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Sara Jamesin teos on alun perin 
hänen sosiologian väitöskirjansa, 
joka käsittelee nimensä mukai-
sesti toimeentulon ansaitsemis-
ta ja sen yhteyttä identiteetin ra-
kentumiseen. Tarkemmin sanot-
tuna tutkimuksen pitkä histori-
allinen teema ulottuu aina Max 
Weberin yleisistä työetiikkaa 
koskevista ajatuksista työetiikan 
muutokseen myöhäismodernis-
sa yhteiskunnassa. Ajallisesti nä-
kökulma on laaja, mutta toisaal-
ta yllättävänkin lyhyt. Jo Webe-
ristä lähtien on pohdittu uskon-
nollisen eetoksen rapautumis-
ta sekä työn merkityksen ja ar-
von muutosta yksilötasoisena ja 
laajemmin koko kulttuuria kos-
kevana muutosprosessina. Täs-
sä suhteessa Jamesin työ kiin-
nittyy kulttuurisosiologian ylei-
seen perinteeseen, sillä tavoit-
teena on tehdä ymmärrettäväksi 
niitä kulttuuris-yhteiskunnalli-
sia ajattelutapoja, jotka ovat tyy-
pillisiä nykyajalle työstä puhut-
taessa. Kuten James itsekin viit-
taa kirjansa johdannossa, tätä 
tarkastelua voidaan pitää Jeffrey 
C. Alexanderin esittämän idean 
mukaisesti sosiaalisen psyko-
analyysina, joka pyrkii tuomaan 
esille sosiaalista tiedostamaton-
ta eli vallitsevia kulttuurisia kä-
sityksiä. 

Työn merkityksestä on esitetty 
ristiriitaisia näkemyksiä kulttuu-
risosiologiassa viimeisten vuosi-
kymmenien aikana. Päälinjoik-
si asettuvat Zygmunt Bauma-
nin esittämät näkemykset työ-
etiikan korvautumisesta kulu-
tuksen estetiikalla sekä Richard 

Sennettin tulkinnat työn lyhyt-
kestoisuudesta ja fragmentoi-
tumisesta, joka on rapauttanut 
työetiikan sisältöä. Nämä ylei-
set tulkinnat ovat kuitenkin Ja-
mesin tutkimuksessa vain lähtö-
kohta, johon hänen analyysin-
sa kiinnittyy. Käytännössä hä-
nen tavoitteenaan on astua askel 
eteenpäin ja pohtia sitä, missä 
mielessä nämä tulkinnat työetii-
kan kohtalosta ovat oikeutettuja 
tai virheellisiä hänen tekemien-
sä haastatteluiden valossa. Bau-
man tai Sennett eivät juuri pe-
rustele tulkintojaan kulttuurin 
kehitystä koskevissa huomiois-
saan. James sen sijaan pyrkii ta-
sapainottamaan kuvaa ja esittä-
mään huomattavasti monipuo-
lisemman kuvan työetiikasta ja 
sen muutoksesta. Aineistona on 
22 teemahaastattelua (11 miestä 
ja naista), joiden osallistujat ovat 
erilaissa elämäntilanteessa olevia 
ja eri ammattiryhmiä edustavia 
ihmisiä Melbournesta. 

Yleisellä tasolla tutkimuk-
seen liittyy paljon kiinnostavia 
pohdintoja työn kulttuurisesta 
muutoksesta ja sen sosiologises-
ta hahmottamisesta. Pitkä kult-
tuurisosiologinen linja lähtee 
liikkeelle erityisesti Weberistä, 
mutta James kommentoi myös 
muita kulttuurisia vaikutteita, 
kuten Nietzschen ja Tolstoin aja-
tuksia työstä ja maallistumises-
ta. Weber on kuitenkin tarkas-
telussa keskeinen, koska hänen 
ajatteluunsa pohjautuvat tulkin-
nat protestantismin, työetiikan 
ja modernin kapitalismin kehi-
tyksestä ovat olleet ja ovat edel-

leenkin kulttuurisesti merkittä-
viä. Jamesin esittämät havain-
not ja johtopäätökset työetii-
kasta, elämän merkityksestä ja 
minä identiteetin rakentumises-
ta puolestaan pyrkivät tasapai-
nottamaan ja monipuolistamaan 
kuvaa työstä notkean modernin 
(liquid modernity) aikakaudella. 
Siten Jamesin tutkimus pyrkii 
oikomaan yksiselitteisiä johto-
päätöksiä ja tarkentamaan kuvaa 
siitä, miten nykyihmiset ajatte-
levat työstä. Hänen tutkimuk-
sellaan on yhtymäkohtia aikai-
sempaan, enemmän työtä ja sen 
merkitystä journalismin keinoin 
kuvaavaan perinteeseen, kuten 
Studs Terkelin tunnettuun, jo 
1970-luvun alussa julkaistuun 
teokseen Working, jonka vaiku-
tuksen tuotantoonsa myös Arlie 
Hochschild on myöntänyt. 

Mitä sitten työstä ja sen mer-
kityksestä pitäisi ajatella? En-
simmäisessä luvussa James läh-
tee liikkeelle työetiikan kohta-
losta. Nykytutkimuksen päälin-
joja eritellessään hän tuo esille 
kaksi toisistaan poikkeavaa nä-
kemystä. Kathi Weeks on ensin-
näkin esittänyt, että protestant-
tisen työetiikan olisi korvan-
nut toisen maailmansodan jäl-
keen sosiaalista liikkuvuutta lu-
vannut teollinen työetiikka. Sen 
on puolestaan korvannut nykyi-



628          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 83 (2018):5-6

sin itseilmaisua ja persoonallis-
ta kehitystä tukeva jälkiteollinen 
työetiikka. Sharon Bender puo-
lestaan on toiseksi esittänyt työ-
etiikan kahdentumista sosiaalista 
liikkuvuutta lupaavaan menes-
tysetiikkaan ja perhettä ja kan-
sakuntaa tärkeänä pitävään vas-
tuullisuuden etiikkaan. James 
korostaa oman aineistonsa poh-
jalta sitä, että mitään yhtenäis-
tä työetiikkaa ei nykymaailmas-
sa kuitenkaan ole, vaan erilaisia 
muotoja elää rinnakkain. Työ-
eetos on edelleen tärkeä, mut-
ta haastateltavien oma elämänti-
lanne vaikuttaa myös paljon sii-
hen, miten tärkeänä he pitävät 
perhettään ja työn ulkopuolisia 
asioita.

Kirjan toinen luku tarkentaa 
työn yhteyttä minäidentiteetin 
muodostumiseen. Lähtökohtana 
on eritellä, mitä sellaiset käsitteet 
kuin kutsumus, autenttisuus ja 
intohimo tarkoittavat arkielä-
mässä. Kutsumuksella tai au-
tenttisuudella viitataan yleensä 
ihmisen sisäisesti tärkeiksi koke-
miin arvoihin, jotka ovat puoles-
taan minäidentiteetille tärkeitä. 
Notkeassa modernissa työn ja 
minäidentiteetin yhteys on kui-
tenkin häilyvä. Tiimityöetiikka, 
lyhyet työsuhteet, työn pirstalei-
suus, jatkuvat muutokset, osto-
voiman ja kulutuksen arvostuk-
sen lisääntyminen ovat vaikut-
taneet negatiivisesti siihen, että 
minäidentiteetti rakentuisi työn 
varaan. Kutsumus nähdään vain 
harvojen mahdollisuudeksi. 

James osoittaa kuitenkin tut-
kimuksessaan, että Sennet-
tin näkemykset liioittelevat 
kehitystä. Vaikka työura on pirs-
taloitunut, ihmiset kykenevät 
kuitenkin jäsentämään elämäl-
leen reflektiivisesti tarkoitusta. 
Oman elämän kontrolli ei ole 
kadonnut. Vaikka työuralla vas-
taantulevat työt saattavat olla 

epämiellyttäviä ja itselle vieraita, 
epäautenttisuuttakin siedetään, 
jos se nähdään poluksi eteen-
päin ja vain välivaiheeksi elä-
mässä. Olennaista minäidenti-
teetin vakaudelle on kyky ylläpi-
tää johdonmukaista kertomusta 
itsestä, joka vaimentaa turhautu-
mista. Kutsumusta ei myöskään 
enää nähdä koko elämän jatku-
vana ja uhrauksia vaativana teh-
tävänä, vaan enemmän oman in-
tohimon toteuttamisena. 

Kolmannessa pääluvussa Ja-
mes tarkastelee erityisesti Bau-
manin esille nostamaa kysy-
mystä siitä, onko suhde työ-
hön muuttunut toiseksi kulu-
tuksen johdosta. Otsikko viit-
taa elämysten etsintään ja työn 
merkitykseen. Tyypillistä nyky-
ajan työelämälle on, että uran-
vaihdoksia tehdään suhteellisen 
paljon. Kun työ ei enää tarjoa 
sisäistä motivaatiota, saatetaan 
vaihtaa työpaikkaa tai hakeutua 
koulutukseen. Weberin tunnet-
tu näkemys oli, että uusien ko-
kemusten etsintä on il maus si-
säisestä heikkoudesta, koska ai-
to intohimo vaatii täydellistä 
omistautumista senhetkiselle 
työlle. James toteaa kuitenkin 
omien haastattelujensa pohjalta, 
että uranvaihdokset ovat työuran 
katkokset ovat kyllä lisäänty-
neet, mutta tämä ei ole välttä-
mättä merkki elämysten tai uu-
sien kokemusten metsästämises-
tä. Uranmuutokset voivat joh-
tua turhautumisesta, itsensä ke-
hittämisen tarpeesta, huonosta 
työyhteisöstä tai esimerkiksi esi-
miehen tavasta suhtautua alai-
siinsa. Tässä mielessä Bauma-
nin näkemys työn vaihtamisen 
lisääntymisestä sen viihteellisty-
misen takia on Jamesin aineiston 
valossa väärä. Kyse ei ole pin-
nallisuudesta tai keinotekoises-
ta suhteesta työhön, vaan myös 
rohkeudesta ja vääränlaisesta 

velvollisuuden tunteesta vapau-
tumisesta. Tämä voi olla puoles-
taan yksilön hyvinvoinnille ää-
rimmäisen tärkeää, kuten mo-
net uranmuutostarinat kertovat 
julkisuudessakin. 

Kokonaisuutena Jamesin tut-
kimus on ajankohtainen ja si-
sällöllisesti monipuolinen erit-
tely työn merkitystä koskevasta 
tutkimuksesta. Sen positiivinen 
puoli liittyy ennen muuta sii-
hen, että James ei ota kulttuu-
rin ja työelämän kehitystä kos-
kevia tulkintoja annettuna, vaan 
ottaa niihin etäisyyttä ja esit-
tää sen pohjalta tutkimusaineis-
toonsa perustuvan näkemyksen-
sä. Vaikka tutkimus on sivumää-
räisesti suhteellisen lyhyt, koko-
naisuudesta nousee esille kui-
tenkin kiinnostavia tarkaste-
luja. Tiiviiseen kuvaukseen on 
upotettu paljon mielenkiintois-
ta pohdintaa työn kulttuurises-
ta muutoksesta, työn represen-
taatioista populaarikulttuuris-
sa (televisiosarjat) ja kulttuuri-
sosiologian perinteen käsitteis-
tä. Tutkimustuloksista tärkein 
on varmasti se, että länsimaiset 
yhteiskunnat ovat tiukasti työ-
yhteiskuntia, joissa työ muo-
dostaa edelleen tär keän puo-
len ihmisten minäidentiteetil-
le. Haastatteluaineisto tuo esille 
sen, miten monipuolisesti haas-
tateltavat puhuvat omasta työs-
tään ja miten he näkevät sen 
huomattavasti moniselitteisem-
min kuin työn kulttuurista tilaa 
koskevat aikalaisdiagnoosit an-
tavat ymmärtää. Haastatteluai-
neisto sijoittuu isoon metropo-
lialueeseen, Australian Melbour-
neen. Siitä huolimatta voisi ku-
vitella, että haastateltavien näke-
mykset voisivat olla suhteellisen 
samanlaisia Suomen Helsingissä 
tai pienemmissä kaupungeissa. 


