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Eräs vaikutusvaltaisimmista ihmisen toimin-
nallista elämää ja työtä 1900-luvulla tutki-
neista ajattelijoista on Hannah Arendt. Tut-
kimuksissaan Arendt ammentaa paljon niin 
Aristoteleelta kuin yleisemminkin klassisesta 

perinteestä. Hänen käsittelyssään tuotannollisuus ja ko-
kemuksellisuus nivoutuvat toisiinsa. Arendt tekee valai-
sevan erottelun työn (labor) ja valmistamisen (work) vä-
lillä, mutta sivuuttaa kuitenkin perusteetta aristoteelisen 
praksis–poiesis-erottelun. Alasdair MacIntyre sen sijaan on 
mukauttanut aristoteelista erottelua ja käsitteellistämis-
tapaa siten, että myös tuotannollista toimintaa voidaan 
pitää praksiksena: on olennaista, että välineelliseksi aiottu 
ja koettu toiminta on erotettava yhteistoiminnallisista ja 
itsessään hyviksi koetuista käytännöistä (practices). Suh-

teuttamalla MacIntyren aristoteeliseen erotteluun poh-
jaava käytäntöjen käsite Karl Polanyin tutkimukseen 
voidaan hahmottaa paremmin toiminnallisuutemme 
luonnetta ja ehtoja sekä nyky-yhteiskuntamme vieraan-
nuttavia tekijöitä. On syytä epäillä, että tuotannon toi-
meliaisuuden välineellistyminen ei ole johtanut vain 
työn kokemiseen epätyydyttäväksi, vaan myös tehotto-
muuteen.

Ero työn ja valmistamisen välillä
Arendt hyödyntää yleisluontoisten teonsanojen labor 
ja work, laborare ja facere sekä arbeiten ja werken tavan-
omaisia ja historiallisia käyttötapoja tehdäkseen näky-
väksi kahden erityyppisen tuottavan toimintatavan vä-
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Työ aristoteelisena praksiksena
Työn tekemistä ajateltaessa ei voida ohittaa työn tuottavuutta tai tuotannollisuutta eikä 
tapoja, joilla työn tekeminen koetaan. Ajatus työn tuottavuuden yleispätevästä arvioinnista 
saattaa kuitenkin osoittautua ideologiseksi haaveeksi, jos työn tekemistä lähestytään 
vallitsevan tavan mukaan yksilöllisenä ja välineellisenä toimintana. Tämä epäilys nousee 
esiin, kun tuotannollista toimintaa käsitellään aristoteelisesti praksiksena. 
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lisiä eroja. Hän pyrkii lähestymään aihetta antamatta 
filosofiselle perinteellemme ominaisen vita contempla-
tivan ja vita activan erottamisen vääristää ymmärrystä 
aktiivisen, ruumiillisen tuotantotoiminnan luonteesta 
– tai pikemminkin erilaisista luonteista: intellektuaalisen 
tutkimuksen ja kontemplaation harjoittajat ovat antii-
kista lähtien tavanneet jättää tuotantotoiminnan vaille 
tarkempia käsittelyjä ja jaotteluja. Tuotannon toimeliai-
suutta on ylipäätään pidetty älylliseen elämään nähden 
vähempiarvoisena ja välineellisenä. Arendtin mukaan 
työn tekeminen uurastamisen tai puurtamisen mielessä 
on kuitenkin vanhastaan tavattu erottaa valmistamisesta 
tai työstämisestä1. ”Uudella ajalla työtä on alettu ylistää 
teoreettisesti, ja koko yhteiskunta on tosiasiallisesti 
muuntunut työyhteiskunnaksi.”2 Mutta on hämmäs-
tyttävää, ettei uudella ajallakaan ole tullut esiin ”yhtään 
teoriaa, joissa animal laborans ja homo faber, ’ruumiin 
työ ja käsien aikaansaannokset’ olisi selvästi erotettu toi-
sistaan.”3

Juuri elämän välttämättömyyksiä tuottava ja ku-
lutukseen erottamattomasti liittyvä työ siis on saanut 
länsimaisissa yhteiskunnissamme korostuneen aseman 
ja käsitykset erilaisista ihmistoiminnan muodoista ovat 
hämärtyneet: ”työ ja kuluttaminen ovat vain saman pro-
sessin kaksi eri tasoa, joihin ihmisen on alistanut elämän 
välttämättömyys.”4 Ruumiin työ, puurtaminen, ei näet 
tule ”koskaan päätökseen niin kauan kuin elämää riittää” 
sen tuottaessa ”kulutushyödykkeitä ja työn tekemisen ja 
kuluttamisen ollessa ainoastaan kaksi eri astetta aina tois-
tuvan biologisen elämän kierrossa.”5

Sen sijaan ”käsiemme työskentely [work], ero-
tettuna ruumiidemme työstä [labor], valmistaa loput-
toman moninaisesti asioita, jotka yhdessä muodostavat 
sen inhimillisen tuotoksen [the human artifice], maa-
ilman, jossa elämme”. Käsiemme työn tuotokset eivät 
Arendtin mukaan olekaan ”kulutushyödykkeitä vaan 
käyttöesineitä, joiden asianmukainen käyttö ei saa niitä 
häviämään”. Valmistamiamme esineitä emme kuluta, 
vaikka ne tapaavatkin vähitellen kulua käytössä.6

Sulkevatko praksis ja poiesis toisensa pois?
Arendt väittää pystyvänsä valaisemaan esifilosofista hie-
rarkiaa puurtavan työn ja valmistamisen sekä näistä eril-
lisen toiminnan (action) välillä. Aristoteleen keskeistä 
praksis–poiesis-erottelua hän ei kuitenkaan tunnu pitävän 
tärkeänä tuotantotoiminnan ajattelemisen kannalta. 
”Huolimatta tarmokkaista yrityksistään erottaa toisistaan 
toiminta ja valmistaminen, praxis ja poiesis” ajattelee 
Aristoteles Arendtin mukaan ”toimintaa valmistamisena 
ja sen tulosta, ihmisten välisiä suhteita, loppuunsaa-
tettuna tekona”7. Arendt kiinnittyy Aristoteleen tapaan 
kytkeä tuotantotoiminta erotteluunsa. Arendt kuitenkin 
sivuuttaa kokemuksen osuuden erottelussa. Osaksi syynä 
lienee, että hän katsoo aristoteelisen lähestymistavan, 
praksis–poiesis-erottelu mukaan lukien, olevan juuri in-
tellektuaalisen vita contemplativan näkökulman vää-
ristämä8.

Arendt väittää, että Aristoteles ja kreikkalaiset yli-
päätään lähestyivät poliittista toimintaa virheellisesti 
asioita valmistavana poiesiksena, jonka suhde varsinaiseen 
intellektuaaliseen tai järjelliseen elämään on lähinnä vä-
lineellinen. Itse Arendt esittää praksiksena ainoastaan 
poliittisen toiminnan. Siitä hän kuitenkin hahmottelee 
eksistentialistista näkemystä, joka nimenomaisesti mutta 
epäaristoteelisesti sulkee vaikuttimien, tarkoitusperien ja 
saavutusten tarkastelun toiminnan luonteen ymmärtä-
misen ulkopuolelle.9

Sen sijaan MacIntyren mukaan esimerkiksi eri käsi-
työalojen harjoittajien ja maanviljelijöiden keskinäistä 
tuotannon yhteistoimintaa omissa käytännöissään (prac-
tices) on mahdollista pitää praksiksena aristoteelisessa 
mielessä. MacIntyre ei siis ajattele Aristoteleen tavoin, 
että itse omana päämääränään oleva toiminta ei voisi 
samalla valmistaa toiminnasta erillisiä ulkoisia tuotoksia 
eikä pyrkiä siihen. MacIntyren mukaan valmistava te-
keminen voi päämääriltään ja kokemuksellisesti olla 
praksis-luonteista, ja vastaavasti esineellisiä tai erillisiä 
aineellisia tuotoksia aikaansaamaton tekeminen voi olla 
poiesis-luonteista välineellisen toiminnan mielessä10. Pai-
nottaessaan Aristoteleen erottelun tuotannollista puolta 
Arendt sivuuttaa olennaisen kokemuksellisen seikan eikä 
hahmota, että myös valmistava toiminnallisuus (work) 
voidaan kokea itsessään hyvänä praksiksena.

Arendt katsoo, että teoreettisen tai intellektuaalisen 
elämän korostaminen vääristi Aristoteleen näkökulmaa 
toimintaan. Lisäksi Aristoteleen kanta vita activan 
osuuteen hyvässä elämässä on tunnetusti häilyvä. Cary 
Nederman ja Kelvin Knight ovat täydentäneen MacIn-
tyren argumentaatiota esittämällä, että johdonmukaisen 
ja perustellun aristoteelisen näkemyksen olisi itse asiassa 
kallistuttava vita activan kannalle. Aristoteleen praksis–
poiesis-erottelu on mitä tarpeellisin, mutta hän vei aristo-
kraattisten, ruumiillista toimintaa hyljeksivien ennakko-
luulojensa vuoksi erottelun liian pitkälle11. Aristoteleen 
eksplisiittinen väite, että käsityötä ja muuta ruumiil-
lista työtä tekevä ihminen (banausos) on kykenemätön 
kansalaisuuden vaatimaan järjelliseen hyveellisyyteen, 
osoittautuu Nedermanin ja Knightin mukaan epäjoh-
donmukaiseksi hänen laajempaan teoriaansa nähden. 
Tämänkään vuoksi ei vaikuta perustellulta, että Arendt 
sivuuttaa aristoteelisen praksis-näkemyksen käsitellessään 
tuottavaa toimintaa.

Nedermanin mukaan Aristoteleen mallissa ”tuotan-
nolliset tieteet” asettuvat järjestyksessä ”teoreettisten” ja 
”käytännöllisten” vastineidensa alapuolelle, aivan kuten 
”käytännöllinen tieto” on alisteista ”teoreettiselle”. Toi-
saalta Aristoteles itsekin katsoo, että tuotannolliset tieteet 
eli taidot (tekhnai) eivät tuota ainoastaan hyödyllisiä tu-
loksia, vaan niillä saavutetaan aitoa ymmärrystä todelli-
sista syistä ja periaatteista. Aristoteles ei myöskään kiistä 
ainakaan musiikkiin liittyvien tuotannollisten taitojen 
yhteyttä luonteenhyveisiin ja käytännölliseen järkeen. 
Jos Aristoteles olisi ”ollut johdonmukaisempi tietämisen 
luokittelun järjestelmänsä soveltamisessa, jossa kaikkien 
kolmen tiedon lajien välillä on yhteydet, hän olisi ku-
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katies lakannut väittämästä, että ’tuotannolliseen’ tietoon 
yhdistettävien käsityön ja muiden taitojen harjoitta-
misen ei tarvitse olla yhteen sopimattomassa suhteessa 
sen kanssa, miten kansalaisuus tulisi asianmukaisesti 
käsittää.”12 Tätä kuvastaa, että useat myöhäiskeskiai-
kaiset aristoteelikot (kuten Marsilius Padovalainen) olivat 
avoimesti eri mieltä kuin Aristoteles käsityöläisten kyke-
nemisestä hyveisiin ja siten myös poliittiseen osallistu-
miseen13.

Käytännöt tuotannollisena ja käsityöläisenä 
praksiksena
Ei siis tarvitse ajatella, että praksis on vain tuotantoon 
liittymätöntä intellektuaalista, poliittista tai vaikkapa 
musikaalista toimintaa. Vaikka MacIntyren perusesi-
merkki, shakkipeli, on luonteeltaan intellektuaalinen ja 
tuotantoon liittymätön, hän lähestyy praksista lähtökoh-
taisesti tavalla, johon sisältyy praksiksen tuottavuuden, 
ruumiillisuuden ja käsityöläisyyden mahdollisuus. Kir-
jassaan Hyveiden jäljillä (After Virtue, 1981) MacIntyre 
selvittää tarkoittavansa käytännöillä ”määrätynlaisia 
johdonmukaisia ja monimutkaisia sosiaalisesti vakiintu-
neita inhimillisiä yhteistoiminnan muotoja”14. Jokainen 
käytäntö myös ”vaatii tiettyjen teknisten taitojen harjoit-
tamista, vaikka käytäntö tässä mielessä ei ”ole koskaan 
vain joukko teknisiä taitoja”15. MacIntyre ei näin ollen 
missään tapauksessa jaa Aristoteleen näkemystä, että 
praksis ei koskaan vaadi teknisiä taitoja eikä koskaan ole 
tuottavaa toimintaa.

Kirjansa Hyveiden jäljillä työstämisen aikoihin Mac-
Intyre esitti toisaalla hyvin arendtilaisesti, että vallitsevan 
näkemyksen ”mukaan ihmiset ovat ensisijaisesti kulut-
tajia, ja he työskentelevät voidakseen kuluttaa”. Hän täh-
densi tämän olevan itse asiassa luonnotonta:

”Tämän kilpailevan näkemyksen mukaan oleellisesti ihmi-
syyteen kuuluvaa on nimenomaan järjellinen toiminnalli-
suus. Kuluttaminen palvelee toiminnallisuutta, eikä niin, 
että toiminnallisuus palvelisi sitä. Meidän tulee syödä 
työskennelläksemme, eikä päinvastoin. Tämän ajatuksen 
klassinen ilmaus on peräisin Aristoteleelta, mutta kaikki tai-
teilijat, useimmat professorit ja jotkut sosialistitkin siihen 
uskovat.”16

MacIntyre ei itse asiassa käytäntöjä luonnehtiessaan mai-
nitse suoraan aristoteelista erottelua poiesiksen ja prak-
siksen välillä. Mutta erottelu on pohjana käytäntöjen kä-
sitteen kannalta tärkeälle erottelulle sisäisesti ja ulkoisesti 
hyvien asioiden välillä. Toimintaa, joka tähtää vain tai 
ensisijaisesti toimintaan itseensä nähden ulkoisesti hyviin 
asioihin (external goods), kuten raha tai maine, voidaan 
kutsua välineelliseksi tekemiseksi. Sen sijaan jonkin käy-
tännön harjoittamisen tavoitteena ovat ainakin osaksi ky-
seiselle käytännölle sisäisesti hyvät asiat (internal goods).17

On olennaista, että käytännöissä toiminta on it-
sessään oma päämääränsä. Näin on siitäkin huolimatta, 
että joissakin käytännöissä toiminnan tavoitteena voi 

olla erillisiä valmistettuja objekteja (kuten kutomisessa 
tai piirtämisessä) tai tarpeellisia kulutettavia hyödyk-
keitä (kuten verkkokalastuksessa). Ne voivat myös olla 
sellaistenkin arvioitsijoiden nautittavissa ja tunnistetta-
vissa, jotka eivät suoranaisesti osallistu senhetkisen toi-
minnan tuottamiseen (kuten kalakeiton keittämisessä tai 
teatterissa). Tiukasti aristoteelisesti ajatellenhan filoso-
fisen keskustelun, yhteissoiton tai shakkipelin aktiivisen 
praksiksen hyvyys toteutuu ainoastaan niille, jotka niitä 
kulloinkin varsinaisessa aktiivisessa mielessä harjoittavat. 
MacIntyre kuitenkin lisää käytäntöihin ei-aristoteelisen 
historiallisen ulottuvuuden: käytännöt eivät pysy muut-
tumattomina, ja niiden harjoittajajoukko on ajateltava 
laajemmaksi kuin vain tiettynä hetkenä aktuaalisesti 
kyseistä praksista toteuttavat ihmiset18. Tätä voi verrata 
Jussi Vähämäen sanoihin Marxin General Intellectin ja 
yhteiskuntayksilön käsitteistä: ”Tuotanto ja työ ovat 
yhteistyötä, osallisuutta yhteiseen (kieleen) eikä tätä yh-
teistä (kieltä) voi erottaa sitä käyttävistä, siinä työskente-
levistä ihmisistä.”19

Käytännöt ovat harjoittajilleen jaettuja ja toiminta 
niissä on yhteisöllistä vahvassa mielessä:

”Kun alan harjoittaa jotakin käytäntöä, hyväksyn sen mitta-
puiden arvovallan eli hyväksyn ne auktoriteetiksi ja ymmär-
rän niiden valossa arvioitujen omien suoritusteni riittä-
mättömyyden. [...] Käytäntöjen maailmassa niin hyvien 
asioiden kuin mittapuiden auktoriteetti toimii niin, etteivät 
minkäänlaiset subjektivistiset [...] analyysit arvostelmista 
tule kysymykseen.”20

Minkä tahansa käytännön harjoittaminen edellyttää har-
joittajilta myös mukautumista tiettyjen hyveiden, kuten 
ainakin rehellisyyden, rohkeuden ja oikeudenmukai-
suuden vaatimuksiin21. Hyveiden kehittyminen yksilön 
luonteenpiirteiksi on siis edellytyksenä sille, että voi ”saa-
vuttaa käytännöille sisäisesti hyviä asioita”, ja niiden puut-
tuminen ”taas estää tehokkaasti saavuttamasta niitä”22.

MacIntyre mainitsee esimerkkeinä tuottavista käy-
tännöistä myös maanviljelyksen ja kalastamisen. Kä-
sityöläisten yhteisöjä tai perinteitä voi kuitenkin pitää 
paradigmaattisina tapauksina tietyistä käytännöistä, 
joita harjoitetaan sukupolvesta toiseen ja jotka vähitellen 
myös muuttuvat ja kehittyvät23. Kuten käytännöissä 
yleensä, myös tuotannollisissa käytännöissä aloittelevat 
tai ylipäätään uutta oppivat harjoittajat tunnistavat osaa-
vampien käytännön harjoittajien suoritukset ja taidot 
esimerkillisiksi ja tunnustavat näiden mallin, harjoitte-
lumenetelmät ja neuvot ohjenuorikseen. Mestari–kisälli-
suhteessa opetetaan teknis-tuotannollista osaamista, 
mutta tuotannon käytäntöjen voi ajatella siirtävän hil-
jaisesti eteenpäin myös hyveitä vaativaa yhteistoimintaa. 
Knightin mukaan ”MacIntyre esittää, että käytäntöjä 
opittaessa taitojen oppiminen toteutuu käsi kädessä hy-
veiden oppimisen kanssa pitkälti siksi, että kurinalaisen 
käytännöllisen harkinnan voi katsoa syntyvän taitoon 
kouluttautumisen myötä”24.
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Työn välineellistyminen ja vieraantuminen
Tuotannon teollistamisella ja toimeliaisuuden kaupallis-
tamisella oli suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia. Tuot-
tavan toimeliaisuuden päämuodoksi tuli palkallinen työ, 
ja perinteiseen tuottavaan työhön ja valmistamiseen liit-
tyvät käsitykset alkoivat käydä yhä vieraammiksi vallitse-
ville käyttäytymistavoille. Teollisissa markkinayhteiskun-
nissa perinteiset tuotantokäytännöt marginalisoituivat. 
Ihmisen toiminta alettiin käsittää yhä enemmän yksilölli-
seksi ja välineelliseksi25.

MacIntyren aristoteelisella käsityksellä käytännöistä 
on myös yhteys marxilaiseen vieraantumiskäsitykseen ja 
modernin yhteiskunnan kritiikkiin. Nuori Marx pääsi 
pitkälle monisyisessä käsityksessään ihmisten vieraan-
tumisessa omasta toiminnallisuudestaan kapitalistisessa 
markkinayhteiskunnassa26. Hän ei kuitenkaan tuonut 
esiin vieraantumiskäsityksensä taustalla ollutta näke-
mystä siitä, millaista on ”vieraantumaton” tai vieraantu-
misen ylittänyt ihmiselle luonteenomainen toiminta ja 
miten ihmisten yhteinen aktiivinen toiminta toteuttaisi 
ihmisten todellista luonnollista olemusta27. Marxin ana-
lyysi, jossa palkkatyötä välineellisesti tekevä ihminen 
vieraantuu omasta toiminnastaan ja yleisinhimillisestä 
olemuksestaan, oli hedelmällinen mutta alustava. Hän ei 
nimittäin kyennyt osoittamaan, mistä tällöin varsinaisesti 
vieraannutaan. Toiminnan välineellinen keskittyminen 
saavuttamaan ulkoisesti hyviä asioita vieraannuttaa yh-
teisistä käytännöistä. Näin vieraannutaan sellaisesta it-
sessään hyvästä toiminnasta, joka on perustana inhimil-
liselle eudaimonialle eli hyvälle ja hyväksi koetulle elä-
mälle.

Arendt käsittelee Marxin yhteydessä silmiinpistävän 
vähän tämän näkemystä itsevieraantumisesta28. Tämä 

näyttäisi olevan yhteydessä siihen, ettei Arendt osaa 
MacIntyren tavoin tarkastella tuottavaa toimintaa prak-
siksena.29

Suuri murros käänteenä kohti luonnotonta
MacIntyren argumentaatio aristoteelisen ihmiskäsityksen 
ja etiikan puolesta sisältää ajatuksen sen suhteellisesta 
yleispätevyydestä. Aristoteelinen käsitteellistämistapa 
sopii hyvin erilaisissakin kulttuureissa elävien ihmisten 
hyödynnettäväksi: vaikka inhimilliset kulttuurit ovat 
moninaisia ja myös muuttuvat, ihmisten yhteiselämässä 
ja keskinäisissä toimintasuhteissa voi olla vaihtelevuu-
desta ja muutoksista huolimatta riittävästi yhtäläisyyksiä. 
Aristoteelisen käytännöllisen filosofian muokatut versiot, 
käytäntöjen käsite mukaan lukien, sopivat tällaisten 
ylikulttuuristen yhtäläisyyksien pätevään käsitteellis-
tämiseen.30 Tällöin on kuitenkin myös ajateltava, että 
nyky-yhteiskuntamme eroavat ihmiskulttuurien suuresta 
enemmistöstä niin paljon, ettei muokattukaan aristote-
lismi sovi niiden sosiaalisten suhteiden ja vallitsevien toi-
minnan muotojen käsitteellistämiseen.

MacIntyre on selvittänyt tiettyjä tähän tilanteeseen 
johtaneita historiallisia kehityskulkuja tutkimuksissaan. 
Sekä kirjassaan Hyveiden jäljillä että sitä seuranneessa 
kirjassa Whose Justice? Which Rationality? hän viittaa Po-
lanyin tutkimukseen suuresta murroksesta, tuosta ”ih-
miskunnan historian suuresta vedenjakajasta”, jonka yksi 
ulottuvuus oli tuotannon siirtyminen ”kotitalouksien ja 
sukutilojen ulkopuolelle”31.

Polanyin Suuren murroksen (1944) argumentaatioon 
sisältyy katsaus vertaileviin antropologisiin ja sosiaalihis-
toriallisiin tutkimuksiin esimodernien ja ei-länsimaisten 

”Mestari välittää kisällille 
osaamista, mutta käytäntöjen 
ohella siirtyy hiljaisesti 
eteenpäin myös hyveitä 
vaativa yhteistoiminta.”
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yhteiskuntien tuotantomuodoista. Polanyin mukaan 
”nykyiset kansatieteilijät ovat [...] yhtä mieltä tiettyjen 
asioiden puuttumisesta: voitontavoittelu ei toimi mo-
tiivina, työtä ei tehdä siitä saadun korvauksen tähden, 
eikä vähimmän vaivannäön periaatetta tunneta.”32 Ih-
misyhteisöille luonteenomaisen taloudellisen toiminnan 
kolmesta pääperiaatteesta tärkein on kotitaloudellisuus 
(householding), eli tuottaminen omaan käyttöön.33

Moittiessaan voittoa tavoittelevan tuotannon periaa-
tetta rajattomaksi ja äärettömäksi, ”ihmiselle luonnotto-
maksi”, Aristoteles oli Polanyin mukaan ”erään ratkai-
sevan seikan jäljillä, – nimittäin sen, että taloudelliset 
vaikuttimet tulee erottaa kaikista konkreettisista sosiaa-
lisista suhteista, jotka luontonsa tähden asettaisivat rajat 
noille vaikuttimille.”34 MacIntyrella ja Polanyilla on siis 
jokseenkin yhtenevät näkemykset modernien yhteis-
kuntien anomaalisuudesta ja aristoteelisen käsitteellistä-
misen pätevyydestä.

Polanyi selvittää, kuinka ”taloudellinen liberalismi 
pyrki epärealistisesti synnyttämään itsesääntelevän mark-
kinajärjestelmän”35, jossa uudet ”kuvitteelliset tavarat” 
työ, maa ja raha alistettiin markkinakaupan piiriin. 
Mutta työn, maan ja rahan ”suhteen ei todellakaan pidä 
paikkaansa se olettamus, että kaikki, mitä ostetaan ja 
myydään, on pakostakin tuotettu myyntiä varten.”36 

”Vain 1800-luvun sivilisaatio oli taloudellinen siinä erityi-
sessä ja muista poikkeavassa mielessä, että se päätti valita 
perustakseen voittomotiivin, vaikuttimen, joka on hyvin 
harvoin tunnustettu päteväksi ihmisyhteisöjen historiassa ja 
jota ei koskaan ennen todellakaan ollut korotettu jokapäi-
väisen elämän toiminnan ja käyttäytymisen oikeuttajaksi. 
Itsesääntelevä markkinajärjestelmä pohjautui ainutkertai-
sesti tälle periaatteelle.”37

Polanyi nostaa esille markkinainstituutioita tietoisesti 
luoneiden liberalististen poliittisten toimien perusteetto-
muuden ja niiden aikaansaaman ”saatanallisen myllyn” 
tuottamat taloudellis-aineelliset seuraukset. Lisäksi hän 
korostaa kulttuurisesti ja moraalisesti rappeuttavia vai-
kutuksia, joita suuri murros saa aikaan paikallisyhtei-
söissä. Suuri murros muutti ja muuttaa huomattavan 
osan ihmisten tuottavasta toiminnasta välineelliseksi ja 
kokemuksellisesti epätyydyttäväksi. Polanyin mukaan 
”perikadon välitön syy” ei ole niinkään tai välttämättä 
”taloudellinen, vaan syynä ovat kuolettavat vahingot, 
joita aiheutetaan uhrin yhteiskunnallista olemassaoloa 
ruumiillistaville instituutioille”, ja ”seurauksena on itse-
kunnioituksen ja moraalin menetys”38.

Millaista tuotannollinen toiminnallisuus sitten oli, 
ennen kuin työ alettiin käsittää pääosin myytävänä hyö-
dykkeenä? Polanyi peilaa perinteisemmän tuotannon 
piirteitä uuden ajan kuluessa kehittyneeseen uudentyyp-
piseen tuotannollisuuteen seuraavasti:

”[nyt t]uotteiden valmistamiseen ei liittynyt molemmin-
puolisen avun vastavuoroisuutta, ei perheenpään huolta 
huollettavistaan, ei käsityöläisen ylpeyttä ammattinsa har-

joittamisesta eikä myöskään julkisen kiitoksen suomaa tyy-
dytystä – kyse oli pelkästä voitontavoittelusta, tuttuakin 
tutummasta vaikuttimesta ihmiselle, jonka toimi on ostaa 
ja myydä”39.

Suuri murros marginalisoi yhteisölliset tuotanto-
käytännöt, joissa opittiin, harjoitettiin, kehitettiin ja 
välitettiin eteenpäin tuotannollisia taitoja ja samalla hy-
veitä40.

Kokemuksellisuus, tuotannollisuus ja 
tuottavuus
Millaisia tuottavuusongelmia piilee välineellisessä ja yk-
silöllisessä suhtautumisessa tuottamiseen? Kapitalistisessa 
yhteiskunnassa tuottavan toiminnallisuuden vaikuttimet 
ovat lähtökohtaisesti ulkoisia. Kun tuotantotoiminnan 
vallitsevaksi muodoksi tulee työn tekeminen ulkoista 
vastiketta vastaan, toiminta itse muuttuu toimijalle tois-
arvoiseksi ja välineelliseksi: jotta työtä tehtäisiin, siitä on 
saatava palkkaa, mainetta, ansioita, valtaa tai kenties jon-
kinlaista ”sosiaalista pääomaa”.

Toimijalle pelkkä oletus ulkoisen vastikkeen saa-
misesta ei silti välttämättä riitä vaikuttimeksi työhön 
käymiselle, jos toimija voi olettaa, ettei hänen toimin-
taansa valvota ja toimimattomuuttaan sakoteta tehok-
kaasti. Jotta tehtäisiin sitä, mitä palkkatyötehtävässä 
edellytetään, palkkakustannusten lisäksi työn teettäjän 
on varauduttava muun muassa suoritusten valvonta- 
ja arviointikustannuksiin. Jos valvonnan ja arvioinnin 
kustannuksia pyritään vähentämään, niiden laatukin 
oletettavasti huononee. Tämä taas lisää mahdollisuuksia 
pinnaamiseen tai työskentelyn teeskentelemiseen. 
Toinen työn tuottavuutta vähentävä tekijä liittyy osaa-
miseen tai taitavuuteen: näiden kunnollinen arviointi 
lienee mahdollista viime kädessä vain vertaisyhteisössä. 
Jos ulkopuolinen arvioi osaamista, arvio ei joko ole pä-
tevää tai arvioitsijoille on puolestaan maksettava näiden 
suorituksista. Jälkimmäisessä tapauksessa seurauksena 
on arvioitsijoiden suoritusten laadunvalvontaongelma: 
Onko taas palkattava arvioitsijoita arvioimaan arvioitsi-
joiden työtä? Kuinka voidaan luottaa siihen, että nämä 
tekevät työnsä kunnolla? Palataan mainittuun valvonta-
ongelmaan.41

Väitän siis työn tuottavuuden tarkastelun ja arvi-
oinnin olevan väistämättä sidoksissa kysymyksiin työn 
kokemuksellisuudesta: mikäli nyky-yhteiskunnissamme 
työksi kutsuttu koetaan laajamittaisesti epätyydyttäväksi, 
on syytä vahvasti epäillä, ettei työn tuottavuus voi olla 
kovinkaan suurta – jos nyt ”työn” tekemiseksi nimitettyä 
toimintaa tai toiminnan varjokuvaa voi edes monessa 
tapauksessa kutsua tuottavan työn tekemiseksi. Usein 
olisi nimittäin paikallaan puhua pikemminkin työn teke-
misen teeskentelystä kuin tuottavan, aikaansaavan työn 
tekemisestä. Tämä syytös ei ole tietenkään kohdistettu 
yksittäisiin pinnareihin, jotka sentään tiedostavat tees-
kentelevänsä ja pinnaavansa, vaan siihen, että aikamme 
ja yhteiskuntiemme vallitseva välineellinen työideologia 
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jo sisältää ajatuksen työn tekemisen epätyydyttävyydestä 
ja siten myös mainituista ongelmista.42

Tällaiset seikat vihjaavat, ettei tuotanto voi oike-
astaan olla kovinkaan tuottavaa palkkatyöyhteiskunnassa. 
Kuinka sitten on selitettävissä kapitalististen yhteiskun-
tiemme suuri tuottavuus? Teolliset yhteiskuntamme sekä 
tuottavat että kuluttavat paljon. Suuri osa tuotannosta 
on järjestetty koneellisesti ja suuri osa luonnonvarojen 
muuttamisesta toisenlaisiksi – joko kulutushyödykkeiksi 
tai käyttötavaroiksi – hyödyntää energiaa ja harvojen am-

mattilaisten suunnittelemia koneita, ei ensisijaisesti in-
himillistä tuotannon osaamista eli taitoja. Kun helposti 
käyttöön otettavan energian saanti vähenee43, ei avun 
voi siis olettaa tulevan ihmisten osaamisesta. Kapitalisti-
sessa markkinataloudessa piileekin mitä ilmeisimmin vir-
heoletus, joka on jäänyt huomaamatta erityisesti ”halvan” 
energian vuoksi: oletetaan, että yli kaksisataa vuotta jat-
kunut tuotantomäärien kasvu johtuisi markkinatalouden 
kyvystä saada ihmiset toimimaan yleisesti tehokkaasti ja 
kekseliäästi.
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