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AIKAKAUDET



MIKÄ AIKAKAUSI ON JA VOIKO SITÄ TUTKIA?

 Aikakauden käsite on varsin epäselvä ja jopa epätieteellinen käsite

 Nykyaikaisessa yhteiskuntatieteessä erilaisia laajoihin aikakauden tapahtumia selittäviin 
”aikalaisanalyyseihin” suhtaudutaan joskus hieman skeptisesti

 Aikakausien käsite liitetään useimmiten historiankirjoitukseen, mutta mitattavassa ja kausaalisuuksia 
etsivässä (yhteiskunta tai talous) tieteessä sille on vaikeaa osoittaa selkeää objektia 

 Aikakausiin ja ajallisuuden politiikkaan on usein liitetty myös monia hankalaksi katsottuja 
aatesuuntauksia, kuten Neuvostoliiton sosialismi tai Natsi-Saksan fasismi

 Miksi siis käyttää näin hankalaa käsitettä?



SYKLISYYS JA DIALEKTIIKKA
LINEAARISUUS JA SOPIMUS

 Aikakausista ja ylipäätään laajemmasta historiallisesta kehityksestä keskustelu on osa poliittisen ajattelun / 
filosofian / teorian tutkimuksen perinnettä

 Aihe oli keskeinen esimerkiksi Platonille, Aristoteleelle ja Polybiokselle

 Toisaalta, erittäin keskeinen asia kristilliselle ajattelulle (Augustinus) ja siitä seuraavalle poliittiselle ymmärrykselle

 Modernilla ajalla erityisesti Hegel ja hänen jälkeensä Marx ovat tulleet tunnetuiksi ”historian filosofian” ja 
yhteiskuntien kehitystä historiallisen ja dialektisen kehityksen kautta tutkivina teoreetikkoina

 Toisaalta ”liberaalissa poliittisessa ontologiassa” ja yhteiskuntasopimusteorioiden (Hobbes, Locke) perinteessä on 
tyypillisempää ajatella yhteiskuntaa sopimuksella perustettuna, pysyvänä mallina tai kehikkona, joka ei muutu tai 
kehity ajassa

 Koko modernille, Länsi-Eurooppalaiselle, atomistiselle / yksilöiden ontologiaan perustuvalle tieteelliselle ja 
poliittiselle ajattelulle on keskeistä lineraarinen ja kausaalinen, mekanistinen liike-, tila- ja aikakäsitys







MUTTA EMMEKÖ ELÄ KESKELLÄ MUUTTUVIA AIKAKAUSIA?

 Aikakaudet ja historialliset muutokset ovat kuitenkin läsnä nykyaikaisessa keskustelussa yhteiskunnasta ja myös 
yhteiskuntatieteessä – ne ovat sen peruskäsitteistöä

 Aikalaisanalyysi, esim. Ulrich Beck ja riskiyhteiskunta

 Globalisaatio ja transitioyhteiskunnat (esim. post-sosialistiset Itä-Euroopan valtiot) – eivät vain tilaa, vaan myös 
aikaa

 J.M.Keynes ja jälkikeynesiläisyys: talouden historialliset muutokset ja sitä ymmärtävän talousteorian tarve

 Uusliberalismin aikakauden loppu

 Pandemia ja ympäristökriisi: aikakausia vaiko ulkoisia ”shokkeja”?

 Kapitalismin ja maailmanloppu? – voidaanko kapitalismin loppua kuvitella ilman maailmanloppua (Mark Fisher, 
Capitalist Realism)

 Toisin sanoen: elämmekö maailmassa, jossa mitään ei voi muuttaa ja joka kulkee kohti väistämätöntä tuhoa vai 
onko meillä mahdollisuuksia muuttaa maailmaa ja sen kehityskulkuja?



AIKAKAUDET JA AIKAKÄSITYKSET POLIITTISEN TOIMINNAN 
OHJAAJINA

 Aikakausi on ihmisyhteisön antama nimitys tietylle yhteiskunnalliselle / taloudelliselle vaiheelle, muutoksille joita 
maailmassa / yhteiskunnassa tapahtuu

 Nykyaikaisessa yhteiskunnassa / maailmassa on läsnä yhtäaikaisesti lukuisia erilaisia aikakäsityksiä ja elämme monia 
erilaisia aikakausia yhtä aikaa – usein tietämättä niistä mitään

 Aikakausista ja niiden muutoksista, sekä aikalaisanalyyseistä puhuminen koskee yhteistä kokemustamme maailmasta

 Sillä miten koemme maailman ja millaisiksi hahmotamme toimintamahdollisuutemme, on todella paljon merkitystä 
sen suhteen, mitä voimme ja haluamme tehdä

 Jos ”tehtävänä on maailman muuttaminen” sen pelkän selittämisen sijaan (Marx), on myös pohdittava millaisella 
aikakaudella elämme – tämä on keskeistä poliittisen toiminnan ehtona olevaa yhteiskunta-analyysiä

 Kreikkalaiset kuvasivat aikaa kolmella käsitteellä: Aion, kronos ja kairos – nämä kaikki tarpeen poliittisessa 
analyysissa



AIKAKAUDEN KÄSITTEITÄ VOIDAAN MUUTTAA JA PURKAA

 Poliittinen toiminta tapahtuu aina ajassa, mutta se myös pyrkii muuttamaan 
kokemustamme ajastamme:

 The time is out of joint (Shakespeare)

 Kolme käsitettä joita yritän purkaa seuraavaksi kuvaavat aikakauteemme 
liittyviä peruskäsityksiä suhteestamme vaurauden tuotantoon ja luontoon, 
asioita, joiden ajattelemme olevan vääjäämättömiä ja annettuja, vaikka ne 
voisivatkin olla myös muuttuvia ja muutettavissa olevia asioiden tiloja



PÄÄOMA



ONKO PÄÄOMA HISTORIALLISTA JA MIKÄ ON PÄÄOMAN 
AIKAKAUSI?

 Onko pääomaa ollut aina olemassa?

 Ehkä, mutta käytännössä pääomat olivat kuitenkin erittäin pieniä ja erittäin tiivisti kasautuneita aina 1500-luvulle 
saakka

 Marx pystyi hyvin teoretisoimaan, millaisissa vaiheissa pääoma alkoi muodostua merkittäväksi yhteiskunnalliseksi 
voimaksi

 Kauppiaskapitalismin kautta pääoma kehittyi vähitellen teollisuuskapitalismiksi ja modernin ajan pääomaksi

 Viimeistään teollinen vallankumous ja siihen panostetut pääomat aiheuttivat merkittävän mullistuksen 
tuotantovälineissä ja tuotantosuhteissa

 Tässä mielessä pääoman aikakauden voi joko sijoittaa alkavaksi 1500 tai 1800-luvun taitteeseen

 Elämme historiallista, eikä siis kovinkaan vanhaa pääoman aikakautta, joka on pitänyt sisällään myös erilaisia vaiheita



PÄÄOMA ON VAIKUTTANUT IHMISIIN JA YMPÄRISTÖÖN 
MONIPUOLISESTI

 Pääoman vaikutukset olennaisia ainakin kuudella tasolla

 1) Lisäarvoa tuottavien tuotantovälineiden jatkuva kehittäminen – siirtymä paikallaanpysyvistä koneista kohti 
logistiikkaketjuja, tietoverkkoja ja ”yhteiskunnallista tehdasta”, jossa sosiaaliset suhteet ovat keskeinen 
tuotantoväline -> Kehruu-Jennystä polttomoottoreihin, liukuhihnoihin ja lopulta tietotekniseen ja digitaaliseen 
vallankumoukseen

 2) Lisäarvon tuotantoon keskittyvän valtion ja globaalin yhteiskunnan rakentaminen ja kehittäminen –
siirtymä kaupunginosista kokonaistenlisäarvoa tuottavien kaupunkiolosuhteiden rakentamiseen, sitten kokonaisten 
valtioiden valjastamiseen lisäarvon tuotantoon ja lopulta globaalin yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestyksen 
rakentaminen lisäarvon tuotannon perustaksi

 3) Lisäarvon tuotantoon keskittyvän yhteiskunnallisen subjektin kehittäminen – aluksi (ja monin osin 
nykyisin) kertakäyttöinen työläisruumis, sitten pitkään elävä ja paljon tuottava ja kuluttava työläisruumis, lopulta 
koulutettu, älykäs ja uutta innovoiva kosmopoliitti tietotyöläinen



PÄÄOMA ON VAIKUTTANUT IHMISIIN JA YMPÄRISTÖÖN 
MONIPUOLISESTI

 4) Lisäarvoa tuottavan kulutusolosuhteen tuottaminen – elämän välttämättömyyksien kulutuksesta Fordin 
liukuhihnalla tuotetun auton kulutukseen työläisen palkalla, syntymän, avioliiton, opiskelun ja kuoleman 
kaupallistaminen, lopulta jokaisen omiin persoonallisiin haluihin räätälöityjen globaalien massatuotteiden, 
kulttuuritalouden ja persoona- ja mielentalouden kuluttamisolosuhteiden rakentaminen

 5) Lisäarvon tuotannon mahdollistavan luontosuhteen rakentaminen – perinteisten elinkeinojen ja 
luontosuhteiden siivoaminen pois velka- ja rahatalouden tieltä, luonnon kehystäminen uusiutumattomaksi 
resurssiksi, luonnon asettaminen viholliseksi (luonnon ”voittaminen” ja ”kesyttäminen”) jne., ihmisluonnon 
jalostaminen ja tehostaminen 

 6) Lisäarvon tuotantoon valjastetun tieteen ja sivistyksen kehittäminen – oppi on tärkeää ja arvokasta, mutta 
pääomalle erityisesti lisäarvon tuotantoa lisäävät tieto- ja tiedejärjestelmät ovat arvokkaita. Teknisrationaalisen ja 
tietyn tyyppisen luonnontieteen kehittäminen on ollut kapitalismin intressien mukaista – tuotantoprosessien 
tehostaminen, uusien materiaalien kehittäminen, uusien lisäarvon tuotannon muotojen kehittäminen



PÄÄOMA ON OMAN ITSENSÄ RAJA

 Kuinka pääoman aikakausi, jota voi kutsua myös kapitalismiksi, voidaan ylittää, jos ”pääoma on 
oman itsensä raja”?

 Jos kapitalismi pyrkii jatkuviin mullistuksiin tuotantovälineissä, yhteiskunnallisissa olosuhteissa, 
koulutuksessa jne. niin eikö kapitalismin ja pääoman aikakauden ylittämiseen pyrkivä radikaali 
toiminta itseasiassa tule vain kiihdyttäneeksi pääomaa ja lisänneeksi siihen ulottuvuuksia, joita se ei 
itse pystyisi tuottamaan?

 Voidaanko erilaisia yhteiskunnallisia suhteita, prosesseja ja toimintoja tarkastella muiden kuin 
pääoman lisäämisen funktioiden kautta? 

 Esimerkiksi: ovatko markkinat vain pääoman keino järjestää yhteiskunnallisia suhteita ja kuinka ne 
voisivat toimia toisella logiikalla?



ONKO KAPITALISMIN LOPPU MAAILMAN LOPPU?

 Keskeinen kysymys on: onko pääoman aikakauden loppu yhteiskunnallisen kehityksen, vaurauden ja 
hyvinvoinnin loppu?

 Toinen kysymys on: jos kapitalismi ei lopu, niin kestääkö maailma?

 Kuinka yhteiskuntaa voidaan irti kytkeä pääomasta ilman, että esimerkiksi terveytemme romahtaa 
(globaali lääketeollisuus on organisoitunut pääoman logiikan mukaisesti)

 Tällä hetkellä huomaamme yhä useammassa asiassa, että pääoman tuottamiseen kehitetyt logiikat eivät 
lupaa riittävän nopeita ja perustavia muutoksia luonnon ja ympäristön kannalta – pääoma vaikuttaa siis 
olevan pikemminkin konservatiivista kuin uudistavaa

 Onko pääoma siis löytänyt rajansa, kun se ei ole enää uutta luova ja mullistava voima, vaan pikemminkin 
ylläpitävä (konservatiivinen) ja jarruttava voima?



TYÖ



MIKÄ VOISI OLLA TYÖN AIKAKAUSI?

 Ihminen on aina tehnyt työtä – se ei ole meille vain lajityypillistä vaan yhteinen asia eläinten kanssa

 Työ on ymmärretty yleensä välttämättömäksi ja pakolliseksi raatamiseksi: se joka ei työtä tee, ei syö leipää jne.

 Kreikkalaisille työn käsite oli pääasiassa ponos – raataminen, joka kääntyi latinaksi sanalla labor

 Raataminen oli orjien, palkkatyöläisten ja naisten asia - ei vapaiden miesten

 Kreikkalaisilla myös toinen sana työlle, ergon, joka tulee lähelle latinan opus / opera –käsitteitä

 Englannissa perusjaottelut labour / work

 Tässä mielessä työ elämän perusasioiden ylläpitämisenä, ruuan ja lämmön hankkimisena, työvälineiden 
valmistuksena jne. on ”ihmisen osa” – ilman työtä emme yksinkertaisesti pärjää

 Miksi siis puhua ”työn aikakaudesta” jos se on meille välttämätöntä?



PALKKATYÖ PÄÄOMAN AIKAKAUDEN TYÖN MUOTONA

 Pääoma on muuttanut huomattavasti sitä, kuinka teemme työtä – ja muuttaa jatkuvasti

 Niin porvarillisen taloustieteen kuin Marxin tapa erotella uusintava (reproduktio) ja (lisäarvoa) tuottava 
(produktio) työ toisistaan on tämän muutoksen keskiössä

 Kaikki muu kuin lisäarvoa tuottava työ nähdään alisteisena ja usein myös toisarvoisena 

 Lisäarvoa tuottava työ on varsinaisessa mielessä palkkatyötä, jota Marx ja monet muut ovat pitäneet yhtenä 
herruuden ja alistamisen muotona 

 Pääoman aikakaudella siis myös ihmisen työ järjestetään lisäarvon tuotannon ehdoilla ja sitä tuottavaksi – Marx 
kutsuu tätä vieraantuneeksi työksi

 On muistettava, että ennen palkkatyön alueen laajentumista ja edelleen iso osa tuottavasta työstä oli palkatonta 
orjatyötä



ONKO PALKKATYÖ EPÄVARMA PERUSTA YHTEISKUNNALLE?

 Palkkatyö luo yhteiskunnallisen toiminnan perusrungon, jossa työllä tuotetusta lisäarvon jakamisesta voidaan 
keskustella, sitä varten voidaan tehdä erilaisia yhteiskunnallisia järjestelyitä ja politiikkoja

 1900-luvulla työväenliike on tehnyt runsaasti sen eteen, että 

 A) työstä saataisiin yhä lisäarvoa / vaurautta 

 B) palkkatyö olisi inhimillistä ja mahdollisuuksien rajoissa myös ihmistä kehittävää 

 C) Työllä tuotettu vauraus jakaantuisi tasaisesti

 Tästä huolimatta palkkatyö on alistussuhde ja mikä tärkeintä, se on ”kurja perusta” yhteiskunnan ja ihmisten 
tarvitsemalle tuotannolle, sillä se on erittäin riippuvainen pääoman liikkeistä

 Kun pääoma vetäytyy, loppuu työ – seuraa työttömyyttä ja kurjuutta = tämä on saattaa olla siis epävarma perusta 
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin rakentamiselle



PÄÄOMA OHJAA TYÖN SISÄLTÖJÄ JA TEKOTAPOJA

 Pääoma myös ohjaa työtä ja ihmisen toimintaa omiin intresseihinsä – työläisen on vaikeaa vaikuttaa ja ohjata 
tuotantoa

 Palkkatyö ei ole erityisen demokraattista tuotantoa, eikä se ole erityisen ympäristöystävällistä tuotantoa

 Työ muuttuu tuotantovälineiden muuttuessa ja nykyisin työ on erittäin monimuotoinen ilmiö niin globaalisti kuin 
Suomessa: osa raataa kaatopaikoilla sulattamassa muovia sähköjohdoista, osa raataa tehtaissa, jotkut navetoissa ja 
jotkut tietotöissä

 Työn tavoitteena on kuitenkin kokonaisessa yhteiskunnallisessa loppujen lopuksi ylläpitää ja lisätä pääomaa ja ne 
työn muodot, jotka eivät näin tee jäävät marginaaliin ja palkkatyön ulkopuolelle

 Tämä tarkoittaa, että merkittävä osa ihmisen toimintaa ja tekemistä ei tapahdu työssä ja toisaalta kulutamme 
paljon aikaa sellaisissa tehtävissä, jotka eivät kehitä meitä, yhteiskuntaa ja pahimmillaan tuhoavat ympäristöä



TYÖN KEKSIMINEN UUDELLEEN JA TYÖN YHTEISKUNNALLINEN 
UUDELLEEN ORGANISAATIO

 Palkkatyö on toisin sanottuna siunaus, mutta myös ongelma: se on myös vallankäytön muoto, johon kytkeytyvät 
myös erilaiset velan ja vuokran muodot

 Palkkatyön yhteiskunta on tuottanut ja se ylläpitää ekologista kriisiä

 Palkkatyön – tai laajemmin ihmisen toiminta ja tekeminen – tulisi ”keksiä uudelleen” kuten ranskalaiset ja 
belgialaiset työn tutkijat Dominique Méda ja PatriceVendramin asian ilmaisevat

 Robottien ja tietotekniikan aiheuttamasta ”työn lopusta” on puhuttu jo monta vuosikymmentä, toisaalta 
taloustieteilijät ja poliitikot ovat jatkuvasti huolissaan siitä, kuinka työn määrää voitaisiin lisätä

 Mutta ehkä työ itsessään ei ole ratkaisu yhteiskunnallisiin ongelmiin joita kohtaamme, eikä etenkään pelkästään 
palkkatyö

 Työn yhteiskunnallinen uudelleenorganisaatio on aikakauden muutoksen keskeinen kysymys: miten se toteutetaan 
ja mitä se tarkoittaa?







EKOKRIISI



TEOLLISUUDEN AIKAKAUSI ON EKOKRIISIN AIKAKAUSI

 Ekokriisi ei ole viimeisten vuosien tai viime hetkien tilanne

 Kapitalismin historia on viimeistään teollistumisen alusta lähtien ollut ekokriisin historiaa ja aikakautta

 Ekokriisin juuri löytyy talousjärjestelmään ”suihkutetusta” lähes ilmaisesta ja erittäin 
energiatehokkaasta öljystä, jonka EROEI suhde on ollut erinomainen polttomoottorin ansiosta

 Savusumuun peittyvät kaupungit, kuolleet järvet, ankeat ja harmaat kaupunkialueet, raaka-aineeksi 
kaivetut maat ja kaadetut metsät ovat peruskuvastoa kapitalismin ajalta, vaikka emme tuota kuvastoa 
halua useinkaan katsoa

 Populaarikulttuurissa teollisen kapitalismin tuottama yhteiskunta näyttäytyy useimmiten luonnosta 
erkaantuneena dystopiana

 Scifi –kuvastossa puolestaan dystopian lisäksi nähdään kuva muokatusta tai kokonaan keinotekoisesta 
ihmisluonnosta eli erilaisista roboteista, kyborgeista ja androideista







EKOKRIISIN AIKAKAUSI ON LUONNON JA IHMISLUONNON 
YLITTÄMISTÄ
 Käynnissä oleva globaali ekokriisi ei ole vahinkojen tai sattumien summa, eikä se ole asia josta ei tiedetty mitään

 Teollisen tuotannon, fossiilisten polttoaineiden ja erityisesti kertakäyttötuotteiden ympäristövaikutukset 
haitallisena jätteenä on niin ikään tunnettu jo vuosisadan ajan

 Nykyinen tilanne on tietoisten valintojen seurausta, jonka perimmäisenä ajurina on toiminut tuotannon määrien 
kasvattaminen ja pääomien kasvattaminen, sotilaallinen kilpavarustelu ja kamppailu maailmanherruudesta jne. –
kaiken tämän perustaksi on tarvittu yhä kiihtyvää tuotantoa

 Samalla myös tuotannolle ja ideologialle kulloinkin sopivaa subjektia on muokattu voimakkaasti: 
”neuvostoihminen” ja Natsi-Saksan ”uusi arjalainen rotu” ovat meille negatiivisia kauhukuvia, mutta emme tunnista 
kuinka keskeistä ihmisluonnon muokkaaminen ja ihmisen ylittäminen on nykyisessä 2000-luvun kulttuurissa

 Biohakkerointi, fitness –urheilu, erilaiset joogan ja terveysmanipulaation muodot, sekä erilaisten lääkkeiden 
lääkkeiden ja lisäravinteiden tarjoamat ”uuden uljaan ihmisen” luomisen muodot ovat meille arkipäivää

 Myös terve, pitkäikäinen, hyvinvoiva, tasapainoinen jne. kosmopoliitti uusliberaali subjekti on tämän kehityksen 
tulosta





EKOKRIISI ON KONFLIKTIEN, AHDISTUKSEN JA PELON AIKAKAUSI

 Ekokriisi on – tietysti – tosiallinen kokonaisuus, johon liittyy hyvin monenlaiset elinympäristöjen tuhoutumiset, 
sukupuuttoaallot, aavikoituminen, ilmastonmuutos jne.

 Felix Guattarin Kolme ekologiaa –teosta seuraten on tärkeää kuitenkin huomata, että ekologinen kriisi on myös 
yhteiskunnallinen ja ihmisen mieleen liittyvä kriisi

 Yhteiskunnallisesti ekologinen kriisi kärjistää entisestään erilaisia valtioiden sisäisiä ja niiden välisiä konflikteja, 
luokka- ja elintasoerojen välisiä ristiriitoja jne.

 Niukkenevat resurssit ja elinkeinojen tuhoutuminen, sekä esimerkiksi pandemian kaltaiset kustannukset 
yhteiskunnille aiheuttavat huomattavia muutoksia nyt ja tulevaisuudessa

 Samalla ekologinen kriisi saa myös yksilöllisen ahdistuksen ja pelon muodon – ilmenee erityisesti nuoremmissa 
sukupolvissa, joille ”maailmanloppu” on aivan erillä tavalla konkreettinen edessä odottava skenaario kuin 
vanhemmille

 Ekologinen ja yhteiskunnallinen kriisi aiheuttaa yksilöllistä ja yhteisöllistä pahoinvointia, mikä myös muuttaa 
poliittista ja muuta käyttäytymistä – yhtäältä irtautumista perinteisistä yhteiskunnan kannustamista toimintatavoista, 
toisaalta myös ääriliikehdintää



TEKEMISEN POLITIIKKA REITTINÄ 
KOHTI TULEVAISUUTTA – JA 
NYKYISYYTTÄ



POLITIIKAN ULOTTUVUUDET



POLITIIKAN ULOTTUVUUDET

Polity

Policy

Politics



POLITIIKKA ON MAHDOLLISEN TAIDETTA JA SEN TEKEMISTÄ

 Politiikka nähdään aristotelis-arenditlaisessa perinteessä ihmisen vaikeimpana toiminnan 
muotona – empiirisen todellisuuden ja ideaalisen / ideologisen tason yhdistämisenä, joka 
tähtää aina käytäntöön ja toimintaan, aitoihin vaikutuksiin

 Politiikassa ei siksi koskaan riitä pelkkä idealismi tai oikeassa oleminen – asioita pitäisi saada 
myös konkreettisesti aikaan

 MUTTA: vaikka politiikka tähtää tosiasiallisiin vaikutuksiin ja toimintaan, tapahtuu politiikka 
monin tavoin itseasiassa juuri potentiaalisuuksien tasolla

 Politiikka on erilaisien ”mahdollisuuksien” luomista, niiden tekemistä ja niiden muokkaamista
 Politiikka luo ennakkoehtoja, premissejä, asetelmia, tunnelmia, mielipiteitä, asenteita, 

vaikutelmia, ”tahtotiloja”, resursseja jne.
 Politiikka tapahtuu myös konflikteissa (Marx) – niitä luoden, mutta myös niissä toimien
 Konfliktit ovat avautumia ja oppimisprosesseja osa aitoa demokraattista yhteiskuntaa



POLITIIKAN AIKAHORISONTTI ON TULEVAISUUS

 Koska politiikka toimii potentiaalisuuksien tasolla, on politiikka ja poliittinen puhe suuntautunut aina 
tulevaisuuteen (Aristoteles)

 Politiikka pyrkii siis aina ylittämään vallitsevan tilanteen

 Vallankumouksellisuus ei sattumalta ole yksi kaiken modernin politiikan keskeinen käsite, jolla on hyvin 
monia erilaisia muotoja

 Vallankumouksellisuus sopii niin kapitalisteille kuin kommunisteille, konservatiiveille ja liberaaleille

 Mutta mitä ”tulevaisuus” tarkoittaa, millaiseen tulevaisuuteen olemme päätyneet ja mitä tarkoittaa, että 
meillä ei ehkä ole tulevaisuutta?

 Millainen ajatteluamme muokkaava kategoria tulevaisuus siis on: millaisia ehtoja ja painolasteja tulevaisuus luo 
meille?



MIHIN ”UUSI” JA ”VALLANKUMOUKSELLISUUS” MEITÄ VIE?

 Jos olemme eläneet vähintään viimeiset 200-vuotta modernia pääoman aikakautta, jonka keskeinen moottori on 
jatkuvat mullistukset ja vallankumoukset, edistys ja kehitys, niin tarkoittaako tämän aikakauden päättyminen 
taantumusta tai paluuta johonkin menneeseen, taantumusta ”Impivaaralaisuuteen”?

 Tulisi jatkuva kumouksellisuus ja muutos politiikkaa ohjaavina ajatusmalleina ja modaliteetteina (tilaan ja aikaan 
liittyvinä ajatusmalleina) nähdä myös kriittisesti?

 Miten modernin politiikan keskeiset prosessit ja ajatukset aina juuri rakennetun ja tuotetun jatkuvasta 
hylkäämisestä (eli eräänlaisesta saastuttamisesta ja roskaamisesta, vallankumouksellisuudesta, joka näkee vallitsevan 
tilanteen aina negatiivisena) voitaisiin ylittää?

 Kuinka modernin edustuksellisen ja hallinnollisen politiikan taipumus tehdä jatkuvasti uudistuksia päätymättä 
mihinkään voitaisiin muuttaa?

 Kuinka siis modernille yhteiskunnalle ja kapitalismille niin tärkeä ”uuden” poliittinen ideologia voitaisiin 
kyseenalaistaa?



MITÄ TEKEMINEN ON?



TEKEMINEN VAIHTOEHTONA PÄÄOMALLE, TYÖLLE JA EKOKRIISILLE

 Yhteiskunnallisen toiminnan peruskategoriat ja käsitteet ohjaavat voimakkaasti ajatteluamme ja toimintaamme

 Esimerkiksi työttömyyden, hyvinvoinnin, politiikan, tasa-arvon jne. lääkkeiksi esitetään miltei aina ”työtä” ja 
”talouskasvua” eli pääoman lisäämistä

 Myös ekokriisin keskeiseksi ratkaisuksi esitetään työtä – eikö tämä ole jopa paradoksaalista?

 Tulisiko meidän analysoida ihmisen toimintaa kokonaisvaltaisesti sen kautta mitä todella teemme ja pohtia tätä 
tekemistä suhteessa siihen miten se on yhteydessä tuottamiimme ja kuluttamiimme resursseihin ja hyödykkeisiin?

 Länsimaisen elämän fakta, myös Suomessa on se, että elämme globaalin orjatyön varassa ja kulutamme järjettömän 
suuren määrän resursseja ja fossiilisia polttoaineita tekemiseen, joka lähinnä virkistää mieltämme ja ruumistamme

 Toisin sanoen: palkkatyön globaalista järjestelystä johtuen meillä alle puolet väestöstä osallistuu palkkatyöhön ja 
Suomessa tai lähialueilla palkkatyöllä tuotettavilla tuotteilla ja teoilla ei tosiasiallisesti elätetä, vaateteta tai hoideta
suomalaista väestöä



MITÄ TEKEMINEN ON?

 Teemme (doing, making) kuitenkin myös paljon sellaista mikä on arvokasta ja hyödyllistä palkkatyön 
ulkopuolella

 Tuotamme jatkuvasti hyvinvointia ja ennen kaikkea tämä tekeminen liittyy kotityöhön ja muuhun uusintavaan
tekemiseen

 ”Getting the job done” voisi olla yksi tekemisen perusperiaate: saadaan jotain välttämätöntä tehtyä – ei tehdä 
enempää eikä vähempää (esimerkiksi poimitaan marjoja talven varaksi tai kalastetaan sen verran, että se 
riittää omaan tarpeeseen, rakennetaan katto talkoilla)

 Tekemisen ulottuvuus voi olla myös tekemistä jonkin itsensä vuoksi: koska se on mukavaa, tärkeää, hoivaavaa, 
elämän sisältöä (harrastaminen, urheilu, yhdistykset jne.)

 Molempia näitä voidaan tehdä hyvin tai huonosti, välinpitämättömästi tai huomattavin panostuksin siihen 
_miten_ jotain tehdään – tekeminen ei ole homogeenista ja ohjattua, vaan sisältää paljon harkintaa ja 
arvovalintoja

 Tekeminen on hyvinvoinnin tuotantoa ja hyvän elämän rakentamista palkkatyön ulkopuolella – esim. 
omaishoito



TEKEMISEN TEMPORAALISUUS

 Tekemisen ajallisuus on erilaista kuin pääoman tai palkkatyön ajallisuus (temporaalisuus)

 Tekeminen voisi olla myös ekokriisin suhteen erilaista temporaalisuutta (nähtiin se katkoksena tai pysyvänä 
olotilana, sillä tekeminen luo jänteen menneestä nykyisyyden kautta (esimerkiksi menneen ja vanhan korjaamisen 
kautta) tulevaisuuteen

 Tekemisen temporaalisuus on ”kestoa” ja mahdollisesti enemmän dialektista, ei niinkään lineaarista tai edes syklistä

 Kristinuskon perintö on jatkuva maailmanlopun odottaminen, josta seuraa eskapismia, eskatologiaa ja nihilismiä

 Kapitalismin perintö temporaalisesti on on yhtäältä pysyvyys (jatkuva tuotanto, jatkuva tuotanto, hehkulamppu, 
luonnon syklisyyden ylittäminen ja uuden kulutus syklisyyden tai sesonkien tuottaminen) ja toisaalta lineaarinen 
hetkittäisyys, jatkuvat katkokset

 Tekeminen luo punaisen langan menneestä tulevaan



TEKEMINEN EI OLE HYLKÄÄMISTÄ, VAAN UUDELLEEN ARVIOIMISTA

 Yhteiskunta ja talouskriittinen puhe, sekä toisaalta kapitalismin markkinalogiikoita koskeva puhe ja kieli käyttää 
paljon katkoksen ja menneen (yleensä jonkin huonon) hylkäämisen ja taakse jättämisen sanastoa

 Tämä on erityisen modernia kieltä, ajatus ja puhemalli jota olemme käyttäneet 200-vuotta

 Tekemisen ekologinen aspekti perustuu kuitenkin 

 A) Vanhan, jo tehdyn säilyttämiseen ja korjaamiseen - ei ole järkeä rakentaa jatkuvasti uutta, jos vanhaa voi oikeasti 
korjata toimivaksi

 B) Monien eri aikakausina kehitettyjen tekemisen ja toimimisen tapojen ymmärtämiseen – ihminen on kekseliäs, 
eikä kaikkea hyvää keksitä nyt tai tulevaisuudessa

 C) Uudistuspakon tai –paniikin ja siihen liittyvän hädän (”jos emme nyt toimi niin…”) arviointiin: mikä kaikki vaatii 
välittömiä toimia ja resurssien kulutusta?



MILLAISTA POLITIIKKAA TEKEMINEN EDELLYTTÄÄ?



MILLAISTA POLITIIKKAA TEKEMINEN EDELLYTTÄÄ?

 Jos tekeminen on logiikaltaan erilaista kuin palkkatyö, niin kuinka yhteiskunnan tai poliittisen järjestelmän 
harjoittama politiikka – niin polity, policy kuin politics –ulottuvuuksissa – estää tai tukee tekemisen politiikkaa?

 Pääoman varaan rakennettu yhteiskunta luo edellytyksiä ja potentiaaleja / mahdollisuuksia palkkatyölle: se työntää 
ja pakottaa ihmisiä palkkatyöhön

 Tekeminen asettuu tässä mallissa joko arvottomaksi siinä mielessä, että sen lisäarvoa luova ulottuvuus on liian 
monimutkainen laskettavaksi tai se olisi liian suuri kustannus maksettavaksi (kuten ympäristökuorma, hiilijalanjälki, 
kotityö jne. joita on tuotu lisäarvon tuotannon kustannuksen piiriin)

 Silti mitä pidemmälle 2000-luvulle ollaan tultu, sitä enemmän pääoman tuotanto perustuu erilaisiin palkkatyön 
ulkoisiin ja tekemisen muotoihin: 

 A) ympäristön kuormitus niin tuotannossa kuin kulutuksessa jossa voitot kerätään ei ole koskaan mukana 
tuotannossa

 B) palvelu- ja kulttuuriteollisuudessa yleisöt luovat merkittävän osan tuotteista, yleensä maksamalla siitä itse

 C) sosiaalisisessa mediassa, jonka lähes kaikki sisältö on ilmaisesti tehtyä ja tuotettua, mutta josta maailman 
suurimmat yhtiöt saavat suurimmat voitot 



TEKEMISEN POLITIIKKA SUUNTAA RESURSSEJA JA 
INFRASTRUKTUURIA PALKKATYÖSTÄ TEKEMISEEN

 Kyse ei siis ole enää siitä, että tätä ”työtä” voitaisiin muuttaa merkittävissä määrin todella palkkatyöksi – ihmisille ei voida
maksaa esimerkiksi sosiaalisen median sisällön tuotannosta (vaikka pitäisi)

 Kysymys on sen sijaan siitä, miksi ”sosiaalisessa tehtaassa” luodut arvot ja vauraus ei jakaudu toisin ja miksi palkkatyötä 
pidetään edelleen vaurauden tuottamisen ja jakamisen mekanismina vaikka se ei sitä enää ole

 Tekeminen ei kuitenkaan kytkeydy vain kapitalismiin ja sen prosesseihin tai ilmaistyöhön, vaan siihen kaikkeen ihmisten 
toimintaan, joka tapahtuu ja toteutuu ilman palkkatyön ohjausta / valtaa

 Se mitä me usein kutsumme vapaa-ajaksi ja harrastamiseksi, on täynnä tekemistä joka on toistaiseksi alisteista, ainakin 
ajallisesti, palkkatyölle, mutta jossa kehitetään ja toteutetaan jatkuvasti hyvinvoinnin ja hyvän yhteiselämän muotoja: mökit, 
bändit, seurat, yhteisöt jne. 

 Tekemistä tukeva politiikka voi olla hyvinvointivaltion politiikkaa, joka suuntaa yhteiskunnallisia resursseja yhä lisää pelkän 
palkkatyön tukemisesta kohti tekemisen tukemista

 Nämä ovat konkreettisia kysymyksiä: onko työttömän toimittava ja pyrittävä ja kuntouduttava nimenomaan 
palkkatyömarkkinoille, vai voisiko itselle ja yhteiskunnalle hyödyllistä toimintaa löytyä tekemisestä?

 Iso kysymys on, millaisia tekemisen infrastruktuureja rakennetaan ja kuinka tekemiseen osallistumisesta palkitaan –
”tekemispalkka”?



MUUTOS ON TEHTÄVISSÄ

 Mutta muutos ei toteudu hätäilemällä, hylkäämällä kaiken vanhan, asettumalla vastaan menneen kanssa

 Muutos on dialektista arviointia siitä mikä historian kulussa on toiminut ja mikä ei ole toiminut

 Tekeminen on täynnä mahdollisuuksia eikä se aina vaadi järjettömän suuria investointeja

 Tekeminen perustuu ja luo tulevaisuuden uskoa – ajatuksia ja kokemuksia siitä, että tekeminen ja toiminta 
kannattaa!



 KIITOS!


