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ole tätä muuttanut. Kuten Sari Salin sanoi puhuessaan 
Paasilinnan Jäniksen vuodesta: ”Peto on mielikuvissamme 
jo valmiiksi hirviö.” Ei ole yhdentekevää, millä nimillä 
sutta kutsumme.

Hiedanpään mukaan Suomessa ei ole mekanismeja, 
jotka auttaisivat ihmisen ja suden yhteiseloa. Aina on 
vain pyritty pääsemään sudesta eroon: ”Uudenlaiset lä-
hestymistavat ovat välttämättömiä. Ihmisten käyttäyty-
mistä ja asennetta pitäisi muuttaa.”

Suuri kysymys on tietenkin, miten. 
Semioottisesti, tutkimalla suden eri nimiä ja rooleja, 

Hiedanpää kertoi pyrkivänsä ymmärtämään, ”miksi 
suden kanssa on niin vaikeaa”. Yhdeksi ratkaisuksi hän 
ehdottaa käyttäytymistiedettä: ”Vaikutetaan ihmisen 
käyttäytymiseen muuttamalla ympäristöä.”

Ihmiseen kirjaimellisesti sisäänkirjoitettujen käsi-
tysten muuttaminen tuntuu silti aika haastavalta tehtä-
vältä. Niin kuin yleisöstä eräs kirjallisuudentutkijaksi il-
moittautunut kysyi: miten muutos on mahdollinen, kun 
suden pahuus on kirjoitettu historiaan, myytteihin ja 
tarinoihin? Pitäisikö kirjoittaa valtava määrä toisenlaisia 
tarinoita?

Mitään universaalia ratkaisua Hiedanpää ei toki ta-
voittele. Pienistä teoista voi kuitenkin tulla suuria – hy-
vässä ja pahassa.

Lea Laitinen puhui päivillä otsikolla ”Hän vai se? 
Pronominien käyttö eläimistä”. Laitisen mukaan hän-
pronomini eläimistä puhuttaessa on vanha piirre suomen 
kielessä, mutta se hävisi 1800-luvun lopussa, jolloin sa-
nojen ”hän” ja ”se” välinen valinta problematisoitui. To-
peliuksen Maamme kirja oli tässä suhteessa vedenjaka-

jalla. Teoksen ensimmäisessä suomennoksessa käytettiin 
hän-pronominia, mutta toisessa, Cajanderin käännök-
sessä pronominiksi oli vaihdettu järjestelmällisesti se. 
Teoksella on ollut miljoonia lapsilukijoita, jotka ovat op-
pineet käytänteen.

Laitinen esitti, että pronominin valinnalla on väliä. 
Viittaamalla esimerkiksi laumaan tai karjaan sanalla ”he”, 
tehdään lauman jäsenistä yksilöitä. Tämä toimii toisinkin 
päin: Lauri Viita halusi kyseenalaistaa ihmisen yksilölli-
syyden, ja runoissaan hän käyttää ihmisjoukosta sanoja 
”karja” ja ”lauma”. 

Voiko eläimistä puhuttaessa välttää moraalisia ase-
telmia? 

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen 
seuran esittelyssä aktiivit Jouni Teittinen ja Outi Ra-
tamäki huomauttavat:

”Kaikissa tutkimuksissa on omat eläinpoliittiset taustasi-
toumuksensa, vaikka niitä ei aina tiedosteta tai tuoda esille. 
[...] Erityisesti kriittisen eläintutkimuksen tekijät haluavat 
kuitenkin muistuttaa, että on usein yhtä poliittista sivuuttaa 
eläineettiset näkökulmat kun ottaa ne huomioon.”1

Viimeisen voisi yleistää: nykyään tiedämme liikaa, jotta 
eläineettiset kysymykset voisi naiivisti ohittaa. 
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Berardin perusasetelma on suoraviivainen. 
Kyberavaruus – tietoverkkojen ja digitaa-
listen laitteiden varassa tapahtuva infor-
maation välitys, muokkaus ja luominen 
– on kooltaan jo nyt valtava, oikeastaan yk-

sittäiselle ihmiselle ääretön. Sen tapahtumat ovat epäin-
himillisen nopeita. Algoritmisen hallinnan myötä kybera-

varuus laajenee ja kiihtyy yhä. Sen sijaan kyberaika, jossa 
ihmiset tulkitsevat ja työstävät kyberavaruuden merki-
tyksiä, on rajallinen ja sidottu ihmiskehojen nopeuksiin. 
Näiden kahden kasvava yhteismitattomuus on Berardin 
mukaan juurena psykososiaalisen maailman muutokseen 
ja sisäisen kokemuksen (inner touch) mutatoitumiseen, 
joka oirehtii monenlaisina psykopatologioina.

Tere Vadén

Happy End?
Mediateoreetikko ja filosofi Franco ”Bifo” Berardi piti Aalto-yliopistolla huhtikuussa 
kolmen päivän seminaarin otsikolla ”And – Phenomenology of the End”. Berardi osutti 
analyysinsä kysymykseen, miksi tulevaisuususko yleensä ja joukkoliikkeiden vapautta 
ja tasa-arvoa luova voima erityisesti ovat tulleet tiensä päähän punkin profeetallisen 
julistuksen no future mukaisesti.
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Samaan syssyyn tulee vielä talouden finansialisaatio. 
Yhä suurempi osa yritysten toiminnasta ja erityisesti voi-
toista syntyy finanssimarkkinoilla, joiden yhteys reaalita-
louteen on ohut. Semiokapitalismissa arvonmuodostus 
perustuu erilaisiin merkkeihin: pörssikurssi-tickereihin, 
indekseihin, osto- ja myynti-ilmoituksiin, uutissivus-
toihin.

Kapitalismin kehityksessä Berardi näkee kolme 
abstraktion vaihetta, jotka erottavat työn ja tuotannon 
tekijöistään. Ensimmäinen on Marxin klassisesti tun-
nistama abstraktio, jossa työaikaa määrittää lisäarvon 
tuotanto, ei käyttöarvo. Toinen askel on työn irtautu-
minen paikkaan ja aikaan sidotuista yhteisöistä tuo-
tannon globalisoituessa. Nyt on meneillään kolmas 
vaihe, kun pääoman tuotto irtautuu fyysisestä tuotan-
nosta finanssikapitalismissa: kierto ei enää ole marxi-
lainen ”raha–tuote–enemmän rahaa” vaan ”raha–toisen-
laista rahaa–enemmän rahaa”. Seurauksena ”pääoma ei 
enää puhu työläissubjektille maailmassa olevana kehona 
vaan kutsuu käytettäväkseen sosiaalisen ajan frag-
mentteja.”

Erityisesti Berardi haluaa kiinnittää huomiota preka-
risaation seuraavaan vaiheeseen. Vakaat työsuhteet olivat 
lyhyt poikkeus. Kyberavaruuden kiihtymisen ja semio-
kapitalismin myötä työntekijät eivät ainoastaan myy ly-
hyitä pätkiä työaikaansa epävarmoilla markkinoilla, vaan 
yritykset jopa ostavat yhteen liitettäviä työ-fragmentteja, 
jotka eivät tekijälleen ole edes palkkatyötä. Koska työn-
tekijät eivät kohtaa säännöllisesti toisiaan kehoina vaan 
kyberavaruuden avatareina, heidän välilleen ei kasva 
yhteyttä, solidaarisuutta. Työnantaja puolestaan saa ha-
luamansa fragmentit globaaleilta markkinoilta, joten 
sen ei tarvitse huolehtia työntekijöiden maallisesta hy-
vinvoinnista. Ja vielä: fragmentit koostuvat suurelta osin 
tulkintatyöstä, tiedoista, taidoista, tunteista ja affekteista. 
Ne on muokattava yhteensopiviksi, ennalta määrätyn 
koodin ja rajapinnan mukaiseksi, muuten ne eivät ole 
käytettävissä eikä niillä ole markkina-arvoa. Yhteen so-
vittamisen paineessa kognitiivinen ja affektiivinen työ 
menettää kehollisuutta, ajallisuutta ja kykyä lukea rivien 
välistä. Tilalle tulee muokattavuutta, sopeutuvuutta ja 
kertakaikkista kommunikaatioon osallistumista tai osat-
tomuutta.

’68 ennen ja nyt
David Graeber toteaa 2007 kirjoittamassaan ilkikurisessa 
tapahtumaraportissa, että esitelmöitsijöistä Berardilla on 
kaikista synkin sanoma ja kaikkein optimistisen ja elä-
väisin tapa esittää se1. Sama päti edelleen: tulevaisuutta ei 
ole, ei varsinkaan edistyksellisille joukkoliikkeille, mutta 
Berardi esittää asiansa hyväntuulisesti ja lämminhenkisesti.

Pähkinänkuoressa diagnoosi kuuluu, että 1968  

koettiin valtava kyseenalaistamisen ja luovuuden purkaus, 
mikä jo itsessään herättää nostalgiaa. Tapaus on erityisen 
nostalginen, koska samalla horjutettiin sosiaalisia ja epis-
temologisia varmuuksia. Mutta nostalgiasta on tullut 
Graeberin mukaan ansa: toistuva palaaminen ’68-val-
lankumouksen jälkeisen filosofian oivalluksiin moneuk-
sista ja tapahtumallisuudesta on eräänlaista ”radikaalia 
konservatismia”, koska älyllisestä toimivuudestaan huo-
limatta se ei tarjoa kouriintuntuvia ja yksityiskohtaisia 
vaihtoehtoja neoliberalismille. Deskriptio toimii profee-
tallisesti, mutta preskriptio lupaa lisää samaa.

Ehkä yllättävintä Berardin huhtikuisessa seminaa-
rissa olikin, että hän hyväksyi graeberilaisen käsityksen 
post-68-teorian puutteista. Teoksessaan Félix Guattari. 
Thought, Friendship and Visionary Cartography (Pal-
grave, 2008) Berardi huomauttaa, että 1968 vallanku-
mouksen itseymmärrys ei ollut ”deleuzelainen”, rihmas-
tollinen ja singulaarinen. Pikemminkin se katsoi itseään 
hegeliläisen dialektiikan valossa. Deleuzen ja Guattarin 
kuuluisa ajattelu syntyy jälkeenpäin osoittamaan, että 
hegeliläinen totaliteetti ei toteudu historiassa, tai jos to-
teutuu, niin nimenomaan vihattavina totalitarismeina. 
Mutta lisäksi Berardi toteaa nyt, että deleuze-guatta-
rilainen kuvaus – joka pyrkii ja pääsee ulos hegeliläi-
sistä totaliteeteista kiinnittämällä huomionsa singulari-
teettien monistumiseen aina uudelleen – on yhtä aikaa 
sekä kapina hegelismiä vastaan että kuvaus neolibera-
lismin toiminnasta, ei niinkään kartta ulos neoliberalis-
mista.

Näiden kahden umpikujan edessä Berardi päätyy lop-
putulokseen: tulevaisuus on kuollut. Vain jonkinlainen 
neuroplastinen mutaatio, jossa ihmisen sensitiviteetti ja 
sensibiliteetti muuttuisi, antaisi Berardin mukaan mah-
dollisuuden ajatella vapautumista uudelleen. Pohjalla on 
kuitenkin yksi kantava teema: solidaarisuus syntyy koh-
taamisista ja yhteiselämästä. Berardin luonnehtimat ke-
hityskulut ovat mustia estäessään yhteenliittymisen vaa-
timan kosketuksen. Mutta kenties säännöt eivät olekaan 
muuttuneet Google-silmälaseista ja hyperkompleksisesta 
immateriaalisesta tuotannosta huolimatta. Solidaarisuus 
syntyy edelleen kuten ennenkin, samoin kuin inhimil-
linen nautinto. Tähän tuntuu viittaavan myös Berardin 
hahmon säteilemä performatiivinen ristiriita, josta 
Graeber huomauttaa.
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