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Uusvasemmistolaisen 
velka- ja talouskri-
tiikin yksi laaja kaari 
alkaa Karl Marxin 
ohella Friedrich 

Nietzschestä. Moraalin alkuperästä 
(1887) esittelee velan ja synnin vä-
lisen yhteyden sekä käsittelee oman-
tunnon, moraalin ja vallankäytön 
limittymistä kristinuskossa ja yhteis-
kunnassa. Ranskalaisfilosofit Michel 
Foucault, Gilles Deleuze ja Félix 
Guattari ovat jatkaneet analyysipe-
rinnettä 1900-luvun jälkipuoliskolla, 
ja heidän työtään ovat puolestaan 
vieneet eteenpäin Giorgio Agamben, 
Antonio Negri ja Michael Hardt 
sekä finanssitalouteen keskittynyt 
Christian Marazzi.

Italiassa syntynyt ja sittemmin 
ranskalaistunut sosiologi ja filosofi 
Maurizio Lazzarato ei ole suuri 
poikkeus tässä traditiossa. Häneltä 
on aiemmin suomennettu vain teo-
reettisempi teos Kapitalismin val-
lankumoukset (2006) Tutkijaliiton 
kustantamana ja muutama artikkeli 
Megafoni.net-sivustolla. Toissa 
vuonna suomennettu Velkaantunut 
ihminen tiivistää Lazzaraton aikai-
semmin käsittelemiä aiheita uudeksi 
keskustelunavaukseksi. Marxin, 
Nietzschen, Foucault’n sekä De-
leuzen ja Guattarin lisäksi teoreet-
tisena taustatukena vilahtelevat 
Gabriel Tarde, André Orléan sekä 
William James.

Velkaantunut ihminen keskittyy 
velan filosofiseen historiaan. Sen va-
lossa ruoditaan nykyistä historiallista 
tilannetta, jossa finanssikapitalismi 

hallitsee maailmantaloutta velan ja 
luoton avulla. Taloustieteessä on 
tapana erotella kolmenlaista velkaa: 
yksityistä, julkista sekä ulkomaan-
velkaa1. Myös vasemmistolainen 
ja keynesiläinen retoriikka seuraa 
tätä erottelua ja painottaa lisävelan 
ottoa erityisesti laskusuhdanteessa. 
Lazzarato kuitenkin poikkeaa tästä 
käytännöstä. Hän osoittaa yksityisen 
ja julkisen velan yhteisen perustan: 
velkatalouden välityksellä harjoitetut 
hallinnan tekniikat ja subjektituo-
tanto lävistävät kaikenlaista velkaa. 
Kun kaikki raha on velkaa ja kaikki 
osallistuvat velkatalouteen, vaikka 
vain luottokorttien tai julkisen velan 
välityksellä, kaikista tulee velallisia 
pääoman edessä.

Velan synti
Lazzarato aloittaa perustelunsa 
kaukaa, Nietzschen sekä Deleuzen 
ja Guattarin analyyseista. Heidän 
mukaansa yhteiskunnan taustalla 
vaikuttaa epäsymmetrinen velka- ja 
luottosuhde, joka tuottaa velal-
lisen subjektin ja tämän moraalin. 
Yhteiskunta saa alkunsa voimien 
epätasapainosta, ei vaihdosta, joka 
edellyttäisi tasa-arvoa. Lazzarato 
kuitenkin tähdentää, ettei vaihto 
ole kadonnut mihinkään. Se ei vain 
ole tasa-arvoista vaan perustuu val-
taeroille. Nietzscheläisen käsityksen 
mukaan aikaisemmin oltiin ”velkaa” 
synneistä Jumalalle ja esi-isille, mutta 
modernissa yhteiskunnassa tämä 
velkasuhde on kääntynyt yksilön ja 
yhteiskunnan väliseksi. Samalla vas-

tuullisuus velasta on muuttunut syyl-
lisyydeksi. Teoreettisten muotoilujen 
taustalla on saksan Schuld-sanan ety-
mologia: sana taipuu niin ”velaksi” 
kuin ”synniksikin”. Kapitalismi 
toistaa talouden tasolla kristinuskon 
sisäistämän äärettömän velan, jota ei 
voida maksaa takaisin. Äärettömyys 
on nyt vain pääoman liikettä, ”kun 
raha velan ansiosta yhä uudestaan 
ylittää omat rajansa” (69).

Lazzaraton analyysissa yhteiskun-
nallisen järjestymisen arkkityypiksi 
nousee luotto eli ”lupaus maksusta”. 
Lain velvoitteella sekä omantunnon 
ja muistin muokkauksella iskostetaan 
taloussubjektiin syyllisyys sekä vel-
vollisuus taata itsensä tulevaisuutena 
eli ihmisenä, joka lupaa maksaa vel-
kansa takaisin. Ihmisestä tehdään 
näin laskettava, mitattava, säännöl-
linen ja yksimuotoinen – ja ennen 
kaikkea ennakoitava.

Yksi suurimmista Lazzaraton 
teoksen ongelmista on kuitenkin 
juuri teoreettisen taustan spekula-
tiivisuus. Esimerkiksi antropologi 
David Graeber on kritisoinut Nietz-
schen, Deleuzen ja Guattarin ana-
lyyseja siitä, että ne sivuuttavat 
velan todelliset ilmenemismuodot 
eri yhteiskunnissa ja eri aikakausina. 
Toisaalta Graeber myös ymmärtää 
Nietzschen abstraktia kapitalistisen 
yhteiskunnan genealogiaa: sen tar-
koituksena on selittää yhteiskunnal-
lista suhdetta lähtien nykyäänkin val-
litsevasta arkipäivän ”porvarillisesta” 
käsityksestä, jossa ihminen nähdään 
itsekeskeisenä rationaalisena lasku-
koneena ja jossa yhteiskunnan ainoa 
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tehtävä on tuottaa ihmisten väliset 
konfliktit estävä turvaverkko.2

Myös Lazzaraton kuvaus finans-
sitaloudesta pysyttelee pääasiassa 
abstraktilla tasolla. Edellä mainit-
tujen teoreetikoiden lisäksi hän tu-
keutuu Marxiin ja toteaa rahamark-
kinoiden pääoman olevan kapitalis-
tisen luokan yhteistä pääomaa, joka 
on pankkiirien valvonnassa. Luotto 
tarjoaa (niille joilla luottoa on) käyt-
töoikeuden vieraaseen omaisuuteen. 
Pääoma on yhteiskunnassa luomisen 
ja tuhoamisen väline: se takaa mah-
dollisuuden päättää tulevasta tuotan-
nosta ja kauppatavaroista sekä valta- 
ja alistussuhteista. Markkinatalouden 
virta on vallan virtaa. Lopulta ai-
noiksi tulevaisuuden näkymiksi nou-
sevat rahaa synnyttävät tautologiat: 
”tuotanto tuotannon vuoksi” (41). 
Toista yksilöä ei kohdata yhteiskun-
nassa enää tasavertaisena eikä tätä 
tunnusteta, vaan luotto riistää lo-
pulta koko yhteisön rakentumisen 
eettistä työtä ja identiteettien muo-
toutumista. ”Hyvästä ihmisestä” 
tulee ”maksukykyinen ihminen”, 
jolloin maksukyvystä on muodos-
tunut moraalin mitta (49).

Toisin kuin suuressa osassa pe-
rinteistä vasemmistolaista diskurssia, 
Lazzarato ei näe finanssitalouden 
olevan ”hallinnasta riistäytynyttä 
keinottelua, joka kaipaisi sääntelyä” 
eikä ”yksi ’ihmisluonnon’ ahneuden 
ja rahanhimon ilmaus” (21). Finans-
sitalous on Lazzaratolle yksinkertai-
sesti valtasuhde. Talous näyttäytyy 
myös välittömästi subjektiivisena, 
sillä velka on taloudellinen suhde, 
joka edellyttää subjektien muovaa-
mista. Subjektituotanto on elimel-
linen osa nykytaloutta. Sen tuottama 
alistettu subjekti on ”’tavara’, joka 
ottaa osaa kaikkien muiden tava-
roiden tuotantoon” (30). Lazzarato 
kuvaa näitä subjektiin kohdistuvia 
toimia ”uusliberaaleiksi teknii-
koiksi”.

Valta kapitalismissa
Usein kriittisissä analyyseissa 1900-
luvun loppua ja 2000-luvun alkua 
läpäisevä kehitys nähdään uuslibe-
ralismin aikakautena. Uuslibera-
lismin voi kiteyttää olevan klassista 

liberalismia varioiva ajatussuunta 
tai toimijoiden ryhmittymä, jonka 
tarkoitus on ollut ”valtion valtaa-
minen”.3

Mutta mitä tarkkaan ottaen ovat 
uusliberaalit ”tekniikat”? Tiivistäen 
voidaan sanoa, että ne ovat yrityksiä 
tehdä kaikista asioista väliaikaisia 
yksityisiä sopimuksia4. Uusliberaalin 
finanssitalouden innovaatioihin 
kuuluu Lazzaraton mukaan yhteis-
kunnallisten suhteiden muuttaminen 
sopimukseen perustuviksi. Esimer-
kiksi työttömyysturvan tai toimeen-
tulotuen saaminen vaatii sopimuksen 
muotoon laaditun hakemuksen täyt-
tämistä. Näin palvelut ja instituutiot 
näyttäytyvät lopulta vain henkilö-
kohtaisina sopimuksina.

Lazzarato hyödyntää myös 
foucault’laista ajatusta, jonka 
mukaan tekniikoilla pyritään te-
kemään yksilöstä ”oman elämänsä 
yrittäjä”. Itseen kohdistuva työ, esi-
merkiksi itsen muokkaaminen mak-
sukykyiseksi tai itsenäiseksi ja aina 
valmiudessa olevaksi työmyyräksi, 
nähdään ”vapaaksi”. Päämääränä on 
kuitenkin siirtää riskit yksilölle, siinä 
missä hyvinvointivaltion turvaverkon 
tarkoituksena yleisesti pidetään 
riskien jakamista. Esimerkiksi oikeus 
asuntoon muuttuu oikeudeksi asun-
tolainaan, ja oikeus opiskeluun 
vaihtuu oikeudeksi opintolainaan. 
Valtion muoto muuttuu welfaresta 
workfareksi. Taustalla on ristirii-
tainen ajatus siitä, että kustannukset 
eli tuet ja mieluusti myös palkat on 
saatava alas, mutta kulutuksen on 
jatkuvasti noustava. Ongelmana on, 
että tuensaaja, kuluttaja ja tekijä 
(työläinen) ovat yksi ja sama henkilö.

Velkatalouden subjektituotan-
nossa yksilöllistäminen ja oman 
elämän yrittäjyys ei ole vain kurin-
pidollista. Toimenpiteillä arvioidaan 
myös subjektin takaisinmaksukykyä, 
ja yksilön toimintaa ja elämäntapaa 
punnitaan moraalisesti. Tarkoitus 
on painostaa työtön yksilö ponnis-
telemaan maksimoidakseen työllis-
tettävyytensä. Muuten paljastutaan 
”huijareiksi, jotka elelevät yhteis-
kunnan kustannuksella ja nostavat 
tukia” (118). Lazzaraton mukaan 
arvioinnin lisääntyminen johtaa ih-
misten toimintakyvyn riistämiseen 

ja pakkolunastamiseen. Halutaan 
kutistaa päätöstenteon tilaa. Tämä 
laajenee työhönkin: erilaisilla sään-
nöksillä estetään tilannearviointi, on-
gelmien harkinta ja valintojen teke-
minen. On pakko seurata säännöksiä 
ja alistua näin valvonnalle.

Lazzaraton tulkinnassa hallin-
nallisuus on tuottanut alistetun 
subjektin lisäksi ”kollektiivisen ka-
pitalistin”. Velkatalous on yksi ”jär-
jestely”, joka pitää tämän moninai-
suuden koossa. Kapitalismi käyttää, 
hallitsee ja ohjailee rahoituksen 
virran suuntaa: raha on ”kykyä 
muokata valtasuhteita ja subjektivoi-
tumisprosesseja” (75). Lazzaraton kä-
sitys finanssikapitalistisesta luokasta 
yhtenäisenä kokonaisuutena ei ole 
kuitenkaan täysin vakuuttava. Yh-
distävänä tekijänä näyttäytyy lopulta 
vain Nietzschenkin hyödyntämä 
”porvarillinen ihmiskäsitys”, jonka 
mukaan velka on syntiä. Toisaalta 
OECD:n ja Oxfamin tuoreet tutki-
mukset antavat käytännöllisempiä 
merkkejä yhdenlaisen ”luokan” ole-
massaolosta: kourallinen ihmisiä 
omistaa puolet maailman varallisuu-
desta5.

Lazzaraton pessimistisen näke-
myksen mukaan uusliberaalit fi-
nanssikapitalistit ovat voittaneet jo 
ajat sitten. He ovat kyenneet mi-
tätöimään monia historiallisia työ-
väenliikkeen saavutuksia. Ennen 
kaikkea he ovat onnistuneet muo-
dostamaan objektiivisen mitan, 
velan, jolla toimet legitimoidaan. 
Erityisenä ”välittäjänä” tässä ”velalle 
perustuvassa kapitalististen valta-
suhteiden uusintamisessa” on valtio 
(86). Kun julkisen talouden alijäämä 
kasvaa julkisten menoleikkausten 
ja veronalennusten seurauksena, 
lainoittajat voivat ostaa joukkovel-
kakirjoja. Valtion ja finanssipoli-
tiikan välinen ero katoaa: luotto-
luokitusyhtiöt ja esimerkiksi IMF 
saavat kansallisvaltiot tanssimaan 
pillinsä mukaan. Lazzarato itsekin 
tasapainoilee valtion hyödyllisyyden 
ja rajoittavuuden välillä. Hän ei 
myöskään huomioi ajatusta, että 
valtio voisi saada lainaa negatiivisella 
korolla. Toisaalta, kysymyksenä näyt-
täisi olevan juuri se, minkälaiselta 
instanssilta velka otetaan.
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Epäilyttävää onkin, että luot-
toluokitusyhtiö eli yksityinen taho 
pystyy arvioimaan julkisen tahon. 
Lazzaratolle tämä ei ole millään ta-
valla demokraattista vaan suoranaista 
mielipiteen valtaa. Luottoluokitus-
yhtiöt saavat maksuja samoilta pan-
keilta, yrityksiltä ja laitoksilta, joita 
arvioivat. He ovat siis käytännössä 
esteellisiä toteuttamaan virkaansa, 
mutta tämä, kuten Lazzarato toteaa, 
ei näytä hetkauttavan ketään. Kan-
salaiset on suljettu pois päätöksen-
teosta säästöohjelmilla, ja päätök-
senteon hoitavat enää virkamiehet.

Uusliberaali elämä
Valtion velan avulla uusliberalismi 
on Lazzaraton tulkinnassa näin 
ulottanut lonkeronsa kaikkialle. Ta-
louden ja politiikan subjektien homo 
economicus ja homo juridius rinnalle 
astuu homo debitor. Lazzaraton kat-
sannossa juuri talouskuripolitiikan 
tarkoitus on tuottaa velkaantunut 
ihminen. Sosiaalipalvelut takasivat 
hallinnan ohella myös oikeuksia ja 
palveluita ihmisille, mutta nyt kun 
oikeuksia leikataan, jäljelle jää enää 
kontrolli. Sosiaaliset oikeudet muu-
tetaan sosiaaliseksi tai yksityiseksi 
velaksi ja hyvinvointivaltion käyttäjä 
velalliseksi. Muutoksen seurauksena 
”asiakas” omaksuu edellytetyt käyt-
täytymismallit.

Klassisille taloustieteilijöille ka-
pitalismissa oli koronkiskonnan 
ohella myös vallankumouksellinen 
puolensa. Kapitalismi tuotti kehi-
tystä ja antoi tilaa uudelle sosiaali-
selle järjestykselle. Lazzarato tähden-
tääkin, että nykyinen uusliberalismi 
on muodostunut katkokseksi jopa 
klassisen liberalismin jatkumossa. 
Deleuzen ja Guattarin mukaan klas-
sisen kapitalismin jako ’tuottavaan’ 
ja ’tuottamattomaan’ (Marx ja Adam 
Smith) ei enää pidä paikkaansa. 
Järjestelmä on menettänyt progres-
siivisen luonteensa, ’vastatuotanto’ 
on vienyt voiton kapitalismin tuot-
tavasta voimasta. Vastatuotannon 
voi tiivistää kapitalismin jatkuvaksi 
kasvu- ja laajentumispyrkimykseksi: 
kun kapitalismi ei kykene maantie-
teellisesti laajenemaan ja kasvamaan 
loputtomasti, se alkaa tuottaa niuk-

kuutta omien rajojensa sisäpuolella – 
yleensä sinne missä niukkuutta ei ole 
ollut. Vastatuotanto tuottaakin tuo-
tannon piirissä jatkuvasti puutteen 
ja riiston tilaa, ja erityisesti tämä il-
menee valtion ja yksilöiden velkaan-
tumisena. Lazzarato mainitsee esi-
merkkinä myös tieteen kehityksen, 
joka tuottaa hyvää mutta samalla 
”vastatuottaa” ydinaseiden kaltaista 
tuhoisia teknologioita.6

Taloudellinen kasvu on lopulta 
lupaus onnesta, joka ei tule koskaan 
toteutumaan. Oikeampaa on todeta, 
että onni on koskettanut vain harvoja 
ja valittuja. Viimeisen 30 vuoden 
heikkokin kasvu on kaksinkertais-
tanut kehittyneiden maiden BKT:n, 
mutta taloudellinen epätasa-arvo on 
syventynyt. Ratkaisuiksi Lazzarato 
tarjoaakin hyvin laajoja uudistuksia. 
Velkojen osalta hän on hyvin selkeä: 
kaikki velat on mitätöitävä ja on pääs-
tettävä irti ihmissuhteet näivettävästä 
velan moraalisesta diskurssista. Sen 
lisäksi demokratia olisi tavalla tai 
toisella keksittävä uudelleen, mutta 
mahdollisimman globaalissa mielessä: 
poliittisena tilana ei voi toimia enää 
kansallisvaltio.

Lopuksi
Lazzaraton kirja on hyvin suomen-
nettu ja oivallinen filosofinen katsaus 
velkaan. Teoksessa on jatkuva riski 
kulkea käsitteet edellä, jolloin esi-
merkiksi lähes kaikki finanssikapi-
talismin toimet näyttäytyvät auto-
maattisesti velkatalouden ruumiil-
listumina. Tästä kuitenkin selvitään 
(osittain) sopivalla määrällä konk-
reettisia esimerkkejä, pääosin Rans-
kasta ja Italiasta. Moneen kohtaan 
löytyisi verrokki Suomestakin7. 
Lazzarato tukeutuu myös edellä mai-
nitun André Orléanin analyyseihin. 
Velkaantuneen ihmisen perusteella on 
harmi, ettei hänen teoksiaan ole suo-
mennettu eikä oikeastaan käännetty 
englanniksikaan.

Hauskan piikikäs loppukaneetti 
teokselle on italiankielisen laitoksen 
esipuhe, joka on kirjoitettu vuosi 
ranskankielisen alkutekstin ilmes-
tymisen jälkeen. Lazzarato tarjoaa 
lisää esimerkkejä ja lataa täyslaidal-
lisen IMF:n, ”päättäjien”, median, 

”Saksan mallin” sekä koko velkata-
louden niskaan. Osansa saavat myös 
”punavihreät” poliitikot, joilla on 
ollut näppinsä pelissä katastrofaali-
sissa uudistuksissa. Filosofisen näkö-
kulmansa ja ratkaisuehdotusten ylei-
syyden takia Lazzaraton teos kokoaa 
myös kritiikkiä, jonka perustalta 
voisi lähteä suunnittelemaan vaihto-
ehtoja – kenties Euroopan laajuista 
varasuunnitelmaa?8
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