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K I R J A T

Huolettoman humoristinen 
talouskäsitteistö

Jakke Holvas, Arvon sanat – 
spekulointia talouskäsitteillä. 
Johnny Kniga kustannus. 
 Helsinki !""!. #$# s.

Helsingin sanomien taloussivuilla ilmes-
tyneet Jakke Holvaksen artikkelit on 
koottu yhdeksi kirjaksi nimikkeellä Ar-
von sanat. Teos on virkistävän poikkeava 
taloutta käsittelevä kirja, vaikkakin tipoit-
tain annosteltuna Hesarin ruutikuivilla 
taloussivuilla ne erottuivat vieläkin sel-
keämmin eduksekseen. Yhtenä kokonai-
suutena Holvaksen kepeän leikittelevä 
tyyli yhdistettynä teemojen poukkoi-
luun hiukan puuduttaa, ainakin jos 
teoksen lukee osapuilleen yhteen pöt-
köön. Ehkä ekonomian käsitteistöstä pi-
tävät voisivat pitää sitä omana päivän 
 tunnussananaan.

Holvaksen lähtökohtana olevan ta-
louskäsitteiden purkaminen on sinänsä 
jo mielenkiintoinen. Hänellä on sihen fi -
losofi na paremmat edellytykset kuin kan-
nattavuuskäyriin ja suhdanne-ennustei-
siin hirttäytyneellä ekonomilla. Hyvin 
usein taloustiedettä käsittelevät opukset 
lähtevät liikkeelle sieltä, missä humanis-
tisemman näkökulman omaavat ihmiset 
ovat jo valmiiksi kyllästyneitä. Kuitenkin 
talouden merkitys kasvaa yhä edelleen ja 
humanistien kuin muidenkin olisi syytä 
perehtyä edes sen perusteisiin. Muuten 
he jättävät yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa kentän avoimeksi niinistöille, lippo-
sille ja olliloille. 

Taloutta yli rajojen

Taloustiede ei itseasiassa ole perusteiltaan 
niin matemaattisluonteinen tiede kuin se 
monissa alan kirjoissa esitetään. Talous-
tieteen alkulähteet ovat enemmän yhte-
ydessä fi losofi aan ja koko sen varhaishis-
toria on hyvinkin sidoksissa fi losofi aan 
ja yhteiskuntatieteisiin. Holvaksen perus-
teisiin ja juuriin pureutuva kirja todistaa 
osaltaan tämän puolesta. Näin teosta voi 
suositella myös ekonomeille, jotka sen 
kautta voivat perehtyä oman tieteensä ki-
vijalkoihin. Ainakin minun tuntemilleni 
talousihmisille nämä perustukset tuntu-
vat olevan hämärän peitossa.

Kirja ei kuitenkaan ole mikään eri-
tyinen taloustieteen oppikirja eikä edes 
sen käsitteistön systemaattinen tutkielma. 
Journalistinen ote tekee kirjasta kepeän 
johdatuksen talouskäsitteistön taustoihin. 
Holvaksen oma ote on humoristinen ja 
hän onnistuu maustamaan monen käsit-
teen osuvilla vertauksilla ja esimerkeillä. 
Holvaksen tyyli ei ole niin sarkastinen 
kuin hänen varhemmissa teksteissään, 
eikä kirjasta löydä suurempaa suoraa kri-
tiikkiä juuri mitään kohtaan. Hän on ai-
heitaan kohtaan varsin nöyrä ja onnistuu 
usein olemaan informatiivinen. Paikoit-
tain hänestä kuulostaa läpi pieni vanhoil-
linen moralismikin, kuten esimerkiksi ve-
rotuksen yhteydessä. Kyynisyys sentään 
on useinmiten vallitseva perusvire. 

Kirja jakautuu päälukuihin ja alalu-
vut liittyvät niihin väljästi. Lukujaosta 
ei pääse pitkällekään, eikä kyseessä ole 
todellakaan hakuteos. Osa käsitteistä on 
keskeistä taloustietoa, osasta Holvas muo-
toilee keskeistä käsitteistöä oman kek-
seliäisyyden kautta. Kekseliäisyys yhdis-
tyy oppineisuuteen ja laajaan sivistykseen 
viittausten ja esimerkkien kautta. Tulok-
sena on elävää tekstiä, jossa ydinasiat kyt-
keytyvät laajempaan kontekstiin. Valitet-
tavasti artikkelin laajuinen tila ei anna 
mahdollisuuksia aiheiden suurempaan sy-
ventämiseen. Monet teemat jäävät leiju-
maan ilmaan nasevien kommenttien saat-
telemana.

Talous ja muu maailma

Teoksen suurin ansio on tavassa jolla se 
tuo talouden käsitteistöä osaksi muuta 
kulttuurista miljöötä. Hänen käsittelys-
sään käsitteistö purkaantuu ulos pienestä 
lokerostaan, jossa ekonomistit niitä pi-
tävät ja kytkeytyy kohti muuta maail-
maa. Holvaksen kirjasta voisi joku antie-
konomi hyvinkin saada kipinän talous-
tieteen opintoihin. 

Holvaksen tekstistä ei löydä asiavir-
heitä, mutta pieniä kärjistyksiä kylläkin, 
kuten esimerkiksi kappaleesta ”Kehitys-
maa,” jossa hänellä on hiukan yksioikoi-
nen käsitys kehitysmaiden talousteoreeti-
koista ja kansalaisaktivisteista. Holvaksen 
kyyninen huumori ei valttämättä sovi-
kaan kaikkein idealistisimmille ja perus-
teellisimmille lukijoille, jotka etsivät sy-
ventäviä selvityksiä maailmankaupan vää-
ryyksistä.

Holvaksen tekstiä ei voi värjätä pu-
naisella, sinisellä eikä vihreällä, mutta vä-
rittömyydestä sitä ei voi syyttää. Joku 
mustavalkoisempi tosikko kuten allekir-
joittanut voisi kuitenkin ajoittain kaivata 
joihinkin lukuihin muutakin kuin immo-
ralistista nihilismiä. Sisäkanteen päässyt 
repliikki ”Jokaisen ihmisen pitäisi aina-
kin kerran elämässään päästä nauttimaan 
konkurssista.” kertoo osuvasti kirjan sä-
vystä. Näin voi sanoa huoleton huma-
nisti, joka ei ole koskaan päässyt siitä 
nauttimaan. 

Leif Sundström

Heideggerin arvoitus

Miikka Luoto,  Heidegger ja 
 taiteen arvoitus. Tutkijaliitto, 
Helsinki !""!. !!# s. 

Miikka Luodon kirja Heidegger ja tai-
teen arvoitus on tervetullut teos keskus-
teluun taiteesta ja Heideggerista. Luoto 
tutkii Heideggerin taidetta koskevia ja 
sivuavia tekstejä perusteellisella ja selke-
ällä tavalla kirjassaan, joka jakaantuu 
viiteen eri osaan. Kirjan osat käsittele-
vät taidetta ja estetiikka, jokaisen osan 
painottuessa eri Heideggerin teksteihin, 
kuitenkin pitäen dialogin eri tekstien vä-
lillä hengissä. Luoto on rajannut hyvin 
aiheensa ja johdattaa meidät todellakin 
taiteen arvoituksen ääreen eli totuuden 
ja taiteen suhteeseen, eikä lähde tutki-
maan Heideggerin totuusteoriaa.

Heideggerista kirjoittaminen ei aino-
astaan vaadi Heideggerin fi losofi an tun-
temusta, vaan koko meidän fi losofi an tra-
ditiomme tuntemusta Aristoteleesta He-
geliin ja Nietzscheen. Taiteen kohdalla 
Heideggerin fi losofi assa Hegel, Kant ja 
Nietzsche saavat erityisen tärkeän roolin: 
Kant arvostelukyvyn kritiikillään, He-
gel asettamalla taiteen yhdeksi korkeim-
mista hengen ilmenemisen muodoista 
uskonnon ja fi losofi an ohella ja Nietz-
sche nihilismillään. Luoto pärjää huo-
mattavan hyvin tässä fi losofi an tradi-
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