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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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tion viidakossa, vaikkakin varmasti an-
kara Kant tai Hegel-tutkija voisi löytää 
huomautettavaa tulkinnoissa, joista osa 
kylläkin menee Heideggerin piikkiin.  

Taideteoksen alkuperä ja oleminen

Kaksi ensimmäistä osaa, Taide ja este-
tiikka ja Estetiikan ylittäminen kuuluvat 
yhteen. Mielestäni jopa niin, että otsi-
koita vaihtamalla olisi voitu saada pa-
rempi kuva osien sisällöstä. Osissa on 
päälähteenä tai vahvasti taustalla Taide-
teoksen alkuperä, jota käsitellään eri nä-
kökulmista, kuitenkin hyvin uskollisesti 
tekstille. Luoto kysyy: ”Mikä on este-
tiikka traditiona, joka Heideggerin mu-
kaan hallitsee itsepintaisesti kaikkea pu-
hetta taiteesta?” (s. %!) Tähän Luoto etsii 
vastausta Heideggerin Nietzsche-tulkin-
nasta löydettävästä ”lyhyestä” taidefi loso-
fi an historiasta ja sen kuudesta kohdasta. 
Kyseessä ei todellakaan ole perinteinen 
estetiikan historia, vaan ”erityislaatuinen 
näkymä taiteen olemukseen ja estetiikan 
sekä olevaa ja totuutta koskevien fi lo-
sofi sten käsitysten välisiin historiallisiin 
suhteisiin.”(s. %")

Toisessa osassa Luoto tulkitsee Hei-
deggerin ja Gadamerin suhdetta tuoden 
esiin keskeiset termit: elämys ja koke-
mus. Luoto myös palaa Olemisen ja ajan 
 Daseiniin, vaikka ensimmäisessä osassa 
selvittää Da:n viittaavan taideteokseen. 
Tässä kohti olisi ollut ehkä hyvä selvit-
tää tarkemmin Luodon näkemystä Ole-
misen ja ajan suhteesta ja merkityksestä  
Heideggerin myöhempään tuotantoon, 
jonne taidetta käsittelevät tekstit kuulu-
vat. Palaaminen on kuitenkin paikallaan, 
koska Olemisessa ja ajassa Heidegger esit-
tää olemisen kysymyksensä, joka itse asi-
assa on keskeinen taiteen olemiselle ja 
siinä tekeillä olevalle totuudelle. Luoto tii-
vistää seuraavasti: ”Heideggerin käsitystä 
estetiikasta ja sen ylittämisestä johdattaa 
ajatus metafysiikasta olemisen unohtami-
sen historiana ja hän on vakuuttunut 
siitä, että uudenlaisen taidetta koskevan 
ajattelun avaamiseksi on irtauduttava me-
tafysiikan kielestä ja käsitteistöstä. Gada-
mer sen sijaan pyrkii tradition luovaan 
uudistamiseen, ja kuten Wahrheit und 
Methodin aiheet osoittavat, hän hyödyn-
tää ja työstää edelleen perinteistä käsit-
teistöä.” (s. &")

Heidegger on kuuluisa siitä, kuinka 
hän käyttää ja johtaa sanoja milloin van-
hasta saksasta ja milloin kreikasta. Tai-

teen arvoituksen kolmas kappale Taide 
ja tekhne rakentuukin kreikan kielestä 
lähtöisin olevien käsitteiden esittelylle ja 
Heideggerin niille antaman merkityksen 
hakemiselle. Käsitteitä ovat mm. tekhne, 
fysis, logos, ja mimesis, joista tekhne otsi-
kon mukaisesti nousee koko osan joh-
totähdeksi. Luodon mukaan Heidegger 
yrittää ajatella uudestaan sitä, mikä fi lo-
sofi an traditiossa on jäänyt ajattelematta, 
nimittäin tekhnetä aletheiana, taidetta ole-
van olemisen avauksena. 

Arvoituksen rajoille

Estetiikan rajoilla osassa Luoto käsitte-
lee Heideggerin tulkintoja fi losofi an his-
torian suurmiesten Kantin, Nietzschen 
ja Platonin annista estetiikalle. Aikanaan 
nämä miehet liikkuivat estetiikan rajoilla, 
luoden sitä ja laajentaen sitä mutta sa-
malla myös tuoden sen päätökseensä, ny-
kyajan estetiikkaan, jossa heillä on lähte-
mätön paikkansa. Luoto käy Heidegge-
rin tulkinnat huolellisesti läpi aloittaen 
Kantista ja päätyen Platonin kauneuden 
loistoon.

Viimeisessä osassa Luoto keskittyy ko-
konaan Taideteoksen alkuperä –tekstiin. 
Hän aloittaa käsitteiden maa ja maailma 
selvityksestä ja lähestyy tätä kautta totuu-
den tapahtumista. ”Taideteoksessa avau-
tuva olemisen mieli, merkityksen mah-
dollisuus, kumpuaa aina maailman ja 
maan kiistasta.” (s. !'') Taideteoksen alku-
perä on teksti, joka on monille joko tai-
teesta tai Heideggerista itsestään kiinnos-
tuneille ensimmäinen Heideggerin teksti, 
jota yritetään lukea, monesti se jää myös 
viimeiseksi yritykseksi. Mielestäni Luo-
don Taiteen kauneus ja totuus -osa kir-
jassa olisi hyvä johdanto juuri näille ih-
misille.          

Heideggerille, kuten Luoto toteaa kir-
jansa lopussa, ei ole päämääränä ratkaista 
taiteen arvoitusta, vaan nähdä ja ajatella 
sitä. Taiteen arvoitus liittyy siihen, että 
taideteoksia on ennemminkin kuin ei 
ole ja että taiteen olemus on runous to-
tuuden tapahtumisena. Tällöin ei todel-
lakaan liikuta perinteisen estetiikan alu-
eella, mutta ollaanko silloin estetiikka yli-
tetty? Näiden arvoitusten ja kysymysten 
äärelle Luoto jättää meidät osuvasti.

  
Leena Kakkori 

Kreikasta on pitkä matka 
suomeen

Anaksagoras, Fragmentit. 
 Suomennos ja jälkisanat Reijo 
Valta. Osuuskunta Jyväs-Ainola, 
Jyväskylä !""". %& s.

Zenon, Fragmentit ja paradok-
sit. Suomennos ja saatesanat 
Reijo Valta. Osuuskunta Jyväs-
Ainola, Jyväskylä !""#. '( s.

Melissos, Fragmentit. 
Suomennos ja jälkisanat Reijo 
Valta. Osuuskunta Jyväs-Ainola, 
 Jyväskylä !""!. '( s.

Aloitan positiivisesta puolesta. Reijo 
Valta on Anaksagoraan, Zenonin ja Me-
lissoksen fragmenttisuomennoksillaan 
osoittanut todeksi seuraavan proposi-
tion: ”Filosofi a on hauskaa!”. Pitkään 
aikaan en ole fi losofi aa lukiessa nauranut 
niin raikkaasti kuin lukiessani näiden 
vanhojen äijien suomeksi käännettyjä sa-
noja. Vai mitä sanotte vaikkapa tästä 
Zenonin revityksestä: ”Kuuluuko yhden 
hirssin siemenen putoamisesta ääni? Jae-
taan siemen puoliksi, ja saadut puo-
likkaat edelleen kunnes ei ole enää mi-
tään puolitettavaa. Kun nämä olematto-
mat osaset liitetään yhteen ei saada mi-
tään, koska olemattomuudesta ei saada 
mitään vaikka sitä liitettäisi[in] yhteen 
vaikka kuinka paljon. Hirssin siemenen 
putoamisesta ei siis kuulu ääntä.” (Ze-
non, s. %(). Tätä rappausta täydentää au-
keaman viereiselle sivulle sijoiteltu mus-
tepilkkutesti, ikään kuin lennosta leväh-
täneet hirssin siemenet tai auton ko-
nepellillä lojuvat kärpäsen raadot. Oli 
miten oli, minusta tämä on hauskaa. Eri 
asia on sitten se, luenko kirjoitusta niin 
kuin se on tarkoitettu luettavaksi.

Etäisyyden lyhentämisestä

Reijo Valta on kirjoittanut jokaiseen kir-
jaan joko jälkisanat tai johdannon. Ne 
on kirjoitettu perinteisen pedantisti, sa-
noisinko akateemisesti. Niiden läpi saa 
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