
 

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen 

 

”Ensimmäiset kapitalistit odottelevat paikalla kuin haaskalinnut, kunnes 
syöksyvät aikaisemman järjestelmän halkeamien läpi pudonneiden 
työläisten kimppuun. Tätä tarkoitetaan alkuperäisellä kasautumisella” –  

Gilles Deleuze, ”Sur le capitalisme et le desir” 

 

Pääoman I kirjan 24. Ja 25. Luku, ”Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen” ja 
”Uudenaikainen siirtomaateoria” ovat herättäneet marxistien ja Marx‐tutkijoiden 
piirissä aina lähinnä vaivautunutta hämmennystä. Ne tuntuvat ikään kuin 
tempautuvan irti Pääoman esitystavan deduktiivisesta logiikasta ja muodostavan 
joukon jonkinlaisia pääoman esihistorian empiirisiä illustraatioita. Samalla ne 
aiheuttavat päänvaivaa kaikille historianfilosofisten Marx‐tulkintojen 
rakentajille, sillä ellei aiemmin niin viimeistään niissä käy selväksi, ettei 
poliittisen taloustieteen kritiikissä kapitalismi merkitse Marxille minkäänlaista 
kommunismia edeltävää historiallista kehitysvaihetta tai historiallisen 
teleologian viimeistä aikakautta. Kapitalismi ei ole luonnollista tai ikuista eikä se 
myöskään ole luonnollinen, vääjäämätön tulos historiallisesta kehityksestä. Marx 
ei rakenna historianfilosofista jatkumoa feodalismi‐kapitalismi‐kommunismi 
vaan tutkii kapitalistisen yhteiskunnan antagonismeja, joiden konkreettisissa 
muodoissa kommunismi ”todellisena liikkeenä” kehittyy. Grundrissessa ja 
Pääomassa Marx sanoutuu irti historiallisten kehitysvaiheiden  historiasta. 
Niinpä hänelle kapitalismin esihistoria on historiaa, jonka perspektiivinä on 
nykyisyys (hieman kuten Foucault’lla). 

Louis Althusserin mukaan Pääomassa onkin kaksi tietyssä määrin erilaista 
virtausta, kenties hieman samalla tavalla kuin Gilles Deleuze sanoo Spinozan 
Etiikasta: Etiikassa kulkevat lomittain ja rinnakkain, ei niinkään toisilleen 
vastakkaisina vaan toisiaan täydentävinä, aksioomien, propositioiden ja 
todistusten majoorinen virtaus sekä huomautusten, korollaarien maanalainen, 
minoorinen virtaus. Pääoman minoorisiin lukuihin kuuluvat edellä mainittujen 
lisäksi tietenkin ”Työpäivää”, ”Manufaktuuria” ja ”Suurteollisuutta” koskevat 
luvut. Näissä luvuissa Marx ikään kuin ruiskuttaa lisää käsitteitä loogiseen 
esitykseensä, laajentaakseen siten sen piiriä, päästäkseen ulos puhtaasti 
ekonomistisesta kapitalismin analyysistä ja riiston sekä luokkataistelun 
määreistä. Marx on eksplisiittisesti sitä mieltä, ettei esitystavan logiikalle 
perustuva muodollinen riiston analyysi riitä, sillä riisto ei palaudu ylimääräisen 
arvon saamiseen, sitä ei voida ymmärtää ottamatta huomioon sen konkreettisia 
muotoja, keinoja ja edellytyksiä. On päästävä kapitalistisen tuotantotavan 
loogisten ideaalisten muotojen kuvauksesta luokkataistelun konkreettisten 
historiallisten ehtojen analyysiin.  

Althusserin mukaan 24. luku onkin pääoman ”todellinen ydin”, sillä juuri siinä 
Marx kykenee täydellisimmin hahmottamaan kapitalismin sekalaisista aineksista 



kokoon pantuna yhdistelmänä, työläisen ja kapitalismin satunnaisena 
”kohtaamisena”, puhtaana voimien suhteena ja valtamuodostelmana ilman 
hegeliläisiä historianfilosofisia painolasteja. ”Niin sanottu alkuperäinen 
kasautuminen” onkin Marxille abstraktin työn tai yleisen inhimillisen työn 
synnyn genealogiaa, sen historiallisen sattumanvaraisen synnyn analyysiä. 
”Alkuperäinen kasautuminen”  merkitsee samalla kapitalismin analyysin 
kehittymistä pois puhtaasti taloudellisten muotojen kuvauksen alueelta 
konkreettiseen historialliseen analyysiin, jossa kapitalismi ei ole pelkästään 
taloudellinen vaan myös yhteiskunnallinen ja poliittinen järjestelmä. 
Alkuperäisen kasautumien ”teoria” ei olekaan ainoastaan englantilaisen 
poliittisen taloustieteen vaan myös poliittisen filosofian tai politiikan teorian 
kritiikkiä, se kohdistuu myös sellaisia  yksilön, subjektin sekä toisaalta 
yksityisomaisuuden ja sitä suojelevan valtion teoreetikkoja kuten John Lockea ja 
hänen omaisuuden syntyä kuvaavia idylleitään vastaan.  

Samalla viimeistään tässä kohden Marx alkaa irtautua sellaisista modernin 
historiankäsityksen jäänteistä, kuten usko vääjäämättömään edistykseen (ns. 
tuotantovoimien kehitykselle perustuva historianfilosofia) josta kyseisen 
edistysuskon keksineet porvarit ovat kerta toisensa jälkeen häntä syyttäneet. 
Näissä luvuissa alkaa hahmottua, että kapitalismi ei välttämättä johda 
”vapaaseen” palkkatyöhön vaan sen kehityksen kannalta ovat aina olleet 
välttämättömiä erilaiset ei‐vapaan työn muodot, kuten orjatyö, naisten ilmainen 
kotityö patriarkaatissa jne. Kun työläisestä tulee ”orjakauppias”, joka myy 
kapitalistille itsensä lisäksi myös perheensä, niin hän ei myy ainoastaan heidän 
työpanostaan palkkatyössä kapitalistin palveluksessa vaan vielä keskeisimmin 
heidän ei‐vapaan työnsä kodin piirissä, työvoiman uusintamisessa eli työläisen 
tuottamisessa. Toisaalta uudenaikaista siirtomaateoriaa käsittelevässä luvussa 
Marx kuvaa, miten keskeinen merkitys rajojen asettamisella, liikkumisen ja siten 
siis myös ihmisten muodollisen vapauden estämisellä ja sitomisella 
mieskohtaiseen riippuvuuteen, on  pääoman arvonlisäykselle.  

Alkuperäistä kasautumista koskevassa luvussa asetetaan siis yleisesti kysymys 
siitä, miten pääoma yhteiskunnallisena suhteena tulee mahdolliseksi. Miten 
kapitalisti tuotantovälineiden sekä uusintamisen edellytysten ja niiden 
ostamiseksi tarvittavan rahan omistajaa kohtaa markkinoilla vapaan työläisen, 
työvoimaansa tavarana myyvän työläisen. Kuten Marx Pääoman 4. Luvussa on 
kuvannut, pääoman arvonlisäysprosessi edellyttää vapaata työläistä. 
”Voidakseen muuttaa rahansa pääomaksi rahanomistajan on siis löydettävä 
tavaramarkkinoilta vapaa työläinen, vapaa kahdessa mielessä: työläinen vapaana 
henkilönä hallitsee työvoimaansa tavarana eikä hänellä toisaalta ole myytävänä 
mitään muuta tavaraa, on vapaa kuin taivaan lintu, vapaa kaikista työvoimansa 
realisoimiseen välttämättömistä esineistä.” 

Samalla orjakauppaa ja valtionvelkaa koskevien kappaleiden myötä Marx alkaa 
kuitenkin 24. Ja 25. luvussa irtautua tästä käsityksestä. Pääoma ei edellytä 
välttämättä vapaata palkkatyötä vaan ainoastaan pääomalle alistettua työtä, joka 
voi olla vapaata tai ei‐vapaata. Koska kapitalismi on tuotannon rahataloutta, 
jossa ainoana pyrkimyksenä on pääoman arvon lisääminen organisoimalla työtä 
ja tuotantoa, tuottavaa työtä on kapitalismissa yksinkertaisesti työ, joka lisää 
pääoman arvoa. Mitään muita määreitä (juridisia tai sisällöllisiä) sille ei voida 



antaa. Tietenkin myös ”vapaa” palkkatyö on viime kädessä alisteista pääomalle ja 
kyse on ainoastaan eri työläisen vapauden asteista. Kysymys työläisen 
liikkumisen vapaudesta ei enää asetu suhteessa pääoman sisäiseen kehitykseen, 
sen itseliikuntoon vaan elävän työn perustavanlaatuisesti antagonistiseen 
voimaan pääomasuhteen sisällä. Toisin sanoen siirtomaissa nousee Marxin 
mukaan esiin se, että vapaus liikkua on olemassa vain silloin kun sitä käytetään 
eikä muodollisesti vapaa palkkatyö synny itsestään pääoman logiikasta – kuten 
muuten mainiosti osoittaa kapitalismin nykyinen kehitys, erilaiset orjatyön 
muodot Kiinassa tai muualla kolmannessa maailmassa, kehittyneiden 
kapitalististen tuotantolaitosten sisällä. Vapaus liikkua syntyy ainoastaan 
kapinan ja paon myötä, silloin kun orjat ja rengit nousevat vastarintaan ja 
tekevät ei‐vapaasta työstä niin kallista ja mahdotonta ylläpitää, että työläisten 
vapauttamisesta tulee ainoa keino taata työvoiman saatavuus. 

Kapitalismissa arvoa ei historiallisesti sen enempää kuin nykyisinkään tuota 
ainoastaan palkkatyö vaan myös erilaiset orjatyön, yrittäjyyden ja vapaaehtoisen 
tai yhteisöllisen työn muodot. Alkuperäinen kasautuminen pääomasuhteen 
väkivaltaisena tuottamisena on siten työläisen tekemistä riippuvaiseksi 
pääomasta estämällä häntä käyttämästä tuotantovälineitään ja uusintamisensa 
edellytyksiä vapaasti, ennen kaikkea estämällä häntä hylkäämästä työnantajaa ja 
pakenemasta riiston olosuhteita. 

Eikö ”niin sanottu alkuperäinen kasautuminen” kuitenkin ole vain kapitalismin 
esihistoriaa? Niin Pääomassa kuin Grundrissessa Marx erottelee selkeästi 
toisistaan varsinaisen pääoman kasautumisprosessin, sen ”historian”, ja 
alkuperäisen kasautumisen sen esihistoriana. Varsinaisessa pääoman 
kasautumisprosessissa tuotantoon sijoitettava pääoma on jo aiemman pääoman 
kiertoprosessin tulos. Se on aina jo kapitalistisesti tuotettua lisäarvoa ja 
pääomasuhteen edellytykset ovat syntyneet aina jo kapitalistisen 
tuotantoprosessin tuloksena. Marx kirjoittaa:  ” Työn tuotteen erottaminen työn 
välineestä, työn objektiivisten edellytysten erottaminen subjektiivisesta tekijästä 
– työvoimasta – oli siis kapitalistisen tuotantoprosessin todellinen perusta ja 
lähtökohta. Mutta siitä mikä oli alussa vain lähtökohta, tulee myöhemmin 
pelkästään prosessin jatkuvuuden, yksinkertaisen uusintamisen takia alati 
uudistuva ja ikuistuva kapitalistisen tuotannon oma tulos.” Niinpä ”kapitalistinen 
tuotantoprosessi sellaisenaan uusintaa siis työvoiman ja työehtojen eroamisen 
toisistaan. Siten se uusintaa ja ikuistaa työläisen riistämisehdot. Se pakottaa 
työläisen myymään alati työvoimaansa elääkseen ja tekee kapitalistille alati 
mahdolliseksi sen ostamisen rikastuakseen.” 

24. luvun alussa Marx tekee eron varsinaisen kasautumisprosessin ja 
alkuperäisen kasautumisen välillä. Jotta päästäisiin ulos noidankehästä, jossa 
kapitalistinen tuotanto aina edellyttää kapitalistista tuotantoa, on oletettava 
alkuperäisen kasautumisen prosessi. Tässä prosessissa syntyvät rahanomistaja, 
kapitalisti sekä toisaalta vapaa työläinen, joiden kohtaamista markkinoilla 
kapitalismi Marxin mukaan edellyttää. Marxille nämä kaksi prosessia ovat 
selkeästi erillisiä ja alkuperäinen kasautuminen kuuluu ”pääoman esihistoriaan”. 
Nähdäksemme tämä ero ei ole lainkaan niin selkeä, kuten myös Marxin omien 
tutkimusten kehitys osoittaa.  



Kapitalistisen tuotannon kehitys on pikemminkin johtanut tilanteeseen, jossa 
”alkuperäisen kasautumisen” mekanismit saavat tuotannon organisoinnissa 
jatkuvasti yhä keskeisemmän roolin ja niiden jatkuvuus on pääomasuhteen 
jokapäiväisen olemassaolon välttämätön edellytys. Alkuperäisen kasautumisen 
jatkuvuus kertoo siitä, että työvoima, elävä työ on aina pääoman arvonlisäyksen 
ja kapitalismin dynamiikan lähde. Koska työläisten jatkuva vastarinta, pyrkimys 
vapautua työstä on kapitalismin kehityksen edellytys, kriisi on kapitalismin 
”normaalitila” ja kriisin pitäminen aisoissa tai poissa näkyvistä edellyttää 
jatkuvaa vallankäyttöä.  

Kapitalistinen yhteiskunta ei ole staattinen vaan dynaaminen yhteiskunta. Siksi 
alkuperäisen kasautumisen pääomasuhteen (kapitalistiluokan ja työväenluokan) 
uusintamisena täytyy tapahtua uudelleen joka päivä. Marxille pääoma ei ole olio 
tai substanssi vaan yhteiskunnallinen suhde ja siksi se voidaan milloin tahansa 
avata tai purkaa. Siksi kapitalisti ei koskaan saa istua rauhassa 
tuotantovälineidensä päällä, sillä milloin tahansa työläiset voisivat 
pakkoluovuttaa ne häneltä ja alkaa käyttää niitä itsenäisesti ellei kapitalistilla 
olisi keinoja yksityisomaisuutensa suojelemiseen.  

Alkuperäinen kasautuminen on siis tuottajien irrottamista tuotantovälineistä, 
välittömien tuottajien pakkoluovuttamisen prosessi, joka edeltää 
pääomasuhteen syntyä, pääoman ja työläisen välistä vaihtotapahtumaa ja sille 
pohjautuvaa tuotantoon kuuluvaa riistoa. Kuten Mario Tronti korostaa, 
luokkasuhde ja luokkavastakohtaisuus ovat jo olemassa ennen 
tuotantoprosessin alkua. Työvoima täytyy väkivaltaisesti irrottaa oman 
uusintamisensa sekä tuotannon edellytyksistä, jotta työläinen joutuu myymään 
työvoimansa markkinoilla ja astumaan kapitalistiseen tuotantoprosessiin. 
Tuotantoprosessissa hän kohtaa jo tuotantovälineet itselleen vastakkaisena, 
vieraana omaisuutena. Kysymys pääoman synnystä, rahan pääomaksi 
muuttumisesta on viime kädessä alisteinen tälle, sillä raha voi muuttua 
pääomaksi vain mikäli sillä on kyky ostaa elävää työtä, toimia tulevan työn 
vastikkeena.  

Kysymys pääomasuhteen syntymisen ehdoista muistuttaa Michel Foucaultin 
asettamaa kysymystä ali‐vallan keinoista, jotka tekevät mahdolliseksi 
makrotason suuret yhteiskunnalliset muodostelmat kuten valtion tai palkkatyön. 
Luokkasuhde tai väkivaltainen suhde, joka tekee pääomasuhteen mahdolliseksi, 
on aina kuitenkin suhde pääomaan nähden autonomiseen voimaan, elävään 
työhön. Aivan kuten Foucaultilla, se avaa suhteen ulkoisiin voimiin ja voimien 
kenttään, jolla marxismin jatkuvasti eri muodoissa asettama kysymys pääoman 
ulkopuolesta asettuu.  

Alkuperäisen kasautumisen täytyy siis tapahtua jatkuvasti kapitalistisen 
tuotannon ”alla”, sen edellytysten jatkuvana väkivaltaisena uusintamisena, koska 
pääoma ei voi tulla toimeen ilman jotain, joka on perustavanlaatuisesti ”ulkoista” 
suhteessa siihen ja sen arvonlisäyksen logiikkaan. Tämä ulkoinen, 
antagonistinen voima on tietenkin elävä työ/työvoima ja sen pyrkimykset 
vapautua pääoman komennossa tehtävästä työstä. Grundrissessa Marx kuvaa 
juuri tätä pääomasuhteen perustavanlaatuisesti ristiriitaista luonnetta: raha 
tulee pääomaksi vain sisällyttämällä pääomaan elävän työn ei‐pääomana (Nicht‐



Kapital), pääomaan nähden vastakkaisena voimana, joka pyrkii jatkuvasti 
tuhoamaan sen komennon.  

Elävällä työllä on myös kyky itsevalorisaatioon, omaehtoiseen arvojen 
tuotantoon, joka ei noudata pääoman arvonlisäyksen homogeenista, 
kvantitatiivista logiikkaa. Tätä omaehtoista tuotantovoimaa kutsutaan nykyisin 
nimellä ”yhteinen” tai ”yhteisvauraus”, jonka riistämisestä tai ”aitaamisesta” 
alkuperäisen kasautumisen aktuaaleissa prosesseissa on kyse. Pääoma siis ottaa 
haltuun yhteistä jonakin sellaisena, jota ei tuoteta pääoman arvonlisäyksen 
vuoksi eikä pääoman komennossa, mutta mitä ilman se ei voi elää: historiallisesti 
tätä on ollut ennen kaikkea työvoiman uusintaminen, siis naisten ilmainen 
kotityö, mutta nykyisin nämä omaehtoisen tuotannon muodot ovat nousseet 
välittömästi kapitalistisen arvonlisäyksen välineiksi. 

Elävän työn vapautumisen näkökulma asettaa myös kyseenalaiseksi marxismin 
hellimän käsityksen proletarisaatiosta eli vapaan palkkatyöläisen synnystä 
kapitalismin kehityksen välttämättömänä tuloksena. Näin kapitalismi merkitsisi 
ihmisten repimistä irti yhteisöllisiltä juuriltaan, pakottamista liikkumaan, jolloin 
liikkumisen kontrollia voidaan suorastaan pitää kapitalismin suitsimisen 
keinona, kuten nykyvasemmisto ajattelee. Samalla luodaan käsitys 
palkkatyöläisestä ainoana kapitalistisen yhteiskunnan ”todellisena” 
antagonistisena subjektina, mikä on aina johtanut ääliömäisiin käsityksiin ja 
kammottaviin organisaatiomuotoihin pyrittäessä luomaan ”työläisten ja 
talonpoikien yhteisrintamaa” tai ”suurta kansanrintamaa” eräänlaiseksi 
savuverhoksi työläisten todellisen taistelun eteen. Pääomasuhteen edellytyksenä 
ei ole työläisen vapaa liikkuvuus vaan päinvastoin hänen vapaan liikkumisensa 
rajoittaminen. Kapitalismi ei edellytä vapaata palkkatyötä, joka on vain 
pääomalle alistetun työn yksi muoto. Se edellyttää ainoastaan työläisen 
alistamista, mikä ei ole mahdollista ilman että rajoitetaan hänen konkreettisia 
mahdollisuuksiaan lähteä kapitalistin palveluksesta, rikkoa työsopimus 
yksipuolisesti ja vaihtaa maisemaa löytääkseen paremmat työn ja elämän ehdot. 
Kapitalismin historiassa tämä on aina merkinnyt ihmisten liikkumisen vapauden 
ja poliittisten oikeuksien rajoittamista: orjuudesta erilaisiin pakkotyön 
muotoihin, apartheidiin, naisten syrjintään ja siirtolaisten oikeuksien ja 
vapauksien rajoittamiseen.  

Työläinen voidaan pakottaa myymään työvoimaansa markkinoilla kapitalistille – 
on kyse sitten orjamarkkinoista tai vapaan palkkatyön markkinoista – 
ainoastaan estämällä hänen liikkumisensa, hänen mahdollisuutensa muuttaa 
pakenemalla niitä ehtoja, joiden puitteissa hän pyrkii elättämään itsensä. Myös 
Marx hahmottaa tämän liikkeen rajoittamisen merkityksen kapitalististen 
työmarkkinoiden luomisen kannalta Pääoma 21., pääomasuhteen uusintamista 
koskevassa luvussa. Työläisen alistetun aseman ylläpitäminen on edellyttänyt 
esimerkiksi työläisten maastamuuton kieltämistä, kuten Englannissa oli vuoteen 
1815 saakka. Niinpä juuri rajojen asettamisella, liikkeen ja paon väkivaltaisella 
estämisellä on alkuperäisen kasautumisen prosesseissa ollut keskeinen merkitys 
koko kapitalismin historian ajan. 

Kuten Marx kuvaa Grundrissen ”nykyaikaista maanomistusta” käsittelevässä 
luvussa, on liikkumista rajoitettava, jotta työläiset eivät voi paeta kohti vapaata 



maata, jolla yhteisen tuottaminen ilman kapitalistista haltuunottoa olisi 
mahdollista. Siksi yhteisen aitaaminen edellyttää liikkumisen, paon 
mahdollisuuksien rajoittamista: rajojen asettamista niin valtioiden välille kuin 
globaalien metropolien keskustoihin.  

  

 

Alkuperäinen väkivalta 

 

Siinä, että ihmisen on myytävä työvoimaansa tavarana markkinoilla ja tehtävä 
työtä kapitalistin palveluksessa ei siis Marxin mukaan ole mitään luonnollista 
vaan se pitää tuottaa, saada aikaan väkivaltaisin ja verisin keinoin. Tässä Marxin 
asettama kysymys muistuttaa eräällä tavoin talousantropologian vasta 
suomennetun klassikon, Karl Polanyin Suuren murroksen asettamaa kysymystä 
”markkinayhteiskunnan synnystä”1. Polanyin mukaan 1800‐luvun historiassa 
tapahtui ennenkuulumaton mullistus, jonka myötä markkinoista ja niiden 
logiikasta tuli koko yhteiskunnan toimintaa ohjaava periaate. Tämä edellytti 
tuotannon edellytysten eli työn, maan ja rahan tekemistä tavaroiksi, siis 
markkinoilla myytäviksi hyödykkeiksi. Polanyi korostaa aivan samalla tavoin 
kuin Marx, että työmarkkinoiden luominen edellytti laajamittaista väkivaltaa ja 
valtion aktiivista puuttumista yhteiskunnan toimintaan.  

Marxilla analyysin kohteena eivät kuitenkaan ole vain markkinat vaan 
kapitalismi, joka on markkinoita laajempi muodostelma. Siksi Marxin ei tarvitse 
kuvata työmarkkinoiden syntyä luonteeltaan poikkeuksellisena sarjana valtion 
”ulkoisia” interventioita, joita valtion toisensuuntaiset, talouden palauttamista 
yhteiskunnan haltuun palvelevat interventiot suojelisivat. Tämän vuoksi Marx 
antaa paljon paremmat lähtökohdat nykyisen tilanteen analyysiin, sillä nykyisin 
talouskriisin myötä syntyvissä uusissa ohjauksen muodoissa kapitalismin 
toiminnan jatkuminen, siis pääomasuhteen uusintaminen näyttää edellyttävän 
juuri sitä minkä Polanyi näki markkinoiden vastaisena, eli 
”yhteiskuntapolitiikkaa”, yhteisöllisyyttä, moraalia ja talouden sääntelyä. 

Marxin analyysi on paljon terävämpi juuri siksi, että hän ei tee erillistä politiikan 
tai valtion teoriaa vaan hahmottaa valtion tai ei‐taloudellisen vallan merkitystä 
kapitalismin synnyssä ja sen kehityksessä, pääomasuhteen uusintamisessa ”joka 
päivä”. Marxin mukaan pääomasuhteen synnyn edellytyksenä oli ”verinen 
lainsäädäntö”: irtolaisuuslait, yhteismaiden aitaamisen oikeuttamat kruunun 
säädökset jne.  Toisaalta Marx nauraa porvarillisille legalisteille siinä, että hän 
yksityiskohtaisesti osoittaa valtion pakkoluovutustoimien olleen sen oman 
lainsäädännön vastaisia. Mitä! Eikö oikeusvaltio siis noudata lakia? Viimeistään 
tässä vaiheessa meille tulisi olla selvää, ettei Marx ole liberaali oikeusvaltion 
radikalisoija vaan liberaalia retoriikkaa ja ideologiaa (siis ”tuotantovoimien ja 

                                                        

1 Karl Polanyi: Suuri murros, Vastapaino, 2009. 



tuotantosuhteiden ristiriitaa peittelyn” mielessä) vihaava vallankumouksellinen 
kommunisti. 

Samalla Marx kuitenkin oivaltaa, ettei moderni kapitalistinen valtio ole niinkään 
totaliteetti tai helvetinkone vaan erilaisten keinojen kokonaisuus. 
Lainataksemme Michel Foucaultin hallinnan muotojen analyysiä, valtio ei 
ainoastaan käytä valtaa lakien muodossa, siis ns. suvereenisuuden dispositiivien 
tai keinojärjestelmien avulla vaan se myös pitää kurissa ja huolehtii 
kansalaistensa turvallisuudesta, hyvinvoinnista.  

Juuri tämän vuoksi Marxilla sen enempää kuin Foucaultilla ei ole teoriaa 
valtiosta, koska valtio ei ole mörkö eikä merihirviö (leviathan) vaan väkivallan 
eri muotojen koneisto. Teoriaa valtiosta ei ole sen enempää kuin Marxin 
pilkkaamilla englantilaisilla, koska englantilaiset poliittiset filosofit ja 
taloustieteilijät ovat hyvin tienneet ettei valtio ollut muuta kuin joukko 
yksityisomaisuuden takaamisen ja työmarkkinoiden tuottamisen keinoja2. Sen 
sijaan valtiolla on tietenkin oma tehtävänsä kapitalismin kehityksessä., sillä 
Marxin mukaan abstrakti työ tulee historiallisesti todeksi kaikkein 
kehittyneimmissä yhteiskunnissa kuten Yhdysvalloissa tehdaskurin ja työnjaon 
myötä. Valtiolla on työn tekemisessä yleiseksi ihmistyöksi oma keskeinen 
roolinsa, sillä valtion lainsäädäntö muodostaa käsityksen normaalityöstä tai 
”yhteiskunnallisesti välttämättömästä keskimääräistyöstä tietyn tavaran 
tuottamiseksi, kuten Marx kuvaa Pääoman I kirjan ”Työpäivää” koskevassa 
luvussa.  

Marx ei myöskään Pääomassa, kuten olemme sanoneet, luo minkäänlaista 
historianfilosofiaa. Alkuperäistä kasautumista koskevassa luvussa tämä tulee 
näkyviin kaikkein selkeimmin. Siinä Marx ei nimittäin tarkastele pääomasuhteen 
edellytyksiä ”edeltävän tuotantotavan” historiana vaan hän tutkii ainoastaan 
pääomasuhteen elementtien sattumanvaraista syntyhistoriaa, sitä miten 
kapitalistisen yhteiskunnan perustavat ”ilmestyvät historiaan” tai toisin sanoen, 
miten ns. reaaliabstraktiot tulevat lihaksi historiassa. Pääoman ja työvoiman 
kohtaaminen on Althusserin sanoin ”aleatorinen”, sattumanvarainen, sillä 
alkuperäisen kasautumisen ”aitaajat” eivät olleet kapitalisteja, he eivät häätäneet 
työläisiä mailtaan tietoisesti pääoman kasaamista varten.  Pikemminkin 
kapitalistit osuvat paikalle hieman kuten korppikotkat tai shakaalit täysin 
sattumalta, kun joku muu on omien tarkoitusperiensä vuoksi raadellut työläiset 
puolustuskyvyttömiksi. Juuri sen vuoksi kapitalistit eivät kaikista self made 
manin myyteistä huolimatta milloinkaan pärjää ”omillaan”, he tarvitsevat aina 
sekalaista joukkoa muodollisia ja epämuodollisia, valtiollisia ja yksityisiä 
gangstereita ja ryöväreitä, mafiosoja ja vartiointiliikkeitä, siis erilaisia 
heterogeenisia alistamistekniikoita, joilla pääomalle alisteista, riippuvaista työtä 
jatkuvasti luodaan. (Eikä pääoman saama tuotto muuten yhä useammin enää ole 
niinkään tuotantoon investoivan yrittäjän voittoa vaan puhdasta korkoa, siis 
eräänlaista suojelurahaa, jota pääoma kerää työläisiltä. Mutta tähän palaamme 
myöhemmin…) 

                                                        

2 M. Foucault: Turvallisuus, alue, väestö, suom. Antti Paakkari, Tutkijaliitto, 2010.  



Kapitalismilla ei ole myöskään ole toisensa ylittäviä, kronologisia historiallisia 
kehitysvaiheita, kuten eivät Foucaultilla suvereenisuus, kuri ja turvallisuus ole 
niinkään toisiaan kronologisesti seuraavia aikakausia. Esimerkiksi niin kutsutut 
reaalinen ja formaalinen työn alistaminen eivät ole peräkkäisiä vaan 
rinnakkaisia tuotannon alistamisen muotoja3. On olemassa erilaisia työvoiman 
hallinnan keinojen sikermiä, joissa tietyt keinot saavat tiettynä aikana 
hegemonisen aseman. Postkolonialistiset tutkijat, erityisesti intialainen 
Subaltern Studies –ryhmä onkin tutkinut näitä poikkeamia kapitalistisen 
modernisaation normatiivisesta kertomuksesta ja korostanut esimerkiksi 
talonpoikien taisteluiden merkitystä kapitalismin kehityksessä Intiassa. 

Niinpä alkuperäinen kasautuminen eli pääoman esihistoria on esihistoriaa tai 
unohdettua ainoastaan pääoman näkökulmasta, toisin sanoen pääoma pyrkii 
tekemään tästä jatkuvasti tapahtuvasta historian luomisesta esihistoriaa. 
Pääoma pyrkii painamaan unohduksiin, kyyristämään työn ja elämän 
organisoimisen kysymykset, jotka alkavat unohdettuina vaikuttaa absurdeilta ja 
saada vääristyneitä piirteitä. Siksi näitä kuvauksia, kuvauksia työn mielivallasta 
ja toisaalta alkuperäisen kasautumisen aktuaaleista prosesseista joissa syntyvät 
kerjäläiset, kulkurit ja pikkurikolliset, voi löytää helpommin 
populaarikulttuurista kuin historiankirjoituksesta ja työn tutkimuksesta: Pentti 
Haanpään romaaneista ja jutuista, tai erilaisista amerikkalaisen 
populaarikulttuurin juonteista, jotka kuvaavat globaalien metropolien syntyä 
kuten varhainen soul‐musiikki, Walter Mosleyn Easy Rawlins‐sarja tai Elmore 
Leonardin dekkarit (tai Tarantinon erinomainen Leonard‐filmatisointi Jackie 
Brown). Kuten kapitalismi pannaan kokoon sekalaisista aineksista ilman 
yhdistävää ”suurta kertomusta”, pannaan sen kritiikki kokoon kaikesta siitä, 
mikä on käsillä. Työväenliikkeen konkreettisissa taisteluissa ovat nämä 
sekalaiset ainekset kerta toisensa jälkeen näytelleet keskeistä roolia toisin kuin 
leninistiset ”luokkatietoisuuden” teoreetikot ovat kuvitelleet. Elokuvilla, 
kioskiromaaneilla, sekalaisilla pamfleteilla, viisuilla ja kertosäkeillä on 
taisteluiden organisoinnissa usein ollut paljon keskeisempi merkitys kuin 
marxismin aapiskirjoilla. Tämän tavan koostaa kapitalismin kritiikki sekalaisesta 
roinasta ja sananparsista voimme hyvin havaita myös Marxin omassa 
poliittisessa kirjoitustyylissä, joka vilisee viittauksia ja lainauksia aikansa 
populaarikulttuuriin ja kansankieleen, klassiseen kirjallisuuteen, Raamattuun ja 
niin edelleen. 

 

Onko kapitalismilla ulkopuolta? 

 

Kysymys alkuperäisen kasautumisen jatkuvuudesta nostaa esiin kysymyksen 
pääoman ”elämänprosessista”, sen kyvystä itse uusintaa itseään ja sen suhteesta 
johonkin sille ulkoiseen, jota se tarvitsee elääkseen. Klassinen analyysi siitä, 
                                                        

3 Carlo Vercellone: ” Elementi per una lettura marxiana dell'ipotesi del 
capitalismo cognitivo”, in C. Vercellone (a cura di): Capitalismo cognitivo, 
Manifestolibri, 2007. 



miten pääoma tarvitsee itsensä  ”ulkopuolta” uusintaakseen itsensä 
yhteiskunnallisena suhteena, on Rosa Luxemburgin kirjassa Die Akkumulation 
des Kapitals4. Luxemburgin mukaan siirtomaiden valloitus oli väistämätön 
seuraus pääoman arvonlisäyksen logiikasta, sillä voiton suhdeluvun 
laskutendenssin kompensoiminen edellyttää uusien alueiden avaamista 
kapitalistisille markkinoille sekä tavaroiden myynnin että työvoiman 
saatavuuden osalta. Yksikkökustannusten alentaminen edellyttää jatkuvasti 
kasvavia tuotannon skaaloja ja tämä jatkuvasti laajenevia markkinoita. 
Tiedämme toki, minkälainen merkitys Intian laajojen markkinoiden 
avautumisella oli englantilaiselle puuvillateollisuudelle sen alkuvaiheissa. 
Myöhemmin tuotannon ulkoistamisesta, siis halvan työvoiman saatavuudesta 
tulee kuitenkin keskeisempi ”ulkopuolen” funktio. Pääoman on saatava 
käyttöönsä jatkuvasti lisää ”pääoman elämänprosessin” ulkopuolelta, 
esikapitalistisista suhteista irrotettavia työläisiä, joiden työvoiman 
uusintamiskustannuksista osa jää markkinajärjestelmän ulkopuolelle eikä siksi 
tule kapitalistin maksettavaksi. 

Luxemburgilla ulkopuolella on selkeästi tilallinen luonne ja tilalla puolestaan 
lähinnä maantieteellinen tai fysikaalinen merkitys. Nykyisin kapitalismi on 
kietonut sisäänsä koko maapallon eikä ulkopuolta tässä fysikaalis‐tilallisessa 
mielessä enää ole olemassa. Minkälainen sitten nykyisin on se ”ulkopuoli”, jota 
kapitalismi ottaa haltuun? Voidaanko mielekkäästi enää puhua ulkopuolesta? 
Mikä siis on esihistorian ajankohtaisuus? 

Midnight Notes ‐kollektiivin ”Uusia aitaamisia” käsittelevän numeron 
johdannossa vuonna 1990 kollektiivi kirjoittaa: ”Aitaamiset eivät kuitenkaan ole 
yhden kerran tapahtuva prosessi, joka päättyi kapitalismin alussa. Ne toistuvat 
säännöllisesti kasautumisen kuluessa ja ovat luokkataistelun rakenteellinen 
elementti. Mikä tahansa hyppäys proletaarisessa voimassa edellyttää 
kapitalistien dynaamista vastausta: sekä uusien resurssien laajentunutta 
haltuunottoa että uutta työvoimaa ja kapitalististen suhteiden laajentumista, tai 
muuten kapitalismia uhkaa tuho. Siten aitaaminen on prosessi, joka yhdistää 
proletaareja läpi pääoman historian, sillä eroistamme huolimatta olemme tulleet 
kapitalismiin samasta ovesta: olemme menettäneet maamme ja siihen liittyvät 
oikeudet, on tämä menetys sitten sattunut Front Millissä, Englannissa, Etelä‐
Intiassa, Andeilla, Nigerin suistossa, tai New York Cityn Lower East Sidella”5.  

Kollektiivi viittaa esimerkiksi rakennesopeutusohjelmien ja velkakriisien 
tuloksena pakkoluovutettuihin maihin Afrikassa ja Latinalaisesa Amerikassa. 
Uusia esimerkkejä voidaan ottaa siemenlajikkeiden patentoimisesta tai 
Indonesian metsien avaamisesta kapitalistille metsäyhtiöille. Kollektiivi 
kuitenkin korostaa, että kyse ei ole ainoastaan niin sanottuun kolmanteen 
maailmaan tai Luxemburgin tapaan siirtomaihin sijoittuvasta väkivallasta vaan 
”nykyisin kapitalistisen kasautumisen logiikan alaisuudessa jokaista 
vapaakauppa‐alueella Kinassa yksityistettyä ja new yorkilaiselle pankille myytyä 
tehdasta täyty vastata aitaaminen USA:ssa tai Länsi‐Euroopassa”.  

                                                        

4 Rosa Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals 
5 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Nähdäksemme Midnight Notes Collectiven analyysi ei kuitenkaan mene 
tarpeeksi pitkälle tai ole enää täysin ajankohtainen, sillä lukuisat eri tekijät ovat 
johtaneet nk. ensimmäisen ja kolmannen maailman välisen eron 
purkautumiseen. Postkoloniaalinen tutkimus on asettanut kyseenalaiseksi 
käsitteiden perustana olevan keskus‐periferia –mallin ja siihen sisältyvän 
käsityksen historiallisen kehityksen yksiulotteisuudesta. Alkuperäinen 
kasautuminen ei ole menneisyyden jäänne eikä sitä voida maantieteellisesti 
sijoittaa vain ns. kehittyviin maihin juuri siksi, että kapitalismin kehitys ei ole 
yksisuuntainen, kasautuva tai etenevä prosessi, jossa ”kehittyneemmät” vaiheet 
tai hallinnan muodot korvaisivat ”alkukantaisempia”.  

Midnight Notes Collectiven analyysissä jako ”kehittyneeseen” I maailmaan ja 
”kehittymättömään” III maailmaan häilyy kuitenkin taustalla, sillä heidän 
analyysissään alkuperäistä kasautumista tapahtuu ensisijaisesti ”kehitysmaissa”: 
Indonesian sademetsissä ja Afrikassa.  Tämän, monia marxismin ns. 
kolmasmaailmalaisia muotoja vaivannut käsitys toistaa kuitenkin porvarillisen 
modernisaation normatiivista kuvausta ”edistyksestä” , jossa riiston kiihtyminen 
voidaan oikeuttaa kapitalismin sivistävällä, historiallista edistystä tuottavalla 
vaikutuksella.  

Postkolonialistinen historiankirjoitus on korostanut, että siirtomaissa käytetyt 
vallan keinot ja niissä kehittyneet kulttuuriset muodot kuten rasismi eivät 
merkinneet ”menneisyyden jäännettä” tai ”poikkeusta” kapitalismin 
kehityksessä. Pikemminkin siirtomaissa alun perin käyttöön otetut vallan keinot 
ja juridiset muodot ovat siirtyneet metropoleihin, keskuksiin – päinvastoin kuin 
modernisaatiokertomus olettaa.  Esimerkiksi keskitysleirit ja kaikkien 
kansalaisoikeuksien riistäminen tietyiltä vähemmistöiltä fasismissa merkitsi itse 
asiassa siirtomaakäytäntöjen soveltamista  myös Eurooppaan, kuten 
martiniquelainen runoilija Aimé Cesaire jo vuonna 1950 oivalsi. 

Homi K. Bhabha korostaakin, että postkolonialistisen modernisaatiokritiikin 
keskiössä on aika: sen ymmärtäminen, että rasismi tai kolonialistiset hallinnan 
keinot eivät olleet taantumia alkukantaisuuteen tai jäänteitä esimodernilta ajalta, 
kuten usein on väitetty vaan eräänlainen modernisaatiota vainoava 
kaksoisolento, joka rikkoo lineaarisen aikakäsityksen6. Pikemminkin kuin 
jäänteitä menneisyydestä siirtomaihin tai nykyisin ”kolmannesta maailmasta” 
tuleviin siirtolaisiin kohdistuvat toimet ovat eräänlainen peili, joka näyttää mitä 
metropoleissa eli ”kehityksen keskuksessa” on tapahtumassa. 

Globaalien metropolien kehittyminen onkin ymmärrettävä vastauksena 
perinteisen imperialistisen maailmanjärjestyksen perustan murtaneiden 
yhteiskunnallisten liikkeiden, antikolonialismin ja siirtolaisuuden, asettamiin 
haasteisiin. Näillä taisteluilla ei kapitalismin kehityksessä ole ollut lainkaan 
marginaalinen vaan päinvastoin äärimmäisen keskeinen osa. Sotkiessaan 
perinteisten työvoiman hallinnan muotojen, ennen kaikkea kansainvälisen 
työnjaon toimintaa ne ovat tehneet välttämättömäksi kehittää uusia elävän työn 

                                                        

6 Homi K. Bhabha: Location of Culture, Routledge, London and New York, 1994, 
erityisesti ”Conclusion. Race, time and the revision of modernity” 



riippuvaiseksi tekemisen muotoja, siis alkuperäisen kasautumisen keinoja 
globaaleissa metropoleissa. 

Näiden taisteluiden seurauksena kapitalistisen vallan luonne on muuttunut niin, 
ettei tuotannon eri vyöhykkeitä voida erotella maantietellisesti. Kapitalistisen 
tuotannon kannalta keskeisiä ovat globaalit metropolit, joita on yhtä hyvin 
Kiinassa ja Brasiliassa kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa eikä metropolien välillä 
ole taloudellisesti ehdottomia eroja vaan myös Shanghai ja Sao Paolo ovat 
luonteeltaan globaaleja finanssi‐ ja palvelukeskuksia yhtä hyvin kuin New York, 
Lontoo ja Tokio. Toisaalta siirtolaisuuden ja harmaan talouden myötä orjatyön ja 
alipalkatun paskaduunin vyöhykkeitä on syntynyt kaikkialle nk. Ensimmäisen 
maailman metropoleihin. Metropolit eivät samalla tavalla kuin tehtaat sijaitse 
minkään valtion maantieteellisellä alueella (territoriossa) tai ole siitä 
riippuvaisia vaan ne ovat välittömästi globaaleja ja virtuaalisia siinä mielessä, 
että ne ovat ennen kaikkea ihmisten välisen kanssakäymisen tiloja7. 

Millä tavoin alkuperäistä kasautumista, siis tuotantovälineiden irrottamista 
välittömistä tuottajista, tapahtuu globaaleissa metropoleissa? Mikä 
metropoleista tekee kapitalistisen tuotannon kannalta keskeisiä? Mitä ovat 
metropolin tilassa käytetyt tuotantovälineet? 

 

Immateriaalinen kiinteä pääoma ja elävä työ 

 

Tieto‐ ja palvelupohjaisessa taloudessa tuotanto perustuu ihmisten 
yhteiskunnalliseen elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Keskeisiä 
tuotantovälineitä ovat tällöin elämän ja kanssakäymisen ”välineet” ja kyvyt sekä 
aika ja tila, jossa niitä käytetään. Toisin sanoen itse kaupunkitila ja siinä elämisen 
edellytykset ovat tietokapitalismissa keskeisiä tuotantovälineitä. Siksi 
pääomasuhteen uusintamiseksi on kaupunkitilasta, ilmaisusta ja merkeistä, 
ihmisten vapaasta pyrkimyksestä ilmaista itseään yhdessä toisten kanssa,  
tehtävä arvoaan lisäävää pääomaa, "sosiaalista pääomaa" tai semiopääomaa.  

Marxin mukaan kapitalistisen kasautumisen ehtona on tuotantovälineiden 
erottaminen välittömistä tuottajista. Pääomassa Marx analysoi tätä prosessia 
teollisessa kapitalismissa kiinteän pääoman erottamisena elävästä työstä, siis 
prosessina, jossa tuotantovälineet ja raaka‐aineet asetetaan työläistä vastaan 
häneen nähden itsenäisenä voimana, vieraana omaisuutena.  

Eräänlaiseksi immateriaalisen työn tutkimuksen klassikoksi muodostuneessa 
kirjassaan Le bassin de travail immateriel dans la metropole parisienne (1996) 
Antonella Corsani, Maurizio Lazzarato ja Antonio Negri kuvaavat, miten 
immateriaalisen tuotannon edellytyksenä metropoleissa toimii ”urbaani 
perintö”, jota he kutsuvat ”immateriaaliseksi kiinteäksi pääomaksi”. Kaupungin 
perinteestä, kulttuureista, historiasta jne tulee perusta, jolla immateriaalinen 
                                                        

7 ks. Andrea Fumagalli: ”Lo spazio come esternalita in via di estinzione”, 
http://seminaire.samizdat.net/Lo‐spazio‐come‐esternalita‐in‐via.html 



tuotanto voi laskostua auki: esimerkiksi muoti ja urbaanin pukeutumisen 
käytännöt, tai kirjastot, elokuva‐arkistot tai kaupungin yleinen maine kulttuurin 
keskuksena muodostavat perustan sille, että erilaiset ihmiset hakeutuvat 
kaupunkiin ja tekevät siitä tuottavan. Esimerkiksi Ranskan kontekstissa on 
selvää, että Pariisin historiallinen asema Ranskan ja Euroopan 
kulttuurikeskuksena, ”muodin pääkaupunkina”, Uuden aallon elokuvan 
keskuksena ja niin edelleen on tehnyt siitä erilaisen kulttuuri‐ ja 
mediateollisuuden kannalta otollisen kaupungin.  

Samalla tavoin kuin kiinteän pääoman arvon kuolettaminen teollisessa 
kapitalismissa edellyttää elävää työtä, saa urbaani perintö myös taloudellisen 
merkityksen ainoastaan sen kautta, että esimerkiksi Pariisissa jatkuvasti 
tuotetaan uutta muotia, kulttuuria jne. Miten ”immateriaalinen kiinteä pääoma” 
sitten irrotetaan elävästä työstä? Toisin sanoen miten kaupunkitila irrotetaan 
sen tuottajista?  

Kaupunkitilan muuttaminen pääomaksi edellyttää tietenkin urbaanin perinnön 
yksityistämistä, sen muuttamista yksityiseksi omaisuudeksi samalla tavoin kuin 
teollisen kapitalismin aikana koneet olivat kapitalistin omaisuutta. Toisin kuin 
koneet, joihin kapitalisti investoi ja hän antoi työläisen käyttöön, urbaani perintö 
ja immateriaalinen elävä työ eivät kuitenkaan ole käyttäjistään erillisiä laitteita 
vaan erottamattomia tai ”upotettuja” käyttäjiensä ruumiiseen sekä jokapäiväisen 
elämän käytäntöihin. Urbaanin perinnön eli kaupunkitilassa elämisen 
edellytysten tai metropolin tuotantovälineiden tekeminen yksityiseksi ja 
käyttäjilleen maksulliseksi edellyttää sen jatkuvaa kontrollointia, kaupunkitilan 
vapaan käytön estämistä ja valvomista. 

Corsanin, Lazzaraton ja Negrin kirjan liitteessä Yann Moulier Boutang nostaa 
esiin ”poliittisen yrittäjän” käsitteen. Moulier Boutangin mukaan yrittäjyydestä 
on tullut ”poliittista”, toisin sanoen se on saanut perinteisesti poliittiselle 
toiminnalle ominaisia piirteitä siinä mielessä, että sen keskiössä on olemassa 
olevien tuottavien prosessien sommittelu8. ”Poliittinen yrittäjä” ei sijoita 
pääomaa eikä käynnistä tuotantoprosesseja vaan ainoastaan ohjailee ja ottaa 
niitä haltuun. Tämä kehitys on totta kai päällekkäistä tuotannon 
yhteiskunnallistumiselle, yhteiskunnallisen kanssakäymisen muuttumisella 
tuotannon perustaksi ja yhteiskunnan organisoinnin muuttumisessa 
luonteeltaan ”taloudelliseksi” siinä mielessä, että hallinnan perustana on 
”hallittavien oma rationaalisuus”, siis oletettu toiminta omaa etuaan 
maksimoivana markkinasubjektina, kuten nk. uusliberaaleissa 
yhteiskuntateorioissa.  

Yrittäjän interventio arvonlisäysprosessiin tarkoittaa uuteen tuotantosykliin 
investoimisen sijaan ”olemassaolevan tuotannon tuottamista”. Esimerkiksi ns. 
luovassa taloudessa ratkaisevaa on se, kuinka paljon yhteistyötä yrittäjä kykenee 
haltuunottamaan tai kaappaamaan yrityksen sisään. Toisin sanoen yritys ottaa 
haltuun sille ulkoisia, immateriaalisen työn altaassa pyöriviä ajattelun, 
koulutuksen, kanssakäymisen jne virtauksia. Yrityksellä ei läheskään aina enää 
                                                        

8 ”Poliittisesta yrittäjästä” ks. Corsanin, Lazzaraton ja Negrin kirjan liitteenä 
oleva Yann Moulier Boutangin artikkeli  



ole tehtaita, konttoreita tai työpajoja, joissa se järjestelisi työaikaa, vaan työn 
aika ja tila ovat sille ulkoisia, ne sijaitsevat metropolin tuottavissa verkostoissa. 

Tuottajan ja tuotantovälineiden tai ”uusintamisen edellytysten” irrottaminen 
merkitsee tällöin yksinäisten yksilöiden tuottamista, siis yksilön tai yksittäisen 
ruumiin leikkaamista irti yhteiskunnallisen tuotannon kudoksesta. Kun 
tuotantovälineet, tuotannolliset kyvyt ja koneet ovat erottamattomia tuottajan 
ruumiillisesta olemassaolosta kuten esimerkiksi hoivatyössä, ei 
tuotantovälineitä voida erottaa tuottajasta muuten kuin leikkaamalla tuottaja 
kahtia, siis pyrkimällä väkivaltaisesti ja keinotekoisesti irrottamaan yksilö 
yhteiskunnallisesta kudoksesta, joka konstituoi häntä.  

 

Pääoman elämänprosessi ja sen ulkopuoli 

 

Kuitenkin, jos työ on luonteeltaan yhteiskunnallista ja perustuu yhteistyöhön, 
mitä abstrakti, yhteiskunnan kudoksesta irrotettu yksilö kykenee tuottamaan? 
Tuotannon pohjana on kyky osallistua kanssakäymiseen, yhteiskunnallisiin 
suhteisiin. Suljettu yksilö on mykkä tai kuuro, hän ei kykene luomaan uutta sillä 
hän keskittyy vain itsensä, egonsa, omien rajojensa varjeluun. Tämän olemme 
varmasti esimerkiksi erilaisten taiteiden historiassa nähneet monta kertaa, ja 
sen Maurice Blanchot oivalsi erittäin hyvin analysoidessaan kirjailijan työn 
paradokseja: jos pyrit liialti vastaamaan odotuksiin ja miellyttämään yleisöä, et 
kiinnosta ketään, et onnistu luomaan mitään uutta9.  

Mitä kaikki nämä erilaiset ristiriidat tai paradoksaaliset muotoilut kertovat? 
Pääoman arvoa lisää nykyisin ainoastaan sellainen toiminta, joka ei ole kokonaan 
alisteista pääoman arvonlisäyksen logiikalle. Voimme tietyssä mielessä siis 
edelleen allekirjoittaa Luxemburgin teesin, jonka mukaan pääoma tarvitsee 
jotain, joka on sille ulkoista. Tilallisessa mielessä ulkopuolta ei toki ole olemassa: 
kapitalismi on kietonut verkkoihinsa koko maailman, Papua Uusi‐Guinean 
tiheimpiä viidakoita myöten, joihin nykyisin tunkevat lähetyssaarnaajien sijaan 
tv:n seikkailusarjojen sankarit. 

Nykyisin se, mikä on ”pääomasuhteen ulkopuolella” on pikemminkin 
luonteeltaan ajallista tai ”laadullista” kuin tilallista. Tai se sijoittuu luonteeltaan 
erilaiseen tilaan kuin uusklassisen taloustieteen käsitys tilasta homogeenisenä ja 
luonteeltaan neutraalina, taloudellisen toiminnan kannalta 
merkityksettömänä10. Sen tila on ”virtuaalista”, ihmisten välisessä dialogisessa 
kanssakäymisessä rakentuvaa sosiaalista tilaa. 

Oikeastaan globaalissa kapitalismissa ei tietenkään pitäisi puhua ulkopuolesta 
vaan kuten Dipesh Chakrabarty erinomaisessa kirjassaan Provincializing Europe 
täsmentää, mikään ei ole pääomasuhteen ulkopuolella, mutta samalla 
                                                        

9 Maurice Blanchot, ”Kirjallisuus ja oikeus kuolemaan”, Nuori voima 6/01. 
10 tilasta taloustieteessä Ks A. Fumagalli, ”Lo spazio come esternalita in via di 
estinzione” 



pääomasuhde sisältää aina jotakin pääomaan nähden heterogeenista, 
pääomasuhteen sisällä on aina eroja ja konflikteja11. Chakrabartyn mukaan 
pääoman edellytyksenä on tietty universaali historia, jossa kapitalismin kehitys 
tuottaa abstraktia työtä, siis maastaan ja elämisensä edellytyksistä irrotettuja 
vapaita palkkatyöläisiä. Tämä historia on pääoman itsensä historiaa ja 
kapitalismin kehityksen väistämätön tulos. Tätä pääoman itselleen asettamaa 
edellytystensä historiaa Chakrabarty kutsuu nimellä ”historia 1”.  

Pääoman universaalin historian, ”historia 1”:n lisäksi on kuitenkin olemassa 
toinen tai toisia historioita, jotka myös ovat pääomasuhteen edellytyksiä, mutta 
ne eivät ole pääoman tai kapitalismin tuloksia, eivät kuulu sen 
”elämänprosessiin”.  Näitä Chakrabarty kutsuu nimellä ”historia 2”. Ne ovat 
erillisiä pääomasta, mutta sen sisällä, sen uusintamisen välttämättömiä 
edellytyksiä mutta keskeyttävät sen logiikan toiminnan. Niitä ei koskaan voi 
palauttaa pääoman omaan homogenisoivaan logiikkaan. Ero ei siis ole pääoman 
ulkopuolista vaan itse asiassa ulkopuolen ja sisäpuolen ero menettää 
merkityksensä.  

Jos ajattelemme tätä ”ajallisen ulkopuolen” näkökulmasta, kapitalismi tarvitsee 
aina pääoman homogeenisen ja mitattavissa olevan ajan lisäksi elävän työn 
heterogeenista, laadullista aikaa. ”Historia 2” tarkoittaa siis sitä, mitä on kutsuttu 
”yhteiseksi” tai ”yhteisvauraudeksi”, jota kapitalismi alkuperäisen kasautumisen 
jatkuvien prosessien kautta riistää. Teollisessa kapitalismissa ”ajallinen” 
ulkopuoli oli työvoiman uusintamisen, inhimillisten suhteiden ja hoivan alue, 
joka tapahtui kodin tai perheen piirissä naisten ilmaisena työnä, siis ”pääoman 
elämänprosessin” ulkopuolella eikä ollut ajalliselta luonteeltaan tyhjää ja 
homogeenista12.   

Kuten lukuisissa nk. Työn naisistumisen analyyseissä on korostettu, ovat 
uusintamisen eli ihmisten välisten suhteiden piiriin kuuluneet elämän alueet 
kuitenkin tulleet viime vuosikymmenten tuotannollisten muutosten myötä 
välittömästi markkinoille. Toisin sanoen hoivasta, koulutuksesta, terveydestä on 
tullut talouskasvun keskeisin lähde. Työn feminisaation myötä tuotannon 
ajallisesta ulkopuolesta onkin tullut tuotannon ydin. Siten myös suhteesta 
ulkopuoleen, ulkopuolen tekemisestä kapitalistisen arvonlisäyksen pisteiksi on 
tullut keskeistä ja jokapäiväistä pääoman toiminnalle. 

 

New Enclosures 

 

Tuotannon ytimessä, pääoman arvonlisäysprosessin keskiössä on siis toiminta, 
jonka logiikka on perustavanlaatuisesti ristiriidassa pääoman arvonlisäyksen 
logiikan kanssa. Mieletöntä, huutavat porvarilliset taloustutkijat. Miten tämä on 

                                                        

11 Dipesh Chakrabarty: Provincializing Europe, Princeton UP, 2000. 
12 ks. Selma James & Mariarosa dalla Costa, The Power of Women and the 
Subversion of Community, Falling Wall Press, Bristol, 1972. 



mahdollista? Itse asiassa väite ei edes kuitenkaan ole millään tavoin marxilainen 
vaan sen ovat oivaltaneet hyvinkin erilaiset työn organisoinnin tai johtamisen 
tutkijat. Suurten yritysten henkilöstöosastot pohtivat päivät pääksytysten sitä, 
mitä tuottavuus merkitsee, mutta eivät ole kyenneet keksimään oikeastaan 
minkäänlaisia ratkaisuja tuottavuuden mittaamiseen.  

Kapitalistien työlle asettamat tuottavuuden mittarit ovat suorastaan 
tuottavuuden kannalta haitallisia. Mikä niiden tarkoitus sitten on? Deleuze ja 
Guattari oivaltavat tästä paljon Anti‐Oidipuksessa13, joka on eräänlaisia 
ensimmäisiä yrityksiä hahmottaa yhteiskunnallisen tuotannon ontologiaa ja 
uuden työn subjektiivisuuksien luonnetta. Pääomasuhteen uusintamisen ja 
laajenemisen edellytyksenä on rajojen jatkuva siirtyminen, jatkuva 
deterritorialisaatio, mutta toisaalta sen uusintaminen yhteiskunnallisena 
valtasuhteena edellyttää vapaan liikkeen kontrollointia, ohjailua, 
reterritorialisaatioita. Pystyäkseen uuttamaan lisäarvoa ulos 
tuotantoprosesseista pääoman on ”injektoitava” niihin ”antituotantoa”, 
esimerkiksi idioottimaisia mittaus‐ ja laadunvalvontamenetelmiä, joista 
tuotannon kannalta ei todellakaan ole mitään hyötyä. 

Tuotannon ja antituotannon, rajojen poistamisen ja niiden uudelleenasettamisen 
välisessä ristiriidassa on viime kädessä kyse tietenkin jo Marxin kuvaamasta 
tuotannon yhteiskunnallisen luonteen ja yksityisen omistuksen välisestä 
ristiriidasta. Nähdäksemme tämän ristiriidan ja sen nykyisin saamien muotojen 
analyysillä on keskeinen merkitys kapitalismin analyysille ja pääomasuhteesta 
vapautumiseen pyrkivien taisteluiden organisoinnille.  

Katsotaanpa miten. Nykyisin puhutaan paljon ”yksityistämisestä”, on kyse sitten 
kaupunkitilasta, julkisista palveluista tai siemenviljalajikkeista. Ei tietenkään 
voida kiistää, että viimeisten kahden‐ kolmenkymmenen vuoden aikana on 
aikaisemmin valtion järjestämistä tuotannon aloista ja palveluista alettu 
toteuttaa merkittävä osa yksityisten yritysten alaisuudessa. Sellaisista aloista 
kuten terveydenhuollosta, liikenteestä tai kasvatuksesta, jotka aikaisemmin 
kuuluivat joko kodin piiriin tai valtion tuottamiin palveluihin, on nykyisin tullut 
kapitalistisen arvonlisäysprosessin kannalta keskeisiä.  

Uusien yhteiskunnallisen kanssakäymisen alueiden tuominen kapitalistisen 
tuotannon sisään tapahtuu jälleen kerran erottamalla välittömät tuottajat 
tuotantovälineistä ja työvoimansa uusintamisen edellytyksistä (jotka tietenkin 
tuotannon ja uusintamisen välisten rajojen hälvetessä ovat yhä enemmän sama 
asia). Toisin sanoen aitaamalla jälleen yhteismaita. Midnight Notes Collectiven 
kuvaamia ”uusia yhteismaiden aitaamisia” (New Enclosures) voidaankin havaita 
tapahtuvan, kuten jo sanottu, kaikkialla globaaleissa metropoleissa: julkisten 
palveluiden yksityistäminen, kollektiivisesti tuotetun tiedon patentointi, 
kaupunkitilan varaaminen yksityiseen käyttöön (esimerkiksi Genovassa 
konkreettisesti asettamalla aitoja tai portteja historiallisen keskustan kujille, 
jotta niitä pääsevät käyttämään vain talojen asukkaat) ovat vain selkeimpiä 
esimerkkejä. Vaikka omistus on luonteeltaan yksityistä, vaikka taloudellista 
toimintaa yritetään kaapata ja ohjata yrityksen yksityisen rakenteen sisään, on 
                                                        

13 Gilles Deleuze & Felix Guattari: Anti‐Oidipus, Tutkijaliitto, 2007. 



tuotanto yhä useammin kollektiivista ja syntyy yritysten ulkopuolella.  
Esimerkkejä on nk. It‐aloilta liiankin helppo kaivaa loputtomiin: pc:t  syntyivät 
Bay Arean autotalleissa, internet ja vapaan lähdekoodin ohjelmistot (Linux jne) 
yliopistoilla tai nörttien harrastuksena.  

 

Markkinoiden tuottaminen 

 

Proletarisaation, siis ”työn vapauttamisen” sijaan pääoman olemassaolon 
edellytyksenä voidaan sanoa olevan kapitalististen työmarkkinoiden luominen. 
Tämä tapahtuu estämällä liike, pako pois markkinoilta: mahdollisuus siirtyä 
tietyn työnantajan palveluksesta täysin toisaalle etsimään parempia 
työolosuhteita tai itsenäiseen työhön. Yhdysvaltain historia tarjoaa tästä lukuisia 
esimerkkejä: työvoiman saatavuuden takaaminen Itärannikon 
teollisuuskaupungeissa vaati jatkuvaa siirtolaisten maahantuontia ja heidän 
pakottamistaan eri keinoin jäämään patruunoiden palvelukseen, jotta he eivät 
kaikki olisi paenneet pidempään maassa oleskelleiden perässä länteen kohti 
vapaata maata ja mahdollisuutta ryhtyä itsenäisiksi maanviljelijöiksi tai 
yrittäjiksi. 

Marxin alkuperäistä kasautumista koskevan analyysin päivittämiseksi lienee siis 
syytä tutkia hieman tarkemmin, mitä yksityistäminen ja markkinoiden piiriin 
tuominen tarkoittavat. Miten tuotantovälineiden yksityinen omistaja tuotetaan? 
Millainen on markkinoiden subjekti? Mitä nämä tarkoittavat, kun 
tuotantovälineet ovat ennen kaikkea yleisiä inhimillisiä kykyjä ja markkinoilla 
myydään ennen kaikkea ihmisten välisiä suhteita? Jos tuotantovälineet ovat 
ihmisen koko elämän aikana kertyviä kykyjä ja taitoja, mitä tarkoittaa oman 
itsen tai oman elämän yksityinen omistus? Jos markkinoilla myydään ihmisten 
välisiä suhteita ja niiden tuottajia, alkavat työvoimatavaran markkinat ja muiden 
kulutushyödykkeiden markkinat muistuttaa toisiaan yhä enemmän.  

Miten markkinat sitten luodaan? Miten markkinoiden logiikka saatetaan 
voimaan ihmisten välisessä kanssakäymisessä? Tässä kohtaa lienee syytä käydä 
lyhyesti läpi sitä, millä tavoin nk. uusliberaalien käsitys markkinoista eroaa 
klassisesta liberalismista ja millä tavoin siis niin sanotun inhimillisen pääoman 
markkinat eli nykykapitalismin työmarkkinat toimivat. Lukuvuoden 1978‐79 
luennoillaan biopolitiikan synnystä Michel Foucault analysoi uusliberalismia, sen 
genealogiaa ja sen eroja klassiseen liberalismiin14. Foucault korostaa kahta asiaa 

1) toisin kuin klassiset englantilaiset liberaalit, uusliberaalit (eli nk saksalaiset 
ordoliberaalit ja amerikkalaiset uusliberaalit) tiesivät hyvin, etteivät markkinat 
ole millään tavoin luonnollinen instituutio vaan yhteiskunnan saattaminen 
markkinoiden logiikan alaiseksi edellyttää jatkuvaa puuttumista yhteiskunnan 

                                                        

14 Michel Foucault: Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 
1978‐79. Gallimard/seuil, Paris 



elämään, aktiivista elämänpolitiikkaa (Vitalpolitik), jonka avulla ihmiset 
pakotetaan rationaalisiksi markkinasubjekteiksi 

2) markkinat eivät ole (tasa‐arvoisen) hyödykkeiden vaihdon tila vaan ne ovat 
ennen kaikkea kilpailun tila. Uusliberaalien pyrkimyksenä on eristää jokainen 
ihminen yksilöksi ja tehdä jokaisesta yksilöstä ”oman itsensä yrittäjä”, joka ei saa 
palkkaa työstään vaan tuottoa sijoittamalleen ”inhimilliselle pääomalle”. Näiden 
itsensä yrittäjien on kilpailtava markkinoilla oman pääomansa uusintamisen 
edellytyksistä, joista on kilpailun logiikan voimaan saattamiseksi keinolla millä 
hyvänsä tehtävä ”niukka resurssi”. Uusliberaalien mukaan yksilöiden välisen 
kilpailun logiikka johtaa tuottavuuden tai tehokkuuden nousuun, innovaatioiden 
syntyyn ja sitä kautta taloudelliseen kasvuun 

Yhteiskuntapolitiikan tai elämänpolitiikan tavoitteena on siis eristettyjen 
yksilöiden tuottaminen, kilpailun logiikan saattaminen voimaan ja inhimillisten 
kykyjen tekeminen niukiksi resursseiksi. Kuten Foucault kuvaa, on 
uusliberaalien pyrkimyksenä ollut taloudellisen kilpailun logiikan saattaminen 
voimaan kaikilla elämän alueilla, lastenhoidosta asumiseen ja rikosten 
ehkäisyyn. Kun vanhemmat kasvattavat lastaan, heidän on ajateltava häntä 
pääomana, johon sijoitetaan ja jolta odotetaan tuottoa. Rikokseen ryhtymisestä 
on tehtävä rikolliselle liian kallista, jotta hän rationaalisena markkinasubjektina 
päättäisi olla tekemättä sitä ja niin edelleen.  

Kuten sanottu, kilpailun logiikan edellytyksenä on kuitenkin sen kohteena 
olevien resurssien niukkuus. Jaettavien resurssien niukkuus on myös se kriteeri, 
jonka uusklassinen tai uusliberaali taloustiede asettaa kriteeriksi omalle 
sovellusalalleen. Markkinoilla kilpaillaan ja allokoidaan nimenomaan niukkoja 
resursseja. Kuten monet tietotalouden tutkijat ovat korostaneet, eivät tieto tai 
muut aineettomat hyödykkeet kuitenkaan ole luonnostaan niukkoja eikä kilpailu 
tiedon yksipuolisesta omistuksesta useinkaan edistä tiedon tuotantoa vaan 
pikemminkin jarruttaa sitä. Genetiikasta taloustieteeseen on esimerkiksi kaikilla 
tieteen aloilla selvää, että tutkijoiden tarve pantata tutkimustuloksiaan erilaisten 
etujen saamiseksi virantäytössä häiritsee tutkimuksen kehitystä, kun tutkijat 
eivät voi käyttää edeltävää tutkimusta täysimääräisesti hyväkseen. Toisaalta 
tiedon jakaminen ei millään tavoin kuluta sitä vaan pikemminkin lisää myös sen 
taloudellista hyödynnettävyyttä.  

Siksi inhimillisten kykyjen markkinoilla niukkuus on tuotettava keinotekoisesti 
aitaamalla tiedon ”yhteismaita”15. Niukkuuden periaatteen saattaminen voimaan 
tiedon tuotannossa, joka toimii pikemminkin runsauden kuin niukkuuden 
logiikan mukaan, vaatii jatkuvaa puuttumista tiedon tuottajien elämään ja 
tuotannon edellytyksiin. Pääsyä oman työn tuloksiin on rajoitettava ja niiden 
käyttäminen oman itsenäisyyden lisäämiseksi on estettävä keinolla millä 
hyvänsä.  Välineinä tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimivat erilaiset patentit 
ja ”tekijän”oikeudet. Esimerkiksi tutkijan on luovutettava työnsä tulokset 
yliopistolle tai tutkimuslaitokselle eikä hän saa oikeuksien omistajalta lupaa 
kysymättä edes jatkaa tutkimustyötä ja hyödyntää sen tuloksia. 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Toisaalta työmarkkinoilta pakeneminen on estettävä purkamalla sellaisia 
rakenteita, jotka tietyissä oloissa fordismin aikana ovat mahdollistaneet 
osittaisen siirtymisen pois työmarkkinoilta. Tarkoitamme tietenkin ns. 
hyvinvointivaltion rakenteita ja sen tulonsiirtoja, jotka ovat tehneet tietyssä 
määrin mahdolliseksi niiden piiriin päässeiltä työläisiltä kieltäytyä mistä tahansa 
paskaduuneista tai esimerkiksi opiskella rahoittamatta opiskeluaan pelkästään 
palkkatyöllä. Hyvinvointivaltion rakenteiden purkaminen tai aiemmin valtion 
tuottamien julkisten palveluiden saattaminen markkinoiden piiriin olisi tästä 
näkökulmasta ymmärrettävä kaupunkitilassa elämisen edellytysten 
yksityistämisenä, jonka kautta pyritään takaamaan alistetun työvoiman 
saatavuus. Nykyisin näillä palveluilla kuten liikenteellä, terveydenhuollolla ja 
koulutuksella on myös taloudellisen kasvun kannalta keskeinen merkitys ja 
1970‐luvulta lähtien niistä on tullut merkittäviä lisäarvon lähteitä kapitalismille. 
Kaupunkitilassa elämisen edellytyksinä julkiset palvelut ovat myös 
nykykapitalismin keskeisiä tuotantovälineitä sekä työvoiman uusintamisen 
välineitä. Niiden ilmainen saatavuus on sikäli olennaista työvoiman 
itsenäisyyden kasvattamisen, elävän työn vapauden kannalta.   

 

Velka ja subjektiivisuus 

 

Metropolissa on kaupunkitilalla elämän ja ihmisten välisen kanssakäymisen 
tilana siis välitön ja keskeinen tuotannollinen merkitys. Kun tuotantoa ei enää 
samalla tavoin kuin tehtaassa voida ohjata suljetuissa tiloissa, vaikuttamalla 
yksittäisen työntekijän ruumiiseen ja pitämällä sitä kurissa, on työvoiman 
hallitsemiseksi vaikutettava työntekijän ”ympäristöön”, elämän ja 
kanssakäymisen tilaan, metropolin avoimeen tilaan.  Siksi ihmiseen tuottajana, 
ihmiseen työvoimana vaikutetaan työstämällä tilaa, jossa hän elää, asuu ja 
liikkuu, muuntelemalla tilassa elämisen ja liikkumisen tapoja, logiikoita.  

Yhteiskunnallisen tuotannon haltuunottamiseksi ja yksityisen omaisuuden 
luomiseksi metropolissa elämisen edellytykset on siis tehtävä rahan alaisiksi. 
Raha puolestaan on nykyisessä finanssivetoisessa taloudessa yhä useammin 
erilaista luottoa, sillä luottokortti tai laina korvaa käteisen rahan elämisen 
edellytysten maksuvälineenä: kyetäkseen elämään ja tuottamaan on otettava 
luottoa ja luoton saamiseksi alistuttava koko elämää koskeviin kontrolleihin. 24. 
Luvussa Marx tunnetusti kuvaa valtionvelan merkitystä pääomasuhteen 
synnylle, yhteiskunnan työstämiselle kapitalistisen arvonlisäysprosessin 
edellytysten mukaiseksi. Valtion velkaantuminen yksityisille pankkiireille, 
valtion kassan yksityistäminen ja verojen kerääminen velan maksamiseksi (tai 
verotusoikeuden antaminen yksityisille tahoille kuten myöhäiskeskiajan 
Genovassa tai uuden ajan alun Englannissa) olivat keskeisiä tekijöitä 
rahatalouden leviämisessä kaikkialle yhteiskuntaan16. ”Valtionvelka, ts. Valtion 
luovutus – olipa valtiomuoto yksinvaltainen, perustuslaillinen tai tasavaltainen – 
painaa leimansa kapitalistiseen aikakauteen. Ainoana osana niin sanotusta 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kansallisomaisuudesta, joka on todella nykyaikaisten kansojen yhteisomaisuutta, 
on niiden valtionvelka.” Valtio tai kruunu yleisti velkansa alamaisilleen 
keräämällä näiltä rahaa tai riistämällä näiden omaisuuden kyyetäkseen 
maksamaan velkansa. Kuten Marx kirjoittaa, ”valtionvelka tulee yhdeksi 
alkuperäisen kasautumisen vaikuttavimmista vivuista. Ikään kuin taikasauvan 
kosketuksesta se antaa tuottamattomalle rahalle lisääntymiskyvyn ja muuttaa 
sen siten pääomaksi ilman että sen tarvitsee alistua teollisuus‐ ja jopa 
koronkiskomislaitoksiinkin erottamattomasti kuuluvan vaivannäön ja vaaran 
alaiseksi.” Suomessa esimerkiksi 1990‐luvun laman jälkeen valtionvelan 
lyhentämisen nimissä tehdyt leikkaukset julkisissa menoissa noudattavat 
monella tapaa samaa kaavaa. 

Velan tai velallisuuden kristillinen teema ja sen yhteys kapitalistisen subjektin 
tekemiseen tai takomiseen on toki jo vanhastaan tuttu. Nietzsche kuvasi velan 
merkitystä taloudellisen subjektin synnyssä. Foucaultin tutkimukset sielun 
kaivertamisesta ruumiin pinnalle, kapitalistisen subjektin luomisesta kurin 
avulla ovat selkeästi sen jatketta, tai eräällä tavoin oksistavat Nietzschen subjetin 
syntyä koskevat analyysit Marxin kysymykseen vapaan työläisen ja 
pääomasuhteen edellytyksistä. Työn abstrahointi, yhteiskunnallisesti 
keskimääräisen välttämättömän työajan asettaminen tavaran arvon mitaksi 
edellyttää työläisen ruumiin ankaraa koulimista jatkuvilla kurinpidon toimilla. 
Kuten Foucault ja Deleuze korostivat, tehdas ei ole vankila vain 
vertauskuvallisesti vaan ruumiiseen kohdistuvat käytännöt todella ovat samoja. 

Kuten Brett Neilson havaitsee, ei velka finanssivetoisessa taloudessa enää 
varsinaisesti kuitenkaan toimi syyllisyyden merkkinä, sillä nyt velka on 
metropolissa elämisen edellytys. Jokaisella on mikroluottojen ja subprime‐
luottojen, eläkesäästämisen tai asuntolainojen kautta pääsy velkaan. Velkaa on 
suorastaan pakko ottaa, jotta voi asua globaalissa metropolissa.  

Velka onkin keskeinen kapitalististen subjektiivisuuksien tuottamisen keino. 
Finanssivetoistuneessa taloudessa kapitalistinen subjekti ei enää ole niinkään 
palkkatyöläinen vaan kuten Foucault sanoo, oman itsensä yrittäjä. Oman itsensä 
yrittäjän on, kuten yrittäjän ylipäätään, pyrittävä kuolemaan sijoitukset, jotka 
hän on tehnyt pääomaansa, tässä tapauksessa niin kutsuttuun inhimilliseen 
pääomaan. Nykyisin jokaisen on kuten tuotantoaan aloittelevan yrittäjän 
elettävä velaksi, hankittava asunto velaksi, koulutettava itseään velaksi ja sitten 
pyrittävä tekemään tällä pääomallaan tarpeeksi voittoa, jotta kykenisi 
maksamaan velan korkoineen takaisin. Nähdäksemme niin kutsutun julkisen 
sektorin palveluiden yksityistämisen subjektiivisista vaikutuksista keskeisin: 
kuten sanottu, fordistisessa pääoman kasautumisen muodossa näistä työvoiman 
uusintamisen edellytyksistä huolehti valtio, mutta nyt niistä huolehtiminen 
pyritään kasaamaan jokaisen omille harteille kuten elämäänsä pääomana 
käsittelevän yrittäjän.  

Kuten Neilson sanoo, nykyisin velan tarkoituskaan ei ole tulla maksetuksi 
takaisin vaan sen tarkoitus on rahoittaa inhimillisen pääoman tuotantoa, tehdä 
oman itsensä yrittäjä äärettömästi velalliseksi ja saada hänet ponnistelemaan 
lakkaamatta koron kasvattamiseksi oman pääomansa korolle. Vaikka ilman 
velkaa ei olisikaan syntynyt ainuttakaan kapitalistia, lienee toki kuitenkin selvää, 



että prekaarin työläisen mikroyrityksille lainaehdot eivät ole lainkaan niin 
edullisia kuin globaaleille suuryrityksille. Eikä paskaduunarin velkoja ilmesty 
lunastamaan sen enempää Federal Reserve kuin Euroopan keskuspankkikaan, 
vaikka Goldman Sachs kykenisikin tekemään miljoonavoittoja juuri selvittyään 
velkakriisistä Yhdysvaltain liittovaltion tuella.  

Mitä velka, velaksi eläminen siis tekee työläiselle? Velan tai luoton roolin 
ymmärtämiseksi finanssivetoisessa taloudessa meidän lienee syytä seurata 
Christian Marazzin tutkimuksia. Marazzin mukaan talouden 
finanssivetoistuminen on nähtävä pääoman pyrkimyksenä ylittää pääoman ja 
työn välinen ero ja sovitella niiden välinen antagonismi integroimalla työntekijän 
elämä pääomaan, tekemällä hänen elämänsä ja tulonsa riippuvaisiksi pääomasta. 
Prosessin lähtölaukauksena voidaan pitää New Yorkin osavaltion päätöstä sitoa 
1970‐luvun puolivälissä julkisen sektorin työntekijöiden eläkkeiden arvo 
osavaltion budjetin taseeseen ja siirtää eläkerahastot pörssiin. Näin esimerkiksi 
jokaisen sosiaalityöntekijän on jokaista tukipäätöstä tehdessään ajateltava 
”omaa tulevaisuuttaan”: jokainen dollari, joka kasvattaa julkisen sektorin 
menoja, leikkaa työntekijän eläkkeen arvoa17.  

Yleisesti ottaen työntekijöiden eläkkeiden, siis tulevan toimeentulon sitominen 
yrityksen pörssikurssien ja tuloksen kehitykseen merkitsee Marazzin mukaan 
sitä, että työntekijästä tehdään eräänlainen ”äänetön yhtiömies”, sillä hänen 
kohtalonsa sidotaan pääoman kohtaloon ja markkinoiden ailahteluihin. Näin 
työntekijälle pyritään sälyttämään osa yrityksen riskeistä. Tällä on vaikutuksia 
ennen kaikkea työntekijän aikasuhteeseen, hänen elämänsä ajan rakentumiseen: 
”Markkinat ovat  nykyisin todella luoneet pitkälti ajallisen kiertokulun tilan, 
jossa velkaantumisen, asuntolainojen ja säästöjen finanssi‐instrumentiksi 
muuttamisen avulla myydään tulevaisuutta, jotta voidaan ostaa nykyisyyttä”18. 

Velka tuottaa siis porvarillista, kapitalistista aikarakennetta, se pyrkii tekemään 
jokaisesta yhteiskunnan tilassa elävästä ja liikkuvasta ihmisestä aikaansa 
laskelmoivasti suhtautuvan porvarin. Ainakin finanssikriisin vallitessa 
työntekijän on suostuttava palkanalennuksiin ja potkuihin, koska ne kääntävät 
pörssikurssit nousuun ja siten pelastavat hänen eläkerahastojensa arvon. 
Opiskelijan on opiskeltava mahdollisimman nopeasti, vältettävä uuden 
oppimista ja kerättävä suorituksia sekä valittava opintosuuntansa sen mukaan, 
mikä kohottaa hänen tulevia tulojaan eniten, jotta kykenisi maksamaan takaisin 
opintolainansa. Jokaisen on oltava huolissaan finanssimarkkinoiden 
määrittämästä korkotasosta, joka ratkaisee hänen lainansa todellisen takaisin 
maksettavan määrän: on oltava vaatimatta lisää palkkaa tai muuta tuloa, 
jotteivat inflaatiopaineet johtaisi korkotason nousuun.  

 

Vapaus turpeesta 

                                                        

17 Christian Marazzi: Pääoma ja kieli, Tutkijaliitto, 2006. 
18 Christian Marazzi: ”Socialismo del capitale”, Lessico marxiano, Manifestolibri, 
2009. 



 

Kysymys pääsystä kaupunkitilaan, pääsystä tuotannon ja elämän edellytyksiin ei 
siis Marxin näkökulmasta rajoitu pelkästään kysymykseksi jaosta tai 
kulutuksesta, kuten oikeudenmukaisuudesta horiseva vasemmisto nykyisin 
tuntuisi kuvittelevan. Näillä on välitön merkitys työläisen tuottamiselle, toisin 
sanoen niihin pääsyä on rajoitettava, jotta voidaan tuottaa työläisiä, joiden on 
pakko velkaansa lyhentääkseen hakeutua työhön pääoman alaisuudessa. 

Foucaultin tutkimat uusliberaalit tiesivät hyvin, ettei markkinoissa, varsinkaan 
työmarkkinoissa ole mitään luonnollista vaan kapitalististen työmarkkinoiden 
tuottamiseksi on puututtava rankalla kädellä yhteiskunnan kudokseen, ihmisten 
elämään. Yann Moulier Boutangin tutkimukset ovat osoittaneet erittäin hyvin 
sen, miten työmarkkinoiden tuottamiseksi suljettuna instituutiona on estettävä 
työläisten vapaa liike, siirtyminen pois työmarkkinoilta.  

Globaaleissa metropoleissa työmarkkinoiden luominen edellyttää, että työläinen 
tehdään riippuvaiseksi palkkatulosta ja hänen siirtymisensä ulos 
työmarkkinoilta estetään, hänen mahdollisuutensa paeta ja kasvattaa 
itsenäisyyttään suljetaan. Tässä mielessä uudenlainen maaorjuus on myös 
kapitalismin edellytyksenä. Julkisen sektorin reformit ja sosiaaliturvan 
vastikkeellisuuden lisääminen, erilaiset pyrkimykset räätälöidä ja 
yksilökohtaistaa muita kuin palkkatyöstä tai velanotosta riippuvia tulonlähteitä 
ovat keinoja tehdä ihmisestä pääoman orja. (Tässä mielessä perustulo voitaisiin 
nähdäkseni nähdä orjuuden lakkauttamiseen verrattavissa olevana reformina, 
joka ei tietenkään lakkauta kapitalismia mutta pakottaa pääoman muuttamaan 
oman uusintamisensa mekanismeja.) 

Uudessa maaorjuudessa, työläisen vangitsemisessa ei tietenkään ole kyse 
suorasta fyysisestä väkivallasta vaan välittömämmin kuin koskaan aiemmin 
pääomasuhteen edellytysten tuottaminen edellyttää subjektiivisuuksien 
työstämistä. On siis tehtävä, taottava, pakotettava yhteiskunnan kudoksesta esiin 
yksinäisiä yksilöitä, omista kollektiivisista kyvyistään eristettyjä työläisiä, jotka 
harhailevat yksin pitkin metropolin katuja, joita eivät omista ja joilla 
kulkemisesta he joutuvat maksamaan, vaikka he ovatkin rakentaneet kaupungin 
omalla kulkemisellaan, olemisellaan ja elämisellään. Myöskään kapitalistiselle 
työn organisoinnille ei nykyisin ole vierasta, kuten jälleen kerran meille kertovat 
Foucaultin tutkimukset, että yksilö ei ole luonnollinen vaan syntyy tiettyjen 
vallan tekniikoiden tai Marxin Grundrissen johdantoa muistellaksemme tiettyjen 
historiallisten olosuhteiden tuloksena.  

 

Taivaan linnut ja haaskalinnut 

 

Alkuperäinen kasautuminen tapahtuu siis globaaleissa metropoleissa tässä ja 
nyt, kun yksilö eristetään yhteisestä, elävä työ irrotetaan urbaanista perinnöstä 
tai immateriaalisesta pääomasta ja laitetaan velkaantumaan voidakseen käyttää 
sitä. Alkuperäisen kasautumisen tuloksena syntyy kapitalistinen subjektiivisuus: 



työläinen, ”joka on vapaa kuin taivaan lintu”, mutta aina alistettu pääomalle. 
Erilaisia vallan tekniikoita olisi tarkasteltava tässä yhteydessä. Esimerkiksi tilan 
yksityistämisen, asumisen ja asuntojen yksityistämisen ja tilan käytön 
saattamisen yksityisen logiikan alaiseksi tarkoituksena on vaikuttaa tilan 
käyttäjiin, kaupungin asujiin ja heidän tapaansa asua, käyttää tilaa. 
Kaupunkitilan yksityistäminen sulkee sen asukkaat Taina Rajannin sanoin 
”olemisen tavaramuotoon” ja siten tekee heistä ”oman itsensä yrittäjiä”. 

”Olemisen tavaramuoto on ensimmäisiä pyrkimyksiä tehdä kaikista 
meistä yrittäjiä ja porvareita: jokainen on oman asuntonsa 
yksityisomistaja ja sitä kautta markkinat, hinnat ja voitot ovat jokaisen 
intressi ja asia. Nyttemmin kehitetään vieläpä keinoja laskea noita neljän 
seinän ulkopuolelle jääviä tavaramuotoisen olemisen arvon tekijöitä, ja 
siis alistaa tavaramuodon logiikan alle sellainenkin olemisen tila jota ei 
ole voitu tai voida suoraan osoittaa kenenkään erityiseksi 
yksityisomaisuudeksi ‐ kuten luonto tai kulttuuriset tavat.19” 

Olemisen tavaramuotoa ei kuitenkaan voida käsittää klassisten Frankfurtin 
koulukunnan ym vieraantumisanalyysien tapaan totaalisena: se ei tee elämästä 
yksiulotteista eikä banalisoi koko arkea. Jos kapitalismi todella latistaisi kaiken, 
ei se kykenisi enää laajentamaan rajojaan, löytämään tilaa uusille markkinoille. 
Kuten Chakrabarty oivaltaa, kapitalismi tarvitsee aina myös jotain sen 
homogeeniselle logiikalle ulkoista, jotain mikä ei palaudu tavaran vaihtoarvoon 
tai pääoman kasautumisen abstraktiin logiikkaan. On siis syytä kysyä, miksi 
ihmiset alistuvat elämän tavaramuotoon ja miten tämä alistaminen tapahtuu, 
miten se on mahdollista. 

Nähdäkseni Marx ja Engels hahmottivat vastausta tähän kysymykseen, kun he 
Kommunistisen manifestin kuuluisassa pätkässä kuvasivat ”porvariston 
historiassa esittämää mitä kumouksellisinta osaa”. Toisin kuin kaikki aiemmat 
yhteiskunnalliset muodostelmat, kapitalistinen yhteiskunta on jatkuvasti 
muuttuva,:”jatkuvat mullistukset tuotannossa, kaikkien yhteiskunnallisten 
suhteiden alituinen järkkyminen, ainainen epävarmuus ja liikunta erottavat 
porvariston aikakauden kaikista muista”. Pääoma siirtää omia rajojaan ja ottaa 
haltuun uusia yhteiskunnan alueita.  Mistä tämä kyky muuttua sitten tulee? Miksi 
kapitalismi muuttuu? On yleisesti tiedossa myös, että Marxin mukaan yksittäiset 
kapitalistit ovat liian tyhmiä kyetäkseen ymmärtämään pääoman kokonaisetua 
ja pyrkivät siksi jähmettämään, estämään muutoksia. Ainoastaan työväenluokan 
vastarinta voi toimia historiallisen kehityksen moottorina. 

Kapitalismin ainutlaatuinen kyky uusiutua, säilyä jatkuvista kriiseistä huolimatta 
tai jatkuvassa kriisitilassa johtuu siitä, että kapitalismi käyttää hyväkseen ja 
ottaa haltuun ihmisten subjektiivisia pyrkimyksiä vapautua ja elää paremmin. 
Tähän se kykenee siksi, että se purkaa aiempia, jähmeämpiä ja jäykempiä 
yhteiskunnallisia suhteita, dekoodaa ja deterritorisalisoi haluja patriarkaalisista, 
säätyperäisistä tai uskonnollisista yhteisöllisistä muodostelmista. ”Kaikki 

                                                        

19 Taina Rajanti, ”Ihminen on kaupunkilainen”, Verkkolehti Megafoni, 
http://megafoni.kulma.net/index.php?art=487 



vanhastaan arvossa pidetyt käsitykset ja katsantokannat liestyvät”, ”kaikki 
säätyperäinen ja pysyväinen katoaa”, ”kaikkea pyhää häväistään”.  

Kapitalismi vapauttaa työläisiä vapaiksi kuin taivaan linnut, ja tämän se tekee 
tarjoamalla heille ”vapauden magiaa”, kuten Max Weber ilmaisi kuvatessaan itä‐
Preussin maaseudulta Ruhrin teollisuuskaupungeihin pakenevien nuorten 
talonpoikien subjektiivisia syitä siirtolaisuudelle20. Palkkaorjuus tehtaassa 
vaikutti näistä nuorista maatyöläisistä kaikesta kovuudestaan huolimatta aina 
houkuttelevammalta kuin henkilökohtainen riippuvuus junkkereista ja heidän 
mielijohteistaan. Kapitalismin tarjoama vapaus ei kuitenkaan ole mitenkään 
väistämätön seuraus sen ”itseliikunnosta” eikä se merkitse muuta kuin 
suhteellista vapautta verrattuna feodaalisiin tai muihin tuotantotapoihin. 
Kapitalismin kyky uusintaa itsensä on riippuvaista nimenomaan sen kyvystä 
mukautua työläisten kamppailuiden saavutuksiin ja sisällyttää antagonismeja 
osaksi omaa logiikkaansa. 

Alkuperäisellä kasautumisella yhteiskunnallisena prosessina, jatkuvasti 
tapahtuvana yhteisöllisten rakenteiden purkamisena, työstämisenä ja 
muunteluna on siis kriittinen merkitys kapitalismin olemassaololle. Työläinen 
vapaana yksilönä on luotava joka päivä uudelleen, hänen on synnyttävä 
uudelleen kuin feeniks‐lintu pääoman arvonlisäysprosessin tuhkasta. 
Kapitalismin kyky käyttää hyväkseen ”ulkopuoltaan” on riippuvaista sen kyvystä 
tarjota vapauden magiaa,  mutta juuri tämä osoittaa, miten riippuvainen se on 
ulkopuolestaan, Chakrabartyn ”2‐historioista”, jotka eivät ole osa pääoman 
elämänprosessia. Tietenkin on tähdennettävä, etteivät elävän työn 
subjektiivisuudet, vapauden halu ja magia ole kapitalistisen yhteiskunnan 
ulkopuolella, nekään eivät sikiä luonnostaan, mutta ollakseen vaikuttavia ne 
eivät voi olla kokonaan pääoman suunniteltua tuotetta, ne eivät voi johtaa 
täydelliseen vieraantumiseen ja elämän alistamiseen kokonaan olemisen 
tavaramuodolle.  

Juuri tämä ristiriita tekee pääomasuhteesta perustavanlaatuisesti, sisäisesti 
ristiriitaisen ja kapitalismista perustavanlaatuisesti ristiriitaisen järjestelmän. 
Juuri tässä mielessä kapitalismin esihistoria on edelleen ajankohtaista ja tässä 
mielessä kaikki kapitalistit ovat kuin ensimmäisiä kapitalisteja, jotka 
haaskalintuina väijyvät feodaalisen järjestelmän onkaloista esiin putkahtelevia 
työläisiä, vapaita taivaan lintuja. 

Kapitalismin on kyettävä uusiutumaan jatkuvasti säilyäkseen olemassa, siis 
laajentamaan omia rajojaan. Siksi kapitalistisen yhteiskunnan sisällä syntyy 
jatkuvasti uusia ohjauksen tai hallinnan järjestelmiä, jotka ottavat haltuun 
yhteiskuntaa muuttavia haluja. Deleuzen kuvaama siirtymä kuriyhteiskunnasta 
kontrolliyhteiskunaaan on tietenkin tulosta työläisten pyrkimyksestä vapautua 
palkkatyöstä, työnantajan valvonnassa ja alaisuudessa suoritetusta 
epäitsenäisestä työstä. Kontrolli näyttäytyy kurista vapautumisena. Yrittäjyys, 

                                                        

20 ks. Sandro Mezzadra, ”Prologo. Il giovane Max Weber, il diritto di fuga dei 
migranti tedeschi e gli stomaci polacchi”, teoksessa Diritto di fuga, Ombre Corte, 
2006 (2. ed.)  



myös oman itsensä yrittäjyys tarjoaa myös suurempaa vapautta, suurempia 
mahdollisuuksia toteuttaa itseään kuin perinteinen palkkatyö.  

Kuten Deleuze kirjoittaa21, ei kuitenkaan ole syytä kysyä, kummassa 
yhteiskunnassa sorretaan enemmän tai kummat hallinnan keinot ovat 
julmempia vaan on etsittävä uusia aseita. Nykyinen talouskriisi tai finanssikriisi 
tuokin esiin palkkatyön kriisin tuotannon organisoinnin muotona ja avaa 
näköaloja uusiin kontrollin muotoihin, yrittäjyyteen, johon kapitalismxi lyö 
takaisin, reterritorialisoi vapauttamansa halun virrat. Palkkatyön kriisiä ei siis 
ole syytä juhlia vapautumisena, koska pääoman on edelleen pakko sitoa 
turpeeseen kerran vapauttamansa elävän työn liikkeen. Myös aineeton 
finanssipääoma tai ”inhimillinen pääoma” tulee maailmaan ”tihkuen verta ja 
likaa kaikista huokosistaan, kiireestä kantapäähän”. 

 

 

                                                        

21 Gilles Deleuze: ”Jälkikirjoitus kontrolliyhteiskuntiin”, Haastatteluja, 
Tutkijaliitto, 2005. 


