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gisen diskurssin avulla tuotetuksi.
No, teorioista takaisin itse asiaan: miksi

juuri IMF koki talousideologian vastai-
sen retoriikan vaaralliseksi ja miksi juuri
Garcían tapauksessa? Tähän kysymyk-
seen Teivainen ei anna suoraa vastausta,
mutta hänen kirjansa tarjoaa siihen
runsaasti aineksia: IMF on selvästikin
rajatapaus, jonka pitäminen talouden  ja
politiikan rajan turvallisella puolella  tuot-
taa erityisiä vaikeuksia. Se on virallisesti
poliittisesti neutraali talousorganisaatio,
jota kuitenkin hallitsevat rikkaiden
maiden poliitikot rahoitusosuuksiensa
suhteessa ja joka lainaa rahaa maidensa
talouden hoitamisessa vaikeuksiin jou-
tuneille ministeripoliitikoille. Toisaalta
IMF-keisarin alistamia “köyhiä” ministe-
reitä ja presidenttejä on harvalukuinen
joukko, joten yhden García-lapsen
huudot ideologiavaatteiden olematto-
muudesta olivat vaarassa johtaa vallan-
käytön kiusalliseen alastomuuteen.

Maailmanjärjestelmämme — jota voisi
huoletta kutsua kapitalistiseksi, ellei
Marx-uskovaisten typeryys ja vallanhimo
olisi tehnyt Marxin arvokkaaseen työhön
liittyvistä assosiaatioista niin arveluttavia
— on siis huipultaan erityisen herkkä sitä
pönkittävän ideologian dekonstruktiolle.
Samaa haavoittuvuutta esiintyy kuiten-
kin myös järjestelmän pohjalla, köyhien
ihmisten jokapäiväisen selviytymisen
tasolla:

Talous saa suuren osan legitimi-
teettiään siitä, että ihmisten toimeentulo
ainakin näyttää riippuvan siitä. Köyhät
ihmiset eivät useinkaan työskentele tai
ole asiakkaana missään organisaatiossa,
joka olisi mukana virallisissa talous-
luokituksissa ja -laskelmissa. Silti he
tulevat toimeen. Talous on heidän kan-
naltaan vain haitta: se pyrkii monopoli-
soimaan niitä yhteisiä resursseja, joista
heidän selviytymisensä riippuu.

Antropologian ja historian inspiroi-
mana köyhien toimeentuloon liittyvää
työtä kutsutaan usein taloudeksi: talou-
den epäviralliseksi tai autonomiseksi
sektoriksi. Tämä laajennus ei kuitenkaan
pelasta talouskäsitettä rapautumiselta:
köyhien “talous” niveltyy saumattomasti
heidän perhe-elämäänsä, ystävyys- ja
tuttavuusverkostoihin sekä poliittisiin
kamppailuihin resurssien käytöstä.

Teivainen sivuuttaa talouden epäviral-
lisen sektorin yhdellä sen laittomuuteen
liittyvällä maininnalla. Pro gradussaan
(Perun kansallinen erityisyys ja liberaalin
ortodoksian globalisoituminen: Presidentti
Alan García, Perun talouseliitti ja
velkakriisin tiedonpoliittiset valtame-
kanismit 1985-88. Helsingin yliopiston
yleisen valtio-opin laitos, 1992), johon
käsillä oleva kirja suurimmaksi osaksi
perustuu, hän kirjoittaa köyhien talou-
desta hiukan enemmän. Siinäkään hän
ei kuitenkaan kiinnitä huomiota tätä
koskevien teorioiden poliittiseen ja talous-
ideologiaa kyseenalaistavaan merki-
tykseen.

Tämä on vahinko. Liiallinen keskitty-
minen maailmanjärjestelmän makrota-
solle saa Teivaisen jättämään lupaavasti
alkaneen talouden politisoinnin kesken.
Monin paikoin kirjassaan hän kaikesta

kriittisyydestään huolimatta käyttää
ortodoksisen taloustieteen käsitteitä,
ikään kuin ne ilmaisisivat jotakin poliit-
tisesti neutraalia yhteiskunnan tilasta.
Esimerkiksi kirjansa lopussa hän kirjoit-
taa: “Ei ole myöskään mahdotonta, että
bruttokansantuotteen kasvattaminen
johtaa neoliberaalien lupausten mukai-
sesti ajan myötä vaurauden tihkumiseen
Perun köyhimmille kin asukkaille —
vaikkakin tällä hetkellä suuntaus on
päinvastainen.”

Bruttokansantuotteen kasvu merkitsee
kuitenkin — ellei kansalliselle niin aina-
kin globaalilla tasolla — usein vain sitä,
että resursseja on taas siirretty köyhiltä
rikkaille, jolloin köyhät joutuvat hen-
kensä pitimiksi myymään itsensä tai
lapsensa eliiteille halvoiksi roboteiksi tai
masturbointialustoiksi. Vaikka kolikko-
vaurautta heidän taskunpohjiinsa
putoileekin, mikään ei kompensoi elämän
tärvelemistä.

Teivainen kuten myös monet muut
Foucault’n inspiroimat tutkijat ei näytä
oikein huomaavan kuinka rajun ratsun
selkään on tullut istuttua. Tai sitten hän
on huomannut mutta vauhdin huimaus
on saanut hänet vetämään tiukasti
ohjaksista. Oli miten oli, taloustieteel-
listen koulukuntien ja arkipäivän talous-
oppien näkeminen erilaisten eliittien
valtapyyteitä tukevina ideologisina
diskursseina johtaa loogisesti koko
modernin talouden ja ihmisten hyvän
välisen yhteyden kyseenalaistamiseen.

Koska tähän samaan tulokseen tullaan
myös ekologisen kriisin kautta, minun ja
monien muiden ympäristöliiketaustan
omaavien tutkijoiden on helppo olla
johdonmukaisia sovellettaessa ideologia-
teorioita talouteen. Teivaiselle ja
hänenkaltaisilleen vasemmistosta läh-
teville tutkijoille se on vaikeampaa:
marxilainen vasemmistohan on jakanut
“porvariston” kanssa uskon talouteen
hyvinvointia tuottavana koneena.

Talouden politisoinnin keskeneräisyys
Valtioiden kurinalaistaminen globalisoi-
tuvassa maailmassa -kirjassa mahdollis-
taa lukutavan, joka tukee Iiro Viinasta
ja kumppaneita: kun kerran vastapoolia
IMF:lle ei ole syntynyt, on valtioiden ja
ihmisten kannalta parasta vain alistua
IMF:n vaatimuksiin. Tietovaltateoriat,
joiden mukaan jo pelkästään toisin
puhuminen voi uhata vakiintunutta
valtaa, merkitsevätkin yllättäen vain
sitä, että talouden välttämättömyydet
muuttuvat yhtä lailla pakottaviksi
poliittisiksi välttämättömyyksiksi.

Kun sen sijaan ekologian ja epäviral-
lisen talouden inspiroimana nähdään
talouden poliittisuus myös mikrotasolla,
ei välttämättömyyksien purkamista
tarvitse hakea vain hämärässä tulevai-
suudessa toteutuvasta globaalista poliit-
tisesta yhteisöstä. Huomattaessa ihmis-
ten todellisen elämän ja talouskoneen
ristiriita poliittisista säädöistä riippu-
mattomaksi ei valtiokeskeisyyden hylkää-
minen siirrä yhteiskunnallisen toiminnan
ja vaihtoehtojen kontekstia pelkästään
maailmanjärjestelmän tasolle: kun ihmis-
ten elämät tulkitaan eettisinä eikä talou-
dellisina projekteina, jokainen “talous-

vammainen” kylä ja kortteli voi olla tässä
ja nyt talousyhteiskunnan vaihtoehto,
joka tuottaa suunnattomasti inhimillistä
arvoa.

Olli Tammilehto

HUONO-OSAISET
HYVINVOINTIVALTIOSSA

Matti Heikkilä ja Kari Vähätalo (toim.),
Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion
muutos. Gaudeamus, Tampere 1994.
310 s.

Onko edessämme hallittu kurjistu-
minen vai selviävätkö vain vahvat ja etuoi-
keutetut taistelussa yhä niukemmista
taloudellisista ja materiaalisista resurs-
seista? Millaiseksi köyhyys ja huono-
osaisuus ovat nykypäivän hyvinvointi-
yhteiskunnassa muotoutuneet? Minkä-
laisia vaikutuksia 1990-luvun lamalla
on hyvinvointiyhteiskunnan huono-
osaisten asemaan? Esimerkiksi näihin
ajankohtaisiin kysymyksiin etsii vas-
tausta joukko suomalaisen huono-
osaisuuden tutkijoita teoksessa Huono-
osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos.

Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion
muutos koostuu kahdestatoista erillisestä
artikkelista, jotka käsittelevät suoma-
laista köyhyyttä 1800-luvulta nykypäi-
vään. Tarkastelun kohteena ovat paitsi
huono-osaisuuden tutkimus sinänsä
myös keskeiset huono-osaisuuteen
liittyvät käytännön ongelmat kuten yli-
velkaantuminen, viime vuosina käyty
syrjäytymiskeskustelu, prostituutio,
köyhyyden periytyminen sukupolvelta toi-
selle sekä nuorten selviytymis-mahdolli-
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suudet aikuisuuden kynnyksellä. Kari
Vähätalon ja Tuula Helneen artikkelit
tarkastelevat 1980- ja 1990-lukujen alun
huono-osaisuustutkimusta ja sen ideolo-
gisten painopisteiden muutosta. Veli-
Matti Ritakallio, Anna Rönkä ja Raimo
Parikka tutkivat huono-osaisuutta
yhteiskunnallisena ilmiönä ja prosessina
sekä menneisyydessä että modernissa
hyvinvointivaltiossa. Mielenkiintoista
tutkimusta tällä samalla alueella ovat teh-
neet myös Antti Häkkinen ja Pia
Leminen, joiden artikkelit käsittelevät
suomalaista prostituutiota kahdesta
hyvin erilaisesta näkökulmasta. Antti
Häkkisen tutkimus osoittaa, ettei prosti-
tuutio ja kaupallinen seksi ole suoma-
laisessa yhteiskunnassa mitenkään uusi
asia. Häkkisen mukaan prostituutio
kukoisti 1800-luvun Suomessa kuten
missä tahansa eurooppalaisessa suur-
kaupungissa. Vuosisadan lopulla ilmiö
hävisi julkisesta katukuvasta lähes
kokonaan, kunnes palasi jälleen näky-
västi esiin 1990-luvulla. Kiinnostava
kysymys onkin se, minkälainen yhteys
taloudellisella lamalla on prostituution
lisääntymiseen. Pia Leminen tuo prosti-
tuutiokeskusteluun naisnäkökulman,
joka tutkii puolestaan sitä, voidaanko
prostituutiosta irtautua ja palata takai-
sin “normaalin” elämän pariin.

Anneli Pohjolan ja Petri Virtasen
artikkelit sekä Hannele Forsbergin,
Marjo Kurosen, Tarja Pösön ja Aino
Ritala-Koskisen yhteisartikkelit pohti-
vat, kykeneekö hyvinvointivaltion sosiaa-
lipolitiikka ja sosiaalityö todella autta-
maan huono-osaisia väestöryhmiä?
Lopuksi Pentti Rönkkö sekä Matti
Heikkilä tarkastelevat, miten sosiaali-
poliittinen turvaverkko vaikuttaa huono-
osaisuuteen ja sen ilmenemiseen. He
kysyvät, voiko sosiaalipoliittinen järjestel-
mämme itse asiassa koko moninaisuu-
dessaan jopa tuottaa väliinputoajia ja
huono-osaisia.

Vaikka eri aiheita tarkastellaan eri
artikkeleissa hieman erilaisista näkökul-
mista, on teoksen peruslinjana huono-
osaisuuden sosiaalipoliittinen tutkimus
ja sen ongelmat. Tarkoituksena on objek-
tiivisen kuvan luominen huono-
osaisuuden ilmenemisestä Suomessa
sekä sosiaalityön todellisista mahdol-
lisuuksista huono-osaisuuden ja köyhyy-
den vähentämisessä. Tarkastelutapa on
deskriptiivinen eivätkä kirjoittajat pyri
arvottamaan tiettyä toimintapolitiikkaa tai
erilaisia käyttäytymismalleja. Tämän
deskriptiivisen esitystavan vuoksi teos ei
esitä — eikä siis myöskään pyri esittä-
mään — mitään selviä teoreettisia johto-
päätöksiä tai käytännön sosiaalipoliitti-
sia ratkaisuja siihen, miten köyhyys ja
huono-osaisuus saataisiin poistettua
suomalaisesta yhteiskunnasta. Esite-
tyistä tutkimuksista käy näin ilmi se,
etteivät sosiaalipolitiikassa käytetyt eri-
laiset teoriat ja mallit onnistu antamaan
selviä käytännön ratkaisuehdotuksia
huono-osaisuuden ongelmiin. Niiden
avulla voidaan pikemminkin vain kuvata
ja analysoida erilaisten yhteiskunnal-
listen ilmiöiden mahdollisia lainalai-
suuksia. Tällöin esitetty teoria ja saadut

tutkimustulokset eivät tarjoa suoraan sel-
laista normatiivista mallia, mihin    tarttua
ja mistä katsoa suuntaa vaikkapa tule-
valle sosiaalipolitiikalle ja hyvinvointival-
tion tulevaisuudelle. Teorian saavut-
tamien yleistysten avulla avulla voidaan
kuitenkin tuoda esille todellisessa yhteis-
kunnassa tapahtuva kehitys ja olemassa-
olevat epäkohdat. Tämän kehityksen me
voimme puolestamme tarpeen vaatiessa
kyseenalaistaa. Vasta löydettyämme
vallitsevat epäkohdat,voimme ryhtyä
toimeen niiden korjaamiseksi.

Tutkimusten deskriptiivisyydestä
huolimatta lukija saa kuitenkin sen yleis-
kuvan, että periaatteessa kaikki kirjoit-
tajat ovat hyvinvointivaltion puolella eikä
kukaan heitä ole valmis siirtämään
ainakaan koko vastuuta huono-osaisista
julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille.
Vaikka suomalaisessakin hyvinvointi-
keskustelussa korostuu nykyään entistä
enemmän uusliberalistinen ideologia, joka
korostaa yksilön omistusoikeuksia ja
minimaalista valtiota, puhuvat teoksessa
esitetyt historialliset kuvaukset ja empii-
riset tutkimukset selvästi hyvinvointival-
tion puolesta. Uusliberalistien kaipaama
kansalaisyhteiskunta, jossa valtion byro-
kratia halutaan korvata kansalaisten
yksityisellä yhteistyöllä, yhteisillä
päämäärillä ja keskinäisellä huolenpi-
dolla, ei ainakaan historian varjolla näytä
huono-osaisten kannalta turvalliselta
ratkaisulta. Jos ja kun huono-osaisia
näyttää aina olevan jopa hyvinvointiyh-
teiskunnassa, on myös heille turvattava
ihmisarvoinen elämä ja materiaalinen
peruselintaso. Hyvinvointivaltion ongel-
maksi teoksessa kuitenkin nähdään se,
että valtion byrokratiassa on sekä selviä
porsaanreikiä että kohtuuttomia vaati-
muksia, jotka saattavat luoda sosiaalitur-
van väärinkäyttäjiä. Tästä ryhmästä
kehittyy puolestaan helposti “uus-
avuttomia”, jotka pitkällä tähtäimellä
syrjäytyvät yhteiskunnan sosiaalisesta ra-
kenteesta.

Keskeinen ongelma köyhyyden tutki-
muksessa on teoksen mukaan se, että
vaikka näemme kyllä köyhyyden sinänsä,
emme välttämättä aina huomaa yksit-
täisiä köyhiä ihmisiä. Käsitteellisellä ja
teoreettisella tasolla ongelmia tuottaa
nimenomaan köyhyyden ja huono-
osaisuuden määrittely sekä elintason
mittaaminen ja vertaileminen eri ihmis-
ten, erilaisten ihmisryhmien ja
olosuhteiltaan poikkeavien valtioiden
kesken. Objektiivisen ja absoluuttisen
köyhyysrajan määritteleminen on aina
vaikeaa. Nykyään näyttääkin siltä, että
hyvinvointivaltiolle tyypillisin köyhyyden
muoto on relatiivinen eli suhteellinen
köyhyys. Toisin sanoen monet hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa elävät voivat kokea
olevansa köyhiä esimerkiksi suhteessa sii-
hen, mitä heidän naapurinsa tai
tuttavansa omistavat. Absoluuttinen
köyhyys on puolestaan köyhyyttä kaik-
kien kriteerien mukaan eli se on elämää
hengissäsäilymisen reunaehdoilla. Näin
esimerkiksi kehitysmaiden köyhyyteen tai
1800-luvun Suomen huono-osaisten
asemaan verrattuna näyttävät nyky-
päivän köyhien asiat olevan paljon

paremmalla mallilla. Hyvinvointivaltiossa
absoluuttisesti köyhien tilalle onkin
kehittynyt huono-osaisten ryhmä, jota
kutsutaan yhteisnimellä “uusköyhät”.
Hyvinvointiyhteiskunnan luomat uudet
odotukset elintasosta sekä oman aseman
ja varallisuuden vertaaminen yhteiskun-
nan muihin jäseniin tai yhteiskunnan
keskiarvoon, on vienyt ihmisiä velka-
loukkuun. Pysyäkseen yhteiskunnan
keskitasolla, on moni kuluttanut reilusti
yli varojensa. Mikäli velkojen maksuun
ei löydy apua, saattaa tämä suhteellisesta
köyhyydestä alkunsa saanut kierre joh-
taa lopulta myös todelliseen puutteeseen
ja absoluuttiseen köyhyyteen. Toisaalta
työttömyyden lisääntyminen on johtanut
siihen, että yhä useammat joutuvat
nykyään elämäään tyttömyyskorvausten
ja toimeentulotuen varassa. Lisäksi niin
kutsuttu pysyvä-tilapäisyys työmarkki-
noilla (sekä siis myös työttömyydessä)
on muuttanut käsitystä ansiotyöstä ja
sen merkityksestä.

Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion
muutos on monipuolinen kuvaus köyhyy-
destä ja huono-osaisuudesta suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Vaikka kirja on
tarkoitettu lähinnä yliopistojen ja kes-
kiasteen oppikirjaksi, on se hyödyllistä
luettavaa kaikille suomalaisesta sosiaali-
politiikasta ja hyvinvointivaltion kohta-
losta kiinnostuneille. Siitä huolimatta,
että huono-osaisuuden ongelmia käsitel-
lään nimenomaan sosiaalipoliittisen
tutkimuksen näkökulmasta, antaa teos
hyödyllistä historiallista ja empiiristä
tietoa hyvinvointivaltion kehityksestä
myös filosofian opiskelijoille, opettajille ja
tutkijoille. Teoreettisenkin oikeudenmu-
kaisuuspohdiskelun taustalle tarvitaan
kuitenkin aina myös käytännön tietoa
ja empiirisiä esimerkkejä.

Sirkku Hellsten
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Erkki Vettenniemi, Toinen hallitus:
Aleksandr Solzhenitsyn, venäläinen
kirjailija. Taifuuni, Helsinki 1994.
182 s.

Tamperelainen tutkija Erkki Vetten-
niemi on kirjoittanut erinomaisen
oppaan Solzhenitsynistä, jonka elämä
ja kirjallinen tuotanto on verrannollinen
kokonaiseen aikakauteen. Vettenniemen
ansiosta siihen pääsee vaivatta käsiksi
aiheeseen vähemmän perehtymätönkin.
Kirjoittaja välttää taitavasti vaaran upota
kohteensa loputtomaan hetteikköön ja
antaa lukijoilleen kestävät pitkospuut
edetä solzhenitsynismissä eteenpäin.
Samalla suomalaiset saavat tuiki tar-
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