
Vihreän kapitalismin yhteiskunnallisesta ekologiasta 

 

 

Subprime‐lainoista liikkeelle lähteneen talouskriisin ja maailmanlaajuisen 
ympäristökriisin välinen suhde on herättänyt laajaa keskustelua vasemmiston 
tai kapitalismia kritisoivan ajattelun piirissä. Eräässä harvoista terävistä 
analyyseistä edesmennyt André Gorz väittää, että  

”vaikka on mukavaa syyttää spekulaatiota, veroparatiiseja, finanssisektorin 
(varsinkin hedge fundsien) läpinäkyvyyden ja kontrollin puutetta, 
maailmantaloutta painava laman tai jopa romahduksen uhka ei johdu kontrollin 
puutteesta. Se johtuu kapitalismin kyvyttömyydestä uusintaa itseään. 
Kapitalismi jatkaa olemassaoloaan ja toimii vain fiktiivisiltä ja jatkuvasti yhä 
prekaarimmilta perustoilta. Kuplien tuottamien fiktiivisten lisäarvojen 
uudelleenjaon vaatimus jopa suorastaan kiihdyttäisi sitä, mitä finanssiala pyrkii 
välttämään: suunnatonta finanssiarvopaperien arvon katoamista ja 
pankkijärjestelmän romahtamista”1.  

Kuten lukuisat muut, Gorz väittää kriisin olevan kapitalismin terminaalivaiheen 
kriisi ja osoittavan tulevaisuutta, jossa kapitalismin itsensä kehitys johtaa 
väistämättä kohti toisenlaista yhteiskuntajärjestelmää. Ratkaisuna kriisiin 
esitetty vihreä kapitalismi, ”ekologinen uudelleenjärjestely” voi Gorzin mukaan  

”vain pahentaa järjestelmän kriisiä. On mahdotonta välttää ympäristökatastrofia 
sanoutumatta radikaalisti irti viimeisen 150 vuoden aikana vallinneista 
taloudellisista menetelmistä ja logiikasta. Jos nykyistä tendenssiä jatketaan, 
maailman BKT kolmin‐ tai nelinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. YK:n 
Ympäristökokouksen raportin mukaan hiilidioksidipäästöjen täytyy vähentyä 85 
% tuohon ajankohtaan mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan 
rajoittaa enintään 2 asteeseen. 2 astetta suuremman lämpenemisen seuraukset 
tulevat olemaan peruuttamattomia ja hallitsemattomia”.  

Niinpä ”kasvuttomuus (décroissance) on siis välttämätöntä selviytymisen 
kannalta. Mutta se edellyttää toisenlaista taloudetta, toisenlaista elämäntyyliä, 
toisenlaista sivilisaatiota, toisenlaisia yhteiskunnallisia suhteita.” 

Gorz on kiistämättä aivan oikeassa. Hänet tunnetaan myös yhtenä kaikkein 
selväjärkisimmistä ja ennakkoluulottomimmista kapitalistisen tuotantotavan 
analysoijista, esimerkiksi teoksensa L’immateriel ansiosta. Kuitenkaan Gorzin 
kirjoitukset eivät anna meille tarpeeksi täsmällistä analyysiä siitä, mistä 
maapalloamme tuhoavaa kapitalismia vastaan asettuvat subjektiivisuudet 
syntyvät ja miten ekologinen kommunismi eroaa vihreästä kapitalismista, nk. 
Green New Dealista ja sen eri muodoista. Siis miten konkreettisesti taistella 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critique de 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pääoman arvonlisäyksen logiikan aiheuttavaa ympäristötuhoa vastaan, joka ei 
merkitse ainoastaan fyysisen vaan myös yhteiskunnallisen ja mentaalisen 
ympräistömme jatkuvaa tuhoutumista. 

Ja edelleen, on analysoitava nykyisen vihreän politiikan tai ilmastonmuutoksen 
vastaisen kamppailun ongelmia, jotta voidaan luoda sellaisia yhteiskunnallisia 
käytäntöjä, joiden kautta laajamittainen, arkipäiväinen yhteiskunnallisten 
elämänmuotojen muuttaminen tulee mahdolliseksi. Mitä ”vihreä kapitalismi” on? 
Miksi se ei riitä? Mitä yhteistä sillä on teknokraattisen vihreän 
ympäristöpolitiikan kanssa? Tai täsmällisemmin: missä mielessä voimme 
konrkeettisesti väittää esimerkiksi Vihreän liiton radikaaleimmankin 
ympäristöpolitiikan olevan porvarillista ja siten kauniissa harmoniassa vihreän 
kapitalismin kanssa? 

 

Abstraktin kulutuskritiikin typeryys 

 

Erilaiset vasemmistolaiset ja vihreät, sanalla sanoen punavihreät moralistit 
nostavat kerta toisensa jälkeen esiin abstraktin vaatimuksen: ”On kulutettava 
vähemmän!” Niin tietenkin, mutta kenen, miksi ja miten? Ennen kaikkea: kenen. 
Vastaus: ”länsimaisten ihmisten” on aivan yhtä abstrakti ja universalistinen, ja 
universalismiin on aina suhtauduttava epäluuloisesti jo siksi, että yhteiskuntaa 
voi analysoida totuudenmukaisesti ainoastaan puolueellisesta positiosta. Elävän 
työn ja pääoman vastakkaisuudesta käsin. 

On silkkaa ilmastonmuutoksen ja ekologisen kriisin mystifiointia väittää, että ne 
johtuvat ”ihmisen toiminnasta” tai ”länsimaisen ihmisen ylikulutuksesta”. Homo 
sapiens on elänyt maapallolla parisataa tuhatta vuotta aiheuttamatta maapallon 
ekologiselle kantokyvylle sen suurempaa kuormitusta. Toisaalta nimenomaan ns. 
kolmannesta maailmasta tulevat yhteiskunnalliset liikkeet ovat asettaneet 
kyseenalaiseksi yksioikoisen erottelun ensimmäiseen ja kolmanteen maailmaan. 
Pääoma ei katso kansallisuutta, ja sen ”luonnenaamiota” kantavat yhä useammin 
myös kiinalaiset puoluejohtajat, meksikolaiset IT‐miljonäärit tai nigerialaiset 
heimopäälliköt. Shanghai on yksi globaalin kapitalismin keskeisimmistä 
metropoleista. 

Ekologisen kriisin on aiheuttanut kapitalismi, pääoman arvonlisäyksen logiikka. 
Tuota sanaa tuntuu vasemmistonkaan piirissä enää harva ymmärtävän. 
Kapitalismi on tuotannon rahataloutta, jossa hyödykkeiden tuotannon 
tarkoituksena on rahan arvon kasvattaminen, pääoman arvon itselisäys. Rahaa 
sijoitetaan tuotantoon tarkoituksena lisärahan hankinta. 1800‐luvun 
alkupuolelta lähtien vähintään 1970‐luvulle asti on pääoman arvoa pyritty 
lisäämään ennen kaikkea investoimalla teolliseen massatuotantoon.  

Sikäli kuin voidaan väittää ekologisen kriisin syynä olevan ”länsimaisen ihmisen 
kulutus”, on täsmennettävä kyse olevan teollisuustyöläisen kulutuksesta, vaikka 
kyse ennen kaikkea onkin ollut teollisuuteen liittyvän ”tuottavan kulutuksen” 
aiheuttamista ympäristöhaitoista. Tätä ei vieläkään ole syytä lakata nostamasta 



esiin, sillä maailmanlaajuisesti kotitalouksien aiheuttama maapallon kestokyvyn 
kuormitus on kuitenkin selkeästi vähäisempää verrattuna teollisuuden 
aiheuttamaan uusiutumattomien raaka‐aineiden kulutukseen tai 
hiilidioksidipäästöihin. (Suomessa teollisuus vastaa noin puolta 
hiilidioksidipäästöistä, kotitaloudet kolmasosaa ja liikenne viidennestä.) 

Typerä moralistinen vaatimus ”vähemmän kuluttamisesta” kohdistuu siis ns. 
kehittyneiden maiden tai OECD‐maiden palkkatyöläiseen. Vaatimus on kuitenkin 
täysin abstrakti, aivan yhtä abstrakti kuin iänikuinen porvarillinen horina 
työläisen muodollisesta vapaudesta ja tasa‐arvosta, ellei kulutuksen tapaa ja sen 
analyysiä yhdistetä siihen tuotannon muotoon, jonka perustalta se syntyy. Mistä 
syntyy teollisen yhteiskunnan massakulutuksen subjekti? Hän on tietenkin 
fordistinen työläinen, joka vastineeksi yksitoikkoisesta työskentelystä tehtaassa, 
”sorvin ääressä”, saa osansa koneellistumisen ja tayloristisen työn organisaation 
aikaan saamasta työn tuottavuuden kehityksestä. Hän saa siis enemmän palkkaa, 
koska yritykset tuottavat enemmän voittoa. Mitä hän tällä palkallaan voi ostaa? 
Osan yrityksen tuotteista, jotka ovat massamittaisesti tuotettuja homogeenisia 
kulutushyödykkeitä: T‐mallin Ford kaikissa modernimmissa muodoissaan. 

Jostakin 1960‐luvun lopulta, Michel Agliettan arvion mukaan vuodesta 1966 
fordistinen kapitalistisen kasautumisen sääntelymuoto on kuitenkin ajautunut 
kriiisiin2. Yksi keskeisistä syistä tälle oli massakulutusmarkkinoiden saturaatio, 
siis homogeenisia materiaalisia hyödykkeitä ei enää kyetty myymään suurempaa 
määrää samalla hinnalla. Ei liene epäilystä, etteikö tälle taas yksi keskeisistä 
syistä olisi ollut herännyt ”tietoisuus” teollisen tuotannon aiheuttamisista 
ekologisista tuhoista. Uusien autojen ostaminen ei enää kiinnostanut ihmisiä, 
koska he tiesivät lähipuron veden muuttumisen myrkynvihreäksi johtuvan 
autojen tuotannosta. Viimeistään sen jälkeen, kun Rachel Carson julkaisi 
eräänlaiseksi klassikoksi muodostuneen, ympäristötuhoja kuvanneen kirjansa 
Äänetön kevät vuonna 1962 levisi halu elää vähemmän ympäristöä tuhoavasti 
myös itämaisista filosofioista kiinnostuneiden hörhöpiirien ulkopuolelle. 

Fordismin kriisin myötä onkin syntynyt uusi hegemonisen työläisen hahmo, joka 
ei enää ole tehtaassa 8 tuntia päivässä työskentelevä kouluttamaton mies. 
Fordistinen tehdastyö tuottavuushyötyjen jakamisineen tarjosi tietenkin myös 
mahdollisuuden esimerkiksi mustille saavuttaa yhteiskunnallista varallisuutta ja 
fordistisen mallin purkautuminen on usein heikentänyt mustien työläisten 
asemaa Yhdysvalloissa. Molemmista näistä fordismin kriisin kehityskuluista 
antaa erinomaisen kuvan New York Timesin 24.7.2009 julkaisema artikkeli 
”General Motors, Detroit and the Fall of Black Middle Class”. Siinä fordistisen 
työläisen klassinen hahmo kuvataan keskellä kriisiään: vielä ennen saattoi nuori 
mies mennä töihin tehtaaseen, hiljalleen edetä urallaan, ottaa lainan ja ostaa 
palkkatulojaan vastaan talon rauhallisesta esikaupungista, käydä vapaa‐
aikanaan kirkossa ja kustantaa lapsensa collegeen sekä pelaamaan baseballia, 
mutta nyt juuri nämä aiemmin ”Amerikan selkärangan” muodostaneet ”oikeat 
työläiset” ovat menettäneet työnsä ja seisovat lohduttomina keskellä autioituvaa 

                                                        

2 M. Aglietta, Crises et regulation du capitalisme. L’experience des États‐Unis, 
Paris, 1974. 



teollisuuskaupungin miljoötä. Tilalle on astunut homogeenisyyden sijaan 
moninaisuutta tihkuva tietotyöläisten ”luova luokka”, joka ostaa luomutuotteita 
ja maksaa vapaaehtoista ympäristöveroa lomamatkoistaan Etelä‐Aasian 
paratiisisaarille.  

Käsittelemättä tässä sen enempää työvoiman uutta luokkakokoonpanoa, on 
ainakin selvää, että kapitalistinen tuotanto on ottanut tämän uuden 
kuluttajaryhmän tosissaan, kun se etsii tosiasiallista eli maksukykyistä kysyntää 
tuotteilleen. Erilaiset porvarilliset utopistit ovatkin nähneet palveluita ja tietoa 
tuottavassa uudessa immateriaalisessa taloudessa keinon ratkaista kaikki 
ympäristökriisiin liittyvät ongelmat. Enää kapitalismi ei tuota materiaalisia 
tavaroita vaan ainoastaan palveluita, ihmisten välisiä suhteita, jotka kasvattavat 
taloutta, lisäävät kaikkien varallisuutta mutta eivät kuormita ympäristöä!  

 

Degrowth ja vihreä kapitalismi 

 

Vihreän kapitalismin kritiikiksi on esitetty ns. Degrowth/décroissance –eli 
kasvuttomuus –taloutta. Degrowth‐taloustieteen teoreettisen lähtökohdan 
muodostaa Nicholas Georgescu‐Roegenin kirja The Entropy Law and Economic 
Process. Georgescu‐Roegenin keskeinen ajatus on, että kapitalistinen talous ja 
sitä ohjaava taloustiede ovat tähän asti perustuneet klassiseen mekaniikkaan: ne 
ovat tarkastelleet ainoastaan liikettä tyhjässä tilassa ja nähneet ihmisen omaa 
taloudellista etuaan maksimoivana yksilönä, jota taloudellinen etu sysää 
mekaanisesti liikkeeseen, mutta jonka toimilla ei ole mitään perustavanlaatuisia 
vaikutuksia hänen ulkopuolelleen. Georgescu‐Roegen haluaa muotoilla 
uudelleen talousajattelun tieteenfilosofisen perustan. Newtonilaisen klassisen 
mekaniikan sijaan on lähdettävä liikkeelle termodynamiikasta ja entropian 
laista: maailmankaikkeudessa vapaa energia muuttuu jatkuvasti sidotuksi 
energiaksi eikä tätä kehitystä viime kädessä voida pysäyttää millään keinolla. 
Maapallon ja talouden kannalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea, että on olemassa 
uusiutumattomia luonnonvaroja, joita ihminen ei kykene luomaan uudelleen 
edes millään kuviteltavissa olevalla teknologialla. 

Kuten Georgescu‐Roegenkin sanoo, on kuitenkin elävällä organismilla kyky 
käyttää sidottua energiaa ympäristöstään tuottamaan vapaampaa energiaa ja 
siten omassa piirissään kääntämään entropian laki nurin. Inhimillinen organismi 
kykenee tekemään tämän tietoisesti. Jos Paolo Virnoa seuraten uskomme 
ihmisen lajityypillisten kykyjen nousseen viime vuosikymmenten aikana 
kapitalistisen tuotantoprosessin ja arvonlisäysprosessin keskiöön3, voimme 
päätellä, että juuri ihmisorganismin kyky uusintaa itsensä eräänlaisessa 
vastahangassa entropian laille on se ihmisen lajityypillinen ominaisuus, jonka 
kapitalismi on ottanut haltuun vastatakseen ympäristöliikkeen fordismille 
asettamaan haasteeseen. Jos nykyinen kapitalismi on ”biotaloutta”, siis elämän 
yleisten kykyjen haltuunottamista, on se samalla elävän organismin 

                                                        

3 P. Virno: Väen kielioppi, Tutkijaliitto, Helsinki, 2006. 



antientrooppisen kyvyn haltuunottamista. Juuri tästä syystä kapitalismin on ollut 
pakko ottaa haltuun elämän yleiset kyvyt tai voimat. Ainoastaan käyttämällä 
elävän organismin kykyä tuottaa – itsensä eli kanssakäymistä ja suhteita – 
ajautumatta kohti suurempaa entropiaa, on kapitalismi voinut ottaa haltuun 
ympäristöliikkeen tuottaman halun olla tuhoamatta ympäristöä liialla 
massatuotettujen hyödykkeiden kulutuksella. 

Niin kutsuttu vihreä kapitalismi tai Barack Obaman hallinnon havittelema 
”Green New Deal” iskee juuri tähän kohtaan. Samalla kysymys pääoman 
arvonlisäyksestä nostaa esiin degrowth‐taloustieteen teoreettisen ja poliittisen 
riittämättömyyden. Kuten degrowth –tieteilijät sanovat, voi elävä organismi 
vähentää entropiaa sisällään vain lisäämällä sitä entisestään ympäristössään. 
Siksi on tarkasteltava organismin suhdetta ympäristöönsä, mutta ei ainoastaan 
fyysiseen tai biologiseen vaan yhteiskunnalliseen ja mentaaliseen ympäristöön. 
Ihminen ei nimittäin ole suhteessa vain yksilönä termodynaamiseen 
ympäristöönsä (toisin kuin punkki joka aistii ainoastaan lämmön vaihtelut) vaan 
hän elää tietyn tuotantotavan sisällä, eikä häntä voida irrottaa tai häntä ei 
suorastaan ole olemassa ilman monimutkaisia yhteiskunnallisia 
suhteita/tuotantosuhteita, joiden luonne on ratkaisevaa sen kannalta, kuinka 
paljon homo sapiens ‐organismi lisää entropiaa ympäristössään. 

On toki syytä epäillä, ettei vihreä kapitalismi saa aikaan ympäristökriisin 
purkamista, mutta moralistinen valitus ja yleinen epäluulo rahataloutta kohtaan 
ei riitä, jotta voitaisiin löytää todellisia kamppailun keinoja vapautumiseksi 
ympäristöä tuhoavasta pääoman arvonlisäyksen logiikasta4. On analysoitava 
muutakin kuin elävän organismin yleistä kykyä vapauttaa energiaa. On 
analysoitava kapitalistisen tuotantotavan sisäisiä yhteiskunnallisia 
voimasuhteita, luokkasuhteita ja vallankumouksellisen subjektiiviisuuden 
tuottamisen keinoja.  

Itse asiassa väitän suorastaan, että abstrakti ilmastonmuutoksen kritiikki, joka 
korostaa maapallon kestokykyä absoluuttisena rajana ihmisen toiminnalle, 
noudattaa samaa logiikkaa suhteessa ilmastonmuutoksen torjumiseen kuin 
vihreä kapitalismi. Ja tästä subjektiivisuuksien alistamisen logiikasta olisi 
päästävä eroon keinolla millä hyvänsä! 

Mitä vihreä kapitalismi sitten arvonmuodostuksen tasolla, ”tuotannon 
lattiatasolla” tarkoittaa? Koska pääoma investoi tuotantoon lisätäkseen omaa 
arvoaan, ei sitä tietenkään todella kiinnosta mikään muu kuin arvonsa 
kvantitatiivinen lisääminen. Vihreän kapitalismin tuotanto ei nähdäkseni 
olekaan ympäristöystävällisempien tuotteiden tuottamista vaan yhtenä 
                                                        

4 Tadzio Müller ja Alexis Passadakis tiivistävät seitsemännessä 20 vihreän 
kapitalismin vastaisesta teesistään: ”Vihreä kapitalismi ei haasta niiden valtaa, 
jotka eniten kasvihuonepäästöjä tuottavat. Nämä energiayhtiöt, lentoyhtiöt, 
autoteollisuus ja teollinen maataloustuotanto vain saavat lisää rahaa, jonka 
avulla ne voivat säilyttää tuottotasonsa, pieniä ekologisia muutoksia tehden: liian 
vähän ja liian myöhään.” 

 



yhteiskunnallisen tuotannon muotona se on ennen kaikkea sellaisen 
yhteiskunnallisen suhteen tuottamista ja myymistä, jossa kuluttaja voi ajatella tai 
kokea kuluttavansa ”eettisemmin” ja vähentävänsä siten ympäristön 
kuormitusta. Vihreä kapitalismi siis myy eettistä kuluttamista, 
ympäristöystävällistä brändiä, ympäristömerkkiä. Tämä ei sen enempää kuin 
minkään muunkaan tyyppinen lisäarvon tuottaminen kapitalismissa merkitse 
”huijausta” tai ”harhaanjohtamista” vaan kertoo siitä, että immateriaalisista 
palveluista, joissa on kyse ihmisten välisestä kanssakäymisestä, on ylipäätään 
tullut keskeisiä investointien kohteita ja siten kapitalistisen arvonmuodostuksen 
välineitä. On siis analysoitava tarkemmin näitä kapitalistisen tuotannon muotoja 
ja niihin liittyviä arvonmuodostuksen sekä regulaation mekanismeja. 

 

Ulkoisuudet ja yhteinen 

 

Ennen siirtymistä nykykapitalismille ominaisen regulaatiomuodon analyysiin 
käykäämme nopeasti läpi muutamia valtavirran taloustieteen kehittelyjä, joissa 
siirtymä yhteiskunnallisten suhteiden tuotantoon hahmottuu. Keskeisin näistä 
on ”ulkoisuuksien” tai ”ulkoisvaikutuksien” (externalities) käsite, joilla 
uusklassisessa taloustieteessä on aina ollut varsin marginaalinen rooli5. Ne ovat 
toimineet eräänlaisena roskakorikategoriana, johon on dumpattu sellaiset ilmiöt, 
joilla on havaittu olevan taloudellista vaikutusta, mutta jotka eivät vastaa 
uusklassisen taloustieteen itselleen määrittämää tutkimusalaa eivätkä siten 
”kuulu talouden piiriin”. Yleisesti ulkoisvaikutuksella tarkoitetaan 
tuotantopaikalle ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotannon dynamiikkaan. 
Negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta kyse on silloin, kun ulkoiset olosuhteet 
vaikuttavat negatiivisesti tuotantorakenteeseen ja kohottavat kustannuksia joko 
suoraan tai epäsuorasti. Positiiviset ulkoisvaikutukset taas vaikuttavat 
positiivisesti tuotannon dynamiikkaan joko hyötyjen tai tehokkuuden kasvun 
kautta. 

Vanhimmat ulkoisvaikutuksien määritelmät liittyvät, kiinnostavaa kyllä, juuri 
tuotannon aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Taloustietelijä E.A.C. Pigou antaa 
ensimmäisen määritelmän: ulkoisvaikutus on, kun A :n ja B.n toimitus tuottaa 
vahinkoa kolmannelle joka ei saa siitä korvausta. Klassinen esimerkki on tehtaan 
aiheuttama vahinko vieressä olevalle kalankasvatuslaitokselle vesien 
saastumisen vuoksi. Taloustieteessä onkin esiintynyt pyrkimys juuri näiden 
negatiivisten ulkoisvaikutuksien sisäistämiseksi talouteen, niiden ottaminen 
huomioon tuotannon kokonaisvaikutuksia arvioidessa. On esimerkiksi otettava 
huomioon, mitä taloudellisia haittoja syntyy siitä, että markkinoiden 
ulkopuolelta peräisin olevia uusiutumattomia luonnonvaroja tuhotaan. 
Nähdäkseni myös degrowth‐teorian perimmäinen pyrkimys on sama, vaikka se 
samalla asettaakin taloudellisen arvon mittaamisen kriteerit kyseenalaiseksi.   
                                                        

5 Ulkoisuuksista ks. Yann Moulier Boutang ”La problématique des externalités et 
la productivité sociale du travail”, http://seminaire.samizdat.net/La‐
problematique‐des‐externalites.html   



Kuitenkin nykykapitalismissa yhä keskeisimmiksi nousevat sen sijaan 
positiiviset ulkoisvaikutukset, jotka syntyvät siitä, että yritysten ulkopuolella 
tuotetaan varallisuutta, jota yritykset hyödyntävät mutta josta ne eivät joudu 
maksamaan. Yleisin esimerkki on julkisen talouden tuottamat tuotannon 
edellytykset, joita yksityiset tuottajat eivät kykene tai halua tuottaa: koulutus, 
liikenne jne. Kollektiiviset hyödykkeet, joiden käyttö ei lisää niiden 
marginaalikustannuksia – yhden lisämatkustajan nouseminen metroon ei tee sen 
liikkumisesta kalliimpaa – tuottavat pelkästään ”ulkoisia vaikutuksia”. Koska 
näiden hyödykkeiden marginaalikustannus on nolla, ei hyödykkeiden hintaa 
viime kädessä voida määrittää markkinamekanismin mukaan eivätkä yksityiset 
toimijat siten ole kiinnostuneita tuottamaan niitä. Kollektiivisten hyödykkeiden 
puuttuminen kuitenkin aiheuttaisi yhteiskunnallista haittaa, minkä vuoksi 
tarvitaan valtion väliintuloa: julkista investointia tai verotuksellista kannustinta, 
joka saa yksityiset toimijat huomaamaan ilmiön tuottamat ulkoisvaikutukset. 
Näiden kollektiivisten hyödykkeiden merkitystä on analysoinut ennen kaikkea 
taloustieteilijä André Vienes ”julkisen ulkoisvaikutuksen” käsitteen avulla ja 
1980‐luvun puolivälistä alkaen ne ovat saaneet yhä keskeisemmän roolin ns. 
endogeenisen kasvun teorioissa6.  

Vienesin mukaan olennaista on, että (positiivisia) julkisia ulkoisvaikutuksia ei 
voida tuottaa voiton logiikan perustalta. Kuitenkin nykyään positiivisten 
ulkoisvaikutusten ”saalistamisesta” ja suhteellisen kilpailukyvyn hankkimiselta 
sen pohjalta, minkälaisia positiivisia ulkoisvaikutuksia yrityksen 
toimintaympäristö tarjoaa, on tullut kapitalististen yritysten ydintoimintaa7. 
Pyrkimykset kohti vihreää kapitalismia ovat nähdäkseni juuri yrityksiä kääntää 
ympäristöhaitoista aiheutuvat negatiiviset ulkoisvaikutukset valtion 
investointeja ja verohelpotuksia sekä ihmisten subjektiivisia taipumuksia 
hyväksi käyttäen positiivisiksi ulkoisvaikutuksiksi: myydään tuotetta, joka on 
ympäristöystävälliseksi koettu, sillä näin voidaan  saavuttaa positiivisia 
ulkoisvaikutuksia eli viime kädessä voittoja sekä ympäristöliikkeen luomasta 
”tietoisuudesta” sekä valtion luomista kannusteista. Viime kädessä kapitalismi 
pyrkii tässä käyttämään hyväksi halua maksaa enemmän ympäristöystävällisestä 
tuotteesta ja siten pyrkii siirtämään yhä suuremman osan tuotannon riskeistä 
”ympäristötietoisen kuluttajan” harteille. Ei liene epäilystä, ettei eettisellä 
kuluttamisella kyetä vapautumaan pääoman ylivallasta! 

Uusiutumattomien luonnonvarojen tai muiden ekologisten resurssien 
niukkuudesta johtuvat negatiiviset ulkoisvaikutukset pyritään siis kääntämään 
positiivisiksi ulkoisvaikutuksiksi riistämällä entistä ankarammin sellaisia 
yhteiskunnallisen kanssakäymisen alueita, joita ei määritä niukkuuden logiikka 
ja jotka voivat sen ansiosta tuottaa positiivisia ulkoisvaikutuksia. Näitä voimme 
kutsua ”yhteiseksi”: kollektiivisesti tuotetuiksi hyödykkeiksi kuten tieto, affektit 
jne jotka eivät ole niukkoja resursseja, koska niiden käyttö ei kuluta vaan 

                                                        

6 Julkisten ulkoisvaikutusten käsitteestä, Yann Moulier Boutang: De l’esclavage 
au salariat, PUF, Paris, 1998, 2. Luku. 
7 Y. Moulier‐Boutang: ”L’entreprise prédatrice d’externalités”, in Corsani A. & 
Lazzarato M. & Negri A.: Le bassin de travail immateriel dans la metropole 
parisienne, L’Harmattan, Paris, 1994. 



pikemminkin monistaa, kasvattaa ja laajentaa niitä. Näiden ihmisen 
kollektiivisen älyn tuotteiden kapitalistinen hyödyntäminen edellyttää 
keinotekoisen niukkuuden luomista niiden tuotantoon patenttien, tietoon 
pääsyn rajoitusten, työvoiman uusintamisen edellytysten kontrollin ja rahan 
alaiseksi tekemisen kautta. Vihreä kapitalismi merkitsee siis entistä kiivaampaa 
yhteisen riistoa ja viime kädessä väkivaltaista niukkuuden tuottamista sinne, 
missä sitä ei ”luonnostaan” vallitse. Se johtaa myös uudenlaisiin työvoiman 
hallinnan keinoihin, jotka purkavat fordismin luomia yhteiskunnallisen palkan 
(hyvinvointivaltion) rakenteita, laskevat työvoiman enemmistön palkkoja ja 
heikentävät julkisia palveluita. 

 

Green New Deal uutena finanssikonventiona 

 

F. D. Rooseveltin New Deal oli eräänlainen fordistisen regulaatiomuodon 
lähtölaukaus ja esikuva, jossa sen keskeiset parametrit kristallisoituivat. 
Minkälainen tapa säännellä kapitalistista tuotantoa Green New Dealiin tai 
vihreään kapitalismiin sitten voidaan olettaa kytkeytyvän? Fordistisen New 
Dealin yhteiskunnallisia ja taloudellisia edellytyksiä, kuten työväenluokan ja 
kapitalistien kollektiivista neuvottelua, poliittisessa ohjauksessa olevia 
kansallisia keskuspankkeja ja keynesiläistä elvytyspolitiikkaa harjoittamaan 
kykeneviä suvereeneja hallituksia ei enää näytä olevan olemassa. Fordistisen 
regulaatiomuodon sijaan on astunut globaali finanssipohjainen regulaatiomuoto 
(tai ehkä pikemminkin deregulaatiomuoto koska se ei ole kriiseistä näkyen 
kovinkaan hyvin onnistunut tehtävässään). Yhteisen riisto tapahtuu 
nimenomaan finanssimarkkinoiden kautta ja finanssimarkkinat ovat se 
mekanismi, joka saa pääoman arvonlisäyksen logiikan toimimaan kollektiivisia 
hyödykkeitä tuottavilla sektoreilla. Finanssimarkkinat luovat kollektiivista 
mielipidettä ja konsensusta, konventioita, joiden kautta markkinoistetaan ja 
riistetään erilaisia yhteisen alueita: 1991‐92 laman jälkeen internet‐konventio ja 
tiedon riistäminen, 2000‐01 romahduksen jälkeen syntynyt 
kiinteistömarkkinoihin eli metropolissa elämisen edellytysten riistoon perustuva 
konventio. Mitä seuraavaksi? 

Toisin sanoen, mikäli jotakin sellaista kuin vihreä kapitalismi syntyy, siitä tulee 
kiinteistömarkkinoiden kasvuun pohjautuneen, nyt subprime‐lainoista liikkeelle 
lähteneen finanssikriisin jälkeen tuhoutuneen konvention jälkeinen 
finanssimarkkinoiden toimintaa ohjaava konventio.  

Mitä tällä tarkoitan? Mitä finanssimarkkinat ovat, mikä on niiden rooli 
nykyisessä kapitalistisessa tuotantotavassa? Millä tavoin finanssimarkkinat 
perustuvat konventioon? 

Finanssimarkkinat ovat 1970‐luvulta lähtien syrjäyttäneet pankkisektorin 
yritysten rahoituksen keskeisimpänä lähteenä. Jos yritys nyt haluaisi tehdä 
investointeja vihreään tuotantoon, mistä sen olisi haettava pääomansa? Viime 
kädessä finanssimarkkinoilta, sillä vaikka se ei heti listautuisi pörssiin – mihin 
sen kasvaessaan olisi myös pakko listautua saadakseen tarpeeksi rahoitusta 



kasvavalle tuotannolleen – niin pankki tekisi sille myöntämästään lainasta 
arvopaperin ja möisi sen eteenpäin finanssimarkkinoilla.  

Uutta regulaation muotoa etsittäessä pääoma hakee kohteita, joihin se voisi 
investoida taatakseen sellaisen ”positiivisen kehän” kuin fordismin aikana, jossa 
tuottavuuden kehitys korotti palkkoja ja palkkojen kohoaminen teki 
mahdolliseksi lisäarvon realisoinnin, mikä edelleen mahdollisti tuotannon 
laajentamisen ja tuottavuuden kasvun. Pääoman allokoinnin mekanismina 
toimivat kuitenkin pääasiallisesti finanssimarkkinat, jolloin sijoitusten 
ohjautumisen ”vihreälle sektorille” täytyisi laajempaan mittakaavaan 
kasvaessaan viime kädessä tapahtua finanssimarkkinoiden kautta ja sellaiset 
valitolliset sääntelytoimenpiteet kuten Obaman julkiset investoinnit voivat 
ainoastaan kannustaa tai ohajta finanssimarkkinoiden toimintaa tiettyyn 
suuntaan. 

1970‐luvun puolivälistä, tai viimeistään vuodesta 1979 alkanut 
finanssivetoistumisen prosessi on ollut pääoman yritys kompensoida 
teollisuudessa tapahtunutta voiton suhdeluvun laskua. Tällaisia 
finanssivetoistumisen jaksoja on kapitalismin kehityksen aikana tapahtunut 
säännöllisesti, kuten Giovanni Arrighi osoittaa kirjassaan The Long Twentieth 
Century.  

Nykyinen finanssivetoistumisen kausi eroaa kuitenkin kaikista aikaisemmista 
siinä, että nyt finanssimarkkinat läpäisevät koko tuotannon ja finanssitalouden 
sekä ns. Reaalitalouden tai tuotannon ero vähintäänkin muuttuu epäselväksi. 
Nykyisin finanssitalouden piirissä ollaan jo vaikkapa supermarketissa kun 
maksetaan luottokortilla8. Autoteollisuus toimii kokonaan finanssitalouden 
pohjalta, sekä tuotannon rahoituksen osalta että itse asiassa myös yritysten 
voittojen kohdalla, sillä autoalan yritysten voitosta varsin merkittävä osa on itse 
asiassa peräisin sijoituksista finanssisektorille, ei investoinneista autojen 
tuotantoon. Finanssivetoistumisen lähteitä on nykyisin runsaasti: uuteen 
tuotantoon investoimattomien teollisuuden voittojen lisäksi sellaisia ovat 
esimerkiksi kolmannen maailman velasta tulevat korkotulot, yksilöiden 
finanssimarkkinoille investoimat säästöt (eläkerahastot, asuntolainojen 
johdannaiset jne.) 

Finanssivetoistuminen on siis ollut nimenomaan vastaus fordismin kriisiin 
esimerkiksi jo mainitun massakulutusmarkkinoiden saturaation lisäksi. 
Finanssimarkkinat toimivat rahoituksen lähteen tai pääoman allokoinnin lisäksi 
myös arvon mittana: voitot eivät kasva tuottojen ylimääränä kuluihin verrattuna 
vaan pörssissä mitattavan arvon kasvuna hetkellä t2 hetkeen t1 verrattuna. 
Finanssimarkkinat ovat mahdollistaneet myös ns. fordismin määrittämien 
välittömien tuotantoprosessien eli tavaroiden tuotannon ulkopuolisten 
yhteiskunnan alueiden tuomisen pääoman arvonlisäyksen lähteiksi. Sellaisilla 
tuotannon aloilla kuten koulutus, joilla tuotteen arvoa on vaikea mitata 
perinteisten teollisen työn tuottavuuden kriteerien (output per hour) perusteella 
                                                        

8 Finanssimarkkinoista nykykapitalismin regulaatiomuotona, ks. Christian 
Marazzi, ”La violenza del capitalismo finanziario”, in Crisi dell’economia globale, 
Ombre Corte, Verona, 2009. 



antavat nimenomaan finanssimarkkinat ainoan keinon määrittää arvolle mitta. 
Epäilemättä tällaisiin yhteiskunnallisen elämän alueisiin kuuluu myös ympäristö 
ja sen suojelu: mikä on ympäristön kuormittamisen vähentämisen taloudellinen 
arvo. Degrowth‐taloustieteiljät ovat asettaneet kyseenalaiseksi 
bruttokansantuotteen kvantitatiivisen mitan yhteiskunnallisen vaurauden 
mittana, mutta he eivät ole kyenneet johtamaan tämän mittaamisen ongelmia 
tuotannon piiriin, fordismin kriisiin ja siitä koituviin uuden mitan luomisen 
ongelmiin. Degrowth‐ajattelu korostaa, että talouden supistuminen pikemminkin 
lisäisi kuin vähentäisi hyvinvointia ja ekologista kestävyyttä, mutta se ei kerro 
miten tämä olisi mahdollista kapitalistisen tuotantotavan vallitessa eikä tee 
mitään täsmällistä kritiikkiä nykyisen hyvinvointivaltion ja kapitalistisen 
tuotantotavan suhteesta tai siitä, mitkä yhteiskunnalliset voimat ovat tehneet 
taloudesta tuhoisaa ympäristölle. Degrowth‐ajattelua voidaankin pitää 
eräänlaisena utopistisosialismin jälkiteollisena versiona.9 

Finanssimarkkinat ovat saavuttaneet keskeisen aseman sekä tuotannon 
organisoinnin että kysynnän luomisen piirissä. Kysynnän luojana niillä on ollut 
palkkatulojen kehityksen jähmettyessä keskeinen merkitys. Voittojen 
realisoiminen eli tuotteen myynti tapahtuu yhä useammin ei‐palkkaperäisten 
tulojen avulla, yhtäältä pääomatuloilla eläjien ja toisaalta velkaa ottavien 
työntekijöiden kulutuksella. Ilman kotitalouksien velkaantumista 
finanssikapitalismi ei olisi voinut kasvaa näin ennennäkemättömässä määrin. 
Samalla kun sosiaalivaltion rooli tulonjaossa on kaventunut, on tapahtunut 
eräänlainen deficit spendingin yksityistäminen, lisäkysynnän luominen 
kotitalouksien velkavetoisella kulutuksella. Tätä on helpottanut löysä 
rahapolitiikka ja pankkitoiminnan sääntelyn purkaminen, joka on tehnyt 
mahdolliseksi muodostaa pörssissä eteenpäin kaupattavia arvopapereita 
kotitalouksien veloista (ns. CDO ja CLO, Collateralized Debt Obligations ja 
Collateralized Loans Obligations). Kotitalouksien velkaantumisaste on 
Suomessakin noussut jo yli 100%:n vuosituloista.  

Finanssivetoistumisen keskeisimmät vaikutukset eivät kuitenkaan koske 
tulonjakoa tai tosiasiallisen kysynnän luomisen mekanismeja vaan sitä, miten 
finanssitalous ulottaa hypertuottavuuden vaatimuksensa, shareholder valuen 
mahdollisimman kiivaan luomisen ja kvartaalitahdilla mitattavan arvonlisäyksen 
yhteiskunnalliseen tuotantoon. Tuloksia ei varmaankaan tarvitse erityisen 
tarkkaan luetella: ns kehittyneissä maissa ovat kyseessä julkisten palveluiden 
yksityistäminen, stressi työssä ja psyykkiset romahdukset, vaikka pääoman 
arvonlisäyksen lähteiksi ovat nousseet nimenomaan ”inhimillinen pääoma”, 
koulutus, terveys ja muut yleisen yhteiskunnalliset rakenteet. Kehitysmaissa taas 
työvoiman mielipuolinen riisto ja yhteiskunnallisten infrastruktuurien 
häikäilemätön tuhoaminen. 

Christian Marazzi korostaa, että finanssitalouden ymmärtämiseksi poliittisesta, 
elävän ja työn välisen konfliktin näkökulmasta on lähdettävä liikkeelle fordismin 
kriisistä ja uudesta tuotannon muodosta, jossa on kyettävä imemään lisäarvoa 

                                                        

9 Degrowth‐ajattelun esittelystä ks. Tapio Laakso, ”Talous voi myös supistua”, 
Vihreä lanka 1/2010 



suoraan elävästä työstä uusin keinoin. Fordismin kriisi 1970‐luvulla toi esiin sen, 
että pääoma ei enää kykene tuottamaan tarpeeksi suurta määrää lisäarvoa 
tehdastyön organisoinnin, tavarantuotannon kautta. Nyt pääoman arvonlisäys ei 
enää rajoitu tiettyihin tuotantolaitoksiin vaan pyrkii ihmisten välisen 
kanssakäymisen, yhteiskunnallisen elämän uusintamisen välittömään 
hyödyntämiseen. 

Erilaiset yhteiskunnallisten suhteiden sektorit ovatkin muodostaneet alueen 
toisensa jälkeen, joita finanssitalous on pyrkinyt riistämään ja jotka ovat 
muodostaneet finanssipohjaisen kasvun perustan. Näitä erilaisia 
yhteiskunnallisen elämän sfäärejä voidaan nimittää erilaisten 
finanssikonventioiden pohjiksi: 1991‐92 laman jälkeen internet‐konventio, joka 
romahtaa ns. New Economyn kriisin myötä maaliskuussa 2000. Sen jälkeen 2002 
syntyy uusi konventio, joka perustuu toisaalta Kiinan ja Kaakkois‐Aasian maiden 
talouskasvuun, toisaalta kiinteistömarkkinoiden kasvuun (osin eri maiden 
hallitusten edistämän ”oma koti jokaiselle” –politiikan ansiosta).  

Konvention käsite finanssimarkkinoiden arvonmittaustehtävän pohjana viittaa 
ranskalaisen heterodoksisen taloustieteiljä André Orleanin työhön10. Orleanin 
mukaan finanssimarkkinat ovat perustavanlaatuisesti epävakaa järjestelmä: ne 
eivät määritä objektiivisesti osakkeen tai muun arvopaperin hintaa sen tulevia 
tuottoja koskevan informaation perusteella. Koska kyse on aina tulevista 
tuotoista, olisi tämä jo lähtökohtaisesti mahdotonta. Tulevaisuus ei vastaa 
menneisyyttä. Systemaattisen epävarmuuden edessä finanssimarkkinat luovat 
konventioita, apriorisia arviointijärjelmiä, jotka luovat homogeenisyyttä 
toimijoiden käytökseen niin että finanssimarkkinat voivat toimia arvon mittana 
tuotannolle. 

Orlean korostaa, että konventio ei välttämättä representoi oikein todellisuutta. 
Konventio saa aikaan arviointijärjestelmän, joka vaikuttaa todellisuuteen ja 
muuttaa sitä. Se vakiinnuttaa siis tietyn arviointijärjestelmän. Siksi 
makrotaloudellinen vakaus riippuu vallitsevasta, arvon mittaa ja tulojen lähdettä 
säätelevästä finanssikonventiosta. Orleanin mukaan viimeistään vuodesta 1993 
lähtien finanssikonventiot ovat alistaneet keskuspankkien rahapolitiikan 
valtaansa. Itse asiassa finanssimarkkinat pystyvät luomaan rahaa tai vähintään 
säätelemään rahan luomista. Finanssimarkkinoilla vallitseva konventio tai 
yleinen mielipide saa aikaan sen, että pörssissä noteeratut osakkeet ovat aivan 
samalla tavoin kuin raha vaihtosuhteiden välittämisen järjestelmä: kun 
finanssiyhteisö hyväksyy osakkeet välittömästi likvideiksi, niistä tulee 
käytännössä rahan tavoin välittömästi vaihdettavaa varallisuutta. 

”Finanssimarkkinat organisoitavat sijoittajien henkilökohtaisten mielipiteiden 
vertailun siten, että ne tuottavat kollektiivisen arvostelman, jolla on 
                                                        

10 Orlean esittää käsityksensä nykyisen finanssikriiisin analyysinä kirjassaan De 
l' euphorie à la panique : penser la crise financière, Paris, Editions de la rue d'Ulm, 
Collection du CEPREMAP, Opuscule n°16, mai 2009. Yleisemmin hänen 
käsityksensä finanssitaloudesta, "La notion de valeur fondamentale est‐elle 
indispensable à la théorie financière ?", Regards Croisés sur l'Economie : 
Comprendre la finance contemporaine, n°3, mars 2008, La Découverte, 120‐128.  



referenssiarvioinnin asema. Kurssi, joka näin syntyy, on luonteeltaan konsensus, 
johon finanssimarkkinoiden yhteisymmärrys kiteytyy. Julkisesti ilmaistuna sillä 
on normin asema: se on hinta, jolla markkinat suostuvat myymään tai ostamaan 
kyseisen osakkeen tietyllä hetkellä. Näin osakkeesta tulee likvidi. Koska ne 
tekevät kollektiivisesta mielipiteestä viittauksen normin, finanssimarkkinat 
tuottavat finanssiyhteisön yksimielisesti tunnustaman osakkeen arvioinnin11.” 

Finanssimarkkinat ovat Orleanin mukaan itsereferentiaalisia sillä tavoin, että 
spekulointia ei voida pitää irrationaalisena tai yksilöiden ahneudesta johtuvana 
käytöksenä vaan se on itse asiassa finanssilogiiikan perusteella täysin 
rationaalista toimintaa. 

Jotta lisäarvoja tuottavat finanssimarkkinat säilyttäisivät likviditeetin määrän 
samana tai kasvattaisivat sitä luodaan itseruokkimisen mekanismi joka 
puolestaan luo jatkuvasti lisää shareholder valueta ja siten uusia lisäarvoja. Kyse 
on itseensä viittaavuuden mekanismista, jonka vuoksi spekulaatio on 
finanssimarkkinoiden sisäsyntyinen piirre. Tämä itserefentiaalisuus luo 
kognitiivisen pakon joka koskee kaikkia investoijia, se johtuu siitä että 
markkinapsykologia, kollektiivinen mielipide hallitsee yksilöllisiä mielipiteitä. 
Tämän vuoksi spekulatiivinen käyttäytyminen on Orleanin mukaan rationaalista 
itsereferentiaalisuuteen perustuvilla markkinoilla. ”Hinnat ovat kollektiivisen 
mielipiteen toiminnan ilmaus, yksittäinen investoija ei reagoi informaatioon 
vaan siihen minkä hän uskoo olevan toisten toiminta suhteessa tuohon 
informaatioon. Siitä johtuu että pörssissä noteerattujen osakkeiden arvo viittaa 
niihin itseensä eikä muuhun taloudelliseen arvoon. Tämä on markkinoiden 
itseensäviittavuutta, jossa taloudellisen arvon ja pörssiarvon ero on 
symmetrinen yksilöllisen ja kollektiivisen uskomuksen väliselle erolle.”12 

Mihin finanssimarkkinoiden valta siis perustuu? Siihen, että se luo kollektiivisen 
mielipiteen, johon kaikkien on pakko uskoa, jos he haluavat rikastua tai säilyttää 
finanssimarkkinoista riippuvaisen omaisuutensa kuten talon tai 
eläkesäästöjensä arvon. Finanssimarkkinoiden logiikka on, kuten Orlean kuvaa, 
mimeettistä logiikkaa, jossa äärimmäisen epävarmuuden tilanteessa on 
turvauduttava tekemään kuten toiset tekevät, ennakoimaan toisten käytöstä 
voidakseen hyötyä siitä. On haluttava sitä mitä toinenkin haluaa. Tämä Orleanin 
kuvaama mimeettinen logiikka ei kuitenkaan koske objektia tai suhdetta 
objektiin, kuten degrowth‐utopistit tai ns. Commons‐utopistit ajattelevat. Se 
koskee subjektia, subjektiivisuutta. Meidän ei ole siis muutettava 
suhtautumistamme joihinkin olemassa oleviin objekteihin, sillä 
finanssimarkkinoiden mekanismin luova mimeettinen halu ja mimeettinen 
kilpailu koskee subjekteja, subjektiksi tulemista ja subjektina olemista, aivan 
kuten Orleanin teorian keskeinen vaikuttaja Rene Girard sanoo 
haastattelukirjassaan Des choses cachées depuis la fondation du monde.  

Finanssimarkkinoiden logiikka perustuu siis mimetismiin, joka konvention 
sortuessa aiheuttaa paniikkireaktion. Jokainen yksilö, eristettynä kaikista muista, 
                                                        

11 A. Fumagalli & S. Lucarelli, ”Introduzione” in A. Orlean, Dall’euforia al panico e 
altri saggi, Ombre Corte, 2010.  
12 De l’euphorie à la panique 



pelkää oman omaisuutensa puolesta ja juuri kriisitilanteessa hän kaikkein 
voimakkaimmin sortuu jäljittelemään muita, vaikka juuri tämä jäljittely 
johtaisikin syöksykierteen syvenemiseen. Kaikki myyvät, niinpä minunkin on 
myytävä, vaikka myynnin kierre juuri saa aikaan hintojen valtavan laskun. 

Finanssilogiikka ei kuitenkaan kosketa vain tuotannolle ulkoista kiertokulkua 
vaan nähdäkseni voimme nähdä tässä yhteisestä eristetyn yksilön 
paniikkireaktiossa jotain aivan olennaista nykykapitalismin harjoittamalle 
yhteiskunnallisten suhteiden tuotannolle, ns. vihreälle kapitalismille tai 
ilmastonmuutoksen torjumisen tuotannolle ennen kaikkea. Juuri silloin kun 
ihminen on pakotettu ja kokee olevansa porvarillinen yksilö, siis yksinäinen ja 
eristetty, riippumaton eli vailla mitään tukea, hänelle voidaan myydä hänen 
pelastuksensa, koska hän uskoo kaikkien muidenkin ostavan sen. Pelkoaan tai 
sanottaisiinko pikemminkin Martin Heideggerin termein ahdistustaan13, 
Angstiaan lievittääkseen hän ostaa ”vihreän tuotteen”, koska muutkin ostavat 
sellaisen tai hän ainakin uskoo muidenkin ostavan sellaisen. Pelokkaalle ja 
yksinäiselle pelastus voidaan myydä, mutta yhdessä me kykenemme luomaan 
itse oman pelastuksemme, muuttamaan maailmaa sellaiseksi, että sitä hallitsevat 
ne jotka sen luovat, eivät ne jotka pyrkivät tuhoamaan sen. 

 

Teknokraattisen ympäristöpolitiikan ongelmat 

 

Olemme saapuneet kohtaan, jossa vihreä kapitalismi ja vihreä teknokraattinen 
ympäristöpolitiikka osuvat yhteen ”kovassa ytimessään”. Molemmille olennaista 
on absoluuttisen rajallisuuden korostaminen. Absoluuttinen rajallisuus 
merkitsee viime kädessä samaa kuin niukkuus. Niukkuus on uusklassisen 
taloustieteen keskeinen kriteeri taloudelliselle hyödykkeelle: jotta jotain voidaan 
myydä, sen täytyy olla niukkaa, sitä ei voi olla saatavilla kaikille ja sen saatavuus 
yhdelle merkitsee sen ei‐saatavuutta muille. Perinteisesti sellaiset luonnolliset 
hyödykkeet kuten vesi ja ilma on käsitetty nimenomaan ei‐niukoiksi ja siten 
taloudellisen hyödynnettävyyden ulkopuolella oleviksi, mutta nyt kun maapallon 
kestokyky on uhattuna, voidaan kai myös näitä yhteisiksi, yhteisvauraudeksi 
koettuja asioita alkaa kaupata markkinoilla, tuoda arvonlisäyksen lähteiksi. Ehkä 
ylipäätään myös pelastuminen ilmastonmuutokselta on niukkaa ja sen voi ostaa 
kapitalistilta.  

Miten tätä sitten voi vastustaa? Felix Guattaria seuraten, on yhdistettävä ns 
fyysisen ympäristön ekologia yhteiskunnalliseen ekologiaan ja mentaaliseen 
ekologiaan14. Siis tarkasteltava, miten valtasuhteet meissä rakentuvat 
yhteiskunnallisen ja mentaalisen ympäristön kautta. Ei ole ”vaadittava 
vähemmän” vaan on vaadittava parempaa! Juuri tämä kysymys on keskeinen 
Guattarin analyysissä pääoman aiheuttamasta ekokatastrofista, sillä pääoma 
tunnustaa ainoastaan yhden homogeenisen arvon: pääomana rahan arvon 

                                                        

13 ks. M. Heidegger: Oleminen ja aika, Vastapaino, 1999. 
14 Ks. Felix Guattari: Kolme ekologiaa, Tutkijaliitto, 2009. 



kvantitatiivisen itselisäyksen. Elävän työn näkökulmasta on kuitenkin olemassa 
laadullisesti erilaisia, ei‐homogenisoitavia ja siten ei‐mitattavia tarpeita. 
Degrowth‐ajattelun käsitys siitä, että BKT ei välttämättä lisää hyvinvointia, 
viittaa juuri tähän, mutta kysymystä ei voida irrottaa pääoman arvonlisäyksen 
logiikan ja sen konkreettisen keinojen tai muotojen analyysistä. 

Mitä tarkoitan laadullisesti erilaisilla tarpeilla? Nähdäkseni olennaista on, että 
niissä kyse ei ole yksilön tarpeiden tyydyttämisestä vaan kollektiivista halusta 
muuttaa maailmaa. Näin ilmaston tuhoutumisen ja sen aiheuttaman ahdistuksen 
”torjunta” ja halumme mukaisen maailman rakentaminen eivät ole erillisiä 
toiminnan momentteja – ei ole ensin ”pelastettava maapalloa” ja sitten 
mietittävä miten haluamme elää – vaan yksi ja sama prosessi. Pääoman arvon 
lisäämisen sijaan on luotava sellaisia kollektiivisen toiminnan muotoja, jotka 
tuottavat ilon affekteja, kuten Baruch Spinoza sanoo. 

Etiikassa Spinoza jakaa affektit kahteen ryhmään: aktiiviset ja passiiviset, ilo ja 
suru. Ilo lisää ja suru vähentää ruumiin toimintakykyä ja kykyä liittyä yhteen 
toisten ruumiiden kanssa. Affektin käsitteensä kautta Spinoza avaa meille 
ylipäätään erinomaisen näkökulman yhteiskunnalliseen ja mentaaliseen 
ekologiaan. Kerta toisensa jälkeen ekologiset kapitalismin kriitikot nimittäin 
kysyvät, miksi ihmiset elävät tavalla, joka tuhoaa maapalloa, vaikka he 
haluaisivat elää ekologisemmin ja toimia niin, että ympäristöön kohdistuvaa 
kuormitusta vähennettäisiin. Vastaavan kysymyksen nostaa Spinoza esiin 
kirjansa Tractatus theologico‐philosophicus alussa ja vastaa siihen: ”koko 
monarkkisen hallinnon salaisuus on ihmisten kauhistuttamisessa ja heitä kurissa 
pitävän pelon naamioimisessa uskonnon nimen alle – niin että he taistelevat 
oman orjuutensa puolesta kuin he taistelisivat oman pelastuksensa puolesta”. 

Spinozan mukaan pelko on surun affekti, se on ”epävakaata surua, joka syntyy 
sellaista tulevaa tai mennyttä oliota koskevasta ideasta, minkä toteutumista 
jossain määrin epäilemme”15. Jälleen päädymme siis samaan ongelmaan kuin sen 
yhteiskunnallisen mielentilan kohdalla, johon vihreä kapitalismi iskee. Juuri 
tässä on eräänlainen konvergenssipiste, jossa vihreä kapitalismi ja 
teknokraattinen vihreä ilmastonmuutoksen torjunta kohtaavat. Molemmat 
lähtevät liikkeelle eristetyn yksilön pelosta tai ahdistuksesta ja pyrkivät 
helpottamaan sitä myymällä hänelle tiettyjä palveluja (eräänlaista 
asiantuntemusta, eli käsitystä tulevaisuudesta, on kyse sitten konsultista tai Oras 
Tynkkysestä pitämässä puhetta ilmaston tuhoutumisesta).  

Vihreän liikkeen porvarillistuminen – ja nyt puhun siis siitä liikkeestä, josta 
nykyinen Vihreä liitto on syntynyt – ei siis ole tapahtunut sen mennessä 
porvarihallitukseen vaan siinä, että siitä on linkolalaista taustaansa noudattaen 
tullut autoritäärinen liike. Se edustaa ekologian autoritääristä, naturalisoivaa ja 
siten ilmastonmuutosten yhteiskunnallisia syitä mystifioivaa kantaa. 
Täsmennettäköön vielä kerran, on aivan yksinkertaisesti kapitalistisen riiston 
mystifiointia sanoa ympäristökriisin johtuvan ”ihmisen toiminnasta”, aivan 
nykyisenkaltainen kriisi olisi ollut aina olemassa kun ihminen on elänyt 
maapallolla. Sen syynä on kapitalismi, pääoman arvonlisäyksen logiikka, joka on 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Osa III, Affektien määritelmät XIII. 



historiallisen kehityksensä aikana merkinnyt ennen kaikkea elävän työn riistoa, 
ei pelkästään ”luonnon”. Näitä kahta riistoa, suhtautumista kaikkeen ainoastaan 
pääoman arvon itselisäyksen välineenä, ei voi erottaa toisistaan, kuten Walter 
Benjamin korostaa historianfilosofisissa teeseissään. 

Vihreistä vaikuttaakin tulleen eräänlainen uskonlahko, joka hamuaa kannattajia 
saarnaamalla käsitystä maapallon kestokyvystä absoluuttisena tuonpuoleisena 
rajana, jota vastaan ihmiset eivät kykene toimimaan ilman vihreän papiston 
erityistä luotsausta. 

Koska teknokraattinen ekologia lietsoo angstia, se sitoo meidät asiantuntijoihin 
ja vie meiltä itsenäisen kyvyn toimia maailman muuttamiseksi. Vaikka 
vallankumous olisi luonnontieteellisten mittarien perusteella täysin välttämätön, 
emme uskalla tulla vallankumouksellisiksi ilman Oras Tynkkysen käskyä! 
Monella tapaa nämä kysymykset kiteytyvät viimeaikaisessa keskustelussa 
ydinvoimasta: vihreät eivät ole kyenneet ydinvoimakysymyksen viemiseen 
yhteiskunnalliselle tai poliittiselle tasolle. André Gorz kuvasi jo 1970‐luvulla 
ydinvoimaa teknofetisistiseksi ”kahleteknologiaksi”, joka muokkaa yhteiskuntaa 
väistämättä keskitetyn valvonnan suuntaan16. Se tekee yhteiskunnan 
riippuvaiseksi vartijoista ja asiantuntijoista, joiden on ydinvoimakatastrofien 
välttämiseksi valvottava kaikkea. Siksi ydinvoiman vastaisessa taistelussa olisi 
myös päästävä eroon asiantuntijuuden hierarkisesta mallista, jotta voidaan 
hahmottaa sellainen yhteiskunnallinen vaihtoehto, jonka vuoksi ydinvoimaa olisi 
vastustettava. Nähdäkseni juuri tässä on vihreän ydinvoiman vastaisen politiikan 
epäonnistumisen syy. Vihreät eivät ole kyenneet asettamaan kysymystä siitä, 
kenen ehdoilla yhteiskuntaa rakennetaan, kun rakennetaan ydinvoimaa vaan 
asiantuntijapuheellaan tehnyt siitä neutraalin teknologian ja ainoana vasta‐
argumenttinaan esittänyt eristetyn porvarillisen yksilön huolen uudesta 
Tshernobylistä. Aivan kuin pelkkä ydinvoimalan olemassaolo ilman 
räjähdyksiäkin ei merkitsisi jo sitä, että energiantuotanto tapahtuu pääoman 
ehdoilla, ihmisten valvontaa ja kontrollia lisäten! Vaikka reaktori ei 
räjähtäisikään se tekee elämästämme vähemmän vapaata, koska se sitoo meidät 
ydinvoimaloiden vartijoihin. 

Pelon tai ahdistuksen liennyttämisen sijaan uuden ekologisen taistelun on 
lähdettävä kollektiivisesta halusta elää paremmin ja muuttaa maailmaa. Ahdistus 
tuottaa vain kysyntää vihreälle kapitalismille. Asiantuntijuusrakenteiden sijaan 
on luotava demokraattisia ekologisia käytäntöjä, jotka tekevät mahdolliseksi 
ihmisten päättämisen oman elämänsä tiloista, siis kaupunkirakentamisen 
muodoista. Urbaania ympäristöä on alettava rakentaa kaupunkilaisten eikä 
pääoman tarpeita varten. 

Siis jälleen, mentaalinen ja yhteiskunnallinen ekologia. Miten esimerkiksi 
kapitalistinen tapa rakentaa kaupunkitilaa vaikuttaa elämäämme? Se ei tuhoa 
ainoastaan fyysistä (”luonnollista”) ympäristöämme, ikimetsiä, siis lisää 
entropiaa vaan se tuhoaa myös yhteiskunnallista ja mentaalista ympäristöämme, 
vie tilan ihmisten vapaalta kanssakäymiseltä ja sellaiselta toiminnalta, jolla ei ole 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A. Gorz: 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toim. 
Keijo 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mitään ulkoista päämäärää kuten työkyvyn uusintaminen. Se myös lisää pelkoa, 
heikentää kykyä toimia. Otetaan esimerkiksi yksityisautoilu. Kaikkien päästöjen 
lisäksi teiden ja parkkipaikkojen rakentaminen yksityisautoille merkitsee 
ihmisten kanssakäymiselle varatun tilan vähenemisestä, sellaista 
kaupunkirakennetta, jossa ajetaan kotoa töihin ja töistä ostoskeskuksen kautta 
kotiin. Toisaalta autoilun tuottamat ilmansaasteet myös sinänsä tuottavat 
ahdistusta: esimerkiksi Los Angelesissa ihmiset ovat haastatteluissa kertoneet, 
että liikkuvat mieluiten yksityisautolla, koska ovat oman autonsa kuoren sisällä 
parhaiten suojassa erilaisia hengitysteiden sairauksia aiheuttavilta 
ilmansaasteilta (jotka tietenkin ovat hyvin merkittävässä määrin 
yksityisautoilun aiheuttamia!). 

 

Yhteinen 

 

Niin yhteiskunnallisen kuin luonnollisen ympäristön tuhoutumiseen on johtanut 
pääoman arvonlisäyksen logiikka ja siihen liittyvä tilan yksityinen omistus. Sen 
vastustamiseksi on luotava yhteisiä käytäntöjä, yhteiskunnallisia käytäntöjä, 
jotka eivät kuten commons‐utopismi väittää, koske suhdetta objektiin vaan 
suhdetta itseen ja toisiin. Subjektiivisuutta ja sen tuotantoa ei tietenkään voida 
erottaa materiaalisista rakenteistaan – seikka, jota Felix Guattari loputtomiin 
korostaa. Koska metropolit ovat nykyisin yhteiskunnallisen tuotannon 
keskuksia, koskee kysymys yhteiskunnallisesta ekologiasta ennen kaikkea sitä, 
miten metropolin tilaa rakennetaan. Ympäristökapitalismi, Green New Deal 
näyttäisi seuraavan metropolia ja metropolin tilassa elämisen edellytyksiä 
seuraavana finanssitalouden konventioina, investointien järjestelmällisenä 
kohteena. (Toinen tällainen kohde on hyvinvointivaltion rakenteiden 
purkaminen, welfare, kuten Kreikan julkisen talouden kriisi osoittaa, ja nämä 
kaksi liittyvät kiinteästi yhteen.) 

Kyse on tilan käyttämisen kollektiivisesta subjektiivisesta logiikasta: yksityinen, 
oman varjelu ja itsen tuhoutumista koskevan pelon lievittäminen vai yhteinen, 
halu luoda uutta jakamalla, levittämällä kykyjä ja niiden käyttöä. Nämä 
kietoutuvat voimakkaasti yhteen kaupunkirakentamisen materiaalisten 
muotojen kanssa, mikä on nostanut viime aikoina yhteiskunnallisen keskustelun 
keskiöön sellaiset kysymykset kuin gentrifikaation tai liikenteen organisoinnin. 
Kun pääoma häätää ihmisiä asuinalueiltaan, tappaa eläviä yhteiskunnallisia 
organismeja, materialisoituu kuolleen, esineellistyneen työn ja elävän työn 
vastakkainasettelu konkreettisissa kaupunkitilan tuottamisen muodoissa. 
Saavatko kaupungissa elää ne, jotka tekevät kaupungista elävän vai ne, jotka 
pyrkivät tekemään sillä voittoa vaikka tuhoamalla sen?  

Yhteisen tai yhteisten käytäntöjen ja rakenteiden luomien merkitse myös sitä, 
että vapaudutaan yhdessä ahdistuksesta, jonka yksityiseksi tekeminen, 
yksityisyyteen ajaminen ja oman varjelu saa aikaan. Juuri porvarillinen haave 
yksityisyydestä saa ihmiset taistelemaan orjuutensa puolesta aivan kuin se olisi 
heidän vapautensa ja takertumaan sellaisiin fasistisiin, nostalgisten ja 



utopististen idioottimaisten ideoiden esittäjiin kuin Linkola ja hänen vanha 
oppipoikansa O. Soininvaara. 

On siis hyvin yksinkertaisesti, vaikka tehtävä epäilemättä on äärettömän vaikea, 
kyettävä luomaan yhteisiä palveluita ja sellaisia kaupunkitilan rakenteita, jotka 
tekevät mahdolliseksi työvoiman itsenäisyyden ja siten tuotannon vapautumisen 
pääoman arvonlisäyksen logiikasta. On luotava materiaalisia rakenteita, jotka 
edesauttavat tätä. Korostan, on luotava eikä vaadittava, odotettava jonkun muun 
luovan niitä. Kuten Felix Guattari sanoi puhuessaan vuonna 1992 brasilialaisen 
työväenliikkeen ekologiaa koskevassa konferenssissa: 

“Pohjimmiltaan nykypäivän taistelijoilta ei odoteta sitä, että he sanovat oikeat 
asiat, että he lukevat ääneen “oikeaa ohjelmaa” vaan että he työskentelevät 
uusien yhteisten palvelujen luomiseksi: yhteiskunnallisen demokratian palvelut, 
kuten suoran demokratian “kollektiivit”, solidaarisuuspalvelut, kulttuuri. Ei 
voida odottaa kapitalististen yhteiskuntien työskentelevän yhteiskunnallisen 
kudoksen yhdistämiseksi.  Tällä alueella ei voida vaatia mitään, kaikki on tehtävä 
itse.”17 
 

On tehtävä itse, mutta miten, kysyy tietenkin vasemmisto. En halua tässä vajota 
mihinkään täydelliseen subjektivismiin, vaikka yhä useammin vasemmiston 
tappioiden syynä näyttääkin olevan sen täydellinen kyvyttömyys toimia 
itsenäisesti. Näiden yhteisten palvelujen ja käytäntöjen luominen ei tieteknään 
tapahdu tyhjästä vaan ne edellyttävät tiettyjä kaupunkimuodon materiaalisia 
rakenteita ja kapitalistisessa yhteiskunnassa elettäessä ennen kaikkea rahaa. Sen 
vuoksi myös ekologisesta näkökulmasta yksi työvoiman itsenäisyyden puolesta 
taistelevan liikkeen ensimmäisistä tavoitteista täytyy olla vastikkeeton 
perustulo. 
 
Perustulo siirtää ns. kommonismin ja degrowth‐utopismin abstraktit tavoitteet 
konkreettiselle tasolle, sellaisen materiaalisen rakenteen tasolle, joka 
käytännössä mahdollistaisi itsenäisen yhteisen luomisen sen sijaan että 
odotetaan niiden kumpuavan jostain tyhjästä henkisenä asenteena hieman 
dostojevskiläisen hengellisen vallankumouksen tapaan. Ei ole olemassa aidosti 
yhteistä “yhteisvaurautta” ilman todellisia edellytyksiä luoda sitä vapaana 
pääoman komennosta. Ei ole myöskään mahdollisuutta saada lisää “vapaata 
aikaa” ja tehdä väehmmän työtä, ellei luoda mahdollisuuksia kieltäytyä työstä, 
paeta sellaisia työtä, jotka tuottavat pikemminkin “haitakkeita” kuin 
“hyödykkeitä” ja lisäävät vain BKT:tä eivätkä “onnellisuutta”. Niin sanotusti 
yhteiskunnallisten reformien tasolla on siis tavoiteltava sellaisia reformeja, jotka 
tekevät mahdolliseksi vapaan ja itsenäisen tuotannon.  
 
Mitkä voivat olla poliittisia askelia näiden tavoitteiden saavuttamisekis? Kuten 
Michael Hardt huomauttaa, nykyisin yhteisen puolesta taisteleva like tuntuu 
jakautuneen “luonnollisen” ja rajallisen yhteisen sekä yhteiskunnallisen ja 

                                                        

17 Felix Guattari: ”Ecologie et mouvement ouvrier”, esitelmä Sao Paulossa 
huhtikuussa 1992.  



äärettömän yhteisen puolesta taisteleviin liikkeisiin18. Näiden kahden tendenssin 
olisi kapitalistista tuotantotapaa koskevan analyysin kautta löydettävä yhteinen 
tekijänsä ja ymmärrettävä että sama niukkuuden tuottamisen logiikka riistää 
niin ympäristöä kuin elävää työtä. Tämä edellyttää kuitenkin ekologisesta 
naturalismista luopumista, sen käsittämistä, että luonnon “yhteisen” riistäminen 
ei merkitse ainoastaan maan tai ilman riistämistä vaan niiden kollektiivisten 
elämänmuotojen tuhoamista, jotka perustuvat elämiseen yhdessä 
yksityistämättömän luonnon kanssa. Ruokahistorioitsija Massimo Montinari on 
korostanut sitä, miten ennen yhteismaiden aitaamista tapahtui Euroopassa 
1100‐luvulta alkaen “yhteismetsien aitaamien”, mikä ei merkinnyt ainoastaan 
maan ja sen antimien vapaan käytön estämistä vaan niiden työvoiman 
uusintamiseen liittyvien käytäntöjen pakkoluovuttamista, jotka liittyivät metsän 
ja sen antimien käyttöön. Ihmiset eivät enää voineet elää hankkimalla tietyt 
elämisen edellyttämät tarpeet metsästä, joka oli julistettu kuninkaan tai 
lääninherran omaisuudeksi vaan he joutuivat hankkimaan sen ulkoa, ostamalla 
sen työllä tai rahalla. Pakkoluovutuksen kohteena olivat heidän kykynsä, taitonsa 
löytää kasveja, puuta tai riistaa metsästä, valmistaa ruokia, vaatteita, tarvekaluja 
metsän antimista.19. 
 
Tämä historiallinen anekdootti johtaa meidät siihen että yhteisen rakentaminen 
ei voi perustua olemasssaolevien kollektiivisten elämänmuotjen ja kykyjen 
pakkoluovuttamiseen vaan niiden kehittämiseen ja vapauttamiseen.. Nykyisin ne 
eivät tietenkään ole metsäneläjien kykyjä elää omavaraisesti vaan erilaisia 
kykyjä elää kaupunkitilassa, tulla toimeen riippumatta pääoman komennosta 
tehtävästä työstä. On myös kyettävä luomaan sellaisia metropolin rakenteita, 
jotka mahdollistavat työvoiman itsenäisyyden lisäämisen ja uusintamisen 
pääomasta riipumatta. 

Edelleen voimme siis vahvistaa väitteen, että metropoli merkitsee nykyisin 
samanlaista kamppailujen tiivistymisen paikkaa kuin tehdas fordismin aikana. 
Metropoleissa käydään myös kamppailu maapallon tulevaisuudesta. Näin 
sellaisten metropolia koskevien taisteluiden kuten vapaa Helsinki –kampanja 
jatkoksi olisi luotava metropolitaaninen taistelu “kolmesti ekologisesta” 
kaupunkimuodosta. Edelleen keskeisimmät taistelut, joiden kautta metropolin 
kapitalistista tuhoamista vastaan taisteleva liike voi kytkeytyä yhteen biosfäärin 
kapitalistista tuhoutumista vastaan taistelevan liikkeen kanssa, koskevat ilmaista 
joukkoliikennettä, ilmaista ja yhteistä asumista, tiloja ihmisten väliselle 
kanssakäymiselle eli ns. kulttuurille. Kapitalistista tuhoa vastaan voidaan siis 
taistella ainoastaan taistelemalla jonkin puolesta: ilon ja vapauden, joissa 
yhteinen maailma rakennetaan.  

Samalla saamme vastauksen kolmasmaailmalaisuuden haamuja  vasemmiston 
kysymykseen siitä, milloin ilmastonmuutoksen seurausten vastainen kamppailu 

                                                        

18 ”Vihreät ja No Global. Michael Hardtin haastattelu”, 
http://itsenalistus.wordpress.com/2009/12/06/vihreat‐ja‐no‐global‐
%E2%80%93‐michael‐hardtin‐haastattelu/ 
19 M. Montinari: Dalla fame all’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, 
Laterza, Bari, 1997. 



yltää “etelästä pohjoiseen”20. Kenties ei ole syytä jälleen nostaa esiin “Etelän” ja 
“Pohjoisen” välistä vastakkainasettelua vaan tarkastella keskeisiä kamppailujen 
polttopisteitä globaaleina metropoleina, joissa vallitsee erilaisia limittäisiä 
hierarkioita ja riistosuhteita. Epäilemättä on mahdollista, että taistelut tulevat 
lähtemään liikkeelle Shanghaista ja Tokiosta, mutta niiden siirtymä sieltä 
Helsinkiin ei noudata imperialistista logiikkaa “keskuksesta periferiaan”.  

Pikemminkin kuin ympäri käännetyn modernin porvarillisen edistyksen idean 
kautta olisi näitä tartuntoja tarkasteltava eräänlaisina silmukkoina. 
Postkoloniaalisten metropolien verkostossa aika ei ole lineaarista, se on useiden 
ajallisuuksien kombinaatio, jossa on hyvin vaikea määrittää mitään sellaista kuin 
“ennen” ja “jälkeen” eikä taistelevien subjektiivisuuksien ajan logiikka enää 
rakennu modernisaation ja antimodernismin välisen vastakkainasettelun 
kautta21. Aikaan ja muutokseen kuuluvat häiriöt, ennennäkemättömät 
tapahtumat, epävakaudet, oskillaatiot. 

Tässä ”hahmottuvassa ajassa” muodostuu vihreän kapitalismin 
yhteiskunnallinen ekologia ja sen taistelut yhteisestä ja maailman 
tuotantovälineiden yhteisestä käytöstä. Nykyinen porvarillinen ilmastopolitiikka 
pyrkii yhteisen pakkoluovuttamiseen vetoamalla absoluuttiseen kiireeseen: on 
tehtävä päätöksiä nyt, vaikka päätökset koskevatkin niin epämääräistä 
tulevaisuutta, ettei sillä ole mitään merkitystä meidän jokapäiväisen elämämme 
kannalta.  

Tämän kiirellisyyden tuhoaminen ja samalla ajan vapauttaminen pääoman 
homogeeniselta, lineaariselta ajalta on taisteluidemme kannalta yksi 
keskeisimmistä tehtävistä, koska juuri sen ympärille muotoutuu taistelu siitä, 
syntyykö ekologisen kriisin ratkaisuksi elävää työtä entistä ankarammin riistävä 
vihreä kapitalismi vai ekologinen kommunismi. On siis luotava keinoja elämän 
ajan vapauttamiseen pääoman arvonlisäyksen logiikalta…  

 

                                                        

20 ”Ilmastonmuutos seurauksineen nostattaa jo vastarintaa etelässä, mutta 
yltääkö se, ja milloin, pohjoiseen asti?”, Laura Tuominen & Elina Turunen: 
“Degrowth-talous: mitä se on ja millaista tuotantoa se voisi tarkoittaa?”, 
Megafoni 1/2010, http://megafoni.org 
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ks. Achille Mbembe: ”Introduction: Time on the Move”, teoksessa On the 
Postcolony, University of California Press, Berkeley, LA, London, 2001 

 


