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on ainutlaatuinen episodi Suomen vakoiluhis-
toriassa. On harmi, että lukijaa raskauttavat 
monet kirjoitus- ja kielioppivirheet ja paikoin 
tarpeettomilta tuntuvat detaljit. Monipuoli-
seen lähdemateriaaliin perustuva tutkimus 
täyttää tärkeitä aukkoja sotien jälkeisessä 

historiassa. SDP:n ja SKP:n historiaa kirjoi-
tettaessa on syytä odottaa arviointia Puska-
lan putiikin merkityksestä ja vaikutuksesta.

Markku Liljeström
VTM, Espoo

Ihminen työelämän uutena haasteena – yhä uudelleen

Mona Mannevuo: Ihmiskone töissä. Sotienjälkeinen Suomi 
tehokkuutta tavoittelemassa. Gaudeamus 2020. 326 s. 
ISBN 978-952-345-086-8.

Ihmisen kaltainen kone on kiehtonut ja kau-
histuttanut kauan ennen tekoälyaikaa. Teol-
listumiskauden utopioihin ja dystopioihin kuu - 
 luu myös koneen kaltainen ihminen. Kuvaa 
eivät rakentaneet vain industrialismin ja ka-
pitalismin kriitikot, vaan aivan peittelemättä 
myös monet niistä, jotka halusivat sopeuttaa 
työntekijää taloudellisen tehokkuuden ja so-
siaalisen järjestyksen vaatimuksiin.

Ihannetyöntekijä hoiti ja hallitsi itseään ih-
miskoneena. Poliittisen historian ja kulttuurin 
tutkija Mona Mannevuo aloittaa Ihmiskone 
töissä -kirjansa lainauksella nuorelta urheilu-
valistajalta Lauri Pihkalalta, joka vuonna 
1909 neuvoi jokamiestä hoitamaan omaa 
ihmiskonettaan. Mannevuo tunnistaa samaa 
nykyisistä elämäntapaoppaista ja työntekijän 
vastuuttamisesta työkykynsä ylläpitoon. Hy-
vinvointineuvonnan uutuudenviehätystä hän 
karistaa osoittamalla yhteyksiä ennen muuta 
siihen, miten Suomessa kannettiin huolta ih-
miskoneesta sotakorvausten ja jälleenraken-
nuksen vahvistamien tehokkuuspyrkimysten 
yhteydessä. 

Kertomuksen päähenkilöt vaikuttivat vas ta 
perustetuissa Työterveyslaitoksessa ja Teol - 
li suuden työnjohto-opistossa, lääkäri Leo Noro 
Työterveyslaitoksen alullepanijana ja johta-
jana, majuri Antero Rautavaara työnjohto- 
opis ton rehtorina sekä työpsykologian ke - 
hit  telijät Ohto Oksala ja Erkki Mielonen työn-
johdon oppikirjojen laatijoina. Mannevuo ana - 
lysoi terävästi heidän kirjoituksiaan. He ta-

voittelivat ”ihmiskoneen hermovoimien jär-
kiperäistä ja systemaattista hyötykäyttöä” 
(s. 16), jotta kansakunnan voimavarat saa-
taisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyt-
töön. Tätä tehokkuusaatetta hän kutsuu neu-
rorationalisoinniksi. 

Lähestymistapaansa Mannevuo luonnehtii 
Michel Foucault’n virikkein nykyisyyden his-
toriaksi. Viittaukset nykykeskusteluihin ryy - 
dittävät mukaansa tempaavaa esitystä, ja 
viimeinen pääluku osoittaa oivaltavasti ny-
kyisen popularisoidun aivotutkimuksen ja 
käyttäytymistaloustieteen yhtymäkohtia so-
tienjälkeiseen neurorationalisointiin.  

Nykykonsulttien tavoin myös Mannevuon 
tutkimat reformistit kokivat edustavansa 
uutta, samalla kun he katsoivat  edistävänsä 
tieteen avulla sitä, mikä vastasi asioiden oi-
keata luontoa, kuten sukupuolten luontaisia 
ominaisuuksia. Heitä kannustivat uusina koe - 
tut kansalliset haasteet, mutta he myös jat - 
koivat pitkää linjaa. Kuten Mannevuon hyö-
dyntämissä aiemmissa tutkimuksissa on 
tuotu esiin, Suomessakin oli otettu monista 
suunnista innoitetta työn ja työntekijän ra-
tionalisointiin. Sosialistit olivat tuominneet 
koneensärjennän ja päätelleet oikean ratio-
nalisoinnin luovan sosialismin edellytyksiä. 
Ihmistä yhä uudelleen ”uutena” työelämän 
haasteena olivat pohtineet niin taylorismin 
oppi-isät ja sanansaattajat kuin sen laajenta-
jat ja kriitikot, joukossa amerikkalainen ihmis-
suhdekoulukunta, saksalaiset psykoteknikot, 
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natsi-Saksan työpolitiikan ideologit ja ILO:n 
virkamiehet. Väsymystutkimusten tuella oli 
1800-luvun lopulta lähtien keskusteltu työta-
paturmista ja työajasta, ja suomalaisrationali-
soijatkin olivat oppineet pitämään väsymystä 
resurssien hukkana.       

Sotien jälkeen yhdysvaltalaiset työtervey-
den ja työnjohdon opit suuntasivat tehtävän-
määrittelyjä. Rockefeller-säätiö tuki Suomes-
sakin tehokkuuden, terveyden ja tieteen 
yh  distelmää. Kuitenkin myös aiemmat, ennen 
muuta sodanaikaiset kysymyksenasettelut 
kantautuivat koetun muutoksen arviointiin. 
Erilaisista poliittisista lähtökohdista omaksut-
tiin ajatus yhteiskunnasta rationalisoitavana 
työnjakona. Niin yksilöön kuin yhteiskuntaan 
sovellettiin koneen ja koneiston metaforaa 
mutta yhä myös kuvaa organismista, jonka 
terveyttä ja kasvua oli vaalittava. 

Ihmiskone töissä on käynnissä olevan tut-
kimusprojektin välivaihe. Kirjasta  avautuu 
suuntia syventää tulkintaa ihmiskoneen suh - 

teesta yhteiskunnan rakenteisiin, prosessei-
hin ja ristiriitoihin. Mannevuo yhdistää neuro - 
rationalisoinnin paitsi sotakorvausvuosien pa-
kottaviin kansallisiin tehtäviin myös pohjois-
maisen hyvinvointivaltion muotoutumiseen. 
Tässä sovitettiin yhteen valtiollista suunnit - 
te lua ja ristiriitaisia intressejä sekä laajennet-
tiin tasa-arvoista kansalaisuutta, mutta muu-
tosta ohjattiin myös ihmisiä ja heidän käyttäy - 
tymistään luokittelevalla tiedolla. Viime vuosi- 
kymmeninä yhteiskunnallisiin ongelmiin on 
etsitty ratkaisuja yksilöllisen käyttäy ty mi sen 
muuttamisesta kannustimin ja  velvoittein. 
Mannevuon kirja tarjoaa hienoja virikkei tä 
pohtia, mikä tässä on uutta, mikä taas hyvin - 
vointivaltioon rakentunutta vanhaa ajatte lu - 
tapaa, joka nostettiin etualalle, kun hyvin-
vointivaltiota muutettiin uusliberalismin hen-
gessä. 

Pauli Kettunen
professori emeritus, Helsingin yliopisto
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Mitä taide on merkinnyt suomalaiselle työ-
väestölle? Työväen taide ja kulttuuri muutos-
voimana -teoksen artikkeleissa pureudutaan 
tähän kysymykseen useista näkökulmista. 
Huomiota saavat eri taiteenlajit ja jonkin ver-
ran myös muut kulttuurin muodot 1800-lu-
vulta nykypäivään ulottuvalla ajanjaksolla.

Teos korostaa taiteen roolia työväenluokan 
poliittisten pyrkimysten ajamisessa. Taiteella 
on ollut poliittista merkitystä ennen kaikkea 
siksi, että se on vahvistanut työväen itseluot -  
tamusta. Voimme huomata Sami Suoden-
joen artikkelista, miten kisällilaulut asettivat 
keisarivaltaa huonoon valoon Suomen itse-
näistymisen alla ja loivat työväestössä us-
koa omien yhteiskunnallisten tavoitteidensa 
suhteen. Voimme sen sijaan nähdä Irma Ta-

panisen artikkelista, miten Algot Untolan kir-
joitukset vahvistivat tai ainakin pyrkivät vah-
vistamaan työläisten ja muiden pienituloisten 
luottamusta itseensä.

Teos luo kuvaa työväen taiteesta kognitii-
visena toimintana. Taide on vaikuttanut työ läis - 
ten tietoisuuteen. Se on antanut sijaa työväen-
luokkaisille ajattelutavoille. Tätä kuvaa vahvis - 
 taa se, että realismi on ollut keskeinen  taiteen 
ihanne työväen piireissä. Taiteen on  haluttu 
kuvaavan maailmaa  todenmukaises ti ja tarjoa - 
van tietoa maailmasta. Realismin mer kityk - 
sestä kertoo esimerkiksi Jussi  Lahtisen artik - 
keli 1970-luvun arkirealistisen työläiskir jal-
lisuuden käsityksistä hyvinvointivaltiosta. Ar  ki- 
realistinen kirjallisuus taipui moneen. Se valai-
si hyvinvointivaltiota lukuisista näkökulmista.
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