
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 85 (2020):3        333

Huiputuksen retoriikkaa epäilemässä
PEKKA KUUSELA

Huiputuksen moraalijärjestys 
-kirjan nimi aiheuttaa ehkä lu-
kijalle ensimmäiseksi mieliku-
van siitä, että kysymys olisi hui-
jauksen tai siihen verrattavan il-
miön tutkimuksesta. Kirjan joh-
dannon ja alkuluvun perusteel-
la selviää kuitenkin se, että hui-
putuksella viitataan tässä yhtey-
dessä Suomessakin poliittisessa 
puheessa ja ajan hengessä yleis-
tyneeseen huipputiimien, -yk-
silöiden tai -suoritusten reto-
riikkaan. Sillä voidaan ymmär-
tää kaikille työelämässä muka-
na oleville suunnattua puhetta 
oman toiminnan omistamisesta 
työelämän palvelukseen. Sellai-
senaan nimi on silti kaksoismer-
kityksessään osuva ja tuo esille 
huiputuksen kääntöpuolen, sil-
lä huipun tavoittaminen ja yk-
silöiden kannustaminen anta-
maan kaikkensa työelämälle ei 
lainkaan poliittisesti neutraa-
li tai seurauksiltaan viaton asia. 
Kirjan tavoitteena onkin paljas-
taa se, että keisarilla ei välttämät-
tä ole vaatteita. Kun asiaa nimit-
täin raaputetaan pintaa syvem-
mältä, paljastuu mielenkiintoi-
sia puolia: huiputuksen moraa-
lijärjestys voidaan nähdä kaikki-
ne muotoineen nyky-yhteiskun-
nille tyypilliseksi vallankäytök-
si, joka ohjaa ihmisiä tietynlai-
seen ajatteluun omasta vastuus-
ta ja tehtävästä. 

Kirja on jo pelkästään sivu-
määräisesti varsin perusteellinen 
katsaus siihen, miten huiputuk-
sen muodot ovat levinneet työ-
elämään ja miten ne ovat vai-
kuttaneet erityisesti yliopistos-
sa viime vuosikymmeninä. Ko-

konaisuus jakautuu neljään laa-
jempaan osaan, jotka käsittele-
vät 1) yhteiskunnan moraalijär-
jestyksen ja työelämän moraalin 
suhdetta, 2) työelämässä onnis-
tumista, onnellisuutta ja epäon-
nistumista, 3) osattomuutta ja 
syrjäytymistä sekä 4) vaihtoeh-
toisia toimintastrategioita, jossa 
toimitaan osin toisin kuin val-
litseva moraalijärjestys. Tällai-
sena teoksen käsittelemien ky-
symysten kirjo on laaja ulottuen 
aina onnistujista epäonnistujiin 
ja vaihtoehtoisen moraalijärjes-
tyksen rakentamiseen. Loppulu-
vun otsikko ”Loppusanat – hy-
västit huiputukselle” on silti eh-
kä hyvin optimistinen ajatellen 
yhteiskunnan suunnan ja kehi-
tyksen kääntämistä. Lopussa esi-
tetään kuitenkin monipuolises-
ti vaihtoehtoja, jotka suhtau-
tuvat kriittisesti huiputukseen. 
Huiputuksen moraalijärjestyk-
sen kieltäminen ei ole silti kovin 
realistinen valinta toimittajien-
kaan mukaan.

Kirjan ensimmäinen osa kar-
toittaa yleisesti huiputuksen mo-
raalijärjestyksen roolia yliopis-
tossa ja yhteiskunnassa. Ensim-
mäisessä artikkelissa Leena Kos-
ki luotaa yliopistoa ohjaavan 
moraalijärjestyksen muutosta 
loiston ja rappion kertomuksis-
ta nykyiseen huippuyliopistopu-
heeseen. Se on ulkoisen rahan ja 
tuottavuuden ympärille raken-
tunut käsitys yliopistotyöstä ja 
sen hyveistä. Eeva Jokinen puo-
lestaan luo yleisemmän näkö-
kulman toimijuuteen ja sen tar-
kasteluun sosiologisten teorioi-
den näkökulmasta ja tuo esil-

le lopuksi prekaarin toimijuu-
den, jolla voidaan käsitteellistää 
nykyistä yhteiskunnallista tilan-
netta ja etsiä myös sille vaihtoeh-
toa. Viimeisessä artikkelissa Ant-
ti Saari puolestaan tulkitsee po-
sitiivisen psykologian hallinnan 
tekniikan muodoksi ja erittelee 
kriittisessä valossa sitä, miksi po-
sitiivisesta psykologista on muo-
dostunut niin suosittu lähesty-
mistapa. Kaikissa artikkeleis-
sa huiputuksen moraalijärjestys 
näyttäytyy paitsi ajallisena ja his-
toriallisena myös monitasoisesti 
psykologisena, kokemuksellise-
na ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Toisessa osassa sukelletaan on-
nistumisen ja epäonnistumisen 
kokemuksiin. Oili-Helena Yli-
joen artikkelin aiheena on aka-
teemisen työn onnellisuustari-
nassa elävä akateemisella ural-
laan menestynyt eliitti. Haas-
tattelut perustuvat brittiläiseen 
aineistoon. Onnellisuustarina 
on jotain muuta kuin vallitseva 
kurjistumistarina yliopiston pe-
rikadosta. Eliitti on omistautu-
nut työlleen, menestynyt ja suh-
tautuu positiivisesti yliopistos-
sa tapahtuneisiin muutoksiin. 
Tätä täydentää hyvin Keijo Rä-
säsen akateemisen työn hyveitä 
kartoittava artikkeli, joka paljas-
taa, että tohtoriopiskelijoiden ja 
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aloittelevien tutkijoiden näke-
mykset ovat muuta kuin huip-
pututkimusretoriikka. Susan 
Meriläisen aiheena on sen sijaan 
harvemmin tutkittu aihe: johta-
jilta vaadittava kehollisuus. Ar-
tikkelin mukaan johtajuus mää-
rittyy maskuliinisuuden pohjal-
ta, ja suorahakukonsulttien pu-
heessa hyviksi ominaisuuksik-
si hahmottuu ajokoiramainen 
hoikkuus ja kärppämäinen ket-
teryys. Maija Korhosen ja Kat-
ri Komulaisen mielenkiintoi-
sessa, kolmeen haastatteluun 
perustuvassa artikkelissa puo-
lestaan eritellään työuupumis-
ta uupuneiden itsensä tekemän 
positioinnin näkökulmasta, jo-
ka tuo uudella tavalla elämäku-
lun ja - t ilanteen mukaan työuu-
pumukseen. 

Kolmannen osan sisältö liittyy 
osattomuuteen ja syrjäytymiseen 
tilanteissa, joissa yksilö on syys-
tä tai toisesta työelämän ulko-
puolella. Syynä voi olla työttö-
myys, työkyvyttömyys tai työl-
listyminen palkkatuella hoiva-
työhön. Heli Mutasen ja Ari Si-
veniuksen artikkelissa aiheena 
on nuorten aikuisten kuvaukset 
aktivointitoiminnasta ja sen vai-
kutuksista. Aktivoinnissa pyri-
tään kirjoittajien mukaan tuot-
tamaan nuorista työntekijäkan-
salaisia, jotka osallistuvat aktiivi-
sesti työmarkkinoille tai hakeu-
tuvat koulutukseen. Aktivoin-
nin vaikutukset eivät ole kuiten-
kaan yhdenmukaiset ja aktivoin-
ti saattaa muuttua yksipuoliseksi 
itsekurin ja työelämäkelpoisuu-
den korostamiseksi. Sanna Ri-

kalan tarkastelussa mennään tä-
täkin syvemmälle ongelmallisiin 
tilanteisiin. Aiheena on se, mi-
ten mielenterveysongelmien ta-
kia koulutuksen ja työelämän ul-
kopuolelle jääneet nuoret aikui-
set sinnittelevät oman elämänti-
lanteensa aiheuttaman ahdistuk-
sen, häpeän ja syyllisyyden tun-
teiden eli sosiaalisen kivun kes-
kellä. Iiris Lehdon artikkelissa 
puolestaan näkökulma on hoi-
vaprojektien kautta palkkatuki-
työllistyneiden elämäntilanteen 
tarkastelussa. Kaikissa artikke-
leissa mennään siis huipputyön-
tekijyyden kääntöpuolelle.

Kirjan neljännen osan artik-
kelit paneutuvat vaihtoehtoisiin 
strategioihin. Näitä ovat luovut-
taminen, tuunaaminen ja toi-
sin tekeminen. Luovuttaminen 
on Jani Pulkin ja Olli-Jukka Jo-
kisaaren artikkelissa laajempi, 
ekofilosofiaan liittyvä käsite, jo-
ka määrittelee yksilön ja yhtei-
sön suhdetta toisin kuin luo-
puminen. Tarkastelussa on kyse 
yleisemmästä filosofisesta ja yh-
teiskunnallisesta pohdinnasta, 
miten yksilö voi suhtautua yh-
teiskuntaan. Hyvän elämän oh-
jeita tarkastelevassa Erja Laakko-
sen artikkelissa puolestaan eritel-
lään naistenlehtiaineiston valos-
sa hyvän elämän aineksia tilan-
teessa, jossa nuori nainen tekee 
ison elämänmuutoksen. Aineis-
tona on elämänmuutoksen teh-
neiden naisten henkilöartikke-
leita. Elina Henttonen ja Kir-
si LaPointe puolestaan pohti-
vat artikkelissaan sitä, millais-
ten vaiheiden kautta mielekkään 

työn tarina syntyy ja miten mie-
lekkyyttä voi edistää konkreetti-
sesti toimijuuttaan vahvistamal-
la, työtä tuunaamalla ja käytän-
töjä muuttamalla. Huiputuksen 
vangiksi ei siis tarvitse jäädä. Ky-
se on valinnoista.

Kokonaisuutena kirjan voi 
nähdä monipuoliseksi avauksek-
si työelämän moraalijärjestyk-
sen kulttuuriselle tutkimukselle. 
Kirjan näkökulma, sen artikke-
lit ja laadullisten aineistojen ana-
lyysit ovat toimivia, vaikka jo-
tain olisi voinut kokonaisuudes-
ta jättää poiskin ja muutamia ar-
tikkeleita tiivistää huomattavas-
ti. Tällaista kulttuuriseen muu-
tokseen liittyvää kriittistä tut-
kimusta on tehty tietysti aiem-
minkin, mutta ei näin monipuo-
lisesti laadullisten aineistojen va-
lossa. Mieleen tulee esimerkiksi 
Mats Alvessonin omat ja hänen 
tutkijakollegoidensa varsin suo-
rasanaiset kritiikit liike-elämän 
ja nyky-yliopiston ilmiöitä koh-
taan. Teoksessa päästään kuiten-
kin pidemmälle toimijoiden aja-
tuksiin, näkemyksiin, kokemuk-
siin ja kohtaloihin siitä, mitä on 
olla mukana huiputuksen maa-
ilmassa. Osa menestyy ja siirtyy 
eliittiin, osa vetäytyy eikä pää-
se mukaan, osa menettää työky-
kynsä ja toipuu muuttuneena ta-
kaisin, osa on vastahankainen ja 
haluaa tehdä työtään vanhan ee-
toksen pohjalta. Huippuretorii-
kan varjopuoli on, että se jättää 
kolikon kielteisen puolen kään-
tämättä ja olettaa todellisuuden 
olevan yhtä kuin menestyjien 
maailma. 
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