
Olemme seuranneet kiinnostuneina ja ilahtunei-
na sukupuolentutkimuksessa yleistynyttä keskus-
telua taloudesta, rahasta ja globaaleista valtasuh-
teista. Teemat ovat nousseet käsittelyyn esimerkiksi 
vuoden 2014 Sukupuolentutkimuksen päivillä ja nii-
tä tullaan pohtimaan kesäkuussa 2015 järjestettä-
vässä eurooppalaisen feministisen tutkimuksen 
konferenssissa Rovaniemellä. Tällä kirjoituksella 
osallistumme aihetta koskevaan keskusteluun ja 
esitämme, että taloutta, hyvinvointivaltiota ja uus-
liberalismia analysoitaessa on välttämätöntä ottaa 
huomioon myös rodullistaminen ja jälkikoloniaa-
li näkökulma. Rakennamme kirjoituksemme kom-
mentiksi Eeva Jokisen Sukupuolentutkimus-lehden 
numerossa 3/2014 julkaistulle ”Avoin talous, lukit-
tu sukupuoli” -puheenvuorolle. Pidämme kyseisen 
numeron kaikkia kolmea taloutta koskevaa puheen-
vuoroa tärkeinä ja Jokisen esittämää näkökulmaa 
erityisen kiinnostavana. Eeva Jokinen yhdistää pu-
heenvuorossaan inspiroivalla tavalla talouden ja 
tunteet, rakenteellisen ja ruumiillisen sekä vie ai-
hetta koskevaa feminististä keskustelua eteenpäin.

Haluamme kuitenkin nostaa kriittiseen tarkas-
teluun joitain puheenvuoroon sisältyviä ennak-
ko-oletuksia ja johtopäätöksiä. Pikemminkin kuin 
yksittäisen tutkijan näkemyksiä kritiikkimme ja 
esittämämme kysymykset koskevat sitä yleisem-
pää ajattelutapaa, jossa huomaamatta sivuutetaan 
rodullistettujen ja jälkikoloniaalien valtasuhtei-
den analyysi. Jälkikoloniaalit ja rodullistamiseen 
liittyvät analyysit ovat tulleet olennaiseksi osaksi 
sukupuolentutkimusta, kun keskustellaan rodul-

listetuista vähemmistöistä, rodullisista/etnisistä 
ulossulkemisprosesseista tai eroista yleisellä tasol-
la. Sen sijaan puhe hyvinvointivaltion yleiseksi ym-
märretyistä käytännöistä ei kyseenalaista valkoisen, 
länsikeskeisen ajattelun normeja vaan toistaa glo-
baaleja valtasuhteita ja rodullistettuja rakenteita. 
Nähdäksemme yksi tämän hetken keskeisistä kysy-
myksistä onkin, millä tavalla feministinen yhteis-
kuntatiede niin globaalissa pohjoisessa kuin eteläs-
sä voi analysoida kolonialismin ja modernin liittoa 
ja sitä kautta purkaa ajattelutapaa, jossa modernia 
voi ylipäänsä ajatella ilman kolonialismia. Kuten 
Madina V. Tlostanova ja Walter D. Mignolo (2012, 8, 
oma käännös) toteavat, ”historiallisesti koloniaali 
on modernin pimeä puoli, käsitteellisesti taas sen 
piilotettu puoli”.

Kiinnittämällä huomiota muutamiin kohtiin Jo-
kisen puheenvuorossa pyrimme avaamaan niitä Eu-
rooppa- ja kansallisvaltiokeskeisiä lähtökohtia, jotka 
ovat normalisoituneet osaksi tieteellistä käsitteis- 
töämme ja käytäntöjämme. Kutsumme Eeva Jokisen 
ja muut suomalaiset sukupuolentutkijat pohtimaan 
kanssamme näitä kysymyksiä ja niihin sisältyviä 
haasteita esimerkiksi Sukupuolentutkimus-lehden 
sivuilla ja kesäkuussa Rovaniemellä.

Puheenvuorossa käsitellään työn globaalia liik-
kuvuutta avoimessa taloudessa ja sen sukupuolit-
tuneisuutta: niin kutsutut miesten työt siirtyvät 
globaaliin etelään, halvempien kustannusten ja 
parempien yritystukien maihin.  Haluamme nostaa 
esiin, että tällaisessa puheessa näkökulma rakentuu 
”meiltä” käsin, toisin sanoen globaalin pohjoisen 

Taloudesta, globaaleista 
valtasuhteista ja jälki-
koloniaalista näkökulmasta
Suvi Keskinen ja Salla Tuori

47SUVI KESKINEN JA SALLA TUORI | SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 28(2015): 1, S. 47–49

PUHEENVUORO



tai tarkemmin Suomen perspektiivistä. Työpaikko-
jen menetys ja miesten töiden ”siirtyminen pois glo-
baalin pohjoisen vauraista valtioista” ovat merkityk-
sellisiä juuri ja ehkä vain pohjoisen näkökulmasta. 
Globaalin etelän näkökulmasta jotkin muut seikat ja 
huomiot voisivat olla merkityksellisempiä. Tarkaste-
luun voisi nousta esimerkiksi työpaikkojen lisäänty-
minen, niihin liittyvät työolot ja paikalliset tuotanto- 
ja kaupunkirakenteen muutokset. Ajatus, että työn 
globaali liikkuvuus kiteytyisi siihen, että globaa-
lin etelän nuorille naisille voitiin maksaa huonoa 
palkkaa ja että ”[n]uoret naiset puolestaan tarvitsi-
vat – ja tarvitsevat – huonoakin palkkaa päästäkseen 
pois tyttöjä tukahduttavista perheistä ja suvuista” (s. 
45), on reduktionistinen ja sivuuttaa globaalin työn- 
jaon keskeisiä kysymyksiä. Siihen sisältyy myös on-
gelmallinen oletus siitä, että perheet ja suvut glo-
baalin etelän maissa ovat tukahduttavia. Vaikka 
nykyisellä talouskriisillä ja talouskuripolitiikalla 
on vakavia seurauksia myös globaalissa pohjoises-
sa, erityisesti Välimeren alueella, ovat vaikutukset 
globaalissa etelässä usein laaja-alaisempia ja osa pit-
kävaikutteista yhteiskunnallista järjestystä. Uusli-
beralismi, riistävä kapitalismi ja niihin liittyvä ta-
louskuri ovat muokanneet globaalin etelän maiden 
yhteiskunnallista kehitystä huomattavasti pidem-
män ajan.

On tärkeää tarkastella työn globaalin liikkuvuu-
den seurauksia pohjoisessa ja sen yhteiskunnallisia 
ja rakenteellisia seurauksia esimerkiksi juuri työ-
paikkojen menettämisen kautta. Samaan aikaan oli-
si kuitenkin nähtävä myös se, että tuotannon siir-
täminen köyhempiin maihin perustuu globaaliin 
eriarvoisuuteen ja sen uusintamiseen, johon esimer-
kiksi suomalaiset monikansalliset yritykset osallis-
tuvat luomalla huonompia työoloja ja halvempia 
kustannuksia. Jälkikoloniaalin tutkimuksen piiris-
sä kehitelty ajatus ”Euroopan maakuntaistamises-
ta” (Chakrabarty 2000) voisikin tarkoittaa nimen-
omaan tietoisuutta ja eksplikointia tarkastelumme 
(pohjoisesta) näkökulmasta.

Työvoiman globaaliin liikkuvuuteen liittyvät 
myös ”hoivasiirtymät” ja ”hoivavaje”. Kun näistä 
kirjoitetaan väestön ikääntymisen ja julkisen sek-
torin heikentämisen seurauksina, on näkökulma 
nimenomaan pohjoisessa. Koska kyseessä kuiten-
kin ovat nimenomaan globaalit siirtymät, olisi tär-

keää yhtäältä nimetä näkökulma, josta asiaa kat-
sotaan, ja toisaalta seurata hoivasiirtymien ketjua 
loppuun saakka. Ymmärryksemme ilmiöstä saat-
taisi muuttua, jos samaan aikaan pystyisimme pitä-
mään etelän ja pohjoisen keskinäisen riippuvuuden 
mukana hyvinvointivaltiota analysoitaessa. Hoiva-
vajeen lisääntymisellä globaalissa etelässä (ja itäi-
sessä Euroopassa) on monenlaisia seurauksia. Toisin 
kuin pohjoisessa, vajetta paikkaamaan ei aina tule 
muualta väkeä, vaan paikallisesti luodaan erilaisia 
enemmän tai vähemmän hataria tilkkutäkkejä. Ha-
luaisimme pohtia, mitä globaaleja yhteyksiä ja riip-
puvuutta korostava tutkimusote voi tuoda ymmär-
rykselle hyvinvointivaltiosta, hoivasta, globaalista 
eriarvoisuudesta ja niiden kytköksistä. Yksi esimerk-
ki tällaisesta lähestymistavasta on hyvinvointival- 
tion tarkastelu glokalisaation käsitteen avulla (esim. 
Näre 2012; Wrede 2012). Uuden näkökulman kehitty-
minen edellyttää joka tapauksessa ensiksi huomio- 
ta siitä, että nykyvälineillä ja ajatustavoilla tähän ei 
päästä.

Kuten Eeva Jokinen oivaltavasti kirjoittaa, tun-
teellisessa kapitalismissa tulosta tehdään tunteilla 
ja perheenemännän kyvyillä. Tässä kohtaa esitäm-
me kuitenkin mustan ja jälkikoloniaalin feminismin 
klassisen kysymyksen siitä, keistä naisista puhutaan. 
Sukupuolittunut ruumis on tällaisessa kapitalismis-
sa tärkeä työväline, mutta tämä ruumis on samalla 
myös rodullistettu. Jos tunteellista kapitalismia ja 
hoivaa ajattelee globaalisti, hyödyt naisille näyttä-
vät varsin kyseenalaisilta. Esimerkiksi Karibialla yh-
täältä turismi ja siihen liittyvä seksityö sekä toisaal-
ta hoivavajeen paikkaaminen Pohjois-Amerikassa 
tekevät naisten rodullistetuista ruumiista globaa-
lin taloudellisen kilpailun välineitä. Siinä naisten 
ruumiillisuudesta on kansantaloudellista hyötyä. 
Työt ovat kuitenkin prekaareja, naiset joutuvat liik-
kumaan työn perässä usein muualle ja jättämään 
hoivavajetta jälkeensä (Reddock 2014).

Onkin nähdäksemme tärkeätä eksplikoida, ke-
nelle ja milloin tunteellinen kapitalismi voi olla hyö-
dyllinen ja missä ja milloin sen hyödyt taas ovat ky-
seenalaisia tai suorastaan haitallisia. Sen sijaan että 
tehdään yksinkertaistava jaottelu uuteen (tunteelli-
nen kapitalismi) ja vanhaan (teollinen kapitalismi), 
olisi olennaista tarkastella näiden suhteiden globaa-
leja muutoksia ja niiden seurauksia eri paikalliskon-
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teksteissa. Teollisen kapitalismin mukaisia työtapo-
ja ja tuotannon tekijöitä hyödynnetään yhä ja ehkä 
jopa enenevässä määrin globaalin etelän alueilla. 
Niiden avulla juuri mahdollistetaan globaalin poh-
joisen keskittyminen tunteelliseen, kekseliääseen, 
innostuneeseen ja luovaan työhön. Tästä näkökul-
masta talouden uudelleenorganisoituminen ja edel-
lä kuvatut siirtymät eivät näytä vain (globaalin poh-
joisen) naisten ja miesten välisiltä suhteilta ja niiden 
uudelleenjärjestymiseltä. Pikemmin ne näyttävät 
globaalien taloussuhteiden ja eriarvoisuuksien uu-
delleenjärjestelyiltä, joissa eriarvoisuuden perustei-
ta ei kyseenalaisteta tai olennaisesti muuteta. Näi-
den seurauksena erilaisissa globaaleissa asemissa 
olevien ja elämäänsä rakentavien nais- ja miesryh-
mien väliset suhteet jäsentyvät uudelleen, mutta 
kyse ei ole yksinkertaistetusta jaottelusta uuteen ja 
vanhaan kapitalismiin.

Uuden ja vanhan ulottuvuuksia olisi mielekäs-
tä myös tarkastella pohtimalla globaalien eriar-
voisuuksien historiaa. Keskusteluun voisi tuoda 
mukaan esimerkiksi kysymykset siitä, miten talou-
dellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti eriarvoinen 
järjestelmä on syntynyt ja muuttunut ja miten se 
muodostaa pohjan nykytilanteelle. Jälkikoloniaa-
li näkökulma mahdollistaa kansallisvaltio- ja Eu-
rooppa-keskeisen näkökulman kyseenalaistami-
sen ja vaihtoehdoille avautumisen.

Kuten Jokinen tekstinsä viimeisessä kappalees-
sa toteaa, sukupuolivaikutukset ovat hyvin harvoin 

yksinkertaisia tai edes yhdensuuntaisia. Haluamme 
lisätä tähän, ettei ole riittävää katsoa vain sukupuo-
livaikutuksia, vaan tarvitaan analyysia, joka kiinnit-
tää huomiota sukupuolistuneisiin, rodullistettuihin, 
luokka-asemaan ja globaaliin talouteen liittyviin 
valtasuhteisiin ja näiden uudelleenjärjestäytymi-
seen. Pelkkä sukupuolen tarkastelu toistaa helposti 
Eurooppa-keskeistä ja globaalisti etuoikeutettua po-
sitiota, jossa sivuutetaan muiden näkökulmien mer-
kitys. Suomalaisessakin sukupuolentutkimuksessa 
on aika havahtua näkökulmamme asemoitumiseen 
osana globaalia pohjoista ja siirtyä analysoimaan, 
miten rodullistamisen, globaalien valtasuhteiden 
ja muuttuvien luokkasuhteiden prosesseissa raken-
tuu sukupuolistuneita erontekoja ja hierarkioita.
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