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luokkajärjestystä.  

Analyysini mukaan Metsäjätissä esitetään tarkkanäköistä kritiikkiä globaalin, uusliberalistisen 

kapitalismin toimintamalleja kohtaan. Kritiikki on käytännönläheistä, sillä se saa innoituksensa 

teoksen keskiössä olevan Törmälän vaneritehtaan lopettamisesta. Analyysini perusteella 

romaanissa osataan ottaa huomioon myös suurempi kuva, ja kritiikkiä kohdistetaan laaja-alaisesti 

koko vallitsevaan talousjärjestelmään. 

Metsäjätissä nostetaan myös usein esille kasvottoman kapitalismin käsite, jota pyrin tutkielmassani 

avaamaan. Analyysini perusteella teoksen maailmassa sillä viitataan vallitsevan talousjärjestelmän 

hahmottomuuteen ja hallitsemattomuuteen. Päätelmieni mukaan teoksessa esitetään yksilön 

vaikutusmahdollisuudet hyvin rajallisina. Ympäröivän järjestelmän muuttamisen sijaan on 

mahdollista vaikuttaa vain omaan elämäänsä, ja Metsäjätin päähenkilöt ottavatkin omissa 

elämissään siirtymät johtoportaasta ja teollisuustyöstä kohti hoivaa ja luovaa työtä. Päähenkilöiden 

tekemät ratkaisut ovatkin päinvastaiset kapitalismin arvotuksiin nähden. 

Teoksessa uusliberalistinen kapitalismi myös kärjistää luokkaeroja. Tarkastelen tutkielmassani 

romaanin päähenkilöiden, Pasin ja Jannen, erilaisia luokkakokemuksia. Janne edustaa luokan 

pysyvyyttä, Pasi taas luokkanousua. Analysoin tutkielmassani luokan pysyvyyteen vaikuttavia syitä 

sekä luokkanousun tuomia haasteita. Törmälän työväenluokan oloja kiristää entisestään 

työpaikkojen katoaminen paikkakunnalta, mikä saa Jannen pohtimaan työväenluokan nykytilaa 

laajemmassa mittakaavassa. Metsäjätti-yrityksessä työskentelevälle Pasille Törmälän tehtaan 

lopettaminen aiheuttaa taas moraalisen ristiriidan, joka saa hänet siirtymään hoivatyön pariin.  

Tulkintani mukaan Metsäjätti on yhteiskunnallinen ja vahvasti kantaa ottava romaani. Se kritisoi 

tarkkanäköisesti uusliberalistisen kapitalismin jatkuvaa kasvua vaativaa toimintamallia, joka 

mahdollistetaan yksilöiden kustannuksella. Etenkin kvartaalitalous ja pörssivetoisuus nähdään 

työntekijöille huonoja päätöksiä mahdollistavina tekijöinä. Tulkitsen, että Metsäjätti ottaa osaa 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee todellisuuteen nojaavia havainnollistuksia 2000-luvun 

luokkajärjestyksestä. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuskohde 

Pro gradussani tarkastelen yhteiskuntaluokkien kuvausta sekä kapitalismikritiikkiä Miika 

Nousiaisen romaanissa Metsäjätti. Tutkielmani nojaa kahteen eri tutkimusnäkökulmaan: 

luokkatutkimukseen sekä kapitalismikriittiseen kirjallisuudentutkimukseen. Tutkielmassani 

painotan enemmän luokkatutkimuksen näkökulmaa, mutta yhteiskuntaluokkien tarkastelu 

jää vaillinaiseksi, ellei sen lisäksi pohdita myös kapitalismia ja sitä, millaista kritiikkiä sitä 

kohtaan teoksessa esitetään (esim. Ojajärvi 2016, 89). Tämän vuoksi molemmat 

tutkimusnäkökulmat ovat mukana. 

Alun perin vuonna 2011 julkaistu, neljään kvartaaliin jaettu Metsäjätti kuvaa 

kahden lapsuudenkaveruksen, Jannen ja Pasin, elämää nykyhetkessä 2000-luvulla ja 

takautuvasti lapsuudessa 1980-luvulla. Karkeasti hahmotettuna teoksessa on kaksi 

minäkertojaa, Pasi ja Janne, sekä näkymätön kertoja, joka asettaa teoksen kvartaalitalouden 

kehykseen. Pienellä tehdaspaikkakunnalla, Törmälässä, kasvaneet työväentaustaiset Pasi ja 

Janne ovat myöhemmällä iällä lähteneet elämissään eri suuntiin, mutta heidän tiensä 

kohtaavat, kun Helsinkiin muuttanut ja luokkanousun tehnyt Pasi saa työkomennuksen 

Törmälään, jossa Janne työskentelee Metsäjätin tehtaalla.  

Kertomus alkaa, kun metsäteollisuuteen keskittyvän Metsäjätti-yhtiön 

johtoportaaseen kuuluva Pasi saa tehtäväkseen hoitaa Törmälän tehtaan YT-neuvottelut. 

Irtisanomisten jälkeen Metsäjätti yhdistyy brittiläiseen suuryhtiöön, joka päättää lopulta 

sulkea Törmälän tehtaan kokonaan. Suuryrityksen ideologiaa ja toimintakulttuuria 

edustaessaan Pasi kokee moraalisia ristiriitoja ja Törmälän tehtaan sulun jälkeen lopettaa 

työnsä Metsäjätissä jääden koti-isäksi. Työnsä tehtaalla kuumapuristimen hoitajana 

menettänyt Janne alkaa irtisanomisen jälkeen tavoitella nuoruuden unelmiaan ja ryhtyy 

freelance-toimittajaksi. 

Takaumissa kuvataan Jannen ja Pasin lapsuutta Törmälässä: vanhempien 

alkoholismia, työläisperheiden köyhyyttä ja ristiriitoja ”paremman väen” eli 

tehtaanjohtajan perheen kanssa. Kontrastina lapsuuden puutteelle ja köyhyydelle toimii 

kuvaus Pasin elämästä nykyhetkessä, johon kuuluu kauniisti sisustettu koti Etu-Töölössä ja 

raskaana oleva, suomenruotsalaisesta yläluokkaisesta perheestä lähtöisin oleva vaimo 

Emilia. 
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Teos tarjoaa oivallisen näkökulman luokkaerojen tarkasteluun 

päähenkilöiden kautta: Pasi edustaa luokkanousua, Janne taas luokan pysyvyyttä. Isänsä 

jalanjäljissä tehtaalla työskentelevä Janne on luopunut nuoruuden unelmistaan, koska 

kannustus kouluttautumiseen on puuttunut niin kotona kuin koulussakin. Törmälän 

keskustassa vuokratalossa asuvan Jannen arki on kaukana ylempään keskiluokkaan 

nousseen Pasin elämästä. 

Pasi taas joutuu kamppailemaan kahden maailman välissä. Luokkanousu on 

aiheuttanut sivullisen roolin kummassakin luokassa. Törmälän-komennuksella vanhat 

ristiriidat nousevat jälleen esiin. Näiden luokkakokemusten ilmenemistä pohdin tarkemmin 

luvussa kolme.  

Tutkimukseni luokkanäkökulma on tärkeä, koska 2000-luvun 

yhteiskunnallisessa keskustelussa tulee usein vastaan väite, että Suomi ei ole 

luokkayhteiskunta (mm. Erola 2010, 19). Luokkaerot ovatkin Suomessa miltei tabu. Tästä 

huolimatta lukuisilla suomalaisilla on kokemuksia luokkaeroista niin kouluissa, 

työelämässä kuin ihmissuhteissakin.1 Luokkaeroja ja luokkakokemuksia on käsitelty paljon 

myös kotimaisessa kaunokirjallisuudessa, mutta kirjallisuudentutkimuksessa 

luokkakysymyksiä on alettu nostaa esille vasta viime vuosina. 

Tärkeät kysymykset yhteiskuntaluokkien ympärillä eivät rajaudu vain 2000-

luvun alkupuolelle, vaan ne puhuttavat yhä 2020-luvulla. Tuoreen OECD-tutkimuksen 

Education at a Glance 2021 mukaan huono-osaisuus periytyy Suomessa yhä vahvasti. 

Luokan periytymisessä ei ole siis näkynyt suurta muutosta 2000-luvun aikana. 

Valtioneuvoston kanslian eriarvoisuutta käsittelevässä raportissa todetaan, että 

eriarvoisuuden kehittyminen on ollut yhteiskunnalle haaste 1990-luvulla sekä uudestaan 

2010-luvun jälkipuoliskolla (2018, 12). Tästä voikin päätellä, että eriarvoistuminen ja 

luokkaerot ovat tänä päivänä jälleen valitettavan ajankohtaisia. 

Aiheeseen vahvasti liittyen viime vuosina on puhuttu runsaasti myös 

palkkatyön muutoksesta. Osa-aikatyöläisten ja pätkätyöläisten kokoaikatyöläisiä 

huonompaa asemaa 2010-luvun Suomessa esitellään muun muassa teoksessa Rapautuvan 

palkkatyön yhteiskunta (2018). Luokkatutkimuksen kehittymistä ja nykytilannetta avaan 

tarkemmin alaluvussa 1.3. 

 
1 Haastatteluaineistoa luokkakokemuksista esitellään muun muassa teoksissa Luokaton Suomi? 

Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (2010) ja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007). 
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Metsäjätin taas tekee tutkimukseni kannalta ajankohtaiseksi myös siitä 

syksyllä 2020 julkaistu elokuva, jonka julkaisu osui samaan ajankohtaan kuin 

metsäteollisuusyhtiö UPM:n ilmoitus Kaipolan paperitehtaan lopettamisesta. Metsäjätin 

kuvaamaan tilanteeseen löytyykin pelottavan tarkkoja tosielämän esimerkkejä. 

Metsänkäytön murrosta on markkinatilanteen lisäksi lisännyt myös vihreä siirtymä. 

Tutkimuksessani haluan avata kaunokirjallisuudessa käytettyjä tapoja käsitellä 

luokkakokemuksia sekä työelämässä tapahtuvaa globaalia murrosta. 

Miika Nousiainen (s. 1973) on toimittaja ja kirjailija, joka on julkaissut viisi 

romaania: Vadelmavenepakolainen (2007), Maaninkavaara (2009), Metsäjätti, Juurihoito 

(2016) ja Pintaremontti (2020). Nousiainen kuuluu iältään siihen 1960- ja 1970-luvulla 

syntyneiden sukupolveen, joka on kasvanut hyvinvointivaltion kanssa (Ojajärvi 2016, 92). 

Nousiaisen sukupolvi on saanut nauttia alati paranevasta sosiaaliturvasta: kasvaneiden 

tulonsiirtojen avulla 1960-luvun alusta 1980-loppuun asti elettiin hyvinvointivaltion 

kiivasta kasvukautta, jonka aikana Suomi saavutti yleispohjoismaisen tason (Ojajärvi yms. 

2016, 28–29). Tämän vuoksi juuri Nousiaisen teos on sopiva tutkielmani aiheeksi; 

oletukseni on, että kyseisen sukupolven hyvinvointivaltiokokemukset heijastuvat myös 

kaunokirjallisuuteen. 

Pro gradu -tutkielmissa Nousiaisen tuotannosta on tutkittu 

Vadelmavenepakolaista ja Maaninkavaaraa.2 Metsäjättiä ei sen sijaan ole opinnäytetöissä 

aiemmin tutkittu. Aiemmat Nousiaisen teoksista tehdyt pro gradu -tutkielmat eivät 

myöskään ole sivunneet omia tutkimuskysymyksiäni tai niiden lähellä olevia teemoja. 

Vadelmavenepakolaisesta tehty tutkielma käsittelee kansallista identiteettiä ja 

Maaninkavaara-tutkielmassa analysoidaan identiteettiä sekä urheilutematiikkaa 

kotimaisessa kaunokirjallisuudessa.  

Nousiaisen teoksille tyypillistä on minäkertojan käyttö. Metsäjätin tapaan 

niin Juurihoidossa kuin Maaninkavaarassa on kaksi eri minäkertojaa, kun taas 

Vadelmavenepakolaisessa yksi minäkertoja esittää ajatuksiaan ikään kuin 

päiväkirjamuodossa. Pintaremontissa minäkertojina toimii useampi toisiinsa tiiviisti 

liittyvä henkilö. Vaikka Nousiaisen teosten teemat ovat keskenään erilaisia, nousee 

 
2 Veeruska Kari 2019: Identiteettitutkimus Miika Nousiaisen esikoisromaanista Vadelmavenepakolainen. Pro 
gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto & Viivi Rita 2014: ”Yksi hyppii, toinen lanaa”. Merkityksen ja 
identiteetin problematiikka Tuomas Kyrön 700 grammassa ja Miika Nousiaisen Maaninkavaarassa. Pro 
gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto. 
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jokaisessa teoksessa vähintäänkin sivuhuomautuksena esiin suomalainen hyvinvointivaltio 

ja sen romahdus. Vadelmavenepakolaisessa Suomi vertautuu hyvinvointivaltiona 

huomattavasti pidemmälle päässeeseen Ruotsiin ja tämän vertailun myötä Suomen 

hyvinvointivaltioprojekti näyttäytyy monin paikoin epäonnistuneena. Maaninkavaarassa 

nykyhetken ongelmat verhotaan ”ennen kaikki oli paremmin” -nostalgisointiin. 

Koska Metsäjättiä ei ole aiemmin tutkittu ja sen teemat ovat nyt hyvin 

ajankohtaisia, on tälle tutkimukselle tarvetta. Alati julkisessa keskustelussa esille nousevat 

huomiot luokkayhteiskunnasta sekä työelämän murros etenkin juuri Suomen 

metsäteollisuudessa, jossa viime vuosina on tehty romaanin kuvaamia ratkaisuja ja 

lopetettu pienten tehdaspaikkakuntien tuottavia tehtaita, tekee Metsäjätistä hyvin 

kiinnostavan vielä kymmenen vuotta sen julkaisun jälkeenkin. 

 

1.2 Kapitalismikriittinen kirjallisuudentutkimus 

Kapitalismikriittinen kirjallisuudentutkimus on noussut esille viime vuosikymmenen 

aikana. Jussi Ojajärven (2006, 13–14) mukaan 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella 

kotimaisessa kirjallisuudessa on otettu kantaa markkinatalouden muutoksiin, vaikka 

kirjallisuudentutkimuksessa tähän ei olla silloin kiinnitetty huomiota. 

Kapitalismiproblematiikan näkymättömyyttä kirjallisuudentutkimuksessa 1990-luvulla ja 

2000-luvun alkupuolella Ojajärvi perustelee esimerkiksi sillä, että ”kirjallisuudessa on 

paljon ääniä, mutta sieltä kuullaan äkisti vain niitä, joita sinne huudetaan” (mts. 15). 

Kirjallisuudentutkimuksessa kapitalismitematiikkaan ei siis olla kiinnitetty huomiota, 

vaikka kaunokirjallisuudessa aihe on jo pitkään ollut esillä.  

Myös Tiina Käkelä-Puumala (2011, 77) huomauttaa, että talouden rooli 

kaunokirjallisuudessa on niin keskeinen, että on suorastaan ihme, että se niin usein jätetään 

huomiotta. Käkelä-Puumalan (2011, 78) mukaan kirjallisuudentutkimuksessa jätettiin 

pitkään talouskysymykset lähitieteiden, kuten sosiologian ja historian, piiriin sen sijaan, 

että niihin olisi itse tartuttu. Vakiintunut kanta on ollut, että taide kuten kirjallisuus ja 

talous tulee erottaa toisistaan, sillä talouden on nähty olevan vahingoksi taiteelle. 

Kuitenkin taiteen on odotettu kuvaavan yhteiskunnan epäkohtia, kuten taloudellista 

eriarvoisuutta ja riistoa. (Mts. 79.) Kirjallisuudentutkimukselle tämä ristiriitainen asetelma 

onkin ollut haastava kysymys. 
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Suomalaisten yliopistojen kirjastojen tietokantoihin tehty haku kuitenkin 

paljastaa, että viime vuosina kapitalismikriittistä kirjallisuudentutkimusta on hyödynnetty 

lukuisissa pro gradu -tutkielmissa. Voikin olettaa, että Ojajärven vuonna 2006 ilmestyneen 

väitöskirjan Supermarketin valossa. Kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön 

romaanissa Kiltin yön lahjat ja Juha Seppälän novellissa ”Supermarket” jälkeen 

kapitalismia käsittelevä kirjallisuudentutkimus on selvästi yleistynyt. 

Ojajärven väitöskirja onkin toiminut suunnannäyttäjänä suomalaiselle 

kapitalismia käsittelevälle kirjallisuudentutkimukselle. Tutkielmani kapitalismikriittinen 

näkökulma pohjautuukin pitkälti Ojajärven väitöskirjassaan luomiin tutkimusmetodeihin, 

joita esittelen tarkemmin seuraavassa pääluvussa. Kapitalismikriittisen 

kirjallisuudentutkimuksen myötä myös luokkatutkimus on kirjallisuudentutkimuksessa 

noussut esiin. 

Kapitalismikriittisiä teemoja kotimaisessa kaunokirjallisuudessa Nousiaisen 

Metsäjätin lisäksi on käsitelty muun muassa Johannes Ekholmin teoksissa Planet Fun Fun 

(2020) ja Rakkaus niinku (2016). Dystooppisessa teoksessa Karsintavaihe (2008) 

kapitalismikritiikkiä on hyödyntänyt Maarit Verronen. Eino Santanen taasen on 

hyödyntänyt kyseisiä teemoja runoteoksissaan Tekniikan maailmat (2014) ja Yleisö (2017) 

sekä novellikokoelmassa rakas kapitalismi pilkku (2020). Kapitalismikritiikin voikin 

todeta olevan 2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden kentällä hyvissä voimissa. 

 

1.3 Luokkatutkimus  

Luokkaproblematiikka muovautui mielessäni Metsäjättiä lukiessa sen keskeiseksi 

teemaksi. Tähän tulkintaani on osaltaan oletettavasti vaikuttanut muutoksessa oleva 

yhteiskunta ja oma roolini siinä työelämään siirtymistä tavoittelevana opiskelijana. 

Luentaani ohjaa olettamus siitä, että murroksessa oleva nyky-yhteiskunta heijastuu 

Metsäjätissä. Hypoteesini on, että Metsäjätissä kuvatut luokkaerot osallistuvat 

keskusteluun luokkaeroista ja ilmentävät tarkkanäköisesti luokkatodellisuutta 2010-luvun 

Suomessa. Metsäjätin realismin periaatteisiin nojautuva kerronta tukee tätä 

todellisuussuhdetta. 

Luokkakeskustelun tärkeänä avaajana on toiminut Järvisen ja Kolben jo 

aiemmin mainittu teos Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007). Sen myötä 
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luokkatutkimus ja -keskustelu ovat kuluneen vuosikymmenen aikana olleet uudessa 

nousussa. Hyödynnän tutkielmassani kyseisessä teoksessa esiteltyjä, 1960- ja 1970-luvuilla 

syntyneiden suomalaisten luokkakokemuksia ja Järvisen omakohtaisia kokemuksia 

luokkanousun haasteista. Teoksessa myös pohjustetaan kattavasti luokka-Suomen 

kehitystä.  

Suomalaisesta yhteiskunnasta on ollut tapana puhua monin myyttisin 

ilmaisuin, ja yksi näistä myyteistä on ollut luokaton Suomi. Maaseudulla kehittynyt 

luokkajärjestelmä painettiin unholaan, kun Suomi muihin Euroopan maihin verrattuna 

kaupungistui myöhään ja nopeasti. Suomalaiset alkoivat siirtyä maaseuduilta ja 

niukkuudesta kohti kaupunkeja ja vaurautta. Maaseutu-Suomen muutosta vauhditti muun 

muassa sotien jälkeen luodut koulutusväylät, joiden avulla luokkaeroja pyrittiin 

häivyttämään. Yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi asetettiin koulutus, tasa-arvo ja demokratia. 

Kuitenkin 2000-luvulla tuloerot ovat alkaneet jälleen kasvaa, samoin kuin omistajien rooli 

työelämässä. Varallisuus on alkanut jakautua yhä epätasaisemmin. Myös työmarkkinat 

ovat ajautuneet suuren murroksen kouriin. (Kolbe 2010, 5–9.) 

Yksi tämänhetkisistä muutoksista suomalaisilla työmarkkinoilla on ”uusi 

työ”, joka on käytännössä säännöllisen palkkatyön vastakohta; vakituisen työn sijaan 

tarjolla on yhä enenevissä määrin osa- tai määräaikaisia töitä ja epävarmaa toimeentuloa 

(Kalela 2008, 110). Työmarkkinoiden muuttuminen tuottaa ongelmia suomalaiselle 

hyvinvointiyhteiskunnalle, jonka toiminta on rakennettu vakinaisen palkkatyön varaan: 

pätkätöistä saatavaa pientä palkkaa joudutaan yhä useammin kompensoimaan verovaroin 

rahoitettavilla tulonsiirroilla (mts. 112). ”Uusi työ” tuottaa haasteita myös sen tekijöille: 

epäsäännöllisissä työsuhteissa työskentelevillä on muun muassa muita vähemmän tai ei 

ollenkaan lomaoikeutta, työterveyspalvelut ovat usein puutteellisia ja oikeutta 

työttömyysturvaan ei ole välttämättä ollenkaan (Suoranta & Leinikki 2018, 9). 

Luokkaerot eivät siis ole kadonneet minnekään, vaan pikemminkin 

päinvastoin viime vuosina korostuneet. Tutkielmassani analysoin, miten Metsäjätti näyttää, 

kuinka tämä luokkatodellisuus on säilynyt osana yhteiskuntaa jo pitkään, vaikka 

luokkaeroja ja keskustelua niistä onkin pyritty aktiivisesti peittelemään. Teos näyttääkin, 

kuinka 1980-luvun Suomen luokkatodellisuus on pohjimmiltaan samanlainen kuin 

luokkatodellisuus 2010-luvun Suomessa. Näkemykseni on, että teos paljastaa, kuinka 

vastakkainasetteluiden aika ei ole ollut ohi 1980-luvulla eikä vielä 2010-luvullakaan. 
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Luokkakamppailun näkökulmasta Metsäjättiä on aiemmin tarkastellut Jussi 

Ojajärvi artikkelissaan ”Luokkakamppailusta ja sen piiloutumisesta kaunokirjallisuuden 

valossa” (2016, 103–107). Omassa tutkimuksessani hyödynnän Ojajärven Metsäjätistä 

tekemiä huomioita globalisaation vaikutuksesta Suomen työväenluokan alasajoon sekä 

kansallisten työväenluokkien vastakkainasetteluun. Globaalit markkinat ovat tuoneet 

haasteita suomalaisille työmarkkinoille, sillä globaalit markkinat eivät huomioi yksittäisen 

valtion kansalaisten etua. Huomioni luokkatietoisuuden häviämisestä ovat myös 

yhdenmukaisia Ojajärven huomioiden kanssa (2016, 106–107). Ojajärven 

luokkakamppailu-näkökulman lisäksi oma tutkimukseni keskittyy enemmän luokkanousun 

ja luokan pysyvyyden kuvaamiseen. 

Kirjallisuudentutkimuksessa luokkatutkimusta on alettu luokkatutkimuksen 

uuden nousun myötä monipuolisesti hyödyntää, ja aihetta käsitteleviä pro gradujakin 

löytyy 2010-luvulta jo useita. Tutkielmissa on tarkasteltu muun muassa luokan tuottamista 

suomiräpissä3, Marja-Liisa Vartion romaania Kaikki naiset näkevät unia nousukastarinana4 

ja häpeää luokan rakentajana.5 Luokkatutkimusta on kiedottu hyvin monenlaisiin 

tutkimuskohteisiin, kuten jo pieni otos luokkatutkimus-pro graduista osoittaa. 

Vaikka 2010-luvulla luokkatutkimusta onkin hyödynnetty paljon 

kirjallisuudentutkimuksessa, koen, että oma tutkimukseni on tarpeellinen ja aiempaa 

tutkimusta täydentävä. Esimerkiksi luokkanousun tuomia haasteita ja luokan pysyvyyttä ei 

kirjallisuudentutkimuksessa aiemmin olla juurikaan käsitelty. Aiempi tutkimus tarjoaa 

myös mahdollisuuden vuoropuheluun. 

Koska epävarmuus työelämästä ja hyvinvointiyhteiskunnan kantokyvystä on 

nykyään yhä vahvemmin läsnä, luokkakysymyksiin tartutaan herkemmin myös 

kaunokirjallisuudessa. Muun muassa Arto Salminen kuvaa romaaneissaan Varasto (1998) 

ja Kalavale (2005) mustan huumorin sävyttämänä luokkaeroja sekä syrjäytyneiden ja 

köyhän työväenluokan oloja. Pätkätyöläisen köyhyyttä kuvataan myös Mathias 

Rosenlundin omaelämäkerrallisessa romaanissa Vaskivuorentie 20 (2013). Muuttuneen 

 
3 Jussi Kokkola 2013: Luokatonta lyriikkaa? Yhteiskuntaluokka Asan, Palefacen ja Julman Henrin rap-
sanoituksissa. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto. 
4 Sanni Kumpu 2019: ”Ei se mitään esitä”: Marja-Liisa Vartion romaani Kaikki naiset näkevät unia 
nousukastarinana. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto. 
5 Jenni Heinonen 2019: ”Ehkäpä oli jo aika myöntää, että me emme olleet saaneet elämässämme aikaiseksi 
yhtään mitään.”: Häpeä luokan rakentajana teoksissa Maallisia lauluja (1974) ja Lahjakas Anu Lovack 
(2005). Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto. 
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yhteiskunnallisen todellisuuden myötä luokkatutkimukselle on edelleen tilausta. Tutkimus 

myös auttaa hahmottamaan niitä piiloutuvia luokkaeroja, joita arjessamme edelleen 

kohtaamme. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

Etenen tutkielmassani siten, että toisessa luvussa syvennän teoriataustaa niin 

luokkatutkimuksen kuin kapitalismikriittisen näkökulmankin osalta. Toisessa luvussa 

avaan käsitteitä, joita hyödynnän sitä seuraavissa luvuissa. 

Kolmannessa luvussa tarkastelen teoksen kapitalismikriittistä näkökulmaa ja 

sen avulla esiteltyjä työelämän murroskohtia. Keskityn erityisesti teoksessa toistuvasti 

esiin nostettuun kasvottomaan kapitalistiin, johon yhä kauemmaksi loittoneva Törmälän 

tehtaan omistaja rinnastetaan: 

Palaan kotipaikkakunnalleni kasvottoman suurpääoman edustajana. Se siellä eniten 

hiertää. Moni on ollut tehtaalla töissä kolmekymmentä vuotta. Tehdas on aina 

käyttänyt valtaa, mutta ennen se otti myös vastuuta, ja patruuna antoi omistajuudelle 

kasvot. – – 

   Ahneuden laji on vaihtunut. Ahne se patruunakin oli, ajatteli vain rahaa. Mutta 

hänellä oli kasvot, ja sen vuoksi patruunan ahneus oli helpompi hyväksyä kuin se, 

jonka edustajana minä nyt matkaan Törmälään. (Metsäjätti, 30.) 

Kolmannessa luvussa tarkastelen myös sitä, miten globalisaatio vaikuttaa Suomen 

yhteiskuntajärjestykseen. Kolmas kappale toimii johdatuksena luokkakokemuksia 

tarkastelevalle kappaleelle avaten suurempia yhteiskunnallisia muutoksia 

yhteiskuntaluokkien murroksen taustalla. 

Neljännessä luvussa käsittelen Metsäjätissä kuvattuja luokkaeroja. 

Tarkastelen luokkakokemuksia niin Pasin kuin Jannenkin näkökulmasta, jonka jälkeen 

pohdin työväenluokan luokkatietoisuuden pirstoutumista. Neljännessä luvussa esittelen 

myös, miten luokkanousun haasteet ja luokan pysyvyys ilmenevät teoksen maailmassa ja 

vertailen näiden eri luokkien, työväenluokan ja ylemmän keskiluokan, mahdollisuuksia 

teoksen omaa aikaamme heijastelevassa yhteiskunnassa. 

Tutkielmani päättyy yhteenvetoon, jossa rinnastan toisiinsa kolmannessa ja 

neljännessä luvussa tekemiäni päätelmiä ja pohdin, miten teos onnistuu heijastelemaan 

kirjoitusajankohtaansa sekä olemaan monella tavalla ajankohtainen juuri nyt. Tuon esille 
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tutkimuksen aikana selvinneitä yhtäläisyyksiä ja eroja teoksen kirjoitusajankohdan ja 

nykyhetken välillä niin työelämän, luokkakysymysten kuin globaalin kapitalisminkin 

suhteen. Pohdin myös tutkielmani tuloksia ja tutkielmani sijoittumista vastaavan 

kirjallisuudentutkimuksen kentällä.  
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2. Teoriataustaa 

 

Tässä luvussa pohjustan tutkielmassa käyttämääni teoriaa. Kapitalismikriittiselle 

kirjallisuudentutkimukselle ja luokkatutkimukselle kirjallisuudessa ei ole olemassa mitään 

yhtä tiettyä teoreettista taustaa. Vastaavanlainen aiempi kirjallisuudentutkimus onkin ollut 

hyvin monitieteistä aiemman tutkimuksen puutteen takia. Esimerkiksi Jussi Ojajärvi (2006, 

23) kertoo väitöskirjansa teoriataustasta seuraavaa: ”Siten asiaa koskevaa teoriaa ja siitä 

johdettua metodologiaa on tullut koottua vähä vähältä, melkeinpä sieltä täältä pitkin 

ihmistieteiden kenttää: niin marxilaisilta ajattelijoilta, ns. jälkistrukturalistisesta teoriasta, 

historioitsijoilta, sosiologiasta kuin psykoanalyysistakin.” 

Väitöskirjallaan Ojajärvi on kuitenkin toiminut suunnannäyttäjänä 

suomalaiselle kapitalismikriittiselle kirjallisuudentutkimukselle sekä kirjallisuuden 

luokkatutkimukselle. Suomen ulkopuolella tällaista tutkimusta on kuitenkin jo 

aikaisemminkin tehty. Muun muassa Frederick Jameson (The Political Unconscious 

(1989), Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (1991)) ja Raymond 

Williams (Marxism and literature (1977), Keywords. A Vocabulary of Culture and Society 

(1976)) ovat julkaisseet vastaavanlaista tutkimusta aiemmin ja näin ollen olleet pohjana 

Ojajärven väitöskirjan teoriataustalle. Viisitoista vuotta Ojajärven väitöskirjan julkaisun 

jälkeen vastaavanlaista tutkimusta on jo ehditty jonkin verran kirjallisuudentutkimuksen 

kentällä tehdä, joten vaihtoehtoja oman tutkimukseni teoriataustalle on ollut tarjolla. 

Olenkin tutkielmaani valinnut käytetyistä teoriataustoista ne, jotka parhaiten palvelevat 

omaa tutkimuskysymystäni. 

 

2.1 Uusliberalistinen kapitalismi 

Tutkielmani kannalta keskeistä on määrittää, mitä tarkoitan, kun puhun kapitalismista. 

Kapitalismi määritellään tavallisimmin talousjärjestelmäksi, joka perustuu 

tuotantovälineiden yksityisomistukseen, sekä sitä vastaavaksi yhteiskuntajärjestelmäksi 

(Ojajärvi 2006, 27). Kielitoimiston sanakirja määrittelee kapitalismin seuraavasti: 

”talousjärjestelmä jossa tuotantovälineet ovat yksityisten omistuksessa, pääomavaltainen 

talousjärjestelmä; vastaava yhteiskuntajärjestelmä; pääomavalta, rahavalta.”  
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Nykyään vallitsevana talousjärjestelmänä on kapitalismia tukeva 

uusliberalismi (Ojajärvi & Steinby 2008, 9). Tieteen termipankki määrittelee 

uusliberalismin ”talouspoliittiseksi suuntaukseksi, jonka mukaan vapaa 

yksityisomistusoikeus, vapaat markkinat ja vapaakauppa ohjaavat tehokkaimmin ihmisten 

hyvinvoinnin kasvuun”. Eerik Lagerspetz (2004, 92) taas määrittelee uusliberalismin 

seuraavasti: ”Uusliberalismi on ensisijaisesti poliittisesti määritelty ajattelutapa. Sen 

kannattajiksi lasketaan ne, jotka näkevät nykyisten yhteiskuntien keskeisenä ongelmana 

julkisen vallan liiallisen asioihin puuttumisen, ihmisten toimintaan yleensä ja talouden 

toimintaan erityisesti”. Tutkielmassani kapitalismista puhuttaessa tarkoitan nimenomaan 

uusliberalistista kapitalismia, joka tavoittelee talouden sääntelyn vähentämistä ja 

itseohjautuvaa markkinataloutta. 

Uusliberalismin eräänlaisena ideologina pidetään nykyään Friedrich August 

von Hayekia. Hayek oli 1930-luvulla tunnettu taloustieteilijä, mutta hän jäi vuosisadan 

alkupuoliskolla marginaaliin kiisteltyään John Maynard Keynesin kanssa, jota on pidetty 

1900-luvun vaikutusvaltaisimpana taloustieteilijänä. (Lagerspetz 2004, 94–95.) Vuonna 

1944 Hayek julkaisi teoksensa The Road to Serfdom (suomeksi Tie orjuuteen), jossa hän 

pyrki muun muassa osoittamaan, että maltillisetkin sosiaalidemokraattiset toimet 

aukaisevat tien totalitaariseen yhteiskuntaan. Teoksen julkaisu teki Hayekista aikanaan 

hyvin epäsuositun, ja teos ajautui marginaaliin oikeistolaiseksi kulttikirjaksi. (Mts. 95.) 

1970-luvulla Hayek nousi jälleen suosioon muun muassa keynesiläisen 

talouspoliittisen konsensuksen murtumisen myötä (Lagerspetz 2004, 95). Uusliberalismi 

alkoi vahvistaa asemaansa kansainvälisesti 1970-luvun talouskriisin jälkeen. 

Uusliberalismin valtaan astumista edesauttoivat etenkin thatcherismi ja reaganismi. 

(Ojajärvi & Steinby 2008, 10.) 1980-luvulla uusliberalismin suosion myötä Hayek nousi 

ideologin asemaan, ja sosialismin romahdus sai Hayekin näyttäytymään jopa profeettana, 

joka oli ennakoinut tulevan (Lagerspetz 2004, 95). Hayekin merkkiteoksen ajatuksia 

mukaillen taloudellinen vapaus on asetettu uudeksi ihanteeksi hyvinvointivaltion tuoman 

turvan sijaan 1980-luvulta lähtien ja yhä nykypäivänä voimistuen (Ojajärvi & Steinby 

2008, 10–11.) 

Uusliberalismi omaksuttiin Suomessa vaiheittain 1980- ja 1990-lukujen 

aikana muun muassa julkisen sektorin uudistusten ja rahamarkkinoiden vapauttamisen 

myötä (Ojajärvi & Steinby 2008, 10). Kohonneen työttömyyden vuoksi alettiin tavoitella 
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uudenlaista talouspolitiikkaa. Uusliberalistinen talouspolitiikka pääsi kunnolla valloilleen 

kuitenkin vasta 2000-luvulla, jolloin poliittinen päätäntävalta luovutettiin markkinoille. 

Tämä on alkanut näkyä hyvinvointivaltion tarjoamissa palveluissa, joille on pyritty 

määrittelemään markkina-arvo. (Jegorow 2015.) Talous onkin niin Suomessa kuin 

muissakin länsimaissa nykyään yhteiskunnallisesta toiminnasta ja kehityksestä määräävä 

tekijä (Ojajärvi & Steinby 2008, 7–8). 

Kustannustehokkuutta tavoitteleva markkinaperustainen Suomi onkin viime 

vuosina rapauttanut hyvinvointivaltion turvaverkkoa, ja leikkausten kohteeksi ovat 

joutuneet niin terveydenhuolto kuin koulutuskin. Markkinatalouden nimeen vannova 

politiikka on Suomessa vuodesta toiseen johtoasemassa siitä huolimatta, että 

asennetutkimuksissa suomalaisten enemmistö kertoo toistuvasti kannattavansa täysin 

toisenlaisia arvoja, kuten hyvinvointivaltion palveluiden laajamittaista säilyttämistä. 

(Sevänen 2013, 19–20.) Erkki Sevänen (2013, 20) avaa artikkelissaan Mikko Lehtosen ja 

Anu Koivusen (2010) ajatusten avulla syitä siihen, miksi suomalaiset toistuvasti äänestävät 

ihanteidensa vastaista politiikkaa. Yksi syy tähän on se, että joukkoviestimet ovat luoneet 

kuvan siitä, että markkinaperustainen yhteiskunta on ainoa toimiva vaihtoehto. Ongelma ei 

luonnollisesti koske vain Suomea, vaan uusliberalistisen talousjärjestelmän myötä se on 

globaali. Muiden yhteiskuntamallien näyttäytyminen täysin mahdottomina kapitalismin 

rinnalla näkyy myös Metsäjätissä, jonka vuoksi pohdin tutkielmani analyysiluvussa syitä, 

jotka saavat kapitalismin näyttäytymään täysin vaihtoehdottomana. 

Tutkielmassani kiinnitän huomiota myös muun muassa kapitalismin 

läpitunkevuuteen ja koettuun hallitsemattomuuteen. Metsäjätissä kriittiset pohdinnat 

kapitalismista tuodaan selkeästi ja peittelemättä esille. Metsäjätin kapitalismikritiikki 

kohdistuukin erityisesti siihen, että kapitalismin tuottamat ongelmat kyllä tiedostetaan, 

mutta niille ei haluta tai ei koeta voivan tehdä mitään – koska niin järjestelmä toimii. 

Kritiikkiä saa ennen kaikkea paikallisuuden ja tutun ja turvallisen vievä ahne kapitalismi. 

Pyrin myös tarkastelemaan sitä, esittääkö Metsäjätti kritiikkinsä ohella nykyiselle 

talousjärjestelmälle minkäänlaista vaihtoehtoa. Kapitalismilta odotetaan teoksessa 

tietynlaista kohtuullisuutta, joten kiinnitän huomiota siihen, mitä keinoja teoksessa 

esitetään tämän kohtuullisuuden säilyttämiseksi.  

Hyödynnän analyysissani myös Fredric Jamesonin (1989) poliittinen 

tiedostamaton (political unconscious) -käsitettä. Poliittinen tiedostamaton koskee 
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kapitalististen suhteiden vaivihkaista esiintymistä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. 

Keskeisesti sen tiedostamattomaan narratiiviseen dynamiikkaan kuuluu se, että 

kertomuksissa yhteiskunnallisia ristiriitoja sovitellaan ideologisesti kuvittelemalla niille 

jännitteitä hillitseviä ”imaginaarisia ratkaisuja”. (Ojajärvi 2016, 105.) Tulkitsen Metsäjätin 

loppuratkaisua poliittisen tiedostamattoman kautta analyysiluvussa 4.2. 

Analyysiluvussa erittelen lisäksi Metsäjätissä toistuvasti esiintyviä 

”hallitsemattomia markkinavoimia”. Läpi teoksen puhutaan epämääräisistä ja 

kontrolloimattomista voimista, joita kukaan ei tunnu säätelevän. Nämä markkinavoimat 

toistuvat myös yhteiskunnallisessa keskustelussa: yhteiskunnan toimintaa säätelevät 

markkinavoimat ovat kaikkialla läsnä, mutta kontrolloimattomissa oleva subjekti. 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa kukaan ei ota vastuuta näiden markkinavoimien 

toiminnasta, mutta siitä huolimatta niin taloudelliset kuin poliittisetkin päätökset alistetaan 

näille voimille. (Ojajärvi & Steinby 2008, 8.) 

Ojajärvi ja Steinby (2008, 8) määrittelevät näillä ”markkinavoimilla” 

julkisessa puheessa tarkoitettavan ideologianeutraalisti markkinataloutta. 

Markkinatalouden he selittävät seuraavasti: 

Markkinatalous käsitetään talousjärjestelmäksi, jossa tuotanto määräytyy 

markkinoiden mukaan: tuotteet, niiden sisältö, määrä ja hinta määräytyvät sen 

mukaan, mikä on niiden kysyntä. ”Markkinat” merkitsee tällöin mekanismia, jossa 

tuotanto ja rahavirrat ohjautuvat kulutuskysynnän mukaan tuottajien kilpaillessa 

keskenään. (Ojajärvi & Steinby 2008, 8.) 

Markkinatalous nähdään siis puhtaimmillaan kaikesta kontrolloinnista ja rajoituksista 

vapaana. Itsestään ohjautuvasta markkinataloudesta puhuttaessa jätetään kuitenkin 

tuomatta esille kapitalistisen talouden perusperiaate eli voiton tavoittelu ja sen 

maksimointi. Tämä asetelma ei suinkaan ole ideologisesti neutraali, kuten markkinatalous-

puheella pyritään antaa ymmärtää, sillä tämä markkinavoimien valta-asema vahvistaa 

pääomanomistajien etua. (Ojajärvi & Steinby 2008, 9.) 

 Oman tulkintani mukaan Metsäjätti ironisoi tätä julkisessa puheessa 

tyypillistä markkinavoimiin vetoamista. Avaankin tätä tarkemmin analyysiluvussa 3.3, 

jossa tuon esille teoksen huomioita hallitsemattomista markkinavoimista ja ”kasvottomasta 

kapitalistista”. 

 Käytän tutkielmassani myös vierautumisen käsitettä. Käsitteellä tarkoitetaan 

työläisen vierautumista työnsä tuloksista eli tuotteista, esineistä, sekä työläisen 
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vierautumista työstään (Marx 1973/1968, 65–70). Marx määrittelee työstä vierautumista 

seuraavasti: 

” – – työ on työläiselle ulkonaista, ulkopuolista, ts. se ei kuulu hänen olemukseensa 

– näin ollen hän ei myönnä itseään työssään, vaan kieltää, ei tunne itseään työssään 

onnelliseksi, vaan onnettomaksi, ei kehitä siinä mitään vapaata fyysistä eikä henkistä 

energiaa, vaan rääkkää ruumistaan ja vahingoittaa mieltään. Tästä syystä työläinen 

tuntee vasta työn ulkopuolella olevansa oma itsensä ja työssä olevansa itsensä 

ulkopuolella. Hän tuntee olonsa vapaaksi kun hän ei tee työtä, ja kun hän tekee 

työtä, hän ei tunne oloaan vapaaksi. Näin ollen hänen työnsä ei ole vapaaehtoista, 

vaan pakotettua, pakkotyötä. Se ei siis ole tarpeen tyydytystä työssä, vaan se on vain 

väline työn ulkopuolella olevien tarpeiden tyydyttämiseksi.” (Marx 1973/1968, 69.) 

Hyödynnän vierautumisen käsitettä etenkin Jannen ja muun tehdastyöväen työsuhdetta 

analysoidessani. Erittelen analyysiluvussa, kuinka tehtaan työntekijät ovat vierautuneet 

niin työnsä tuotteista (paperista, joka myydään ulkomaille ja jota he eivät täten saa omaan 

käyttöönsä) kuin itse työstään, jota he suorittavat olosuhteiden pakosta. 

 

2.2 Luokkatutkimus 

Luokkatutkimus on yksi sosiologian tärkeistä tutkimuskohteista. Luokan käsite on vahvasti 

sidoksissa teollistumiseen ja palkkatyöläistymiseen, sillä 1790-luvulla näiden myötä 

luokkaa alettiin ensimmäistä kertaa käyttää myös yhteiskuntaa kuvaavana käsitteenä. 

Yhteiskuntaluokka on nykyään yksi sosiologian keskeisimmistä käsitteistä. Käsitteenä 

yhteiskuntaluokka on kuitenkin yhä kiistanalainen, sillä se liittyy monin tavoin poliittiseen 

toimintaan. Vallitseva käsitys on, että luokka on modernin kapitalistisen yhteiskunnan 

tuote. Tämä johtuu siitä, että yhteiskuntaluokat ovat alun perin syntyneet teollistumisen ja 

palkkatyöläistymisen vaikutuksesta. (Melin 2010, 211.) 

Sosiologisessa luokkatutkimuksessa on ollut kaksi vallitsevaa suuntausta: 

marxilainen sekä weberiläinen lähestymistapa. Max Weberin mukaan ihmiset, joilla on 

sama luokka-asema, muodostavat yhteiskuntaluokan. Sen sijaan luokka-asema määräytyy 

niiden mahdollisuuksien mukaan, jotka ihmisellä on tarpeidensa tyydyttämiseen 

markkinoita hyväksikäyttämällä. (Melin 2010, 215.) Muun muassa yhden nykyajan 

vaikutusvaltaisimman sosiologin, brittiläisen John Goldthorpen, luokkarakenneteoriat 

perustuvat vahvasti Weberin ajattelulle (mts. 216). Hyödynnän tässä tutkielmassani 

erityisesti Goldthorpen luokkaluokittelua. 
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Karl Marxin ajattelussa keskeistä taas on se, että kapitalistinen yhteiskunta on 

luokkayhteiskunta, jossa ihmisen paikka tuotantosuhteissa säätelee olennaisesti tämän 

elinmahdollisuuksia. Kapitalistinen yhteiskunta jakautuu työväenluokkaan ja porvaristoon, 

joilla on vastakkaiset intressit. Marxin ajattelussa punainen lanka on se, että 

tuotantovälineet omistava porvaristo alistaa työväenluokan pakolla myymään itsensä 

palkkatyöhön. (Melin 2010, 216.) Hyödynnän tutkielmassani Marxin ajatuksia, mutta en 

pohjaa luokkatutkimustani Marxin lähestymistapaan siitä syystä, että Marxin kuvaama 

yhteiskunta eroaa niin vahvasti nykypäivän yhteiskunnasta: muun muassa nykyisessä 

luokkajaossa hyvin oleellinen keskiluokka puuttuu Marxin lähestymistavasta kokonaan. 

2000-luvun alussa monet tutkijat on vallannut käsitys siitä, että luokkaa ei 

enää ole. On väitetty, että yhteiskuntaluokan käsitteellä ei enää kyetä selittämään 

yhteiskunnallisia eroja, sillä muun muassa etnisyyteen ja sukupuoleen pohjautuvat jaot 

ovat lisänneet merkitystään. (Melin 2010, 213.) Viimeisten kymmenen vuoden aikana 

luokkakeskustelun luonne on kuitenkin muuttunut; nyt näyttää siltä, että yhteiskuntaluokka 

vaikuttaa edelleen merkittävästi ihmisten elinehtoihin. Myöskään luokkaerot eivät 

todellisuudessa ole kaventuneet, kuten vuosituhannen vaihteessa uskottiin. Tilastotiedoista 

käy ilmi, että 1990-luvun laman jälkeen Suomessa varallisuuserot ovat huomattavasti 

kasvaneet. (Mts. 214.) Luokkatutkimuksen merkitys ei siis ole viime vuosina ollut 

laskussa, vaan pikemminkin päinvastoin: se on tuloerojen kasvun myötä nyt entistä 

ajankohtaisempaa. Hyvinvointivaltion mekanismien heikkeneminen sekä omaisuustulojen 

kasvu ovat aiheuttaneet sen, että 2000-luvun alussa taloudellinen tasa-arvo oli 1970-luvun 

puolivälin tasolla (Siltala 2004, 124). Trendi on ollut samansuuntainen koko 2000-luvun 

ajan. 

Tässä tutkielmassani luokkatutkimukseni teoria nojaa pitkälti sosiologiseen 

luokkatutkimukseen, jota olen yllä pohjustanut. Luokkatutkimus onkin tyypillisesti 

monitieteistä ja painottuu sosioekonomisten ja kulttuuristen järjestämistapojen lisäksi usein 

sekä sosiologiaan että marxilaisiin lähestymistapoihin. Hyödyntämäni 

yhteiskuntaluokkajaottelu pohjautuu Erolan (2010, 29–32) esittelemään ammatteihin 

pohjautuvaan EG-luokitteluun. Eriksonin–Goldthorpen luokittelu eli EG-luokittelu on 

nykyään kansainvälisesti käytetyin, Weberin ajatuksiin pohjaava luokkaluokittelu. 

Luokittelun pääkriteereitä on erottelu työnantajien, itsenäisten yrittäjien ja palkkatyössä 

olevien välillä, työn itsenäisyyden määrä sekä erityisosaamisen ja yksilöllisten kykyjen 

tärkeys. (Erola 2010, 29.) 
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EG-luokittelun mukaan Pasin voi laskea kuuluvaksi alempien 

professioammattien luokkaan II, kansankielisemmin valkokaulustyöläisiin eli 

keskiluokkaan. Ylemmästä professioammattien luokasta I Pasin erottaa hänen 

yläpuolellaan olevat pomonsa kuten Turo, jonka tulkitsen kuuluvan tähän ylimpään 

luokkaan. Vastaavasti Janne koneenhoitajana kuuluu ei-ammattitaitoiseen työväestöön 

VIIa eli työtätekeviin köyhiin ja alaluokkaan. Käytän tätä EG-luokittelua perusteena 

luokittelulleni ja näin ollen luokkatutkimukseni lähtökohtana (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. EG-luokkien mukainen luokkarakenne esimerkkiammatteineen. 

Luokka Esimerkkiammatteja Populaarini-

mitys osalle 

ryhmästä 

 

I Ylemmät 

professioammatit 

 

 

II Alemmat 

professioammatit 

 

IIIa 

Toimistotyöntekijät 

 

IIIb 

Asiakaspalvelutyön-

tekijät 

Tuomarit, lääkärit, 

kansanedustajat, ylimmät 

johtajat, erityisasiantuntijat 

 

Opettajat 

 

 

Pankkitoimihenkilöt, 

sihteerit 

 

Sairaanhoitajat, tarjoilijat, 

kaupan kassat, kampaajat, 

talonmiehet 

 

 

 

 

Valkokaulus- 

työt, 

keskiluokat 

Eliitti, yläluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työtätekevät 

köyhät, 

alaluokka 

IVa+b 

Yksityisyrittäjät 

 

IVc Maanviljelijät 

Pienyrittäjät, käsityöläiset 

 

 

Maanviljelijät 

 Pienporvaristo 

V-VI 

Ammattitaitoinen 

työväestö 

Hitsarit, muurarit, putki-

miehet, myös työnjohto 
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VIIa Muu työväestö 

 

VIIb Muu työväestö 

maataloudessa 

 

Koneenhoitajat, kokoojat, 

varastotyöntekijät 

Metsurit, eläintenhoitajat, 

kalastajat 

 

Sinikaulus-

työt, duunarit 

 

Työtätekevät 

köyhät, 

alaluokka 

 

(Taulukko lainattu teoksesta Luokaton Suomi? (Erola 2010, 31).) 

Tämä ammatteihin pohjaava luokkakäsitys on saanut kansainvälisen suosion 

lisäksi osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi sosiologi Harri Melin huomauttaa, että 

”ammattiluokitukseen perustuva luokkarakennekuvaus yksinkertaistaa monimutkaista 

yhteiskunnallista todellisuutta” (Melin 2019). Teorian saamasta kritiikistä huolimatta koen 

sen parhaimmaksi vaihtoehdoksi romaanin luokkakokemuksia tarkastellessa, sillä 

tutkielmassani ei ole mahdollista avata riittävän kattavasti moniulotteisempia 

luokkakäsityksiä. Ammatteihin pohjaava luokkakäsitys toimii myös hyvin Pasin ja Jannen 

luokkakokemuksien kuvaajana. Erot ystävyksien luokkien välille ovat syntyneet juuri 

ammattien kautta, sillä kaverusten lähtökohdat elämään ovat olleet monin tavoin 

samanlaiset: 

Näinkin kiiltävää paperia voi olla. Ja ei paperi mitään, mutta teksti: Pasi T. Kauppi. 

Pasista on tullut Pasi T. Ja varapresidentti. Lähti naapuritalosta ja päätyi 

englanninkieliseen firmaan varapresidentiksi. Käyntikorttia on varmaankin pitänyt 

leventää tittelin pituuden vuoksi. (Metsäjätti, 52.) 

Yllä olevassa lainauksessa Pasin ja Jannen väliset erot kirkastuvat juuri käyntikortin kautta. 

Jannen tehdastyön tärkein tulos on paperi, mutta Pasin käyntikortissa käytetty paperi ylittää 

laadultaan hänen työpaikkansa tuottaman paperin. Viereisestä kerrostalosta pääkaupunkiin 

lähtenyt Pasi on lopulta noussut suuren yrityksen varapresidentiksi, jonka yhteystiedot 

painetaan hienommalle paperille kuin mitä Törmälää hengissä pitävä paperitehdas pystyy 

tuottamaan. Jannen hämmästelyn taustalla onkin ihmettelyä siitä, kuinka samat lähtökohdat 

ovat voineet viedä täysin eri suuntiin. 

Ammattinäkökulman lisäksi luokkatutkimuksessa on muitakin keskeisiä 

käsitteitä, joista yksi tärkeimmistä on kulttuurinen pääoma. Pierre Bourdieun kehittämällä 

käsitteellä tarkoitetaan ei-rahallista pääomaa, eli esimerkiksi tietoa, älyä, suhteita ja 

kokemuksia, jota yksilö voi hyödyntää yhteiskunnassa menestyäkseen (Bourdieu 1984). 

Kulttuurinen ja taloudellinen pääoma voivat esiintyä myös toisistaan irrallisina, mutta 
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kuten Bourdieun teoriasta käy ilmi, helpottaa kattava kulttuurinen pääoma taloudellisen 

pääoman hankkimista. Metsäjätissä Pasin ja Jannen kodeistaan saama kulttuurinen pääoma 

on taloudellisen pääoman lisäksi vähäinen: kumpaakaan poikaa ei ole lapsuudessaan 

erityisemmin kannustettu kouluttautumisen ja kulttuurin pariin tai kuskattu 

ulkomaanmatkoille ja ravintolaillallisille. 

Tutkielmassani puhun myös paljon luokkanoususta ja luokan pysyvyydestä. 

Luokkanousulla tarkoitan alemmasta yhteiskuntaluokasta siirtymistä ylempään 

yhteiskuntaluokkaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kouluttautumalla, kuten Pasin 

tapauksessa. Luokan pysyvyydellä tarkoitan saman yhteiskuntaluokan säilymistä 

sukupolvelta toiselle. Luokan pysyvyydestä esimerkkinä toimii Janne, joka kuuluu samaan 

yhteiskuntaluokkaan, työväenluokkaan, kuten vanhempansa. Sama luokka periytyy myös 

Jannen omalle pojalle Ilpolle.  
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3. Kapitalismikriittinen näkökulma Metsäjätissä 

Tässä luvussa tarkastelen, miten Metsäjätti kommentoi kapitalismia. Erityisesti kiinnitän 

huomiota uusliberalismin synnyttämään globalisaatioon sekä kasvottomaan kapitalismiin, 

epämääräiseen hahmoon, joka kertomuksessa nousee toistuvasti esiin hallitsemattomana 

voimana. Kiinnitän myös huomiota työläisten vierautumiseen, jota tarkastelen kasvottoman 

kapitalismin käsittelyn yhteydessä. 

Teoksessa Janne esittää uusliberalistisesta kapitalismista hyvin 

terävänäköisiäkin huomioita. Jannen pohdinnat ovat kriittisiä ja tarkasti kokonaisuutta 

hahmottavia:  

Se toinen komeljanttari [Turo] on kuulemma melkoinen liero. Aika monta 

julkaisukelvotonta lempinimeä sille olen tehtaalla kuullut. Ja olenhan minä sen 

kaverin laadun huomannut. Tuskin edes tervehtii ketään työväestä. 

     Vaan kukapa meistä läpeensä paha olisi? Taitaa pörssin ja markkinoiden armoilla 

sekin vain ajelehtia. Siihen pörssiin ja sijoittajiin ne nykyään tuppaa vetoamaan, jos 

jotakin ikävää pitää tehdä. Sysätään syy sinne kasvottomalle, ettei tarvitse itse ottaa 

vastuuta. (Metsäjätti, 177–178.) 

Janne tunnistaa tyypillisimmät uusliberalistiset käsitteet sekä talousjärjestelmän 

toimintalogiikan. Yllä olevassa lainauksessa terävin Jannen huomioista kuitenkin on se, 

että ”– – kukapa meistä läpeensä paha olisi?”. Saman talousjärjestelmän ehdoilla ja 

alaisena elävien ihmisten luokittelu ”hyviin” ja ”pahoihin” on järjestelmän kritisoinnin 

kannalta hyödytöntä, kuten Janne ymmärtää. 

Metsäjätti-yhtiössä Pasin pomona toimii yllä mainittu Turo Elo, jonka 

karikatyyrimaisen liioiteltu hahmo ilmentää kapitalistisia markkinavoimia. Metsäjätti 

hyödyntää stereotypioita ja tyyppimäisiä henkilöhahmoja: tällaisia ovat etenkin 

sivuhenkilöt, kuten juuri kyseinen Turo Elo. Täysin epäempaattisena kuvattu Turo pyrkii 

kohti maksimaalista voittoa, jonka tavoittelemiseksi kaikki on uhrattavissa, työläisistä ja 

moraalisista arvoista alkaen. Turon näkemyksissä korostuukin kapitalistisen 

markkinatalouden näkemys korvattavista, käyttötavaraan vertautuvista työläisistä: 

– Kuulepas nyt, Pasi. Tämä aika vaan on sellainen, että se on ajanut joidenkin 

ihmisten osaamisesta ohi. Se taas tarkoittaa irtisanomisia ja irtisanomiset tuppaa 

olemaan sellaisia, että niissä on työttömiä uhreina. Mutta uhri, mieti sitä sanaa uhri, 

mitä sulle tulee mieleen? 

– Lammas. 

– Naulan kantaan. Ne on lampaita, uhrit. Uhrihan on vain sellainen, joka näkee 

itsensä uhrina. Ja ne uhraa itsensä yhteiselle hyvälle. Jos sä ajattelet yhteiskuntaa 



20 
 

noin niinku kokonaisuutena, niin pieni työttömien reservi tarvitaan aina, ja silloin 

työttömänkin pitäisi tajuta, että se on omalla panoksellaan mukailemassa 

talouskasvua. (Metsäjätti, 21.) 

Turolle ainoa pyhä asia on pörssilaki, johon työläisten kannalta ikävissä päätöksissä on 

aina mahdollista vedota. Puheissaan Turo korostaa, kuinka tarpeellista tällainen ylemmän 

johdon tunnekylmyys työpaikkansa menettäviä työläisiä kohtaan on markkinoiden 

toimimisen kannalta:  

Istumme alas, ja ensi töikseen Turo tekee selväksi, että hän johtaa meidän 

puoleltamme neuvotteluja. Turo ei sano sitä, mutta antaa ymmärtää, että 

tehdaspäällikkö voi olla mieluummin hiljaa. On riski, että Virtasalmi sotkee tunteet 

peliin. Siitä seuraa itkua ja pörssikurssin laskua. (Metsäjätti, 164.) 

Tunteilun sijaan pörssikursseja nostaa tehokkuus, ja siihen pyritään ensisijaisesti 

yksilöiden toiveet sivuun laittaen. Turo ei näe myöskään irtisanottavien tehdastyöläisten 

joulun rauhoittamista merkitykselliseksi, sillä mitä nopeammin irtisanomiset tehdään, sitä 

enemmän osakkeenomistajat siitä riemuitsevat (MJ, 186). 

Pörssivetoisuutta ilmentää myös romaanin jakautuminen neljään kvartaaliin 

kvartaalitalouden mukaisesti. Kvartaalitaloudella tarkoitetaan sitä, että pörssiin listautuneet 

yritykset julkaisevat osavuosikatsauksen kolmen kuukauden välein eli kvartaaleittain. 

1970-luvun öljykriisi aloitti pääoman nopeat kansainväliset liikkeet, jonka seurauksena 

suuryrityksissä valta siirtyi johdolta osakkeenomistajille. Kvartaalitalouden myötä 

yritykset alkoivat määritellä strategiansa mieluummin lyhyen, osakkeenomistajien etujen 

mukaisen, aikavälin kuin pitkän aikavälin tavoitteiden perusteella. (Kalela 2008, 116–117.) 

Tällä on luonnollisesti ollut suuri vaikutus tavallisten ihmisten ja työläisten elämään – 

vakaus on vaihtunut nopeaan reagointiin markkinatalouden muutoksiin. Romaanin neljän 

kvartaalin myötä koko teoksen maailma on kerronnallisesti hahmotettu markkinatalouden 

ehdoin. Markkinatalous on teoksessa raami, jossa henkilöt elävät ja tekevät päätöksiään. 

Neljän kvartaalin aikana päähenkilöt joutuvat kokemaan elämässään suuria mullistuksia 

kuten myös koko pieni teollisuuspaikkakunta, joka joutuu kohtaamaan globaalin 

kapitalismin voiman. 

Markkinatalouden ja pörssimaailman läpitunkevuus ilmenee myös 

henkilöiden tavassa hahmottaa maailmaa ja kommentoida sitä sanallisesti. Janne 

kommentoi pörssikielen termein arkielämänsä tapahtumia, kuten eroa törmäläläisten ja 

Pasin helsinkiläisten opiskelukavereiden välillä. Avatessaan omaa työhistoriaansa Pasin 

opiskelukavereille Janne ymmärtää, ”ettei perusteollisuus ole niissä piireissä korkeassa 
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kurssissa” (MJ, 55). Markkinatalouden rakenteet ovat siis muodostuneet päähenkilöille 

tavaksi hahmottaa ja sanallistaa maailmaa. 

Kvartaalitalous on keskeinen vaikuttaja myös Metsäjätti-yhtiön toiminnassa. 

Metsäjätti toimii juuri kvartaalitalouden odotusten mukaisesti, kuten Pasin ja Turon 

välinen keskustelu siitä, voisiko Törmälän tehtaan irtisanomiset siirtää loppiaiselle, jotta 

työntekijöiden joulu saataisiin rauhoitettua, osoittaa: 

– Sinäkin tiedät, mitä pörssikurssille käy, kun ilmoitamme karsimisesta ja 

tehostamisesta. 

– No tietenkin se nousee. 

– Tietenkin. Ja kenen takia me tätä työtä tehdään? 

– Itsemme. 

– Ei vaan osakkeenomistajien. Ja kyllähän se lukee jo pörssilaissa, osakeyhtiö on 

velvollinen tuottamaan voittoa osakkaille. Et kai sä Pasi halua lakia rikkoa. Se nyt 

vaan on parempi rauhoittaa yhtiön pörssikurssia ennen pyhiä. (Metsäjätti, 186.) 

Kvartaalitalouteen nojaava pörssitoiminta toimiikin siis ikävien päätösten oikeuttajana ja 

estää pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemisen. Pörssilain velvoittamana Metsäjätti pyrkii 

tavoittelemaan kasvua hinnalla millä hyvänsä ja tuottamaan työntekijöistä piittaamatta 

osakkeenomistajille mahdollisimman suurta voittoa. Voitontavoittelun ollessa 

ykkösprioriteetti ovat muut yrityksen toimintaan liittyvät seikat, kuten työntekijöiden 

hyvinvointi ja säännöllinen työ, pakostakin toissijaisia. 

Kertomuksessa markkinataloudesta maalataan kokonaisuudessaan hyvin 

negatiivinen kuva. ’Markkinatalouden rattaissa’ ei kuvata olevan tilaa inhimillisyydelle tai 

myötätunnolle. Markkinoiden vaatimuksiin sopeutuvasta Turosta annetaan kertomuksessa 

epäinhimillinen kuva, kun taas myötätuntoinen Pasi ajautuu lopulta eettisten ristiriitojensa 

vuoksi jättämään työnsä eikä näin ollen pärjää nykyaikaisessa markkinataloudessa. Myös 

Jannen pohdinnoissa markkinataloutta tarkastellaan yksinomaan kriittisten linssien läpi: 

Minkä ihmeen takia se [Pasi] hankkiutui tuohon bisneshommaan, markkinatalouden 

rattaisiin? Ehkä se kuvitteli, että siellä on tilaa myös hyville.  

    Oli ehkä ennen, mutta nykyaikaisen markkinatalouden ainoa tehtävä on tuottaa 

uhreja ja syyllisiä. Poispotkitut on uhreja ja pienelle joukolle johtajia maksetaan 

syyllisyydestä. (Metsäjätti, 224.) 

Nykyisessä talousjärjestelmässä nähdään siis vain huonoja puolia. Pasin ja Jannen 

pohdinnoissa annetaan ymmärtää, että talousjärjestelmästä hyötyvät vain ihmiset, jotka 

itsekkäästi ja muista ihmisistä välittämättä pyrkivät määrätietoisesti eteenpäin. Pasin ja 
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Jannen tulkinnat eivät ole kaukana totuudesta, sillä uusliberalistinen talousjärjestelmä 

tuottaa kasvavia eroja niin varallisuuteen, tuloihin kuin yleiseen hyvinvointiinkin. 

 Puhe talousjärjestelmän uhreista ja syyllisistä vertautuu rikoksiin, joissa 

tietoinen toimija aiheuttaa henkisiä, taloudellisia tai fyysisiä vahinkoja toiselle ihmiselle. 

Tämä kielikuva onkin selvästi tarkkaan harkittu, sillä rikoskontekstin lisäksi se kuvaa 

osuvasti talousjärjestelmän toimintaa. Talousjärjestelmän uhrit ovat kykenemättömiä 

vaikuttamaan omaan tilanteeseensa, kun taas syylliset toimivat omien tekojensa 

vaikutukset tiedostaen. Talousjärjestelmän todellisia syyllisiä tulee kuitenkin etsiä 

pikkupomoja ja yritysjohtajia kauempaa. 

 Metsäjätissä tuodaan myös esille ekonomin ammatin yhtäläisyydet 

Metallican synkähköjen biisien sanoituksiin. Humoristisella tavalla myös Metsäjätti-yhtiön 

liiketoimintastrategiaa verrataan Jannen nuoruudessaan tekemiin hevikappalesanoituksiin. 

Muistellessaan ”Kuolema”-kappaleensa sanoituksia Janne pohtii, että ”ehkä hevilaulajan 

urasta oli Pasille hyötyä. Ei kertosäkeen sanoma eroa suuremmin Metsäjätin 

liiketoimintastrategiasta” (MJ, 102). Pasi taas pohtii Metallican biisien sanoituksia ja 

toteaa, että ”yleensä niissä tuhotaan jotain tai piipahdetaan helvetin porteilla, ihan kuin 

ekonomin ammatissa” (MJ, 105). 

 Metsäjätissä täten siis vihjaillaan, että markkinavoimien parissa toimiminen 

on moraalisesti arveluttavaa ja väärällä puolella. Taivaspaikan sijaan ekonomeja kutsuu 

helvetin portit. Ojajärvi (2016, 104) onkin analysoinut, että Metsäjätissä ”haikaillaan 

ainakin tilapäistä irtipääsyä kapitalismin logiikasta ja tarinaan tuodaan tehokkuusajattelun 

vastaista, yhtäläistä ihmisarvoa korostavaa sanomaa”. Romaanissa tehdäänkin selvä 

jaottelu oikeaan ja väärään toimintaan. Kapitalismin logiikan mukainen voitontavoittelu 

nähdään vääränä ja epäinhimillisenä toimintana, kun taas voittoa tavoittelematon hoivatyö 

on moraalisella asteikolla korkeimmassa asemassa. 

Pohdin seuraavissa alaluvuissa tarkemmin sitä, mistä kaikista tekijöistä 

negatiiviset kokemukset markkinataloudesta romaanin maailmassa syntyvät. Pureudun 

tarkemmin etenkin globalisaation aiheuttamaan työelämän murrokseen sekä työläisten 

vierauttamiseen. Pohdin myös sitä, onko teoksen päähenkilöille tyypilliselle ”ennen kaikki 

oli paremmin” -ajattelulle todellisia perusteita teoksen maailmassa – eroaako 2010-luvun 

markkinatalous selkeästi 1980-luvun markkinataloudesta, ja miten nämä eroavaisuudet 

näkyvät? 
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3.1 Globalisaatio ja työelämän murros 

Kapitalismikriittisestä näkökulmasta tarkasteltuna keskeinen ongelma Metsäjätissä on 

pääoman kasautuminen suurille, monikansallisille yhtiöille. Konkreettisesti tämä näkyy 

kertomuksessa Törmälän tehtaan lopettamisena ja työpaikkojen siirtämisenä ulkomaille 

suuremman voitontavoittelun myötä. Törmälän tuottava tehdas lopetetaan Metsäjätti-

yrityksen liittyessä osaksi brittiläistä suuryhtiötä, joka haluaa maksimoida voiton 

siirtämällä tehtaita länsimaista halvemman työvoiman maihin. 

Metsäjätissä kuvataan, kuinka teollinen tuotanto ja näin ollen työväenluokan 

työpaikat valuvat kolmanteen maailmaan taloudellisista syistä. Kolmannen maailman 

edullisemmat kustannukset tarjoavat suuremmat voitot kansainvälistyvälle yritykselle. 

Törmälän tehtaan työntekijöille se ei sen sijaan tarjoa mitään: tehtaan lähtiessä 

paikkakunnalta lähtee lukuisia työpaikkoja ilman, että vastaavia syntyisi tilalle. 

Perusteollisuudesta elantonsa saaneet työntekijät joutuvat haasteelliseen tilanteeseen, kun 

omaa koulutusta ja osaamista vastaavia töitä ei ole enää tarjolla. 

Paperitehdastöiden loputtua Janne päätyy vaihtamaan alaa herättämällä 

nuoruuden kirjoitusharrastuksensa henkiin ja ryhtymällä freelance-toimittajaksi. 

Tehdastyöläinen alkaakin työllistämään itseään eräänlaisena kevytyrittäjänä. (Ojajärvi 

2016, 104.) Siirtymä hyvin erityyppiseen työhön ilmentää työväenluokan työtehtävien 

määrän vähenemistä – tehtaan lähdettyä Törmälästä työnsä menettäneiden tehdastyöläisten 

tulee hakeutua hyvin erilaisiin työtehtäviin, esimerkiksi ”aineettomiin töihin” kuten Jannen 

tapauksessa. 

Janne vaihtaakin säännöllisen tehdastyönsä epävakaat tulot tarjoavaan työhön 

itsensä työllistävänä freelance-toimittajana. Tässä näkyy siirtymä ”vanhasta”, 

säännöllisestä palkkatyöstä ”uuden työn” edustajaksi (Kalela 2008, 110). Metsäjätin 

lopussa Jannen uuden työn säännöllisyyttä tai epäsäännöllisyyttä ei enää avata vapaata 

toimittajuutta enempää, mutta selvää on, että freelance-työ eroaa säännöllisestä työstä 

tehtaalla. Jannelle uuden, itselleen paremmin sopivan työn löytäminen kävi helposti, mutta 

tilanne ei ole läheskään sama muiden irtisanottujen tehdastyöläisten kohdalla: 

Ei meistä ihan välittömästi saa kasvubisneksen perustajia tai muutoskouluttajia. 

Kyllä kaikki lähtevät töihin, jos tänne tulee jotain samantapaista, sorvausta, 

liimausta tai puristusta, siis perusteollisuutta. (Metsäjätti, 272.) 
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Globalisaatio ja alkutuotannon työpaikkojen siirtyminen ulkomaille, pääasiassa Aasiaan ja 

muihin halpatyömaihin, on vain yksi osa nykyistä työelämän murrosta. Lainauksessa 

kommentoidaan ironisesti siirtymää alkutuotantotöistä aineettomaan tietotyöhön – 

kasvubisneksen perustajiin ja muutoskouluttajiin. Tätä konsulttibisnestä, johon edellä 

mainitut työt kuuluvat, on tyypillisesti pidetty eräänlaisena keinotteluna. Ero 

alkutuotannon tehdastyöntekijän ja muutoskonsultin työnkuvien välillä on suuri, ja tätä 

työelämän murrosta havainnollistetaankin liioittelun keinoin. 

Globalisaation lisäksi työelämän murros näkyy muun muassa siinä, mitä 

uusilta työntekijöiltä odotetaan – ja näihin valtaviin odotuksiin Törmälässä työttömäksi 

jääneet tehdastyöntekijät joutuvat vastaamaan. Uusi kapitalismi väheksyy ammattimiestä ja 

arvostaa henkilöä, joka oppii uudet asiat nopeasti ja helposti (Kalela 2008, 121). 

Työnhakijoilta odotetaan loputonta muutoskykyä ja taitoa oppia nopeasti edellisistä 

työtehtävistä huomattavastikin eroavia taitoja. Kokemuksen sijaan arvostetaan 

mukautumista. Metsäjätti-yhtiötä edustava Turo ajattelee myös tässä asiassa samoin kuin 

nykyiset markkinavoimat, kuten jälleen Turon ja Pasin välisestä keskustelusta ilmenee. 

- Äläs nyt, ei tää lopu tähän. Kato kun ne ulkoiset olosuhteet, ihan ykskaks, ne voi 

muuttua. Ja sit taas. Ihan suddenly. Kaikkia tarvitaan. 

- Eli eikun odottamaan vaan? 

- Just. Mut ei laakereilleen. Jokaisen työttömän velvollisuus tätä meidän 

yhteiskuntaa, oikeastaan koko globea kohtaan on käyttää se luppoaika 

mukautumiseen, itsensä kehittämiseen, ja ennen kaikkea niiden pitäis pysyä 

kunnossa ja virkeänä, valmiina vastaamaan haasteeseen kun työmarkkinat 

tarvitsevat. (Metsäjätti, 22.) 

Pasin ja Turon välisistä keskusteluista käy ilmi, kuinka työnantajan sijaan vastuu 

pärjäämisestä on pyritty siirtämään kokonaisuudessaan yksilön harteille. Yksilön tulee 

mukautua markkinoiden tarpeeseen eikä markkinoiden ihmisten tarpeisiin, ja yritysten 

riskit on ulkoistettu työntekijöille muun muassa osa-aikaisten ja jatkuvasti määräaikaisten 

työsopimusten avulla (Kalela 2008, 110–111). Lailliset työsopimukset, jotka eivät 

kuitenkaan takaa toimeentuloon riittävää palkkaa, saavat siirtämään katseen kohti valtiota, 

joka tällaisen kikkailun mahdollistaa. Myös Janne kohdistaa pohdinnoissaan kritiikkiä 

valtion toimintaan: 

Ennen Valtio-niminen yritys tarjosi vakaan mutta kapean leivän. Nyt valtion firmat 

ovat palmioita, destioita ja postikin mikä lie itella. Kun Posti lakkautetaan, Jarmo 

saa potkut. Se on tragedia. Mutta kun Itella reagoi markkinaympäristön muutokseen, 

niin se onkin paljon nätimpi homma, ja mahdoton ymmärtää. 
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    Yksityistettyjen valtion laitosten nimet kuulostavat Big Brother -kilpailijoiden 

nimiltä. Ja toimivat yhtä holtittomasti. (Metsäjätti, 241.) 

Jannen pohdinnasta käy ilmi, kuinka ennen turvallisina ja luotettavina pidettyihin valtion 

yrityksiin ja työpaikkoihin ei nykyään voi luottaa yksityistä yritystä enempää. Janne 

tiivistää terävästi, kuinka valtio yrityksineen on yhtä lailla mukana globaalin 

markkinatalouden toiminnassa ja joutuu kilpailemaan siellä muiden yritysten mukana. 

Valtion turva onkin vaihtunut reagoimiseksi markkinaympäristön muutoksiin. 

 Pasi tiivistääkin politiikan murroksen hyvin: ”Metsäjätti edustaa sitä osaa 

maailmasta, jossa valta nykyisin on. Maailman ongelmat ratkotaan bisneskortteleissa.” 

(MJ, 89.) Juha Siltala esittää teoksessaan Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004) 

kuinka valtioiden, myös Suomen, politiikan tärkeimmäksi päämääräksi on noussut 

taloudellisen kilpailukyvyn ylläpito. Suomen tilanteen Siltala tiivistää seuraavasti: 

”Suomen perinteinen tapa on ollut sietää hyvinvointia vain kasvun rajoissa, mikäli se ei ole 

vaarantanut ylintä arvoa, kilpailukykyä. Talous tekee interventioita politiikkaan eikä 

päinvastoin.” (Siltala 2004, 116.) 

 

3.2 Kasvoton kapitalismi ja työläisten vierautuminen 

Kertomuksessa Metsäjätin tehtaalla on hyvin keskeinen merkitys Törmälälle, sillä Törmälä 

syntyi 1920-luvulla kyseisen puunjalostustehtaan ympärille. Tehtaan historiaa 

muistellaankin useaan otteeseen. Alkujaan paikkakunnalla asuvan patruunan omistuksessa 

olevan tehtaan omistus on askel kerrallaan siirtynyt kauemmas törmäläläisistä ja tehtaan 

työntekijöistä. ”Hyvänä tyyppinä” pidetyltä patruunalta, joka perheineen on ollut tuttu 

hahmo kyläläisille, tehtaan omistus siirtyi ensin 1990-luvulla suuremmalle kotimaiselle 

yritykselle, Metsäjätille, ja lopulta ulkomaille asti. Tutun tehtaanomistajan sijaan 

törmäläläisillä ei enää ole minkäänlaista suhdetta tehtaan omistajiin. 

Kertomuksessa muistellaan nostalgisesti, kuinka patruuna rakensi kylään ensi 

töikseen kesäteatterin ja urheiluseuran ja sen jälkeen kirkon, baarin ja asunnot työläisille 

(Metsäjätti, 40–42). Törmälässä koetaan, että patruuna pyrki ottamaan työläisten toiveet 

huomioon ja työpaikan lisäksi tarjosi edellytyksiä hyvälle elämälle. Patruuna toimiikin 

vertailukohtana nykytilanteeseen, johon ollaan kaikin puolin tyytymättömiä: 

En ole koskaan kuullut pahaa sanaa patruunasta. [– –] Patruuna oli rikas, mutta 

hänellä oli kasvot. Hän oli ahne mutta oikeudenmukainen ja toi paljon hyvää 
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Törmälään. 

   Nykyisin patruunoita ei ole. On vain kaltaisiani pikkupomoja, joita ei voi oikein 

syyttää mistään, mutta joilla on valta tehdä ikäviä päätöksiä. (Metsäjätti, 42.) 

Patruunan kohdalla korostetaan sitä, että ”hänellä oli kasvot”. Kertomuksessa puolletaan 

vahvasti käsitystä siitä, että pieni yritys, joka henkilöityy tiettyyn johtajaan tai esimerkiksi 

yhteen sukuun, on inhimillinen, vaikka johtaja olisi ’rikas ja ahne’. Kertomuksessa luodaan 

kuvaa, että omilla kasvoillaan esiintyessä johtajat ottavat vastuun yrityksensä toiminnasta 

ja näkevät työntekijät yksilöinä, joilla on arvoa, joten työolot ja yrityksen toiminta on 

inhimillisempää. Kasvottomuuteen sen sijaan uskotaan olevan helppo paeta vastuuta. 

Metsäjätti-yhtiön ja kansainvälisen suurkaupan myötä vastuunpakoilusta 

Törmälän tehtaan asioiden hoitamisessa on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Vastuuta 

paetaan etenkin teoksen loppuvaiheilla, kun tulee aika ilmoittaa Törmälän tehtaan 

lopettamisesta: 

 Turo antaa Kuismalle ja Virtasalmelle ilmoituksen tehtaan lopettamisesta. 

      Lehdistötiedote lähtee samalla kellonlyömällä. Juuri nyt aluetoimittajat 

lähestyvät Törmälää kysymyksineen. Sen tietää myös Turo, joka käskee joukkojaan 

nousemaan ajoneuvoihin. Minä kuulun siihen joukkoon. 

 – Mihin helvettiin tästä nyt pitäisi lähteä? 

 – Kartanokievariin. Meillä on siellä kokous ja brunssi. Britit tulee kanssa. 

En lähde mukaan. Turo ei jää odottamaan. (Metsäjätti, 262.) 

Isot pomot pakoilevat vastuuta, koska heillä on siihen mahdollisuus. Lehdistötilaisuuden 

kysymyksiin jää tehtaan työntekijöiden lisäksi vastailemaan siis vain Pasi, joka potee 

huonoa omatuntoa tehtaan lopettamisesta. Lehdistötilaisuuden lähestyessä Pasi pohtii omaa 

kasvottomuuttaan: 

Tiedän, että minun täytyy kohta vastata samoihin kysymyksiin. Sen tilanteen Turo 

halusi pakenemalla välttää. Ei kai niin kasvoton voi olla, että häipyy paikalta. Minä 

en ainakaan ole. (Metsäjätti, 262.) 

Tilanne ajautuu siihen, että Pasi jää pitämään kyseenalaisen televisiopuheen, jossa 

arvostelee suorasanaisesti yrityksen ja yrityksen johdon toimia. Pasin antama haastattelu ei 

lopulta olekaan suoranainen katastrofi, sillä Pasi saa kiitosta vastuunotostaan, kun muut 

pomot saavat huutia selkärangattomasta toiminnastaan: 

Menen haastattelun jälkeisenä aamuna työpaikalle. Yllättäen toimitusjohtaja 

puolustaa minua. Sätti tietenkin ensin ja sanoo siirtävänsä muihin hommiin, mutta 

suurimmat haukut saa Turon telaketjukomppania, ne brunssille paenneet. 
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 – Jumalauta. Te meinasitte jättää pääluottamusmiehen sinne yksin. Pasin haastattelu 

oli katastrofi, mutta Pasi oli ainoa, jolla oli selkärankaa jäädä sinne. Te muut 

saatanat! Mistä helvetistä te luulette, että teille maksetaan? Siitäkö, ettette uskalla 

kantaa vastuuta teoistanne? (Metsäjätti, 267.) 

Televisiopuheen myötä käy ilmi, että suuryrityksen vastuunpakoilu on sallittua vain 

suuremmille pomoille, joiden ei tarvitse esiintyä julkisuudessa. Vastuu ympäripyöreiden 

selitysten kertomisesta tehtaan lopettamisesta kyseleville toimittajille on ulkoistettu 

pikkupomoille, eikä tästä tehtävästä ole sallittua luistaa suurten johtajien elkein. Koko 

kansalle näytettävässä televisiopuheessa vastuunpakoilu näyttää halpamaiselta, mikä 

luonnollisesti tekee hallaa yrityksen maineelle – siksi hankala tehtävä on annettu alemman 

arvoasteikon pomoille. 

Turoa sättivä toimitusjohtaja on luonnollisesti siirtänyt itsensä sivuun tehtaan 

lopetuspäätökseen vaikuttaneiden syiden avaamisesta. Läpi teoksen kasvottomuus ja 

vastuunpakoilu ovatkin näyttäytyneet olennaisena osana isompien pomojen työnkuvaa – 

Jannen mietteissä on jopa pohdittu, että isoille pomoille maksetaan palkkaa juuri 

vastuunpakoilusta, sillä rahatukko lievittää syyllisyyttä (MJ, 224–225). Haastattelutapaus 

vahvistaa koko teoksen ajan esillä olleen näkemyksen siitä, että suuryrityksen johdon ei 

tarvitse kantaa vastuuta teoistaan: sen sijaan vastuunkannosta julkisuudessa ja hankalien 

päätösten muotoilemisesta välttämättömiksi ja valitettaviksi koostuu pikkupomojen 

työnkuvat, jotka joutuvat antamaan omat kasvonsa ikäville päätöksille. Metsäjätin ulkoinen 

viestintä on ennen kaikkea päätösten takana olevien todellisten syiden hämärtämistä. 

Tällainen viestintä korostaa entisestään sitä näkemystä, että kaikesta suureellisesta 

teatterista huolimatta yrityksen ylin johto ei kanna päätöksistään lainkaan vastuuta. 

Metsäjätti-yrityksen kasvottomuutta ja epämääräisyyttä onkin vahvasti 

rakennettu koko teoksen ajan. Ylemmän johtoportaan työnimikkeet ovat hämäriä, kuten 

Pasin Vice president, new business development (MJ, 51), eikä niiden merkitys avaudu – 

eikä ole tarkoituksenakaan avautua – Törmälän tehtaan työntekijöille. Irtisanomisetkin 

pyritään tekemään niin, ettei irtisanottaville avaudu syy irtisanomisten takana, kuten Turo 

muotoilee: ”Tossa on keskeiset luvut ja niihin liittyen sellaset selitykset, ettei ne tajua 

mitään ja just sen vuoksi uskoo kaiken.” (MJ, 20.) Metsäjätti ironisoikin sitä, kuinka 

muodottomaksi ja identifioimattomaksi kaikki muuttuu uusliberalistisessa kapitalismissa. 

Ihmisiä ja yksilöitä tärkeämpiä ovat roolit, joita järjestelmä tarvitsee pyöriäkseen 

tehokkaasti. 
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Englanninkielisten ammattinimikkeiden lisäksi ympäripyöreitä ovat myös 

Metsäjätti-yhtiön muut toimintatavat. Työntekijöiden pitämistä yrityksen toiminnan 

ulkopuolella kuvataan niin tuttuna hommana, että siihen löytyy jo ’vanhoja kikkoja’: 

 Vuoden alusta voimaan tuleva tulospalkkausjärjestelmä on niin monimutkainen, 

etteivät työntekijöiden edustajat pysty esittämään siitä tarkentavia kysymyksiä. 

Vanha kikka: paketoi asia niin vaikeaan asuun, että lukija ei luule sitä vaikeaksi 

vaan itseään tyhmäksi. (Metsäjätti, 175.) 

Kansainväliseen yhtiöön fuusioituneen Metsäjätin uusi nimi on kaiken tutun häviämisen 

kannalta tehtaan työntekijöille kuin naula arkkuun: 

Tehtaan uusi nimi on Consolidated Forest Giants, CFG. [– –] Työasemalle 

palatessamme puhun työkaverin kanssa uudesta nimestä. Kollega näkee siinä jotain 

valoisaakin. 

– Onko pakko tulla töihin, jos ei osaa sanoa työnantajan nimeä? (Metsäjätti, 241.) 

Yhtiön uusi nimi ”Yhdistyneet metsäjättiläiset” kuvaa kornilla tavalla yrityksen suuruuden 

logiikkaa. Jätistä siirrytään yhä suurempaan yksikköön eli yhdistyneisiin jättiläisiin – 

samalla myös yhä kauemmaksi pienestä Suomesta ja vielä pienemmästä Törmälästä. 

”Yhdistyneen metsäjättiläisen” rinnalla yksittäiset tehdastyöntekijät ja heidän 

työpanoksensa alkavat näyttää mitättömän pieniltä. 

Yrityksen epämääräisyys, muuttuvat nimet ja monitasoiset pomoportaat 

hankaloittavat työntekijöiden mahdollisuuksia pysyä perillä työpaikkansa muutoksista ja 

taistella niitä vastaan. Työntekijät on tietoisesti siirretty sivuun koko yrityksen 

toimintaideasta sekä työnsä arvosta. Työläiset ovat vierautuneet niin tuotteista, jotka 

heidän kovan työnsä tuloksena tuottavat lisäarvoa vain pääoman omistajille, eivät heille 

itselleen, sekä itse työstään, joka täysin ulkoapäin säädeltynä tuntuu heille ulkopuoliselta. 

Metsäjätissä tämä työläisten sivuun siirtäminen siis nostetaan esille useaan 

otteeseen, mutta se nähdään asiana, johon ei koeta itse voivan vaikuttaa. Sen sijaan vastuu 

tästä toiminnasta siirretään kasvottomalle kapitalistille, joka nostetaan kertomuksessa 

toistuvasti esiin. Pasi muun muassa toteaa palaavansa Törmälään ”kasvottoman 

suurpääoman edustajana” (MJ, 30) ja Janne pohtii, kuinka ”siihen pörssiin ja sijoittajiin ne 

nykyään tuppaa vetoamaan, jos jotain ikävää pitää tehdä. Sysätään syy sinne 

kasvottomalle, ettei tarvitse itse ottaa vastuuta”. (MJ, 178.) Tämä kasvoton kapitalismi ja 

”talouden näkymättömät kädet” esitetään hallitsemattomina, kaukaisina voimina, joita 

kukaan ei ohjaile, toiveista huolimatta.  
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Ehkä nykytilaan tepsisi se kolmas törmäläläinen hoitomuoto. Jonkun pitäisi ottaa 

Heimlichin ote tehtaasta. Rutistaa niin kauan, että piippu sylkäisee pahan taivaalle. 

Kun vain kädet ylettyisi sen ympärille, jotkut muutkin kädet kuin ne näkymättömät 

taloutta ohjaavat. (Metsäjätti, 180.) 

Nykytilan hallitseminen näyttäytyykin yksittäisille toimijoille – niin Pasille kuin 

Jannellekin – täysin mahdottomana. Tämä jokin ulkopuolinen ja paha pitää tiukasti 

näkymättömissä käsissään mahdollisuuden vaikuttaa nykytilaan. Sitä myös lähestytään 

vain jonkinlaisin vaaraan liittyvien kuvien avulla, kuten yllä olevassa lainauksessa 

mainitulla Heimlichin otteella. 

Juuri näiden näkymättömien, ulkopuolisten toimijoiden vuoksi Metsäjätin 

irtisanomisiinkin suhtaudutaan alistuneina ja voimattomina. Vastaan ei taistella, koska ei 

tiedetä, mitä vastaan lähdettäisiin taistelemaan ja millä keinoin. Työläisten asema ei ole 

kamppailtavissa paremmaksi, vaan ’näkymättömien käsien’ ohjailu on vain hiljaisesti 

hyväksyttävä. 

Moni kävelee portista ulos viimeistä kertaa. [– –] Ei näy edes vihaa. Eikä ihme. 

Eihän tällä tehtaalla ole kasvoja. Omistaja on floridalainen eläkeläinen, jolle 

eläkevakuutusyhtiö on luvannut lokoisat eläkepäivät. Miten sitä vastaan noustaan 

kapinaan? (Metsäjätti, 225.) 

Irtisanotut työläiset eivät koe edes vihaa tehtaan lopettamisen yhteydessä, sillä vihaa on 

mahdotonta kohdistaa mihinkään konkreettiseen. Järjestäytyneen toiminnan tilalla on vain 

epätietoisuus ja toimettomuus. 

Metsäjätissä näitä vakavia kysymyksiä käsitellään pitkälti huumorin ja 

ironian keinoin. Huononevat työolot, irtisanomiset ja työttömyys sekä periytyvä 

alkoholismi tuodaan esille huumorin avulla. Pasi ja Janne käsittelevät vaikeita asioita 

omissa pohdinnoissaan vitsikkäästi. Esimerkiksi Jannen tapauksessa lähipiirin vaikeat 

ongelmat alkoholin kanssa taipuvat humoristisiksi Pirkka-nikseiksi (MJ, 137–138). 

Teoksen loppupuolella suuryritysten kasvottomuus ja markkinatalouden 

hallitsemattomuus ironisoidaan, kuten jo kattavammin ylhäällä esittelin. Irtisanottujen 

työläisten epävarma, jopa toivottomalta näyttävä tulevaisuus kuvataan surkuttelun sijaan 

vitsikkäästi, kuten vanhan ja uuden työn kohtaamattomuutta ilmentävä muutoskonsultin 

tapaaminen (MJ, 269–272) osoittaa. Näin Nousiaisen realismin periaatteita noudatteleva 

romaani ei jämähdä vain synkistelyn puolelle, vaan huumorin keinoin kuvaa 

tarkkanäköisesti nykyisen työelämän ja talousjärjestelmän absurdiutta.  
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4. Yhteiskuntaluokat Metsäjätissä 

Tässä kappaleessa erittelen Pasin ja Jannen luokkakokemuksia sekä teoksen kuvaamaa 

murrosta suomalaisessa luokkayhteiskunnassa. Työläistaustainen, luokkanousun tehnyt 

Pasi kamppailee kahden eri yhteiskuntaluokan välissä sopeutumatta kunnolla 

kumpaankaan. Työväenluokkainen Janne taas on jäänyt taustaansa kiinni, vaikka haaveita 

toisenlaisesta elämästä on ollut. Pohdin tässä luvussa, mitkä seikat ovat aiheuttaneet 

väliinputoamisen tunnetta ja luokan pysyvyyttä ja miten luokkakokemukset kertomuksessa 

näkyvät. 

Kuten jo johdantoluvussa pohjustin, 1980- ja 1990-luvun vaihteen jälkeen 

ylimpien ja alimpien yhteiskuntaluokkien väliset tuloerot ovat kasvaneet merkittävästi. 

Uusliberalismiin nojaavassa yhteiskunnassa tätä tuloerojen kasvua ei kuitenkaan nähdä 

enää ainoastaan huonona asiana, vaan markkinaperustaisessa yhteiskunnassa runsaat 

tulonsiirrot ”menestyjille” ja ”tuloksentekijöille” ovat osa palkitsemisjärjestelmää, joka 

pitää markkinat toiminnassa. (Sevänen 2013, 19.) Tuloerojen kasvun hyväksyminen osana 

markkinaperustaisen yhteiskunnan kitkatonta toimintaa on erityisen kiinnostava 

näkökulma Pasin ja Jannen luokkakokemuksien tarkastelussa. 

Teoksessa tuodaan selkeästi esille Pasin ja Jannen varallisuuserot: Pasi asuu 

puolisonsa kanssa omistusasunnossa, erkkerillä varustetussa etutöölöläisessä kolmiossa 

(MJ, 68), kun Janne taas asuu vuokralla Törmälän keskustassa. Janne tosin suunnittelee 

omistusasunnon ostamista Törmälästä, mutta samalla tuodaan ilmi, kuinka Törmälän 

asunnot ovat selvästi muuta maata halvempia – ja täten hyvin kaukana Helsingin 

kantakaupungin hintatasosta. Pasin varallisuus näkyy myös siinä, millaisia elintarvikkeita 

hän on tottunut ostamaan: Törmälän-vierailulla hän pyrkii pitäytymään ”klassisissa 

mauissa ja keskihintaisissa tuotteissa”, jotta törmäläläiset eivät koe hänen ylpistyneen (MJ, 

88). Janne taas tarjoilee kylään tulleelle Pasille ranskalaisia ja kalapuikkoja (MJ, 84), jotka 

ovat helppoa arkiruokaa. Ne kuvastavat etenkin alimpien yhteiskuntaluokkien ravitsemusta 

– ranskalaiset ja kalapuikot ovat edullista, nopeaa, prosessoitua ja epäterveellistä ruokaa. 

Ruokavalinnan myötä kohtauksessa on läsnä tietty liioittelu ja huumori. 

Pasin ja Jannen välillä on siis suuri varallisuusero, joka on luettavissa rivien 

välistä. Varallisuudesta ei puhuta suoraan, mutta tuloerot näkyvät ennen kaikkea erilaisissa 

kulutustottumuksissa. Jannen pohdinnoissa varallisuuseroille annetaan kiinnostava selitys: 
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[– –] nykyaikaisen markkinatalouden ainoa tehtävä on tuottaa uhreja ja syyllisiä. 

Poispotkitut on uhreja ja pienelle joukolle johtajia maksetaan syyllisyydestä. Pasin 

ongelma on, että se myös tuntee sitä syyllisyyttä. Tuossa asemassa pitäisi olla aito 

kusipää, jota ei syyllisyys paina, vaan rahatukko lievittää kaiken. (Metsäjätti, 224–

225.) 

Jannen kuvaamassa tapauksessa Pasin suuri palkka toimii Seväsen (2013, 19) esittelemän 

mallin mukaan osana palkitsemisjärjestelmää, vaikka Metsäjätin maailmassa tämä 

palkitsemisjärjestelmä onkin hieman kyseenalainen.  

 Varallisuuserot ovat viimeisten vuosikymmenten aikana päässeet pahasti 

repeämään Suomessa. Tämän taustalla on eritoten hyvinvointivaltion romahtaminen. 

Nousiaisen (s. 1973) sukupolvi on päässyt nuoruudessaan nauttimaan hyvinvointivaltion 

kultakaudesta, jonka kontrasti nykyhetkeen on suuri (Ojajärvi 2016, 92). 2000-luvun alussa 

taloudellinen tasa-arvo oli tippunut 1970-luvun puolivälin tasolle hyvinvointivaltion 

mekanismien heikkenemisen ja omaisuustulojen kasvun myötä (Siltala 2004, 124). Suunta 

on ollut sama koko 2000-luvun. 1990-luvun lamasta alkanut taloudellinen epävarmuus, 

varmojen työpaikkojen häviäminen ja luokkaerojen kasvaminen kuvataan Metsäjätissä 

terävästi Pasin ja Jannen kokemusten kautta, joita esittelen seuraavissa alaluvuissa. 

 

4.1 Pasi – luokkanousu 

Pasi edustaa luokkanousua ja sen tuomia haasteita. Työväentaustaiseen perheeseen 

syntynyt Pasi on tehnyt luokkaretken ylöspäin kauppatieteiden korkeakouluopintojen 

avulla. Yliopisto-opintojensa aikana ja hyväpalkkaisessa työssään ekonomina Pasin 

elinpiiriin on tullut hyvin erilaisen luokkataustan omaavia ihmisiä kuin lapsuudessaan 

Törmälässä.  

Hän onkin eräänlaisessa väliinputoajan roolissa: ero lapsuuden elinpiiriin on 

kasvanut, mutta uudessa ympäristössäänkin hän on taustansa takia selvästi ulkopuolinen. 

Pasi ei ole saanut omalta perheeltään samanlaista tukea korkeakouluopintoihin kuin hänen 

opiskelukaverinsa, ei myöskään vastaavaa kulttuurista tai taloudellista pääomaa. Erot 

käyvät ilmi hyvin arkisissa tilanteissa: ”Sitten istuttiinkin perheillallisella. Jouduin 

tekemään kymmenkertaisen työn sosiaalisissa tilanteissa. En tiennyt, mitkä veitset piti 

ottaa ensin, kun pöytään oli katettu ties mitä. Otin yleensä väärän ja yritin salaa vaihtaa 

sen.” (MJ, 93.) 
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Vanhassa elinpiirissään Pasi taas on ikään kuin luopio, kapinallinen, joka ei 

ole tyytynyt siihen, mihin muut. Opiskelut ja Helsinkiin muutto nähdään Törmälässä 

ylimielisenä pröystäilynä sekä petturuutena: ”Järvinen jää huoltoasemalle pelaamaan 

hedelmäpeliä, kun kaasutan pois pihasta. Sen mielestä olen häpäissyt isäni ensin 

kuulumalla pomoportaaseen ja nyt kannattamalla demareita.” (MJ, 155.) Poikkeavalla 

toiminnallaan Pasi on pettänyt pienen työläispaikkakunnan normit ja odotukset: 

Törmälässä työväenluokkaisilta pojilta on vahvasti odotettu isiensä jalanjälkien 

seuraamista tehdastöihin. 

Pasi tunteekin Törmälään palattuaan häpeää luokkanousustaan, jota yrittää 

monin tavoin peitellä. Pasi häpeää hienompaa autoaan, kalliimpaa makuaan ja korkeaa 

asemaansa töissä. Törmälän-vierailu onkin tarkkaa tasapainoilua kahden maailman välillä: 

Ihmiset haluavat nähdä, minkä näköiseksi mieheksi on kasvanut poika, joka nyt 

uhkaa heitä. Samalla tuijottajat etsivät keräämistäni elintarvikkeista merkkejä 

ylpistymisestä. Parempi pitäytyä klassisissa mauissa ja keskihintaisissa tuotteissa. Se 

on tasapainoilua, sillä halpatuotteet tulkittaisiin vittuiluksi köyhille. (Metsäjätti, 88.) 

Luokkanousu näyttäytyy vastakkainasetteluna ja puoliin jakautumisena eri luokkien välillä. 

Lähtöluokasta tuleva signaali on selkeä: kuulut joko meihin tai niihin. Pasin kokemuksista 

käy selkeästi ilmi, kuinka mahdotonta on kuulua kummallekin puolelle: 

Työsuojeluvaltuutettu tuohtuu.  

– Saathan sä saatana väittää olevas oman kylän poika tai mitä tahansa, mutta 

kyllähän sä jo ton tittelin puolesta olet niiden puolella! (Metsäjätti, 82.)  

Pasi on tahtomattaan työnnetty ulos lapsuuden elinpiiristä. Tilannetta kärjistää entisestään 

Pasin työn ja törmäläläisten elinkeinon välinen ristiriita. Pasi kykenee kuitenkin 

reflektoimaan asiaa ja hän tunnistaa luokkaeron, joka opiskelujen myötä on syntynyt. 

Henkinen pääoma ja tuloerojen muutos erottaa Pasin lapsuuden elinpiiristään. 

Huomionarvoista on myös se, kuinka Pasi sekä myös Janne ovat hyvin tietoisia luokastaan 

ja kapitalismista, vaikka eivät kuitenkaan koe mahtavansa sille mitään. 

Pasin ja hänen vanhan elinpiirinsä väliin on siis muodostunut syvä railo, joka 

tuntuu mahdottomalta täyttää. Vastaava ulkopuolisuuden tunne on kuitenkin myös 

nykyisessä elinpiirissä. Opintojen myötä avautuneessa uudessa maailmassa ulkopuolisuutta 

aiheuttaa muun muassa Pasin puolison Emilian tausta. Varakkaasta suomenruotsalaisesta 

perheestä lähtöisin olevalla Emilialla on luonnollisesti hyvin päinvastaiset 

lapsuudenkokemukset kuin Pasilla. Siinä missä Törmälässä ollessaan Pasi peittelee uutta 
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elämäänsä Helsingissä, Emilian ja tämän ystävien ja suvun parissa Pasi vaikenee taas 

omasta lapsuudestaan: 

Elämäni Emilian suvussa oli kuin esitelmän pitäminen vieraalla kielellä. 

Periaatteessa onnistuu, mutta vie voimat ja kaventaa kapasiteetin viiteen prosenttiin. 

Rentous poistuu, tilalle tulee huoli paljastumisesta. Menee vuosia, ja silti 

menneisyys möyryää ajoittain esiin. (Metsäjätti, 94.) 

Pasi elääkin ikään kuin kaksoiselämää. Hänellä ei ole enää elinpiiriä, jonka täysivaltainen 

jäsen hän kokisi olevansa, sillä sekä vanhassa että uudessa luokassa hän on vain puoliksi 

mukana. Suurin haaste onkin se, että Pasi ei koe voivansa täysin samastua kumpaankaan 

elinpiiriin, vaikka uudessa ympäristössä hänet onkin toivotettu tervetulleeksi. Uudessa 

elinpiirissä Pasin kulttuurinen pääoma, eli kulttuurisen harrastuneisuuden tuoma 

sosiaalinen status, tieto ja taidot (Bourdieu 1977), on muihin verrattuna niin vähäinen, että 

se aiheuttaa Pasille paikoin suurta ahdistusta sekä tunteen siitä, että hän ei voi 

täysvaltaisesti sopeutua joukkoon.  

 Uuden elinympäristön erilaiset sosiaaliset normit käyvätkin hyvin ilmi yllä 

olevasta lainauksesta. Koska ylempien luokkien kokemuspiiri on hyvin erilainen kuin 

työväentaustaisella Pasilla, eroavat myös tavat hoitaa sosiaalisia suhteita toisistaan. 

Häpeällisen menneisyytensä sijaan Pasi selvästi yrittää rakentaa itselleen 

”salonkikelpoista” menneisyyttä, josta voisi keskustella salonkikelpoisin termein 

sukuillallisella. 

Ensisijaisesti Pasi siis tuntee häpeää työväenluokkaisesta Törmälä-

taustastaan. Yliopistossa saamiensa ystävien joukossa Pasi tuntee huonommuutta etenkin 

vähäisistä kulttuurikokemuksistaan: esimerkiksi erilaisten makumatkojen sijaan 

ravintolassa syöminen on tarkoittanut Pasille ”Osuuskaupan ravintolan nauravia nakkeja 

veronpalautuspäivänä” (MJ, 67). Ennen yliopisto-opintoja opiskelukaverit olivat myös 

opiskelleet suurimpien kaupunkien eliittikouluissa (MJ, 59), kun taas Pasi oli joutunut 

tyytymään siihen, mitä lähellä oli tarjolla. 

Etenkin puolison erilainen luokkatausta tuottaa siis Pasille suuria haasteita: 

”Meidät on ehkä luotu toisillemme, mutta taustojamme ja menneisyyttämme on mahdoton 

sovittaa. Emilian menneisyys tarkoitti kavereita Eirasta, vanhempien purjevenettä ja 

ruotsia puhuvaa mummoa Ekbergin kahvilassa.” (MJ, 92.) Tyypillistä onkin, että avioliitto 

useimmiten solmitaan samassa tai samankaltaisessa luokka-asemassa olevan kanssa 

(Kalmijn 1998; Erola 2010, 98). Pasin tapaus selittää varsin hyvin tätä tutkimustulosta: 
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samankaltainen luokkatausta tarjoaa puolisoille samankaltaisen kokemuspiirin, josta 

ammentaa niin yhteisiä harrastuksia kuin kasvatusmallejakin, mikä tyypillisesti helpottaa 

suhteen onnistumista. 

Yllä kuvattu luokkanousun synnyttämä ”väliinputoajan” rooli onkin tuttu 

monille luokkanousun tehneille. Omista kokemuksistaan kertoo muun muassa Katriina 

Järvinen teoksessa Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007, 18): ”Akateemisuus 

löi kiilan minun ja lapsuuden perheeni välille. Samalla jäin kuitenkin ulkopuolelle niistä 

piireistä, joiden sisällä elin.” Vastaavanlainen kiila on myös Pasin ja hänen 

lapsuudenympäristönsä välillä, ja ulkopuolisuus uusissa piireissä ei ole poistunut 

rahakkaasta työpaikasta ja hienosta kodista huolimatta. 

Vaikka Pasi on itse onnistunut tavoittelemassaan luokkanousussa ja näin 

estämään luokan periytyvyyden, näkyy kyseinen ilmiö kuitenkin myös Pasin uudessa 

elinympäristössä: ”Kaikkien isät ja äidit olivat akateemisia. Siitä puhuttiin vain 

sivulauseissa, se kun oli itsestäänselvyys” (MJ, 59). Pasin kokemukset heijastelevat 

todellisuutta: ilmaisesta koulutuksesta huolimatta näennäisesti yhdenvertaisia 

koulutusmahdollisuuksia osaavat parhaiten hyödyntää korkeakoulutettujen, 

keskiluokkaisten vanhempien lapset (Naumanen & Silvennoinen 2010, 78).  

Kulttuurinen pääoma ja vanhempien tarjoama tuki kouluttautumiseen ja 

korkeampiin luokka-asemiin pääsemiseen onkin tyypillistä keskiluokkaisille perheille 

(Härkönen 2010, 63). Sen sijaan työväentaustaisista perheistä lähtöisin olevat hakeutuvat 

helpommin työläisammatteihin. Keskiluokkaisuuden periytyminen näkyy akateemisessa 

maailmassa, johon on vakiintunut keskiluokkaiset käytännöt ja puhetavat. Alemmista 

sosiaaliluokista lähtöisin olevilla oppilailla ei ole sellaista kulttuurista pääomaa, 

esimerkiksi suhtautumistapoja, tietoja ja taitoja, joita kouluympäristössä pärjäämiseksi 

odotetaan olevan. Koulumaailmassa arvostettu kulttuurinen sivistys, kuten kirjojen 

lukeminen, elokuvien katsominen ja teatterissa käyminen, on alemmilla luokilla 

huomattavasti vähäisempää kuin ylemmistä sosiaaliluokista tulevilla. (Bourdieu 1977, 

488–491.) 

Pasi selvästi tiedostaa, kuinka suuri merkitys lapsuudenkodin 

yhteiskuntaluokalla on lapsen tulevaisuudelle, ja hän joutuukin käsittelemään sitä 

erityisesti omalla kohdallaan. Jo romaanin alussa käy ilmi, että Emilia on raskaana. Pasi 

pohtiikin teoksen läpi isyyttä ja sitä, millaiset lähtökohdat haluaa lapselleen tarjota. Pasi 
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pitää tärkeänä, että lapsi syntyy keskiluokkaiseen perheeseen ja saa näin paremmat 

lähtökohdat elämään kuin Pasi kokee Törmälästä saaneensa. Pasi uskoo varallisuuden 

tuovan turvaa lapselle jo raskausajasta alkaen: he käyvät Emilian kanssa esimerkiksi 

ylimääräisessä ultrassa yksityislääkärin vastaanotolla, koska ”meillä on varaa tällaiseen, ja 

siksi se kannattaa tehdä” (MJ, 167). 

Synnytyksessä tapahtuu kuitenkin komplikaatioita, ja lapsi, Sofia, syntyy 

kehitysvammaisena. Teoksen lopussa Pasi joutuukin pohtimaan, miten suuri luokan 

merkitys lopulta onkaan muiden asioiden rinnalla: 

Ainoa huoli on Sofian pärjääminen. Jokainen isä haluaa parasta lapselleen. Minä 

halusin myös erilaista kuin itselläni oli. Halusin, että tyttö kilpailisi samoilla ehdoilla 

hyväosaisten kanssa. Onko se liikaa vaadittu? Nyt pienokainen antaa ikätovereilleen 

sellaisen tasoituksen, ettei edes lapsuus Törmälässä aiheuta sellaista. (Metsäjätti, 

247.) 

Pasin ajattelussa korostuu hyvän luokkataustan merkitys, mutta lopulta sitäkin tärkeämpää 

näyttää olevan tietynlainen ”normaalius”. Keskiluokkaisuus ei enää olekaan niin 

merkittävä tekijä, kun lapsi on kehitysvammainen, sillä varallisuus näyttää antavan 

merkittävää etua vain siinä tapauksessa, että muuten vastaa yhteiskunnan määrittämän 

”normaaliuden” vaatimuksia. Pasi ymmärtää, ettei yhteiskuntaluokka lopulta ratkaisekaan 

kaikkea ja sen sijaan kokee, että paras, mitä hän voi lapselle tarjota, on rakkaus, välittävä 

perhe ja huolenpito. 

 Lapsen syntymän myötä Pasi kokeekin eräänlaisen valaistumisen. 

Keskiluokkaisen ihanteen tavoitteleminen omat arvonsa uhraten ei tunnukaan Pasin 

mielestä enää merkitykselliseltä tavalta elää, kun hän lapsensa syntymän myötä tuntee 

itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi yhteiskunnan jäseneksi muutenkin kuin työntekijänä: 

En saa varsinaisesti potkuja, vaan toimitusjohtaja ehdottaa minulle muutaman 

kuukauden hermolomaa. Se sopii hyvin. Saan käytyä asiat läpi itseni kanssa. Tiedä 

vaikka keksisin, mitä haluan elämälläni tehdä. 

        Tai siis työelämälläni, oikeassa elämässä tiedän mihin minua tarvitaan. Emilia 

on mennyt töihin ja minä olen koti-isä. Vietän päiväni Sofian kanssa. (Metsäjätti, 

276.) 

Lapsen syntymän jälkeen Pasi erottaakin työelämän ja ”oikean elämän” toisistaan, kun 

teoksen alussa nämä ovat olleet Pasille sama asia. Etenkin identiteetin kannalta 

vastuullinen työ Metsäjätin johtoportaassa on ollut Pasille hyvin tärkeä, vaikka työ on 



36 
 

vaatinut uhrauksia omien arvojen suhteen. Isyydestä tulee Pasille uusi ja tärkeä osa 

identiteettiä, ja sen seurauksena työ menettää merkitystään osana identiteettiä. 

 

4.2 Janne – luokan pysyvyys 

Kertomuksen toinen päähenkilö, Janne, ilmentää luokan pysyvyyttä. Työväenluokkainen 

Janne työskentelee Törmälän tehtaalla kuten myös isänsä aikoinaan. Työpaikan lisäksi 

myös elintavat ovat periytyneet; Janne viettää mielellään töiden jälkeen aikaa kaljabaari 

Wanhassa Mestarissa kuten isänsäkin aikoinaan. Törmälän keskustassa kerrostalossa 

vuokralla asuva Janne on myös hankkinut vanhempiensa tapaan oman lapsensa nuorena – 

poika Ilpo syntyi, kun Janne oli yhdeksännellä luokalla, ja Jannen äidistä tuli mummo 34-

vuotiaana (MJ, 107). Luokka ja elintavat jatkavat periytymistään myös Jannelta Ilpolle; 

olut maistuu samassa kuppilassa niin isälle kuin pojallekin (MJ, 45), ja Jannesta tulee 

isoisä 37-vuotiaana (MJ, 37). 

Jannen tapauksessa luokan ja elintapojen periytyminen näkyy siis vahvasti. 

Janne pohtii läpi teoksen selvästi nykytilanteeseensa hieman pettyneenä kouluvuosiaan ja 

piileviä lahjojaan: ”Matematiikka sujui, ja äidinkieli” (MJ, 110). Yläasteen jälkeen lukioon 

halunnut Janne muistelee, kuinka omista toiveista huolimatta opinto-ohjaaja suositteli 

ammattikoulusta auto- ja rakennuspuolta vaikka ”ei autot kiinnostaneet pätkääkään” (MJ, 

111–112). Opinto-ohjauksessa Jannea ei siis kannustettu tavoittelemaan unelmia vaan 

pikemminkin tyytymään tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon siitä huolimatta, että se ei 

selvästi kiinnostanut lainkaan. 

Jannen tapaus ilmentääkin hyvin myös luokkaan ja taustaan liittyviä 

sosiaalisia odotuksia pienellä paikkakunnalla. Normatiiviset ja automatisoituneet odotukset 

eivät ota huomioon yksilön omia toiveita ja vahvuuksia. Jannelle suositellaan miehekkäinä 

työläisammatteina pidettyjä aloja hänen taustansa ja sukupuolensa perusteella. 

Toisenlaisista suosituksista huolimatta lukion kuitenkin valinnut Janne päätyy lopulta 

keskeyttämään opinnot takkuilevan alun jälkeen. Kannustuksen sijaan perhe ja lukion 

rehtori tarjoavat vain ”mitäs minä sanoin” -tyylisiä kommentteja. Janne pohtiikin, mitä 

rehtori olisi samassa tilanteessa sanonut omille tai kunnanjohtajan lapsille (MJ, 113). 

Naumanen ja Silvennoinen (2010, 87) perustelevat tätä kouluinstituution 

oikeutta lajitella ihmisiä suhteelliseen paremmuusjärjestykseen työmarkkinoilla ja 
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yhteiskunnallisten asemien hierarkialla. ”– – kilpailukyky-yhteiskunta ’tarvitsee’ niin 

hyväpalkkaisia eliittijoukkoja kuin helposti korvattavia joustotyöläisiä” (Naumanen & 

Silvennoinen 2010, 87). Jotta joustotyöläisiä on jatkossakin riittävästi kilpailukyky-

yhteiskunnan tarpeisiin, ei kouluttautumisen tule olla kaikille mahdollista. 

Jatkuva pessimismi ja uskonpuute omiin kykyihin etenkin opinnoissa 

värittävät Jannen pohdintoja koko kertomuksen ajan. Tämä asenne onkin tyypillinen 

alemmista yhteiskuntaluokista tuleville; jos elämänpiirissä korkeisiin koulutustutkintoihin 

ylletään vain harvoin, eivät nuoret itsekään usko saavuttavansa niitä. Opintietä ei 

myöskään helpota, jos on lähtöisin koulun kulttuurilla mitattuna epäedullisista oloista. 

(Naumanen & Silvennoinen 2010, 81.) 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuoreesta raportista 

Education at a Glancen käy ilmi, että huono-osaisuus periytyy Suomessa yhä 2020-

luvullakin hyvin vahvasti. Suomessa nuori, jonka vanhemmista kumpikaan ei ole korkeasti 

koulutettu, päätyy yhä keskimääräistä harvemmin lukioon ja jää keskimääräistä useammin 

vaille toisen asteen tutkintoa. Tällä taas on suora yhteys työllistymiseen: 

kouluttautumattomuus heikentää valtavasti mahdollisuuksia työllistyä. (Repo 2021.) 

Jannen tapauksessa kasvuympäristö on ollut runsaalla kädellä ruokkimassa 

omaa epäluottamusta sekä vahvistamassa luokan periytyvyyttä. Vaikka yläasteikäinen 

Janne haaveili toimittajan ammatista, päätyi hän kuitenkin ”paremmin itselleen sopiviin” 

töihin tehtaalle. Jannen pohdinnoissa itsekritiikin lisäksi häivähdyksittäin esille nousee 

kannustuksen puute koulutiellä: ”Itseä tästä tietenkin voi syyttää, mutta olisihan opinto-

ohjaaja voinut vähän kannustaa. Vaikka oikeassa se kaiketi oli, jokin koulunkäynnissä ei 

sopinut minulle. Äiti sanoi, ettei meidän perheessä ole lukupäätä.” (MJ, 112.) 

Jannen tapauksessa voi ajatella, että epävarma työelämä on saanut perheen 

kannustamaan kohti ”varmaa” työtä tehtaalla. Työväenluokkaiset ammatit eivät kuitenkaan 

enää nykymaailmassa ole kovinkaan varmoja, sillä ne ovat suhdanneherkempiä kuin ei-

manuaaliset ammatit. Työväenluokkaiset ammatit myös edellyttävät ammattitaitoa, joten 

samantyyppisiin mutta kuitenkin erilaisiin työtehtäviin työllistyminen on haastavaa. 

(Goldthorpe 2007; Erola 2010, 105.) Kouluttautumisen kannustamattomuutta selittää myös 

se, että usein alempien luokkien edustajille pitkä koulutusura ei näyttäydy sen sisältämien 

riskien ja investointien arvoiselta toisin kuin ylempien luokkien jäsenille (Naumanen & 

Silvennoinen 2010, 74). Korkeakouluopinnot edellyttävät usein esimerkiksi opintolainan 
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ottamista, ja tämän tuoma riski voi olla suurempi kuin kouluttautumisesta mahdollisesti 

nähtävissä oleva hyöty, mikäli kouluttautumisesta ja sen tuomasta taloudellisesta turvasta 

ei ole lähipiirissä onnistuneita esimerkkejä. 

Nuoruudessaan Janne ei siis ole saanut lainkaan kannustusta unelma-

ammattinsa tavoitteluun. Tilanne muuttuu, kun Pasi palaa Törmälään, sillä omia unelmiaan 

seurannut Pasi uskaltaa kannustaa myös Jannea tavoittelemaan unelmiaan. Kannustus on 

myös konkreettista: Pasi esimerkiksi ilmoittaa Jannen kansanopiston ”Luova 

kirjoittaminen” -kurssille ja maksaa kurssimaksun, koska tietää, ”ettei Janne kehtaa jäädä 

pois, kun olen törsännyt siihen rahaa” (MJ, 175). Luokkanousussa onnistuminen on tehnyt 

Pasista optimistisen; hän selvästi omien kokemustensa pohjalta kokee, että luokkanousu on 

mahdollinen myös muille. 

Teoksen lopussa Törmälän tehdas päätetään sulkea, ja Janne menettää työnsä. 

Ehkäpä juuri Pasin kannustuksen voimin Janne uskaltaa tavoitella unelma-ammattiaan ja 

ryhtyy freelance-toimittajaksi (MJ, 286). Ammatti on Jannelle mieluisa, mutta 

huomattavasti epäsäännöllisempi kuin vakituinen tehdastyö. Jussi Ojajärvi (2016, 104) 

esittää Jannen hahmon edustavan ”teollisen kapitalismin työväenluokan glokaalia alasajoa 

Suomessa” niin, että samalla hahmosta kuoriutuu, teoksen onnellisessa lopussa hyvinkin 

toiveikkaasti, ”työvoimaansa vailla vakituista työsuhdetta myyvä mikroyrittäjätyöläinen”. 

Jannesta tulee siis itsensä työllistäjä eli pakkoyrittäjä, joka voiton tavoittelun 

sijaan pyrkii vain tulemaan toimeen. Kun perinteiseen yrittäjyyteen yhdistetään usein 

lukuisia hyviä asioita, kuten vapaus ja mahdollisuus suuriin voittoihin, itsensä työllistäjät 

sen sijaan ovat usein perinteisiä palkansaajia huonommassa asemassa. Itsensä työllistäjät 

eivät ole oikeutettuja työsuhteessa saataviin etuihin, kuten vuosilomaan ja 

työterveyshuoltoon. (Suoranta & Niemi-Laine 2011.) Jannen tapauksessa voikin olettaa, 

että ratkaisu ryhtyä freelance-toimittajaksi vakituisesti palkatun toimittajan sijaan ei ole 

ollut Jannen oma valinta vaan olosuhteiden aiheuttama pakko.  

Läpi romaanin on korostettu sitä, kuinka teollisille työläisille työpaikan 

vaihtaminen tuottaa suuria haasteita, mikäli vastaavia perusteollisuuden työpaikkoja ei ole 

tarjolla. Jannen alanvaihto näyttäytyykin tähän verrattuna yllättävän vaivattomana 

prosessina. Ojajärvi kommentoikin artikkelissaan Jannen alanvaihtoa seuraavasti: 

Vaikka näen Metsäjätin paljolti nimenomaan realisminsa puitteissa luokkajärjestystä 

kartoittavana romaanina, on Jannen ammatinvaihdoksessa toisaalta ehkä myös 
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tekstin poliittista tiedostamatonta sikäli, että teollisesta työläisestä kuvitellaan melko 

vaivattomasti jälkiteollinen, immateriaalista osaamistaan myyvä self made -

työläinen. Tämä ratkaisu nimittäin sovittelee kertomuksen yhteiskunnallisia 

luokkajännitteitä osittaiseksi rauhoittavaksi sulkeumaksi. (Ojajärvi 2016, 105.) 

Ojajärven mainitsema poliittinen tiedostamaton näkyy siinä, että Metsäjätin maailmassa 

alusta alkaen kuvatut vahvat jännitteet ja yhteiskunnalliset ristiriidat ovat lopulta helposti 

soviteltavissa: Jannen tapauksessa eri alojen välillä liukuminen onkin pohjimmiltaan 

suhteellisen helppoa, kunhan vain tahtoa löytyy. Tämä käänne hautaa alleen teoksessa 

nykyistä työelämää kohtaan esitetyn kritiikin. Yksilön mahdollisuudet työelämässä 

menestymiseen, varsinkin ilman koulutusta, on esitetty vähäisinä, mutta loppuratkaisu 

osoittaa, että se onkin halutessaan mahdollista. 

Teollisuuden työpaikkojen siirtyminen ulkomaille esitetään teoksessa 

merkittävänä työväenluokkaan kohdistuvana haasteena. Jannen näennäisen onnellinen 

työllistyminen freelancerina epävarmalle alalle teoksen lopussa kieltämättä häivyttää läpi 

teoksen esitettyä vahvaa ristiriitaa työväenluokan ja ylemmän keskiluokan välillä. 

Pahimman mahdollisen skenaarion sijaan myös tehtaan muista työttömäksi jääneistä 

työläisistä puolet työllistyy Törmälässä nopeasti oman alan töihin, sillä lopetettu tehdas 

ostetaan ja sinne perustetaan komponenttitehdas (MJ, 285). Teoksen lopussa 

työväenluokan alati syvenevä ahdinko näyttäytyykin enää vain väliaikaisena haasteena, 

johon yllättäen löytyy kaikki ongelmat selvittävä ratkaisu. 

 

4.3 Yhteenvetoa Pasin ja Jannen luokkakokemuksista 

Vertailen tässä luvussa ylempänä esittelemiäni luokkakokemuksia toisiinsa. Kuten näitä 

kokemuksia avatessa kävi ilmi, tuottaa sekä luokan pysyvyys että luokkanousun tekeminen 

haasteita, mutta hyvin eri tavoin. Tässä luvussa pohdinkin, miten nämä haasteet eroavat 

toisistaan. 

 Aloitan Pasin tapauksesta, sillä Pasille luokkanousu on haasteiden lisäksi 

tarjonnut paljon mahdollisuuksia esimerkiksi työllistymisensä suhteen – Pasin 

hyväpalkkainen työ ei lähde alta haastattelutoilailusta huolimatta, sillä akateemisille 

osaajille on kysyntää. Työelämässä vierauden tunnetta Pasille ei enää aiheutakaan 

luokkatausta, kuten yliopisto-opintojen aikana, vaan eettiset kysymykset. Tästä voinkin 

tulkita, että Metsäjätti esittää työelämässä olevan painoa lähinnä työntekijän tuottavuudella 

eikä millään ulkoisilla seikoilla. 
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 Vertailukohtana Pasin helpolle työllistymiselle ja työpaikan vakaalle 

säilymiselle toimii työväenluokkainen Janne. Kuten jo ylempänä nostin esille, 

paperitehdastyöläisten työllistyminen vastaavanlaisiin tehtäviin kuvataan hyvin vaikeana 

ennen teoksen sovittelevaa loppua. Tehdastyöläisten tapauksessa uuden työn etsintää ei 

kuvatakaan lukuisina mahdollisuuksina, vaan se näyttäytyy pikemminkin ”ota mitä saat” -

tilanteena. Tehtaalle työttömiksi jääneitä tehdastyöläisiä valmentamaan kutsuttu 

muutoskonsultti pyrkii kannustamaan tehdastyöläisiä kliseisillä tsemppilauseillaan: ”Sun 

täytyy epäonnistua voidaksesi onnistua” (MJ, 269–272). Kerronta ironisoi uutta työtä 

esittämällä muutoskonsultin työn pelkkänä näennäissyvällisenä puheena ilman sisältöä. 

 Yhteistä Pasin ja Jannen luokkakokemuksille on tietynlainen 

epäonnistumisen ja ulkopuolisuuden kokemus. Pasille näitä tuntemuksia aiheuttaa se, että 

vanha elinpiiri on jäänyt taakse, mutta siitä huolimatta hän ei koe olevansa uuden 

elinpiirinsä täysivaltainen jäsen. Pasi on toteuttanut haaveensa ”paremmasta” elämästä 

Törmälän ulkopuolella, mutta siitä huolimatta ei ole löytänyt sellaista yhteisöä, joka ottaisi 

hänet ja hänen taustansa vastaan avoimin mielin. Jannelle etenkin epäonnistumisen tunteita 

aiheuttaa taas se, että hän ei ole onnistunut pääsemään haaveammattiinsa. Tämä tuottaa 

lopulta myös ulkopuolisuuden tunteita: hänen oma elinpiirinsä ei ole ottanut hänen 

haaveitaan vakavasti eikä siten myöskään kannustanut häntä unelmiensa tavoittelussa. 

Puuttuva ymmärrys Jannen haaveista on saanut hänet kyseenalaistamaan, onko hänen 

lähipiirinsä sittenkään hänen tukenaan. 

 Tärkeimpänä syynä sekä Pasin että Jannen kokemaan ulkopuolisuuteen näen 

sen, että he eivät itse koe kuuluvansa tähän luokkaan, johon heidät ulkopuolelta 

määritellään. Luokkaa määritellessä kysytään tilanteesta riippuen välillä myös sitä, mihin 

luokkaan henkilö itse kokee kuuluvansa (esim. Anttila, Bergroth ym. 2016, 11). Pasin ja 

Jannen yhteiskuntaluokat ovat teoksen maailmassa sekä luonnollisesti myös tässä 

tutkielmassani määritelty puhtaasti ulkoapäin. Oma tulkintani kuitenkin on se, että 

työväentaustaisen lapsuuden ja puutteellisen kulttuuripääoman myötä Pasi ei koe itse 

kuuluvansa alempien professioammattien luokkaan. Myöskään Janne ei samastu tähän ei-

ammattitaitoiseen työväestöön, johon olen hänet luokitellut. Jannen haaveet erilaisesta 

työelämästä sekä kiinnostuksensa journalismiin erottavat hänet siitä työväenluokasta ja sen 

kulttuurista, joka hänen ympärillään on. 
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 Lopulta sekä Pasi että Janne löytävät itsensä pysyväksi ajattelemansa työn ja 

uran ulkopuolelta ja joutuvat miettimään elämäänsä uusiksi. Heidän tilanteensa ovat 

vanhan työn lopettamisen vapaaehtoisuuden myötä erilaiset, mutta inhimillisellä 

peruskokemuksen tasolla he ovat ikään kuin vertaiset hahmot. Säännöllisen toimeentulon 

sijaan kumpikin alkaa tavoitella mielekästä, omia arvojaan vastaavaa tekemistä. Jannelle 

uusi paikka yhteiskunnassa löytyy oman harrastuksen kautta, Pasille työtä tärkeämmäksi 

tehtäväksi tulee taas lapsestaan huolehtiminen.  

 

4.4 Luokkatietoisuuden pirstoutuminen 

Kuten olenkin tutkielmassani jo tuonut useasti ilmi, on luokkatietoisuus 2000-luvun 

Suomessa pitkälti kadonnut. Luokkaeroista puhuminen on Suomessa miltei tabu, ja pitkään 

on uskoteltu, että Suomi ei ole luokkayhteiskunta. Työväenluokan luokkataistelusta on 

tultu kauas. Luokkatietoisuus ja työntekijöiden neuvotteluvoima olivat Suomessa 

vahvimmillaan 1970-luvulla, jolloin vasemmistopuolueiden kannatus saavutti 

sodanjälkeisen huippunsa. Tällöin ammattiliitot alkoivat ajaa laajojakin päämääriä, kuten 

monikansallisten yhtiöiden valvontaa sekä työntekijöiden edustajien parempaa 

irtisanomissuojaa. (Siltala 2004, 62.) 

Metsäjätissä Janne kuitenkin tiedostaa, että luokkaerot todella ovat yhä 

olemassa ja kamppailu luokkien välillä on kärjistynyt. Nykyisen luokkajärjestyksen 

piirteenä hän silti erottaa myös luokkatietoisuuden häviämisen (Ojajärvi 2016, 106.) Janne 

pohtiikin luokkakamppailua ja sen tiedostamattomuutta seuraavasti: 

Kun kuuluu johonkin, voi pyrkiä johonkin ja vastustaa jotakin. Nyt työläisille on 

markkinoitu keskiluokkaisuus haaveena. Ne eivät saavuta sitä, mutta eivät ole enää 

työväenluokkaakaan, siksi ne eivät kuulu enää mihinkään. Ne on riisuttu aseista. 

    Vastakkainasettelun aika on kuulemma ohi. Ja Suomi ei ole luokkayhteiskunta. 

Mikäpä minä olen näin vaikeita asioita miettimään, mutta jotenkin tuntuu, että 

työväestölle on jäänyt vain huonot osat luokkaeroista. Sairastelu, reikäiset hampaat, 

ahtaat asunnot, juopottelu, epäterveellinen ruoka ja huoli työpaikkojen puolesta. 

(Metsäjätti, 225.) 

Ojajärven (2016, 107) mukaan Janne pohtii ironisesti sitä, kuinka ”vastakkainasettelun aika 

on kuulemma ohi”. Toteamus näyttäytyy jopa hyvin vitsikkäänä, kun samassa yhteydessä 

on tunnustettu luokkaerojen ja luokkakamppailun olevan yhä voimissaan. Toteamus on 

vieläpä viittaus kokoomuslaisen Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjaan vuodelta 2006 
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(Ojajärvi 2016, 107). Niinistö kampanjoi presidentinvaaleissa iskulauseella ”Työväen 

presidentti”, ja kokoomus julistautui työläisten puolueeksi (Lahtinen 2010). Julistautumista 

ironisoitiin aikanaan paljon, mutta samalla se oli konkreettinen esimerkki siitä, kuinka 

luokkaeroja on pyritty tietoisesti häivyttämään. Vaikka luokkatietoisuus onkin hävinnyt, 

luokkaerot ovat kuitenkin säilyneet ennallaan.  

 Työläisten lisäksi myös keskiluokkaisille ihmisille markkinoidaan 

keskiluokkaisuutta, joka on 2020-luvulla jopa koulutetuille yhä haasteellisempaa saavuttaa. 

Korkeakoulutetuillekin tarjotaan huonosti palkattuja pätkätöitä, epävarmuutta ja roolia 

”akateemisena monisählääjänä” – tähän verrattuna 1970–1980-lukujen jäykkyys mutta sitä 

seurannut tietynlainen vakaus tarjosi hyvin erilaisia mahdollisuuksia nopeatempoiseen 

kvartaalitalouteen verrattuna. (Kalela 2008, 110–111; Siltala 2004, 123–127.) 

 1980-luvun Suomessa työläisille oli tyypillistä, että toisten ongelmiin tai 

poissaoloihin ei puututtu, koska poissaolijoiden työt eivät kaatuneet heille – yrityksillä oli 

riittävästi työntekijäreserviä paikkaamaan poissaoloja. Työntekijöiden keskinäiset 

aggressiot myös kanavoitiin ulkoiseen ”luokkaviholliseen” eikä työkavereihin, mikä piti 

työyhteisön ilmapiirin hyvänä. (Siltala 2004, 67.) Nyt aggressiot kohdistuvat 

”luokkavihollisen” sijaan työkavereihin, sillä kiristetyn työntekijäreservin vuoksi 

poissaolijoiden työtehtävät kasaantuvat työkavereille. Tähän vastakkainasetteluun myös 

Metsäjätti uudella tulospalkkaussysteemillään tietoisesti pyrkii: ”Peruspalkkaa on laskettu 

ja työntekijät on saatu kilpailemaan toisiaan vastaan.” (MJ, 245). Koska luokkatietoisuutta 

ei ole, ongelma nähdään ensisijaisesti työyhteisössä ja yksilöissä, ei järjestelmässä. 

Työväenluokalle on jäänyt ryhmähengen sijaan vain pelko oman työpaikan puolesta, kuten 

Jannekin pohdinnoissaan esittää (MJ, 225). 

 Tähän luokkatietoisuuden häviämiseen liittyy vahvasti myös ylempänä 

esitelty kasvoton kapitalismi ja sen hallitsemattomuus. ”Näkymättömien käsien” edessä 

ollaan voimattomia ja kohtaloonsa alistuneita sen sijaan, että työpaikkansa menettämässä 

olevat työläiset pyrkisivät taistelemaan omien oikeuksien ja työpaikkojen puolesta. 

Työläisten viha kohdistuukin vain ylempään pomoportaaseen, kuten Turoon ja Pasiin, eikä 

vallitsevaan järjestelmään. 

 Päätelmäni luokkakokemusten analysoinnin jälkeen on se, että luokkaerot 

ovat Metsäjätin maailmassa voimissaan, vaikka näitä luokkakokemuksia ei tietoisesti 

osattaisikaan yhdistää yhteiskuntaluokkiin. Työelämän ongelmat ovat sekä Pasin että 
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Jannen tiedossa, mutta heidän pohdinnoissaan näitä ongelmia ei lähestytä suurempaa kuvaa 

tarkastellen. Analyysini perusteella väitän, että Metsäjätin maailmassa luokkatietoisuus on 

pirstoutunut, ja työelämän ongelmiin pyritään vastaamaan yksilön omin toimin eikä 

esimerkiksi järjestäytyneen luokkataistelun avulla. Metsäjätissä jokainen pyrkii 

huolehtimaan vain oman työpaikkansa säilyttämisestä ja oman tulevaisuutensa vakaudesta. 
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5. Yhteenveto 

Tässä luvussa vedän yhteen analyysiluvuissa tekemiäni päätelmiä. Käyn myös 

vuoropuhelua Jussi Ojajärven (2016) Metsäjätistä tekemien huomioiden kanssa ja vertailen 

havaintojemme yhteneväisyyksiä ja eroja. Pyrin koostamaan tässä päätösluvussa 

tärkeimmät huomioni niin teoksen kapitalismikritiikistä kuin luokkakokemuksien 

kuvaamisesta. 

Tutkielmani rakenteen mukaisesti aloitan havaintojen purkamisen 

kapitalismikritiikin erittelystä. Analyysini perusteella käy ilmi, että Metsäjätissä esitetään 

peittelemätöntä kritiikkiä uusliberalistista, globaalia kapitalismia kohtaan. Järjestelmä 

nähdään pahana ja yksilön mahdollisuuksia polkevana, sillä sen toimimisen eteen ollaan 

valmiita uhraamaan läjäpäin työläisiä. Halpatyömaihin siirtyvän Törmälän tehtaan vuoksi 

kritiikkiä osoitetaan erityisesti kvartaalitaloutta ja jatkuvaa voitontavoittelua eli koko 

uusliberalistisen kapitalismin toimintamallia kohtaan. Kritiikin kohteet ovat siinä mielessä 

käytännönläheisiä, että näiden toimintamallien uhreiksi on joutunut Janne ja muut 

törmäläläiset tehdastyöntekijät. 

Metsäjätissä siis esitetään oman tulkintani mukaan hyvin tarkkanäköistä 

kritiikkiä, mutta vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän hallitsemattomuuden vuoksi sille ei 

osata esittää minkäänlaista konkreettista vaihtoehtoa; ehkä teos ei tähän pyrikään vaan 

kuvaa kriittisesti olosuhteita ja seurauksia, joihin globaali kapitalismi vie. Kaikkialle 

levittäytyneen kapitalismin abstraktiutta kuvataan teoksessa mielestäni terävästi 

kasvottoman kapitalismin käsitteen avulla. Sen avulla teoksessa hahmotetaan, kuinka 

järjestelmä pääasiassa toimii tavallisten kansalaisten vaikutuskyvyn ulkopuolella. 

Teoksessa esitetään, kuinka järjestelmän puitteissa suuryritykset tekevät ikäviä ja lukuisiin 

työntekijöihin vaikuttavia päätöksiä, mutta mihinkään konkreettiseen päätösten takana ei 

pystytä vetoamaan – syylliset löytyvät ”jostakin tuolta”. Teos tuntuukin ennen kaikkea 

puhuvan inhimillisten suhteiden puolesta ja tavoittelevan kohtuullista markkinataloutta 

ironisoimalla uusliberalistista kasvotonta markkinavoimaa. 

Analyysini perusteella Metsäjätin kuvaukset Pasin ja Jannen 

luokkakokemuksista sopivat saumattomasti yhteen yllä esitellyn kapitalismikritiikin 

kanssa. Keskeisessä roolissa ovat etenkin Jannen pohdinnat työväenluokan 

luokkatietoisuuden katoamisesta. Luokkatietoisuuden katoaminen näkyy varsinkin siinä, 

miten tehtaan lopettamispäätös otetaan tehdastyöläisten keskuudessa alistuneina vastaan. 
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Ryhmäytymisen sijaan tyydytään syyttelemään pikkupomoja, kuten Pasia ja Turoa, 

päätöksistä, joita he eivät ole tehneet. Kuten analyysiluvussani esitinkin, tässä Metsäjätti 

onnistuu mielestäni hienosti tiivistämään nykyajan luokkaidentiteetin. Todellisen 

luokkataistelun ja parempien työehtojen ajamisen sijaan jäljellä on vain yksilöllisyys. 

Tehdastyöläiset ovat huolissaan vain omista työpaikoistaan eivätkä työväenluokan 

tulevaisuudesta, sillä tällaista luokkasamaistumista ja yhteisöllisyyttä ei enää ole. 

Havaintojeni perusteella väitän, että Metsäjätissä esitetyt Pasin ja Jannen 

luokkakokemukset ovat hyvin todenkaltaisia. Niin luokan pysyvyys kuin luokkanousun 

haasteet ovat ilmiöitä, jotka näkyvät selkeästi 2020-luvun Suomessa. Kuten 

analyysiluvussa useiden lähteiden avulla esittelin, on lukuisten tutkimusten mukaan luokan 

periytyvyys yhä vahvistuva ilmiö tämänkin päivän Suomessa koulutuksen näennäisestä 

tasa-arvosta huolimatta. Liikkumista luokkien välillä kuitenkin tapahtuu, mutta siinäkin on 

omat haasteensa, kuten Laura Kolbe (2007) omiin ja haastateltujen kokemuksiin nojaten 

teoksessaan esittelee. Päätelmäni on, että Metsäjätti esittää luokkakokemukset pitkälti 

samansuuntaisesti kuin mitä sosiologiset tutkimustulokset osoittavat ja että se onnistuu 

tarkkanäköisesti kuvaamaan nyky-Suomen luokkajärjestyksen tilaa. 

Nostan vielä yhteenvedon lopuksi esille Jussi Ojajärven analyysin 

Metsäjätistä (2016, 103–107) ja vertailen tekemiämme huomioita. Ojajärvi tuo 

artikkelissaan esille luokkakamppailun, jota itse en kuitenkaan Metsäjätissä tunnistanut. 

Janne on tyytymätön työväenluokan tilaan, mutta kamppailun sijaan tulkitsen hänen 

tyytyneen vallitseviin olosuhteisiin, ja työläisten työolojen kohentamisen ja 

luokkakamppailun sijaan Janne päätyy vaihtamaan alaa tehdastyöstä keskiluokkaisempaan 

journalistityöhön. Ojajärvi esittää Metsäjätissä näkyvän luokkakamppailun olevan lähinnä 

symbolista (2016, 106), mutta oman analyysini perusteella en tulkitsisi teoksessa esitettyjä 

toimia edes symboliseksi luokkakamppailuksi vaan pikemminkin olosuhteisiin 

tyytymiseksi. 

Oman tulkintani mukaan tehdastöiden loputtua Janne pyrkii häivyttämään 

työläisidentiteettiään siirtymällä täysin toisenlaiseen työhön freelance-toimittajaksi. Janne 

toteaa kirjoittamisesta, että ”parhaimmillaan siitä syntyy jonkinasteinen hyvä olo ja toivoa 

paremmasta” (MJ, 242). Tulkitsen, että kamppailun sijaan Janne on kirjoitusharrastuksen 

avulla saanut ”toivoa paremmasta” samaistumalla työväenluokan sijaan enemmänkin 

keskiluokkaiseen elämäntapaan. Oman elinpiirin kannustamattomuus kirjoitusharrastuksen 
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suhteen on oman tulkintani mukaan vähentänyt Jannen samaistumista työväenluokkaan. 

Päätelmäni on, että etenkin teoksen loppu todistaa sen, että luokkakamppailua ei ole, vaan 

sen sijaan toiveikkuus kohdistetaan uuden luokkaidentiteetin muodostamiseen. 

Ojajärven artikkelissaan tekemä tiivistys teoksen ansiokkuudesta 

luokkajärjestyksen kuvaamisessa osuu kuitenkin tarkasti yksiin omien huomioideni kanssa: 

Nousiaisen romaani on luokkajärjestystä tarkastellessaan erittelevä ja kriittinen, 

mutta viime kädessä ehkä pikemminkin terapeuttinen (vrt. myös loppu, jossa 

mennään miesten kesken heavykonserttiin). [– –] 

     Ansionsa Metsäjätillä kriittisen luokkaluennan näkökulmasta kuitenkin on: siinä 

pannaan korosteisesti merkille pääoman ja työvoiman ristiriidan intensivoituminen 

globalisaation kehyksessä, havainnoidaan kauppatavaralogiikan uusliberaalia 

kärjistymistä ja luokkaerojen dynamiikkaa; lisäksi haetaan edes jollain tasolla 

toisenlaista suuntaa. (Ojajärvi 2016, 106.) 

Yhteenvetona voinkin todeta, että sovittelevasta lopusta huolimatta Metsäjätti tarjoaa 

realistisen ja tarkkanäköisen kuvauksen 2000-luvun luokkajärjestyksestä. Juuri 

kokonaisuuden hahmottaminen eli sen osoittaminen, miten kapitalistinen talousjärjestelmä 

vaikuttaa luokkayhteiskunnan taustalla, tekee Metsäjätistä niin ansiokkaan. 

 Viime vuosina lisääntyneestä kapitalismikriittisestä 

kirjallisuudentutkimuksesta ja kirjallisuuden luokkatutkimuksesta huolimatta näen, että 

vastaavanlaiselle tutkimukselle on yhä tarvetta. 2000-luvulla on julkaistu runsaasti 

kapitalismikriittistä sekä luokkayhteiskuntaa kuvaavaa kirjallisuutta, ja niitä voisi 

kirjallisuudentutkimuksessa nostaa esille huomattavasti nykyistä enemmän. Näen, että 

tällaiselle kirjallisuudentutkimukselle on tilausta. 
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