy myös muihin perustuslaillisiin 
oikeuksiin, kuten yksilön oikeuteen 
itsensä kehittämiseen ja vähemmis-
töjen kulttuuridiversiteetin suojaan. 
Samoin perusoikeudet velvoittavat jo-
kaisen suojaamaan kulttuuriperintöä 
kokonaisuudessaan.

Mielenkiintoinen, joskin lyhyt, on 
myös Rautiaisen pohdinta tekijänoike-
uksien ja taiteen vapauden suhteesta. 
Monissa uusissa taidemuodoissa 
näiden välinen ristiriita on aito, kuten 
kun tekijänoikeudellisin perustein 
rajoitetaan rap- tai reggae-musiikin 
koostamista samplaamalla tallenteita. 
Tämä aihe kaipaisi lisätutkimusta.

R ichard Sennett palaa 
jälleen nykykapitalismin 
työkulttuurin muutos-
tilaan. Uuden kapita-

lismin kulttuuri on London School 
of Economicsin ja Massachusetts 
Institute of Technologyn professorin 
jonkinlainen yhteenveto aiheesta ja 
jatko-osa teokselle Työn uusi järjestys 
(2002; The Corrosion of Character, 
1998). Kirja perustuu hänen viime 
vuosina Yalessa pitämilleen luen-
noille. Lopputuloksena on jossain 
määrin kertaava ja poukkoileva teos, 
joka viljelee paljon ajatuksia, mutta 
jättää niistä osan leijumaan ilmaan. 
Sennett kirjoittaa ajankohtaisesta ja 
suositusta aiheesta; Suomessakin uu-
desta työkulttuurista ja työtekijöiden 
muuttuvasta identiteetistä on kirjoi-
tettu jokunen kirja.

Pajalta pelinappulaksi

Sennett toteaa työtekijöiden me-
nettäneen otteensa omaan ammat-
titaitoonsa ja joutuneen jatkuvan 
kierrätyksen oravanpyörään. Vanhat 
institutionaaliset rakenteet on pu-
rettu ja työntekijät on jätetty heit-
teille jouston nimissä vailla heidän 
identiteetilleen olennaisia sosiaalisia 
sidoksia ja vertaisryhmiä. Sennett 
siis asettuu voimakkaasti niitä teo-
reetikkoja (mm. Bauman ja Cas-
tells) vastaan, jotka katsovat uuden 
globaalin kapitalismin ja tietoyh-
teiskunnan laajenemisen johtavan 
jonkinlaiseen vapauden lisäänty-
miseen. Tällainen vapaus on illuusio, 
joka johtaa vain työtekijöiden suu-
rempaan avuttomuuden ja yksi-
näisyyden kokemukseen. Kyse on 
vain siitä, minkälaisen korviketa-
kertumisen he onnistuvat saamaan. 
Demokraattisen vuorovaikutuksen 

lumeeseen peittyvä tiimityöskentely 
ja verkostoituminen päinvastoin li-
säävät vallankäytön kasvottomuutta 
sekä työntekijöiden epävarmuutta ja 
turhautumista. Tuloksena on työn 
kulttuuri, jossa riskit kasvavat ja 
valta loppujen lopuksi vain kasautuu 
ylimmälle johdolle, mutta todellista 
vastuuta ei ota kukaan.
Uusi kapitalismi merkitsee Sennet-
tille uusimpaan teknologiaan no-
jaavia ylikansallisia suuryrityksiä 
ja niiden hallitsemaa taloudellista 
maailmaa. Hän ei hyökkää suoraan 
uusliberalismia, verkostoitumista ja 
globalisaatiota vastaan, vaan viileästi 
esittää sen vaarallisimman sivu-
tuotteen: työtä tekevän ihmisen, jolta 
on joustavuudella vedättäen riistetty 
ammatti-identiteetti ja joka on sitä 
kautta johdettu harharetkille kulu-
tuksen oravanpyörään. Voittajina 
ovat lyhytnäköiset ja kyltymättömät 
sijoittajaeliitit, joiden omanedunta-
voittelun lasku lankeaa myöhempien 
aikojen ja muiden maksettaviksi. 
Työntekijöiden aseman kautta koko 
yrityskulttuurin tila heikkenee, eli 
yritykset ovat nakertamassa omaa 
asuntoaan.

Vastalääkkeet: kertomus, 
hyödyllisyys ja käsityöläisyys

Sennettin sävy on paikoitellen nostal-
ginen ja hänen vastalääkkeensä ovat 
myös osittain kadonneen ajan etsi-
mistä, yritys palauttaa vanhoja arvoja 
uuteen aikaan. Sennettin mukaan 
ensimmäiseksi pitää palauttaa narra-
tiivisen liikkeen tunne, eli kertomus. 
Hän ottaa esimerkkinsä USA:ssa ja 
Isossa-Britanniassa toteutetuista yri-
tyksistä luoda työtekijöille uudelleen 
jatkuvuuden ja kestävyyden tunne. 
Tämä on tapahtunut luomalla rin-
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nakkaisinstituutioita, jollaiseksi on 
muodostumassa muun muassa am-
mattiyhdistysliike. Sennett uskoo, 
että ammattiyhdistyksistä tulee 
eräänlaisia työnvälitystoimistoja, 
jotka samalla toimivat työntekijöitä 
palvelevina ja tukevina yhteisöinä. 
Tämä on positiivinen visio ottaen 
huomioon, kuinka Reagan ja var-
sinkin Thatcher nöyryyttivät ammat-
tiyhdistyksiä 1980-luvulla. Uuslibe-
ralismin helvetinkoneen jauhamina 
ammattiyhdistysten onkin varmasti 
otettava uusi rooli työntekijöiden 
elämässä, tai ne menettävät heidän 
sielunsa lopullisesti poliittisille help-
poheikeille.
Toinen palautettava asia on hyödyl-
lisyys nimenomaan työntekijöiden 
itsensä kokemana statuksena. Esi-
merkkinä Sennett mainitsee Bri-
tannian sairaaloissa siivoavat maa-
hanmuuttajanaiset, jotka tekevät 
työtä mieluummin julkisissa sairaa-

loissa pienemmällä palkalla kuin 
yksityisissä sairaaloissa. Julkisella 
puolella he kokevat saavansa vasti-
neeksi suurempaa yhteiskunnallista 
tunnustusta ja linkittyvänsä tii-
viimmin brittiläiseen yhteiskuntaan. 
Voisi melkein sanoa, että brittiläinen 
yhteiskunta ei ehkä ansaitse näin 
hienoja ja arvonsa tuntevia siivoojia. 
Sennett korostaa ammattimai-
suuden merkitystä työyhteisön lujit-
tajana. Luja yhteisö saattaa merkitä 
enemmän kuin palkka ja varsinaiset 
työolot. Yhteisö on sitä vahvempi, 
mitä voimakkaampaa ammatillista 
ylpeyttä se tuntee. Mainioksi hyödyl-
lisyyden tuottajaksi Sennett nostaa 
vapaaehtoistyön. Hänen positiivinen 
visionsa ei sisällä pohdintaa ammat-
tiryhmien keskinäisestä kateudesta, 
kilpailusta ja vähättelystä.

Lopuksi

Kaikkein haasteellisin nostalginen 
projekti on palauttaa käsityöläisyys 
takaisin työkulttuuriin. Käsityöläi-
syyden Sennett määrittelee ”pyrki-
mykseksi tehdä jotakin asian itsensä 
takia”. Leviävä pinnallisuuden kult-
tuuri on tuhoamassa käsityöläi-
syyden; se on saavuttanut jo näen-
näisen voiton. Käsityöläisasenteen 
palaaminen sitoisi ihmiset takaisin 
työhönsä ja sitä kautta elämään. Pin-
nallisen poukkoilun ja ajan hermolla 
ajelehtimisen sijalle tulisi sitoutuva 
syventyminen ja ajattomuus. Sennett 
itsekin myöntää käsityöläisyyden pa-
lauttamisen olevan radikaali haaste ja 
poliittisesti vaikeasti toteutettavissa. 
Pinnallisuuden voitto on kuitenkin 
hauras, joten uusi lehti tulee kään-
tymään.

J ani Hakkaraisen väitös-
kirjan Hume’s Scepticism 
and Realism aiheen rajaus 
on loistava: Hakkarainen 

tutkii työssään David Humen 
teoksen Enquiry Concerning Human 
Understanding 12. jakson ensim-
mäistä osaa, noin neljän sivun mit-
taista tekstinpätkää. Siihen sisältyy 
kaksi Humen argumenttia naiivia 
realismia vastaan, niin sanottu pöy-
täargumentti sekä argumentti, joka 
kyseenalaistaa yhden tuon ajan tie-
teellisen maailmankuvan peruskiven, 
primaaristen ja sekundaaristen omi-
naisuuksien eron. Tätä argumenttia 

kutsutaan jatkossa yksinkertaisuuden 
vuoksi ”tiedeargumentiksi”. Yhteistä 
molemmille argumenteille on niiden 
skeptisyys eli se, että ne asettavat 
epäilynalaiseksi luontaisen arkipäi-
väisen uskomuksemme mielen ul-
kopuolisen maailman reaaliseen ole-
massaoloon. Hakkaraisen varsinainen 
tutkimuskysymys on, uskoiko Hume 
itse argumentteihinsa vai ei.

Humen pöytäargumentti on mer-
kittävä siksi, että se on tiettävästi ainoa 
empirismin klassikkojen teksteistä 
löytyvä yritys todistaa empiristisen 
tietoteorian lähtökohta eli ajatus, että 
tietomme varsinaisia kohteita eivät ole 

ulkomaailmassa olevat oliot vaan niitä 
mielessämme edustavat ideat. Argu-
mentin mukaan ihmiselle luontainen 
naiivi ajatus, että havaitsemani pöytä 
on todella olemassa havainnostani riip-
pumatta, on ristiriitainen. Jos pöytä 
näet olisi olemassa havainnostani riip-
pumatta, se ei pienenisi mennessäni 
siitä kauemmaksi. Välitön havainto-
kokemukseni kuitenkin osoittaa, että 
pöytä pienenee havaintoetäisyyden 
kasvaessa ja suurenee etäisyyden pie-
netessä. Siksi havaitsemani pöytä ei 
ole olemassa todellisuudessa, vaan pel-
kästään mielessäni.

Tiedeargumentti on puolestaan 
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