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epäsystemaattinen ja joskus risti-
riitainenkin esitystapa ei ollut vain
ranskalaista, vaan myös johdonmu-
kaista ja tarkoituksellista. Tästä näkö-
kulmasta Kuschin sinänsä arvokkaalla
rekonstruktiolla on myös varjopuolensa.

Lukiessani Kuschin ja Foucault’n
äänteen yhteensulautuman puhetta
alkoi ainakin näet itseäni hiukan vaivata
se, mitkä kaksi diskurssia kirjassa oikein
sulautuvat — tai sulaututetaan — toi-
siinsa. Lukijan kannalta olisikin suota-
vaa, että kirjan erilaisten näkemysten
kohtaamisessa olisi selvemmin näkyvillä
se, millaiset ovat siinä kohtaavien tieteen-
filosofisten lähestymistapojen erot. Ja
mikä on se kenttä, jolla käytävään
keskusteluun Kusch haluaa Foucault-
tulkinnallaan osallistua?

Vastaus on epäilemättä Kuschille
itselleen ja muille tieteentutkimuksen
harrastajille selvä, mutta sen jättäminen
implisiittiseksi heikentää teoksen ylei-
sempää käyttökelpoisuutta. “Foucault’-
laisessa” kirjassa olisi voinut olla hiukan
selkeämpi yritys kuvata sitä seuruetta,
jolle Kusch yrittää Foucault’n hovikel-
poisuutta ja arvoa todistaa.

Antamalla Foucault’lle vetoapua
Kusch samalla rekonstruoi esiin oman
Foucault’nsa. Vahinko ei ole siinä, että
Kuschin Foucault ei vastaisi jotain
‘alkuperäistä’ tai ‘todellista’ Foucault’a.
Vahinko on enemmänkin siinä, että
Foucault’n ajattelun ristiriidat — niin
ongelmalliset kuin hedelmällisetkin —
jäävät kirjassa jalkoihin.

Kiinnostavin ja haastavin näistä ongel-
mista on nähdäkseni valta-analyysin
suhde sen kohteisiin. Kysymys, johon
Kuschinkin olisi suonut puuttuvan on
muotoiltavissa esimerkiksi näin: jos valta
on relationaalista ja sitä on joka puolella,
ja jos vallan varjoissa elää rikas vasta-
rinnan potentiaali, miksi tieteen pitäisi
tuoda tuo vastarinta varjoista valoon,
nähtäväksi ja analysoitavaksi.

Kovin kaukana ei ole jotenkin hyytävä
analogia Foucault’n omiin tutkimus-
aiheisiin. Jos psykologia kesytti hul-
luuden oman tieteensä kohteeksi 1800-
luvulla, voi ainakin kysyä, mitä
foucault’laiselta pohjalta ponnistava
valta-analyysi loppujen lopuksi haluaa
erilaisille vastarinnan muodoille tehdä.
Tai mitä sen tuloksilla tehdään?

Olemuksettomuuden ytimessä

Foucault-tutkimukselle tavalliseen
tapaan Kusch jakaa kirjansa kahteen
itsenäiseen osaan, arkeologiaan ja
genealogiaan, Foucault’n itse aikanaan
ehdottamalla tavalla. Teos kannattaa
kuitenkin lukea kokonaan ja kokonai-
suutena. Sillä tavalla se herättää
enemmän ajatuksia.

Yksi näitä kahta ohjelmaa yhdistävä
piirre on sitoutuminen pitkälle menevään
antiessentialismiin. Arkeologisissa tut-
kimuksissa tieteellisiä diskursseja
määrittävät niiden kulloisetkin olos-
uhteet ja kontekstit, genealogiassa
valtasuhteiden verkostoon sijoittuminen
rakentaa ihmisen kulloisenkin identitee-

tin. Siinä missä diskursseja on tutkittava
epäjatkuvuuden ja eriaikaisuuden
kautta, voi valtanäkökulmasta ihmisen
eri elämänjaksot nähdä eri yksilöinä.

Tältä kannalta voi ainakin kysyä,
miten “foucault’lainen” Kusch sitten
lopulta onkaan. On tietysti sinänsä
älyllisesti haastavaa käydä läi Foucault’n
argumentteja toisenlaisten filosofisten
suuntausten käsittein. Ja kuten sanottu,
jossain määrin tällainen ‘kääntäminen’
on varmaan myös arvokasta.

Mutta “foucault’laisittain” ajatellen
tärkeää Foucault’ssa ei ehkä olekaan se,
ovatko epistemologinen relativismi ja
perspektivismi puolustettavissa olevia
asenteita yleensä, loogisesti ja yleis-
pätevästi. Kiinnostavampaa olisi se, miksi
epistemologisen relativismin ja tiedon
perspektiivisidonnaisuuden tematiikkaa
pitäisi puolustaa juuri nyt, tällaisina
aikoina. Siis miksi Foucault, miksi
juuri nyt?

Kusch nostaa Foucault’ta esiin tietyssä
diskurssissa, jolla on — sikäli kuin
Foucault oli oikeassa — tietyt esiinty-
misen ehtonsa. Pitäytymiseen tieteen-
teorian piirissä saattaa liittyä myös se,
että Kuschilta ei juuri liikene ymmärrystä
sellaiselle Foucault-kritiikille, jossa
perätään diskurssien ja vallan muotojen
analyysin normatiivista perustaa.

Kuschille riittääkin Foucault’n
muotoilema tieteilijän “vaatimaton”
tehtävä: “heidän tulee osoittaa, ettei
meidän tarvitse olla sitä mitä me olemme
nyt, eli että on ‘mahdollista lakata
olemasta, tekemästä tai ajattelemasta
sitä mitä me olemme, teemme ja ajatte-
lemme’” (181). Kusch itse osoittaa esi-
merkiksi sen, että epistemologinen
relativismi ei ole ristiriidassa itsensä
kanssa.

Niin tarpeellista kuin olevien vallan
muotojen ja diskurssien rajojen ylittä-
minen onkin sellaisenaan, ylittäminen
tapahtuu aina johonkin, halusipa sitä
itse tai ei. Juuri tältä kannalta Fou-
cault’n “vaatimaton” tieteilijän rooli on
ajankohtainen kysymys. Niin ymmär-
rettävää kuin siihen ihastuminen tällai-
sena merkitysten muutosten aikana
onkin, kannattaa ehkä joskus kokeilla
myös ajatusta, että se on filosofille,
yhteiskuntatieteilijälle tai humanistille
nyt rooleista helpoin ja kannattavin.

Ehkä osin juuri siksi juuri Foucault, ja
juuri tänään. Kuschinkin kirjan
luettuaan jääkin arvelemaan että
nykyisen Foucault-buumin analyysi
foucault’laisella asenteella voisi paljas-
taa tämän ranskalaisen älykön todellisen
ironian. Sitä kirjaa — ja Foucault’n omien
kirjoitusten suomenkielistä kokoelmaa —
odotellessa on Kusch ajatuksia herät-
tävää ajankulua.

Risto Kunelius
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HABERMAS
— VIELÄ KERRAN

Jürgen Habermas, Järki ja
kommunikaatio. Tekstejä 1981-1989.
(Toinen, laajennettu painos.)
Valikoinut ja suomentanut Jussi
Kotkavirta. Gaudeamus, Helsinki
1994.

Filosofi-sosiologi Jürgen Habermas on
tullut Suomessakin tunnetuksi monella
tapaa. Toisaalta hänet tunnetaan
systemaattisena käsitteenpyörittäjänä     ja
tehokkaana analyysikehysten raken-
telijana, toisaalta tiukkana polemikkona
ja teoreettisena opponenttina. Parhaiten
hänet tunnetaan modernin projektin
puolestapuhujana ja täten “post-
modernien” teorioiden ja näkökulmien
vastustajana. Tämä on ollut omiaan
asettamaan Habermasin puolesta-vas-
taan-asetelmaan. Kuten kaikki yksin-
kertaiset vastakkainasettelut tämäkin
hälvenee kun asioihin tarttuu kunnolla
ja tutustuu kirjoittajan argumentteihin.
Siinä ehkäpä syy, miksi Habermasia
kannattaa vielä lukea.

Käännösvalikoima Järki ja kommuni-
kaatio on ollut suomalaisen Habermas-
reseption tärkein muokkaaja. Arvostel-
tavana oleva kirjahan on toinen, laajen-
nettu painos. Ensimmäinen painos ilmes-
tyi kun Habermasin reseptio oli vielä
tuore asia Suomessa (1987). Toinen
painos koostuu aiemmin julkaistun
materiaalin ohella kääntäjän jälki-
sanoista ja yhdestä uudesta artikkeli-
käännöksestä. Kirjan yleisluonne on
hieman hajanainen, vaikka kirjaan on
koottu Habermasin 1980-luvun tuotan-
non kärjekkäimpiä ja poleemisimpia teks-
tejä. Kirjan antama kuva Habermasista
on kuin jäävuoren huippu Habermasin
laajasta argumenttimassasta; systemaat-
tisemman Habermasin voi löytää luke-
malla jonkin hänen kokonaisuudeksi
tarkoitetuista kirjoista.

Kirja koostuu yhdestä Habermasin
haastattelusta, kuudesta artikkelista
sekä kääntäjän jälkisanoista. Avaus-
luvuksi on valittu haastattelu 1980-
luvun alusta. Kääntäjän mukaan sen
tulisi toimia jonkinlaisena johdantona
kirjan tematiikkaan. Haastattelu koostuu
kahdesta jaksosta, joista ensimmäisessä
kosketellaan Habermasin filosofisia ja
sosiologisia vaikutteita ja teoreettis-
poleemisia kantoja laajoin kaarroksin.
Kysymykset ovat tässä jaksossa kiin-
nostavia ja vastaukset yleensä erin-
omaisia. Näistä seikoista huolimatta
tätä osiota ei voi pitää toimivana
johdantona, sillä se vaatii lukijalta yhtä
lailla esitietoja Habermasin teorian
yleispiirteistä kuin muutkin käännös-
valikoiman artikkelit. Haastattelun toi-
sessa osassa kysellään Habermasin
poliittisten kannanottojen ja puolen-
valinnan perään. Olen havaitsevinani
haastateltavassa tiettyä torjuvuutta ja
väkinäisyyttä kysymysten edessä. Ehkä
kysymys on vain vastaamisväsymyk-
sestä, mutta ehkä myös varovaisuudesta
ja halusta välttää liialllisen suoria
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kannonottoja. Osa poliitiisista kysymyk-
sistä on myös nyttemmin vanhentuneita.
Kaikkinensa avaushaastattelu on huo-
mattavan fragmentaarinen ja jos se käy
johdannoksi johonkin Habermasin ajat-
telussa, niin nimenomaan Habermasin
teoreettiseen monimutkaisuuteen ja
eklektisyyteen.

Käännösvalikoiman ensimmäinen
Habermasin kirjoittama artikkeli käsit-
telee filosofian, arkiajattelun ja tieteiden
suhdetta. Lähtökohtana on se havainto,
että filosofian rooli tieteiden “paikan-
osoittajana” on 1900-luvun filosofisessa
itsekritiikissä hajoitettu: filosofialle ei
enää anneta episteemistä ensisijaisuutta.
Kuitenkaan tämä ei vielä merkitse sitä,
että filosofian tulisi hävittää itsensä tai
todeta olevansa vain jäänne menneeltä
aikakaudelta. Habermas puolustaa filo-
sofian tehtävää “paikanvaraajana” ja ylei-
senä tulkitsijana. Teoreettisen ohjelma-
julistuksen tasolla tämä tarkoittaa
transsendentaalisesta analyysitasosta
luopumista ja siirtymistä rekonstruk-
tioihin. Esimerkiksi subjektin rekonst-
ruktiossa tarkastellaan yleisiä kompe-
tensseja tai kulttuuristen tietovarastojen
universaaleja pragmaattisia piirteitä.
Näin toimiessaan filosofia toimii “pai-
kanvaraajana empiirisille teorioille, joilla
on vahvoja universalistisia pyrkimyksiä”
(s. 62). Samalla filosofia toteuttaa tehtä-
vistään tärkeintä: “filosofia pitää kiinni
rationaliteetin vartijan roolista” (66).
Paikanvaraajan roolissa filosofia ei pyri
korvaamaan tai määräämään sen enem-
pää empiirisiä tieteitä kuin arkikäytän-
töjäkään. Se, joka kaipaa filosofialta
voimakkaampia kannanottoja, pettyy
Habermasin muodolliseen ja yleis-
luontoiseen filosofointiin.

Tämä koskee varsinkin diskurs-
sietikkaa käsittelevää artikkelia.
Diskurssietiikan tarkastelu on
Habermasilla ennen kaikkea eettisen
diskurssin käytäntöjen tarkastelua. Toi-
sin sanoen teorian ei ole tarkoituskaan
ottaa kantaa niihin sisältöihin, joita
eettisissä keskusteluissa voidaan nostaa
tai nostetaan esille. Habermas toteaa, että
“oikeuden ja moraalin perusnormit eivät
kuulu moraaliteorian pätevyysalueeseen.
Ne ovat sisältöjä, jotka vaativat
perustelua praktisissa diskursseissa” (s.
137). Mitä sitten jää filosofille etiikan
tarkastelussa? Jokainen praktinen
diskurssi nojaa tiettyihin perussään-
töihin, jotka ovat yhtäläisiä kaikille
praktisen diskurssin tilanteille. Juuri
näitä luonteeltaan formaalisia perus-
sääntöjä on Habermasin määrä tutkia.
Artikkeli koostuu pääasiassa polee-
misista huomautuksista ja lyhyehköistä
teesinomaisista kehittelyistä. Haber-
masin artikkeliksi se vaikuttaa huomat-
tavan luonnosmaiselta ja hiomattomalta.

Habermasin tyyliin kuuluu olennai-
sesti rakentava kritiiikki — tai kuten
kääntäjä Jussi Kotkavirta toteaa
“pelastava kritiikki”. Habermas polemisoi
harvoin muita teoreetikkoja vastaan
sillä tarkoituksella, että nämä olisivat
esittäneet täysin paikkaansa pitämät-
tömän kannan. Yleensä tarkoitus on
osoittaa, että teoreetikot ovat oivaltaneet

oikeita asioita, mutta yksipuolisesti tai
oivaltamatta asioiden yhteyksiä. Monet
Habermasin kirjoitukset ovat huikeita
yrityksiä teoreettisiin synteeseihin, joissa
heterogeenisesta teoreettisesta aineksesta
muokataan synteesiä. Varsinainen
mestariesimerkki tällaisesta tarkastelusta
on kokoelman artikkeli Kommu-
nikatiivisen toiminnan käsitteen tarkaste-
lua. Artikkeli koostuu lähinnä suorista
lainauksista Habermasin tärkeimmästä
kirjasta Theorie des kommunikativen
Handelns — ja sellaisena se puolustaa
paikkaansa tässäkin käännösko-
koelmassa. Artikkelin huolellista tutki-
mista voi vilpittömimmin suositella
kaikille, jotka haluavat perehtyä
Habermasiin yhteiskunta- ja sosiaali-
teoreetikkona. Artikkelissa niputetaan
joukko sosiologisia toimintateorioita,
spesifioidaan keskeisiä toimintaa kos-
kevia käsitteitä ja rakennetaan
käsitteellisesti taloudellinen toiminnan
tyyppien kategorisointi. Valitettavasti
taitaa vain olla niin, että kirjoitusta on
vaikea tai lähes mahdoton lähestyä
tuntematta mainitun teoksen muuta
tematiikkaa. Lisäksi argumentaation
tiheys ja kääntäjän ilmeiset vaikeudet
tekevät tekstin vaikeasti omaksuttavaksi.

Toinen yhteiskuntateoreettisesti
relevantti teksti kokoelmassa on kirjoi-
tus Uusi yleiskatsauksettomuus. 1980-
luvun puolivälissä tuotetun puheenvuo-
ron kolme toisiinsa liittyvää aihetta ovat
utopioiden ehtyminen, hyvinvointivaltion
(sosiaalivaltion) kriisi sekä uuskon-
servativismi. Nämä teemat liitetään
Habermasin yllä mainitun pääteoksen
loppupuolen kehittelyihin “systeemin”
(talouden ja hallinnon) “elämismaailmaa”
(julkisuuden ja yksityisyyden) koloni-
soivista vaikutuksista. Kirjoittamisen
ajankohtana artikkelin aiheet takasivat
varman menestyksen, mutta kymmenen
vuotta myöhemmin tematiikka on jo
tullut osaksi yhteiskuntatieteilijöiden
arkipäivää, vaikkei olekaan menet-
tänytkään ajankohtaisuuttaan tai
terävyyttään.

Jälkisanoissaan Kotkavirta nostaa
kirjan artikkeleista erityisasemaan kirjoi-
tuksen, jossa käsitellään Theodor
Adornon ja Max Horkheimerin teosta
Dialektik der Aufklärung. Habermasin
suhde Frankfurtin koulukunnan kah-
teen voimahahmoon — varsinkin
Adornoon — on jotakin muuta kuin
rakentavan kritiikin periaatteen mukai-
nen. Habermas on moneen kertaan
julistettu frankfurtilaisten työn jatka-
jaksi. Voidaan odottaa, että suhtautu-
minen näihin filosofeihin olisi erityis-
laatuinen. Kotkavirta esittääkin arvok-
kaita ja asiantuntevia näkökohtia jälki-
sanoissa tämän seikan puolesta. Sekä
filosofian kriittinen tehtävä että Kantin,
Hegelin sekä Marxin keskeinen asema
filosofisina peruslähtökohtina “periy-
tyvät” varhaisempien kriittisten teoreetik-
kojen kautta. Mutta olisi mielestäni
rajoittavaa nähdä Habermas vain  Frank-
furtin koulukunnan jatkajana. Tällainen
näkökulma typistää Habermasin moni-
naisen ja monimutkaisten teoreettisten
lähtökohtien ymmärtämistä, vaikka

saattaa toki helpottaa ensitutustumista.
Pikemminkin Habermasiin kannattaa
suhtautua teoreetikkona, joka ei oikeas-
taan sovi mihinkään ennalta määriteltyyn
kategoriaan ja joka on taustoiltaan
eklektinen — tai jos niin sallitaan sanoa
— moniääninen.

Käännösvalikoiman toiseen laitokseen
sisältyy myös kokonaan uutta materiaa-
lia. Ensinnäkin siihen on sisällytetty
Heideggeria käsittelevä kirjoitus uutena
käännöksenä. Heidegger on toisaalta
Habermasille arkkivihollinen Nietzschen
ja ranskalaisten postmodernistien tavoin.
Artikkeli onkin kirjoitettu johdannoksi
Heideggerin natsiyhteyksiä käsittelevään
kirjaan. Se oli vahva puoltolause muu-
taman vuoden takaisessa debatissa, jossa
eipäs-juupas-menetelmällä kiisteltiin
oliko Heidegger natsi. Mutta kirjoituksella
on toki muitakin päämääriä kuin tämän
asian toteaminen. Se tarkastelee ensin-
näkin Heideggerin vaikutushistoriaa
saksalaiseen filosofiseen keskusteluun.
Toiseksi seuraa osuus, jossa vastakoh-
dat lieventyvät ja jossa Habermas tyylil-
leen uskollisesti löytää kritiikkinsä kautta
Heideggerista jotakin pelastettavaakin.
Heideggerin ansiona nähdään avaukset
tietoisuusfilosofisen hankkeen ylittämi-
seksi. Tämä on teema, jonka kanssa myös
Habermas on kuumeisesti työskennellyt.
Joka tapauksessa teksti on painokasta
vyörytystä sen näkökohdan puolesta, että
Heidegger oli niin poliittisesti kuin
filosofisestikin natsi, ja että sodan
jälkeistä suunnan muutosta ei kannata
pitää olennaisena.

Toinen poikkeama käännösvalikoiman
ensimmäiseen painokseen nähden on
kääntäjän jälkisanat. Niiden lisääminen
on selvästi kohentanut teoksen yhtenäi-
syyttä. Kirjan ainoa yhdistävä tekijähän
on Jürgen Habermas — toisin sanoen
temaattisesti ja rakenteellisesti kirja ei
tarjoa selkeää kokonaisuutta vaan
joukon kirjoittajansa tärkeimpiä 1980-
luvun kirjoituksia. Kotkavirran kirjoitus
ei pyri kutomaan kirjan teemoja yhteen,
mutta se tarkentaa asiantuntevasti
joitakin Habermasin ajattelun filosofiseen
perusorientaatioon liittyviä seikkoja.
Kirjoituksessa yhdistetään Habermas
Frankfurtin koulukuntaan, tarkastellaan
Habermasin kiinnittymistä modernin
projektiin sekä vielä kommentoidaan
Heidegger-kirjoitusta. Nämä kehittelyt
sitovat kirjan tietyt aiheet varsin
oivaltavasti suomalaiseen filosofisen
keskustelun kontekstiin.

Kokoelmnaan valitut tekstit ovat kaikki
keskeisiä Habermasin tuotannossa. Teos
ei kuitenkaan anna kokonaisvaltaista
kuvaa Habermasin tuotannosta tai edes
sen keskeisimmistä teorioista. Kiinnos-
tuneen lukijan ei kannata jättää
Habermas-harrastusta kuitenkaan
tähän. Habermas on teoreetikko, johon
temaattisesti laajan tuotantonsa vuoksi
on perusteltua tutustua kommentti-
kirjallisuuden kautta — sitä Kotkavirta
onkin koonnut hyvän listan kirjallisuus-
luetteloon. Turhaantuneen, mutta
Habermasista yhä kiinnostuneen lukijan
kannattaa ehkä kokeilla vielä kerran
jollakin muulla teoksella.
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Valitettavaa kyllä käännöstyö ei ole
lainkaan ongelmaton. Kotkavirran
käännösstrategiana on ollut jonkinlainen
“uusasiallisuus” toisin sanoen se, että
ilmaisut, käännökset, vertaukset ja
kielikuvat käännetään jokseenkin sel-
laisenaan. Tulos on paikoin liikaa “saksaa
suomeksi”. Teksti ei läheskään aina ole
sujuvaa, lauserakenteet jäävät oudoiksi
ja vertauskuvat ontuvat. Käännös olisi
vaatinut enemmän tyylillistä hiomista ja
paikoin sopivan väkivallan tekemistä
Habermasin kielenkäytölle. Käsitteel-
lisessä puolessa kääntäjä toki on ollut
tarkka ja asiantunteva, mutta ajatus-
rakenteet jäävät paikoittain liian
sotkuiseksi ja epämääräiseksi. Eri asia
sitten on, saako Habermasista selko-
kielistä käännöstä.

Pekka Kaunismaa
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Teivainen soveltaa analyysissaan mielen-
kiintoisella tavalla kielen, tiedon ja val-
lan suhteita uudella tavalla hahmottavia
teorioita. Nehän taas liittyvät tunnetusti
useiden filosofisten paradigmojen sisällä
käytäviin ajankohtaisiin keskusteluihin.

Valtioiden kurinalaistaminen globali-
soituvassa maailmassa -kirja pyrkii
selittämään, mihin maapallon ihmisten
elämään ratkaisevasti vaikuttavan Kan-
sainvälisen valuuttarahaston eli IMF:n
valta perustuu. Esimerkkinä on Perun
presidentin Alan Garcían vuonna 1985
aloittaman velkakapinan taltuttaminen.

García julisti, ettei Peru suuntaa
ulkomaanvelkansa hoitamiseen enempää
kuin 10 % vientinsä kokonaisarvosta
vaaditun 60 % sijasta. Näin säästyneet
rahat oli tarkoitus käyttää maan talou-
den elvyttämiseen IMF:n lisälainoille
asettamien ehtojen vastaisesti. Hän pyrki
lukuisilla valtiovierailuillaan saamaan
myös muut Latinalaisen Amerikan maat
yhtymään velanmaksun rajoituksiin.

IMF ei tietenkään pitänyt tästä. Se
julisti Perun luottokelvottomaksi ja sai
muut maalle rahaa lainaavat instituutiot
seuraamaan perässä. Tuloksena oli
valuuttavarannon supistuminen, elvytys-
politiikan hylkääminen, reaalipalkkojen
romahtaminen, Garcían suosion painu-
minen pohjalukemiin ja lopulta koko
velkakapinan kuihtuminen.

“Siperia opettaa”, sanoisi Eskosemme
ja filosofit kääntäisivät sivua lukiessaan
tavanomaisen tylsästä talouspolitiikasta,
ellei…

… niin ellei Teivaisen terävä analyysi
paljastaisi kyseessä olleenkin “talouspo-
litiikan” sijasta “tiedonpolitiikka”: todel-
lisuudessa Garcían aikana tapahtui
hyvin vähän mitään poikkeuksellista
Perun velanmaksukäyttäytymisessä. Jo
hänen edeltäjänsä aikana oli maksu-
suosituksista laistettu, ja toisaalta 10 %:n
katosta ei pidetty kiinni, vaan velan-
hoitoon käytettiin ajoittain huomattavasti
enemmän vientituloista. Lisäksi Peru ei
ollut suinkaan ainoa maa, jolla oli
“maksuhäiriöitä”.

Ensisijainen ongelma IMF:n ja muun
globaalisen talouseliitin kannalta näyt-
tääkin olleen Garcían retoriikka: se,
millaiseksi maailman ja IMF:n aseman
siinä hahmottivat hänen laajaan julki-
suuteen tulleet lukuisat puheensa.
Garcían mukaan velkastrategia oli Perun
itsemääräämisoikeuden pelastustoimi.
Hän julisti lopettavansa kansainvälisten
pääomapiirien imperialistisen sekaantu-
misen maansa asioihin. Presidentti
kritisoi toistuvasti valuuttarahaston
epädemokraattisuutta ja ilmoitti: “Perun
politiikka ei ole enää IMF:n määräämää
kuten tähän saakka.”

Miksi IMF koki Garcían puheet niin
vaarallisiksi? Eikö se ollut “vain
retoriikkaa”? Teivaisen vastaus on selvä:
Perun presidentti uhkasi maailman
yhteiskuntamme keskeistä ideologiaa,
joka koskee talouden ja politiikan suh-
teita. Kyse on ilmiöstä, jota havainnolli-
sesti kuvastaa se, että vaikka valtiolli-
sessa politiikassa on yleisesti hyväksytty
ihminen ja ääni -periaate ja kansainväli-
sillä foorumeilla maa ja ääni -periaate,

maapallon ihmisten kohtaloihin ratkai-
sevasti vaikuttavissa IMF:ssä ja
Maailmanpankissa päätetään dollari ja
ääni -periaatteella.

Teivainen kutsuu kyseistä ideologiaa
talouden ja politiikan eristämiseksi
toisistaan (s. 4 ja 20). Tämä ei ole onnis-
tunut nimitys: talouspolitiikkahan on kes-
keistä politiikkaa myös virallisesti
poliittisissa ja demokraattisissa elimissä.
Tietystä talouden ja politiikan erotta-
misesta toisistaan on kyllä kysymys:
ideologia määrittää päätöksenteon, joka
tapahtuu tietyissä organisaatioissa (joista
tyypillisin on yhtiö) ja/tai käyttää tiettyjä
menetelmiä (joista tyypillisimmät ovat
rahamääräiset kustannuslaskelmat)
poliittisesti neutraaleiksi. Politiikan —
jonka legitimaatio nykyisin useimmiten
on jonkinlainen yhteys muodolliseen
demokratiaan — tehtäväksi lankeaa
luoda vain hyvät puitteet näille orga-
nisaatioille tai näiden menetelmien
käytölle.

Jokainen sosiologisesta, politologisesta
tai yleisestä yhteiskuntafilosofisesta
näkökulmasta taloudellisia organisaa-
tioita tai taloudellisia laskelmia tarkas-
televa tietenkin havaitsee niiden kylpevän
politiikassa: erilaisia kapeita intressejä tai
hyvin kiistanalaisia päämääriä ajavat
ihmiset kamppailevat niiden puitteissa
vallasta sekä käyttävät niissä ja niiden
avulla valtaa toisten ihmisten yli ja
vahingoksi. Jotta voitaisiin ymmärtää
ilmiselvästi harhaisen talousideologian
olemassaolo ja vaikutus, on hyödynnet-
tävä diskurssiteorioita: talouden erotta-
mista politiikasta ei voitaisi ylläpitää,
ellei olisi enemmän tai vähemmän tie-
teellisiä talousdiskursseja, jotka luovat
oman omituisen näkökulmansa yhteis-
kuntaan ja joiden jatkumista tavanomai-
nen vallankäyttö tukee. Talouden näkö-
kulma siivilöi vallan pois yhteiskunnasta.
Tilalle tulee utiliteettien maksimointipeli,
jossa — kunhan poliitikot eivät liikaa
siihen sekaannu — kaikki voittavat.

Valtioiden kurinalaistaminen -kirjassa
Foucault-lähtöisten diskurssi- ja tieto-
valta-teorioiden relevanssi on oivallettu.
Valitettavasti vain — osittain juuri Fou-
cault’n ja “foucault’laisten” akateemisten
erottautumispyrkimysten ansiosta —
Teivainen käyttää monista rinnakkaisista
teorioista lainattuja käsitteitä ja
hahmotuksia, jolloin hänen tärkeitä
talousideologiaa ja valtaa koskevia tulok-
sia voi olla vaikea ymmärtää. Kuitenkin
asian selkeyttäminen olisi erityisen tär-
keää, sillä sen ymmärtäminen on jo luon-
nostaan vaikeaa: olemmehan oppineet
varhain osan talousdiskurssista ja sen
säännöistä emmekä ihmettele niitä enem-
pää kuin vaikkapa suomen kielioppia.

Esimerkiksi Teivainen esittää talous-
rakenteen kattavan materiaaliset
tuotantovälineet, tuotteet ja rahan.
Toisaalta taas tietorakenne on tiedon ja
uskomusten muodostama diskursiivinen
ulottuvuus (s. 14). Tämä erottelu ei ole
sopusoinnussa hänen muualla kirjassa
edustamansa näkemyksen kanssa, jossa
talouden erottaminen muusta yhteiskun-
nasta sen aineellisissa, sosiaalisissa ja
tiedollisissa muodoissa nähdään ideolo-
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Kun ihminen ja filosofi on kunnon kan-
salainen, hän osallistuu yhteis-
kunnalliseen keskusteluun. Mutta
viisaustieteilijänkin puheenvuoroissa
tarkoittaa ‘yhteiskunta’ useimmiten
valtiota ja ‘valtio’ pääasiassa valtiota x
— esimerkiksi Suomea. Filosofeilla on
itse asiassa vanhoja perinteitä luoda ja
uusintaa tätä nationalistista harhaa
imperiumien ja kaupan tuhansia vuosia
yhdentämässä Euroopassa ja Euroopan
500 vuotta yhdentämässä maailmassa:
muistettakoon vaikkapa Hegeliä,
Herderiä, Heideggeria ja Snellmania.

Viisauden harrastajien kannattaisi
kuitenkin vaihteeksi käyttää kielen
juonien paljastamisessa kouliintuneita
valmiuksiaan ja tunkeutua kansakunta-
diskurssin läpi. Ainakin niiden, jotka
toivovat hyvien pyrkimystensä jossain
määrin toteutuvan eivätkä halua tieten
tahtoen olla — tunnettujen esimerkkien
mukaisesti — sunnuntaihurskauteen
terapoivia sielunhoitajia tai eliitin
verbaalisia rattopoikia.

“Suomettuneen” ja “euroistuneen” ajat-
telun kosmopolitisoimiseksi voi menes-
tyksellä käyttää esimerkiksi käsillä
olevaa Teivo Teivaisen uutta kirjaa.
Tehtävään soveltuu tämä akateemisessa
lokeroinnissa kansainväliseen politiik-
kaan kuuluva tutkimus sikälikin, että
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