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EU:n asettamissa direktiiveissä, joissa vaaditaan palvelujen kilpailuttamista – silloinkin kun se johtaa suoranaisiin järjettömyyksiin.
Ei siis ihme, että Bentham ärsytti Marxia: juuri Benthamissa
ja hänen naturalistisessa ”hyödyn” periaatteessaan tiivistyy kuvitelma siitä, että omaa etuaan ajava yksityisomistaja on viimeinen sana ihmisluonnosta ja että kapitalistinen kilpailuyhteiskunta on luonnonjärjestyksen sanelema tosiasia, jota ei voi eikä
saa muuttaa.

MARKKINAT, ORJUUS JA LUONNONTILA
Miten ”luonnonjärjestyksen” mukainen yhteiskunta sitten toteutuu? Liberalististen teorioiden, sekä vanhojen että uusien,
vastaus voidaan tiivistää yhteen sanaan: markkinoilla. Nimenomaan markkinamekanismi – ei siis tuotannon piiri – nähdään
sinä mediumina, jonka kautta eristyneiden, atomisoitujen,
egoistista intressiään ja hyödyn maksimointia tavoittelevien yksilöiden pyrkimykset lopulta asettuvat sopusointuun ja tuottavat ihanteellisen, luonnollisen yhteiskuntatilan. Marxilla oli
taaskin aihetta purevaan kommenttiin:
Kiertokulun eli tavaranvaihdon alue […] on ollut todellakin synnynnäisten ihmisoikeuksien täydellinen Eeden.
Siellä on todellakin vallalla ainoastaan vapaus, tasa-arvoisuus, omistus ja Bentham. Vapaus! Sillä jonkin tavaran,
esim. työvoiman ostajan ja myyjän määrääjänä on ainoastaan heidän vapaa tahtonsa. He tekevät sopimuksia vapaina, oikeudellisesti yhdenveroisina henkilöinä. Sopimus on
se lopputulos, jossa heidän tahtonsa saavat yhteisen oikeudellisen ilmaisun. Tasa-arvoisuus! Sillä he suhtautuvat toisiinsa ainoastaan tavaran omistajina ja vaihtavat vastikkeen
vastikkeeseen. Omistus! Sillä kumpikin hallitsee vain
omaansa. Bentham! Sillä kumpikin huolehtii vain itsestään.
Ainoa voima, joka vie heidät yhteen ja keskinäissuhteeseen,
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on heidän itsekkyytensä, erikoisvoittonsa, yksityisetujensa
voima. Ja juuri sen tähden, että itsekukin pitää huolta vain
itsestään eikä kukaan toisestaan, kaikki toimivat olioiden
ennalta säädetyn sopusoinnun kautta […] yhteiseksi hyväksi, yhteishyötyä varten.16
Yhteiskunnallisten ja taloudellisten suhteiden naturalisointi on
syynä siihen, että liberalismille, sekä vanhalle että etenkin uusliberalismille, on ominaista depolitisaatio. Liike-elämän lait ovat
luonnon lakeja, alati ja kaikkialla päteviä, ja sen takia ne ovat
periaatteessa politiikan ulkopuolella ja politiikasta riippumattomia. Liberalistille onkin tunnusomaista ajatella, että poliitikkojen yritykset vaikuttaa taloudellisiin prosesseihin ja säädellä niitä joidenkin talouden ulkopuolisia periaatteita noudattaen ovat
turmiollisia ja ”keinotekoisia”.
Amerikkalainen politiikan tutkija Wendy Brown on paljon
keskustelua herättäneessä teoksessaan Undoing the Demos (2015)
esittänyt, että kun varhemmin oli vielä vallalla se aristoteelinen
näkemys, jonka mukaan ihminen on ”poliittinen eläin”, siinä
uusliberalismi korvaa politiikan taloudella. Homo politicuksesta
olisi näin tullut homo oeconomicus. Uusliberalismi on Brownin
mielestä sellainen rationaalisuuden muoto, jossa kaikki on ”ekonomisoitua”, kaikki inhimillinen toiminta nähdään markkinoihin liittyvänä ja kaikkia instituutioita vaaditaan hoidettavan
liikeyritysten tavoin. Vaikka kuvaus on ilmiötasolla osuva, ongelmana kuitenkin on se, että Brownin homo politicus, jota hän
tahtoo puolustaa uusliberalismin luomia ”ekonomisti-zombeja”
vastaan, on yhtä lailla ylihistoriallinen kuin valistusajattelijoiden
ihmiskuvakin. Juuri ”poliittisen ihmisen” yhteydessä Marx esittää Grundrissen johdannossa aivan ohimennen hyvin tärkeän
huomautuksen:
Ihminen on sananmukaisimmassa merkityksessä ζῶον
πολιτικόν [poliittinen eläin], ei ainoastaan eläin, jolle on
ominaista kanssakäyminen, vaan eläin, joka voi eristäytyä
muista vain yhteiskunnassa.17
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Marx täsmentää tässä Aristoteleen määritelmää ihmisestä. Lause on merkityksellinen useallakin tavalla. Ensinnäkin se on antiteesi Margeret Thatcherin väitteelle, että ei ole yhteiskuntaa,
on vain yksilöitä. Thatcher jatkaa tässä vanhaa robinsonaditeemaa. Todellisuudessa yksilöt konstituoituvat vain yhteiskunnan kautta, ja uusliberaalien niin ihailema homo oeconomicus
edellyttää syntyäkseen aivan tietyllä tavalla rakennettua ja toimivaa yhteiskuntaa, jolla on aivan tietyt historialliset edellytyksensä. Lisäksi Marx antaa ymmärtää, että vasta ”politiikka” sanan laajassa merkityksessä, toisin sanoen yhteisöllinen elämä,
luo ihmisen. Tästä näkökulmasta Wendy Brownin tekemä vastakkainasettelu homo politicuksen ja homo oeconomicuksen välillä suhteellistuu. Uusliberaalinen ekonomismi, kaiken alistaminen taloudelle, on vain näennäisesti epäpoliittista. Tosiasiassa
se on hyvinkin selväpiirteistä ja tietynlaista politiikkaa. Sitä ei
vain haluta esittää sellaisena, vaan mieluummin puhutaan ”taloudellisista luonnonvälttämättömyyksistä”, joiden edessä politiikka muka on voimaton.
Näin jo liberalistisissa yhteiskuntateorioissa ja ennen kaikkea
uusliberalismissa on jätetty suuria sosiaalisen elämän alueita
– ennen kaikkea talouden piiri – yhteiskunnan ulkopuolelle.
(Uus)liberalistille yhteiskunta on vain ohut kerros, joka sijoittuu perustavanlaatuisemman taloudellisen elämän, markkinoiden muodostaman ”luonnontilan”, päälle. Jälkimmäinen on se
tila, jota Hobbes kutsui kaikkien sodaksi kaikkia vastaan ja jossa
”ihmisen elämä on yksinäinen, kurja, häijy, raaka ja lyhyt”18; Hegel puolestaan kutsui sitä ”atomistiikan systeemiksi”, jossa henki lähtökohtaisesti menettää ”siveellisen määräytyneisyytensä”19.
Ja todellakin: Bentham totesi suoraan, että ”köyhyys ei ole lakien tuottamaa”, siis sosiaalis-taloudellinen ilmiö. Köyhät rinnastuvat hänellä villi-ihmisiin, jotka elävät yhteiskunnan ulkopuolella ikään kuin luonnontilassa20. Todellisuudessa tämä
näennäinen ”luonnontila” on synnytetty aivan tietynlaisella politiikalla, jota voisimme kutsua ”depolitisoivaksi politiikaksi”.
Ehkä on syytä painottaa sitä, että juuri historiattomuus, ajatus
siitä, että yhteiskunnassa on luonnontilan kaltaisia saarekkeita,
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joihin politiikka ei pure, on liberalistiselle ideologialle konstitutiivista. Tämän kaikkia seurauksia ei nimittäin aina näytetä oivalletun. Näin liberalistisen ajattelun historia on esitetty väärässä valossa: liberalismi on nähty virtauksena, joka 1700-luvulta
lähtien on johdonmukaisesti ja päättäväisesti puolustanut vapautta ja ihmisoikeuksia, ja kiteytynyt sellaisissa ihailtavissa dokumenteissa kuin USA:n itsenäisyysjulistus vuodelta 1776 tai
Ranskan vallankumouksen alkuvaiheessa laadittu Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus 178921. Tämä kieltämättä on yksi puoli
liberalismia – mutta miten sitten on mahdollista, että liberalismin suuriin oppi-isiin lukeutuva John Locke ei vain hyväksynyt
orjakauppaa, vaan vieläpä kodifioi sen laatimassaan Carolinan
siirtokunnan perustuslakiluonnoksessa? Locke ei jättänyt asiaa
tulkinnanvaraiseksi: ”jokaisella Carolinan vapaalla ihmisellä tulee olla absoluuttinen valta ja auktoriteetti neekeriorjiinsa, oli
heidän uskontonsa mikä tahansa”22.
Filosofian historian esityksissä Locken orjuuden puolustus
yleensä joko sivuutetaan kommentoimatta tai sitten sitä pidetään hänen epäjohdonmukaisuutenaan: Locke ei olisikaan ollut
tarpeeksi liberaali, vaan olisi joillakin alueilla tehnyt myönnytyksiä, jotka ovat ristiriidassa liberalismin periaatteiden kanssa.
Italialainen marxisti Domenico Losurdo osoittaa kuitenkin analyysissaan Liberalismin musta kirja23 varsin vakuuttavasti, että
orjuuden hyväksyminen oli päinvastoin klassisen liberalistisen
ajattelun eräs pysyvä ja olennainen puoli. Losurdo esittää teesinsä pohjustukseksi runsaasti materiaalia alkaen USA:n itsenäisyystaistelun keulakuvista George Washingtonista ja John
Adamsista, jotka syyttivät brittihallitusta siitä, että se yrittää tehdä heistä, vapaista amerikkalaisista, ”kurjasti sorrettuja niin
kuin musta väestönosamme”24.
Orjuutta itsestäänselvyytenä pitäneet varhaiset amerikkalaiset liberaalit Washington ja Adams olivat ehkä naiivin suorasukaisia, mutta epäjohdonmukaisia he eivät olleet sen enempää kuin Lockekaan. Orjuuden puolustelu sopi päinvastoin
erinomaisen hyvin yhteen liberalismin ideologian kanssa. Orjuus näet oli ”luonnontilaa”, se oli jotain vapaiden miesten
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muodostaman järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella olevaa.
Orja oli samalla lailla poliittisen ihmisyhteisön ulkopuolella kuin
kotieläimet tai karja. Näin ”[o]rjuus ei jatkanut olemassaoloaan
kolmen libaraalin vallankumouksen menestyksestä riippumatta.
Päinvastoin, se saavutti huippunsa niiden seurauksena”, toteaa
Losurdo25. Liberalistisen kapitalismin orjuus oli pääosin
plantaasiorjuutta, ja vaikka historialliset vertailut tietysti ovat
aina hankalia, voidaan perustellusti väittää, että uudenaikainen
chattel slavery oli monin verroin pahempaa ja epäinhimillisempää kuin antiikin orjuus. Toisin sanoen: liberalismi ja orjakauppa, yksilönvapauden julistus ja ihmisten ostaminen ja myyminen
markkinoilla kulkivat käsi kädessä – talous siirrettiin siinä poliittisen ulkopuolelle, ”luonnontilaan”, missä orjuus oli mahdollista.
Liberalismin historiallinen voittokulku ei näin suinkaan ollut
vain vapauden piirin laajentumista ja emansipaation etenemistä.
Oikeampaa olisi luonnehtia sitä ”vapauden ja vapaudenvastaisuuden” yhteenpunoutumiseksi, emansipaation ja de-emansipaation yhtäaikaiseksi etenemiseksi26.

LIBERALISMISTA UUSLIBERALISMIIN
Uusliberalistiset teoriat eivät tee olennaisia muutoksia näihin
klassisen liberalismin ajatuskuvioihin; uutta niissä on pikemmin
vain se päättäväisyys, suorastaan raivo, jolla markkinataloudellisen ”luonnontilan” sfääriä pyritään laajentamaan ”politiikan”
kustannuksella. Uusliberalismin yhteiskunnallista ohjelmaa voidaankin luonnehtia toteamalla, että siinä pyritään laajentamaan
luonnontilan piiriä ja saman tien kaventamaan politiikan, yhteiskunnallisesti sovittavien asioiden aluetta. Tietenkin tämä ”luonnontila” on näennäistä ja ideologista, koska se voidaan toteuttaa
ja sitä ylläpitää vain poliittisin keinoin. Uusliberalististen toimenpiteiden läpiajossa vedotaan ”välttämättömyyteen”, joka
useimmiten ei ole muuta kuin toinen nimitys ”luonnonlakien”
anonyymille pakolle – luonnonlakien, joiden katsotaan vallitsevan myös talouselämässä ja olevan näin politiikan ulkopuolella.
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Yrityksetkin puuttua talouden toimintaan poliittisten päätösten
avulla leimataan kohtalokkaaksi luonnon omien mekanismien
sorkkimiseksi. Samalla hurskaasti suljetaan silmät siltä tosiasialta,
että uusliberalistisen komennon ylläpito – tarpeen vaatiessa jopa
kokonaisten valtioiden, kuten Kreikan, pakottaminen polvilleen
– vaatii todella drastisia poliittisia otteita.
Mutta vaikka uuliberalismi jatkaakin klassisen liberalismin
teemoja niitä usein radikalisoiden, kehitys liberalismista uusliberalismiin ei ollut suoraviivaista. Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen kapitalismi siirtyi kehitysvaiheeseensa, jota kutsutaan
– Gramscin käyttämään terminologiaan nojaten – ”fordistiseksi”;
myös ”taylorismi”, joka viittaa tehdastyön rationaaliseen organisointiin, on käypä termi. Tällä kaudella klassinen liberalismi sai
antaa tietä keynesiläiselle ajattelulle, jossa vapaan kilpailun sijasta
korostettiin valtiollisen ohjauksen ja luokkien välisen kompromissin (”sosiaalisen kumppanuuden”) merkitystä. Termeinä fordismi, taylorismi ja keynesiläisyys luonnehtivat aikaa, jolloin
keskeisessä asemassa tuotantoelämässä oli klassinen teollisuustyö,
massakulutus, liukuhihnatyö; tuon ajan ihmiskuva voidaan tiivistää sanoihin homo faber: ihminen tuottavana, tehdaskurin
alaisena olentona, joka muokkaa sekä yhteiskuntaa että omaa
olemustaan taylorilais-fordistisen teollisuusyhteiskunnan periaatteiden mukaisesti.
Vasta 1970-luvulle tultaessa, kun fordistisen kapitalismin
malli liukui yhä syvemmälle kriisiin ja usko keynesiläisiin säätelymekanismeihin alkoi rapautua, vanhan kovan linjan liberalismin ja benthamilaisen utilitarismin comeback kävi mahdolliseksi. Friedrich von Hayekin, Ludwig von Misesin ja Milton
Friedmanin edustama, siihen asti tieteen marginaalissa elänyt,
klassisen liberalismin ja utilitarismin lähtökohtia absolutisoinut
suuntaus murtautui yhtäkkiä eristyksestään ja alkoi nousun länsimaisen talousajattelun vallitsevaksi paradigmaksi. Samalla
tayloristisen ajan homo faberin tilalle astui homo oeconomicus,
”tuottavan ihmisen” sijaan tuli rationaalisia valintoja joka hetki
tekevä ihminen. Prosessi ei tietenkään ollut luonnonvoimainen,
epäpoliittinen. Kuten David Harvey purevasti huomauttaa,
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ensimmäinen maa, jossa uusliberalismin ohjelmaa alettiin toteuttaa, oli Chile heti Pinochetin kaappauksen jälkeen 1973
– aiemmissa demokratian oloissa moista ohjelmaa tuskin oltaisiinkaan saatu myytyä kansalle27.
Pinochetin jälkeen tulivat Thatcherin ja Reaganin hallitukset,
jotka onnistuivat runnomaan uusliberalismin keskeiset poliittiset tavoitteet läpi myös johtavissa länsimaissa. Uusliberalistinen
projekti ei kuitenkaan ole pelkästään (talous)poliittinen. Ei ole
liioiteltua väittää, että se pyrkii myös tuottamaan ”uuden ihmisen” – miltei välittömästi sen jälkeen kun sekä tayloristisen utopian täysin rationaalinen tuottaja että sosialistisen suunnitelmatalouden uusi, kommunistinen ihminen oli ehditty heittää
historian roskatynnyriin. Uusliberalismin tavoitteleman ihmisihanteen on täsmällisesti ilmaissut Margaret Thatcher kuuluisaksi tulleessa tokaisussaan: ”There is no such thing as society, only
individual men and women”28.
Uusliberalistisen talouspolitiikan voittokulku on merkinnyt
myös homo oeconomicuksen ”teoriaimperialismin”29 levittäytymistä sellaisillekin aloille, joiden aiemmin on katsottu olevan
taloustieteen kompetenssipiirin ulkopuolella. Keskeisiin uusliberalismin taloustieteilijöihin kuuluva amerikkalainen Gary
S. Becker nojautuu Benthamin ja utilitaristien ”intressin” käsitteeseen pyrkiessään kehittelemään kaikenkattavaa ihmisten
motivaation selittävää teoriaa. Beckerin mukaan kaikki ihmisten toiminta on selitettävissä talouden näkökulmasta. ”Argumenttini ydin on”, selittää Becker, ”että ihmisten käyttäytyminen ei ole skitsofreenista […] Kaikkea inhimillistä
käyttäytymistä voidaan päinvastoin tarkastella siten, että ollaan
tekemisissä toimijoiden kanssa, jotka maksimoivat hyötynsä
vakaan preferenssijärjestelmän pohjalta ja hankkivat erilaisilla
markkinoilla itselleen optimaalisen määrän informaatiota ja
muita tekijöitä”30.
Teoksissaan Becker tarkastelee, usein mutkikkaiden matemaattisten mallien avulla, sellaisia asioita kuin ”avioliitosta saatava hyöty” tai ”lapset kestokulutustarvikkeina”. ”Lapsista saatavaa hyötyä verrataan hyötyfunktion tai indifferenssikäyrien
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järjestelmän avulla muihin hyödykkeisiin. Indifferenssikäyrien
kulku riippuu lapsiin kohdistetuista suhteellisista preferensseistä, tai toisin ilmaisten ‘mieltymyksistä’”31. Beckerin usko siihen,
että ihminen voidaan redusoida herkeämättä rationaalisia
(”hyödyllisiä”) valintoja tekeväksi automaatiksi menee niinkin
pitkälle, että hänen mukaansa lähes jokaista kuolemaa voidaan
pitää itsemurhana – ihminen, joka kuolee, on tavallaan itse syypää siihen, koska ei ole osannut arvioida riskejä riittävän hyvin
ja on siis tehnyt terveytensä kannalta huonoja valintoja32.
Suomessakin käyty keskustelu siitä, onko epäterveellisillä
elämäntavoillaan itselleen sairauksia aiheuttaneilla henkilöillä
sama oikeus hoitoon kuin ”järkevästi” eläneillä, heijastaa juuri
näitä uusliberalistisia ajatusmalleja. Vastaavanlaista argumentaatiota on esitetty muillakin aloilla – on esimerkiksi väitetty,
että valtion ei tule auttaa ihmisiä, jotka ovat ylivelkaantuneet
jouduttuaan kahden asunnon loukkuun, koska he ovat tietoisesti tehneet riskialttiita valintoja ja saavat siis itse kantaa vastuun niistä. Jotkut tutkijat ovat kuvanneet tätä ilmiötä sanalla
new prudentialism – ”uusi järkevyysajattelu”. Tosin kun tietää
englannin sanan prudent muut merkitykset, tekee välillä mieli
kääntää se ”uudeksi tekopyhyydeksi”. Siinähän sysätään vastuu
tehdyistä valinnoista kokonaan yksilöille, kysymättä lainkaan
sitä, onko ihmisillä todella ollut edellytyksiä täysin harkitun
mielipiteen muodostamiseen. Keuhkosyöpä on epäilemättä tupakoitsijoiden itse itselleen aiheuttama sairaus, mutta mikä
osuus tupakkateollisuuden ja mainostajien markkinointikampanjoilla mahtaakaan olla siihen, että tupakointi on niin yleinen ja suosittu tapa? Tai jos ajatellaan asuntokaupoissaan epäonnistuneita ihmisiä, niin mikä on lainaa liian helposti
tarjonneen pankin tai asuntomarkkinat vapauttaneen hallituksen vastuu?
Niin tai näin, juuri tästä ”prudentialismista” on tullut ”kehittyneen liberalismin” (lue: uusliberalismin) hallitustapa. Uusliberalismin hallitustapa pohjautuu ”valintojen teknologioihin”, erilaisten tehokkuutta lisääviksi kuviteltujen valinta- ja
kilpailutustilanteiden luomiseen ja institutionalisoimiseen.
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Tässä uusliberalistit ovat jopa radikaalimpia kuin vanha
Bentham. Engelmannin sanoin:
Tämä prudentialismi, joka siirtää yksilöiden suorittaman
laskelmoinnin varaan kaiken, alkaen terveydestä ja päätyen
henkilökohtaiseen turvallisuuteen, kasvatukseen, itsensä
työllistämiseen, vanhuudenturvaan, on tehnyt ‘julkisille’ ja
‘yksityisille’ instituutioille mahdolliseksi sysätä yhä kuumeisemmin valintoja tekevän agentin kannettavaksi koko joukon tehtäviä. Samalla se on moninkertaistanut jokaiseen
uuteen päätöstentekohorisonttiin liittyvät epävarmuudet.
Niin raskaalta taakalta kuin nämä epävarmuudet yksilön
kannalta vaikuttavatkin, ovat ne valintateoreetikkojen mielestä kuitenkin hedelmällisiä epävarmuuksia, jotka johtavat
maksimaaliseen tulokseen kokonaisuuden kannalta.33
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