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Esipuhe

Tämä teos on kuvaus tulevaisuudesta, postlokaalisesta ajasta, jolloin nykyinen kehitys täydellistyy, finaalistuu, 
ja saavuttaa päätepisteensä. Sen jälkeen voi alkaa uusi aika ja uusi rakennemuutos. Tarkastelen kulttuurin ra-
kenteiden muuttumista ja niiden luonnetta tulevaisuuden tieteellisteknisessä maailmanympäristössä. Esimerkki-
nä on Suomi, mutta sama kehitys tapahtuu kaikkialla maailmassa. Rakennemuutoksen teoria, jota olen käyttänyt  
jo  kauan, lähtee siitä olettamuksesta, että kulttuuri on kokonaisjärjestelmä, jonka kaikki rakenteet sopeutuvat 
kunkin aikakauden ympäristöön, niihin mahdollisuuksiin ja uhkiin, joita ympäristön muuttuminen tuo tullessaan. 
Kulttuurien ympäristön luo ihmisen käyttämä tekniikka ja siihen kytkeytyvä taloudellisen ja sosiaalisen hyödyn ta-
voittelu, uusi ympäristövalta. Tulevaisuuden postlokaalisen ympäristön perusta on globaali talous ja digitaalinen 
datatekniikka, niiden valtakaudella syntyy postlokaalinen ympäristö ja globaali, planetaarinen, universaali maail-
mankulttuuri. 
     En puhu siitä, millaisia ovat postlokaalisen ihmisen elämän kokemukset enkä yritä ennustaa, onko globaali 
maailmankansalainen onnellisempi vai onnettomampi kuin nykyajan ihminen. Onnellisia ja onnettomia ihmisiä on 
ollut kaikissa kulttuuriympäristöissä. Minunkin on ollut kestettävä tämän kirjan kirjoittaminen. Muutos tuo aina tul-
lessaan ristiriitoja, katkeria elämänkohtaloita. Niin tapahtui silloin, kun Suomi muuttui toisen maailmansodan jäl -
keen delokaaliseksi, keskitetyksi valtiokulttuuriksi ja maatalousvaltainen paikalliskulttuuri tuhoutui. Nykyinen ra-
kennemuutos on kertomuksia työttömäksi joutumisesta, särkyneistä avioliitoista, lasten ja nuorten ongelmista, 
huumeisiin sortuneiden kohtalosta. Niistä kertominen ei ole tämän kirjan tarkoitus, vaan se, mitä tapahtuu paikal -
lisuudelle, nykyisen valtiokulttuurin rakenteille, ja millaisia uudet, paikattomat rakenteet ovat luonteeltaan. Tärkein 
on kysymys, kulkevatko ihmisten elintavat, sosiaaliset instituutiot, tiede, taide, viihde kohti yhtä yhdenmukaista 
kulttuurijärjestelmää? Ovatko kaikki paikallisen kulttuurin muodot: kansallinen hyvinvointivaltio, kunnat, seurakun-
nat, kotipaikka, työyhteisöt, avioliitto ja perhe menneisyyttä eivätkä toimi enää postlokaalisessa ympäristössä? 
    Tähän asti kirjoitukseni postlokaalisesta kulttuurista ei ole kiinnostanut keskustelijoita, koska minulta puuttuu 
pelastussanoma tai kohde, jota syyttää. Ollakseen uskottava meritokraatilla pitäisi olla julistus uudesta suuren-
moisesta kehityksestä, oppi siitä, kuinka tulevaisuus pelastetaan. Olen tietenkin mukana vaatimassa, että luon-
nonvarojen tuhlauksen ja jatkuvan talouskasvun täytyy loppua, jos ihmisen elinympäristö ja luonto halutaan pe-
lastaa. Mutta nämä vaatimukset eivät riitä. Nykyistä kehitystä ei pysäytetä, vaikka joitain yksittäisiä kehityskulkuja 
poliittisilla  päätöksillä  korjattaisiin.  Käynnissä on  paljon suurempi,  totaalinen koko kulttuurin  muutosprosessi.  
Minä vaadin paljon suurempia asioita: ihmisten olisi jo aika vastustaa kaikin keinoin kehitysuskonnon ylivaltaa,  
jatkuvaa keskittämistä, mannervaltion syntyä, gigapolien rakentamista ja kaikkialle ulottuvaa ubiikkia valvonta-
kulttuuria. Ja ennen kaikkea luonnosta ja maapallon tilasta huolestuneiden tulisi pitää huoli siitä, etteivät tulevai-
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suutta ota haltuunsa ne ideologian vartijat, joille luonnon suojelu on vain oman vallan väline. Vieläkään en esitä  
suurta pelastusohjelmaa, mutta kysyn tämän kirjan lukijoilta, miksi he antavat kaiken tapahtua?
    Kuulun ikäpolveen, joka on kokenut tähänastisista suurimman rakennemuutoksen, minkä suomalainen kult -
tuuri on käynyt läpi. Olen kirjoissani ja kirjoituksissani seurannut rakennemuutoksia paikallisyhteisöistä moderniin 
valtiokulttuuriin niin Suomessa kuin muuallakin. Tässä kirjassa puhun joskus samoista asioista ja samoin sanoin-
kin kuin aikaisemmin. Se on tarkoituksellista. En usko, että tämän päivän lukijat ovat kirjoituksiini törmänneet.  
Monet europoliitikot julistavat, ettei postlokaalista kulttuuria voi tulla eikä suomalaisuus tai suomalainen kulttuuri  
mihinkään katoa. Kirjoituksissani on ollut tietty logiikka, kulttuurisysteemien rakennemuutoksen teoria, ja ennen 
ajatusteni kumoamista, se pitäisi osoittaa vääräksi. Kuinka kehitysuskonto, josta on tullut maailman voimakkain 
ideologia, voisi johtaa muuhun kuin täydelliseen kulttuuriin, turvayhteiskuntaan, jossa ihminen ja luonto ovat täy-
dellisesti teknosysteemien hallinnassa? Voiko se olla poliittinen järjestelmä, jossa kaikki ihmisoikeudet on toteu-
tettu?  
   Kirjallisuusviitteillä olen halunnut osoittaa, kuinka "postlokalisaatio" etenee suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Lähdeteoksista olen etsinyt tietoa siitä, mitä juuri nyt tapahtuu kansallisvaltiolle, talouselämälle, työlle tai perheel -
le; postlokaalisen kulttuurin teoriasta ei kirjallisuutta ole.  Teos sivuaa niin monia elämänaloja, että taustakirjalli-
suuden määrää on ollut pakko rajoittaa. Mukana on lähinnä viimeisen vuosikymmenen aikana julkaistuja teoksia 
eikä artikkeleita mainita kuin poikkeustapauksessa;  teosten tekijöiden tuotannosta löytyy enemmänkin aihetta 
koskevaa tutkimusta. Rakennemuutos näkyy jo vaikkapa Suomen tilastokeskuksen julkaisuista tai tutkimuslaitos-
ten ja ministeriöiden raporteista. 
   Tähän toiseen, CD-ROM -kirjana julkaistuun painokseen on tehty lisäyksiä ja korjauksia; kaikkia virheitä en 
varmaankaan ole saanut korjatuksi enkä enää kykene hallitsemaan kaikkea aineistoa. Suurin lisäys on loppuluku 
”Laumojen planeetta”, jossa on tarkasteltu globaalille kulttuurille ominaista rakennetta: laumauttamista, ihmiskun-
nan masinoimista erilaisiksi kuluttaviksi laumoiksi. Teos on kirjoitettu niin, että sen sanoma käy selväksi, kun lu-
kee johdannon ensimmäiseen päälukuun ”Mannervaltio” saakka ja loppuyhteenvedon. Muussa tekstissä kuva-
taan postlokaalisen kulttuurin tuloa ja sen voi jokainen myös omassa elämässään kokea. Englanninkielisen yh-
teenvedon on kääntänyt  Annira Silver, yhtä tarkasti ja tehokkaasti kuin aikaisemmat teokseni.  Kannen kuvan 
Shanghain gigapolista on ottanut Matti S. Sarmela, nimiölehden kuvan Helena Aalto.

Teos on ollut kotisivullani aluksi kahdessa osassa: I. Mannervaltion synty (20. 6. 2008). II. Globaali elämä (6. 
4. 2009) ja yhdistettynä verkkojulkaisuna Postlokaalinen kulttuuri. Kehityksen finalisaatio ja tulevaisuus (9. 
2. 2011). Nämä versiot on Internetistä poistettu, jäljellä on e-kirja (ISBN 978-952-99977-4-9; julkaistu 4. 6. 2012),
joka nyt uuden version ilmestyttyä poistuu kotisivultani.
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Taustaselitykset

Kulttuuri on  sopeutumista  tulevaisuuden  ympäristöön.  Postlokaalisessa  digitaalimaail-
massa  tulevaisuus  täydellistyy.  Ihmistä  ja  luontoa  alkavat  hallita  planetaariset  
teknokoneistot,  ne korvaavat  nykyiset  yhteiskuntamuodot,  kansallisvaltiot  ja  kansalliset  
kulttuurit.  Ihmiskunnan  yhteisen  elämänmuodon  rakenteita  ovat  globaali  talous,  
mannervaltiot, kaikkialle  ulottuva digitaalinen ympäristönhallinta. 

Rakennemuutoksen teoria
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Termejä

Kulttuuri tarkoittaa kulttuurin jäsenten, ns. tavallisten ihmisten elämänmuotoa, niin kuin kulttuuriantro-
pologiassa termi määritellään. Se ei tarkoita tieteen, taiteen tai viihteen teknosysteemejä, yksilöllisiä  
suorituksia, ei ns. korkea- eikä populaarikulttuuria. Taidetta olen nimittänyt tajuntateollisuudeksi silloin,  
kun se on kaupallista massatuotantoa, ja mitäpä muutakaan postlokaalinen sivistys tai korkeakulttuuri  
voisi olla. En kuvaile sitä paikallista yhteiselämää, jota vielä jää elämään, vaan niitä valtarakenteita, jot-
ka määrittelevät tavallisen maailmankansalaisen kulttuuriympäristön, arkielämän kehykset.
Lokaaliset (etniset) kulttuurit  syntyivät luontoistalouden (maanviljelytekniikan)  aikakaudella yhteisö-
jen sopeutuessa maantieteelliseen ympäristöönsä ja luodessaan omassa paikallisessa elinpiirissään 
toimivia kulttuurisia rakenteita.
Delokaalinen (valtio)kulttuuri kasvoi koneteknisen vallankumouksen (höyrykoneen, polttomoottorin,  
sähkömoottorin) luomaan ympäristöön toisen maailmansodan jälkeen. Uusi ympäristö oli paikallisyhtei-
söjen ulkopuolella, yhteiskunnan alkoivat sopeutua kansainväliseen kehitykseen. Kulttuurisena vastauk-
sena syntyi  kansallisvaltio, jonka rakenteina olivat keskitetyt, hierarkkiset organisaatio (keskusvirastot,  
keskusliikkeet, korporaatiot, järjestöt,) ja uusina toimijoina eri alojen koulutetut meritokraatit.
Postlokaalisen kulttuurin  luo  digitaalitekniikka (tietokoneet, mobiililaitteet, älykortit, robotit). Ne teke-
vät koko maapallosta rakenteiltaan yhtenäisen, universaalin (planetaarisen, globaalin)  toimintaympäris-
tön, jossa jokaiselle elämänalueelle syntyy oma globaali teknosysteeminsä. 
Kulttuurin finalisaatio tarkoittaa prosessia, jonka tuloksena syntyy paikaton, postlokaalinen, kulttuuri-
järjestelmä, jossa vallitsee kaikkialle ulottuva, ubiikki tieteellistekninen ympäristön, luonnon ja ihmisen  
valvonta. Finalisaation edetessä kansallisvaltiot sulautuvat mannervaltioiksi ja lopulta osaksi yhdenmu-
kaista, planetaarista maailmankulttuuria, jossa kaikilla elämänalueilla toimii yksi globaali teknosysteemi.
Teknosysteemi on eri kulttuurialueiden, kuten tieteen ja tekniikan tuottamisen, ympäristön rakentami-
sen, liikenteen ja kuljetusten,  ravinnon tuotannon, koulutuksen, terveydenhoidon, median,  taiteen ja  
viihteen planetaarinen tuotantokoneisto. Se on ottanut haltuunsa oman kulttuurisektorinsa ja muokkaa  
sen totaaliseksi järjestelmäksi, joka toimii yhdenmukaisesti kaikkialla maailmassa. Postlokaalinen kult-
tuuri on kaupallista massatuotantoa, vaikuttamistekniikkaa ja globaalia jäljittelyä, maailmanlaajuisesti  
yhdenmukaista tajuntateollisuutta, jonka rakenteet ovat samanlaisia omistussuhteista tai kansallisuuk-
sista riippumatta. 
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Tajuntateollisuus on kaupallista kulttuurituotantoa, tiedettä, taidetta, viihdettä, vaikuttamista, jolla pyri-
tään täyttämään kuluttavien massojen tajunnan tila, ohjaamaan ihmisten ajattelua, tuntemista ja koke-
muksia. Myös henkinen kulttuuri on teollisuutta, jota tuottavat tajuntateknikot ja mielen insinöörit, oman  
teknokoneistonsa  toimijat,  meritokraatit.  Kulttuurituotannon  menestystekijät  ovat  samat  kuin  kaikilla  
muillakin tuotannon aloilla: massojen ostoskäyttäytymisen ja kulutuskysynnän hallinta, ihmisen lajiomi-
naisuuksien hyväksikäyttö, kuluttavien laumojen masinoiminen, eikä sivistyksellä tai taiteella ole itseis-
arvoa enempää kuin muullakaan kaupallisella tuotannolla. Maailmantalouden ympäristössä kulttuurin  
hierarkian määrää yhä yksipuolisemmin taloudellinen menestys; korkeinta kulttuuria on sellainen mas-
satuote, joka menestyy globaaleilla markkinoilla. 
Primiviistyminen (primitivisaatio) tarkoittaa paikalliskulttuurien eettisten normien katoamista.  Sivili-
saatioina on pidetty kulttuureita, jotka rajoittivat ihmislajin eläimellistä käyttäytymistä, ylläpitivät yhteis-
elämän eetosta, perhe- ja seksuaalinormeja, ns. hyviä tapoja, naapurien huomioon ottamista. Postlo-
kaalisessa ympäristössä vallitsevan kansankulttuurin tendenssinä on ihmislajin kaikkien  tarpeiden, viet-
tien ja mielihalujen rajaton kaupallinen tyydyttäminen; evoluution näkökulmasta primitivisaatio on ihmi-
sen muuttumista yhteisöeläimestä laumaeläimeksi, yhteisöllisen empatian vaihtumista yksilölliseksi an-
tipatiaksi. 

Kulttuurit ja ympäristö 
Tässä teoksessa olen pitänyt kulttuuria ihmisen ja ihmisyhteisöjen vastauksena ympäristön muutoksiin, ympäris-
töjärjestelmänä joka sopeutuu tulevaisuuteen. Tekninen kehitys on jatkuvasti muuttanut ihmisen elinympäristöä ja 
metsästäjä-keräilijöiden kaudesta lähtien uudet kulttuurijärjestelmät ovat syntyneet ihmisyhteisöjen sopeutuessa 
tekniikan mukana muotoutuneeseen uuteen ympäristöön, uuteen tulevaisuuteen. Kulttuuria ohjaavat uudet suku-
polvet, joiden on sopeuduttava edessä oleviin muutoksiin. Yhteiskunnat niin kuin yksityiset ihmisetkin suuntautu-
vat tulevaisuuteen, eivät menneisyyteen, traditioihin, ja etsivät jatkuvasti uusia kulttuurisia vastauksia, jotka toimi-
sivat muuttuvassa elinympäristössä. Kulttuurijärjestelmän vastaus ympäristönmuutoksiin on uusi rakenne, joka 
toimii uudessa ympäristössä; vanhat rakenteet lakkaavat toimimasta ja häviävät. Sopeutumiseen pakottaa uusi  
ympäristötekniikka, ne välineet, joita ihmisellä on käytettävissä, eivät arvot tai ideologiat. Uusi ympäristö synnyt-
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tää myös uudet arvot. Tämän teoksen perusajatus tai hypoteesi on, että rakennemuutoksen edetessä kaikille  
elämänaloille syntyy uudet vastaukset eikä mitään vanhan järjestelmän rakenteista jää jäljelle.
   Kulttuurin rakenteet ovat aineellisia ja henkisiä ominaispiirteitä, jotka vahvistavat ihmisen ympäristösysteemin 
toimintaa, sen järjestystä, konstruktiivisia tai konstitutiivisia perusteita, ja tulevaisuuteen sopeutumista. Paikallis -
kulttuureissa konstruktiivisia rakenteita ovat olleet aikansa ympäristötekniikka, esimerkiksi talonpoikaisyhteisöjen 
viljelytekniikka, mutta myös yhteisölliset tavat ja riitit, yhteisöllisyyttä tukeneet kertomukset, laulut ja sananparret,  
kansanperinteeksi nimitetty henkinen kulttuuri. Meidän yhteiskunnassamme tiede, taide ja viihde ovat mukana 
nykyajan sopeutumisprosessissa, luotaessa tulevaisuuden kulttuurivastauksia. Tekniset, taloudelliset ja henkiset 
rakenteet ovat kuin verkko, joka sitoo ympäristöjärjestelmän toimivaksi kulttuuriksi. 
     Olennaista on se ympäristö, johon kulttuuri sopeutuu. Tältä kannalta olen jakanut kulttuuriympäristöt lokaali-
siin,  delokaalisiin (keskittyviin) ja postlokaalisiin. Silloin kun suomalaiset "heimokulttuurit" syntyivät, hämäläi-
set, savolaiset ja karjalaiset elivät paikallisissa yhteisöissään, sopeutuivat omaan maantieteelliseen ympäristöön-
sä ja loivat paikallisissa luonnonoloissa toimivia kulttuurisia ratkaisujaan, lokaalisen kulttuurin. Paikallinen ihmi-
nen rakensi itse kylämaisemansa ja suhteutti sosiaaliset arvonsa niin kuin uskonnolliset selityksensäkin ympäröi-
vään todellisuuteen. Hän puhui paikallista kieltään, murrettaan, jäsensi ympäristönsä paikallisilla käsitteillä ja ni -
mityksillä, kiinnitti tarinat paikkakuntansa luonnonpaikkoihin, taloihin tai henkilöihin. Kulttuuri oli yhteisiä tapahtu-
mia, kyläläisten tai sukulaisten häitä ja hautajaisia. Omillaan toimeen tulevat paikallisyhteisöt sopeuttivat vieraat-
kin vaikutteet elinehtoihinsa ja loivat ne erilaiset etniset kulttuurit, joita maapallolla on ollut olemassa.
    Delokaalinen kulttuuri syntyi toisen maailmansodan jälkeisessä suuressa rakennemuutoksessa, jolloin maata-
lousvaltainen, talonpoikainen yhteiskunta lakkasi toimimasta ja syntyi kansallinen valtiokulttuuri, hyvinvointivaltio. 
Suomalaisten elinpiiri ei enää ollut se maantieteellinen paikka, jossa ihmiset asuivat, vaan todellinen vaikuttava 
ympäristö oli jossain paikallisuuden ulkopuolella.  Se ympäristö, johon ihmiset sopeutuivat oli kansallisvaltio, kan-
sainvälinen tieteellistekninen kehitys, kansainvälinen tieto ja taito. Kulttuurijärjestelmän perusrakenne ei enää ole 
ollut paikallinen yhteisö, vaan organisaatio, teknosysteemi, tiettyä kulttuurin osa-aluetta hallitseva teknis-tuotan-
nollinen ammattikoneisto. Lähes kaikilla ihmiselämän alueilla toimii oma teknokoneistonsa, taloudellinen, sosiaa-
linen ja kulttuurinen organisaationsa, joka tuottaa oman kulttuurisektorinsa tiedon, tekniikan ja tulevaisuuden. 
Teknosysteemejä ovat teollisuuden eri tuotannonalat, esimerkiksi paperiteollisuuden sektori kaikkine osa-aluei-
neen, mutta myös terveysalan hoitokoneisto, koululaitos tai media. Suuret kulttuurikompleksit voidaan jakaa itse-
näisiin osasysteemeihin tai alajärjestelmiin, esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen teknosysteemissä yliopisto-
laitos on oma kansainvälinen instituutionsa. Delokaalisen kulttuurin tuottavat teknosysteemien toimijat,  merito-
kraatit, koulutetut organisaatioihmiset. Meritokraatti oli uusi teollisen yhteiskunnan ihmistyyppi, joka koulutti it-
sensä, sopeutui keskittyvään organisaatiokulttuuriin ja syrjäytti sukuyhteiskunnan ajan maa-aateliston (feodaali-
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aateliston) perinnöllisen valtajärjestelmän. Koulutusyhteiskunnan ihminen kuuluu ennen kaikkea johonkin tekno-
systeemiin, se muodostaa hänen elämänsä kehyksen ja antaa hänelle tulevaisuuden mahdollisuudet. Modernin 
valtiokulttuurin perusrakenne oli keskitetty organisaatio ei enää kyläyhteisö; paikallista yhteisöllisyyttä ei enää ole 
olemassa. Valtiokulttuurin ihmisiä yhdistää heidän oman ammattialansa kansallinen teknosysteemi, se määritte-
lee myös kansalaisten sosiaalisen aseman. Tulevaisuudessa teknosysteemit muuttuvat ylikansallisiksi, globaa-
leiksi, niin kuin muutkin kulttuurirakenteet. Meritokraatti on ideologinen selviytyjä, joka toimii keskitetyissä organi -
saatioissa, kehittää toimintakenttäänsä; meritokratian kulttuuriympäristö on tuotantolaitoksia, keskushallituksia ja 
-järjestöjä, joiden tehtävänä on tuottaa, markkinoida tai vaikuttaa omalla sektorillaan tai klusterillaan; yhteiskunta 
on teknosysteemien kilpakenttä.  
    Kritikoitaessa 1800-luvun yhteiskuntaa on Suomessakin käytetty termiä pikkuporvaristo (petit bourgeois 'alem-
pi keskiluokka'), joka omaksui aikansa eliittiluokan (aateliston) kulttuuri-ihanteet ja pyrki seuraamaan yläluokan 
elintapoja, kansainvälistä ylhäisömuotia. Pikkuporvarit säestivät eliittiluokan hegemoniaa, he pyrkivät erottautu-
maan paikallisista talonpojista matkimalla kaikkea uutta; he kannattivat sinisilmäisesti ylempiensä päämääriä ym-
märtämättä, ettei eliittiluokka ajanut heidän etujaan ja että he todellisuudessa jäivät uuden kehityksen jalkoihin.  
Nykyajan pikkuporvareista voi analogisesti käyttää termiä pikkumeritokratia. Pikkumeritokraatit uskovat eliittiluo-
kan viitoittamaan kansainvälisen kehitykseen ja globalisaatioon. He ovat kehitysuskon pikkupappeja, jotka omak-
suvat ulkoa ohjatun kulttuurin, kehitysuskon ja sen kehityskielen, jota eri teknosysteemien kehitysliturgiassa käy-
tetään. Pikkumeritokraatit sopeutuvat massojen elämänmuotoon, kuluttavat uudet tajunta- ja tavarateollisuuden 
tuotteet, marssivat yhtä jalkaa ja täyttävät massatilaisuuksien katsomot. Nuorten pikkumeritokraattien joukosta 
nousevat ne uudet sukupolvet, jotka julistavat, etteivät he haluakaan olla suomalaisia, vaan eurooppalaisia ja so-
peutua mobiililaitteineen postlokaaliseen tulevaisuuteen.
     Pikkumeritokratia on kuin kalaparvi, joka poukkoilee ylös ja alas, tekee täsmällisiä liikkeitä yhtä aikaa ja syök-
syy ympäristössään sinne, mistä se uskoo löytävänsä saalista itselleen. Meritokraattien parvesta jokainen haluaa 
olla eturivissä, esillä, tuomassa julki lauman mielipiteet, ikään kuin johtamassa muita, mutta kun vaara uhkaa, 
useimmat heistä piiloutuvat muiden taakse. Pikkumeritokraatit ovat säestäjiä, jotka säestävät jotain suurempaa, 
huippukehitystä, ihmisjumalaa, kannattavat kulttuurin keskittymistä, mannervaltioita. Keskiluokkainen meritokra-
tia toteuttaa organisaatiokulttuurin, keskitetyt järjestelmät, tuomitsee vastaihmiset, nostaa valtaan diktaattorit, luo 
ihmisjumalien syntymyytit ja palvontariitit. Pikkumeritokratian keskuudessa muotoutuu vallitseva kulttuuri, kulttuu-
rihegemonia ja hallintaideologia, se myös kykenee toteuttamaan ideologisen väkivallan, pitämään kiinni yksipuo-
lisesta totuudesta, vaikenemaan. 
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Taulukko 1

Kolme ympäristöjärjestelmää 

1. Lokaalinen kulttuuri 

Etninen paikalliskulttuuri 
Paikallinen ympäristö 
– paikalliset resurssit 
– paikallinen tekniikka
– paikallinen energia
Paikalliset tuotantomuodot 
– omavaraisuuden ekonomia
– paikallinen tuotannonjako
– käsityö, elinkeinovuoden työjaksot 
– paikallinen tieto ja taito, enkulturaatio
– perhekeskeinen työ, ikä- ja sukupuolijako
– paikallinen/sukuhierarkia
Paikallisyhteisöt 
– kylähallinto, paikallinen järjestys
– paikallinen yhteistyö
– vastavuoroinen auttaminen
– naapuruus, kollektiivisuus 
– henkilökohtainen kanssakäyminen
Kyläuskonto 
– paikalliset temppelit, kulttipaikat 
– paikallinen, uskonnollistettu ajanlasku 
– paikalliset perhe- ja siirtymäriitit 
– lähimmäisyys-etiikka 
Yhteisöperinne (traditiot)
– amatöörikulttuuri, kollektiivisuus
– kyläjuhlat (yhteisateriat) 
– kylä/sukuhäät, -hautajaiset 
– työvuoden yhteiset juhlat 
– eriytynyt  ikä- ja sukupuoliryhmien kulttuuri
Paikallisyhteisön rakentaminen 
– oman kyläyhteisön esille tuominen
– kielen (murre), folkloren paikallistaminen
– yhteisömoraalia tukeva perinne ja kasvatus
– kasvaminen omaan yhteisöön
– harmonian illuusio
– yhteisöihmisen ideaali  

2. Delokaalinen kulttuuri

Keskittyvä valtiokulttuuri, meritokratia 
Ylipaikallinen, kansallinen ympäristö 
– ulkopuoliset resurssit 
– mekaaninen tekniikka 
– fossiilinen energia
Kansalliset teknosysteemit 
– kaupallinen massateollisuus
– kansalliset tuotantosektorit
– liukuhihnatekniikka 
– tieteellistekninen tieto ja taito
– ammatillinen erikoistuminen
– organisatorinen hierarkia
Kansallinen keskittäminen 
– keskitetty hallinto, kuntakeskukset
– keskitetyt organisaatiot, korporaatiot
– teollisuus- ja kauppakeskukset
– koulu-, kulttuuri-, urheilukeskukset
– virastokulttuuri, byrokratia
Valtiollinen kehitysuskonto 
– kansallinen valtiokirkko
– kansallinen kehitysritualismi
– poliittiset sosiodraamat 
– hyvinvointivaltion etiikka
Kansallinen kulttuuriteollisuus 
– ammattikulttuuri, kulttuuripalvelut 
– kansallinen mediakulttuuri (TV) 
– massatapahtumat (festivaalit) 
– kansalliset johtaja/suorittajakultit
– eriytynyt intressiryhmien kulttuuri
Kansallisuuden rakentaminen 
– kansalliset kulttuurimanifestaatiot
– kansallinen taide ja viihde 
– kansallinen solidaarisuus, isänmaa
– kansallinen koulutus, sosiaalistaminen 
– itsenäisyyden illuusio
– kansalaisen ihanne, kansalaisoikeudet

3. Postlokaalinen kulttuuri 

Keskittyvä maailmankulttuuri 
Planetaarinen ympäristö 
– globaalit resurssit 
– digitaalitekniikka 
– globaalit energiaverkot 
Universaalit teknosysteemit 
– globaalit tuotantorakenteet
– globaalit tuotantoverkostot, gigapolit
– automaatio, robotit, satelliitit
– universaali tieto ja koulutus
– universaalit ammattirakenteet 
– globaali virtuaali/mediahierarkia
Digitaalinen teknouniversumi
– maanosavaltiot, maailmanhallitus 
– globaalit virtuaaliorganisaatiot
– universaalit tietokeskukset (maailmanaivot) 
– täydellinen ympäristön digitaalinen valvonta 
– virtuaalinen todellisuus, kanssakäyminen
Uskonnollistettu täydellisyys, universalismi
– täydellisen kehityksen ideologia
– globaalit kehitys-, pelastusrituaalit 
– universaalit julkisuuskultit 
– ubiikki digitaalinen ihmisen valvonta
Globaali tajuntateollisuus 
– globaali virtuaalikulttuuri
– tieteellistekninen ihmismielen hallinta
– yhteiset audiovisuaaliset elämykset
– maailmantason suorittajien gloria
– paikallisten instituutioiden katoaminen
Universaalit kulttuurirakenteet
– yhteinen ihmislajin kulttuuri
– globaali virtuaalinen yhteisyys
– yhteisen maailman representaatiot
– yhteinen universaali data 
– rajattoman vapauden illuusio
– globaali vastuu
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Rakennemuutoksen mekanismi
Uuden ns. kehityksen tai pikemminkin kulttuurirakenteiden muutoksen käynnistää tekniikka, joka muuttaa totaali-
sesti ihmisen mahdollisuudet hallita aineellista ja kulttuurista ympäristöään. Delokaalistumisen sysäsi liikkeelle 
fossiilisiin polttoaineisiin perustunut konetekniikka, uusi teollinen kulttuuriympäristö ja koko yhteiskunta rakennet-
tiin konetekniikan (höyrykoneen, polttomoottorin, sähkömoottorin) varaan. Nykyisin uuden toimintaympäristön luo 
digitaalitekniikka. Se on uusi perustavaa laatua oleva tekniikka, joka kykenee ja on jo kyennyt sysäämään liik-
keelle totaalisen kulttuurien rakennemuutoksen, globalisaation. Teollisen yhteiskunnan alkuvaiheessa ensimmäi-
siä ruukkien ja sahojen rakennuspaikkoja olivat Suomessakin kosket, silloisen tekniikan perusta oli vielä paikalli-
nen energia ja ihmiset elivät paikallisissa yhteisöissä, teollisuuskylissä. Ensimmäisen konetekniikan ympäristön 
loi höyrykone, mutta delokaalinen kulttuurikausi alkoi vasta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan konetekniikan 
kehittyessä toisen maailmansodan jälkeen. Silloin teollisuus irtaantui lopullisesti paikallisuudesta ja siirtyi kau-
punkikeskuksiin, joissa oli työvoimaa ja hyvät kuljetusyhteydet, hyvä infrastruktuuri. Suomen kansallinen teollis-
uus kasvoi teollisuuskaupungeissa. Postlokaalisessa maailmassa teollisuuslaitokset voivat sijaita missä hyvänsä 
maailman metropoleissa, ne keskittyvät suurille talousalueille, jossa tuotannon ja markkinoinnin edellytykset ovat 
maailmanlaajuiset. Tekniikan mukana on syntynyt uusi ylikansallinen kulttuuriympäristö, johon yksityiset ihmiset 
ja yhteiskunnat joutuvat sopeutumaan.

Rakennemuutoksen yksinkertainen kaava

1. uusi ympäristönhallinnan tekniikka (maanviljely-, kone-, digitaalitekniikka)
2. kulttuurin sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön, tulevaisuuteen
3. sopeutumispakko, vain marginaaliryhmät voivat jäädä muutoksen ulkopuolelle
4. totaalinen muutos, kaikki kulttuurin rakenteet muuttuvat
5. uusi kulttuurijärjestelmä, muutoksessa syntyy uusi rakenteellinen kokonaisuus
6. kulttuuri ei ole perinteitä, vaan sopeutumista tulevaisuuteen
7. voittajia ovat ne, jotka sopeutuvat nopeimmin. 

    Digitaalitekniikalla – tietokoneilla – on mahdollista hallita planetaarisia tietojärjestelmiä ja hallintakeskuksia, au-
tomaatiota ja virtualisaatiota; sen avulla saadaan yhdenmukainen talous- ja kulttuurijärjestelmä toimimaan kaik-
kialla maailmassa. Rakennemuutos etenee sitä mukaan kun ubiikki digitaalitekniikka leviää, kun tietokoneet, ro-
botit, älykortit, matkapuhelimet, mobiililaiteet muuttuvat kaikkialla maapallolla arkipäivän tekniikaksi ja planetaari-
set dataverkostot tekevät mahdolliseksi maailmanlaajuisen tekniikan siirron, pankkitoiminnan, logistiikan ja ym-
päristön valvonnan. Digitaalitekniikan mukana kulttuuri  muuttuu globaaliksi, universaaliksi tai planetaariseksi ja 
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finaalistuu, täydellistyy, kun ihmisestä tulee kyborgi, digitaali-implantti, nanoteknologian ihme, joka on aina kiinni  
virtuaaliverkoissaan. Uudessa maailmanympäristössä delokaaliset  rakenteet menettävät vuorostaan merkityk-
sensä, kansallisvaltioiden tilalle tulevat maanosavaltiot; yhteiskunnan taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tek-
nosysteemit muuttuvat kokonaan ylipaikallisiksi, ylivaltiollisiksi, universaaleiksi. Globaali yhdenmukaisuus on jär-
jestelmän toimivuuden perusta.
    Ympäristön muutoksessa syntyy uusi todellisuus, kulttuurin järjestys ja resurssien hierarkia, se tulevaisuus, 
josta yksilöt ja ryhmät etsivät omaa ekolokeroaan, sosiaalista tilaansa tai toimintapiiriään (domainiaan). Raken-
nemuutos etenee kuin ketjureaktio eikä mikään kulttuurin yksityiskohta jää sen ulkopuolelle. Uudessa ympäris-
tössä entiset rakenteet eivät enää toimi, niillä ei ole konstitutiivista merkitystä; ne muuttuvat marginaalisiksi tai 
epäkulttuuriksi. Muutos ei mielestäni ole vanhan kulttuurin uusintamista (reproduktiota), vaan uudelleenrakentu-
mista (rekonstruktiota), joka tapahtuu uuden ympäristön ehdoilla ja jonka lopputuloksena on kokonaan uusi kult-
tuurijärjestelmä.  Kulttuuriympäristön muutos heijastuu toimeentulostrategiaan,  teknisiin  valintoihin,  sosiaalisiin 
suhteisiin, elämän selityksiin ja maailmankatsomukseen. Henkinen kulttuuri: "uudet arvot", uudet taiteen ja tiedon
tuottamisen muodot saavat voimansa ja merkityksensä suhteessa teknistaloudelliseen muutosprosessiin, uuteen 
todellisuuden tilaan ja tulevaisuuden horisonttiin. 
     Kulttuuriympäristön muuttuessa ekologisia voittajia ovat ne, jotka sopeutuvat nopeimmin ja ottavat hallintaan-
sa uudet  resurssit.  Digitaaliympäristöön sopeutuneet,  ennen kaikkea nuoret  haluavat  hankkia ensimmäisenä 
kaikkein viimeisimmän hifitekniikan, uusimmat mobiilit,  älykortit,  turvalaitteet,  kaikki ne välineet,  joilla globaali  
kulttuuri luodaan.  Rakennemuutos synnyttää uuden kulttuurihierarkian. Talonpoikaisyhteiskunnassa tärkein ym-
päristöresurssi oli maa ja yhteiskunnan ekologinen pyramidi, aineellinen ja henkinen järjestys perustuivat pää-
asiassa viljellyn maan omistamiseen. Teollisessa yhteiskunnassa voittajia ovat olleet koulutetut ihmiset, merito-
kraatit,  jotka sopeutuivat  keskitettyihin  organisaatioihin  ja  kansalliseen valtiokulttuuriin.  Delokaalisena aikana 
huippurikkaat syntyivät öljy- ja autoteollisuuteen, postlokaalisessa maailmassa digitaalitekniikkaan: automaatio- 
ja kontrolliteollisuuteen, globaaleihin dataverkkoihin, viihde-elektroniikkaan ja tietoliikenteeseen. Teollistuminen, 
tai oikeammin fossiilisiin polttoaineisiin perustunut tekninen kehitys muutti toisen maailmansodan jälkeen totaali-
sesti paikallisten kulttuurien ympäristön. Paikalliset kyläyhteisöt vaihtuivat keskitetyiksi organisaatioiksi ja paikal-
listen yhteiskuntaluokkien tilalle tulivat meritokraatit. Keskitetyn valtiokulttuurin loi meritokratia, se syntyi merito-
kraattien vallankumouksessa. Tulevaisuudessa voittajia ovat ne, jotka kykenevät integroitumaan johonkin glo-
baaliin teknosysteemiin, jotka kykenevät hallitsemaan sitä digitaalista tietoa ja tekniikkaa, jonka avulla heidän 
teknosysteeminsä hallitsee omaa sektoriaan maailmanympäristössä.  He ovat maailmantason meritokraatteja, 
infograatteja, tietoverkkojen suorittajia, joiden toimintaympäristönä on maanosavaltio tai koko maapallo, ei enää 
kansallisvaltio.

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 17



Kehitysuskonto 

Kehitysuskon olemus 
Kulttuurin arvot, maailmankuvat ja ideologiat ovat nekin sidoksissa aikansa ympäristöön, aikansa toimeentulon 
ehtoihin. Delokaalisessa kansallisvaltiossa yhteisen hyvän etiikkaa ei enää ole pitänyt yllä yhteisöllisyys eivätkä 
kristilliset arvotkaan, vaan uskonnollistettu käsitys kehityksestä. Evoluutio on olemassa oleva prosessi, jota ta-
pahtuu niin luonnossa kuin kulttuuriympäristössäkin, mutta ihmisen maailmassa evoluutio muuttuu uskonnoksi  
silloin, kun sopeutumisesta tehdään vallan väline, kanonisoitu ideologia, johon yhteisön jäsenten on uskottava 
saadakseen paikan yhteiskunnan organisaatioissa, jotta he menestyisivät maan päällä. Kehitysusko on ollut val-
tiokulttuurien todellinen vaikuttava hallintaoppi, jolla oikeutettiin keskitetyn, delokaalisen yhteiskunnan synty, rek-
rytoitiin kansalaiset rakentamaan keskitettyä hyvinvointivaltiota. Uskontojen tapaan kehityskultilla on omat kehi-
tysjumalansa, syntymyyttinsä, palvontariittinsä ja eskatologiansa, ja tieteellistekninen pelastusoppinsa, joka oi-
keuttaa teknosysteemit ottamaan hallintaansa koko ympäristönsä, universumin ja ihmiselämän. Kehitysusko an-
taa perimmäisiä, itsestään selviä vastauksia kysymyksiin siitä, mikä on yhteiskunnan arvojen ja tavoitteiden hie-
rarkia, millainen on oikea tulevaisuus, mikä on maailmankehitystä, ihmislajin korkeinta kulttuuria.
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    Postlokaalisessa ympäristössä korkeinta kulttuuria on kaikki se tekninen kehitys, joka tekee mahdolliseksi glo -
baalit teknosysteemit ja hallintajärjestelmät. Uusi korkeampi ajattelu myötäilee nyt maailmankulttuurin syntyä ja 
luo uuden suvereenin kehitysarvojen järjestelmän ja hallintakielen. Globalisaation kielessä tulevaisuuden tulee 
olla  maailmantasoa, megaluokkaa, universaalia, ne ovat taikasanoja, joilla pyhitetään rajaton kehitys, planetaari-
set mittasuhteet, ihmiskunnan yhteinen kulttuuri. Kehitystä on globaali kasvu, globaali keskittäminen ja globaali  
kontrolli, digitaalinen valvontatekniikka ja automaatio, eikä kehitys voi pysähtyä ennen kuin ihminen ja luonto 
ovat täydellisesti maailmanlaajuisten teknosysteemien hallinnassa.
     Kehitysuskon henkiset rakenteet ja toimintamekanismit ovat samanlaisia kuin muissakin uskonnoissa. Luon-
toiskulttuurien kulttipaikat ovat olleet omistus- ja rajamerkkejä, ne erottivat sukujen pyyntipaikat ja kaskimaat va-
paasta luonnosta. Vastaavasti kehitys- ja henkilökultit pyhittävät nykyajan teknosysteemien toiminta-alueen, erot-
tavat ne alikehityksestä. Kehityskultit antavat teknosysteemeille omistusoikeuden hallita yhteiskunnallisia resurs-
sejaan, omaa kulttuurista asemaansa. Kulttipatsailla julistetaan aina valtaa, kulttuurin haltuunottoa, jotain ylimaa-
lista tietoa, osaamista tai luomiskykyä, jonka teknosysteemin päämääriin uskovat saavat omakseen. Kehitysus-
kolla on hyvä sanomansa, evankeliuminsa, johon sisältyy lupaus lopullisesta, finaalisesta hyvästä, paratiisillises-
ta lopputilasta, jonka kehitykseen uskova ihmiskunta joskus saavuttaa. Kehitysuskon eskatologia lupaa toteuttaa 
täydellisen tulevaisuuden, finalisaation. Tieteellistekninen kehitys pelastaa kaikki kansat, luonnon, koko ihmisen 
ympäristön ja maapallon tulevaisuuden. Ja kuten kaikki uskonnot, myös kehitysusko haluaa levittää hyvän sano-
mansa kaikkialle maailmaan, se on globalisaation ja planetaarisen kehityksen perusta. 
     Kehitysuskonto on ottanut haltuunsa ihmislajin tulevaisuuden. Sen pelastussanoma julistaa, että tiede ja tek -
nologia luovat täydellisen kulttuurin, uuden yhteiskunnan, josta kaikki ihmisen henkiset ja fyysiset ongelmat on 
poistettu; kun kehityksen paratiisi nousee maan päälle, ei enää ole köyhyyttä, sairautta eikä kuolemaa.  Uusi ke-
hitystieto ja huipputekniikka korjaavat evoluution virheet, epäonnistuneen geeniperimän ja haitalliset mutaatiot,  
kasvattavat vialliset elimet uudelleen; kehittynyt kulttuuri luo uudelleen koko luomakunnan ja ihmisen elinympä-
ristön. Tiedelehtien, varsinkin populististen tiedeuutisten sanomassa on aina eskatologinen lupaus ja profetia. 
Jos ihmiset luottavat tieteen ja tekniikan kehitykseen, jos he ottavat kehitysuskon omakseen ja täyttävät kehityk-
sen vaatimukset, yhteiskunta vapautuu primitiivisyydestä, joka varjosti elämää ja onnellisuutta esiteollisessa ja 
teollisessa yhteiskunnassa. 
     Uskonnot mystisoivat sanomansa. Oikean tiedon lähde pyhitetään eli rajataan pois tavallisuudesta, arkiympä-
ristöstä ja siirretään ”tuolle puolelle”, salattuun maailmaan, sinne mistä perimmäistä maailmanjärjestystä halli -
taan. Metsästäjä-keräilijöiden aikakaudella samaanien asema perustui käsitykseen sielusta ja sen ikuisesta uu-
delleensyntymisestä, luonnon ikuisesta kiertokulusta. Samaanien uskottiin hallitsevan sieluja ja siten ikään kuin 
koko elämän jatkumista, tulevaisuutta. He kykenivät lähettämään oman sielunsa tuonpuoleiseen maailmaan ha-
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kemaan perimmäistä tietoa, samanistisen näytelmän ja samaanin laulun perusjuoni on kertomus matkasta sielu-
jen puolelle, kuinka samaanin sielu selviää vaaroista ja vastuksista, kuinka vaikeaa on oikean tiedon saaminen.  
Kaskikulttuurien tietäjillä oli hallussaan oikea tieto ja riitti, jonka avulla he kykenivät vaikuttamaan viljelevää ihmis-
tä ympäröiviin luonnonvoimiin, maan kasvuun, tulevaan viljasatoon, turvaamaan ihmisten ja eläinten menestyk-
sen, onnen, tulevaisuuden. Tietäjä torjui sairaudet ja muut uhat, jotka tuo ajan luonnonympäristössä varjostivat 
hyvää elämää. Luonto ja ihmisympäristö olivat täynnä voimia, joiden alkuperän ja vaikutuksen tietäjät kykenivät 
selvittämään. Samaaniksi ja suureksi tietäjäksi tuleminen vaati erityisiä sielullisia kykyjä, he olivat armoitettuja, 
tuonpuoleisen maailman valitsemia.  
    Kehitysuskonnon hallitsema tieteellistekninen tieto on sekin jotain yliluonnollisen rajan takaa tulevaa ja vai-
keasti käsitettävää; ydinfysiikkaa, geeniteknologiaa, nanotiedettä; tai salattu kehitystieto on jossain toisessa to-
dellisuudessa, kulttuurin meemeissä, tai se on tiedostamatonta, virtuaalista, intertekstuaalista tajunnan virtaa, ar-
kijärjen tuolla puolella. Tieteellisteknisen tiedon hankinta vaatii poikkeuksellisia lahjoja, osaamista ja uskoa, vih-
kiytymistä jonkun suuremman palvelukseen. Vaikuttava tieto on siirretty teknosysteemien syvimpiin tiedostoihin,  
se on maagista, pyhää ja salattua niin kuin menneisyydenkin kultinluojien oikea tieto. Mitä suurempi osa postlo-
kaalisen ihmisen ympäristöstä siirtyy teknosysteemien hallintaan, sitä vähemmän ”tavallinen ihminen” voi vaikut-
taa elämäänsä; kulttuuri on teknosysteemien tuonpuoleista tietoa, taitoa ja osaamista. 
     Kehitysmeritokratia ylläpitää yhä käsitystä, että metsästäjä-keräilijät ja muut luontoiskulttuurit olisivat olleet 
riippuvaisia yliluonnollisista haltioistaan ja jumaluuksistaan, ja pitää itsestään selvänä, että luontoiskulttuurien ih-
misen elämä oli magiaa, ”henkien” pelkoa, ja tietenkin ihmissyöntiä, silmitöntä riistaeläinten tappamista suku-
puuttoon. Kaikki esihistorialliset kuvat tai veistokset on tulkittu uskonnollisiksi, ne liittyisivät ainakin hedelmälli -
syysriitteihin, vaikkeivät metsästäjä-keräilijät ole tarvinneet eivätkä harjoittaneet hedelmällisyysriittejä. Modernien 
uskomusten mukaan ihminen olisi kulttuurievoluutionsa aikana vapautunut uskomusten kahleista, jalostunut ja 
luonut humaanin sivistyksen, jossa yksilöllä on ensimmäistä kertaa arvoa. Tyypilliseen kehitysmyytin rakentee-
seen kuuluu menneisyyden primitivisointi ja demonisointi, se on välttämätöntä, jotta "nykyaikainen kehitys" saisi  
glooriansa. Monien humanististen tieteiden teoreettiset viitekehykset, arkeologiasta kulttuurintutkimukseen, ovat 
yhä menneisyyden alkukantaistamista, evolutionismia, se antaa niille oikeutuksen kehitysuskonnon palvelukses-
sa.
     Luontoiskulttuurien ihmiset elivät omavaraista, itse tehtyä elämää ja hallitsivat itse luonnonympäristönsä. Näi -
den kulttuurien ihmiset, kuten meillä kaskiviljelijät olivat huolissaan siitä, etteivät loukkaisi ympäristönsä yliluon-
nollisia haltioita tai että suvun vainajat saisivat vuoden sadosta oman osansa, mutta eivät ajatelleet, että heidän 
ympäristönsä yliluonnolliset haltiat odottaisivat jatkuvaa uhraamista ja palvontaa. Pohjoisissa kalastaja-metsästä-
jäkulttuureissa pyyntipaikkojen tuonpuoleisille haltioille, kuten saamelaisten seidoille, annettiin osuus saaliista, ja 
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mitä parempi oli pyyntionni, sitä enemmän seidallekin annettiin ja sitä laajemmalta alueelta ihmiset saapuivat uh-
raamaan. Pyyntipaikan yliluonnolliselle asukkaalle, haltialle, kuului vastavuoroisesti osuus saaliista samoin kuin  
kaskikauden sukukulttuureissa esi-isille. Jos saalis väheni, seitaa rangaistiin, se saatettiin jopa polttaa ja pystyt -
tää uusi seitakivi. Uhraamisessa oli kysymys saaliin tai vuoden sadon jaosta myös kaikkien niiden kesken, jotka 
asuivat ihmisten luonnonympäristössä. Metsästäjä-keräilijöiden kulttuurin ydinrakenteita oli jakaminen. Varhaiset 
luontoiskulttuurit eivät tarvinneet palvontariittejä, kultteja, vasta keskitetyt dynastiat ovat tuoneet kulttuureihin to-
dellisen uskonnollisen palvonnan, ihmisjumalat ja ihmisuhrit. Samanismi ja tietäjyys eivät olleet organisaatioita, 
kirkkoja, eikä samaaneilla enempää kuin tietäjilläkään ollut pysyvää yhteiskunnallista valta-asemaa. Vasta ns.  
korkeakulttuurit ovat tarvinneet jumalia, jotka alistivat ihmisen, pitivät pystyssä organisaatioita, yhteiskunnan hie-
rarkiaa ja keskitettyä ideologista valtaa. Moderni ihminen ei halua katsoa antropologian peiliin eikä nähdä omaa 
ideologista yhtenäiskulttuuriaan, vaan uskottelee olevansa vapaa, yksilöllinen ja kriittinen, henkisesti kulttuurinsa 
yläpuolella.      
     Todellisuudessa keskitettyjen kulttuurien ihmisen on uskottava organisatorinen ideologia  ja  ideologinen 
väkivalta, eikä nykyajan länsimainen yhteiskunta ole vähemmän riippuvainen kulteistaan ja ihmisjumalistaan kuin 
aikaisemmatkaan keskitetyt kulttuurit, muinainen Rooma. Länsimaiden vapaus ja individualismi on massaideolo-
gioita,  massamuotia,  massateollisuutta,  markkinamekanismien herkeämätöntä  manipulaatiota,  herkeämätöntä 
kehitysliturgiaa.  Kehitysuskonto  tarvitsee  pyhiä  paikkoja  kulttipatsaita,  palvontariittien  kiintopisteitä,  jotta  sen 
sanoma säilyisi ”maailman silmissä”. Nykyajan toimijoiden on pienestä pitäen sopeuduttava järjestelmiin, niiden 
taloudellisiin tai tieteellisteknisiin päämääriin eikä milloinkaan aikaisemmin ihmisen ympäristö ole ollut niin täynnä 
riittejä kuin nykyään eivätkä koskaan aikaisemmin erilaiset kultinluojat ole pyrkineet vaikuttamaan ihmismieliin 
niin herkeämättä kuin nykyajan kaupallisessa massakulttuurissa. 

Kultinluojat ja riittientekijät 
Postlokaalisessa ympäristössä uskosta tieteellistekniseen kehitykseen on tulossa kaiken yläpuolelle nouseva he-
gemonia, kulttuurin henkinen ydinrakenne, uskonnoksi muuttunut ideologia, kehitysuskonto tai kehityskultti. Se 
on globaalin meritokratian ideologia, kulttuuria ohjaavat kehityskultin ympärille muodostuneet toimijaryhmät: kul-
tinluojat, myytintekijät ja uskonvartijat. 
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     Kehitysuskonnon kultinluojat pystyttävät ihmisjumalien riittejä postlokaaliseen ympäristöön samaan tapaan 
kuin luontoiskulttuurien tietäjät paikalliseen luontoon. Kulttipapit, tajuntateknikot ja mielen insinöörit: taiteilijat, kir -
joittajat, tutkijat, toimittajat, mainosmiehet, sisällöntuottajat, sakralisaation mestarit koettavat tunkeutua kuluttajien 
tajuntaan, vaikuttaa heidän ajatteluunsa ja maailmankuviinsa. Postlokaalinen kulttuuri tarvitsee yhä suurempia ja 
suurempia ihmisjumalia, maailman vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, postlokaalisen ympäristön suurimpia suorittajia, 
globaaleja heeroksia, joiden ympärille kehittyy kulttuuri, ennen kaikkea kulttuurin markkinointi. Kultinluojien kult-
tuuri on vaikuttamisuutisia, sensaatioita, suuruusanalyysejä, rankinglistoja, merkitysten tulkintoja, legendoja ja 
historioita. Ihmisheerokset pyhittävät teknosysteemien merkityksen, imagon ja brändin, niiden kehityksen suuruu-
den. Kaikki mitä teknosysteemi tekee, on yliluonnollista, kultillista, ideologisesti hyvää ja turvallista, hyvin valvot-
tua.     
      Kehitysuskon julistajien puhe on yhtä hurmoksellista kuin aikaisempienkin uskonnollisten roolinhaltijoiden, ja  
sisältää samat rakenteet kuin muu uskonnollinen retoriikka. Ihmetarinat, legendat, sankarieepokset, spektaakke-
lit ovat kaikki käytössä myös kehitysuskonnon perinteessä. Delokaalinen ja postlokaalinen kulttuuri on täynnä ke-
hitysliturgiaa ja kehityslupauksia; positiivista, myönteistä kehityspuhetta ja muutoksen indoktrinointia. Kehityspa-
pin persuatiivinen julistus sisältää uskonnolliset sanktiot, paratiisin ja helvetin ainekset: hyvän sanoman kaikille 
uskoville ja ikuisen tuomion antikehityksen palvelijoille, kehityspakanoille. Menestyvän toimijan: poliitikon, toimi -
tusjohtajan ja konsultin on opittava positiivinen kehitysretoriikka, pidettävä kehityssanoma jatkuvasti esillä. Meri-
tokratian keskuudessa menestyvät ne, jotka tunnustavat uskonsa; he ovat luotettavia, heidän mukanaan teknos-
ysteemin päämäärät tulevat lähelle. Teknokoneistot luovat jatkuvasti uusia jumalia, oman alueensa yliluonnollisia 
haltioita, suurihmistä ja elämää suurempia kehitysmyyttejä ja kehitysihmeitä. Saattaa olla, että modernin yhteisk-
unnan kultiluojat menettelevät usein samoin kuin seidoille uhraajat. Kulttia pyöritetään niin kauan kuin siitä on 
hyötyä teknosysteemille ja sen toimijoille, etenkin silloin, kun on kysymys mediajumalista, popidoleista, ns. julk-
kiksista, joihin huomiotalous kulloinkin kiinnittyy. Jos julkisuusseidan tuhoamisesta saa suurempia otsikoita, me-
dian kulttijumala häväistään ja luodaan uusi. Massakulttuurin ihminen haluaa luoda ja tuhota jumalansa, ottaa 
ylistäen vastaan ja ristiinnaulita. 
     Postlokaalisessa kulttuurissa yhä suurempi osa meritokratiaa elää luomalla kultteja, markkinoimalla idoleita ja  
guruja, pop- ja rokkitähtiä, urheilijoita, valtiomiehiä, tai tavaroita, joita uusi kehitys tuottaa. Kultinluojat itse ovat  
useimmiten yhteiskunnan marginaali-ihmisiä, niin kuin samaanit ja tietäjätkin ovat olleet, ja saavat merkityksensä 
kehityksen palvelijoina. Mutta ovat ottaneet omistaakseen kehityksen. Kehitysuskon kulttipapit hokevat lakkaa-
matta suuria nimiä, ilman auktoriteettien nimiä ei puhe tai teksti ole uskottava, kehittynyt. Keskitetty, postlokaali -
nen kulttuuri on hierarkioita ja ihmispalvontaa, yhä suurempia kehitysriittejä ja kulttipatsaita, jotka yhdistävät glo -
baalit massat yhteiseen ajatteluun ja yhteiseen suuruuden kokemiseen. Delokaalisessa valtiokulttuurissa ihmisju-
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maluudet ovat olleet kansallisia, postlokaalisessa maailmassa he edustavat jotain kansainvälistä, valtiota suu-
rempaa, koko ihmiskuntaa.       
     Informaatioyhteiskunta ei enää toimi ilman julkisuuskultteja ja suursuorittajia, he hallitsevat kehitystä, vaikutta -
mista, niin menneisyyttä kuin tulevaisuutta. Kehitysheeroksilla on paljon tärkeämpi asema kuin haltioilla ja sei-
doilla entisajan ihmiselle. Kulttuuri on kokonaisuudessaan suuntautunut kehitykseen ja kehityksen mittaamiseen. 
Ihmisen elämän pitää olla kehittämistä ja suorittamista, jotta sillä olisi kulttuurinen merkitys. Nykypäivän kulttime-
ritokratia pyörittää herkeämättä rankinlistoja, laatii maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten luetteloita, globaaleja 
ikonostaaseja; he pystyttävät muistopatsaita, nimeävät kulttikatuja, jopa kokonaisia kaupunkeja ihmisjumalilleen. 
He haluavat osoittaa, että suurihmiset ovat aina läsnä massojen elämässä eikä ympäristö ole mitään ilman py -
hien muistoa. Mikään elämänalue ei jää kulttihierarkian ulkopuolelle. Pikkumeritokratian ympäristöä hallitsevat 
maailman rikkaimmat, kauneimmat ja kuuluisimmat uuden Olympoksen ihmisjumalat, heidän elämäänsä seuraa-
vat yhä suuremmat ihmisjoukot, heidän nimissään myydään menneisyyttä, historiaa ja pyhitetään valta. 
     Kultinluojille historia on yhä vain suuria henkilöitä, johtajia, jotka perustivat dynastian, tutkijoita, jotka mullisti -
vat teknisen kehityksen tai koko maailmankuvan, legendaarisia taiteilijoita, kirjailijoita, säveltäjiä; kaikkein taita-
vimpia tajuntateknikoita ja mielen insinöörejä. Modernin median ja historian narraatiossa ja kulttikielessä ei ole  
olemassa kansallissosialistista Saksaa vaan Hitler, eikä Neuvostoliittoa vaan yksin Stalin. Yli-ihminen otti vallan, 
julisti sodan, pommitti Lontoota, surmasi miljoonia juutalaisia. Johtaja näki kaiken, teki kaiken, hallitsi kansaansa 
kuten vanhan testamentin Israelin jumala. Postlokaalisena aikana, kun kansallisia valtioita ei enää ole, pikkume-
ritokraattien historia on ihmisjumalien historiaa. Neuvostoliitto oli miljoonien ihmisten utopia aikansa feodaalises-
sa ja kapitalistisessa elinympäristössä, he olivat aikansa tavallisia toimijoita ja uskoivat luovansa tulevaisuuden 
valtioyhteisön, jossa ei enää olisi köyhyyttä eikä eriarvoisuutta. Kultinluojien mytologioista heidät on pyyhitty pois, 
unohdettu. Klassisen musiikin globaalisti yhdenmukainen teknosysteemi toimii nykyisin noin kahdenkymmenen 
säveltäjän varassa, tulevaisuudessa jäljelle saattaa jäädä kymmenen tai vain viisi suurinta maailmanneroa, joi-
den tuotteita kaikki sinfoniaorkesterit ja oopperatalot esittävät ja joiden ympärillä kaikuu herkeämätön musiikki -
meritokraattien ylistys. Postlokaalisessa maailmassa talous, yhteiskunta, koko kulttuuri keskittyy äärettömyyteen. 
     Länsimainen meritokratia puhuu jatkuvasti tasa-arvosta, demokratiasta ja omaehtoisuudesta, mutta mikään 
kulttuuri ei ole tehnyt eriarvoisuudesta koko olemassaolonsa perustaa. Hierarkioiden luominen on kehityskulttuu-
rin käyttövoima, olemassaolon keskus, fokus. Kulttuuria on maailman suurin rockmuusikko, kaikkein kuuluisin kir-
jailija, filmitähti, urheilija; kaikkein vaikutusvaltaisin poliitikko, valtionpäämies. Meritokraatti istuu sisällä kaikissa 
keskitetyissä teknosysteemeissä;  hän organisoi  suorituksia,  mittaa,  luokittelee ja  lajittelee lapsia,  koululaisia, 
opiskelijoita, työvoimaa, eläviä ja kuolleita. Hän tuottaa suurihmisiä, länsimaisia elämänkilpailun voittajia, seuloo,  
karsii ja eliminoi. Suorituskoneistoja täydentävät median kultinluojat, pikkumeritokraatit, jotka pyörivät iskelmä-, 
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urheilu- ja elokuvasankarien ympärillä, pystyttävät poliittisia kulttipatsaita, nimeävät maailman suurimpia ihmisiä. 
Media on lakeijoiden kulttuuria. Tällaisessa maailmassa ei koskaan tule olemaan demokratiaa eikä tavallisella ih-
misellä ole edes kulttuurista merkitystä. Tulevaisuudessa kulttuuri on yhä suurempia kehitysrituaaleja, jäljelle jää-
vät yhä suuremmat, globaalit ihmisjumalat, jotka nousevat satojen miljoonien ihmisten taivaalle, joihin kiteytetään 
miljardien ihmisten historia. Vain miljardit ovat kulttuuria.
     Kulttimeritokratian ympäristössä tavallinen ihminen on massaa, joka istuu katsomossa, jonka tehtävänä on ta -
puttaa, palvoa ja ennen kaikkea kuluttaa kulttuuria, pitää pystyssä suorittajien, toimijoiden, esittäjien, nerojen 
asemaa myynti- ja rankinlistoissa. Kuluttajaihmisille myydään kaikkein primitiivisimmät vapaudet, jotta hänet voi -
taisiin privatisoida ja individualisoida yhdenmukaiseen järjestelmään. Gallupdemokratioissa he saavat äänestää 
jumalansa suuruudesta. Yhteisöttömille, yhä irrallisemmille ja yksinäisemmille maailmankansalaisille tajuntateolli -
suudesta on tullut elämän sisältö. Tavalliset ihmiset, tavikset, kokevat ympäristönsä tuote-elämyksinä, virtuaalita-
pahtumina tai kulttuurin sisältö on tajunnantuottajiin identifioitumista, guruttamista, fanittamista, karaokea, muka-
na suorittamista ja toimijoiden jäljittelemistä. Kulttuurille annetaan sama tehtävä kuin huumeille: todellisuuden hä-
vittäminen.

Kehityskultin mytologit 
Myytintekijät tuottavat kehityksen syntymyyttejä, alkukertomuksia ja kehitysuskon riittikielen, uskonnollisen fra-
seologian ja termit, joilla meritokratia jäsentää ympäristönsä.  Myös kehitysuskon myytit perustelevat kultin, ne 
ovat pyhiksi määriteltyjä kertomuksia siitä, kuinka teknosysteemi ja sen kehitys sai alkunsa. Myyttien ja riittien 
avulla tuodaan yhä uudelleen ja uudelleen esille suuret alkutapahtumat ja käännekohdat, perustellaan historia ja 
teknosysteemin päämäärien oikeutus. Keskitetyn kulttuurin ideologit muuttavat yhteisöjen elämän oikeaksi uto-
piaksi ja pyhittävät yhteisen tulevaisuuden. Heillä on hallussaan kehityksen salaisuus. Postlokaalisessa ympäris-
tössä – informaatioyhteiskunnassa, mediamaailmassa, huomiotaloudessa – mikään teknosysteemi ei voi olla 
olemassa ilman syntymyyttiä ja pyhiä kertomuksia. Teknosysteemin historia myytillistetään ja kiinnitetään henki-
löihin. Kehitysuskon myytit kertovat perustajista, edelläkävijöistä, kehityksen alkuunpanijoista ja uuden luojista, 
jotka vihamielisen ympäristönsä vastustuksesta huolimatta saavuttivat voiton; tai kehityksen sankareista, jotka 
kärsivät marttyyrikuoleman. Myös kehitysuskon pyhät kruunaa kärsimyshistoria.
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     Kehitysmyyttien perusrakenne ja sanoma on aina sama. Ihmisen ympäristössä on kehitys, joka muuttaa pri-
mitiivisen menneisyyden kehittyneeksi tulevaisuudeksi. Kaikki mikä oli ennen nykyistä kulttuurievoluutiota, on ke-
hittymätöntä, ja kuten myyttisissä kertomuksissa, kehitys ja kehityksen valtakunta alkaa siitä, missä kehityksen 
sanansaattaja itse seisoo. Vastakkain asetetaan kehitys ja kehittymättömyys; kehitys on jotain positiivista, uutta,  
ihmiskunnan pelastus; kehittymättömyys, alikehitys merkitsee paikoillaan pysymistä ja kulttuurin kuolemaa. Kehi-
tyssanktiot ympäröivät kaikkia kulttuurin alueita; jos talous ei kasva ja kehity, seuraa työttömyys ja köyhyys; jos 
teknosysteemi ei jatkuvasti kehitä teknologiaansa ja toimintastrategiaansa, se häviää kilpailussa; jos ihminen ei 
jatkuvasti kehitä itseään, hän jää jälkeen muista suorittajista ja työmarkkinoiden vaatimuksista. Kehittäminen on 
ainoa tie pelastukseen ja voidakseen kehittyä, teknosysteemien on jatkuvasti kasvettava ja keskityttävä; keskittä-
minen on meritokratian kulttuurilaki. 
     Kehitysuskon kertomukset ovat osa tuotekehittelyä ja markkinointia, menestyksen ja imagon luomista. Yrityk-
set ostavat suursuorittajia mainoksiinsa ikään kuin heidän mukanaolonsa pyhittäisi tuotteen tai ainakin antaisi sil -
le yliarkisen sielun. Ihmisidolit  tuovat julkisuutta, luovat yrityksen brändin, markkinaympäristön mainosjumalat 
ovat kuin yliluonnollisia haltioita ja onnen tuojia, heidän mukanaan menestys seuraa myös ostajia. Kehityseliitti  
manipuloi massoja luomalla kehityshurmosta ja mystifioimalla oman asemansa yhteisen hyvän toteuttajana. Oi-
kea usko voidaan todistaa menneisyyden kehitysihmeillä, oikea kehitys ikään kuin uusintaa aina itseään. Mai-
nokset ja viestit, jopa uutiset pyritään muuttamaan sakraaliteksteiksi tai tietäjän loitsuiksi, ikään kuin julkiselle sa-
nomalle saataisiin siten erityinen maaginen teho. Tekniikka on muokannut ympäristön, jossa vaikuttamisesta on 
tullut  yksi kulttuurin perusrakenteista,  jossa mainonta, poliittinen julistus ja massaviihde kilpailevat  seitojensa 
suuruudesta. Globaali kulttuuri menestyy parhaiden, jos massojen elämä saadaan muutettua idolien palvonnak-
si, kehitysmystiikan kokemiseksi, tulevaisuuden illuusioiksi. Kehitysusko on sekin palvonnan voimaa, hurmosta ja 
täyttymystä, jonka uskovat kokevat kohdatessaan kaiken sen uuden, rajattoman, täydellisen, jonka länsimainen 
kulttuuri voi tarjota.
     Kehityspuhe on täynnä fraaseja, suuria sitaatteja ja sanoiksi kiteytyneitä tunnusmerkkejä, joilla uskon hege-
moniaa pidetään yllä tarvitsematta perustella, mitä kehitys todella merkitsee tai mitä kaikkia seurauksia muutos 
tuo tullessaan. Kaikessa innovatiivisessa toiminnassa pitää nyt olla globaali ulottuvuus ja näkökulma. Kehityk-
seksi määritellyn muutoksen vastustaminen on "jälkijättöistä", "eilispäivää", se ei kuulu enää tähän päivään eikä 
tulevaisuuteen; teknosysteemin esitaistelijoiden omat tavoitteet ovat uuden sukupolven kehitystä. Kehitysuskovil-
le kaikki uusi, innovatiiviseksi julistettu on positiivista; kysymyksessä on usko, jonka hegemonia todistaa oikeak-
si. Kehityskerronnan toinen puoli on tuomio. Uskonnon olemukseen kuluu polaarisuus, mustavalkoisuus, pelas-
tus ja kadotus. Kehityspappienkin repertoaarissa on uhkakuvia siitä, mitä tapahtuu, jos heidän viitoittamaansa 
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kehitystä  ei  seurata.  Hekin  haluavat  omistaa  jumalansa  ja  uskoa,  että  on  olemassa  vain  yksi  totuus,  joka 
tunkeutuu läpi kaiken ympärillä olevan tosiolevaisen maailmankaikkeudesta jokaisen ihmisen elinympäristöön.
     Tulevaisuuden turvayhteiskunnassa hallitsee tieteellisteknisen kehityksen manipulaatio. Kehitystutkimus oh-
jaa poliittista toimintaa ja yksilön elämä tulee yhä riippuvaisemmaksi tutkimustiedosta. Tutkimus antaa vastauk-
sen kaikkiin yksilön ja yhteiskunnan ongelmiin; kaikki mahdolliset elämänalueet ovat jo täynnä opaskirjoja, joissa 
julistetaan  kehitystä,  saarnataan  parannusta,  ohjataan  ihmisen  kasvua.  Kehitysuskon  evankeliumit  tuottavat 
maailmantason suorittajia, kaikkien inhimillisten rajojen voittaja; tajuntateknikot tulkitsevat kaikki yksilön tunteet ja 
elämänkokemukset; ilman korkeimman kehityksen ohjausta postlokaalisella ihmisellä ei ole korkeampaa elämää. 
Teknosysteemien tulee saada kulttuuriympäristönsä vakuutetuksi, että sillä on edessään ainoa oikea tulevaisuus, 
ja teknosysteemissä elävät vakuuttuneiksi, ettei sen ulkopuolelle ole tulevaisuutta.

Kehitysuskon vartijat 
Keskitetyt ideologiat synnyttävät toimijoita, jotka valvovat ympäristönsä puhtautta ja vartioivat yhdenmukaista 
ajattelua. Uskon vartijat kerääntyvät vallan ympärille, he ovat niitä järjestelmän palvelijoita, jotka sopeutuvat ra -
kennemuutoksiin ja haluavat turvata omansa ja lastensa tulevaisuuden. Kaikkiin ideologisiin järjestelmiin syntyy 
johtajien  hovi,  joka  alkaa  vartioida  keskitettyä  valtaa.  Uskon  vartijat  saavat  merkityksensä  ja  asemansa 
ilmiantajina, paljastajina, toisten tuomareina. Kansalaisina kehitysuskon vartijat ovat "kunnon ihmisiä", järjestel-
mälle uskollisia ja omassa elämässään yhteiset vaatimukset täyttäviä, ympäristönsä parhaimmistoa, tai ns. kes-
kiluokkaa. Tuomareina ja vartijoina he ovat säälimättömiä, koska heillä on mielestään kaikkein parhain käsitys,  
oma teoria siitä, mikä on järjestelmän kannalta oikeaa ja välttämätöntä. Omaa maallikkoteoriaansa he pitävät 
jopa tieteellisesti todistettuna tai ainakin omien kokemustensa mukaan vääjäämättömästi paikkansa pitävänä. 
Ideologioiden vartijat uskovat, että heidän toimintansa pelastaa yhteisen asian, maailman tulevaisuuden. Ideolo-
gia antaa aina myös vapauden organisatoriseen julmuuteen, josta järjestelmän palvelijoiden ei yksityisinä ihmisi-
nä tarvitse kantaa vastuuta. Keskitetyssä ideologisessa järjestelmässä on vain yksi totuus, jonka uskon vartijat 
haluavat pelastaa.
     Ideologinen julmuus kuuluu kaikkien keskitettyjen järjestelmien rakenteisiin. Valvontameritokraatteja ovat ol -
leet hurskaat maallikot, jotka kristillisen kirkon piirissä paljastivat syntisiä, siveettömiä, paholaisen valtaan joutu-
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neita ihmisiä, toteuttivat kirkkolakia. Suomessakin papit ja oppineet vaativat, että pyhät vainajien puut oli kaadet -
tava ja niskuroivat seurakuntalaiset pantava jalkapuuhun. Lopulta aikansa yhteiskunnalliset vaikuttajat loivat kris-
tillisen kirkon piirissä kokonaisen noituuskulttuurin, siihen kuului oppi diabolismista, noitasapatista ja antikristuk-
sen palvelemisesta, ja kehittivät välineitä, joilla paholaisen palvelijat tunnistettiin ja saatiin tunnustamaan tekon-
sa.  Noitavainot olivat poliittista vallankäyttöä, eivät kansanuskoa tai kansan keskuudesta lähtenyttä taikauskoa, 
eivätkä ne synny silloin, kun uutta uskoa levitetään, vaan vasta myöhemmin, kenties vuosisatojenkin kuluttua, 
kuten kristinuskon piirissä. Ne syntyvät sen jälkeen, kun uusi ideologia on saanut hegemonisen valta-aseman 
eikä sillä enää ole ulkoisia vastustajia. Noitavainot ovat ideologian sisäistä valtataistelua, joka alkaa eliitin piiris -
sä, mutta leviää kaikkiin kerroksiin, missä keskitetty järjestelmä toimii ja antaa mahdollisuudet toisten ihmisten 
eliminoimiseen.(1 
    Noitavainojen prosessi toistui kommunistimaissa, joissa aikansa ideologian vartijat ja hyvät kommunistit, yh -
teiskunnan parhaimmistoon kuuluvat puolueen jäsenet määrittelivät, tutkivat, tuomitsivat ja eliminoivat ideologian 
vastustajat, kansan viholliset. Ideologisissa puhdistuksissa kilpaillaan siitä, kuka on parhain, oikeaoppisin ideolo-
gi ja aatteen palvelija, ja voittajia ovat ne, jotka kykenevät häikäilemättömimmin perustelemaan väkivallan oikeu-
tuksen. Ideologisissa vainoissa on kysymys myös siitä, että ideologia antaa oikeuden eliminoida vastustajat py-
syvästi ja lopullisesti pois yhteiskunnasta. Paholaisen, antijumalan palveleminen teki syyllisistä epäihmisiä, mo-
raalisesti niin turmeltuneita, että heidät täytyi tuhota fyysisesti ja henkisesti, kiduttaa kuoliaaksi tai polttaa roviolla, 
jotta edes heidän sielunsa voitaisiin pelastaa. Keskeistä on vastaihmisten dehumaanistaminen. Oikean ideolo-
gian vastustajat leimataan eettisesti ja moraalisesti epäihmisiksi, niin turmeltuneiksi, että heidät on eliminoitava, 
jotta kaikki muut ihmiset pelastuisivat. Kun noitavainot alkavat, eivät organisaation toimijat enää kykene pysäyttä-
mään prosessia, kaikkein vähiten siihen pystyy korkein ideologinen johto, diktaattori. Kysymys on perimmäisestä 
uskosta ja sen säilyttämisestä. Jos aikansa paholaisoppi tai kommunistien oppi kansan vihollisista olisi paljastu-
nut vääräksi, koko ideologinen järjestelmä – uskontomeritokraattien kirkko ja puoluemeritokraattien kansandemo-
kratia – olisi menettänyt uskottavuutensa. 
     Keskitettyjä ideologioita seuraavat noitavainot, niin on ollut menneisyydessä ja niin tapahtuu myös tulevaisuu-
dessa. Uusi tulkinta ihmiskunnan historiasta tulee leimaamaan kansallisvaltiot menneisyyden väkivaltaisimmiksi 
rakenteiksi,  niiden menneisyyteen kuuluvat keskitetty, säälimätön vallankäyttö, julmat sodat, pakkotyöt, kansa-
laisten sorto. Kehitysuskon retoriikassa menneisyyden syyllistäminen, demonisointi on aina palvellut uutta valta-
ideologiaa. Saattaa olla, ettei yhtä suurta ideologista valtajärjestelmää enää synny, mutta jokainen teknosysteemi 
tulee toimimaan samoin kuin keskitetty ideologia ja tavalla tai toisella eliminoimaan ne, jotka epäilevät sen toi-
mintatapoja ja yhteiskunnallista etiikkaa. Kysymys on meritokraattien keskinäisestä sisällissodasta. Kehitysus-
kontokaan ei voi pitää rinnallaan epäuskoa, joka asettaisi kyseenalaiseksi sen opit ja tulevaisuuden visiot. Kuinka 
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paljon kehitysuhreja tarvitaan? Kristillisissä noitavainoissa tuomittiin kuolemaan kymmeniä tuhansia ihmisiä, ta-
vallisia ihmisiä. On laskettu, että kommunistinen ideologia vaati yli sata miljoonaa uhria; jos kehitys kulkee kohti  
täydellistä, tulevaisuuden keskitetty ideologia vaatii jo miljardien ihmisten elämän. Myös organisatorinen julmuus 
finaalistuu. 

1) Noitavainoista viittaan tässä vain Suomen perinneatlakseen (Sarmela 1995), josta voi päästä kiinni aihetta koskevaan tutkimuk-
seen. Kommunismin uhreista: Courtois 2001, myös kapitalismin uhreista on tehty laskelmia (Perrault – Cury 1998) ja niitä väitetään 
olevan vielä enemmän. Tulevaisuudessa näitäkin tietoja käytetään osoittamaan, kuinka alistavia ja väkivaltaisia kansallisvaltiot ovat  
olleet. 

Matkalla postlokaaliseen kulttuuriin 

Maailmankansalaisten yhteiskunta  
Meritokratian kulttuurilaki on keskittyminen, ja keskittymisen päätepiste: globaali, universaalisti toimiva yhtenäis-
kulttuuri on jo näkyvissä. Käytössä on tekniikka, jolla maailmankulttuuri voidaan toteuttaa. Kulttuuri on aina ollut  
niin suuri kuin se tekniikka, jolla sitä hallitaan. Valtiokulttuurien jälkeen ovat ilmeisesti syntymässä mantereenlaa-
juiset järjestelmät, maanosakeskukset, postlokaalinen maailmankulttuuri, digitaaliset maailmanaivot. Ympäristö 
on rajattomuutta, se on yläpuolella kaiken paikallisuuden. Postlokaalisen todellisuuden tuottaa superteknologia:  
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globaalit viestintäverkot, maailmantietokoneet, robottijärjestelmät, joilla voidaan ohjata ja valvoa yhä suurempia 
kokonaisuuksia, ihmislaumoja. Organisatorisesti tehokas tieteellistekninen kulttuuri keskittyy lopulta universaalik-
si. Vain globaalit teknosysteemit kykenevät enää tuottamaan uusia innovaatioita, uutta ympäristöteknologiaa ja 
arkikulttuuria, maailmankanavien folklorea. Vain miljardit ovat kulttuuria.  
     Agraaristen kyläkulttuurien jälkeen Eurooppaan syntyi keskitettyjä kehitysvaltioita, jotka pyrkivät toteuttamaan 
sosialistista, kansallissosialistista tai kapitalistista ihanneyhteiskuntaa. Globaalistuvassa ympäristössä on jäänyt 
jäljelle kapitalismi, se toteuttaa omaa maailmanvallankumoustaan, luo globaalia kulutuskulttuuria ja levittää totaa-
lista kasvun ja kehityksen ideologiaa kaikkialle maailmaan. Kapitalismi, pääomatalous on delokaalisen ja postlo-
kaalisen ympäristön tuote, siitä on tullut voittaja, ja nykyinen kehitysmeritokraattien hegemonia valaa uskoa, että 
kapitalistinen maailmantalous jatkuu ja että ns. uusliberalismi on ideologia, joka voi toteuttaa kaikkien ihmisten 
yhteisen hyvinvoinnin, täydellisen kulttuurin. Todellisuudessa eri alojen teknosysteemit käyvät herkeämätöntä kil-
paa markkinaosuuksista, palvelualueista, ja ainoa eettinen olemassaolon perusta on taloudellinen menestymi-
nen. Jokainen teknosysteemi pyrkii monopoliasemaan ja luomaan oman alueensa sisäisessä kilpailussa toimin-
tastrategioita, joilla ne voittavat muut ja kykenevät ottamaan koko toiminta-alueensa itselleen
     Taloudellinen kehitys on yhä kovempaa sopeutumista globalisaatioon, kaikkien kansojen talouskilpailuun ja 
tieteellistekniseen kehitykseen, jonka lopputuloksena on finalisaatio, maapallonlaajuinen yhtenäiskulttuuri. Kehi-
tyksen profeetoiksi ovat nousseet globalisaattorit, maanosavaltioiden luojat, planetaarisen kaupan vapauden ju-
listajat, joiden kehityskirkko nousee kansallisvaltioiden yläpuolelle. Kansallisvaltioita hallitaan käsitteellä kilpailu-
kyky. Se on kuin jumalan ruoska. Menestyminen maapallonlaajuisilla markkinoilla edellyttää, että kansallisvaltioi-
den kaikki taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet on sopeutettava globaalin talouden vaatimuksiin. Täs-
sä talouskilpailussa voittajavaltioiden on keskityttävä tuottamaan kansainvälistä työvoimaa ja supistettava palk-
ka- ja sosiaalimenot minimiin, raivattava pois kaikki kansalliset esteet, se tarkoittaa: lopetettava ns. hyvinvointi-
valtio. Globalisaatio on jo nostanut maailmaan niin suunnattoman rikkaan valtaeliitin, ettei se tarvitse kansallis-
valtioita, vaan katsoo kaikkia maailman ihmisiä ikään kuin orjatyövoimana, jatkuvan kasvun ja keskittämisen väli-
kappaleina. Maailmantalous hallitsee Suomenkin elinympäristöä eikä suomalaisilla ole muuta vaihtoehtoa kuin 
olla mukana pelastamassa kansainvälistä finanssi-, pankki- ja rahajärjestelmiä, luomassa ylikansallista valvon-
taa, yhteistä maailmanhallitusta. Muita vaihtoehtoja nykyinen kehitysideologia ei kykene esittämään eikä yksi-
kään kansallisvaltio pääse enää irtautumaan nykyajan kulttuuriympäristöstään. Vasta maailmanlaajuisen kasvun 
romahtaminen voi vapauttaa kansallisvaltiot, jos niitä enää on olemassa.     
    Toisen maailmansodan jälkeen kulttuuriantropologiassakin korostettiin kulttuurien erikoislaatuisuutta ja sisäistä 
integraatiota. Funktionalismin mukaan jokaisella instituutiolla oli oma tehtävänsä kulttuurin kokonaisuudessa, et-
notiede korosti eri kulttuurien ainutlaatuisuutta. Kulttuuri oli integroitunut kokonaisuus, johon sen jäsenet olivat 
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kasvaneet, enkulturoituneet, ja vain he kykenivät ymmärtämään ja tulkitsemaan omaa kulttuuriaan. Vielä symbo-
lismikin on korostanut intrakulttuurisuutta ja ihmisen sidonnaisuutta omaan kulttuuriinsa. Symboleilla, merkeillä ja 
kielellisillä ilmauksilla on kulttuurin sisäinen merkitys, niiden perimmäinen sanoma avautuu syvimmiltään vain 
kulttuurin jäsenille. Postlokaalisessa maailmassa kulttuureita ovat teknosysteemit, niillä on omat sisäiset kieliku-
vansa, symbolinsa ja ammattisanastonsa, mutta ne ovat universaaleja ja toimivat paikallisten yhteiskuntien ylä-
puolella. Yhteisiä kulttuuriselityksiä antaa evoluutio-oppi, sosiobiologia ja evoluutiopsykologia, ne perustelevat ih-
mislajin käyttäytymisen. Biologiset selitykset eivät puhu erilaisista kulttuureista vaan ihmislajin käyttäytymisestä 
ja ihmislajin kulttuurievoluutiosta. On vain yksi kulttuuri, globaalin, etnisistä ja rodullisista eroista vapautuneen 
maailmanihmisen yhteinen kulttuuri. Luonnosta on tullut paikallisen kulttuurin korvike, ihmisyhteisöä tärkeämpiä 
ovat paikallisen luonnon ekosysteemit, paikalliset kasvit ja eläimet. Kansojen ja  etnisten ryhmien tilalle syntyy 
maailmankansalainen, jonka on sopeuduttava tieteellistekniseen maailmanympäristöönsä. Kehitysuskon ideolo-
ginen sanoma on selkeä: vain sopeutuneimmat jäävät eloon. Se koskee myös ihmisen sopeutumista kulttuuriym-
päristöönsä. Planetaarisessa ympäristössä elämä on sattumanvarainen prosessi, kirjoitettu satunnaisiin geenei-
hin, yksi miljardeista mahdollisuuksista, eikä kulttuurievoluutiolla ole etiikkaa eikä muuta korkeampaa päämäärää 
kuin taloudellinen kasvu ja tieteellistekninen valvonta. Eikä postlokaalinen kulttuuri voi toimiakaan ilman kaikkialle 
ulottuvaa, ubiikkia ympäristön ja ihmisen valvontaa. 
     Suomalaisten pitää nyt siis oppia ymmärtämään, mitä merkitsee, että maailma on yhtä talousaluetta, ettei  
markkinoilla ole rajoja. Sellaisessa ympäristössä kaikki rajat, paikallinen erilaisuus, kansallisten kulttuurien erilai-
set rakenteet, arvot ja normit menettävät merkityksensä. Suomi on jo kokonaisuudessaan suuntautunut kansain-
välisyyteen. Kansainvälisesti menestyneet konsernit ovat ikään kuin suomalaisuuden perusta, vaikkeivät suoma-
laiset niitä omistaisikaan. Englanti, maailmankieli tunkeutuu vähitellen suomalaisen kulttuurin kieleksi; Suomessa 
on käynnissä "kielenvaihto",  suomalaiset jäljittelevät kaikkea kansainvälistä, harjoittavat sana- ja nimimagiaa, 
muuttavat vähitellen suomen kielen rakenteita ja verbaalista jäsentämistä. Pienetkin liikeyritykset vaihtavat ni-
mensä kansainväliseksi, euronimiksi; sama koskee lapsille annettuja etunimiä, niidenkin tulee olla sellaisia, että 
ne ovat käyttökelpoisia kaikkialla, maailmankansalaisten nimiä. Suomalaisia ei enää kasvateta elämään omalla 
kotipaikallaan, ei edes Suomessa. Uudet sukupolvet tuotetaan, koulutetaan ja sopeutetaan kansainväliseksi työ-
voimaksi, johonkin ulkoapäin ohjattuun kulttuuriin, joka koko ajan kehittyy, muuttuu ja on menossa kohti maail-
manyhteisöä. Kestää tuskin kauaakaan, kun suomalaisuus muuttuu globaaliin kehitykseen samaistuneiden pik-
kumeritokraattien kielessä menneisyyden kulttuuriksi.          
     Digitaalitekniikka tekee mahdolliseksi hallita globaalia talousjärjestelmää, uusintaa tuotantoa, hyödyntää luon-
toa ja ihmistä. Rajana on vain maapallo. Rajaton kasvu on törmäämässä maapallon rajallisuuteen, ympäristöon-
gelmiin.  Maailmantalouden pelastajatkin ovat jo ilmestyneet julkisuuteen. Uutena vaihtoehtona tarjotaan mm. 
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ekologista tai resurssipohjaista kapitalismia. Se tarkoittaa, että resurssien käyttö ja kulutus on otettava mukaan 
tuotantokustannuksiin, lisättävä tuotteiden hintoihin; talouselämä saataisiin näin tunnustamaan, mitkä ovat  tuo-
tannon kaikki ympäristökustannukset. Käytännössä tällainen resurssitalous merkitsisi jatkuvasti kasvavaa ympä-
ristön ja lopulta myös ihmisten valvontaa, hiilijalanjälkien diktatuuria. Olen vuosikymmeniä ollut mukana vihreissä 
liikkeissä, mm. Vihreässä Elämänsuojelun Liitossa, joka on esittänyt vaihtoehdoksi paikallisen talouden, mah-
dollisimman suuren paikallisen omavaraisuuden. Se toisi takaisin myös erilaiset paikalliset kulttuurit. Nykyisin on 
jo olemassa talouskasvun vastaliikkeitä, jotka uskovat, että jatkuvan kasvun pakko voidaan pysäyttää ja kulutus-
ta vähentää. Kulutuksen vastustajat ovat perustaneet ”jakamistalouksia”, kaupunkiverkostoja, joiden piirissä au-
tetaan vastavuoroisesti toisia, lainataan työkaluja ja muita tavaroita, tehdään talkoilla yhdessä. Paikallistalouteen 
pyrkivät  puhuvat  lähiruuasta  ja  uskovat,  että  tulevaisuudessa  urbaanitkin  ihmiset  oppivat  selviytymään  yhä 
enemmän yhdessä ja vaikkapa kasvattamaan itse ruokansa myös kaupungeissa talojen katoilla ja seinustoil la. 
Globalisaation varjossa on kuitenkin paljon kysymyksiä. Jos kaikki ihmiset pyrkisivät vähentämään kulutuksensa 
minimiin, kuinka paljon uusia työttömiä tulisi teollistuneeseen maailmaan? Kuinka moni urbaani kansalainen voisi 
palata paikallisyhteisöihin ja aloittaa oman ruuan kasvattamisen?  Pitäisikö vain odottaa, että maapallon väkiluku 
alkaa pienentyä? Kuinka suuri rakennemuutos tarvitaan ja minkälaiseen tekniikkaan se perustuisi? Olisiko yksi 
vaihtoehto nykyisen kaltainen järjestelmä, joka vain ei kasva, vaan keskittyy pysymään tasapainossa.
    Talouskasvu tulee  ennen pitkää loppumaan, ja tavaroiden kulutuskin voi saavuttaa kyllästymispisteensä, mut-
ta loppuuko samalla vapaa markkinatalous ja millaisia voisivat olla uudet yhteiskuntarakenteet? Globaalin, plane-
taarisen yhtenäiskulttuurin varjossa ei paluuta paikallisuuteen ole, uuden tulevaisuuden voi tuoda vain uusi totaa-
linen ympäristönmuutos ja maailmankapitalismin tuhoutuminen. Toistaiseksi, kun kansainvälistä taloutta ei voida 
rajoittaa, pelastusmeritokratia alkaa säädellä tavallisten ihmisten kulutusta, valvoa jokaisen maailmankansalais-
en hiilijalanjälkeä. Ehkä se on se finaalinen kulttuuri, jossa toteutuu  tieteellisteknisen valvonnan täydellisyys, jos-
sa ihminen elää, kun häneltä jää oikeankokoinen hiilijalanjälki, ja kuolee, kun hiilijalanjälki pyyhitään pois. 

Globalisaatioteorioista ja maailmankaupan vaikutuksesta kulttuuriin ja yhteiskuntaan kirjoitettiin 1990-luvulla, esim. Amin – Thrift  
1994; Redclift– Benton 1994; Featherstone –  Lash –  Robertson 1995; Waters 1995; Spybey 1996; Hausen 1997; Inglehart 1997;  
(Sarmela 1996). 2000-luvulla on alettu esittää yhä jyrkempää maailmankapitalismin, uusliberalismin ja globalisaation kritiikkiä, kapi -
talismin tilasta on ruvettu yhä avoimemmin käyttämään nimityksiä vulgaari-, riisto-, ryöstö- ja rosvokapitalismi, linnoissaan asuvien  
rosvoritarien paluu, ja pidetty talousmuotona, joka perustuu jatkuvan kasvun vaatimukseen ja luonnonvarojen maksimaaliseen käyt -
töön; mainittakoon tässä vain Kaplan 2000; 2001; Chomsky 2000; Klein 2001, 2008; Taivalsaari 1997; Kuisma 2010; maailmankapi -
talismi on tavaratuotannon kuljetusten kannalta epärationaalinen (esim. Tammilehto 2009) ja epädemokraattinen. On laskettu, että  
147 yritystä hallitsee 40 % maailmataloudesta (Vitali – Glattfelder – Battiston 2011; Korten 1995). Monopolistuminen jatkuu ja glo -
balisaatio on yhä harvempien superkonsernin maailmanpeliä, jota vastaan pitäisi löytää kansainvälisiä järjestelmiä, maailmanhalli -
tus. EVA on julkaissut neljä skenaariota siitä, mitä tulee globalisaation jälkeen; paluuta taloudellisesti itsenäisiin kansallisvaltioihin ei  
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enää ole (Tulevaisuuden Pelikentät). Maaosien välisen talouskilpailun on myös ennustettu johtavat sivilisaatioiden, suurten uskonto-
jen väliseen konfliktiin (Mittelman 2010). 
     Vihreä Elämänsuojelun Liiton lokaalisen talouden ja kulttuurin ohjelma on Internetissä, seuran piirissä kirjoittavat mm. Göran  
Ekström, Irma Kerppola-Sirola, Pentti Linkola, Erkki Lähde, Taito Mikkonen, Eero Paloheimo, Kari Sirola, Eero Taipalsaari, Leena  
Vilkka.  Viime vuosina on talouskasvua vastaan on noussut mm. décroissance/degrowth-liike (Latouche 2009; Jackson 2009) Suo -
messa ks. Degrowthfinland.fi. Ulvila – Pasanen 2009. Kulutuksen ehtymisestä ja paikallisuuden paluusta mm. Hines 2001; Kac-
zynski 2008; Orlov 2009; Laitinen 2012.

Teknosysteemien kulttuuri
Kun yli kolmekymmentä vuotta sitten (1975) kirjoitin artikkelin ”Mitä on kulttuuri-imperialismi” ja lähetin sen erää-
seen kansainväliseen kulttuuriantropologian julkaisuun, useimpien arvioijien kommentit olivat suorastaan tuohtu-
neita. Sellaisia kulttuurin muutoksia ei tapahtuisi; silloin tuli uskoa, että kulttuuri on jatkumo ja reprodusoi itsensä, 
uusintaa vanhat rakenteensa kadottamatta kollektiivista muistiaan. Kirjoitusta ei julkaistu. Länsimaissa kulttuuri-
-imperialismi oli kielletty termi, se kuului vain itäsaksalaisten tutkijoiden kieleen. Tänä päivänä kulttuuri-imperialis -
mi on amerikkalaisen kulttuurientutkimuksen muotitermi, mutta sillä tarkoitetaan länsimaisen viihdeteollisuuden 
ylivaltaa. Miksi angloamerikkalainen TV-viihde, elokuvat, musiikki, kirjallisuus leviävät vastustamattomasti kaikkiin 
maailman kolkkiin? Käsite on rajattu erikoistuneille mediatutkijoille, silloin voi keskittyä tajuntateollisuuteen ja jät -
tää huomaamatta, että rakennemuutokset koskevat kaikkia elämänaloja: taloutta, kansallisvaltioita, yhteiskunnan 
kaikkia rakenteita,  ihmisten koko elämää.  Postlokaalisessa yhteiskunnassa ihminen ”vapautuu” viimeisistäkin 
paikallisuuden kahleista. Paikallisyhteisöjen eettiset rakenteet, kuten hyvät tavat, lähimmäisenrakkaus, naapu-
rien auttaminen ja vanhempien kunnioittaminen ovat jo menettäneet merkityksensä, nyt vuorossa on hyvinvointi-
valtion eettinen perusta. Korkeauskontojen yhteisöllisen moraalin korvaa evoluutioetiikka, yli-ihmis-ideologia tai  
biologinen moraalioppi. Yksityisen ihmisen eettistä käyttäytymistä ja elämäntapaa punnitaan suhteessa luontoon 
ja kehitykseen; uskonnollisten ihmeiden tilalle ovat tulleet tieteellistekniset kehitysihmeet, jumalasuhteen tilalle 
luontosuhde.  
    Tulevaisuudessa menettävät merkityksensä myös rakenteet, jotka ovat ylläpitäneet paikalliskulttuurien turval -
lista elämää, sukupuolten välisiä suhteita ja sukujen tulevaisuutta. Perhe ei enää postlokaalisessa maailmassa 
kykene säilymään yhdessäolo-, reproduktio- eikä työyksikkönä. Suomen kaltaisessa Skandinavian maassa ei  
enää ole moraalinormeja, jotka säätelisivät esiaviollista seurustelua, ja kyläkulttuurien aikakauteen verrattuna 
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avioliitot ovat lyhytaikaisia parisuhteita, yhä useammat elävät yksin tai erilaisissa uusperheissä. Vain uskonnolli-
set ryhmät pitävät kiinni vanhoista perhe- ja moraaliarvoista. Kulttuuriantropologian näkökulmasta länsimaissa 
vallitsee oikeastaan jo seksuaalimoraalinen normittomuus, promiskuiteetti, ja ns. seriaalinen moniavioisuus eli  
sarjapolygamia, jolle ovat ominaisia toisiaan seuraavat avio- ja avoliitot, tai tilapäissuhteet. Nuoret kasvavat ”va-
paaseen maailmaan”, moderni taide, kirjallisuus, elokuvat, koko länsimainen tajuntateollisuus elää seksistä, por-
nosta ja väkivallasta, kilpailee pahuuden ja rappion kuvaamisessa. Uuden vapaan sukupolven tytöt ovat omaksu-
neen seksuaalisen tasa-arvon, käyttävät alkoholia ja muita huumeita ja etsivät seksikokemuksia samalla tavalla 
kuin ikäisensä pojatkin. Uusliberalistinen massamedia on tehnyt naurunalaiseksi paikallisyhteisöjen ja kansalli-
sen kulttuurin ihmisihanteet ja muokannut uusiksi ihmistyypeiksi ”vapaat”, ”yksilölliset”, ”kapinalliset” massaihmi-
set. Nämä ihmiset eivät kykene elämään yhteisöissä eivätkä kokemaan solidaarisuutta "lähimmäistensä" kanssa; 
he voivat elää vain itselleen.   
     Meritokratia ottaa kansalaisensa syntymästä lähtien haltuunsa: mittaa, luokittelee ja sopeuttaa kulttuurin hie-
rarkiaan. Paikallisten ihmisten tilalle teknokoneistot tuottavat sopeutujia, joiden tulee selvitä organisaatioissa, so-
peutua kansainväliseen tulevaisuuteen, postlokaaliseen ympäristöön. Teknosysteemien ympäristö jäsennetään ja 
hallitaan tietokoneohjelmilla, ihminen yksilönäkin on muistisiru tai numero mannerkulttuurin työvoima-, sosiaali- ja 
kulutustilastoissa, ja tulevaisuusennusteissa. Ekologinen voittaja on maailmantason meritokraatti, yhdenmukai-
sen maailmanympäristön suorittaja ja globaalin standarditiedon osaaja. Ihanteena ei enää ole hyvä kyläläinen tai  
suomalainen, vaan yksilö, narsismiin asti itseensä keskittynyt egoihminen, julkisuuden suorittajaheeros, voittaja, 
joka on lyönyt alas lähimmäisensä, kanssaihmisensä. 
     Kaupallisessa kulttuurissa menestyminen käsitetään mahdollisuudeksi kuluttaa teknosysteemien tuottamia ta-
varoita ja palveluja.  Rikas elämä on uusien digitaalisten välineiden hankkimista, jatkuvaa kulttuurikokemusten 
ostamista, omia projekteja ja harrastuksia, oman kehon palvontaa, alati vaihtuvia ihmissuhde-elämyksiä, seikkai-
lemista mielen insinöörien luomassa virtuaalimaailmassa. Kulttuurisesti tärkeintä on vaikuttaa massoihin: kulutta-
jiin, äänestäjiin, katsojiin. Todellista ja merkittävää on kulttuuriteollisuus, jolla on kaupallinen arvo, jota myydään 
ja ostetaan kaikkialla maailmassa. Postlokaalisessa kulttuurissa kaikille markkinoidaan samat tajuntateollisuuden 
tuotteet, sama globaali matkiminen ja kuluttamisen yhdenmukaisuus. Siinä maailmassa kulttuuria ei enää ole ta-
vallisten ihmisten elämä, kylien elämä eikä itse tehty ympäristö, ei omavaraisuus eikä omaehtoisuus.    
     Postlokaalisen ihmisen elämänkokemukset tuottaa kansainvälinen palveluteknologia ja rakenteellisesti yhden-
mukainen elämys-, tajunta- ja illuusioteollisuus. Ihminen elää yhä kiinteämmin mediaympäristössä, televerkos-
toissa, taivaskanavien tiedotusriiteissä. Paikalliset kertomukset ovat muuttuneet maailmankertomuksiksi, niiden 
sankareita ovat suursuorittajat, TV-samaanit, ihmisjumalat. Perinteentaitajien tilalla ovat ammattimaiset kulttuu-
rintuottajien teknosysteemit. Folklore on ihmiskunnan tajunnan tuottamista, universaaleja elämyksiä, ihmishen-
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gen rajattomuutta. Kulttuuri ei enää ole yhdessä elämistä, vaan ihmisen hallintaa, sen tehtävänä on pikemminkin 
siirtää ihminen pois hänen omasta fyysisestä elämästään johonkin muuhun todellisuuteen, kybertilaan, virtuaali -
ympäristöön, metakulttuuriin. Kulttuurilla on sama tehtävä kuin huumeilla: todellisuuden hävittäminen. Globaalis-
sa ympäristössä kulttuuri on kaikkialla rakenteellisesti yhdenmukaista, sen tuottavat keskitetyt tieteen, taiteen ja 
viihteen teknokoneistot, joiden tulevaisuuden sanelee sopeutuminen universaalin kehityksen vaatimuksiin. Kult -
tuuri on teollisuutta, jota tuottavat alan ammattisuorittajat, tajuntateknikot ja mielen insinöörit. Yhteisölliset tavat,  
kylähäät ja kylähautajaiset, ovat menettäneet merkityksensä tai korvautuneet ostopalveluilla. Viihdetekniikan ke-
hittyessä nuorten kylätanssit ja illanistujaiset ovat kasvaneet mammuttimaisiksi massatapahtumiksi, rokkikonser-
teiksi; musiikista, lauluista ja folkloresta on tullut maailman kansojen yhteistä tajuntateollisuutta, länsimaista kult -
tuuri-imperialismia. Paikallisten ihmistyyppien tilalle ovat nousseet kansalliset merkkimiehet, nykyisin globaalit  
suurihmiset, joiden ympärille keskittyy media ja historia. Globaali folklore kertoo ihmiskunnan sankareista, joiden 
elämänvaiheisiin ja sankaritekoihin massaihmiset voivat identifioitua ja joiden TV-rituaaleissa, häissä ja hautajai-
sissa he voivat kokea maailman kaikkien ihmisten yhteisyyden. Maailmantason viihdejulkkikset ovat yksilöihmi-
sen kybertilassa aina läsnä.
     Elämystuotannon on jatkuvasti kasvettava. Teknosysteemien ympäristössä ihmisen syntymäpaikka, kotipaik-
ka ja hautausmaa ovat menettäneet merkityksensä, oman suvun pyhä puu on kenties olemassa jossain virtuaali-
todellisuudessa. Kulttuurin kehitys on tajunta- ja kontrollitekniikan kehitystä. Henkilökohtaiset tajuntavälineet seu-
raavat kuluttajia kaikkialle, elinympäristön tapahtumia ohjaavat älykortit, mikro- ja nanosirut; kansalaisten joka-
päiväistä elämää valvoo ubiikki, kaikkialla läsnä oleva teknoäly. 
     Globaali tajuntateollisuus uhkaa korvata arkitodellisuuden, tavallinen ihminen voi identifioitua keinoympäris-
töön, kuluttaa teknisesti yhä täydellisempiä mielen kokemuksia, terapiaoppeja ja olemassaolon selityksiä. Kult-
tuurin rikkaus on elämysten tuottamista ja kuluttamista, tulevaisuuden kokemisen mahdollisuuksia. Ihminen saa 
viihdyttää itseään, kuluttaa yhä enemmän itsensä viihdyttämisen vapauksia, seksiä, väkivaltaa, ja huumeita. Hän 
oppii rakentamaan itse itsensä, harjoittamaan itsehoitoa, itseuskontoa, itserakkautta. Etnisyys, yhteisöllisyys niin 
kuin luontokin voidaan kokea mediamaailmassa tai läpikäydä omassa elämässä. Postlokaalinen ihminen voi ha-
lutessaan siirtyä kulttuurista toiseen, historiasta toiseen, kuunnella kaikkien kansojen kansanlauluja, järjestää 
elämänkaarensa aikana erilaisia häärituaaleja, tuottaa itselleen erilaisia etnisiä kokemuksia, tilapäistä täydelli -
syyttä. Yhteisöjen katoaminen ja kilpailuympäristön koveneminen ovat tuoneet delokaaliseen yhteiskuntaan so-
peutumisongelmia, jotka uhkaavat finalisaatiota ja uskoa aineelliseen kehitykseen. Tilastojen valossa suomalai -
silla on yhä enemmän henkisiä ongelmia, he uupuvat työssään, käyttävät yhä enemmän psyyken lääkkeitä ja eri-
laisia huumeita. Yhä useammat nuoret putoavat koulutuskilpailussa ja syrjäytyvät; länsimaisissa yhteiskunnissa 
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on yhä enemmän nuoria, jotka haluavat tuhota oman elämänsä, tulevaisuutensa, joilla ei ole mitään, minkä vuok-
si elää. Kulttuuri toimii terapiakoneistojen ja kontrollijärjestelmien varassa. 
 
Johdanto on koottu teksteistä, joita olen kirjoittanut mm. teokseen Rakennemuutos tulevaisuuteen. Postlokaalinen kulttuuri ja Suo-
mi (1989, Internet-versio 2007); kirjoituskokoelmaan Kehitysuskon kansa (Internet-kirja 2007) ja Suomen perinneatlaksen englan-
ninkielisen (viimeisen) version johdantolukuun (Finnish Folklore Atlas 2009).
    Suomen kaupallinen kulttuuri elää angloamerikkalaisen kulttuuri-imperialismin varjossa. Käyttäessäni termiä kulttuuri-imperialismi  
1977 (1975) tarkoitin sillä länsimaisen kulttuuri rakenteellista ylivaltaa, joka johtaa teknisten, taloudellisten ja kulttuuristen rakentei -
den  yhdenmukaistumiseen  kaikkialla  maailmassa.  Kommunikaatiotutkimuksessa sillä  tarkoitetaan  yleisesti  angloamerikkalaisen 
viihdeteollisuuden (populaarimusiikin, TV-formaattien, elokuvien ym.) kaupallista ylivaltaa, esim. Tomlinson 1991; Internet kirjoituk -
sissa Sam Pak, Reception, Identity, and the Global Village. Television in the Fourth World, Vol. 3, issue 1 (2000) ja Livingston  A.  
White, Reconsidering cultural imperialism theory. Paper Competition Winner: Global Fusion 2000. Whiten kirjoituksen johdan toon 
on koottu termejä, joita länsimaiden ylivallasta on käytetty: "media imperialism" (Boyd-Barrett 1977); "structural imperialism" (Gal-
tung 1979);  "cultural  dependency and domination"  (Link 1984;  Mohammadi 1995);  "cultural  synchronization" (Hamelink 1983);  
"electronic colonialism" (McPhail 1987); "communication imperialism" (Sui-Nam Lee 1988); "ideological imperialism" and "economic  
imperialism" (Mattleart 1994). Vaikka määritelmissä käsitettä on laajennettu globaaliin talouteen, kukaan ei oikeataan kiinnitä huo-
miota siihen, että henkisen maailmankulttuurin taustalla on teknologia, joka yhdenmukaistaa toimintaympäristöt kaikkial la maailmas-
sa. 
     Kun tietotekniikka (massamedia) levisi Suomeen, lehdistö, radio ja TV:kin sopeutettiin aluksi suomalaiseen ympäristöön ja esim.  
maaseudulla ihmiset olivat kiinnostuneita paikallislehdistä, ne luettiin tarkkaan (Julkunen – Sarmela 1987). 1960-luvulla tiedotusväli -
neet alkoivat delokaalistua ja nykyisin media on Suomessakin globaalistunut; TV, elokuva- ja videotuotanto, viihdemusiikki ovat 
oman alansa teknosysteemien yhdenmukaista kaupallista tuotantoa, tajuntateollisuutta, angloamerikkalaista kulttuuri-imperialismia. 
Termiä tajuntateollisuus ovat käyttäneet Hans Enzensberger 1974, Suomessa Kaarle Nordenstreng 1974.
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Postlokaalinen maailmantalous

Kansallisvaltio on globaalin markkinatalouden vastarakenne, mannervaltioiden ja univer-
saalien teknosysteemien kasvun ja kehityksen jarru. Pienten valtiokulttuurien murenemi-
nen on jo alkanut. Suomessakin on yksityistetty ja ulkoistettu valtionyritykset, yhteinen  
kansantalous ja kansallisomaisuus. Vuorossa ovat nyt keskushallinto, kuntalaitos, yliopis-
tot,  koulut,  terveydenhoito,  kaikki  paikalliset  rakenteet,  jotka ovat kuuluneet itsenäisille  
kansallisvaltioille. Postlokaalisena aikana suomalaisen kansallisvaltion korvaa maanosa-
valtio, Euroopan Yhdysvallat.  

Globalisaation valtarakenteet
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Maapallonlaajuinen kehitysympäristö  
Suomi alkoi sopeutua postlokaaliseen ympäristöön 1980-luvun lopulla, kun pääomat "vapautettiin” ja maa "avau-
tui" rajattomille markkinavoimille.(1 Siitä lähtien Suomi on vähitellen sulautunut  osaksi maailmanlaajuista markki-
nataloutta, ja maan kehitys riippuu yksinomaan siitä, kuinka nopeasti sen kaikki taloudelliset rakenteet muute-
taan vastaamaan globaalin kilpailuympäristön vaatimuksia. Nykyisin kansallisvaltioiden tehtävä on palvella kan-
sainvälistä pääomaa: pitää huolta siitä, että maa on houkutteleva sijoitusympäristö ja tuottaa työvoimaa, joka me-
nestyy globaalissa työvoimakilpailussa. Nyt toisen lamakauden jälkeen länsimaat ovat havahtuneet, etteivät Eu-
rooppa ja Pohjois-Amerikka enää johda maailman talouskehitystä, vaan markkinavoimien valta siirtyy Aasiaan ja 
Etelä-Amerikkaan. Taloudellisessa myllerryksessä myös USA:n asema on muuttunut, siitä on tulossa Kiinan, Ja-
panin ja Intian taloudellinen vasalli ja sama tulevaisuus uhkaa myös Eurooppaa. Edessä on taloudellinen valta-
taistelu idän ja lännen välillä, länsimaiden ja muun maailman välillä. Uhkakuva on totaalinen ja tulevaisuudesta 
selviäminen edellyttää Euroopan talousalueen jatkuvaa tiivistämistä. Euroopasta on tehtävä riittävän suuri, tulli-
muureilla suojattu talous- ja yhteismarkkina-alue, josta tuotannon esteet, kuten kansallisvaltiot, niiden rajat ja his-
torialliset  rakenteet on poistettu.  Maapallonlaajuisessa kilpailuympäristössä kansallisvaltiot ovat  globalisaation 
vastarakenteita, tulevaisuus on yhä kovempaa sopeutumista kaikkien kansojen yhtenäistalouteen ja tieteellistek-
niseen kehitykseen, jonka lopputuloksena on finalisaatio, maapallonlaajuinen yhtenäiskulttuuri.   
     Globalisaation nykyvaiheessa vastakkain ovat ns. uusliberalistinen markkinavaltio ja sosiaalinen hyvinvointi -
valtio. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut sosialistinen utopia, jonka kukoistuskausi alkoi 1960-luvun suures-
ta rakennemuutoksesta ja päättyi 1990-luvun lamaan. Hyvinvointivaltio on ollut delokaalisen kulttuurikauden yh-
teiskuntamalli, kansallisen meritokratian utopia, ja niin kuin tiedetään, se toteutettiin Suomessa ja muissa Poh-
joismaissa. Siinä toteutui vanha paikallinen solidaarisuus ja teollisen vallankumouksen synnyttämien uusien yh-
teiskuntaryhmien pyrkimys luoda turvallinen, demokraattinen kansallisvaltio, jossa ei olisi köyhyyttä eikä epäoi-
keudenmukaisuutta.(2 Kansallisvaltioissa hyvinvoinnin perusta on ollut oma kansantalous. Valtio oli ikään kuin 
kansan yhteinen yritys, se huolehti kansalaisistaan, heidän koko elämästään ja tulevaisuudestaan niin kuin kas-
kikaudella suku ja talonpoikaiskulttuurin piirissä kyläyhteisö. Keskitetty valtio ja organisaatioyhteiskunta synnytti-
vät myös uskon suoritushierarkiaan ja johtajuuteen, uuden yhteiskunnan poliittiset johtajat olivat kuin suurtalojen 
isäntiä, jotka pitivät huolen talosta ja kaikista alustalaisistaan. Keskitetyn valtiokulttuurin suuria isäntiä ovat olleet  
mm. Natsi-Saksan, Neuvostoliiton, kommunistisen Kiinan ja Pohjois-Korean johtajat. Heissä on huipentunut or-
ganisatorisen kehityskultin usko yhteiseen ajatteluun ja yhteen johtajaan, joka huolehti koko valtiosta ja kansa-
laisten kaikista tarpeista.
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     Pohjoismainen hyvinvointivaltio on pitänyt huolta kansalaisten koulutuksesta, terveydenhoidosta, sosiaalitur -
vasta, työllistämisestä ja lukuisista muista asioista, se on voinut toteuttaa sen sosialistisen yhteiskunnan, jonka 
teollistuneiden valtioiden työläiset ja palkansaajat ovat uskoneet turvaavan hyvän tulevaisuuden. Sosialistisen 
ideologian mukaan valtion tuli ottaa haltuunsa tärkeimmät tuotannonalat, tehdä niistä kansalaisten yhteistä omai-
suutta. Suomessakin valtio oli mukana tuolloin keskeisillä tuotannonaloilla, ns. raskaassa teollisuudessa, johon 
kuului mm. voimalaitos-, öljynjalostus-, kaivos-, paperi- ja metalliteollisuutta. Taloudellisen turvallisuuden mitta oli 
kansantuote ja oman kansakunnan tieteellistekninen kehitys, ja niin kuin kansainvälisessä kilpailuympäristössä 
oli tapana, kansakunnan menestystä mitattiin vertailemalla bruttokansantuotteen kasvua ja kulutuksen lisäänty-
mistä muihin teollistuviin valtioihin. Kulttuuri oli aineellista kehitystä, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden 
kasvua.  Sääty-yhteiskunta nojasi kristilliseen uskoon, uuden kulttuurisen järjestyksen ideologia oli tieteellistekni-
nen kehitys, maailmanlaajuinen kehitysuskonto.       
     Nykyisen Suomen kehitysympäristönä on globaali talous ja niin kuin kaikkialla maailmassa kehitysliturgia tois -
taa herkeämättä samoja sopeutumisvaatimuksia.(3 Suomessa (1) koulutus ja tutkimus on saatava vastaamaan 
korkeinta kansainvälistä tasoa; suomalaisten on koulutettava itsestään maailman tuottavinta työvoimaa ja oltava 
valmiita sitoutumaan kansainvälisen tuotantoelämän palvelukseen.  Suomi on (2) pidettävä sellaisena sijoitusym-
päristönä, että se houkuttelee kansainvälistä pääomaa, se tarkoittaa lähinnä sitä, että työvoimakustannukset ja  
yritysverot on pidettävä alhaisina, mieluimmin alhaisempina kuin muualla maailmassa. Tähän yhteyteen kuuluvat 
myös vaatimukset siitä, että teollinen tuotanto pitäisi vapauttaa kaikesta yhteiskuntavastuusta, velvollisuuksista 
ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Suomen (3) teknistä innovatiivisuutta on jatkuvasti nostettava, ja maan on tar-
jottava yrityksille mahdollisimman toimiva teknoympäristö: tietoverkot, liikenneyhteydet, ns. infrastruktuuri; maan 
pitää integroitua kiinteäksi osaksi kansainvälistä bisnesmaailmaa. Lyhyesti sanoen: työn teknistä tuottavuutta on 
nostettava  (automaatio,  robottitekniikka),  energian  tuotantoa  lisättävä  (atomivoima)  ja  työvoimakustannuksia 
alennettava, se tarkoittaa, että työehtoja ja palkkoja on heikennettävä ja joustavuutta lisättävä; ammattiyhdistyk-
sistä tulisi päästä eroon ja ilmeisesti postlokaalisessa maailmanympäristössä työntekijöiden keskinäistä solidaari-
suutta ei enää esiinny. (4) Globaalissa taloudessa menestyvien maiden on supistettava julkista sektoria, kohotet-
tava virkamiestyön tuottavuutta ja ulkoistettava palveluja. Sopeutumisen kerrannaisseurauksia on (5) jatkuvan 
kasvun ja keskittämisen pakko, loputon energiantuotannon lisäys ja luonnonvarojen kulutus, ja loputon kilpailu, 
joka pakottaa käyttämään hyväksi  kaikki  mahdolliset selviytymiskeinot.  Koko järjestelmän perusta on jatkuva 
kasvu.
  Kehitysuskonnon käskyjä säestetään profeetallisilla uhkakuvilla: elleivät suomalaiset sopeudu muutoksiin, kan-
sakunta menettää mahdollisuutensa ja teollisuus siirtyy maan rajojen ulkopuolelle. Sopeutumisen ehdot ovat 
kaikkialla maailmassa samat. Yksikään talouselämän edustaja ei pidä mahdollisena, että kansallisvaltiot voisivat 
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irtaantua globaalista taloudesta ja pyrkiä takaisin mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Yhä uudelleen tois-
tetaan vaatimuksia, että Suomen tulee aktiivisesti sopeutua viimeisimpään markkinakehitykseen, sen on päästä-
vä mukaan maailman digitaaliteollisuuden ja energia- ja ympäristöteknologian, ”puhtaan tekniikan” markkinoille,  
luomaan globaalia finanssitekniikkaa, tietotalous-, virtuaali- ja tajuntatekniikkaa, massojen hallintaa, kaikkea sitä 
tieteellisteknistä kehitystä, jolla luodaan planetaarinen yhtenäiskulttuuri.(4 
   Valtio ei kykene vaikuttamaan maailmanmarkkinoihin eikä elvyttämään maan taloutta muulla tavoin kuin lopet-
tamalla julkiset tehtävät, jotka kuuluvat delokaaliseen kulttuurikauteen. Postlokaalisesta markkinataloudesta on 
tulossa niin kova kilpailuympäristö, etteivät yritykset voi enää ottaa minkäänlaista vastuuta siitä yhteiskunnasta 
tai valtiosta, jonka alueella ne toimivat. Työnantajan ainoa tehtävä on työllistää niil lä ehdoilla, jotka pitävät yrityk-
sen kilpailukykyisenä. Vanha sanonta: pääomalla ei ole isänmaata, on käynyt kirjaimellisesti toteen. Suomalaiset-
kin yritykset ovat siirtäneet tuotantolaitoksensa Kiinaan tai muihin halvan työvoiman maihin, pyrkivät maksamaan 
veronsa sinne, missä ne ovat pienimmät, siirtävät pääomansa veroparatiiseihin, ja vaativat, että työnantajien on 
voitava sopia palkoista suoraan työntekijöiden kanssa ja saatava erottaa heidät ilman mitään irtisanomiskorvauk-
sia. Suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja menestys globaaleilla markkinoilla edellyttää, että julkinen sektori  
supistetaan minimiin ja vastikkeettomat sosiaaliedut lopetetaan. Näin määräytyvät siis kansallisvaltion asema ja 
tehtävät. Hyvinvointivaltiosta on tullut talouselämän menestyksen este. Mitkä ylipäätään ovat ne minimitehtävät, 
jotka valiolle ja kunnille jäävät? Yritystoiminnan ja kansalaisten valvonta? 
   Suomi  tuottaa herkeämättä uusia ohjelmia ja selvityksiä, kuinka maa voisi menestyä globaalissa maailmassa.  
Kehitysohjelmat ovat asiantuntevia, varmaankin alansa huippua, ja niissä pyritään löytämään kaikki keinot pelas-
taa Suomi, muttei juurikaan pohdita sitä, millainen isänmaa jää jäljelle. Kykeneekö kansallisvaltio enää selviyty-
mään sille asetetuista, jatkuvasti lisääntyvistä tehtävistään ja kestävyysvajeestaan, kun jo vanhusten hoito ja pal-
velujen saatavuus edellyttävät työuran pidentämistä, vierastyövoiman maahan tuomista ja julkisten tehtävien siir -
tämistä yksityisille yrityksille; ulkoistaminen uhkaa jo kuntalaitoksen olemassaoloa. Suomi alkaa hengittää kan-
sainvälisten suhdanteiden tahtiin. Jos työvoimasta on puutetta, maahan tuodaan vierastyövoimaa, jos työttömyys 
kasvaa liian suureksi, suomalaiset siirtyvät ulkomaille. Suomalaisten on hyväksyttävä, että maa keskittyy etelän 
metropolialueille ja että maaseudullakin ihmiset muuttavat kunta- ja kaupunkikeskuksiin, että alkaa uusi massa-
muuton aikakausi. Kun maaseutu tyhjenee, Suomen brändi varmaankin kirkastuu: luonto puhdistuu ja järvien ve-
sistä tulee juomakelpoisia vuoteen 2020 mennessä.
    Postlokaalisessa maailmankaupan ympäristössä Suomesta tulee yksi Euroopan Yhdysvaltojen pienimpiä osa-
valtioita, jonka kaikki hyvinvointivaltion elintoiminnot ja kansalaispalvelut siirtyvät ennen pitkää kansainvälisten 
konsernien haltuun. Suomen kansallinen omaisuus ja globaalimarkkinoilla menestyneet tuotantolaitokset ovat jo 
suurimmaksi  osaksi  siirtyneet  ”ulkomaiseen omistukseen”,  tulevaisuudessa  Suomenkin  metsä-  ja  maatalous 
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keskittyy ”monikansallisille” konserneille. Kun Suomea ajettiin EU:hun, liike-elämän edustajat pitivät liittymistä it-
sestään selvänä ja ilmeisesti ajattelivat, että vapaassa kaupallisessa ympäristössä heidänkin yrityksestään tulee 
uusi Nokia. Nykyisin yhä useampi yritys on huomannut, että EU:ssa kilpailu on entisestään koventunut. Suomi on 
jäänyt suojattomaksi. Ennen pitkää Nokian suomalainen johto muuttuu kansainväliseksi ja yhtiö siirtyy sinne,  
missä se voi toimia tehokkaimmin, tuottaa suurinta voittoa postlokaaliselle pääomalle.(5
    Finanssikapitalismin näkökulmasta valtion ainoa hyödyllinen tehtävä olisi ilmeisesti infrastruktuurin rakentami-
nen ja työvoiman tuottaminen, eikä loppujen lopuksi sekään. Uusliberalistisen ideologian mukaan yksityiset yri -
tykset voivat hoitaa tehokkaimmin myös kaikki julkiset palvelut, työvoiman kouluttamisen, tai vaikkapa rautatiet,  
maantiet ja satamat, jopa uhkapeli- ja alkoholimonopolin, huumeiden myynnin.(6 Valtion omistamia tuotantolai-
toksia rasittaa kilpailu-, avoimuus- ja innovatiivisuusvaje ja sisäinen jähmettyminen; julkinen yritys joutuu sijoitta-
maan yksityisiä yrityksiä enemmän varoja siihen, että se pysyy edes toimintakykyisenä. Valtiota on tarvittu huo-
lehtimaan yhteiskunnan järjestyksestä ja turvallisuudesta, mutta  tulevaisuudessa, kun yksityinen turva-ala kehit-
tyy, pääoma kykenee palkka-armeijoineen itsekin huolehtimaan toimintaympäristönsä vakaudesta. Ainakin pienil-
tä valtioilta katoaa niiden alkuperäinen tehtävä ja merkitys. Suomalaiset virkamiehetkin ovat jo suuntautumassa 
Brysseliin. Jos luottamus omaan valtioon loppuu, itsenäisyyden ajan rakenteet romahtavat. Kaikkialla postlokaali-
sessa ympäristössä alkavat toimia rakenteellisesti ja kulttuurisesti yhdenmukaiset tuotannon, koulutuksen, tutki-
muksen, terveydenhoidon, vanhustenhoidon ja muiden palvelualojen "ulkoistetut", monikansalliset teknokonser-
nit. Se on uusi muoto monopolismia, yhtenäiskulttuurin finalisaatiota. Myös kulttuurin siirto tuleville sukupolville  
tapahtuu  virtuaalitodellisuudessa;  siitä  huolehtii  globaali  tietokeskus,  supertietokone,  ja  kaikilla  nuorilla  tulee 
olemaan yhtäläinen oikeus samaan maailmankoulutukseen ja planetaariseen sivistykseen.

1) Kirjallisuutta pääomien vapauttamisesta ja sitä seuranneesta talouskehityksestä, Suomen valtionyritysten yksityistämisestä ja  
kansallisomaisuuden  häviämisestä:  Taivalsaari  1997;  Konttinen  2009;  Kuisma  2004;  2009:  2010;  Aunesluoma  2007;  2011;  
Patomäki  2007; Tammilehto 1998; 2009; Heikkilä 2001; Eskelinen 2009. On jopa esitetty, että pääomien vapauttamisen takana on 
ns.  Bilderberg-ryhmä,  suurpääoman  salaliitto  (Lahtinen  2009;  Jakobsson  2009).  Bilderberg-kokoukseen  kutsutaan  vuosittain 
länsimaiden vaikuttajia ja niihin ovat osallistuneet  monet suomalaiset talousmiehet ja poliitikot,  presidenttejä ja pääministereitä  
myöten. Pääomien vapauttamista seurasi liittyminen Euroopan Unioniin, viimeinen vaihe on ollut liittyminen rahaliittoon, euroon.  
Sen  jälkeen  Suomella  ei  ole  keinoja  hallita  kansantalouttaan,  jäljellä  on  rakenteellinen  sopeutuminen  globalisaatioon.  Minun 
näkökulmastani  globalisaation  ja  sen  seurausten  taustalla  on  tekninen  kehitys,  joka  on  tehnyt  maapallonlaajuisen  talous-  ja 
kulttuurijärjestelmän mahdolliseksi. Mainittakoon yksityiskohtana, että pankkijärjestelmässä viimeisin yhdentymisen vaihe ovat ns.  
Sepa-pankkitilit, niistä tulee suoran globaalin maksuliikenteen perusta ja nyt koko EU on siirtymässä samaan pankkijärjestelmään.  
EU:n taloushistoriasta Pihkala 2008.

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 41



2) Pohjoismaisen hyvinvointivaltion juuret ovat paikallisissa kyläyhteisöissä, joissa ihanteena oli kristillinen lähimmäisenrakkaus; yh-
teisöllisyyden ja avunannon henki jatkui teollisuuskylissä ja työväenluokan sosiaalisessa ajattelussa (Jaakkola – Pulma –Satka –Ur-
ponen 1994; Markkola 2003; vrt. Simonen 1991), ja talvisodassa.
3) Komiteoiden ja toimikuntien ohjelmia ovat mm. Suomi 2020; Eurooppa-strategia 2020, Tehtävä Suomelle 2010; Sitran Suomi  
2015 -ohjelma; EVA:n raportit (Tulevaisuuden Pelikentät 2009; Korkman 2011); Vartia – Ylä-Anttila 2005); Leppänen –. Romppanen  
1995. Tyypillinen työnantajien ohjelma on esim. Suomen Yrittäjien Hyvinvoiva Suomi 2011 (tavoiteohjelman 2007 - 2011). Sen kes -
keisten vaatimusten mukaan mm. ansiotulon verotusta tulee keventää; osinkotuloille olisi myönnettävä verovapauksia; osakeyhtiöi -
den (verovapaata) tuotto-osuutta korotettava; sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi yritysvarallisuus on vapautettava lahja- ja pe-
rintöverosta; veroseuraamuksia huojennettava yrityksen siirtyessä työntekijän haltuun. Työvoiman saatavuutta parannetaan mm. 
nopeuttamalla perustutkintojen suorittamista ja  lisäämällä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa; työvoimareservi  (työttömät)  on 
saatava nykyistä tehokkaampaan käyttöön muuttamalla sosiaaliturvan (työttömyyskorvausten) mitoitusta ja saamisen ehtoja. Työl-
listämistä helpotetaan muuttamalla ns. yksilöperusteista irtisanomissuojaa siten, että työsuhteen päättämiseen riittäisi hyväksyttävä 
syy, ja tuottavuuden parantamiseksi olisi helpotettava mahdollisuuksia poiketa työpaikkakohtaisesti yleisistä työehtosopimuksista. 
Uusimmissa vaatimuksissa kerrataan samaa, lisäksi vaaditaan, että työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä, ympäristön hyödyntä-
mistä ja lupakäytäntöjä on helpotettava jne.  Työnantajien tavoitteena on kumota hyvinvointivaltion työlainsäädäntö ja avata valtion 
rajat  siirtotyövoimalle,  ns.  työperäiselle  maahanmuutolle.  Pääomapiirien  ja  työnantajajärjestöjen  hegemonia  on  muuttunut  yhä 
enemmän pelotteluksi. Postlokaalisessa maailmantaloudessa työläiset halutaan jälleen tehdä suojattomiksi.
4) Raportti "Tehtävä Suomelle 2010", joka on täynnä positiivisia näkyjä suomalaisen teollisuuden, koulutuksen, tutkimuksen ja kult -
tuurin edistämiseksi, mutta todellinen tehtävä on Suomen sopeuttaminen kansainväliseen kilpajuoksuun. Valtiovarainministeriön ja 
EVA:n raporteissa korostuu kilpailukyky, tuottavuus, Suomen tulee olla kilpailukykyvaltio. Suomalaisia manipuloidaan jatkuvasti kan-
sainvälisten luokitus- ja kehityslaitosten arvioilla ja raporteilla, joissa maat asetetaan kilpailukykyjärjestykseen. EVA:n raporttien mu-
kaan Suomi ei enää kohta kykene kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. Uusliberalistinen hegemonia näkyy mm. Valtionvarainmi-
nisteriö uusimmassa Eurooppa 2020 -strategia -ohjelmassa (2011). Pelastusohjelmissa Suomea vaaditaan   sulautumaan tiiviimmin  
globaaliin digitaali- tai virtuaaliteollisuuteen (esim. Castells – Himanen 2002); viimeisin Sininen kirja (Himanen 2012), toistaa muo-
dikkaasti uusimpia kehitystermejä käyttäen, että virtuaali-, energia- ja ympäristöteknologia ovat tulevaisuuden kasvualoja. Kilpailu-
valtiopolitiikasta Rasku 2012. Kaikkien pelastusoppien perussanoma on, että julkisen talouden kustannuksia on vähennettävä, valtio 
ja kunnat on saneerattava, keskitettävä, virkamiestyön tehokkuutta lisättävä; ts. globaalitalouden kasvu pelastetaan  hävittämällä 
vähitellen kollektiiviset rakenteet. Maapallo on yksityistettävä.
5) Sitran selvityksen (Ekholm 2004) mukaan 1990-luvulla 72 % yritysjohtajista kannatti Suomen liittymistä EU:hun, koska uskoi pää-
sevänsä mukaan Euroopan markkinoille. V. 2004 enää 62 % olisi kannattanut jäsenyyttä, koska kilpailu olikin liian kovaa ja EU on  
osoittautunut byrokraattiseksi; yrittäjät eivät myöskään kannata liittovaltiota. Suomalaisen markkinatalouden keulakuva Nokia-kon-
serni on sekin joutunut vaikeuksiin ja konsernin päätösvalta on siirtynyt ulkomaille. 
6)  Taloustieteilijöiden  selvityksen  mukaan  valtiolle  on  edullisempaa  antaa  jopa  rahapelimarkkinat  yksityisille  yrityksille,  jotka 
maksavat   veroa, kuin ylläpitää omaa monopolia ( Kuuluvainen et al. 2012). 
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Eurometropolien innovatiivisuus
Taloustieteen mukaan teollisen kulttuurin tulevaisuus on yhä kasvavissa metropoleissa. Eniten innovatiivisuutta  
syntyy megapoleissa ja ylipäätään suurkaupunkien syntyminen on ollut kansakuntien suurin talousveturi.(1 Kaik-
kein innovatiivisimpia ovat megapolit, joiden asukasmäärä ylittää 20 miljoonaa, niiden kansantalous on suurempi  
kuin monien keskikokoisten valtioiden. Taloudellisesti ne ovat siis tärkeämpiä kuin valtiot. Ja kaikkein voimak-
kaimpia ovat monikulttuuriset megapolit, joissa yhdistyy erilaisten kansojen, rotujen ja sukupuoliryhmien luovuus 
ja osaaminen. Tulevaisuus ei enää ole metropoleissa, vaan globaaleissa megapoleissa, eivätkä metropolit riistä 
ympäröiviä satelliittejaan, niin kuin periferiateoriat väittivät, vaan pitävät pystyssä talousalueensa koko elinkeino-
elämän. Megapolien jälkeen tulevaisuus keskittyy gigapoleihin, vain miljardit ovat kulttuuria.  
     Vaikka koko Suomi koottaisiin yhteen kaupunkiin, ei vielä syntyisi riittävän suurta megapolia, mutta keskittymi-
sen trendi jatkuu täälläkin. Suomeen on jo levinnyt usko metropolien tuomaan pelastukseen, ja se näkyy maan 
tulevaisuutta koskevassa ekonomistien tutkimuksissa. Säännöllisin väliajoin muistutetaan, että pääkaupungin-
seutu elättää muun Suomen, että pohjoiset alueet maksavat yhteiskunnalle veroina vähemmän kuin mitä ne val -
tiolta saavat. Näissä kannanotoissa ei oteta huomioon, että suuryritysten pääkonttorit ja valtion virastotkin sijait -
sevat metropolialueella, ja suuripalkkaisimmat työntekijät. Megapoliuskon mukaan esimerkiksi sellaisen yksityis-
tetyn valtion yrityksen kuin Itella konserni, ei kannattaisi jakaa postia muualla kuin suurimmissa kaupungeissa 
eikä valtion rautateiden kannattaisi liikennöidä muualla kuin Etelä-Suomen suurten kaupunkien väliä. Globaalin 
taloustieteen näkökulmasta Suomi voisi myydä tuottamattomat alueensa esimerkiksi Venäjälle ja keskittää koko 
osavaltion asukkaat yhteen pienen pieneen megapoliin. Kaikilla laskelmilla voidaan osoittaa, että megapolissa 
Suomen kehitys on kestävää, innovatiivisuus ja tuottavuus kaikkein suurinta, ja että investoinnit muualle ovat 
kannattamattomia.  Metropoleihin ja nyt gigapoleihin sidottu periferia on tuomittu kuolemaan. 
     Keskittymisen automatiikka kiihtyy ja erot metsäsuomeen kasvavat, Suomen innovatiivisuus keskittyy muuta-
maan megapisteeseen, kultaiseen kolmioon, jonka muodostavat Helsingin, Tampereen ja Turun pikkumetropolit.
(2 Suomi keskittyy jälleen varsinaiseen Suomeen. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien liittäminen yhdeksi  
metropolialueeksi on jo käynnissä, yhdistymisestä on yleisessä mielipiteessä tullut positiivista kehitystä.(3 Suo-
meenkin  saadaan miljoonakaupunki ja suomalaiset oppivat identifioitumaan mannervaltion suurkaupunkeihin,  
joissa finalisaatio toteutuu. Ilman megapoliaan suomalaiset häviävät kilpailun luovuudesta ja innovatiivisuudesta. 
Myös luovuus keskittyy keskittymistään. Uusi taloustiede tulee varmaankin osoittamaan, ettei alle 100 tai  200 
miljoonan asukkaan valtioilla ole mahdollisuuksia selvitä gigapoleihin keskittyvässä  taloudessa; ne ovat markki-
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na-alueina ja työvoimareserveinä liian pieniä, eikä niihin hakeudu se luova luokka, joka luo luovaa tuotantoa. 
Ehkä Eurooppaan riittää yksi keskus, gigapoli, jossa finaalistuu koko maanosan luovuus ja innovatiivisuus. 
    Tulevaisuuden laumojen yhteiskunnassa maailmankansalaiset ilmeisesti hakeutuvat gigapoleihin, siellä he ko-
kevat olevansa turvassa keskellä suurta massaa niin kuin paikalliset  ihmiset ennen muurien ympäröimissä kau-
pungeissaan. Suurkaupungissa kansalaiset  ovat  kuluttajia,  kaupallisen manipuloinnin tavoitettavina.  Siellä on 
kasvupohjaa yhä suuremmille  megamarketeille,  urheiluhalleille,  massatapahtumien näyttämöille.  Urbaaneissa 
ympäristöissä erilaiset laumat, fanit ja elämysten hakijat saadaan kokoon suurtapahtumiin; siellä ubiikki kontrolli -
tekniikka toimii tehokkaimmin ja ihmiset saadaan tyytymään kybertilaansa, kaupalliseen virtuaaliympäristöönsä. 
Massojen huolto ja palvelujen tuottaminen on intensiivisintä superkaupungeissa, siellähän on synergiaa, logistiik-
kaa ja kulutuskysyntää enemmän kuin missään muualla. Siellä ihmisiä voidaan joukkona lopultakin parhaiten 
hyödyntää ja valvoa; metropoleissa tajuntateollisuus korvaa luonnon ja kansalaisten ekologinen selkäreppu ja ja-
lanjälki voidaan pienentää minimiin. Gigapoleissa kulttuuri täydellistyy, ne ovat finalisaation päätepisteitä. Suo-
malaisillekin koittaa uusi tulevaisuus. Jokaisella eurokansalaisella on mahdollisuus valita itselleen sopiva gigapoli  
tai oligopoli, innovatiivisuuden keskus, jossa toteutuu kansainvälinen luovuus ja korkein kulttuuripalvelu, ja va-
pautua kaikesta siitä pienuudesta, joka ahdistaa postlokaalista maailmankansalaista.

1) Metropoliekonomistina tunnetaan erityisesti Richard Florida (2005; 2009): Kaupungit ja luova luokka; luova talous on tulevaisuut -
ta, valitse oikea metropoli jne. Kansainvälisissä suurkaupungeissa erilaiset etniset ja uskonnolliset yhteisöt, alakulttuurit, sukupuoli -
ryhmät muodostavat kasvupohjan ns. luovalle tuotannolle, tajuntateollisuuden uusille suuntauksille ja muoti-ilmiöille. Ns. luova tuo -
tanto, tajuntateollisuus, olisi tulevaisuudessa tärkeämpi tuotantoala kuin tavarateollisuus.   
2) Suomen aluekehittämisstrategia 2020 -mietintö pyrkii vielä löytämään keinoja pitää Suomi kokonaisuudessaan asuttuna, mutta 
keskittyminen innovaatiokeskuksiin jatkuu ja median palstoille ilmestyy kirjoittelijoita, jotka kritisoivat aluepolitiikkaa, mm. valtion va -
rojen siirtoa maaseudulle, "susirajan taakse". Valtion verovarat pitäisi keskittää Uudellemaalle ja muualle Kultaisen kolmion kasvu-
keskuksiin, jossa ne tuottavat eniten. Asutus on siis siirrettävä pois alueilta, jotka eivät tuota riittävästi kansainväliselle pääomalle.  
Näin tapahtuukin. Tilastokeskuksen, Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen katsausten (PTT-katsaus 1/2009,23-; 1/2011), Väes-
töliiton Vuosikirjojen (Finnish Yearbook of Population Research) ja yksityisten tutkijoiden mukaan (Katajamäki 1988; Okko 2000; Ni-
valainen 2000; Kolehmainen 2001; Aro 2007; Alanen 2009; Mukkala 2011) Suomen väestö keskittyy seuraavien vuosikymmenten 
aikana yliopistokaupunkeihin, mutta erityisesti Uudellemaalle, johon siirtyy vuoteen 2030 mennessä yli neljännes enemmän ihmisiä  
kuin tänään; vuosina 2000–2005 on kuntien välillä ja sisällä muutettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomen maassamuutto -
historian aikana. Tilastokeskuksen mukaan etenkin Kainuun, Lapin ja Etelä-Karjalan korkeat työttömyysluvut johtuvat suurelta osin 
siitä, että vuosina 1990–1999 valtion töitä on näiltä alueilta kadonnut enemmän kuin muualta maasta (40 %).Timo Aron (2007) mu-
kaan muuttoliikettä rannikkosuomeen ei voida pysäyttää eikä se ole kansantaloudellisesti mielekästä.
3) Esim. Alanen 2009.
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Kansallisen politiikan rappeutuminen
Todellisen päätösvallan siirryttyä Euroopan unionille  kansallinen politiikka muuttuu väistämättä toisarvoiseksi.  
Suomen eduskunta on luonut ympärilleen näyttäviä kulisseja ja sijaistoimintoja, mutta suomalaiset tietävät jo hy-
vin, ettei kansallisella politiikalla voida enää vaikuttaa elinkeinoelämään, kansantalouteen, eikä niihin yhteiskun-
nallisiin seurauksiin, joita talouden globaalistuminen tuo mukanaan. Kansallisten instituutioiden mahdollisuudet 
säilyttää hyvinvointivaltio tai muuttaa kehityssuuntaa ovat huvenneet, poliittiset vaalipuheet tuottavat vain positii-
visia mielikuvia. Nykykielen mukaan politiikka on viihteellistynyt. Se tarkoittaa, että julkisuudessa politiikka niin 
kuin kulttuurikin on jotain massoille tarkoitettua viihdettä tai kyynistä huvia, irvailua. Valtakunnan politiikalla ei ole 
enää sitä arvoa eikä vakavuutta kuin esimerkiksi toisen maailmansodan aikana ja pitkälti sen jälkeenkin Suomen 
taistellessa valtiollisesta olemassaolostaan. Vaalit ovat yhä enemmän vain mediaviihdettä, nykyajan kansanhu-
via, jossa toimittajat kuulustelevat, askarruttavat ja pilkkaavat ehdokkaita koettaen viihdyttää yleisöään. Suomen-
kaan vaaleissa ei enää esiinny ehdokkaina talouselämän johtajia tai yliopiston rehtoreita eikä muutakaan todellis-
ta sivistyneistöä, vaan ns. tavallisia ihmisiä, TV:stä tuttuja julkkiksia ja viihdetaiteilijoita, joita massojen uskotaan 
palvovan ja äänestävän. Puolueisiin kuuluu enää muutama prosentti suomalaisista. Äänestäjätkin suhtautuvat 
politiikkaan niin kuin TV:n viihdeohjelmiin ja palkitsevat tai rankaisevat politiikkoja samalla tavalla kuin ”vuorovai-
kutteisten” viihdeohjelmien esiintyjiä. Ennen pitkää, kun hyvinvointivaltion idea kuolee, jokaisen menestyvän polii -
tikon on palveltava pääomaa.(1
     Politiikka "pinnallistuu" ja ”henkilöityy” samalla tavalla kuin massakulttuuri. Viihdeteknologian oppien mukaan 
suurta yleisöä kiinnostaa vain julkisuuden henkilöiden yksityiselämä, ennen kaikkea skandaalit, joihin heidät voi -
daan yhdistää. Politiikkojen elämästä etsitään uutisia, jotka myyvät, jotka ovat yhä enemmän samanlaisia kuin 
muistakin julkkiksista kertova mediafolklore. Viihteellistynyt politiikka ei tarvitse asiantuntijoita, jotka ovat menes-
tyneet omassa teknosysteemissään, eivätkä kansalliset poliittiset kysymykset ole edes kiinnostavia, asiantunte-
mus on siirtynyt Brysseliin. Politiikan teossa on tärkeintä seurata kansainvälisen median tuottamaa uutistietoutta  
ja muuntaa se keskusteluksi, poliittisen kehitysliturgian kielelle. Suomen valtiokulttuuria ylläpitää media, poliitik-
kojen julkisuuskuvan ympärillä pyörivät viihdeuutiset ja vaalinäytelmät, joista on tullut tiedotusvälineille miljardi -
bisnes. Suomessakin käydään jatkuvaa keskustelua siitä, ohjaako maan politiikkaa hallitus vai media, ja pitävät -
kö äänestysdemokratiaa pystyssä vain tabloidilehdet.
     Puoluepolitiikasta on tullut osa tajuntateollisuutta, jossa poliitikon uutis- tai julkisuusarvo on tärkeämpi kuin se  
ajatussuunta, jota hän edustaa. Kansallisten vaalien rinnalle ovat jo nousemassa globaalit poliittiset näytelmät.  
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Poliittisissa mediarituaaleissa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen presidentinvaalit  ovat nousseet Suomenkin tär-
keimmiksi vaaleiksi; mediapersoonana Yhdysvaltain presidentti Suomen on tärkein henkilö. Poliittisella merkitys-
asteikolla maanosavaalit nousevat tulevaisuudessa korkeammalle kuin kansalliset vaalit. Postlokaalinen media 
on jo Suomessakin luomassa uutta tulevaisuutta: maailmanjohtajien virkaanastujaisia ja suurnäytelmiä, joissa 
puhuu mediakulttien ihmisjumalat. Maailmanjohtajat sitovat yhä suurempien massojen kiinnostuksen ja tuottavat 
eniten mediakehitystä, uutistuotannon kasvua, kuluttajalukuja. Postlokaalisessa mediaympäristössä vain miljardit  
ovat politiikkaa.
     Politiikka tarjoaa julkisen ammatin populisteille, suurille näyttelijöille ja verbaalisesti lahjakkaille ihmistyypeille,  
sellaisille jotka menestyvät televisiossa ja populaarikulttuurin areenoilla. Julkisuuden ihmistyyppien on heidänkin 
sopeuduttava postlokaaliseen ympäristöönsä, tulevaisuudessa heidän on oltava kansainvälisiä, kosmopoliitteja, 
EU:n virkamiehiä tai muita ei-kansallisia toimijoita, maailmantason vaikuttajia.       
     Meritokratia kykenee tuottamaan loputtomasti oman teknosysteeminsä sisäistä toimintaa: suunnitelmia, ko-
kouksia, neuvotteluja, seminaareja, kehitysriittejä. Erityisesti se koskee eduskuntaa, ministeriöitä ja muita hallin-
tokoneistoja. Sitä paitsi postlokaalisessa ympäristössä lainsäädäntö voi aina kohdistua kansalaisten valvontaan. 
Kun yhteiskunnan etiikka ja kansalaisten moraali on murentunut, massaihmisten omaatuntoa voidaan pitää yllä 
loputtomilla käyttäytymissäännöillä, yksityisiä ihmisiä koskevilla laeilla ja asetuksilla. Niillä korjataan kehityksen, 
globalisaation, markkinatalouden inhimilliset seuraukset. Valtion tehtäväksi jää erilaisten turva-, tuote- ja käyttäy-
tymislakien laatiminen. Kansalaisia ohjataan, ”normitetaan” ja ”käskytetään” yhä yksityiskohtaisemmalla kurin, 
järjestyksen ja valvonnan kulttuurilla. Suomessakin eduskunnan lainsäädäntö muuttuu yhä triviaalimmaksi, teko-
pyhäksi kieltojen, käskyjen ja valvontalakien säätämiseksi. Eduskunta tuottaa nettilakeja, kännykkälakeja, kypä-
rälakeja, seksilakeja, jätehuoltolakeja, ajokorttimääräyksiä, rekisterilakeja, turvalakeja osoittaakseen huolehtivan-
sa kansalaisten elämästä ja terveydestä. Valtiovalta kieltää huonot tavat ja syntisen elämän yhteiskunnassa, jos-
sa siveyden ihanteet eivät enää kuulu kulttuuriin tai määrittelee uusia avioliittolakeja, joiden mukana perhe ja 
avioliitto katoavat. Rappion ja pahuuden myymistä ei vapaa markkinayhteiskunta kykene kieltämään, helpompi 
on tuottaa järjestystä valvomalla massoja, tavallisia ihmisiä. Valtion tehtävä on rekisteröidä kaikki olemassa ole-
va, rikkaat ja köyhät, työlliset ja työttömät; rikolliset, sairaat, kehitysrajoitteiset; autot, veneet; seksin ostajat; an-
taa jatkuvasti uusia turva-, rakennus-, hygienia- ja ympäristömääräyksiä.(2 Onko tällaisessa ”hobbesilaisessa” 
valtiossa kansallisella hallinnolla muuta tehtävää kuin järjestyksestä ja eliittiluokan turvallisuudesta huolehtimi-
nen? Siitäkin tehtävästä tulee tehokkaammin huolehtimaan mannervaltio ja maailmanhallitus.
     Suomalaiset europoliitikot tuottavat jatkuvasti kirjallisuutta EU:n tulevaisuudesta, suunnittelevat yhteistä Eu-
rooppaa, yhteistä maailmaa ja uhoavat omaa globaalia ajatteluaan.(3 Uuden ideologian julistajat ovat ottaneet  
haltuunsa myös ymmärryksen, järjen; kansa ei ymmärrä globaalia kehitystä, omaa tulevaisuuttaan, se ei vielä 

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 46



ymmärrä sitä kieltäkään, jota maailmantason asiantuntijat unionissa puhuvat. Poliittiset johtajat ovat jo rakenta-
massa Euroopan Yhdysvaltoja ja viimeistään silloin, kun liittovaltio syntyy, kansalliset vaalit menettävät kokonaan 
merkityksensä. Varmaankin suomalaiset poliitikot tietävät hyvin, että Euroopan Yhdysvalloissa myös kulttuurit in-
tegroituvat, tiivistyvät, yhdenmukaistuvat ytimiään myöten, eikä suomalaisella kansallisuudella, kansallisella poli-
tiikalla  ole  merkitystä  globaalissa  talousjärjestelmässä.  Suomeen  on  jo  syntynyt  kansainvälisten  suorittajien 
hegemonia ja globaali bisneskulttuuri, jonka kannattajat uskovat menestyvänsä kaupallisessa maailmanympäris-
tössä eivätkä halua kantaa kollektiivista vastuuta yhteiskunnasta; heillä on nyt valta luoda "uusliberalistinen" me-
nestyjien paratiisi, jossa niin luonto kuin ihminenkin pannaan palvelemaan markkinataloutta, sijoittamista, rahan-
tekoa. Enemmistö suomalaisistakin ihailee maailmanluokan kapitalisteja, oligarkkeja, pankkimiehiä, finanssinero-
ja, kaikkia menestyjiä, jotka kykenevät käyttämään hyväkseen maailmantalouden mahdollisuuksia. Suomalainen-
kin talouseliitti haluaa jo olla mukana lopettamassa demokraattiset kansallisvaltiot ja luoda oman yhteiskuntajär-
jestyksensä, jossa pääoma on suojattu enemmistön tyrannialta.   
    Tuskin missään maassa tutkitaan ja kirjoitetaan niin paljon historiaa kuin Suomessa. Maassa on enemmän 
historioitsijoita kuin muita humanisteja yhteensä. Suomi on historiaa. Myös kaikki nykypolitiikan vaikuttajat kirjoit-
tavat historiasta, hehän kuuluvat itsekin Suomen historian suurmiehiin ja -naisiin, ja haluavat ikuistaa itsensä ai-
kamme tapahtumien toimeenpanijoina. Suomi on jotain epätodellista, meritokratian katoava diskurssi, keskuste-
lua muodikkaista uustulkinnoista. Kuolevat instituutiot ympäröivät itsensä kulisseilla. Mannervaltion historia ei ole 
kiinnostunut  pienten kansallisuuksien menneisyydestä,  tulevaisuuden aikakirjat  kertovat  maanosan yhteisistä 
suurmiehistä, Euroopan Yhdysvaltojen rakentajista. Todellisuudessa jo nyt suomalaiset kansallispoliitikot pyrkivät 
kaikin voimin Euroopan historiaan, ja tavalliset suomalaiset palkitsevat systemaattisesti liittovaltion puolestapu-
hujat, he ovat euroyhteisön asiantuntijoita, globaaleja vaikuttajia, kansainvälisiä vallankäyttäjiä... Brysselistä pa-
lattuaan he ovat suuria suomalaisia valtiomiehiä, heitä Suomen kansakin äänestää, nekin jotka sanovat vastus-
tavansa Euroopan yhdistymistä. Ilman eurooppalaisuutta ei suomalaisella poliitikolla ole tulevaisuutta eikä paik-
kaa tulevaisuuden historiassa.
     Politiikan merkitys on Suomessa rapautunut  ja  äänestysaktiivisuus hiipuu.  Nykyisin nuoret  jättävät  yhä 
useammin äänestämättä eikä se ole tilapäinen ”käyttäytymismalli”, vaan sopeutumista poliittiseen todellisuuteen.  
Nuorille äänestäminen ei ole enää isänmaallinen velvollisuus, ja miksi olisikaan, eivätkä he usko, että yhden ää-
nen  demokratialla  voitaisiin  vaikuttaa  yhä  kasvaviin  ylivaltiollisiin  teknosysteemeihin.  Tulevaisuudessa  yhä 
useammat suomalaiset kokevat, että vaikutusvalta siirtyy kauas kansallisvaltioiden ulkopuolelle, mannervaltion 
keskuksiin, gigapoleihin, Euroopan pääkaupunkiin. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, etteivät kansallisten kult -
tuurien poliittiset rakenteet enää toimi postlokaalisessa maailmanympäristössä, vaan korvautuvat uusilla. Vielä ei 
tiedetä, kuinka demokratiaa tulevaisuudessa toteutetaan ja voidaanko mannervaltioissa enää ollenkaan ylläpitää 
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kansalaisoikeuksia todellisen vallan keskittyessä globaalia kilpailua käyville teknosysteemeille ja globaalia kehi-
tystä valvovalle maanosaeliitille.  Onko pääoma tulevaisuuden ainoa poliittinen toimija vai pelastaako Internet  
myös demokratian?(4

1) Poliittisesta journalismista esim. Isotalus 1998; Alho 2004; Paloheimo 2005; Pernaa – Pitkänen 2006; Salminen 2006; Pernaa – 
Niemi – Pitkänen 2007; Boxberg – Heikka 2009; Pernaa – Niemi – Pitkänen 2009. Journalistinen sivistys tuskin enää palaa. Euro-
eliitin ja kansan välille on kasvamassa kuilu, kansa ei enää usko, että eduskunnalla (suomalaisilla) on todellista päätösvaltaa perus -
tuslain  määrittelemissä asioissa (Husa 2010),  eivätkä suomalaiset  usko eduskunnankaan työhön (Pekonen 2011).  Esim. TNS 
Gallupin  puolivuosittain  tekemän  puoluebarometrin  (loka-marraskuu  2011)  mukaan  55 %  suomalaisista  ei  usko  Suomen 
demokratiaan,  EU:n  demokraattisuuteen  vielä  vähemmän,  EU:n  demokraattisuutta  epäilevien  määrä  on  noussut  edellisestä 
gallupista 52 %:sota 64:ääni. Paloheimo, 2005. Suhonen 1997; 2010; Palonen 2012.
     Poliitikkojen julkisuuskuva on median jatkuva puheenaihe. Erkka Railon (2011) mukaan naispoliitikon on päästävä naistenlehtien  
ihailun kohteeksi, osoitettava että menestyksekkään työuran ohessa hän kykenee hoitamaan kotinsa, perheensä ja huolehtimaan 
viimeisen päälle ulkonäöstään. Tällaiset naiset ovat oikeutettuja nousemaan miespoliitikkojen rinnalle. Vaalien alla julkisuuteen il -
mestyy yhä enemmän politiikan tutkijoita, jotka arvostelevat vaalien ehdokkaita siitä näkökulmasta, kuinka he täyttävät mediaesiin-
tyjien vaatimukset; poliittiset toimittajat, konsultit ja tutkijat valitsevat massoille postlokaaliset mediaesiintyjät. Wikberg 2006; 2011.
 2) Kauppaa, rakentamista ja ympäristöä koskevat teknolait: rakentamisnormit, hygieniamääräykset ja luonnonkäyttöä koskevat ra -
joitukset lisääntyvät, vaikka ne haittaavat vapaata liiketoimintaa ja yksilönvapautta. Toistaiseksi valtion tehtävä on pitää voimassa  
EU:n direktiivit, jotka yhä yksityiskohtaisemmin määrittelevät suomalaistenkin elämän standardit, ja koettaa estää hallitsematon ta-
loustoiminta, harmaa talous. Kivivuori 1996. 
3) Europoliitikkojen utopiakirjallisuudesta voisi ottaa esimerkkinä joitakin EU:ssa uraa luoneiden visioita: Hautala – Rehn – Rosas – 
Stubb 2003; Stubb 2003; 2006; 2009; Takkula 2009; Lipponen 2001; 2008; Kiljunen 2005; 2008; Grahn-Laasonen 2010; Rehn  
2012. Jotkut suomalaiset europoliitikot eivät tiedä, kuuluvatko he vain kansallisiin merkkihenkilöihin vai olisiko heillä jo paikka man -
nervaltion historiassa. Muistelmissaan he luovat itselleen kunniakasta uraa toisaalta Eurosuomen luojina ja toisaalta suomalaisen 
sivistysvaltion pelastajina; suomalaisina valtiomiehinä ollessaan he ponnistelivat kaikin voimin päästäkseen Euroopan unionin yti -
meen, saadakseen paikan maanosavaltion johtajien joukossa, jos ei muuten, niin suurvaltojen päämiesten uskollisena palvelijana.
4) Esim. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotutkimusverkoston ja nuorisoasiain neuvottelukunnan vuosittaisesta nuorisobaromet-
rista käy ilmi, että alle 30-vuotiaiden kiinnostus politiikkaan on laskenut viime vuosina jyrkästi, viidennes nuorista ei ilmoituksensa 
mukaan ole ollenkaan kiinnostunut politiikasta ja välinpitämättömien osuus on ollut jyrkässä nousussa,  muidenkin nuorisokyselyjen 
mukaan kehitys on sama (Suoninen – Kupari –Törmäkangas 2010). Nuoret uskovat, että digitaaliyhteiskunnassa suora vaikuttami-
nen, jopa anarkia nousee puoluepolitiikan ohi.  Puoluepolitiikan tilalle on tullut kansalaistoiminta, sosiaalisessa mediassa vaikuttami -
nen ja mediakeskusteluihin osallistuminen (esim. Martikainen –  Pekonen 1996: Martikainen – Wass 2005; Paakkunainen 2007; 
Wass 2008; Rinne 2011). Vaikuttaminen kanavoituu yhden asian liikkeiksi, jotka eivät useinkaan ole pysyviä vaan tiettyä projektia  
varten muodostuneita, politiikkakin laumautuu... 
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Hyvinvointivaltion loppu  
Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa yhteiskunta,  tai  kansalaisyhteisö,  on pitänyt  huolta  kaikista  jäsenistään, 
myös niistä, joilla oli vaikeuksia selvitä elämässään. Nyt hyvinvointivaltio on törmännyt globaaliin kehitykseen, se 
on yhtäkkiä leimattu kaikkea valvovaksi ja kaikkialla läsnä olevaksi (omnipresent) kontrolliyhteiskunnaksi, joka 
holhoaa ja valvoo kansalaisiaan. Poliittisen liberalismin ja uusliberalistisen talousideologian mukaan hyvinvointi-
valtio, niin kuin kommunistinen yhteiskuntakin, on hävittänyt yhteisöllisen vastuun ja tehnyt kansalaisista välinpi-
tämättömiä  niin  toisiaan  kuin  koko  yhteistä  ympäristöään  kohtaan.  Uusliberalistinen  kehitysideologia  haluaa 
vapautua nykyisestä sosiaalivaltiosta, hyvinvointi ei enää voi perustua julkisen sektorin kasvuun, vaan yksityisen 
teollisuuden menestykseen, investointeihin, teknologiseen kehitykseen ja innovatiivisuuteen. Kansalaisten so-
siaalisen turvan luo yrittäjyys ja yrittäjien luomat työpaikat. Vapaa kapitalistinen yhteiskunta antaisi kansalaisille 
mahdollisuuden kokea ihmislajille luonnollista solidaarisuutta, altruistista hyvän tekemistä ja myötätuntoa huo-
nompiosaisia kohtaan. Hyvinvointivaltiota puolustamaan on noussut mm. kommunitarismi, joka pyrkii  säilyttä-
mään yhteisöjen yhteiskunnan ja paikallisuuden ajan eettiset arvot, vastuun toisista ihmisistä. Tämän teoksen 
näkökulmasta kumpikin yhteiskuntafilosofia alkaa muuttua utopiaksi, enempää yksilöllinen kuin yhteisöllinenkään 
solidaarisuus  ei  ehkä  toteudu gigapolien  ympäristössä,  globaalissa  virtuaalitodellisuudessa,  postlokaalisessa 
maailmankulttuurissa, jossa moraalinormeista vapautetut yksilöihmiset toteuttavat jokapäiväistä elämäänsä.(1 
    Ympäristön muuttuessa yhteiskunta etsii uusia sopeutumisen muotoja, globalisaation mukana suomalaistenkin 
on kansakuntana omaksuttava uudet selviytymisstrategiat. Mutta miten käy sosiaalisen oikeudenmukaisuuden? 
Jos valtiokulttuurista häviää keskinäinen solidaarisuus, tilalle syntyy yhteiskunta, jonka keskeinen ideologia on 
pääoman kasvun turvaaminen ja riskitön yrittäjyys. Kysymys ei ole vain ihmislajin keskinäisestä solidaarisuudes-
ta, hyvinvointivaltion mukana menettää myös kansallisvaltio, kansalaisyhteiskunta perimmäisen merkityksensä. 
Hyvinvointivaltion perustana ollut kollektiivinen kansallinen tietoisuus on menettänyt voimansa eikä suomalaisilla-
kaan ole enää yhteistä isänmaata, ei omaa, yhteistä tulevaisuutta. Sille joka on uskonut sosiaaliseen oikeuden-
mukaisuuteen, hyvinvointivaltion alasajo on murhenäytelmä, mutta voiko rakennemuutoksia ohjata? 
    Maailmanlaajuiseen reaalitalouteen sopeutuneet asiantuntijat hyökkäävät systemaattisesti hyvinvointivaltion 
rakenteita vastaan. Uusliberalistisen etiikan mukaan kansalaisten työllisyyden hoitaminen on tärkeämpää kuin 
sosiaalipalvelujen ylläpito. Markkinatalouden ongelmat, mm. Euroopan rahoituskriisi johtuvat hyvinvointivaltion 
ylläpitämästä  ”ryöstötaloudesta”  ja  valtionvelan  edesvastuuttomasta  kasvattamisesta.  Hyvinvointivaltiot  ovat 
hyödyntäneet häikäilemättä yhteistä kansantaloutta ja ympäristöä; niiden kansalaiset  vaativat yhä enemmän ja 
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enemmän, kähmivät, pettävät ja huijaavat toinen toisiaan tuntematta todellista vastuuta yhteisestä kansallisesta 
tulevaisuudesta. Uudessa ympäristössä on nyt tärkeintä, että jokaisella on työtä ja siten mahdollisuus omaan 
elämään ja tulevaisuuden turvaan.(2 Suomessakin tutkijat kantavat huolta siitä, kuinka hyvinvointivaltio voidaan 
pelastaa. Työnantajien etujärjestöt ja oikeistopoliitikot arvostelevat, että Suomen julkinen sektori on paisunut liian 
suureksi ja hyvinvointipalvelut tukahduttavat veronmaksajien kulutuskykyä. Suomessa on liikaa virkamiehiä ja 
valtion varoja käytetään epätarkoituksenmukaisesti sellaisiin kohteisiin, joiden ei pitäisi kuulua verovaroilla yllä-
pidettäviksi. Palvelut tulisi asettaa tärkeysjärjestykseen ja karsia välttämättömään, jotta valtio voisi tukea talous-
elämää ja veroja laskemalla lisätä kulutuskysyntää. Julkista sektoria on jatkuvasti vaadittu osoittamaan tarpeelli-
suutensa, virastojen, mm. yliopistojen tuottavuutta on alettu mitata erilaisilla mittareilla; uusliberalistisessa kult-
tuurissa ei saa olla instituutioita, jotka eivät tuota tulosta markkinavoimien käyttöön.(3 Nyt pitäisi karsia palveluja, 
joita  hyvinvointivaltiota  rakentaneet  poliitikot  ovat  kilpaa  luoneet,  ja  virkamiesten  tulisi  osoittaa  taloudellinen 
tuottavuutensa maassa, jossa ei enää ole edes valtion yrityksiä. Kuinka kansallisvaltion tuttavuutta, tai vaikkapa 
bruttokansantuotetta voidaan mitata ympäristössä, jossa lisäarvokin siirtyy maan rajojen ulkopuolelle?
     Kansallisen hyvinvointivaltion katoaminen on jo alkanut, muutos näkyy sosiaalisen ilmaston kovenemisena ja  
ns. yhteiskunnallisen diskurssin muutoksena. Tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sijasta eliittiluokat 
puhuvat kilpailusta, johon kaikkien yhteiskuntien ja ihmisryhmien on sopeuduttava. Epäoikeudenmukaisuus, ku-
ten palkkaerojen kasvu on hyväksyttävää, jos se voidaan perustella. Talousalueiden menestymisen takaavat vain 
kilpailukyky ja tuotannon kasvu, ilman jatkuvaa kasvua ei ole tulevaisuutta, pääomia, hyvinvointia. Sosiaalisen ta-
sa-arvon sijasta kansantalouden kehittyneisyyden tärkein mittari on tuloerojen kasvu. Se osoittaa maan talouden 
dynaamisuutta ja yrittäjyyden voimaa.(4        
     Suomi ei enää ole erityinen hyvinvointiyhteiskunta, kansainvälisissä vertailuissa se on pudonnut maailman 
”keskitasolle” ja kulkee kohti köyhäinapuvaltiota, jossa sosiaalihuolto on leimattu hyväntekeväisyydeksi, ei kansa-
laisten oikeudeksi. Tulevaisuuden yhteisöttömässä tai valtiottomassa ympäristössä ei ole enää kansalaisia, jotka 
haluaisivat pitää huolta yhteisestä hyvinvoinnista. Hyvinvointivaltio tuottaa yhä enemmän ristiriitoja, jotka nekin 
edistävät uuden järjestelmän tuloa. Vaikka Suomen kansantalous on siirtymässä ylikansallisen pääoman haltuun,  
kaikkialla jatkuu vaatimuspolitiikka ja tyytymättömyys kansallisen hyvinvointivaltion palveluihin. Julkista keskuste-
lua hallitsee tyytymättömyys koko suomalaiseen yhteiskuntaan, äänestysdemokratiakin on tarkoittanut etujen lu-
paamista kannattajille, kehitysvaatimusten vaatimista. Suomalaiset odottavat edelleen saavansa lisää palveluja, 
jotka yhteiskunnan pitäisi maksaa ikään kuin hyvinvointia ja ns. oikeuksia voitaisiin loputtomasti jakaa muiden 
kustannuksella. Kansalaisten henkilökohtainen tyytymättömyys on egokulttuuria, jollainen oli tuntematonta pai-
kallisten yhteisöjen aikakaudella. Suurimmassa osassa maailman valtioita pohjoismaisia hyvinvointipalveluita ei 
ole olemassa eikä suurin osa maailman ihmisistä edes odota yhteiskunnalta apua muuta kuin onnettomuuden 
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kohdatessa, äärimmäisessä hädässä. Suomalaiset tekevät yhä enemmän valituksia saamastaan kohtelusta val-
tion virastoissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalitoimistoissa, maassa tarvitaan yhä enemmän lautakuntia, oikeus-
asiamiehiä ja  edunvalvojia  käsittelemään valituksia.  Suomalaisten keskuuteen on istutettu  tyytymättömyyden 
kulttuuri, jota kehityspoliitikot ja kansainvälisen kehityksen puolestapuhujat käyttävät häikäilemättä hyväkseen. 
Kansalaisten tulee pitää huolta oikeuksistaan, se on ikään kuin velvollisuus ja ainoa velvollisuus, joka vielä on  
jäljellä. Hyvän kansalaisen on vaadittava itselleen kaikki ne edut, joita hyvinvointivaltion poliittista uraa tehneet 
kehitysmeritokraatit  ovat  kilpaa jakaneet.  Tulevaisuudessa vastakkain ovat hyvinvointivaltio  ja kansainvälinen 
pääoma; suomalaisen hyvinvointivaltion pitäisi toimia ympäristössä, jota hallitsee globaali pääoma.     
     Yrittäessään pitää pystyssä kansallisvaltion rakenteitaan Euroopan maat ovat toinen toisensa jälkeen "ylivel-
kaantuneet". Kreikan ja muiden jäsenmaiden taloudellinen kriisi näyttää jo osoittavan, ettei kansallisvaltiolla ole 
tulevaisuutta. Komission eurokraatit vaativat uusia yhteisiä sopimuksia, uusia perustuslakeja. EU:lla pitäisi olla 
yhteiset digitaaliset sisämarkkinat, yhteinen budjetti, yhteiset verot, yhteinen koulutus ja työvoima; yhteinen so-
siaalipolitiikka, ympäristöpolitiikka, ulkopolitiikka... Euroopan maiden on nyt valittava, jakavatko ne yhteisen tule-
vaisuuden, vai siirtyvätkö ne hajaannukseen ja taantumaan, epäkehitykseen. Maailmantalouden johtajiksi pyrki -
vien kielessä kaikki askeleet, jotka johtavat kansallisvaltioiden aseman heikkenemiseen ja pienten kansanryh-
mien katoamiseen ovat eteenpäin menoa, kehitystä. Kaikki rationaaliset ratkaisut vievät kohti mannervaltiota, 
muuta valinnan mahdollisuutta ei ole. Euroopan maiden on integroiduttava turvaamaan tulevaisuutensa, yhteinen 
valuuttansa, pankkinsa ja tullimuurinsa, ja eliminoitava jäsenvaltioittensa kansallinen protektionismi. Kansallinen 
etu on jotain josta on päästävä lopullisesti  eroon; maailmantason talousoppineiden mukaan jopa kotimaisten  
tuotteiden suosiminenkin on väärin, koska nyt on pelastettava yhteinen eurooppalainen talous. Ja vielä enem-
män. Tulevaisuudessa kansainvälisen talouden valvonta vaatii planetaarisia hallintoelimiä, maailmanhallintoa ja  
maanosien voimien kokoamista, maailman yhteistä valuuttaa.(5 Miljoonat  talousoraakkelit koettavat tulkita, mitä 
globaalit markkinavoimat vaativat, mitä valtioiden on tehtävä saadakseen olla olemassa. Milloinkaan aikaisem-
min ihmiskunnan kohtalo ei ole ollut niin ankaran ylijumalan vallassa kuin globalisaattorien ja federalistien uhka-
kuvissa.  
    Jo lähitulevaisuudessa Euroopan Yhdysvallat muuttuu välttämättömyydeksi, siitä tulee turvallisen kehityksen 
utopia, eurooppalaisen hyvinvoinnin suojamuuri; varmaan euromeritokratia jälleen keksii välttämättömät uskon ja 
vakaumuksen liturgiatekstit, joilla pelastus legitimoidaan. Yhteisen tulevaisuuden suunnittelijat seuraavat ennen 
kaikkea sitä, millainen talousmahti Kiinasta kasvaa; Euroopassa on jo pitkään lietsottu suoranaista Kiina-kauhua. 
Paljon suurempi tulevaisuuden kysymys on kuitenkin se, koska Kiina, Intia, Japani ja muut Kaakkois-Aasian väki-
rikkaat maat yhdistävät taloudellisen voimansa ja kokoavat Euroopan unionia monin verroin suuremman maan-
osavaltion, Aseanin (Apecin). Omalla tahollaan myös Venäjä kokoaa Euraasian Unionia. Joskus tulevaisuudessa 
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Euroopan Yhdysvaltoihin tulee liittymään myös Venäjä, se kuuluu geopoliittisesti  tähän maanosaan eikä sillä 
enää ole mahdollisuuksia hallita entisiä aasialaisia siirtomaitaan. Euroopalle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin luja  
yhteinen liittovaltio, maanosadiktatuuri. 
     Kulttuurin finalisaatio jatkuu väistämättömästi, globalisaation voi pelastaa vain planetaarinen integraatio. Pai-
kallisuuden tilalle kehitysmeritokratia on jo luonut uuden käsitteen: globaalivastuu.(5  Se on eettistä metakieltä, 
joka oikeuttaa ja pyhittää globalisaation ja ihmislajin yhteisen kulttuurin. Globaalihallintoa tarvitaan pelastamaan 
yhteinen maailma, kosmopolis, kaikilta niiltä ongelmilta, jotka uhkaavat kehitystä. Postlokaalinen ihminen on vas-
tuussa koko maapallosta; hänen on oltava mukana rakentamassa demokraattista maailmahallintoa, viemässä 
sosiaalista turvallisuutta kaikkiin maanosiin. Suomalaiset identifioituvat isänmaata suurempaan yhteisöön, maail-
mankylään, ihmiskuntaan, tai pikemminkin yhteen suureen Internet-yhteisöön, yhteiseen palvelimeen. Sosiaalis-
essa mediassa globaali-ihmiset ovat miljardilaumoja, jotka saadaan kokemaan jotain keskinäistä "hypeä", elä-
mään mukana maailmantapahtumissa, kokemaan yhteisiä tunteita ja elämyksiä, ja yhteistä vastuuta. Liike-eläm-
än etiikan puolustajat ovat alkaneet puhua siitä, että tulevaisuudessa globaaleilta yrityksiltä vaaditaan "laajaa yh-
teiskuntavastuuta", niiden on ryhdyttävä todella huolehtimaan ympäristöstä ja työntekijöiden hyvinvoinnista.(6 Se 
kuuluu tulevaisuuden yritysten menestystekijöihin, niiden rationaaliseen toimintastrategiaan. Yhteiskuntamoraal-
ista tulee kilpailuvaltti, nuoret ja ylipäätään parhain työvoima alkaa karttaa yrityksiä, jotka eivät noudata uusia  
moraalivaatimuksia. Menestyvien yritysten odotetaan huolehtivan työntekijäyhteisönsä aineellisesta ja henkises-
tä turvasta, työntekijöittensä koko elämästä ja myös niistä, jotka ovat syrjäytyneet työn yhteiskunnasta. Talous 
palaa ikään kuin takaisin paikallisten teollisuuspatruunoiden ja tehdaskylien aikakauteen; patruuna itse ei tosin 
enää asu työläistensä keskuudessa. Tulevaisuudessa yksityiset yritykset tai pikemminkin teknosysteemit joutuvat 
varmaan huolehtimaan työvoimansa uusintamisesta, mutta globalisaation jatkuessa ei paluuta paikallisiin yhtei-
söihin enää ole. 

1) Uusliberalistisesta ja kommunitaristisesta (Amitai Etzioni) yhteiskuntafilosofiasta Haatanen 2000. Äärimmäistä valtionvastaisuutta 
edustaa teos ”Hyvinvointivaltion murhenäytelmä” 2012 (Tom G. Palmerin artikkeli).  Kapitalistisen tai  uusliberalistisen ideologian 
mukaan vain työ voi tuoda sosiaalista turvaa, eivät sosiaaliset palvelut, ja hyvinvointivaltionkin olemassaolo riippuu siitä, että sen 
kansalaisilla on työtä (uusliberalismista esim. Patomäki 2007; Lillrank 2011).  
2) Hyvinvointivaltion kohtaloa on tarkasteltu Suomea koskevissa tulevaisuuden ennusteissa, ks. luku Maapallonlaajuinen kehitys-
ympäristö, viite 3; Alasuutari – Ruuska 1999; Alasuutari 2007; Pietikäinen 2010. Taivalsaari 1993; 1997; 2010.
Sosiaaliturvan muutoksista: sosiaaliturva on uhattuna tai siitä on tingittävä: Andersson – Hautamäki – Jallinoja – Niiniluoto – Uusita -
lo 1993; Eräsaari – Rahkonen 1995; Soininvaara 1994; 1999; Kajaste 1997; Haapola – Karisto – Takala 1999; Anttonen – Sipilä  
2000; Julkunen 2001; 2006; Kantola – Kautto 2002; Saari 2005; Saastamoinen – Kuusela 2006; supistamista nimitetään nyt hyvin -
vointivaltion tilivelvollisuudeksi (Lindblom 2002). Hyvinvointivaltion voisi pelastaa siirtyminen kestävän kehityksen talouteen (Salo-
nen 2010) tai sosiaalihuollon sijasta yhteiskunnan tulisi panostaa yksilön omien sosiaalisten mahdollisuuksien parantamiseen, niitä  
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olisivat koulutus, kuntoutus, yrittäminen, kannustaminen, selviytymisyhteisöt, -verkostot jne.(esim. Hiilamo – Saaro 2010; Hiilamo 
2011; Kansalaisbarometri 2011; Pohjola – Särkelä 2011). Ilmeisesti postlokaalisessa ympäristössä omatoimisuus tulee olemaan 
selviytymisen  ehto,  sosiaalipolitiikka  on  yhä  enemmän  kansalaisten  itseyrittämisen  kannustamista  ja  ohjaamista.  Lopulta 
sosiaaliturvakin siirtyy mannervaltion tehtäviin (Saari 2002).
3) Julkisen sektorin arvostelussa on keskeisenä vaatimus tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisestä (esim. Soininvaara 2009;  
Puoskari  – Taimio 2002; Hjerppe 2003),  toisena vaihtoehtona on palveluiden siirtäminen yksityisille (kansainvälisille)  yrityksille; 
molemmat  tiet  vievät  julkisen talouden ja  lopulta  valtion  hiipumiseen,  lopullisena pelastuksena tullaan esittämään liittovaltiota.  
Valtion  tuottavuusohjelmat  tarkoittavat  käytännössä  virkamiesten  vähentämistä  ja  ns.  pakkoyrittämistä,  työn  ulkoistamista 
työntekijöiden yritykseksi (Helén – Jauho 2003, Koivusalo – Ollila – Alanko 2009).
4) Tämä kehityksen mittari on toteutunut. OECD:n tuoreimman (5. 12. 2011 julkaistun) raportin mukaan OECD-maissa kuilu rikkai -
den ja köyhien välillä on suurin 30 vuoteen. Tuloeroja on alettu pitää jo valtioiden talouskasvua hidastavana, koska säästäminen vä -
henee ja sosiaaliset ongelmat kasvavat (Malinen 2012). Toistaiseksi uusliberalistinen verotus: varallisuusveron poisto, pääomatulo -
jen lievempi verotus, siirtyminen kulutusveroihin jne. on johtamassa köyhäinhoitovaltioon (Taimio 2007). 
5) Globaalivastuu kuuluu osana maailmanhallinnon utopioihin (Held – McGrew 2002; Patomäki – Teivainen 2003; patomäki 2008),  
esim. Seppo ja Paula Tiihonen (2007) esittävät viisi mallia suvereenien valtioiden väliseksi hallinnoksi; epäilen että markkinavoimien  
liberalistinen globaalihallinta on se joka toimii "kosmopoliksessa" ja luo yhä laajempia taloudellisia kasvualueita, mannervaltioita;  
vastavoimiksi saattavat kasvaa kansalaisverkostot.
6) Yritysten yhteiskuntavastuulla on tarkoitettu lähinnä yritysten vastuuta luonnosta, henkilökuntansa työoloista, koulutuksesta ja  
terveydestä ja asiakkaistaan; vielä ei tiedetä, laajeneeko yritysten (teknosysteemien) sosiaalinen uusvastuu työntekijöiden elämään,  
työllisyyden ylläpitämiseen ja yhteiskunnan palveluihin ja kuinka suuri osuus tulee olemaan sosiaalisilla, voittoa tuottamattomilla,  
syrjäytyneitä työllistävillä yrityksillä ja osuuskunnilla, onko yhteisvastuutalous mahdollista; kirjallisuutta Järvinen 2004; Puohiniemi 
2002; 2003; 2006; Eskelinen 2011; Pöyhönen – Hänninen – Merenmies – Lilja – Kostilainen – Mankki 2010. 
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Euroopan Yhdysvaltojen synty

Unionin lipussa on sinisellä pohjalla kahdentoista kultaisen tähden muodostama ympyrä.
Unionin hymnin perustana on Ludwig van Beethovenin yhdeksännen sinfonian "Oodi ilolle".
Unionin tunnuslause on: ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”. 
Unionin raha on euro.
Eurooppa-päivää vietetään kaikkialla unionissa yhdeksäntenä päivänä toukokuuta.

Kansallisvaltion globaalistuminen
Postlokaalisessa maailmankaupan ympäristössä Suomen kaltaiset pienet valtiot menettävät vähitellen itsenäi-
syytensä ja häviävät maailmankartalta. Kun Suomen teollisuus siirtyy kokonaan kansainvälisen pääoman omis-
tukseen, markkinavoimien hallintaan, maa on täysin riippuvainen siitä, mitä maailmantaloudessa tapahtuu. Kan-
sallinen omavaraisuus on kadonnut, globaalitalouteen sopeutuva valtiovalta on itse asiassa hävittänyt suomalais-
ten  kansallisomaisuuden  ja  sen  taloudellisen  infrastruktuurin,  jonka  varaan  kansallisvaltio  rakennettiin. 
Markkinatalouden vaatimuksesta valtionyhtiöt on yksityistetty ja vanhat palvelualat, kuten posti ja puhelin tai rau-
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tatiet on muutettu liikeyrityksiksi, joiden tulee tuottaa voittoa. Yksityistäminen jatkuu eikä sitä enää pystytä poliitti-
sin voimin pysäyttämään. Suomen valtiolliset rakenteet: eduskunta, presidentti-instituutio ja hallinnolliset laitokset 
sopeutetaan mannervaltioon niin nopeasti kuin rakennemuutos ylipäätään etenee. Muutos alkaa palvelujen tuot-
tamisesta ja kun nämä valtion ja kuntien tehtävät on siirretty yksityisille teknosysteemeille, menettävät muutkin 
hallintorakenteet vähitellen merkityksensä. Kansallisvaltioiden yläpuolelle alkavat nousta valtioliitot, maanosaval-
tiot, joista Euroopan Unioni on jo todellinen, perustuslaillinen liittovaltiota lähellä oleva federaatio.      
     Euroopan Unionin peruskirjassa yhteisön tavoitteisiin otettiin mukaan kaikki globaalin suurvallan ja historialli -
sen kansallisvaltion tehtävät, myös YK:n tavoitteet. Unioni edistäisi kestävää kehitystä, kansojen välistä rauhaa 
ja solidaarisuutta, pyrkisi takaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen kaikkialla maailmassa. Unioni ottaa huoleh-
tiakseen niistä tehtävistä, joista rappeutuvat kansallisvaltiot eivät enää kykene selviytymään. Sen tavoitteena on 
täystyöllisyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, miesten ja naisten tasa-arvo, ympäristön suojelu ja lasten oikeuk-
sien toteuttaminen. Uusi unioni poistaa Euroopasta köyhyyden, takaa työntekijöiden perusoikeudet ja huolehtii  
siitä, että valtioliiton alueella toteutuu vapaa ja oikeudenmukainen kauppa.(1.      
      Suomen hallituksen EU:ta koskevassa selonteossa (8. 4. 2009) asetetaan tavoitteeksi kaupallisen vapauden 
täydellinen toteutuminen. Euroopan unionin alueella pääomilla, tavaroilla ja työvoimalla tulee olla täysi liikkumi -
sen vapaus.(2 Kaikki sisämarkkinoiden esteet on poistettava, unionikansalaisille on taattava oikeus siirtyä maas-
ta toiseen yhtä vapaasti kuin nykyisin kansallisvaltioiden sisällä. Euroopan Unionin tulee saada pysyvän jäsenen 
paikka YK:n turvallisuusneuvostossa, siitä on tehtävä Naton vahvin jäsen, EU:n tulee puhua yhdellä äänellä 
maailmanpolitiikan kysymyksissä. Kansallisvaltiona Suomi siis hyväksyy mannervaltion syntymisen, luopuu mah-
dollisuuksistaan määrätä omasta kansantaloudestaan, ulkopolitiikastaan ja lopulta puolustuksestaan, jopa siitä, 
keitä maassa asuu. Jos vielä puhuttaisiin kulttuuriantropologian vanhoilla termeillä, suomalaiset itse haluavat ak-
kulturoitua suureen mannermaiseen valtaväestöön ja assimiloitua yhdenmukaiseen eurooppalaiseen kulttuuriin. 
Perusteluna  ovat  suuret  kehityshyödyt,  pitäisikö  sanoa kehitysarmo,  joka  kohtaa  nyt  yhteiseen Eurooppaan 
uskovaa Suomen kansaa. Unionista tulee maailman johtavin osaamisalue, eurooppalaisen sivistyksen kehto, 
joka ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta, taistelee vihreämmän yhteiskunnan puolesta ilmastonmuutosta vastaan.(3 
     Mielipiteitä ohjataan gallupeilla. Joidenkin kyselyjen mukaan suunnilleen kolmasosa suomalaisista nuorista 
kannatta jo Euroopan yhteistä ulkopolitiikkaa ja yhteistä armeijaa; pohjoismainen liittovaltio on kyselyissä esillä ja 
eurooppalaisesta liittovaltiostakin on kysytty. Toistaiseksi suomalaiset nuoret vastustavat liittovaltiota, mutta gallu-
peilla  manipuloidaan ja  pohjustetaan sitä,  mikä tulevaisuudessa muuttuu positiiviseksi,  uudeksi  kehitykseksi. 
Muutaman vuoden sisällä näyttämölle ilmestyy poliitikkoja, jotka alkavat avoimesti ehdottaa liittovaltion perusta-
mista, alkaa kilpajuoksu paikasta mannervaltion historiassa.(4 
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     Suomalaisen kansakunnan kehityksessä on alkanut uusi sopeutumisen jakso, valtiokulttuurin finalisaatio. Val-
tioiden –  kansantalouksien – tilalle tulevat ensin laajemmat alueet, kuten Pohjoismaiden ja Baltian talousliitto ja 
vähitellen maanosavaltio, Euroopan Yhdysvallat. Valtiokulttuurien sopeutuminen noudattaa rakennemuutoksen 
lakeja ja kehitysuskon ideologiaa.  Suomenkin valtiollisen,  taloudellisen ja poliittisen meritokratian ajatusmallit  
ovat odotuksenmukaisia: yhteiskunta sopeutetaan globaaliin ympäristöön hakemalla rakennemallit ylikansallises-
ta markkinataloudesta. Valtio muutetaan hallintokoneistoja myöten liikelaitokseksi, joilla on ”tulosvastuu” niin kuin 
monikansallisilla liikeyrityksillä. Kaikkien valtion laitoksien on siis tuotettava ”tulosta”, vastattava oman olemassa-
olonsa oikeutuksesta ja kilpailtava kansainvälisillä markkinoilla. Samalla tavalla kuin talouselämässä, globaalit 
teknosysteemit, palvelukonsernit, alkavat korvata kansalliset kulttuurirakenteet eikä tulevaisuudessa mikään am-
mattiryhmä tunne enää kansallista solidaarisuutta niin kuin ei pääomakaan.(5
     Uuskapitalistisen kehitysliturgian mukaan valtioiden mahdollisuudet selvitä talouskilpailussa riippuvat siitä, 
kuinka hyviä etuja ne kykenevät tarjoamaan maailman pääomalle, kuinka ne kykenevät ”houkuttelemaan” maa-
han kansainvälisiä investointeja. Vain kansainvälinen pääoma voi turvata työpaikkojen säilymisen, ei enää suo-
malainen kansantalous tai hyvinvoinnin jakaminen, sosiaalisesta tasa-arvosta huolehtiminen. Pääomien saami-
nen maahan oli tärkein syy, jolla EU:hun liittymistä liike-elämän ja europoliitikkojen taholta perusteltiin. Nyt poliitti -
nen argumentointi on muuttunut. Euroopan valtioilla on niin paljon yhteisiä ongelmia ja uhkia, että niiden on tiivis -
tettävä yhteistyötään. Suomalaiset oikeistopuolueet pitävät Euroopan rahaliiton pelastamista kansallisena tehtä-
vänä, ilman euroa maa ei enää selviäisi itsenäisenä valtiona. Jos Suomi ottaisi uudelleen käyttöön oman mar-
kan, ulkomaiset sijoitukset katoaisivat eikä niitä enää taloudellisesti epävarmaan maahan tehtäisi; korot nousisi -
vat  ja suunnaton massatyöttömyys uhkaisi.  Näin on syntynyt  argumentointikehä, joka vahvistaa loputtomasti  
omaa rationaalisuuttaan. Mitä kiinteämmäksi integraatio kehittyy, sitä enemmän syntyy yhteisiä ongelmia ja uhkia 
ja sitä tarpeellisemmaksi tulee eurohallinnon tiivistäminen, yhteinen hallitus, maanosavaltion perustaminen.
     Suomalainen teollisuus on jo globaalistunut, arvioiden mukaan 60–80 % pörssiyhtiöiden osakekannasta on ul-
komaisessa omistuksessa. Kuinka kauan Suomi vielä omistaa jokapäiväisen leipänsä? Suomessa ei ole enää 
maaseutua, jossa maatalous olisi keskeisin elinkeino ja tulevaisuudessa ruoan tuotanto ilmeisesti globaalistuu 
samalla tavalla kuin muukin teollisuus. Kehityssuunta on ollut jo pitkään näkyvissä. Tilakoot kasvavat, karjatilois-
ta tulee yhä suurempia tuotantolaitoksia.  Maatilojen määrä vähenee jatkuvasti (n. 3 % vuodessa) ja omistussuh-
teetkin alkavat muuttua: perheviljelmät katoavat ja niiden tilalle perustetaan osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.(6 Lo-
pulta maataloustuotanto, niin kuin elintarvikkeiden jalostus ja metsätalous, siirtyvät globaalien konsernien omis-
tukseen. Sama kehitys saattaa koskea myös elintarvikekaupan ketjuja. Kasvinjalostus (geeniteknologia) ja sie-
menten tuottaminen on jo  laajalti  maapallolla  keskittynyt  monopolien haltuun.  Suuret  geenitekniikkayritykset,  
kuten Monsanto, pyrkivät EU:ssakin saamaan aikaan direktiivejä, joilla estettäisiin pienten siemententuottajien 
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toiminta  ja  saataisiin  paikalliset  "maatiaislajikkeet"  lopullisesti  hävitetyiksi.  Suomalaisten  "ruokahuolto",  vilje-
lysmaan  hyödyntäminen  ja  luonnonvarojen  käyttäminen  "avautuu"  maailmanlaajuiselle  agrobisnekselle, 
tulevaisuudessa ihmiskunta syö samaa ruokaa, käyttää samoja vaatteita, katsoo samaa TV:tä, kuluttaa samoja 
palveluja,  hän  on  käynyt  samaa  koulua  ja  elää  rakenteellisesti  yhdenmukaisessa  ympäristössä.  Nykyisen 
tuotantoviljelyn arvot ja merkitykset katoavat, niin kuin aikoinaan kävi talonpoikaiselle kulttuurille; emäntien ja 
isäntien sääty jää lopullisesti historiaan. 
     Jos globalisaatio jatkuu, tulevaisuudessa suomalaisten elämästä huolehtivat eri alojen kansainväliset tekno-
systeemit, jotka toimivat kuin monikansalliset yritykset, ne kilpailevat keskenään ja pyrkivät ottamaan markkinat 
haltuunsa, maksimoimaan tuloksensa ja monopolisoimaan asemansa. Voiko kansallisvaltio ylipäätään toimia mo-
nikansallisten teknosysteemien hallitsemassa ympäristössä? Mikä on valtion eettinen merkitys, jos sen tehtävä-
nä on tuottaa kansainvälisiä resursseja ja myydä kansalaistensa kaikki tarpeet globaalille pääomalle? 

1) Ns. Lissabonin sopimuksen tekstejä: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen konsolidoidut toisinnot. Euroopan unionin virallinen lehti C 86. Tiedonantoja ja ilmoituksia 30. maaliskuuta 2010 no 2010/C  
83/01. Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, al -
lekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007. Euroopan unionin virallinen lehti C 306.  Tiedonantoja ja ilmoituksia 17. joulu-
kuuta 2007 no 2007/C 306/01) 1. Artikla: ”Tämä sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän Euroo-
pan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia”.
2) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2009. Suomen hallituksen EU-ohjelma noudattaa kirjaimellisesti unionin sopimuksia, 
Maastrichtin ja Schengenin asiakirjoja, EU:n jäsenyys on kirjattu myös Suomen perustuslakiin, vaikkei unioni sellaista vaadikaan.  
Suomi on mukana Eurooppa 2020 -strategiassa ja Euro Plus -sopimuksessa (2011), joilla perustettiin yhteinen budjettipolitiikka. 
3) EU-tietoa on saatavissa Ulkoasiainministeriön Eurooppa tiedotuksesta; EU:n päätöksenteon ja kansallisten parlamenttien suh-
teesta ja siitä kuinka Unioni käyttää jäsenvaltioiden sille antamaa toimivaltaa olematta liittovaltio, on asiantuntijakirjoituksia Tiilikai -
nen 1998; 2011; Tuomioja 1998; Wallgren 2002; Ekholm 2003; Raunio – Tiilikainen 2003; Viertiö 2008. Poliitikoista liittovaltiokehi -
tystä vastaan ovat kirjoittaneet mm. Väyrynen 1997; Seppänen 2002; 2011, mutta rakennemuutosta ei voida pysäyttää. 
4) Liittovaltiogallupeista.  Eurooppalaisesta Civic and Citizenship Education Study (ICCS) -hankkeen (Nuorten yhteiskunnallisen 
osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimus) mukaan v. 2009 suomalaiset nuoret eivät kannattaneet liittovaltiota (kannattajia  
alle 20 %) niin kuin eivät nuoret muissakaan Euroopan maissa (International Association for the Evaluation of Educational Achieve-
ment; Suoninen – Kupari –Törmäkangas 2010). Viimeisissä kyselyissä lukiolaiset mieltävät itsensä eurooppalaisiksi (80 %), enem-
mistö (60%) jo maailmankansalaisiksi, jotka ovat kiinnostuneempia maapallon kuin kotikuntansa asioista ja yhä harvempi nuori ää-
nestää vaaleissa. (Suomen Lukiolaisten Liitto, kysely 2012; Helsingin Sanomat 31. 8 .2012). Sen sijaan yli 40 prosenttia Pohjoism -
aiden asukkaista haluaisi maittensa liittyvän yhteen liittovaltioksi (Pohjoismaiden neuvoston teettämä mielipidemittaus; Oxford Re-
search Institute). Vastaajista 11 prosenttia suhtautui ajatukseen "hyvin myönteisesti" ja 31 prosenttia "myönteisesti". Noin kolmaso -
sa eurooppalaisista, myös suomalaisista kannattaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, yhteistä armeijaa.  Erilaisilla gallu-
peilla saadaan mielipiteet yhä myönteisemmiksi kunnes mannervaltioajatuksesta tulee Euroopan kansojen pelastaja, suuri utopia. 
Jääskinen 2001; Raunio 2002; Raunio – Saari 2006. 
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5) Valtion laitosten tulosvastuullistaminen on saanut surkuhupaisia muotoja, ihmeteltävää on se, kuinka nöyrästi suomalaiset meri -
tokraatit sopeutuvat markkinatalouden kulttuuriin, jopa hävittävät oman virastonsa. Leena Eräsaaren (2002) mukaan markkina-ajat -
telu on levinnyt salavihkaa ensin valtion ja sitten kuntien hallintoon, siitä on tullut  "totaalisoiva teoria"  ja lopulta tuottanut vain  
jatkuvaa kehitysliturgiaa,  kokoustamista,  raportointia  ja  visiointia;  keskittämistä,  yksityistämistä  ja  irtisanomista.  Viimeksi 
huhtikuussa 2011 Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), tuo globaali pääomien käyttäjä, jonka tehtävänä on ollut kansallisvaltioiden  
rakenteiden hävittäminen (George 2003), vaati Suomea leikkaamaan eläkejärjestelmäänsä ja yksityistämään terveydenhoidon, jotta 
maa selviäisi valtionvelastaan. Valtion yksityistäminen kuuluu jo pääomapiirien agendaan, Suomessa koululaitos on vielä kuntien  
hallussa, mutta lienee vain ajan kysymys, kun Suomi alkaa seurata Ruotsin ja muun Euroopan mallia.
6) Maatalous Lehtonen – Pyykkönen 2005; pelastusta haetaan luomu- tai ekoviljelystä ja bioenergiasta (esim. Luostarinen 2005),  
mutta yhtiömuotoisten suurnavettojen, -sikaloiden ja -kanaloiden perustaminen on jo alkanut ja ennen pitkää ravinnon tuottaminen  
ilmeisesti keskittyy Suomessakin kansainvälisille agrokonserneille.

Eurohegemonia täydellistyy
Suomalaisia yhdistää suomen kieli ja kuuluminen samaan itsenäiseen kansallisvaltioon, niin kauan kuin suoma-
lainen valtiokulttuuri tarjoaa kansalaisilleen tulevaisuuden. Vielä tänään suomalaiset haluavat olla ylpeitä omasta 
maastaan. Suomalaisuus on kansainvälisesti korkeaa teknistä kehitystä, korkeaa elintasoa, joka mitataan kan-
sainvälisillä hyvinvointimittareilla, kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta, kansainvälisesti korkeita kulttuuri-
palveluja, äitiysneuvoloita, modernia hygieniaa. Kansallistunnetta nostattavat suomalaisten suorittajien saavutuk-
set, kansainvälinen huomio, jonka joku suomalainen urheilija, taiteilija tai poliitikko on saanut osakseen maailman 
mediassa. Kansallisuutta tarvitsee matkailu- ja urheiluteollisuus; kansallistunteita koetaan eurooppalaisessa viih-
dekilpailuissa, euroviisukilpailussa. Suomi kilpailee samanlaisuudesta muiden valtioiden kanssa, paikasta kasvu- 
ja kehitystilastoissa. Suomalaiset "reflektoivat" suomalaisuuttaan kulttuuriympäristössä, jossa taloudelliset, tekni-
set ja sosiaaliset rakenteet ovat samanlaisia ja elintasokin tuotetaan samoilla kulttuurin välineillä. Suomalainen 
elämäntapa, nykyajan kansankulttuuri ei poikkea muiden maiden arjesta eikä suomalainen ihmistyyppi enää eroa 
naapurikansoista käyttäytymiseltään, vaatetukseltaan tai habitukseltaan.  Ainoa ympäristö, missä suomalaisuus 
vielä erottuu, on elämä suomalaisessa luonnossa: kesämökeillä asuminen, luonnossa kulkeminen, marjastami-
nen, sienestäminen, ne ovat tosisuomalaista elämänmuotoa, jossa on jäljellä etnistä paikallisuutta, kuulumista 
siihen maahan, jossa asuu. Kansallisromantiikan kaudesta lähtien kotimainen luonto, alkuperäiset metsäharjan-
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teet, järvet saarineen ja pellot ovat olleet kansanvalistajien Suomi kuvissa suomalaisten kansallismaisemia, suo-
malaisten identiteetin perusta; sekin uhkaa maailmantalouden aikana vähitellen tuhoutua.(1  
    Kehitysuskon eskatologiassa yhdistynyt Eurooppa on tulevaisuuden suuri isänmaa ja nuorten eurooppalaisten 
ihmisten uusi yhteisö. Suomalainen eurohenki tuo poliittiseen kielenkäyttöön itsestäänselvyyksiä, joilla kehitystä 
ohjataan. Rakennemuutosten positiiviset kielikuvat säilyvät, vaikka iskusanat vaihtuvat. Suuren rakennemuutok-
sen aikana, 1960- ja 1970 -luvun kulttuurivallankumouksissa paikallinen yhteiskunta leimattiin äärimmäisen ah-
distavaksi yhtenäiskulttuuriksi ja porvarilliseksi luokkayhteiskunnaksi, josta nuoret halusivat vapautua. Tieteellis-
tekninen rakennemuutos toi yhteiskunnalliseen keskusteluun yhdenmukaisen hegemoniakielen, jonka positiivi-
simpia avainsanoja oli modernisaatio, demokratia ja yksilönvapaus. Etenkin urbaanien vasemmistolaisten kult -
tuurivallankumouksellisten kielessä maaseutuyhteisöistä tehtiin antikehityksen linnakkeita, joissa vallitsi ”pikku-
porvarillinen ahdasmielisyys”, ”takapajuisuus” ja ”tuohivirsukulttuuri”. Nyt on vuorossa kansallisvaltio. Uudelle su-
kupolvelle Suomi on elintilana samanlainen kuin entisajan kylä tai kunta, tukahduttava yhtenäiskulttuuri ja aukto-
riteettiyhteiskunta, jossa vallitsee kaikkialla läsnä oleva sosiaalikontrolli ja ahdas suomalainen ajattelu. Postlo-
kaalisessa yhteiskunnassa ei enää ole suomen kansalaisia vaan ns. yksilöitä, jotka on vapautettu valtiokulttuurin 
holhouksesta.(2         
   Politiikan kentälle ilmestyy Suomessakin nyt ”kolmannen modernisaation” vaikuttajia, joille kansallinen virka-
miesvaltio on menneisyyttä. He ovat uuden sukupolven liberalisteja, kosmopoliitteja, anarkisteja, heitä tapaa jo 
monen poliittisen puolueen puoluekokouksissa etsimässä itselleen uutta valtaa, paikkaa Euroopan liittovaltion 
uraputkessa. Huomispäivän eurosuomalaisten kollektiiviseen muistiin ei enää kuulu talvisota, he eivät tarvitse 
isänmaata, eivät kansallista politiikkaa eivätkä kansallista valtiokulttuuria. Muodikkaan ilmauksen mukaan kan-
sallisvaltiot ovat olleet vain aikansa eliitin unelmia.(3 Euroopan mannervaltion rakentajat luovat uutta utopiaa ja 
julistavat,  että  vasta  heidän  keskitetyssä  maailmankulttuurissaan toteutuvat  yksilönoikeudet,  maailmanrauha, 
maanosien tasa-arvoinen kehitys ja luonnonsuojelu. Suomalainen identiteetti on globaalin kehityksen seuraamis-
ta, kansainvälisten teknomaisemien rakentamista ja yhteistä eurooppalaista ajattelua. 
   Suomalainen eliitti ei enää edes puhu omasta itsenäisestä kansakunnasta, isänmaasta, jonka puolesta kansa-
laisten tulisi uhrautua. Nyt kysytään jo sitäkin, mikä on Suomen kansa, miten sellainen termi on syntynyt ja mihin 
sitä on tarvittu. EU-historioitsijoiden mukaan suomalaiset ovat aina olleet ”mukana Euroopassa”. Kansallisuusaa-
te muuttuu häpeälliseksi ja Suomen itsenäisyyttä aletaan pitää yhä enemmän historiallisena sattumana kuin suo-
malaisten omana ansiona. Poliittisena aatteena kansallisromantiikka omaksuttiin muualta niin kuin ajatus kansal-
lisesta kulttuuristakin. Kansan tilalla on nyt yksilö. Suomalaisuus muuttuu eurooppalaisuudeksi ja kansallisen de-
mokratian korvaa subsiditeetti. Euroopan Yhdysvalloissa suomalaiset ovat osa yhteistä eurooppalaisuutta ja saa-
vat kansalaisoikeuksien tilalle globaalit ihmisoikeudet. Julkisessa puheessa liittovaltioon johtavat poliittiset ja ta-
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loudelliset ratkaisut ovat ”uudistumista”, ”yhteisen vastuun kantamista”, positiivista edistystä. Vallanhimoisimmat 
vihreät europoliitikot ovat jo hyväksyneet liittovaltion ja ryhtyneet kannattamaan maailmanhallitusta, koska luon-
non saastuminen ei tunne rajoja ja maapallon pelastaminen vaatii globaalia vallankäyttöä. Valtiokulttuuri, kansal-
lisuus ja isänmaa estävät globaalien ihmisoikeuksien ja globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumista ja vaikeut-
tavat ilmastonmuutoksen torjumista, planetaarista yhteistyötä. Eurokansalaisille uskotellaan, että demokratia ja 
yksilönvapaudet kuuluvat vapaaseen eurooppalaiseen markkinatalouteen, länsimaiden uuteen tieteellistekniseen 
kehitykseen ja ihmiskunnan lopulliseen lajikulttuuriin.
     Myös yhteiskuntamuoteja seuraavat tutkijat ovat alkaneet puhua kansallisvaltioista nykyajan henkisenä riippa-
kivenä, joka jarruttaa Euroopan yhdentymistä,  eurodemoksen, yhteisen elinympäristön, eurooppalaisen kansa-
laishengen ja yhteisen ymmärryksen luomista. Kansallisuus, etenkin ns. nationalismi on haluttu leimata kehityk-
sen esteeksi, barrieriksi, niin kuin etniset paikalliskulttuurit suuren modernisaation aikakaudella. Uusi hegemonia-
termi on uudelleen herätetty kosmopoliittisuus.(4 Euroopan Yhdysvaltoja ajava kehitysmeritokratia ylistää kosmo-
poliittista ajattelua nationalismin vastakohtana, se olisi huomisen ideologia, joka lopullisesti takaisi rauhan ja es-
täisi fasismin uudelleen nousun. Eurooppalainen, mannervaltion kosmopoliitti olisi vapautunut kaikesta kansallis-
valtion taloudellisesta, poliittisesta ja henkisestä painolastista. Suomikin saa uudet kansanvalistajat, jotka jatka-
vat 1800-luvun lopun kansallisten suurmiesten omahyväistä kulttuuria, mutta uusien snellmanien ja topeliusten 
sanoma on sopeutettu paikattomaan, valtiottomaan ja kansallisuuksista vapaaseen ympäristöön. Se on uutta 
globaalia romantiikkaa, massojen sopeuttamista eurooppalaiseen isänmaahan.
    Suomalaisille futurologeille Euroopan Unioni on vielä uusi talousmahti, jonka uskotaan voivan vastata globaa-
lin markkinatalouden haasteisiin ja kykenevän säilyttämään hyvinvointivaltioiden perusrakenteet. Yhdistynyt Eu-
rooppa olisi itsenäisten valtioiden liitto, joka mantereen laajuisena yhteisönä torjuisi markkinavoimien ylivallan ja 
kykenisi säilyttämään kansakuntien solidaarisuuden. Sellainen utopia ei ole mahdollinen. Euroopan liittovaltio on 
oma kulttuurijärjestelmänsä, jonka ympäristönä ovat muut mannervaltiot, ennen kaikkea Aasia. Mannervaltion ra-
kenteiden täytyy toimia globaalissa mannervaltioiden ympäristössä, niillä ei enää tarvitse olla, eikä tule olemaan-
kaan yhteyttä kansallisiin kulttuureihin, suomalaisuuteen. Mannervaltioiden kulttuuri on universaalia tiedettä, tek-
niikkaa ja tajuntateollisuutta. Uudet poliitikot ja kulttuurisuorittajat ovat postlokaalisia, planetaarisia, suomalaiset-
kin tulevat näkemään uudet globaalit ihmistyypit, Euroopan Yhdysvaltojen presidentit, maailmanjohtajat, kaikkien 
vallankäyttäjien vallankäyttäjät, jotka lupaavat valaa Euroopan yhteen, työllistää kaikki maailman ihmiset ja pe-
lastaa koko maapallon. 
     Eurooppalaisen kehitysmeritokratian maagisia käsitteitä ovat eurooppalaisuus ja monikulttuurisuus. Millä har -
taudella Euroopan Yhdysvaltojen myytinluojat puhuvatkaan kansallisuuksien Euroopasta, joka on nostanut erilai-
set etniset ryhmät, myös suomalaiset, kokonaan uudella tavalla esille, vahvistanut niiden identiteettiä ja kansal-
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lista itsetuntoa. Multikulttuurisuus on eliittiluokan illuusio, joka ei tarkoita mitään, eikä erilaisia etnisiä kulttuureita 
voi postlokaalisessa maailmassa olla olemassakaan. Rakennemuutokset vain toistavat itseään, sisäisiä meka-
nismejaan. Uutta imperiumia rakennettaessa on tarpeen luoda mielikuvia uudesta kehittyneemmästä kulttuurista,  
ihmisyydestä ja utopiasta, jossa kaikkien kukkien sallitaan kukkivan, mutta tulevaisuuden vahva Eurooppa voi  
syntyä vain integroimalla EU:n kansalaiset maanosavaltioon tai globaaliin maailmankulttuuriin. Kosmopoliittien 
Euroopassa ei vallitse luovien luokkien kulttuurinen moninaisuus, vaan pikemminkin yksi yhteinen kulttuurijärjes-
telmä, jossa alakulttuurit muodostuvat yhä selkeämmin erilaisista kaupallisista kuluttaja- ja muotiryhmistä. Eu-
rooppalainen mannervalta ei voi olla mikään monikulttuurinen yhteisö, joka ylläpitää kaikkien osavaltioittensa 
kansallista perintöä ja ominaislaatua. Sellainen olisi menneisyyden utopia. Uutta tulevaisuutta on yksi ja yhden-
mukainen maailmantalous ja kaupallinen maailmankulttuuri. 
     Euroopan Unionin todelliseen, kauaskantoiseen maanosapolitiikkaan kuuluu kansallisuuksien häivyttäminen, 
esimerkiksi kansallisuusmerkinnät pyritään poistamaan kaikista teollisuustuotteista, alkuperämaaksi riittää Eu-
roopan Unioni. Tulevaisuudessa maininnat tavaroiden ja palveluiden kotimaasta tullaan varmaankin totaalisesti  
kieltämään ja kaikkien suomalaisten tuotteiden valmistusmaaksi tulee Euroopan Yhdysvallat, made in USE. Sa-
malla  tavalla  vapaasti  liikkuvan työvoiman  kansallisuus  tullaan  ilmeisesti  määräämään  salassa  pidettäväksi, 
näinhän edistetään kansojen välistä tasa-arvoa mannervaltion työmarkkinoilla. Suomalaiset viranomaiset ovat 
vuoden 2008 lopulla ehtineet jo ehdottaa säädöstä, joka kieltäisi kaikki Suomeen viittaavien merkkien käytön 
suomalaisen ravintoteollisuuden mainoksista, silloin kun sen tuotanto on saanut valtion tukea. Kielto on totaali-
nen, Suomen lippua, suomalaista maisemaa, kansallista musiikkia ei saa olla tällaisen tuotteen mainoksessa. 
Suomen valtio kieltää vähitellen itse olemassaolonsa Euroopan Unionin markkinoilla.(5
     Postlokaalinen Suomi ei enää kykene selviämään EU:n ulkopuolella. Talouselämä puhuu Euroopan federaa-
tiosta suurvaltana, joka pelastaa maanosan tulevaisuuden globaalissa maailmassa; mitään muuta vaihtoehtoa 
ole enää olemassa. Vain yhdistynyt liittovaltio voi ratkaista jäsenvaltioiden talousongelmat ja turvata Euroopan tu-
levaisuuden. Se poliittinen kehityskieli, jolla ennen masinoitiin kansallista hyvinvointivaltiota, siirretään nyt yhtei-
sen maanosan tulevaisuuskuviin. Imperiumeista ei yksikään kansa voi päästä vapaaksi ellei järjestelmä hajoa si-
säisiin ristiriitoihin, perestroikaan. Eikä kehitysmeritokratian historiassa mikään ole niin suurta ja luovaa aikaa 
kuin imperiumin rakentaminen ja sen muuttaminen yksinvallaksi, kulttuuridiktatuuriksi. Jostain Euroopan suurista  
maista nousee lopulta uusi mannervaltion johtajahahmo, diktaattori tai dominaattori. Lähes kaikissa uusissa ja  
uudelleen syntyneissä kansallisvaltioissa valta on jonkin ajan kuluttua keskittynyt demokraattisesti valitulle johta-
jalle, diktaattorille, elinikäiselle presidentille, tai sotilaille. Keskitetty kansallinen meritokratia on tarvinnut suuret 
johtajansa ja nyt kun demokratia on alkanut vähitellen vakiintua eri puolilla maailmaa, syntyy vielä keskitetympi 
valtiojärjestelmä ja uudet personoidut, jumalalliset vallan haltijat. Meritokratia alkaa uskoa valistuneeseen dikta-
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tuuriin, joka lopettaa massojen tyrannian. Siinä joukossa juoksevat myös suomalaiset sopeutujat. Ihmisjumalat 
kuuluvat keskitettyjen koneistojen rakenteeseen, kysymys on vain siitä, mikä on se uusi poliittinen ideologia, joka 
pyhittää digitaaliajan diktatuurin suuret päämäärät.
     Suomalaiset europoliitikot ovat jo täysin omaksuneet mannervaltioajattelun. Suomalaiset virkamiehet katsovat 
jo asioita Brysselin näkökulmasta. Valtiokulttuuria odottaa yhä kovempi kehittäminen: rationalisointi ja saneeraus, 
lopettaminen. Jos "vahva Eurooppa" kirjoitusten ja puheiden tekstejä kokoaa yhteen, niin unioni tarvitsee (1) yh-
den arvopohjan. Se tarkoittaa yhden, yhdenmukaisen aatemaailman ja kulttuurin, johon kansallisvaltioiden etni -
nen ja historiallinen tausta tai yhteiskunnallinen erikoislaatuisuus ei saa enää vaikuttaa. Toiseksi (2) EU tarvitsee 
yhden johtajan, joka puhuu koko mannervaltion puolesta. Meritokraattien kehitys tarvitsee aina johtajan, johon 
kiinnitetään massojen odotukset, uudeksi manifestoitu kulttuurijärjestelmä ja sen tulevaisuusmytologia. Ihmisju-
mala tekee uudesta kulttuurijärjestelmästä todellisuutta suurempaa, järjestelmällistä ja vastustamatonta. Kolman-
neksi EU tarvitsee (3) yhden yhteisen tulevaisuus- ja turvallisuusohjelman. Vain siten unionista voi tulla maailman 
kilpailukykyisin talousalue, tieteellisteknisen tiedon, osaamisen ja globaalin kehityksen suurvalta, jokaisen eu-
rooppalaisen yhteinen kulttuuriympäristö. Näin siis syntyy uusi ylivaltiollinen, postlokaalinen tai finaalinen maail-
manrakenne, joka vähitellen peittää kansalliset valtiokulttuurit. Kerran mannervaltion tielle lähdettyään Suomen 
kansallisvaltio sopeutuu kokonaisuudessaan eurooppalaiseen ympäristöönsä ja kun rakennemuutos on alkanut,  
se ei voi pysähtyä ennen kuin kaikki kansallisen valtiokulttuurin rakenteet ovat sopeutuneet tai menettäneet mer-
kityksensä ja kadonneet. Jokainen perustuslaillinen sopimus sitoo EU-maat aikaisempaa tiukemmin yhteen kun-
nes kansallisvaltioille jää jäljelle vain yksi todellinen ratkaisu, pakkoliitos Euroopan Yhdysvaltoihin. 

1) Suomalaisten kollektiivisesta identiteetistä, sen määräytymisestä ja vallitsevista stereotypioista Korhonen 1993; Korhonen – Vir -
tanen 1996; Joenniemi – Alapuro – Pekonen 1993; Heinonen 1997; Löytönen – Kolbe 1999; Hall 1999; Saukkonen 1999; Suoma -
laisten ja suomalaisuuden Suomi 1999; Karikoski 2000; Haikonen – Kiljunen 2003; Lehtonen – Löytty – Ruuska 2004; Mäenpää –  
Saarikangas – Sarantola-Weiss 2004; Pakkasvirta – Saukkonen 2005; Oinonen – Blom – Melin 2005; Saastamoinen – Kuusela  
2006; Pajala 2006; Anttila 2007; Päivärinne 2010 (luontokuvat). Isänmaallisuus on vielä suomalaisten kollektiivisessa muistissa 
(Sinkko 2005), isänmaallisuuden hiipumista heijastanee mediassa (11. 5. 2008) esiintynyt uutinen, ettei omakotitaloihin enää osteta 
lipputankoja (uusista taloista 15 %). Viimeaikaisessa kyselytutkimuksessa suomalaiset (ainakin maaseudulla) pitävät oman kansalli-
suutensa säilyttämistä edelleen erittäin tärkeänä, haluavat säilyttää suomalaisen identiteettinsä; samastuminen eurooppalaisuuteen 
koetaan epämääräiseksi, hyvin harva muuttaisi pysyvästi ulkomaille, vaikka jo noin 40 % etenkin koulutetuista vastaajista olisi val -
mis menemään ulkomaille töihin muutamiksi vuosiksi (Anttila 2007). 
2) Vrt. esim. Alasuutari – Ruuska 1999; Alasuutari 2007; Pietikäinen 2010. 
3) Keskustelua on hallinnut antropologi B. Andersonin (1983) määritelmä, että kansallisvaltio on aikansa eliitin utopia; kansallisso-
sialismi on nähty poliittisena uskontona, johon kuului kansalliset myytit, alkuperäkertomukset (Lacoue-Labarthe – Jean-Luc 2002).  
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Isänmaallisuus on keinotekoista valtapolitiikkaa, inclusiota ja exclusiota, jonka avulla kansat haluttiin erottaa toisistaan; nykyisin aat -
teena on yhdistää kansat yhdeksi kuluttavaksi maailmanmassaksi. 
4) Eurooppalaiset muotisosiologit ovat kiirehtineet julistamaan, että kosmopoliittisuus on tulevaisuuden kulttuuria. Kansallisvaltiot  
ovat kehityksen jarruja, riippakiviä; kansallisuusrajat estävät muuttoliikettä luoviin metropoleihin; nationalismi on egoismia, kosmo-
poliittisuus käytännön rationaalisuutta ( Beck – Grande 2004; Beck 2006). Eurodemosta luodaan ehkä tehokkaimmin koulukirjoissa 
(Sakki 2010).
5) Tällaisista ministeriöiden päätöksistä ei media juurikaan kerro eikä niitä laajemmin julkisuudessa käsitellä, ne hukkuvat kymme-
nien tuhansien direktiivien joukkoon. Direktiivien tarkoitus on määritellä tuotannolle, tavaroille ja tekniikalle yhteiset normit ja estää  
kansalliset poikkeavuudet. Direktiiveillä luodaan maanosaan yhdenmukainen tuotanto, talouselämä ja kulttuuri.  

Kilpajuoksu eurokulttuuriin
Kilpajuoksu uuteen utopiaan on jo alkanut. Euroopan Unioni on jo uusi kulttuurivaltio, suomalaisten suurmiesten: 
poliitikkojen, virkamiesten, tutkijoiden ja taiteentekijöiden kilparata kuuluisuuteen ja maanosan historiaan. Suo-
malaiselle eliitille ei enää riitä kansallinen toimintaympäristö, tulevaisuudessa oma ura ja kulttuurinen merkitys on 
haettava jostain maan rajojen ulkopuolelta. Euroopan Unionissa syntyy yhteinen tulevaisuus,  suomalaisen kult -
tuurin tulevaisuus. Unionin perustuslaissa tosin vakuutetaan, että ”Unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä 
rikkautta ja monimuotoisuutta ja huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä” (III-181 ar-
tikla). Kulttuuria koskeva teksti on hyvin lyhyt, vajaan sivun mittainen, eikä kerro muuta kuin sen, että tavoit teiden 
toteuttamiseksi Unionin kulttuuria koskevilla puitelaeilla ei pyritä yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lakeja ja 
asetuksia. Se on katteetonta tekstiä. Unioni on määrätietoisesti työntänyt omat kulttuurirakenteensa kansallisvalt-
ioiden sisälle ja luo vähitellen uuden kulttuurihierarkian, jossa yhteinen eurooppalaisuus on jotain korkeampaa 
kuin kansallinen kulttuuri. Käytännössä Euroopan unionin kulttuuri tarkoittaa tutkimuksen ja koulutuksen yhden-
mukaistamista ja kaupallisen tajuntateollisuuden tukemista. Juuri Euroopan unionin teksteissä kansat ovat vain 
kuluttajia, jotka täyttävät massatilaisuuksien katsomon. Alusta lähtien Euroopan unioni on tunkeutunut jäsenval-
tioiden arkeen myös erilaisilla projekteilla, joilla on ”eurotavoite”. Se rahoittaa suuren määrän tutkimusprojekteja 
yliopistojen tutkimuksista paikallisiin hankkeisiin, jotka oikeastaan kuuluisivat kansallisvaltion tehtäviin. Suomen 
kansallinen kulttuurityö jää eurooppalaisten projektien varjoon. Ja kun kaikki kaupan ja työvoiman liikkumisen es-
teet on poistettu, syntyy mannerympäristö, jossa kansallisvaltioiden omat kulttuurirakenteet eivät enää voi edes 
toimia. 
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   Suomalainenkin eliitti on jo oppinut uuden hegemoniakielen, jolla Euroopan Yhdysvaltojen vastustus leimataan 
antikehitykseksi. Kansallisista pyrkimyksistä, tai pitäisikö sanoa kansallisesta monikulttuurisuudesta, on tullut Eu-
roopan kehityksen esteitä. Unionin kasvu ja kehitys tuodaan esille väistämättömänä, pakonomaisena, kompulsa-
torisena. Mannervaltion rakentajien fraseologian mukaan ”Suomen pitää olla niissä pöydissä, joissa päätökset 
tehdään”, mikä todellisuudessa merkitsee, ettei päätöksiä enää tehdä kotimaassa. Tai suomalaisten pitää mennä 
mukaan ”Euroopan kovaan ytimeen”, sekin on peiteilmaisu ja tarkoittaa, että juuri tämä europoliitikko haluaa yh-
distyneen Euroopan keskuskomiteaan, mannervaltion johtoon. Tuleva mannervaltio on tietenkin ”suuri haaste” ja  
”suuri mahdollisuus”, joka tulee ottaa vastaan, vain ”vahva EU”, "yhtenäinen Eurooppa", mannervaltio pelastaa 
suomalaiset taistelussa olemassaolosta. Europuheesta on Suomessakin tullut indoktrinaatiota, tietyn itsestään 
selvän tulevaisuudenkuvan luomista, tai kulttuurihegemoniaa, valta-aate, jonka epäileminen on epärationaalista, 
antitulevaisuutta, kehityspakanuutta. Suomalaiset europoliitikot ovat ottaneet tehtäväkseen suunnitella itselleen 
uuden Euroopan, ja kaikissa euromeritokraattien kirjoituksissa on yksi yhteinen huoli: unionin tiivistyminen tapah-
tuu liian hitaasti. Eliittiluokan kilpajuoksu eurokeskuksiin lopettaa kansalliset tavoitteet ja isänmaat.
    Suurin osa tajuntateollisuuden toimijoista elää jo markkinoimalla tai jäljittelemällä globaalia massakulttuuria.  
Suomessa, ja erityisesti juuri tässä lakeijoiden kulttuurissa, alkaa Suomen demanifestaatio, henkinen alasajo.  
Uuden johtajiston kielessä tieto, taito ja osaaminen syntyvät mannervaltion keskuksissa ja siellä on myös se peli-
kenttä, jossa mannertenvälistä politiikkaa, tiedettä ja taidetta tehdään. Pienet osavaltiot muuttuvat periferioiksi,  
niin aineellisesti kuin henkisestikin; alueiden hierarkiassa ne jäävät suurten keskusten varjoon. Muutenkin Suo-
men kaltaisessa maassa oman kulttuurin ja yhteiskunnan halveksiminen on viime vuosikymmeninä ollut lähes ai -
noa kansallinen traditio. Ennen pitkää Suomea odottaa pienten vähemmistöjen kohtalo, saamettuminen.(2 
   On tietenkin niin, ettei eliittiluokilla ole ennenkään ollut omaa etnistä kulttuuria, sen asema on aina perustunut  
kansainvälisyyteen, kansainväliseen jäljittelyyn. Aikoinaan oli samantekevää, mitä kieltä kartanoissaan eläneet 
säätyläiset puhuivat, sillä suomalainen kansa eli omaehtoista paikallista elämäänsä ja loi sen etnisen kulttuurin, 
joka yhä erottaa suomalaiset muista kansoista. Tulevaisuudessa ei sellaista Suomen kansaa enää tule olemaan. 
Suomi on modernisaation läpitunkema, kulttuurisesti epäitsenäinen kansakunta, kehityspoliitikkojen Pikku Ame-
rikka, jossa kansainvälinen jäljittely on sisäistetty korkeimmaksi kehitykseksi. Euroopan Yhdysvaltojen ei tarvitse 
sortaa vähemmistöjään, eurokoneistoissa kiipeilevä meritokratia tuhoa kilpaa oman kansallisen menneisyytensä. 
Suomessa asuva eurooppalainen työvoima tuskin ylläpitää nykyistä hallintovaltaa, postlokaalisia eurolaumoja ei 
enää kiinnosta suomalainen valtiokulttuuri eikä suomalaisena oleminen.  
     Kansallisten kulttuurien kuolema ei tapahdu muutamassa vuosikymmenessä eikä oman kielen häviäminen 
koske saksalaista tai ranskalaista kielikuntaa, vaan pieniä taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen itsenäisyytensä 
menettäneitä maita. Kulttuuri kuolee sukupolvi sukupolvelta kansainväliseen kehitysuskoon kasvaneiden merito-
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kraattien hävittäessä ympäristöstään sen, minkä nuoret voisivat kokea suomalaiseksi, erilaisuudeksi. Kun Euroo-
pan kuolleiden kulttuurien historiaa joskus kirjoitetaan, herättää varmaankin suurta tieteellistä keskustelua kysy-
mys siitä, tiesikö suomalainen euroeliitti, mitä se oli tekemässä. Imperiumin rakentamisessa on kysymys suurem-
mista arvoista kuin isänmaa ja talvisota. Liittovaltio on uusi vallan utopia, suomalaiset haluavat olla rakentamas-
sa uutta imperiumia ja olla mukana kun euroeliitti syntyy. Mitään sen korkeampaa päämäärää ei suomalainen po-
liitikko voi asettaan elämänuralleen. Liittovaltio muuttuu vähitellen ainoaksi vaihtoehdoksi, siihen kohdistuvat tule-
vaisuuden  odotukset.  Kun  kansallisvaltiot  heikkenevät  heikkenemistään,  alkaa  medioissa  liittovaltioajatusten 
esiinmarssi, keskustelupalstoilla suomalainenkin meritokratia osoittaa jo nyt radikaalisuuttaan puhumalla liittoval-
tiosta ajattelematta, mitä se suomalaisille kansakuntana merkitsee.    
    Euroopan Unioni on luonut systemaattisesti omaa kulttuuriaan, joka nousee kansallisvaltioiden yläpuolelle.  
Unionilla on Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, vihreitä pääkaupunkeja, taide- ja kirjallisuuspalkintoja, joilla Unio-
nista luodaan ns. myönteinen kuva yli  kansallisuusrajojen. Erityisesti Suomessa unionin projekteista on tehty 
suuria kulttuurihankkeita, niistä kerrotaan innostuneesti paikallisessa mediassa ja vähitellen on luotu kuva, että 
Euroopan Unioni rahoittaa Suomessa kaiken merkittävän paikalliskulttuurin säilyttämisestä ympäristön suojeluun.
(1 Jos valtio, esimerkiksi Museovirasto rahoittaa paikallisia hankkeita, se ei juuri kiinnosta suomalaisia. Bryssel 
on se keskus, Moskova, jonka kautta hyvinvointi saapuu Suomeen. EU symbolisoi vähitellen kaikkea merkittä-
vää, virallista ja turvallista suomalaistenkin elinympäristössä. Suurille Euroopan yhdistäjille – liittovaltion asian-
ajajille – yhteisö myöntää Kaarle Suuri palkinnon, ja jos joku suomalainen europoliitikko sen joskus saa, sitä var -
maan pidetään meillä kansallisena suursaavutuksena. Suomalaiset ovat aina olleet lakeijakansaa ja jäljitelleet 
ulkomaisia kulttuuripääkaupunkeja. Euroopan Yhdysvaltojen puolestapuhujat eivät puhu siitä, että Lissabonin so-
pimus on myös eurokulttuurin perustuslaki ja että mannervaltio tarvitsee yhteisen identiteetin, eurooppalaisten 
massojen yhteisen elämänmuodon. Mannervaltio kirjoittaa uudestaan myös kansallisvaltioiden historian ja luo 
uudet tulkinnat isänmaakulttuurien primitiivisestä menneisyydestä. Saattaa olla, että Euroopan uusille sukupolvil -
le opetetaan kansallisvaltioiden ajasta vain brutaalit sodat, keskitysleirit, diktaattorit ja laillistettu väkivalta. Ikään 
kuin historia ei enää voisi toistaa itseään. 
      Mannervaltio on jo aloittanut yhteisen eurooppalaisen identiteetin luomisen. Euroopan unioni haluaisi säilyt -
tää kristillisen arvopohjan, ikään kuin kristinusko olisi unionin valtionuskonto. Olisiko niin, että Euroopan Yhdys-
vallat, joihin siis tulevaisuudessa kuuluu myös Venäjä, haluaa yhdistää itseensä kaikki kristilliset kirkkokunnat ja  
tehdä kristinuskosta osan yhteistä arvopohjaa ja identiteettiä. Se on tarpeen luotaessa keskitettyä imperiumia.  
Kristinusko rajaa selkeimmin läntisen geopoliittisen koalition, Euroamerikan, ja erottaa sen aasialaisesta maail-
masta. Mannervaltioiden väliset taloudelliset yhteenotot voidaan naamioida myös uskontojen ja sivilisaatioiden 
väliseksi konfliktiksi, ennen kaikkea islamin ja kristinuskon väliseksi suureksi ideologiseksi taisteluksi. Kristinusko 
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yhdistää eurooppalaisuuden koko kulttuurihistorian, muinaisen Rooman perinnön ja siihen voidaan jälleen liittää 
koko  orientalismin  ideologia,  kolonialismin  luoma  eurooppalaisen  ylemmyyden  oppirakennelma.(3  Euroopan 
unioni voi olla jälleen ristiretkellä pelastaakseen oikean, sen korkeamman uskonnon ja oman sivistyksensä. Sivi -
lisaatioiden sota, jos se alkaa, on yhdistyneen Eurooppa-Amerikan sota Aasiaa vastaan. Uskonto ja yhteinen 
kulttuuri valjastetaan jälleen kerran oikeuttamaan väkivalta, ja vihollisuuksien syttyessä ensimmäinen uhri on jäl-
leen totuus. Kysymyksessä ei olisi sivilisaatioiden eikä uskontojen välinen yhteenotto, vaan taistelu taloudellises-
ta vallasta. Länsimaiden todellinen uskonto on kehitysuskonto, yhteenoton takana olisi kehityskirkko, sen kaikki  
keskitetyt  tieteellistekniset  ja taloudelliset  valtarakenteet.  Islamilainen maailman on taloudellisesti  liian heikko 
taistellakseen maapallon herruudesta, Euroopan todellisia vastustajia tulevat olemaan Aasian miljardivaltiot.       

1) EU rahoittaa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) kautta myös yhteiskunnallista ja humanistista tutkimusta, jotka koskevat unio -
nin historiaa ja kehitystä, Euroopasta halutaan yksi yhteinen tutkimusalue. Yhdistyneen Euroopan ympärille on muodostunut myös 
lukuisia järjestöjä, jotka "lobbaavat" aatettaan, esim. EU-asioita käsittelevä European Voice valitsee vuosittain 50 ansioituneinta eu -
rooppalaista ja heistä Vuoden Eurokansalaisen (tosin myös ansioituneimmat eurokielteiset ei-EU-kansalaiset). Saksassa myönne-
tään Charlemagne-palkinto tunnustuksena Euroopan yhtenäisyyden edistämisestä. Eurokulttuurin symboliksi nousee Monnet. Suu-
rilla yliopistoilla on jo toimistoja, jota organisoivat eurotutkimusta ja sen rahoittamista. Rakenne- ja tutkimusrahastoillaan EU rahoit -
taa sadoilla miljardeilla Euroopan (syrjäseutujen)  taloudellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehittämistä; Suomi saa EU:n aluetu -
kirahastosta ja sosiaalirahastosta 1,7 miljardia euroa vuosittain, se on muihin valtioihin verrattuna kaikkein pienimpiä.
2) Huoli oman kansallisuuden ja kulttuurin kohtalosta on vaiettu aihe, mutta esim. Iltalehden 17. 10. 2009 julkaiseman gallupkyselyn 
mukaa enemmistö, 60 % suomalaisista ei usko (28 % uskoo) Suomen oman kulttuurin murentumiseen ja naiset ovat luottavaisem -
pia kuin miehet. EVA:n raportin mukaan 70 % suomalaisista pitää EU:n valtaa liian suurena ja saman verran vastaajista katsoo, että 
suomalaisten on pidettävä kiinni omastaan kulttuuristaan kansainvälistymistä vastaan (Haavisto – Nyberg – Kiljunen 2007.). Nuoret 
kokevat olevansa eurooppalaisia, vaikka eivät vielä kannata liittovaltiota (esim. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulok-
set, Suoninen – Kupari –Törmäkangas 2010). Mielipidekyselyillä ei kansallista kulttuuria pelasteta.
3) Orientalismilla tarkoitetaan länsimaisen tiedon ylivaltaa, jota länsimaiset tiedon tuottajat (ns. löytöretkeilijät, kirjailijat, toimittajat  
ym. meritokraatit) ovat vuosisatoja tuottaneet itämaista, orientista, so. poliittisesti ja kulttuurisesti vääristelevää, ennakkoluuloja luo -
vaa tietoa; käsite on peräisin Edw. Saidilta (Said 1994; 2011; Turner 1994). 
Natsismi oli ensimmäinen ideologia, joka organisoi koko kansakunnan ja pani kansalaiset marssimaan yhtä jalkaa; tuon ajan mobili -
saation välineenä oli radio, tulevaisuuden göbbelsit toimivat Internetissä ja mobiililaitteissa, heidän spektaakkeliensa näyttämönä on  
koko virtuaaliympäristö.
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Liittovaltion rakentuminen
Euroopan Unionissa on viime vuosina ollut käynnissä avoin liittovaltioprosessi. Unionille on luotu perustuslaki,  
ns. Lissabonin sopimus, joka tosin hylättiin kahden jäsenmaan kansanäänestyksissä, mutta on saatettu voimaan 
ja ratifioitu myös Suomen eduskunnassa. Europoliitikot ovat alkaneet keskustella siitä, onko Euroopan tuleva liit -
tovaltio valtioiden välinen liitto, ylivaltiollinen liitto vai valtio liittovaltiomuodossa.(1 Prosessi jatkuu ja liittovaltio tii -
vistyy vähitellen sitä mukaa, kun unioni saavuttaa yhteisiä taloudellisia voittoja tai saa torjutuksi kriisit, jotka uh-
kaavat Euroopan rahamarkkinoiden vakautta ja poliittista kehitystä. EU:lle on jo saatu oma ”presidentti” ja ulko-
ministeriö, joka tekee jäsenvaltioiden ulkopoliittiset laitokset tarpeettomiksi. Talouskriisiä hyväksi käyttäen federa-
listit haluavat vähä vähältä tiivistää EU:sta todellisen liittovaltion, jolla on oma valtionvarainministeriö ja yhä laa-
jempi yhteinen budjetti, oikeus laskea yhteisiä velkakirjoja, europondeja ja valvoa jäsenvaltioiden taloutta. Kun 
EU:lle vielä saadaan yhteinen koulutus-, palkka- ja sosiaalipolitiikka, ei jäsenmailla ole mitään todellista päätös-
valtaa eikä valtiollista merkitystä. Euroopan Unioni kasvattaa jatkuvasti budjettiaan, Brysselin kautta alkaa kulkea 
yhä suurempi osa Suomenkin valtionvaroista. Lopulta liittovaltion ylläpitäminen vaatii, että Suomessa kunnallis- 
ja kirkollisverot lopetetaan ja niiden sijasta aletaan kantaa EU-veroa. Kehityksen päätepisteessä on maanosaval-
tio, Euroopan Yhdysvallat, uuden keskitetyn imperiumin syntyessä katoavat vähitellen itsenäisten kansallisvaltioi-
den rakenteet, kansalliset kielet ja kulttuurit. Mannervaltio on uusi tekninen, taloudellinen ja kulttuurinen ympäris-
tö, johon kaikkien paikallisten ja valtiollisten rakenteiden on sopeuduttava.
    Lissabonin sopimuksen kannattajat puhuvat Uudesta Kansalaisten Euroopasta. Sopimus tuo Eurooppaan va-
kautta ja rauhaa, se tähtää hyvinvoinnin ja solidaarisuuden toteutumiseen koko maanosassa ja kaikkialla maail -
massa. Ikään kuin olisi syntynyt maailmanhallitus. Perustuslain teksti on kehitysuskon liturgiaa, rakenteeltaan sa-
manlaista retoriikkaa on käytetty Natsi-Saksan, Neuvostoliiton ja muiden kehitysimperiumien luomisessa; vain 
sanasto on kokenut rakennemuutoksia. Federaation kannattajat ovat esittäneet, että liittovaltiolla tulisi olla ylintä 
valtaa käyttävä parlamentti ja ylähuone, joissa jäsenmaat olisivat edustettuina väkilukunsa mukaisesti. Se toisi 
nykyiseen järjestelmään läpinäkyvyyttä ja demokratiaa. Uskovatko Eurooppa-liturgian julistajat omaan propagan-
daansa? Tuskin. Vapaa markkinatalous, jota varten miljardivaltiot luodaan, ja tasa-arvo tai demokratia eivät ole 
saman kulttuurijärjestelmän rakenteita. Globaalissa kulttuurissa myös yhteiskunnan hierarkia kasvaa globaaliksi.
      Lissabonin sopimuksen myötä EU:n komissiosta tuli ns. päättävä elin ja EU nousi jälleen askeleen jäsenval-
tioittensa oman lainsäädännön yläpuolelle. Euroopan unioniin on nyt saatu johtaja, "presidentti" ja ulkoasiain hal-
linto, ministeriö, jonka tarkoitus on perustaa diplomaattiedustusto 130 maahan.(2 Unioni harjoittaa valtioiden ta-
paan omaa ulkopolitiikkaa, sillä on yhteinen ulkoministeri ja "yhteinen ääni". Suomessakin joudutaan kohta kysy-
mään, tarvitaanko meillä vielä omaa ulkoministeriötä ja kalliiksi käyviä edustustoja? Tarvitaanko presidenttiä, jon-
ka tehtävänä olisi hoitaa maan ulkopolitiikkaa, vaikka uuden perustuslain mukaan hänellä ei ole enää valtaa  
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osallistua EU:n toimintaan. Muutama uusi sopimus vielä, niin Euroopan komissaareilla on oma mannervaltio. 
Kun EU:lla on yhteinen puolustus, oma armeija, ja nykyisen perustuslain mukaan presidentti  ja ulkoministeri,  
mitä vielä pitäisi yhdistää, jotta se voitaisiin määritellä liittovaltioksi? Verotusoikeus? Lippu, kansallislaulu ja yhtei -
nen raha ovat jo olemassa. Vain valtion nimi puuttuu, mutta se on helppo keksiä: Euroopan Yhdysvallat? Kun 
Suomesta lopetetaan tarpeettomiksi käyvät poliittiset instituutiot ja paikallishallinto, kunnallisveron sijasta voidaan 
ottaa käyttöön liittovaltiovero, sillekin on nimi valmiina: yhteisövero.  
     Rakennemuutoksen mekanismi on samanlainen kuin toisen maailmansodan jälkeen siirryttäessä keskitettyyn, 
delokaaliseen valtiokulttuuriin. Siinä rakennemuutoksessa paikalliset ihmiset olivat "ekologisia häviäjiä", heidän 
kyläkulttuurinsa menetti  merkityksensä ja menneiden vuosisatojen valtaryhmä, talonpojat,  muuttui  muutaman 
prosentin vähemmistöksi. Euroopan Yhdysvalloissa suomalaisista tulee puolen prosentin vähemmistö, joka ei 
hallitse omaa ympäristöään eikä elämäänsä. Todellinen kulttuuri tuotetaan eurokeskusten teknokoneistoissa.
    Euroopan unioni on asiantuntijoiden, euromeritokraattien imperiumi, jossa eri alojen teknosysteemit turvaavat 
etujaan. Manneryhteisöä varten on jo kehitetty uusi tieteenhaara: comitologia, komiteaoppi, sitä tarvitaan ennen 
kaikkea pyrittäessä vaikuttamaan päätösprosesseihin unionin komiteaviidakossa. Euroopan unionissa voivat vai-
kuttaa vain konsernit ja teknosysteemit, vain globaalilla pääomalla on varaa uhrata asioimiseen unionin byrokra-
tiakoneistossa. EU:n direktiivit koskevat tuotantoa, niillä pyritään yhdenmukaistamaan standardit ja suojaamaan 
eurooppalaisia teknosysteemejä, ja eri alojen teollisuus on se taho, joka tehokkaimmin ”lobbaa”, taistelee eduis-
taan. Vastakkain ovat tuotantoelämän tavoitteet ja yhteiskuntavastuu, jota edustavat poliittiset puolueet, kansa-
laisjärjestöt, ympäristöliikkeet, eri alojen tutkijat ja asiantuntijat. Toisella puolella on vapaa markkinatalous, toisel-
la puolella kansalaiset. Ensi kertaa teknosysteemit tekevät avoimesti politiikkaa ja pyrkivät syrjäyttämään valtiot  
ja niiden hallintoelimet, nyt on jo alettu puhua EU:n demokratiavajeesta. Se tarkoittaa, että vallan näyttämö on jo  
kaukana tavallisista kansalaisista, ja vallankäytön rakenteet ovat sellaisia, etteivät niihin voi perinteiset poliittiset  
elimet enää vaikuttaa. Viimeistään silloin, kun kauppasota maanosavaltioiden välillä alkaa, Euroopan on integroi-
duttava keskitetyksi turvavaltioksi, joka keskittää myös päätösvallan. Tie uuteen diktatuuriin on jo viitoitettu. Tä-
näkään päivänä suomalaisilla ei ole kovin suurta vaikutusvaltaa unionin sisäpiireissä, direktiivit valmistellaan jos-
sain eurohallinnon virkamieskoneistoissa ja tuodaan eduskunnalle tiedoksi, hallituksen ja ministeriöiden toteutet -
taviksi. Liittovaltiossa Suomen eduskunta menettäisi nykyisen asemansa, suomalaisten pitäisi saada äänensä 
kuuluviin Euroopan Yhdysvaltojen parlamentissa, 500 miljoonan tai, tulevassa Euraasian imperiumissa, miljardin 
mannerkansalaisen  joukossa.  Euroopan  liittovaltion  syntyprosessi  on  osa  globalisaatiota,  kehitystä  kohti  
keskitettyä maailmanhallintoa ja postlokaalista maailmankulttuuria.(3
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1) Ks. luku Kansallisvaltion globaalistuminen, viite 1 ja 2. Uuden perustuslain syntyä on innostuneesti ja omia saavutuksiaan salaa-
matta kuvannut Kimmo Kiljunen (2005). Liittovaltio oli jo EU:n isäksi julistetun Jean Monnetin ajatuksissa ja etenkin suurvaltojen po -
liitikot ovat alun alkaen puhuneet Euroopan Yhdysvalloista. Meilläkin Monnet-professori Esko Antola teki Kauppa- ja teollisuusminis -
teriölle selvityksen liittovaltiovaihtoehdosta ja perustamismenettelyistä (2000). Liittovaltiota on tarkasteltu mm. teoksissa Jääskinen 
2001; Raunio 2002; Raunio – Wiberg 2000; Sipponen – Tiilikainen – Widgrén 2002; Raunio – Saari 2006; Hakalehto – Pesonen  
2005. Isomäki 2000. Euroopan pikkuvaltioiden häviämisen ennusti R. N. Coudenhove-Kalergi (1930) jo 1920-luvulla. 
     Eurooppaan ja Suomeenkin syntyy vähitellen liittovaltiohegemonia.  Liittovaltio on jo mukana yhtenä vaihtoehtona mm. Uuden-
maan tulevaisuus 2035 -skenaariossa (Utu35-projekti 2004). Tiivis liittovaltio olisi ihanneratkaisu, Suomi olisi osavaltio, jossa asutus  
keskittyisi suuriin kaupunkeihin, jäljellä neljä maakuntaa, kuntalaitos hävitetty, puolueet mantereenlaajuisia. Kehitys olisi vakaata ja  
turvallista, Euroopasta tulisi maailman johtavin talousalue. Suomi kukoistaisi niin taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Gallupeissakin 
liittovaltio aletaan hyväksyä, EVA:n viimeinen Arvo- ja asennetutkimus 2012 (Haavisto 2012). 
     Talouspiireissä on jo esitetty, että jäsenmaiden velkakriisi vie EU:ta kohti liittovaltiota, esim. Jan Hurrin kirjoitukset Taloussano-
missa 17. 4. 2008; 12 .6. 2011 (Peter Nybergin haastattelu) ja 13. 11. 2011. Jotkut taloustieteilijät ovat jo kiirehtineet esittämään,  
että liittovaltio on ainoa tie ulos velkakriisistä (Christer K. Lindholm, Ydin-lehti 3/2011); on myös arveltu, että eurokraatit ovat tarkoi -
tuksellisesti aiheuttaneet Euroopan talouskriisit, jotta liittovaltiokehitys nopeutuisi. Esko Seppänen, Komissaarijuntan vallankaap-
paus. Uusi Suomi 25. 11. 2011. 
     Liittovaltion rakenteet muodostuvat vähä vähältä. Viimeksi on EU:n parlamentin puhemies ehdottanut, että EU:n presidentti, joka  
samalla olisi komission puhemies, valittaisiin yleisillä ja vapailla valeilla ja komissiokin pitäisi valita parlamentin jäsenistä (Helsingin 
Sanomat 23. 11. 2011). Mannermaisen liittovaltion sijasta on jo pitkään esitetty Pohjoismaiden liittovaltiota (esim. ruotsalainen histo-
rioitsija  Gunnar  Wetterberg).  Liittovaltion  perusteet  on  lueteltu  mm.  Euroopan  parlamentille  esitetyssä  Marianne  Thyssenin 
raportissa,  jonka  parlamentti  hyväksyi,  mukana  myös  suomalaiset  edustajat  kolmea  lukuun  ottamatta  (Istuntoasiakirja  A7-
0339/2012; 24.10.2012).
2) EU:n ulkoasianviraston henkilökunta on jo kohta valtiotasoa, kaikkiaan 7000 henkeä, joista 4500 toimii diplomaatteina 130 val -
tiossa; osavaltiot eivät enää omia edustustoja tarvitse ja Suomessakin on käynnissä ulkomaan edustustojen vähentäminen. Kaik -
kiaan EU:ssa on noin 40 000 virkamiestä.
3) Vrt. Vaubel 1995; Reid 2004; Mittelman 2010; Marquand 2011. Median mukaan Venäjällä on jo geopoliitikkoja (Alexander Dugin) 
jotka ajavat Euraasian imperiumia Amerikan ja Aasian vastapainoksi. 
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Kansallisvaltion katoaminen

Länsimaissa uskotaan, että voittajina selviävät uuden sukupolven eurooppalaiset, joiden elä-
män luovat syntymästä lähtien tieteellisteknisesti täydelliset ihmistuotannon koneistot, täydelli-
set opettajat, holhoojat, terapeutit ja valmentajat. Tällainen ihminen on kasvatettu kansainväli-
seksi voittajaksi eikä hänelle kukaan uskalla enää opettaa hyviä tapoja eikä kiitollisuutta, eikä 
puhua velvollisuuksista valtiota tai muita ihmisiä kohtaan.

Suomalainen osavaltio
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Osavaltion aatemaailma
Suomen poliittisessa elämässä ”euronäkyvyydestä”  on jo tullut  menestystekijä.  Maan ulkoministeriksi  valittiin 
vuonna 2008 europarlamentaarikko, joka on kannattanut EU:n muuttamista liittovaltioksi ja Suomen liittämistä 
Natoon, sitoutumista kaikkiin yhteisen Euroopan instituutioihin ja päämääriin. Lehdistön kommenttien mukaan nyt 
alkoi uusi nuorten kansainvälisten poliitikkojen aikakausi. Uusi ulkoministeri asettautui valokuvaan Suomen lippu 
vieressään ja otsikoihin jäi hänen lauseensa ”Kun isänmaa kutsuu, sitä on toteltava…” Suomalaisten keskuudes-
sa hän oli suuri mediaidoli, julkkisidoli, äänestysidoli. Hänen taustallaan on oikeistopuolue, joka suureen raken-
nemuutokseen asti rakensi kansallista isänmaata, jopa Suur-Suomea, ja liehutti siniristilippuja. Nyt puolue liehut-
taa EU-lippua, jonka alla Suomen ulkoministeriö muuttuu ennen pitkää tarpeettomaksi. 
     Suomen itsenäisyyden alasajoa kannattavat innokkaimmin juuri ne siniristipuolueet, jotka vielä muutama vuo-
sikymmen sitten julistivat olevansa isänmaan asialla. Näiden puolueiden riveihin lukeutuvat ne ekonomistit, jotka 
ovat myyneet ulkomaiseen omistukseen suomalaiset yritykset ja vaatineet yksityistämään kaikki valtionyhtiöt, ns. 
kansallisomaisuuden. Uusliberalistiset puolueet haluavat Suomessakin yksityistää yliopistot, koululaitoksen, ter-
veydenhuollon, keskittää maan kasvukeskuksiin, etelän metropoliin. Kansallinen oikeistopuolue on ollut mukana, 
kun Suomessa on yksityistetty digitaali- ja TV-verkot, posti ja puhelin, sen riveistä nousevat vaatimukset, että 
Suomen on yksityistettävä rautatiet, ehkä maantietkin. Pääomapiirien edustajat vastustavat kansallisten radio- ja  
TV-asemien ylläpitämistä julkisin varoin; kun metsähallituksesta nyt ollaan tekemässä yhtiö, pelätään, että valtion 
metsätkin liukuvat näin ennen pitkää ulkomaiseen omistukseen, venäläisten haltuun. Suomen keskittämisessä ja 
mannervaltion luomisessa ovat mukana myös vihreät, joiden ideologia on yhä selvemmin uusliberalismi. Muuten-
kin vihreille poliitikoille kotimaa ja paikallisuus ovat jääneet syrjään rakennettaessa kaikki ihmisoikeudet ja yksi-
lönvapaudet toteuttavaa, uskontoneutraalia ja multikulttuurista Eurosuomea. Puolueet täydentävät toisiaan. Kan-
sallisen isänmaapuolueen jäljiltä ei Suomeen enää jää kansallisia talousrakenteita ja modernien vihreiden jäljiltä 
häviää se eettinen perintö, joka on kulunut paikalliseen suomalaisuuteen. Euroopan parlamentista on tullut ”vii -
des kolonna”, joka haluaa kaikkein innokkaimmin tehdä EU:sta liittovaltion ja itsestään maanosan ylimmän pää-
tösvallan käyttäjän, ja muiden mukana myös suomalaiset europarlamentaarikot ovat muka siirtämässä eduskun-
nan valtaa itselleen. 
   Muutkaan puolueet eivät kykene torjumaan mannervaltion ylivaltaa. Sitä mukaa kuin kansallisvaltiot menettävät 
mahdollisuutensa huolehtia kansalaistensa työllisyydestä ja sosiaaliturvasta, myös vasemmistopuolueet joutuvat 
sopeutumaan pääomien ja työnantajien hallitsemaan talouspolitiikkaan. Protestipuolueeksi ovat nousseet ns. pe-
russuomalaiset,  jotka ovat suosiossa ainakin niin kauan kun Euroopan talousvaikeudet jatkuvat.  Näin syntyy 
metropolisuomi, jossa pääomien vaatimukset, maapallon pelastaminen ja työn vapaa liikkuminen ovat tärkeäm-
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piä kuin paikallisuus tai kansallisuus. Poliittisessa puheessa Suomen eroaminen EU:n rakenteista ja yhteisestä 
valuutasta on jo mahdotonta, ja mediassa leimataan kilpaa ”rasisteiksi” kaikki ne, jotka vastustavat siirtotyöläis-
ten rajatonta maahanmuuttoa, kaikkien kansallisuuksien sekoittumista yhdeksi kuluttavaksi maailmanmassaksi. 
  Mitä Suomen kansallisesta infrastruktuurista voi jäädä jäljelle? Fennofilia ja fennomania ovat jääneet kauas his-
toriaan. Isänmaan puolustajat, eri maiden kansalliset oikeistopuolueet, loivat 1930-luvulla nationalistisen ilmapiir -
in, joka johti toiseen maailmansotaan, nyt heidän ideologiset perillisensä luovat yhtenäistä mannervaltiota, joissa 
kansallisuudet, isänmaa ja äidinkieli tulevat olemaan kehityksen vastarakenteita. Tsaarinvallan aikana isänmaalli -
set suomalaiset vihasivat myöntyvyyspoliitikkoja, jotka olisivat hyväksyneet maan liittämisen tiiviimmin äiti Venä-
jään, nyt edistyksellisintä politiikkaa on Suomen integroiminen äiti Eurooppaan. Uusliberalistiset puolueet eivät 
enää puhu hyvinvointivaltiosta vaan hyvinvointiyhteiskunnasta, mitkä sen rajat sitten ovatkaan.   
    Suomalaisten poliitikkojen euromentaliteetti näkyy lukuisissa yhteyksissä. Kun Euroopan unioniin liittymisestä 
äänestettiin, Suomen ruotsinkieliset olivat näkyvästi liittymisen kannalla. Ruotsinkielisiksi mielletyt liike-elämän 
johtajat nousivat toinen toisensa jälkeen vakuuttamaan, ettei suomalaisella teollisuudella ole tulevaisuutta, jos  
maa jää unionin ulkopuolelle. Eurooppaan liittyminen oli modernia kehitystä, sitä mitä Suomen ruotsalaisuus oli  
aina edustanut. Sanoin silloin, että ensimmäinen kulttuurinen seuraus Unioniin liittymisestä on ruotsin kielen hä-
viäminen Suomesta. Pakkoruotsia ei Eurosuomessa enää tarvita. Seuraavaksi tulee suomen kielen vuoro. En-
simmäinen ennustus on käynyt toteen, asenteet pakkoruotsin lopettamiseksi ovat jyrkentyneet eivätkä suomalai -
set haluaa ylläpitää kalliiksi käyvää virallista ruotsia, toinen valtionkieli korvautuu väistämättä englannin kielellä. 
Nyt vuosia myöhemmin silloinen poliittinen johto, presidenttiä ja pääministeriä myöten ovat saaneet suurta julki-
suutta esittäessään huolensa siitä, että ruotsin kielen asema on heikentynyt ja maasta uhkaa tulla yksikielinen. 
Politiikan muisti on lyhyt. Juuri samat poliittiset johtajat ajoivat kaikin keinoin Suomea unionin jäseneksi, kannat-
tavat Natoon liittymistä ja hyväksyvät varmaan myös unionin kehittymisen liit tovaltioksi. Siitä uusi mannermainen 
eliitti heidät palkitsee. Heidän jäljiltään ei suomalaista kansallisuutta enää ole, ja sitä mikä on menettänyt merki -
tyksensä ja kadonnut, sitä ei enää tarvita.
    Kansallisten isänmaapuolueiden Eurooppa-retoriikkaan kuuluvat vallankumoukselliset taikasanat: kehitys, rau-
ha ja vapaus. Euroopan integraatio tuo taloudellisen vakauden ja rauhan maaosaan, jonka historia on ollut täyn-
nä sotia, ja lisäksi unioni tuo suomalaisille vapauden. Rauha tarkoittaa enenen kaikkea rauhaa Saksan ja Rans-
kan välille, ikään kuin nämä maat ilman EU:ta jatkaisivat vihollisuuksia, ja suomalaisten vapaus ilmeisesti va-
pautta Venäjästä. Perustelut nojaavat menneisyyteen. Euroopan unioni on rakennettu globalisaatiota varten, sen 
rauha tarkoittaa varustautumista maanosien väliseen taloussotaan, maapallon konflikteihin, jotka kolonialismi ja 
uuskolonialismi ovat jättäneen perinnöksi. Siinä sodassa syntyy mannermainen koalitio, joka puolustaa etujaan 
niin kuin kaikki muutkin maanosayhteisöt tai miljardivaltiot, ja pienet kansallisvaltiot menettävät lopullisesti merki-
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tyksensä. Euroopan Yhdysvallat ei lopultakaan ole kansallisuuksien valtio, se on geopoliittinen talousalue, joka 
tiivistyy puolustamaan paikkaansa globaalimarkkinoilla.
   Europuolueet ovat jo muuttaneet Suomen kansainvälisen pääoman vasallitaloudeksi ja integroineet isänmaan-
sa osaksi yhdenmukaista länsimaista kehitystä. Uusille urapoliitikoille, näille uuden aikakauden kehitysmeritok-
raateille kansainvälinen talouskasvu, yhteiskunnan laitosten, yliopistojen ja koulujen, koko tulevaisuuden globaal-
istaminen on suomalaisen isänmaan ja valtiokulttuurin suurta nousua. Todellisuudessa eurosopeutuminen kuih-
duttaa väistämättömästi kansallisen hyvinvointivaltion rakenteet ja muuttaa kansallisen kulttuurin, oman sivistyks-
en, niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin globaaliksi jäljittelyksi, postlokaaliseksi kulttuuriteollisuudeksi ja maail-
mankansalaisten elämänmuodoksi. Erityisesti liittovaltion asianajajat näyttävät valikoituneen ulkoministeriöön ja 
ulkopoliittisiin instituutteihin, vaikka Euroopan Yhdysvalloissa juuri nämä laitokset muuttuvat ensimmäisenä tar-
peettomiksi. Mutta europoliitikoilla onkin suuremmat päämäärät kuin Suomi. Kansallisuus ja isänmaa haittaavat 
europoliitikkojen urakehitystä. Suomalaisten tulee olla nöyriä Brysselille, niin kuin aikoinaan Tukholmalle ja Pieta-
rille, jotta Suomen johtajat olisivat uskottavia ja hovikelpoisia siellä, missä maan asiat päätetään. Suomen talou-
dellinen, poliittinen ja kulttuurinen eliitti nousee uralleen Euroopassa, ei enää isänmaassa. Vaikutusvaltaiseen 
asemaan pääsee vain Brysselin kautta: Euroopan Yhdysvaltojen virkamiehenä, europoliitikkona, kansainvälisenä 
konsernijohtajana, eurooppalaisena taiteilijana, mannermaisena tutkijana. Vaikka suurin osa suomalaisista vas-
tustaisi Euroopan Yhdysvaltoihin kuulumista, sama kansa valitsee johtajansa uuden keskusvallan palvelijoista ja 
palkitsee ne, jotka luovat suurta eurooppalaista uraansa Suomen olemassaolon kustannuksella.(1     
    Osavaltion aatemaailmassa liittovaltiosta muodostuu vähitellen välttämätön, ainoa rationaalinen kehitysvaihto-
ehto, jotta päälle kaatuvat ongelmat: hiipuva talouskasvu, työttömyys, ilmastokysymykset, luonnonsuojelu ja ih-
misoikeudet voitaisiin ratkaista. Talouslaskelmilla voidaan aina osoittaa, että liittovaltiona EU olisi kasvukykyisem-
pi kuin itsenäisten valtioiden liittona ja menestyisi  paremmin kilpailussa muita suurvaltoja vastaan. Euroopan 
Yhdysvallat kykenisi peittämään yksityisten jäsenmaiden talousongelmat ja tasoittamaan kehityserot maanosan 
valtioiden välillä. Viimeisin argumentti on demokratian toteutuminen. Liittovaltiossa toteutettaisiin mannervaltion 
laajuinen äänestysdemokratia, suora kansanvalta, europarlamenttiin suomalaisetkin voisivat valita edustajansa 
kansallisista rajoista riippumatta. Yhdistynyt Euroopan edustaisi uutta kansalaisdemokratiaa ja tekisi mahdolli-
seksi kansalaisjärjestöjen mukaantulon mannervaltion rakentamiseen. Eliitin uusien utopioiden mukaan liittovaltio 
takaisi parhaiten myös pienten kulttuurien säilymisen ja vähemmistöjen oikeudet. Näin se toteuttaisi niin vanhat 
kuin uudetkin kehitysuskonnon utopiat. Tällaisilla väitteillä kätketään todelliset päämäärät kehitysliturgian alle. 
Mannervaltion asianajajille suomalaisuudesta on jo tullut urakehityksen jarru ja kansallisvaltiosta menneisyyden 
taakka. 
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    Mannervaltio on oma kulttuurijärjestelmänsä, jolla on omat yhteiset ja yhdenmukaiset rakenteensa, yksi yhtei -
nen kehitysympäristönsä. Valtiokulttuurit ja kansallisuudet ovat uuden imperiumin epärakenteita ja tulevat ilmei-
sesti häviämään, viimeistään siinä vaiheessa, kun mannervaltiosta kehittyy keskitetty, diktatorinen turvavaltio, 
jonka tehtävänä on taistella maailmanvallasta muiden mannervaltioiden kanssa. Tulevaisuuden älymystöön pyr-
kivät meritokraatit alkavat pitää valtiojärjestelmää menneisyyden rakenteena ja kehitysuskon uudet sanansaatta-
jat vakuuttavat ennen pitkää, että täydellinen tieteellistekninen kehitys, taloudellinen vakaus, demokratia ja yksi -
lönvapaus  toteutuvat  ihmislajin  yhteisessä  maailmankulttuurissa.  Tulevaisuuden  imperiumia  rakennettaessa 
unohtuvat rakennemuutoksen lait ja keskittämisen mekanismit. Uudet keskitetyt järjestelmät tuovat mukanaan 
myös entistä tehokkaamman tekniikan eliminoida vastaihmiset, ihmiskunnan viholliset. 

1) Enää ei muisteta, että äänestettäessä Euroopan Unioniin liittymisestä, kyllä-ääniä oli n. 57 %. Lähes puolet suomalaisista oli liit -
tymistä vastaan. Ennen äänestystä Suomessa käynnistettiin valtaisa kampanja liittymisen puolesta, sitä johtivat pääomapiirit ja niitä 
myötäilevä valtalehdistö. Suomeen marssitettiin toinen toisensa jälkeen EU:n talousasiantuntijoita ja ekonomisteja, joka todistivat,  
että liittyminen unioniin on välttämätöntä, muuten Suomi jää syrjään taloudellisesta kasvusta ja kehityksestä. Lopulta suomalaiset  
peloteltiin polvilleen tuomalla Venäjältä kiihkonationalisteja, joiden retoriikkaan kuului Suomen liittäminen takaisin Venäjään. EU:hun  
liittymistä kannatti eniten koulutetuin akateemisten ammattien edustajat (72 %), siis ns. eliitti (Paloheimo 1995; Pesonen 1995. Tark -
ka 2002; Moisio 2003; Korhonen 2007; Hämäläinen 2009). Valtalehdistössä EU:n vastustajat leimattiin marginaaliryhmiksi (Vallaste  
2013).
    Työnantajapuolen taloustutkijat (esim. Kiander – Romppanen 2005) tuovat jatkuvasti esille EU:n positiivisia puolia: jäsenyyden ai -
kana Suomen taloudessa kaikki on nyt paremmin kuin ennen EU:ta tai jos maa olisi jäänyt ulkopuolelle. Sellaista tutkimusta, jossa 
verrattaisiin EU-suomea ja itsenäistä Suomea ei tosin voida tehdä. 

Paikallishallinnon delokalisaatio
Paikallishallinnon etsikkoaikaa oli 1800-luvun loppu ja 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet, jolloin suomalai-
nen sivistyneistö rakensi itsenäistä kansallisvaltiota. Tuolloin oma kunta oli paikallisten vaikuttajien utopia ja kylä-
yhteisöjen merkitys alkoi vähentyä. 1930-luvulla Suomessa oli lähes 600 itsenäistä kuntaa. Alkuaikoina monissa 
pienissä kunnissa ei ollut juurikaan muita virkamiehiä kuin kunnansihteeri, joka hoiti kaikki asiat, jopa kirjaston.  
Delokaalistumisen kultakaudella, 1960–1970 -luvulla alkoi kuntatalouden räjähdysmäinen kasvu. Kunnat työllisti-
vät yhä enemmän, rakensivat kunnantaloja, kouluja ja sairaaloita; jopa puolet Suomen työvoimasta oli valtion ja  
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kuntien palveluksessa.(1 Suomen kansantalous kasvoi kunnissa. Tänään ylikansallisessa markkinataloudessa 
paikallinen virkamiestyö näyttää menettävän merkityksensä. Suomen virkamiestalous ja sen lisäarvo kasvavat  
nyt Euroopan Unionissa ja kaupallisen valtaideologian mukaan yksityiset yritykset hoitavat tehokkaimmin paikal-
listen ihmisten tarvitsemat palvelut. Kuntayhteisö on lakannut toimimasta, virkamieskulttuurin tilalle on saatava 
yrityskulttuuri. 
     Paikalliskulttuurin aikakaudella kyläyhteisöt huolehtivat vähäosaisista, niistä jotka eivät itse kyenneet pitä-
mään itsestään huolta. Länsi-Suomessa kylät jaettiin 1700-luvulla ruotuihin, johon kuuluvat talot hoitivat vuoron 
perään ruotunsa sairaat ja vanhukset; itäisen sukukulttuurin piirissä suvut ja suurperheet pitivät huolta myös sai-
raista.  Talonpoikaisyhteiskunnan loppuvaiheissa 1800-luvun lopulla  ja  1900-luvun alussa,  kun varallisuuserot 
kasvoivat ja maaseudulle syntyi maalaisköyhälistö, kunnan vastuulle jääneet vanhukset, sairaat ja kodittomat 
lapset annettiin talojen hoitoon kunnan antamaa maksua vastaan. Hoitotarjoukset kilpailutettiin julkisessa huuto-
kaupassa ja tarjolla olleen "kunnanvaivaisen" sai hoidettavakseen talo, joka teki sen kaikkein halvimmalla. Hyvin-
vointivaltiota luotaessa huutolaisista tuli malliesimerkki siitä, kuinka epäinhimillistä oli ollut entisajan maalaisyhtei -
söjen köyhäinhoito. Delokaalisen yhteiskunnan toimijat,  kirjailijat,  muistelijat  ja muotitietoiset tutkijatkin tekivät  
huutolaislapsista  menneisyyden uhreja.(2  Todellisuudessa ruotuvaivaisten ja  huutolaisten hoitaminen on esi-
merkki oman aikansa inhimilliseksi katsotusta hoivainstituutiosta. Orvot, hylätyt ja avuttomat sijoitettiin perheisiin. 
Suurin osa huutolaislapsista eli samalla tavalla kuin muukin talonväki, ainakin heillä oli yhtä hyvät oltavat kuin 
kunnallisissa vaivaistaloissa ja lastenkodeissa. 
     Keskitetyn valtiokulttuurin muotoutuessa, 1950- ja 1960- luvuilla, syntyi laitosten yhteiskunta ja myös kaikki  
sosiaaliset ongelmat pyrittiin hoitamaan laitoksissa. Sosiaalihuoltoa luotaessa lopetettiin huutolaisjärjestelmä, sii -
tä tuli osa primitiivisen menneisyyden perinnegenreä; päällimmäiseksi nousivat kertomukset huutolaislasten epä-
inhimillisestä kohtelusta. Tuolloin legitimoitiin valtiollisten asiantuntijaorganisaatioiden valta ja hoivalaitosten ra-
kentaminen, B-mielisairaaloiden verkosto. Kunnanvaivaiset korjattiin pois kylistä, ihmisten keskuudesta, ja sul-
jettiin laitoksiin, vähäosaisten hoitoon luotiin uudet nimitykset, uusi palvelukieli. Modernin virkamieskulttuurin tuli  
olla hygieenistä, sosiaalisesti siistiä; keskitetyt laitokset ja ammattimainen hoito olivat kehitystä, koulutetut virano-
maiset olivat aina parempia lasten huoltajia ja kasvattajia kuin tavalliset ihmiset. Laitosyhteiskunnan aikakaudella 
kylistä  poistettiin  myös  kaikki  heikkolahjaiset  ja  suljettiin  mielisairaaloihin,  yleensä  B-puolelle,  josta  ei  ollut 
paluuta. Ympäristö puhdistui, kylähullut, vaivaiset, nykytermin mukaan kehitysvammaiset hävisivät paikallisyh-
teisöistä, ihmishuolto alkoi vastata laitosyhteiskunnan modernia kehitystä, nukkumalähiöiden kulttuuria. 
    Valtiokulttuurin hybris päättyi 1990-luvun lamaan, silloin alkoi postlokaalisen yhteiskunnan aikakausi. Tänä päi -
vänä huostaan otetut lapset pyritään sijoittamaan sijaiskoteihin, ja muutenkin ihanteena on, että kaikki hoidon 
tarpeessa olevat tulisi hoitaa kodinomaisissa oloissa, niin kuin ruotulaitoksen aikana kyläyhteisöissä. Uuden ra-
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kennemuutoksen hegemoniaperinteessä nykyiset  virkamieskulttuurin ylläpitämät hoitolaitokset:  terveyskeskuk-
set, sairaalat, vanhainkodit, lastenkodit ovat kurjuuden taloja, joissa hoidettavia kohdellaan huonosti tai sairaista 
ja vanhuksista on tehty tahdoton objekti, ”paketti”, muumio. Julkiset palvelualat toisensa jälkeen on nostettu muo-
dikkaan mediakritiikin kohteeksi, monien laitosten hoidokit on työnnetty takaisin kotiin. Julkisuuteen pyrkivät pal-
jastajat kulkevat nyt vanhainkodeissa kauhistelemassa omaistensa epäinhimillistä kohtelua, vaatimassa uutta ke-
hitystä, etsimässä syyllisiä, nekin jotka eivät ilmeisesti muuten ole vanhemmistaan välittäneet, Tyytymättömyyttä 
ja kritiikkiä myyvässä mediassa sellaiset puheenvuorot saavat aina julkisuutta. Uudessa kehityskerronnassa jul-
kiset hoitolaitokset ovat vuorostaan muuttuneet epähumaaneiksi, primitiivisiksi. Postlokaalisen ajan kynnyksellä 
hyvinvointivaltio ei enää kykene ylläpitämään laitoksia ja julkiset hoivapalvelut siirtyvät nekin vähitellen yksityisille 
liikelaitoksille. Hoitopalvelut ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Kaikkien muiden palvelujen mukana myös hoiva-ala 
halutaan muuttaa teknosysteemien liiketoiminnaksi, yrittämiseksi; kaupalliset markkinapalvelut ovat rakenteita, 
jotka toimivat postlokaalisessa ympäristössä. Tulevaisuuden kehitysuskon mukaan yksityisiin liikeyrityksiin kes-
kittyy hoiva-alan uusin innovatiivisuus ja inhimillinen osaaminen; markkinavoimien hallitsemassa maailmassa bis-
nesetiikka on korkeampaa kuin virkamiesetiikka. Näin kulttuuri ilmeisesti uusintaa itsensä. Vanhukset, huostaan 
otetut lapset ja sairaat saa hoidettavakseen liikeyritys, joka tekee sen kaikkein halvimmalla.
     Sosiaalitoimen ohella alasajon kohteena ovat olleet kunnalliset terveyspalvelut, seuraavaksi vuoroon tulee il -
meisesti  koululaitos.  Kaikki  moderni  kehitys,  joka delokaalisen valtiokulttuurin  kukoistuskaudella  1960-luvulta 
2000-luvulle on saatu rakennetuksi, uhkaa nyt lakata toimimasta. Kunnat ovat kannustaneet myös paikallista 
kulttuuria ja kansalaistoimintaa, vapaaehtoista opiskelua, paikallista taidetta, urheilua ja liikuntaa. Harrastusten 
tukemisen on katsottu kuuluvan niihin hyvinvointi- ja kulttuurivaltion tehtäviin, joilla voitiin luoda paikallista viihty-
vyyttä ja identiteettiä. Uudessa mannerympäristössä kuntien kollektiivinen kulttuuri menettää lopulta kokonaan 
arvonsa ja kuntien kulttuuripalvelut muuttuvat nekin liikeyrityksiksi, ulkopuolisten teknosysteemien tuottamaksi 
kaupalliseksi viihteeksi. Delokaalisen kulttuurin kukoistuskaudella kansalaisten hyvinvoinnin takasi valtion viras-
to, postlokaalisessa ympäristössä globaali konserni.(3 
     Mutta kuka todella huolehtii huono-osaisista postlokaalisena aikana, kun pieniä kansallisia sosiaalivaltioita ei  
enää ole?  Kuinka mannervaltioissa, maailmajärjestelmässä ylipäätään hoidetaan sosiaaliset ongelmat? Kuinka 
kansainvälinen pääoma saadaan huolehtimaan ihmiskunnan sosiaalisesta vastuusta? Euroopan köyhille anne-
taan huoltolappu, jonka avulla he voivat toteuttaa vapauttaan ja yksilönoikeuksiaan.
     Kuntalaitoksen rinnalla häviää myös läänien ja vanhojen maakuntien kansallinen merkitys. Läänit ovat olleet  
keskusvallan hallintoalueita ja 1980-luvulla ne pyrittiin liittämään yhteen historiallisten maakuntien kanssa, tuol -
loin läänien määrä nousi 19:ään. Uudistuksen tavoitteena oli paikallisen päätäntävallan lisääminen. Globaalistu-
misen alkaessa lääneiltä katosi vähitellen pois tehtäviä ja 1997 niiden määrä vähennettiin viiteen. Nyt tavoitteena 
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oli  tehokkuus ja kustannusten alentaminen; tehokkuus perustui uuteen tekniikkaan, tietokoneiden käyttöönot -
toon. Nämäkin läänit on nyt lopetettu ja paikallinen päätösvalta keskitetty kahteen virastoon, joilla on kuusi alue-
toimistoa. Uusista virastoista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) hoitaa lähinnä elinkeinotoimintaan 
liittyvät asiat ja Aluehallintovirasto (AVI) hallinnolliset asiat,  lupakysymykset;  vanha maaherranimitys on myös 
poistettu ja heidän tilallaan ovat ylijohtajat. Valtiokin elää johtajakulttien aikaa. Tavoitteena on jälleen ollut hallin-
non kehittäminen ja uudistaminen, mutta tärkein muutosperuste oli rakenteiden yksinkertaistaminen. Virkamies-
kulttuuri tuottaa herkeämättä uudistuksia niin valtionhallintoon, yliopistoihin kuin terveydenhoitoonkin, ja niitä teh-
täessä syntyy satoja tuhansia sivuja kehitysuskonnon läpitunkemia tulevaisuustekstejä. Seuraavaksi keskitetään 
ministeriöt  yhteen  supervirastoon.  Hallintouudistusten  rinnalla  toteutetaan  valtion  "tuottavuusohjelmia",  ne 
tarkoittavat, että julkisen hallinnon virkoja karsitaan voimakkaasti ja samalla myös vähitellen niitä tehtäviä, joita 
valtionhallinto on tehnyt. Kansallisvaltio käy kuolinkamppailuaan ja yrittää sopeutua postlokaaliseen jatkuvasti 
keskittyvään talousympäristöön, jossa kaikki kulttuurin resurssit liikkuvat yli paikallisten rajojen. Markkinatalouden 
ideologian mukaan kaikki yhteiskunnan ongelmat, myös ihmisen hätä, voidaan kaupallistaa, yhtiöittää, panna 
tuottamaan  voittoa  ylikansallisille  konserneille.  Uuden  taloudellisen  järjestyksen  mukana  yhä  suurempi  osa 
paikallisista resursseista siirtyy suomalaisen kansallisvaltion ulkopuolelle.(4 
    Paikallisuudella ei hallintorakenteissa enää ole merkitystä, tai ehkä kunnat voivat jatkaa nykyisten kyläyhdis-
tysten toimintaa. Hallinnonuudistajien mukaan kunnat eivät enää nytkään luo paikallista identiteettiä ja nuorille  
kuntalaisuus merkitsee muutenkin yhä vähemmän, demokratian korvaavat ”paikalliset verkostot”. Rakennemuu-
toksen innokkaimpia puolestapuhujia ovat johtavat virkamiehet, jotka eivät näytä huomaavan, että yksityistämi-
nen tunkeutuu ennen pitkää kaikkialle hyvinvointivaltion rakenteisiin, myös heidän omaan virastoonsa. Suomen 
valtiosta on tulossa liikelaitos, konserni, joka toimii globaalin markkinatalouden ehdoilla eikä tarvitse sellaisia  
kansallisvaltion rakenteita kuin mitä kunnat, läänit ja maakunnat ovat olleet. Lopulta globalisaation jalkoihin jää 
koko kansallinen valtiokulttuuri, ministeriöt ja keskushallitukset. Valtiokulttuurista jäävät jäljelle kansalaisvalvon-
nan suurkeskukset: turvallisuus- ja luonnonvarakeskus. Megakeskus, hallintakulttuurin suurlinnoitus, on manner-
maisen meritokratian todellinen syvärakenne, uuden diktatuurin perusta. 

1) Soikkanen 1966; Pihkala 1986.
2) Piirainen 1958; Pulma – Turpeinen 1987. Negatiivisia huutolaisten muistoja: Eenilä 1971; Halmekoski 2011.  Modernisaation ja  
kehitysuskon valtakaudella muistelmissa korostuu tyytymättömyys ja huonot kokemukset; ne myös "myyvät" parhaiten. Kansanru-
nousarkiston spontaaneissa muistelmissa nousee esille, ettei huutolaislapsia aina päästetty kouluun, koska heidän piti työllään an -
saita elatuksensa. Laitoskulttuurista Jahnukainen – Kekoni – Pösö 2004; Pösö 2004; Annola 2011. Pietarinen – Launis – Räikkä –  
Lagerspetz – Rauhala – Oksanen 1994.
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3) Ks. lukua Kuntalaitoksen tuhoutuminen. Tyytymättömyyden loputon lietsonta on osa valtiokulttuurin tietoista alasajoa. Euroopan 
kaupallisten korkeakoulujen (ja EU:n) yhteisen tutkimusprojektin EPSI:n (Extended Performance Satisfaction Index) mukaan suo-
malaiset ovat todellisuudessa hyvin tyytyväisiä yhteiskunnan toimivuuteen ja valtion instituutioihin (2001). 
4) Valtionhallinto tuottaa maaseutuohjelmia, kuten Suomen aluekehittämisstrategia 2020 (Aluestrategia 2020 -työryhmä 2010). Tä-
mäkin ohjelma on täynnä aluekehityksen ylistystä ja uskoa siihen, että Suomella on globaalissa taloudessa oma roolinsa, jonka pe-
rustana on alueiden osaamisen ja resurssien täysipainoinen hyödyntäminen ja jatkuva kehittyminen. "Suomi on vahva, uudistumis -
kykyinen, tasa-arvoinen ja dynaaminen verkostoyhteiskunta, jossa oppivat alueet toimivat aktiivisesti ja joustavasti erilaisissa osaa -
mis- ja arvoverkostoissa sekä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa" (s. 19). Vuonna 2020 maa olisi siirtynyt vähäpäästöiseen,  
luonnonvaroja kestävästi hyödyntävään talouteen, se olisi monikulttuuristunut, maahanmuuttajat olisivat integroituneet tasaveroisina  
kansalaisina suomalaiseen yhteiskuntaan. Mietintö vastaa positiivisesti  kaikkiin ilmassa oleviin kysymyksiin. Suomeen saadaan 
kansainvälisesti korkeatasoinen, vieläpä alueellisesti tasapainoinen koulu- ja yliopistolaitos, maailmantason oppimis- ja tutkimusym-
päristö (s. 94), jotta suomalaiset pystyvät vuorovaikutukseen kansainvälisten toimijoiden kanssa, globaalissa ympäristössä. Työpe-
räinen maahanmuutto on välttämätön suomalaisten ikääntymisen vuoksi. Kulttuurityö ja maakuntasuunnittelu pelastavat Suomen 
maaseudun. 

Kuntalaitoksen tuhoutuminen
Kuinka rakennemuutos tunkeutuu suomalaisiin kuntiin?  Tämän teoksen näkökulmasta kunta on seurakunnan 
ohella viimeinen paikallinen yhteiskuntarakenne ajalta, jolloin yhteisö huolehti kollektiivisesti jäsenistään. Delo-
kaalista valtiokulttuuria rakennettaessa, puoluepolitiikan valtakaudella, kunnille kasattiin niin paljon lakisääteisiä 
tehtäviä, etteivät ne enää selviä jatkuvasti kasvavista kustannuksista. Kuntia on yritetty pelastaa yhdistämällä nii -
tä yhä suuremmiksi yksiköiksi, ”toimintakykyisiksi” ja ”elinkelpoisiksi” suurkunniksi ja muuttamalla kunnalliselämä 
yritystoiminnaksi.(1 Kuntalaitos sopeutuu rajattomaan kilpailutalouteen samalla tavalla kuin valtiokin: yhtiöittämäl-
lä ja ulkoistamalla toimintojaan, kunnallisten palvelujen tuottamisen. Kuntauudistuksen fraseologiassa  demokra-
tiaa on palvelujen yhdenmukainen saatavuus ja kansalaisten tasavertaisuus, kaikkien kansalaisten on saatava 
samat palvelut asuinpaikastaan riippumatta. Demokratiaa ei ole se, että kuntalaiset päättäisivät tyytyä niihin pal -
veluihin, jotka he itse pystyisivät omilla resursseillaan järjestämään. Yhdenmukaiset yksilönoikeudet  ovat tär-
keämpiä kuin paikallisuus, kotiseutu ja sen historia, meritokratia ei ylipäätään tunne muita ratkaisuja kuin keskit-
täminen ja yhdenmukaistaminen. Kuntalaitoksesta on tulossa globaalin kehityksen este ja kunnat korvautuvat 
uusilla rakenteilla, niiden tilalle tulevat kaupalliset teknosysteemit.
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    Suomessa on käynnissä suuri kuntauudistus ja kunnille on asetettu ”selviytymisvaatimukset” tai pikemminkin 
olemassaolon minimiehdot; ne määrittelevät, kuinka suuria kuntien tai palvelualueiden tulisi olla ja mitä vaatimuk-
sia palveluiden on täytettävä. Talouselämän etujärjestöt vaativat, että  kunnilla ei saa olla etuoikeutettua asemaa 
palvelujen tuottajana ja että kansalaisilla on oltava oikeus ja vapaus valita palvelun antaja.(2 EU puolestaan 
edellyttää, että suomalaistenkin kuntien hankintojen ja palveluiden kilpailuttamiseen voivat osallistua kaikki unio-
nin yritykset yli kansallisten rajojen. Kuntauudistuksen tarkoitus on siis luoda niin suuria asutuskeskittymiä, että 
yksityisten yritysten palvelubisnes tulee kannattavaksi ja asettaa palveluille sellaiset vaatimukset, että vain kan-
sainväliset konsernit pystyvät niistä selviytymään. Kunta, mitä se sitten enää olisi, tuleeko siitäkin vain yhteisölli-
syyttä myyvä yksityinen yritys?  Kunnalla olisi järjestely-, hankinta- ja tulosvastuu, mutta se ei tuottaisi enää mi-
tään itse; siitä tulisi valvontavirasto, joka ohjaisi alueensa palvelubisnestä ja muuta elinkeinotoimintaa. Tällaiset  
virastot eivät ole kuntia, ne olisivat vain uusia kontrollivaltion rakenteita, joiden tehtävänä olisi huolehtia siitä, että 
globaali markkinatalous voisi toimia turvallisesti kaikissa maapallon kolkissa.   
     Nykyisessä, postlokaaliseksi muuttuvassa ympäristössään kuntien tulisi selviytyä liikeyrityksinä tai ulkoista-
malla ja kilpailuttamalla palvelujen tuottaminen. Kehityksen avainsanoja ovat tulosvastuu, kustannustehokkuus ja 
yrittäjyys. Kuntien olisi nyt muututtava tulosvastuullisiksi toimijoiksi, niitä johtaisi yritysjohtaja ja ne tuottaisivat tu -
losta noudattaen samaa strategiaa kuin menestyvä tuotantolaitos.(3 Koko kunnalliselämän pitäisi perustua yrittä-
jyyteen ja kilpailuun, tai pikemminkin kilpailuttamiseen; kuntalaisten tarpeista saisi huolehtia yritys, joka tekee 
sen kaikkein halvimmalla. Kunnalliselämään on tullut uusi toimija, kolmas sektori ja yhä suurempi osuus palvelu -
jen tuottamisesta siirtyy vähitellen valtakunnallisille tai kansainvälisille yritysryppäille. Seuraavaksi kuntatalouden 
tuottavuutta lisätään keskittämällä yhteen järjestelmään sellaisia toimintoja, jotka voidaan hallita tietoverkkojen 
avulla ja hoitaa yhteisesti koko maassa; se on yksi muoto postlokaalista etäännyttämistä, julkisten tehtävien siir-
tämistä pois paikallisyhteisöistä.(4 Kuntien muuttaminen liikeyrityksiksi tai palveluiden ostaminen ulkopuolisilta ei 
ole pelastanut kuntien taloutta, mutta prosessi jatkuu. Kehittämismallit on otettu kansainvälisestä yritystoiminnas-
ta: jos kuntayritys ei tuota riittävästi tulosta, se lopetetaan.
     Kuntien yhdistäminen on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä. Tavoitteena on saada kuntien "väestöpohja" riittä-
vän suureksi, jotta ne selviäisivät palvelujen tuottamisesta tai hankkimisesta. Yhä harvemmin muistetaan tutki-
muksia, joiden mukaan monet pienet kunnat ovat selvinneet palveluiden tuotannosta yhtä hyvin kuin suuretkin. 
Mitkään selvitykset eivät osoita kiistattomasti, että kuntien yhdistäminen ratkaisisi niiden taloudelliset ongelmat,  
mutta postlokaalistuvassa ympäristössä oman kunnan hävittäminen on edistysuskoisille paikallispoliitikoille ainoa 
keino sopeutua tulevaisuuteen.(5 Joissakin kehityssuunnitelmissa uusi tehokas paikallishallinnon yksikkö olisi  
maakunta, se hoitaisi keskitetysti koulut, terveyskeskukset, lastentarhat, vanhainkodit.(6 Siitä on jo lyhyt matka 
kokonaan ulkoistettuun ja yksityistettyyn palvelutuotantoon. Kuntien yhdistämistä koskevat selvitykset puhuvat 
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kehitysuskon kieltä ja perustelevat yhdistymistä ennen kaikkea synergiaedulla,  säästöillä jotka saadaan, kun 
päällekkäiset toiminnot poistetaan. Käytännössä se tarkoittaa kunnalliselämän keskittämistä suurkunnan keskuk-
seen, jonne aletaan rakentaa uusia entistä suurempia kunnantaloja, keskuskouluja, monitoimitiloja – kuntakes-
kuksia,  koulukeskuksia,  urheilukeskuksia,  kauppakeskuksia,  viihdekeskuksia.  Samalla  suljetaan  lopetettujen 
kuntien oma historia, kulttuuri siirtyy yhä suurempiin keskuksiin. Kuinka paljon Suomesta on poistettava päällek-
käisiä toimintoja, jotta virkamiestyö voitaisiin lopettaa kokonaan ja maan keskittäminen finaalistuisi? 
    Poliittisen oikeiston tavoitteena näyttäisi olevan, että vuoteen 2014 mennessä koko kuntalaitos olisi totaalisesti  
uudistettu  niin, että jäljelle jää ehkä 70, ehkä vain 20 suurkuntaa, jotka rakentuisivat kaupunkikeskusten ympäril-
le. Vähintään 236 nykyistä kuntaa hävitettäisiin Suomen kartalta. Suomen maantiede muuttuu aluekeskusten, 
pikkumetropolien verkostoksi. Kuntaliitoksille on annettu nimi Paras-hanke ja sen perusteissa yhdistämistä pide-
tään välttämättömänä, pakollisena, koska työikäisten määrä pienennee ja väestö ikääntyy, työssä käyvien ja van-
husväestön "huoltosuhde" muuttuu kestämättömäksi, lisäksi muuttoliike keskuksiin kasvaa. Hankkeen taustasel-
vitykset  pyrkivät kategorisesti osoittamaan, etteivät kunnat pysty lähivuosina enää selviytymään menoistaan.(7 
Suomen kuntalaitos on siis tullut tiensä päähän. Taustaselvitykset eivät oikeastaan vastaa kysymyksiin, muuttuu-
ko työssä käyvien ja vanhusten määrä kuntia yhdistämällä ja selviääkö Suomi paremmin keskittämällä kansalai-
set pienempiin tai suurempiin metropoleihin ja jättämällä yhä suuremman osan maasta autioituvaksi periferiaksi. 
Kuntakeskustelussa on kysymys keskittämisestä, gigapoliuskosta, samoilla argumenteilla kaikki Suomen valtiolli-
set rakenteet voidaan sopeuttaa postlokaaliseen tulevaisuuteen ja hävittää maailmankartalta.   
    Kuntien ylle nouse maailmantalouden hegemonia. Erityisesti kunnallinen terveydenhoito on leimattu tehotto-
maksi, kansalaisten valinnan vapautta rajoittavaksi, epädemokraattiseksi. Kunnilla ei ole mahdollisuuksia tuot taa 
tasaveroisesti hoitopalveluja, terveyskeskukset ovat huonosti johdettuja verrattuna yksityisiin laitoksiin, yrittäjä-
henkisissä kehitysutopioissa kansainväliset lääkärikonsernit voivat tuottaa suomalaisten terveyspalvelut paljon 
tehokkaammin ja taloudellisemmin kuin joku paikallinen kuntayhtymä, niillä on monin verroin enemmän taloudel-
lisia resursseja  tutkimukseen, kehittämiseen ja osaamiseen.(8  Mannermaiset koulutuskonsernit voivat tehostaa 
ja yhdenmukaistaa koulutuksen eurooppalaisia vaatimuksia vastaavaksi ja tuottaa maailmantason osaajia, jotka 
kykenevät sopeutumaan globaaliin suoritusympäristöön. Kuntalaisten tarpeista tehdään menestyvää taloustoi-
mintaa, jota ohjaa kaupallinen etiikka, tuloksen tekeminen. Terveyskeskusten ja vanhusten hoidon liikelaitostami-
nen ja yksityistäminen on alkanut; suuri osa lääkäreistä on jo siirtynyt suuriin monikansallisiin terveysalan yrityk-
siin. Lastenseimet ja -tarhat ovat yksityisen yrittämisen piirissä, huostaan otetuista lapsista huolehtivat pääasias-
sa kansainväliset yritykset, kunnallisen koululaitoksen yksityistäminen on jo tunkeutumassa Suomeenkin. Viimei-
siä yksityistämisen vaiheita on ollut ns. pakkoyrittäminen. Kunnat niin kuin yksityiset yrityksetkin ovat ryhtyneet 
muuttamaan työtehtäviään yrittämiseksi. Työsuhteessa olevasta työntekijästä tehdään yrittäjä, jolloin kunnan ei 
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tarvitse maksaa työnantajien kustannuksia. Paikallista talouselämää monipuolistetaan yksityistämällä ne kunnal-
liset palvelut, jotka ovat tuotantoelämän kannalta välttämättömiä, joita työssä käyvät kansalaiset pakostakin tar-
vitsevat. Vähitellen kansainvälinen pääoma ottaa haltuunsa kaikki kaupallisen kunnalliselämän sektorit, koko pal-
velukulttuurin. 
    Kustannustehokkuus on taikasana, jonka avulla paikalliset ja kansalliset rakenteet voidaan mustamaalata ja  
siirtää EU-konserneille. Usko kilpailuttamiseen on kuin uskoa yliluonnollisiin voimiin, joita yksityisillä yrityksillä oli-
si hallussaan. Jos työntekijöiden palkkatasossa ei ole eroa, yksityinen yritys ei voi pitemmän päälle olla julkista  
laitosta kustannustehokkaampi, eikä tutkimusten mukaan olekaan, ja kaiken lisäksi tuottaa vielä voittoa omistajil -
leen. Monilla aloilla ulkoistaminen ei tule tarjoamaan kuntalaisille valinnan mahdollisuuksia, koska alaa hallitsevat 
suuryritykset, joilla ei ole kilpailijoita. Terveydenhoidossa yksityinen sektori on jo voimakkaasti kasvanut ja keskit-
tynyt. Suomalaisillakin luulisi olevan riittävästi kokemuksia siitä, mitä tapahtuu, kun yritykset saavat monopoliase-
man ja integroituvat suuriksi kansainvälisiksi konserneiksi. Rakennemuutos postlokaaliseen tulevaisuuteen on jo 
alkanut eikä sitä voida enää pysäyttää. Vähitellen, yksityistämisen mukana kunnista tulee valvontaporras vailla 
todellista asemaa kuntalaisten elämässä, ja ne voidaan lopettaa kokonaan, niin kuin läänitkin, ja antaa kansain-
välisten teknosysteemien tuottaa keskitetysti kaikki kansalaisten tarvitsemat palvelut, yli kaikkien paikallisten ra-
jojen. Näin maasta häviää vähitellen paikallinen julkishallinto ja virkamieskulttuuri, ne eivät vastaa vapaan mark-
kinatalouden vaatimuksia. Hyvinvointivaltion kaatuessa teknosysteemit korvaavat jäykät, lokeroituneet virkamies-
rakenteet. Palvelujen yhdenmukainen saatavuus sanelee tulevaisuuden. 
    Keskitettyä palveluntuotantoa niin kuin globaalia talouttakin voidaan perustella kehitysuskonnon kaikilla argu-
menteilla, positiivisen kehityksen vastaan sanomattomilla doktriineilla. Kuntien lakkauttaminen poistaisi kunnallis-
veron ja sen epätasa-arvon, joita veroäyrien erilaisuus on kansalaisten keskuudessa merkinnyt. Niin kauan kuin 
kunnilla on verotusoikeus, Suomessa ei voida toteuttaa tasaveroa, josta on tulossa seuraava mannermainen kil -
pailuvaltti. Mahdollisimman pieni ja kaikille sama prosentuaalinen vero on keino houkutella maahan korkeasti 
koulutettua kansainvälistä työvoimaa, postlokaalisia työläisiä, jotka eivät enää koe mielekkääksi osallistua kan-
sallisten hyvinvointivaltioiden ylläpitämiseen. Kun hyvinvointivaltio murenee ja palveluista maksaa pääasiassa 
niiden käyttäjä, kansalaisten ei tarvitse kollektiivisesti ylläpitää raskaita kunnallisia  hallintorakenteita, suomalai-
set vapautuvat paikallisesta menneisyydestään. 
    Vähitellen myös enemmistö suomalaisista on alkanut hyväksyä kuntaliitokset ja perusteluna on palvelujen säi -
lyttäminen. Tutkimuslaitokset ja media ovat jo tehneet gallupkyselyjä siitä, kuinka moni suomalaisista kannattaa 
kuntien tehtävien yksityistämistä. Yli puolet on jo sitä mieltä, että kuntien palveluja voidaan antaa yksityisten hoi -
dettaviksi,  ennen kaikkea yksityistämistä kannattavat  koulutetut,  hyvätuloiset  ja kansalliseen oikeistopuoluee-
seen kuuluvat; heidän mielestään kilpailuttaminen lisäisi tehokkuutta ja alentaisi kustannuksia.(9 
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    Kuntalaitos on alettu leimata rappeutuneeksi; kunnat ovat korruptoituneita, niissä johtajat ja työntekijät on valit -
tu puoluekannan eikä pätevyyden mukaan, vaikka puolueisiin kuuluu vain muutama prosentti suomen kansalai -
sista. Kunnallispolitiikka on muista piittaamatonta omien etujen tavoittelua. Ja loppujen lopuksi. Postlokaalinen 
ihminen ei enää kykene elämäänkään kuntayhteisössä, kokemaan solidaarisuutta naapuriensa kanssa tai aja-
maan yhteisiä tavoitteita. Yhä useammat kuntalaiset katsovat,  etteivät he identifioidu asuinkuntaansa eivätkä 
edes Suomeen. Uusilta sukupolvilta puuttuvat  jo sosiaaliset taidotkin elää paikallisessa yhteisössä. Suomeen on 
kasvatettu alati tyytymätön minäihminen, joka voi menestyä vain pitämällä kiinni omista oikeuksistaan ja etsimäl-
lä ympäristöstään vain omia mahdollisuuksiaan. Arvostelijoiden mukaan kunnissa jatkuu sosialistisen välipitämät-
tömyyden perinne, kansalaiset käyttävät hyväkseen kaikkia palveluja, mutta ovat piittaamattomia yhteisestä ym-
päristöstä, yhteisestä omaisuudesta eivätkä halua tehdä uhrauksia kanssaihmistensä puolesta. Julkisiin palvelui-
hin kohdistuvilla vaatimuksilla ei ole rajaa, puoluepolitiikassa tyytymättömyyttä voidaan lietsoa loputtomiin. Kun-
nista, holhoavasta sosiaalivaltiosta on tulossa kohde, jota repimään hyökkää koko julkisuuteen pyrkivä pikkume-
ritokraattien armeija.(10
     Käynnissä oleva kuntauudistus on vain välivaihe. Tieteellisteknisen kehityksen täydellistyessä terveydenhoito  
ja kaikki muutkin palvelut tulevat niin kalliiksi, ettei mikään paikallinen yhteisö kykene niitä kustantamaan. Kehi-
tysuskonto ei ole lakannut vaikuttamasta, tyytymättömyyspoliitikot lietsovat yhä uusia ja uusia vaatimuksia, hoito-
takuita, turvatakuita, hoito- ja terapiamuotoja ratkaisemaan ongelmia, joita meritokratia itse tuottaa. Paikallisuu-
desta tulee rajattoman palvelukilpailun esteitä. Kuntien suurentuessa maaseudun asukkaat kadottavat paikalli -
sen identiteettinsä, jos sitä vielä on, ja mielenkiintonsa paikallisiin asioihin. Kunnallisvaalit lakkaavat kiinnosta-
masta ja ne voidaan vähitellen lopettaa tarpeettomina. Samalla murenee kansallisvaltion demokraattisen hallin-
non perusta. Kuntien tilalle tulevat yksityiset kaupalliset teknosysteemit, uusliberalistiset globaalit markkinaraken-
teet, joiden toimintaympäristöstä katoaa paikallisuus ja yhteisöllisyys.
    Näin on siis käynnistynyt prosessi, jossa oma paikkakunta, oma kylä, kunta, seurakunta, kotiseutu, maakunta  
ja lopulta oma valtio menettävät merkityksensä ja suomalaisetkin alkavat identifioitua manneryhteisöön, globaa-
lien teknosysteemien hallitsemaan postlokaaliseen maailmanympäristöön. Kehitysoptimistit uskovat, että kuntien 
muuttuessa liikeyrityksiksi vapaaehtoiset järjestöt ja toimintayhteisöt tai kansalaisverkostot tulevat tilalle ja tarjoa-
vat paikallisille ihmisille kuntia paremmat mahdollisuudet tehdä jotain yhdessä, auttaa muita, kokea olevansa 
merkityksellinen kanssaihmisilleen. Uusi palvelukieli mitätöi jälleen menneisyyden. Kuntalaitoksesta  vapautetus-
sa asuinympäristöissä kansalaisjärjestöt voivat aikaisempaa paremmin toteuttaa omaehtoista ja yhteisöllistä kult-
tuuria. Jos vapaaehtoisia järjestöjä vielä on olemassa. Postlokaalinen ihminen tuskin voi sitoutua pitkäaikaisesti  
organisaatioon, ainoastaan laumautua joihinkin hankkeisiin, jotka tarjoavat uusia elämyksiä. Paikalliskulttuureis-
sa ihmiset auttoivat niitä yhteisönsä jäseniä, jotka tarvitsivat apua. Uuden palvelukulttuurin sankari on yrittäjä, 
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joka myy palveluja niille, jotka eivät selviä omin voimin. Sen voisi sanoa toisinkin päin. Postlokaalisen kulttuurin  
sankaruutta on kanssaihmisten tarpeiden, halujen ja hädän hyväksi käyttäminen.

1) Kuntakysymyksestä ovat julkaisseet tutkimuksia ja selvityksiä mm. Kunnallisalan kehittämissäätiö, Kuntaliitto, SITRA ja VATT. Ve-
rotuksen  kehittämistyöryhmän  loppuraportti  2010.  Hallituksen  taholta  kuntauudistuksen  ehtoihin  on  kuulunut  vaatimus,  että  
elinvoimaisen kunnan väestöpohjan tulisi olla vähintään 20 000 henkeä (Kunta- ja palvelurakenneuudistus, Paras-hanke 2011).  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakennetyöryhmän (Sote 2013) mietinnön mukaan sairaanhoitopiireissä riittävä väestöpohja 
olisi 50 000 – 100 000 asukasta; alle 20 000 asukkaan kunnat eivät saisi yksin järjestää terveyspalveluja.
2) Viimeisin ja selväsanaisin on EVA:n raportti ”Palvelut auki! Viisi vaatimusta kuntauudistukselle” (Ekström – Haavisto – Pohjonen 
2012.
3) Kuntien tulisi luoda palvelujen ympärille yksityistä yrittäjyyttä, rikastuttaa paikallista yritystoimintaa (esim. Välikangas 2007). Pent -
ti Kettunen (2002) on kirjoittanut oppaan siitä, millainen johtajuus voi pelastaa kunnat. Leena Kaljusen (2011) mukaan 1980-luvulla  
muodissa oli tulosjohtaminen, 1990-luvulla prosessijohtaminen, jonka piiriin kuului sellaisia ihmiskäsittelyn muotoja kuin laatujohta-
minen, toimintajohtaminen ja tiimijohtaminen. Nykyisin kunnissa harjoitetaan kumppanuus- ja verkostojohtamista, jossa on mukana 
yksityinen sektori, kolmas sektori ja kunta. Uusin muoti liikemaailmassa lienee palvelujohtaminen (Jungner 2011). Kuntien pitäisi or-
ganisoitua kokonaan uudestaan (Halme – Kuukasjärvi 2010). Kuntia ei voitane pelastaa yritystoiminnan johtajuusopeilla, manage-
rismilla, rakenteena kuntalaitos ei enää toimi markkinatalouden ympäristössä. 
4) Palvelujen kilpailuttamisesta Kunnallisalan kehittämissäätiö on teettänyt 15 selvitystä (vuoteen 2009 mennessä). Ainakaan ter-
veyspalveluissa kilpailuttaminen ei olisi alentanut kustannuksia, pikemminkin päinvastoin, yksityistämisen syynä on ollut lääkärikun-
nan edunvalvonta ja siitä johtuva lääkäripula (Mikkola 2009), mutta kysymys on myös ideologiasta: sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yksityistämistä kannattavat oikeistopuolueet, siitä on tullut koulutetun eliitin tai sivistysporvariston hyväksymä "yrittäjähengen" ideo-
logia (Aronen – Järviö – Luoma – Räty 2001; Helén – Jauho 2003; Kauppinen – Niskanen 2003; Parkkinen 2004; Koivusalo – Ollila  
– Alanko 2009). Yleensäkin kuntalaisten keskuudessa yleistyy mielipide, että on samantekevää tuottaako palvelut julkinen taho vai  
yksityinen, kunhan ne toimivat (Fredriksson – Hyvärinen – Mattila – Wass 2009; Martikainen 2009; Forma – Niemelä – Saarinen  
2008; Sneck – Hannula – Sandberg – Taivassalo 2008; Meklin – Rajala – Tammi 2008. Aikaisemmat Kunnallisalan kehittämissää -
tiön selvitykset on luettavissa Internetissä; muita tutkimuksia Koskiaho 2008; Ekström – Pohjonen – Haavisto 2010). Ulkoistaminen 
tulee muutamaan myös oikeudellisesti kuntayhteisöä ja johtaa paikallisdemokratian kaventumiseen (Komulainen 2010).  Lähitule -
vaisuudessa kunnat joutuvat EU:n kilpailusäädösten takia yksityistämään liikelaitoksensa, koska julkiset yritykset vääristävät kilpai-
lua. Näin kaikki kuntien tehtävät ennen pitkää ulkoistetaan ja yksityistetään kansainvälisille konserneille, teknosysteemeille.  
5) Loikkanen – Susiluoto 2005; 2009; Kurri – Loikkanen 1998; kustannustehottomimpia näyttäisivät olevan suuret kaupungit, eivät  
kaikki pienet kunnat ja kaupunkikuntien asukkaat ovat yleisesti ottaen tyytymättömämpiä kuntaansa kuin pienten maalaiskuntien 
asukkaat (Kansalaismielipide ja kunnat. Ilmapuntari 2011–2012). 
6) Kuntien yhdistämispolitiikasta: Puoskari – Taimio 2002; Haveri – Laamanen – Majoinen 2003; Heuru 2006; Mykkänen 2011. Lei-
namon mukaan (2004) yhdistämistä koskevat selvityksen ovat kertomuksia täyttymättömistä lupauksista. Uutta maakunnan kokois-
ta kuntaa on kokeiltu Kuusamossa, mutta lehtitietojen mukaan se ei ole ratkaissut kustannusongelmia eikä ilmeisesti ole tulevaisuu-
den ratkaisu. Kuntien säilyttämistä perustellaan vielä sillä, että kunnat vastaavat suunnittelusta, asemakaavoista ja hoitavat kunnal-
listekniikan, mutta tämäkin kuntasektori voitaneen kokonaan yksityistää.  
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7) Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 1; Laesterä – Hanhela 2012. Selvitys osoittaa mielestäni, että kuntalaitos on sen tekijöi -
den edustaman ideologian valossa instituutio, jolla ei ole mahdollisuuksia selvitä tulevaisuudesta (Paras-projektista: Harjunen –  
Saarimaa – Tukiainen 2010). 
8) Kuntien terveyspalveluiden alasajo on jo käynnissä. Terveyspalveluja, jopa kuntien terveyskeskuksia (Jämsä) siirtyy yksityisten 
lääkärifirmojen hoidettavaksi.  Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla  teettämän tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla  yhä 
useampi (n. viidennes) asukkaista käy yksityislääkärillä (Helsingin Sanomat 9. 4. 2011), ja yksityislääkärien määrä kasvaa jatkuvas-
ti. Erityisesti kunnallinen terveydenhoito on kritiikin kohteena, terveyskeskukset on leimattu tehottomiksi, huonosti johdetuiksi verrat -
tuna yksityisiin (Hjerppe – Kangasharju – Vuorento 2003; Heiskanen – Niemi; Lillrank – Kujala – Parvinen 2004; Koskiaho 2009;  
Heiskanen – Niemi 2010; Leikola 2011). Uutena ratkaisuna esitetään keskittämistä valtion valvomille terveyspiireille ja toisena kei -
nona on yksityistämien. Kaikki järkeviksi väitetyt rakennemallit työntävät kunnat syrjään. Postlokaalisessa ympäristössä palvelut il-
meisesti keskitetään "yhdelle luukulle" ja järjestetään esim. vakuutuksilla ja palveluseteleillä, joiden kustannukset maksavat joko lii -
keyritykset tai/ja kansalaiset itse.  Ruotsissa yksityiset ns. vapaat koulut ovat jo syrjäyttämässä kunnalliset oppilaitokset ja koulutuk-
sesta on tullut tai tulossa kansainvälisten pörssiyhtiöiden erittäin tuottavaa bisnestä, sama tapahtuu Suomessakin. Julkiset koulut 
ovat henkisessä murroksessa, kilpailu ja kaupallisuus tunkeutuu koulualallekin (ks. lukua Suomalaisen sivistyksen tulevaisuus).
9) Esim. Toimihenkilöjärjestö STTK:n Kunta menestyy kyselyssä 2008 lähes 2/3 (61 %) vastaajista kannatti kunnan liittämistä naa-
purikuntaan yhteisen palveluverkoston aikaansaamiseksi. Suopeimmin kuntaliitoksiin suhtautuvat korkeasti koulutetut ja iäkkäät.  
Sunnuntaisuomalaisen ja Keskuskauppakamarin Taloustutkimuksella teettämään Internet-kyselyn mukaan (1124 vastaajaa, 5. 10.  
2010) hyvätuloiset oikeistolaiset kannattivat palveluiden yksityistämistä selvästi eniten. Kunnallisalan kehittämissäätiön gallupissa 
(20. 9. 2011) yli puolet (52 %) vastusti liitoksia, kuntalaisten vastustus on kasvanut, mutta ilmeisesti liian myöhään. Suomalai set ha-
luaisivat säilyttää hyvinvointivaltionsa, maksaisivat korkeampia verojakin, jotta julkiset palvelut säilyisivät, eikä enemmistö suomalai-
sista, edes toimittajista hyväksy sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämistä (Haavisto – Kiljunen – Nyberg 2007; Siltaniemi et al.  
2009; Kallio 2010; Jyrkiäinen 2008). Kansakuntana Suomi ei ole köyhtynyt niin, etteikö se kykenisi säilyttämään nykyiset kunnat, 
mutta siitä huolimatta rakennemuutos toteutuu.
10) Kaasalainen 2011. Pursiainen 2001. Haavisto 2011. Kuntalaisten kotiseututietoisuus alkaa hiipua; näyttää siltä, ettei uuteen  
suurkuntaan identifioitumisella ole väliä,  kunhan palvelut  toimivat  (Mäkinen 2007).  Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntarin 
2012 mukaan 58 % kuntalaisista samaistui Suomeen, 45 % kuntaan (kaupunginosaan) ja 14 % Eurooppaan; osallistuminen hiipuu  
edelleen, puoluetoiminnassa on mukana n. 3 % kuntalaisista. Viimeisissä kunnallisvaaleissa 2012 äänestysprosentti putosi eniten 
yhteen liitetyissä suurkunnissa, sen sijaan innokkaimmin äänestettiin pienissä itsenäisissä kunnissa (Helsingin Sanomat 3.  11.  
2012); kun kunnat on saatu yhdistetyiksi ja ”yhtiöitetyiksi”, häviää kuntalaisten kiinnostus yhteisiin asioihin. 
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Mihin osavaltion hallintoa tarvitaan?  
Vuosituhannen vaihteessa esitin julkisen kysymyksen, kuinka suuri on Suomen kokoisen osavaltion hallintoko-
neisto Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa ja mitä tehtäviä sille kuuluu? Siihen ei ole kukaan vastannut. Poliittisen 
hallinnon kaventuminen on aihe, josta poliitikot itse eivät halua puhua. Osavaltiot eivät harjoita omaa ulkopolitiik -
kaa ja liittovaltiokehityksen jatkuessa suuresta osasta itsenäisen valtiokulttuurin laitoksista tulee ennen pitkää 
”kehityksen jarruja”. Suomen eduskunta tulisi pienentää puoleen, sata kansanedustajaa riittäisi päättämään niistä 
kansallisista asioista, joista vielä paikallistasolla päätetään. Eikä osavaltion parlamentin tarvitse istua ympäri vuo-
den, kolme kuukautta vuodessa riittää. Suomen kansanedustajilla on nykyisinkin neljä kuukautta lomaa vuodes-
sa. Mitä osavaltiossa todella päätetään? Kun EU vielä tiivistää sosiaalista yhteistyötä, Brysselissä säädetyt  di-
rektiivit määrittelevät suomalaisten elämän yksityiskohtaisemmin kuin jonkun nykyisen liittovaltion hallitus.(1   
     Niin kuin silloin kirjoitin, kuoleville instituutioille on ominaista, että ne alkavat mammuttimaistaa toimintojaan, 
rakentaa yhä mahtavampia kulisseja, lisärakennuksia, mäntyniemiä, pystyttää kulttipatsaita ja tuottaa oman his-
toriansa myyttejä. Julkisten arvioiden mukaan Suomen satavuotias eduskunta on jo menettänyt 80 % päätösval-
lastaan Euroopan yhteisölle, ja oletettavasti saman verran todellisesta työstään, mutta sen ympärille kasautuu 
uusia toimintoja, instituutteja, asiantuntijoita, avustajia, ja laitoksen ylläpitokustannukset kasvavat kasvamistaan. 
Raja on kuitenkin tulossa vastaan. Suomen valtiokoneisto suuntautuu Euroopan unioniin ja joutuu yhä enemmän 
investoimaan liittovaltion rakentamiseen. Kaikki ne resurssit, jotka Suomen hallintovalta on valmis uhraamaan liit-
tovaltion  hallintoon,  yhteiseen  ulkopolitiikkaan,  yhteiseen  puolustukseen,  Natoon,  ovat  pois  kansallisvaltion 
omasta taloudesta.(2 
      Euroopan liittovaltio: eurohallinto, euroarmeija, euroturvallisuus ja eurokulttuuri vaativat yhä suuremman osan  
Suomenkin voimavaroista.  Liittovaltion rakentamiskustannukset eivät  rajoitu  niihin maksuihin,  jotka virallisesti  
lasketaan maamme osuudeksi. Mannervaltion kehittäminen vaatii yhä enemmän näkymättömiä resursseja, pii-
loon jääviä kustannuksia, virkamiesten ja toimihenkilöiden työaikaa ja henkistä kapasiteettia. Pelkästään suoma-
laisten virkamiesten, poliitikkojen ja asiantuntijoiden kokoukset ja matkat Unionin tehtävissä vievät ne varat, jotka 
tarvittaisiin kuntien toiminnan jatkamiseen. Suomen kansantalouden itsenäisyys murenee tai on jo murentunut ei-
vätkä tulevaisuuden globaalit tuotantokoneistot ja markkinavoimat varmaankaan tule ehdoin tahdoin pitämään 
elossa sellaisia hallintokoneistoja, joita kansallisvaltion syntyessä on muodostunut. 
     Viimeistään nyt eikä tulevaisuudessa pitäisi ryhtyä keskustelemaan siitä, millainen Suomen hallinnon tulisi  
olla,  jotta se vastaisi  maan taloudellisia resursseja ja väestöpohjaa.  Euroopan liittovaltiossa Suomella ei  ole 
omaa ulkopolitiikkaa ja siitä seuraa ennen pitkää looginen johtopäätös, ettei Suomen kaltaisessa osavaltiossa 
tarvita presidenttiä, ei ulkoministeriötä, ei omia ulkomaan edustustoja, eikä monia muitakaan itsenäisen valtion 
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instituutioita. Vuonna 2008 lähestyttiin jo vaihetta, jolloin Suomen tasavallan presidentiltä oltiin ottamassa pois ul-
kopolitiikan hoitaminen; presidentistä piti tehdä ”arvojohtaja”, joka ilman todellista valtaa pitää kunniassa suoma-
laisia valtiokulttuuria ja kansallisia pyrkimyksiä. Seuraavassa vaiheessa presidentti-instituutio voidaankin jo lopet-
taa kokonaan. Eikä Suomi tarvitse kansallista armeijaakaan, muuallakin Euroopassa on siirrytty palkka-armeijoi-
hin. Presidenttien vaihtuessa kysytään yhä tiukemmin, mitä he ovat virkakaudellaan saaneet aikaan, ja mitä to-
dellista tekevät maailmalla kulkevat ulkoministerit, ketä virkamieskunta ylipäätään palvelee maassa, jonka valtio-
kulttuuri on siirtynyt globaalikapitalismin ja kansainvälisten teknosysteemien haltuun.
     Globaalisti ajattelevat kansantaloustieteilijät ovat jo osoittaneet, että palkka-armeija tulee taloudellisemmaksi  
kuin kansallinen armeija; sitä paitsi asevelvollisuus sitoo nuoria ikäluokkia tuottamattomaan palvelukseen silloin, 
kun heidän tulisi rekrytoitua kansainväliseen työvoimaan. Palkka-armeijan puolestapuhujat ovat nimittäneet yleis-
tä asevelvollisuutta orjuudeksi ja väittäneet, että asevelvollisten armeija on tehottomampi kuin ammattimainen 
palkka-armeija.(3 Suomi oli toisen maailmansodan alkaessa vielä agraarikulttuuri ja saman joukko-osaston mie-
het koottiin samoista pitäjistä. Heidän keskuudessaan vallitsi kyläyhteisöjen me-henki. Sotaoloissakin oman jou-
kon jäsenten auttaminen oli itsestään selvää, suomalaiset sotilaat eivät juurin karkailleet ”omista porukoistaan”  
eivätkä jättäneet haavoittuneita tovereitaan taistelukentälle. Toisen maailmansodan armeijoissa vaikuttivat kunnia 
ja häpeä niin kuin kyläyhteisöissä, kukaan ei halunnut pilata mainettaan niiden toveriensa edessä, jotka oli tunte-
nut kenties jo lapsuudesta ja jokainen myös tiesi, että sodassa hankittu maine seurasi häntä kotipaikkakunnalla  
koko loppuelämän.(4 Kansalliset armeijat taistelivat kodin ja isänmaan puolesta, ammattiarmeijat ovat sotateolli-
suuden teknosysteemejä, joiden menestyminen edellyttää sekin yhä kehittyneempää tekniikkaa ja teknistä osaa-
mista. Palkkasotilaat vaativat suojakseen teknistä ylivoimaa, ja aseilla terrorisoidaan enemmän siviiliväestöä kuin 
taistellaan vastapuolen palkkasotilaiden kanssa. Kansainvälisten markkinoiden hallitsemassa maailmassa armei-
joilla ei enää kyetä pitämään hallussa valloitettua maata, ei ylläpitämään sen taloutta, sitä paitsi valloitussodat 
käyvät yhä kalliimmiksi voittajalle itselleen. Armeijoilla ei siis vallata uusia siirtomaita eikä luoda geopoliittisia im-
periumeja, mutta niitä tarvitsee markkinatalous tukahduttamaan paikallisia konflikteja ja ylläpitämään sitä järjes-
tystä ja turvallisuutta, jota ihmiskunnan kaikkein rikkain luokka pitää taloudellisen kehityksen kannalta välttämät-
tömänä.    
     Kulttuurin kannalta kansanarmeijoista luopuminen merkitsee, että yksi vaihe kansallisvaltioiden nuorten mies-
ten sosiaalistumisessa häviää. Nuorten sukupolvi ei enää opi kasvamaan isänmaahan, ei yhteiskunnalliseen or-
ganisaatioon eikä uhrautumaan suuren yhteisen päämäärän puolesta. Kansallisten armeijoiden mukana häviää 
valtiollisen solidaarisuuden idea. Sotimisesta tulee ostettua palvelua, ulkoistettua tuottamista niin kuin muustakin  
kulttuurista. Kaiken kaikkiaan palkka-armeijaan siirtyminen on osa suurta ”vapauden” ja ”rajattomuuden” proses-
sia, jonka mukana kansallisuus, yhteisöllisyys ja paikallisuuden ajan arvot menettävät lopullisesti merkityksensä. 
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     Euroopan unionin tiivistyessä Suomen kaltaisten pienten osavaltioiden on ruvettava ”pohtimaan” muidenkin  
hallinnonalojen tulevaisuutta ja ylipäätään määrittelemään, mitkä ovat ne ministeriöt, jotka vielä voivat vaikuttaa 
tämän pohjoisen ulottuvuuden asioihin. Kuinka paljon tarvitaan julkista hallintoa, kun kansainvälinen pääoma ja 
ylikansalliset teknosysteemit huolehtivat maailmankansalaisten elämästä. Valtiokulttuurin finalisaation jatkuessa 
maata riittää johtamaan osavaltion kuvernööri ja pieni kunniaparlamentti, senaatti; ne riittävät päättämään asiois-
ta, jotka vielä kuuluvat kansalliseen mandaattiin. Tällainen Suomen eduskunta voi jatkaa kuntalaitoksen tehtäviä, 
yrittää vaalia kansallista paikalliskulttuuria, suomalaista solidaarisuutta ja ikivanhoja Itämeren suomalaisia juuria 
yhdessä Viron ja muiden Baltian maiden kanssa. Kun nykyisin Suomi pyrkii pitämään asuttuna myös maan poh-
joisosat, tulevaisuuden aluepoliitikot saattavat joutua taistelemaan siitä, että Suomessa ylipäätään on riittävästi 
suomenkielisiä asukkaita.    
     Suomalaiset europoliitikot keskustelevat ikään kuin Euroopan yhteisöstä voidaan ottaa vain positiivinen puoli,  
mutta torjua yhdentymisen mukanaan tuoma rakennemuutos. Kun EU:hun liittymisestä äänestettiin, yhdentymi-
sen vastustajia syyllistettiin väittämällä, ettei ole moraalisesti oikein, jos Suomi käyttää hyväkseen kansainvälisty-
misen hyödyt, mutta pitää rajansa suljettuina eikä ota vastuuta yhteisestä Euroopasta. Syytös kiteytettiin iskulau-
seeseen, että EU:n vastustajat yrittävät ”syödä vain rusinat pullasta”. Kielikuva on kääntynyt päinvastaiseksi. 
EU:n kannattajat ovat uskoneet, että Suomi voi poimia vain yhdentymisen edut ja säilyttää kansallisvaltion raken-
teet. Suomalaisten on syötävä koko EU-pulla ja otettava vastaan kaikki, mikä avautumisesta ja yhdentymisestä 
seuraa maan taloudelle, yhteiskunnalle ja kulttuurille. Suomalaisilla europoliitikoilla on taipumus vähätellä suo-
malaisuutta, mehän olemme eurooppalaisia, tai todeta ikään kuin kategorisesti, ettei kansallinen kulttuuri mihin-
kään häviä. Meritokratian kehitysuskoon kuuluu myös pelastusoppi, negatiiviset seuraukset voidaan aina torjua 
tai lieventää korjaustekniikalla. Suomalainen identiteetti ja kulttuuri voidaan pelastaa erilaisilla ohjelmilla ja kam-
panjoilla, ja brändeillä. Kansallishenki herätetään tarvittaessa eloon liehuttamalla siniristilippua ja vaalimalla talvi -
sodan muistoa. Kun suomalaisuus sukupolvi sukupolvelta menettää merkityksensä, jää jäljelle vain historia. 

1) Mannervaltion tulevaisuus, paikallisuuden kuolema. Elonkehä 5/2005; Kehitysuskon kansa 2007 (Sarmela). 
2) Suomen eduskunnan kanslian menot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseet 200 %, koko eduskunnan menot yli  
kaksinkertaistuneet, samoin eduskunnan työntekijöiden määrä (Eduskunnan kanslia; Valtion budjetti). Suomen puheenjohtajakau-
della 2005 pelkät kokousmenot olivat 75 milj. € ja turvakulut 10 milj. €. EU:n n. 30 000 työntekijästä suomalaisia oli n. 1100 (EU-tie-
dotus). Seuraavaksi esitetään julkisuudessa kysymys, paljonko presidentti-instituutio maksaa, ja ulkoasiain hallinto?
3) Taloustieteilijä Milton Friedmanin artikkeli (Why Not a Volunteer Army?  New Individualist Review 4, 1967) palkka-armeijan puo-
lesta vaikutti voimakkaasti siihen, että USA:ssa siirryttiin ammattiarmeijaan, asevelvollisuutta verrattiin orjuuteen. Suomessakin ta-
loustieteilijät ovat jo alkaneet todistaa, että asevelvollisuusarmeija on kalliimpi kuin palkka-armeija, ja sen ylläpitämiseen sisältyy pii -
leviä kustannuksia, valtio mm. menettää verotuloja, koska armeija lyhentää nuorten työuria (Keller – Poutvaara – Wagener 2008;  
2009). Ruotsi on siirtymässä palkka-armeijaan 2014, ja vaikka suomalaiset eivät kannata palkka-armeijaa (n. 90 % vastustaa; Haa-
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visto – Nyberg – Kiljunen 2007) Suomi todennäköisesti seuraa perässä, ainakin meillä on siirryttävä valikoituun asevelvollisuuteen,  
koska yhä suurempi osa nuorista ei selviä fyysisesti eikä psyykkisesti armeijan koulutuksesta. Pykälä 2011. Rahkonen 2006.  
4) Talvisodan armeijasta esim. Mälkki 2010. Kansanarmeijaa lienee vaikea koota osavaltioissa tai yhteiskunnassa, jossa  kansalli -
suudella ei enää ole merkitystä. 

 
Kansallisuuden  katoaminen

Suomalaisen sivistyksen tulevaisuus
Yliopistot ovat vuosisatoja olleet kansallisen tiedontuotannon keskuksia. Niissä on noussut kansallisen ympäris-
tön ja kulttuurin tutkimus, kansallinen tiede, tekniikka ja tietoisuus kansakunnan omasta historiasta. Postlokaali -
seen aikaan tultaessa yliopistoilta on hävinnyt kansallinen merkitys, niiden tehtävänä on tuottaa tietoa ja osaa-
mista globaalin markkinatalouden kehittämiseen. Vuosien 2002–2006 tiedeohjelmassaan Euroopan unioni ha-
luaa  luoda  eurooppalaisen  tutkimusyhteisön,  jonka  vastaisi  USA:n  ”huippuyliopistojen”  esimerkin  mukaisesti 
maanosan tieteen ja teknologian kehityksestä. Kansallisvaltioiden tutkimus pyritään integroimaan yhteen ja luo-
maan uusi kehitystaso: mannermainen huippututkimus, joka tekisi Euroopan unionista ”maailman kilpailukykyi-
simmän tietoyhteiskunnan”. Samat tavoitteet on esitetty Lissabonin sopimustekstissä. Euroopan unionista on tar-
koitus rakentaa tiedon ja tekniikan imperiumi, joka pystyy vastaamaan Aasian ja Amerikan haasteisiin. Näin syn-
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tyy jälleen pakkokehityksen hegemonia ja mekanismi, joka pakottaa Euroopan maat sopeutumaan kilpaa yhtei-
seen ja yhä yhdenmukaisempaan tulevaisuuteen. Tieteellä on jo yksi yhteinen kieli, ja kun yliopistot yksityiste-
tään ja irrotetaan valtiosta, tutkimuksen teknosysteemit siirtyvät osaksi markkinataloutta ja kansalliset ns. sivis-
tysyliopistot katoavat.(1
    Lissabonin kokouksen kauaskantoisia päätöksiä olivat nuoria koskevat tavoiteohjelmat. Niissä on kaksi "perus-
pilaria": (1) Jäsenvaltioiden nuorille tulisi taata sama koulutus, tieto ja tekninen taito, jotta he olisivat tasavertaisia  
kaikkialla unionin alueella. Samalla tavalla (2) kaikille nuorille tulisi taata samat harrastusmahdollisuudet, jotta 
heistä voisi kehittyä eri taide-, urheilu- ja viihdealan edustajia, kulttuurin toimijoita ja kuluttajia. Euroopan unionin 
koulutus-, tutkimus- ja taideohjelmien tavoitteena on tuottaa systemaattisesti yhteistä eurooppalaista työvoimaa, 
jotta maanosa menestyisi kansainvälisessä tuotantokilpailussa, tavara- ja tajuntateollisuuden globaaleilla markki -
noilla. Tutkintojen rakenne- ja sisältö halutaan yhdenmukaistaa koko EU:n alueella, samoin tutkintojen taso. Ta-
voitteet tehdään yhteisiksi, tutkimuksen ja koulutuksen tulee palvella kaupallista kulttuuria. Horisontissa on eu-
rooppalainen tieteellistekninen kulttuuri, yhteinen menestys maailmanmarkkinoilla, johon suomalaisetkin rekrytoi-
daan. Suomi on siihen valmis. Vuonna 2001 julkaistun korkeakoulustrategian mukaan Suomen yliopistoja tulisi 
kehittää niin, että kymmenessä vuodessa maan korkeakoululaitos olisi täysin kansainvälinen ja korkeakoulut sai-
sivat  sellaiset  toimintaedellytykset,  että  ne  voivat  tasavertaisesti  kilpailla  maailman johtavien  korkeakoulujen 
kanssa lahjakkaista opiskelijoista ja resursseista.(2 Se tarkoittaa, että Suomi alkaa kaikin keinoin hankkia maa-
han ulkomaisia opiskelijoita ja muuttaa yliopistojensa tutkintorakenteet niin kansainvälisiksi, että suomalaiset yli -
opistot kykenevät kilpailemaan globaalin työvoiman tuottamisessa. Valtion toimesta tuettaisiin myös suomalais-
ten opiskelijoiden pääsyä maailman johtaviin yliopistoihin. Uusi akateeminen ihminen on postlokaalinen osaaja, 
joka kykenee palvelemaan kaikkia kansoja, koko ihmiskuntaa.
     Tulevaisuuden postlokaalisessa ympäristössä kaikki kansalliset kulttuuri-instituutiot: koululaitos, yliopistot, kir-
jastot yksityistetään ja siirretään kansainvälisille konserneille, teknosysteemeille. Koululaitos on kulkemassa kohti 
rakennemuutosta, vastakkain ovat hyvinvointivaltion tasa-arvoinen koulutuspolitiikka ja uusliberalistinen yksilölli -
nen koulutus. Suomalaisen sivistyksen kansainvälistäminen on ollut jo pitkään käynnissä, nyt alkavat jo muuttua 
ne rakenteetkin, jotka delokaalisen valtiokulttuurin aikana syntyivät.
    Hyvinvointivaltiota rakennettaessa Suomeen luotiin kunnallinen  peruskoulu, tasa-arvoinen koululaitos, jossa 
kaikille nuorille pyrittiin takaamaan ilmainen, yleinen ja yhtäläinen koulutus. Ylivoimainen enemmistö Suomen 
nuorista kokee elämänlaatunsa hyväksi ja viihtyy koulussa. Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomen koulu-
laitos on maailman paras ja kykenee ainoana Euroopan maiden koululaitoksista kilpailemaan Aasian maiden 
kanssa.(3  Erään äskettäisen vertailun mukaan se johtuu siitä, että meillä niin kuin Aasian maissakin opettajia 
yhä arvostetaan ja vanhemmat haluavat kouluttaa lapsensa. Monissa Asian maissa vanhemmat uhraavat koko 
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elämänsä saadakseen lapsensa koulutetuksi eikä nuorison kapinaa vielä tunneta; paikalliskulttuurien perhearvot 
ovat voimassa ja kouluissa kasvatetaan yhä nuoria, joka käyttäytyvät hillitysti, ovat kuuliaisia vanhemmilleen ja 
vanhemmille sisaruksilleenkin, tottelevat opettajia ja kunnioittavat vanhuksia. Tulevaisuudessa globaali sivistys 
tuotetaan ilmeisesti Aasiassa. Suomalaista yhtenäiskoulua uhkaa ”moraalinen rappio”, kasvatus- ja perheongel-
mat, koulukuria koskevissa vertailuissa Suomi alkaa olla viimeisten joukossa. Opettajat joutuvat jatkuvasti puut-
tumaan häirikköoppilaiden käyttäytymiseen. Koulunkäynnin ohjaajat saavat kuulla oppilailta rivouksia ja herjauk-
sia, eikä fyysinenkään väkivalta, opettajien ja avustajien kimppuun käyminen ole enää harvinaista. Häiriköivät 
oppilaat ovat ottanet oikeudekseen kiljua, raivota ja uhkailla, heiltä on jouduttu ottamaan pois aseita, niin puukko -
ja kuin nyrkkirautojakin, jotkut ovat yrittäneet polttaa koko koulun. Vanhemmat valittavat yhä kärkkäämmin opet -
tajista, nostavat syytteitä pahoinpitelystä, jos opettaja joutuu vaikkapa taluttamaan heidän lapsensa pois tunnilta.  
Yhä enemmän on vanhempia, jotka eivät kykene kasvattamaan lapsiaan ”koulunkäyntikelpoisiksi” tai jättävät hei-
dät viranomaisten huollettaviksi, mutta syyttävät kaikesta yhteiskuntaa. Väkivallaton kasvatus ei ole kyennyt kas-
vattamaan väkivallatonta sukupolvea, ei jaloa sivistysihmistä, vaan yhä ”moniongelmallisempia” sukupolvia, jotka 
tuottavat loputtomasti työtä erilaisille sosiaali- ja psykoalojen auttajille ja poliisille. Ruumiillista kuritusta saaneet, 
karttakepillä koulutetut sukupolvet ovat luoneen hyvinvointivaltion, yksilönoikeuksien ja vapauksien kulttuuri ei 
kykene pitämään sitä enää pystyssä.(4
   Oikeiston saatua 1990-luvulla hallitusvallan peruskoulua on alettu purkaa, perusteena on vapaa kilpailu ja van -
hempien oikeus valita lapsilleen paras mahdollinen koulutus. Suomeenkin ollaan tuomassa koulujen tulosjohta-
juutta, opetuksen jatkuvaa arviointia, koulujen rankinglistoja ja lopulta yksityisiä erikoiskouluja, joihin varakkaat 
vanhemmat lähettävät lapsensa. Kun julkinen koululaitos rappeutuu, tilalle tulevat kansainväliset yksityiskoulut, 
ja sama kehitys uhkaa yliopistoja. Kouluista ja yliopistoista on tulossa kansainvälistä bisnestä. Kun yliopistot on 
yksityistetty, koko koululaitoksen yksityistämistä ei voi estää. Suomenkin yläluokka kouluttaa joka tapauksessa 
lapsensa ulkomaiden sisäoppilaitoksissa ja kansainvälisiä yksityiskouluja tulee lähialueilla olemaan tarjolla. To-
dennäköisesti myös opettajat haluavat tulevaisuudessa kansainvälisiin yksityiskouluihin, joissa ei ole kurinpito-
ongelmia eikä oppilaiden motivaatiota tarvitse väkisin ylläpitää. Kansallisvaltioiden perusrakenne: kansalaisten 
sosiaalistaminen ja kasvattaminen on häviämässä, koulutuksesta tulee nuorten kilpailua globaaleilla koulutus- ja 
työmarkkinoilla.(5  
   Onko länsimainen kasvatus kaikensuvaitsevan psykokulttuurin ja vaatimuspolitiikan uhri, ja kuinka käy länsi -
maisen kasvatus- ja koululaitoksen, kun eurooppalaiset joutuvat kilpailemaan Aasiasta tulevien työntekijöiden 
kanssa? Suomalaiset vanhemmat ovat alkaneet vaatia oikeutta kouluttaa lapsensa yksityis- tai erikoiskouluissa,  
joihin sopeutumattomia oppilaita ei tarvitse edes hyväksyä. Voittajia ovat jälleen ne, jotka sopeutuvat nopeimmin.  
Jo nykyiset suomalaiset EU-virkamiehet ovat käyneet kansainvälisiä kouluja ja opiskelleet ulkomaisissa yliopis-
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toissa. Se on kohta ainoa tie eurooppalaiseen sivistykseen. Koululaitos siirtyy omaan globaaliin teknosysteemiin-
sä ja alkaa tuottaa osaajia, joita maapallonlaajuinen yhtenäiskulttuuri tarvitsee. Globalisaatio asettaa koulutuksel-
le yhä suurempia ja suurempia vaatimuksia, vaikka kasvava joukko nuoria putoaa pois jo nykyisistäkin koulutus-
ohjelmista. Tällä hetkellä n. 5 % nuorista syrjäytyy, jättää koulunsa kesken, alkoholisoituu tai joutuu mielenter-
veysongelmiin. Tulevaisuudessa kun koulutus siirtyy yksityisille globaaleille teknosysteemeille, kilpailusta putoaa 
ehkä 10 % ja jää todennäköisesti ”paikalliseksi työvoimaksi”, jonka on tyydyttävä niihin töihin, joita globaalin jär -
jestelmän ulkopuolella vielä on, tai siirtyy rikollisjärjestöjen teknosysteemiin.
     Kun Suomesta rakennettiin kansallista hyvinvointivaltiota, jokaiseen maakuntaan haluttiin yliopisto, se ikään 
kuin takasi alueen tuotantoelämän vakaan kehityksen. Kansallisen yliopistopolitiikan aikana Suomeen perustet-
tiin yhteensä lähes parikymmentä yliopistoa ja korkeakoulua. Nyt niitä on yhdistetty alueyliopistoiksi ja ennen pit -
kää korkeakoulut keskitetään sinne mihin maan talouselämäkin. Vuoden 2010 alusta lähtien yliopistoista on tehty 
säätiöitä tai julkisoikeudellisia laitoksia, jotka vastaavat yhä enemmän itse omien varojensa hankkimisesta.  Käy-
tännössä yliopistoista on tehty yksityisiä tai "valtiosta riippumattomia" liikelaitoksia, yliopistojen henkilökunta on 
menettänyt  virkamiesasemansa ja myös virkavastuunsa, siitä on tulossa yksityistä kansainvälistä työvoimaa, 
kansainvälisiä pätkätyöläisiä. Yliopistoura on nyt entistä epävarmempi, valta keskittyy yliopiston toimitusjohtajalle  
ja hallitukselle, jossa elinkeinoelämä on mukana. Säilyäkseen olemassa yliopistojen on sopeuduttava kansainvä-
lisen liike-elämän hallitsemaan ympäristöön, osaksi postlokaalista maailmansysteemiä, ja niistä kuihtuvat vähitel-
len sellaiset kansalliset tutkimusalat, jotka eivät hyödytä globaalia taloutta ja universaalia kehitystä. Tutkimusten 
julkaiseminen siirtyy sekin vähitellen pois Suomesta suurille angloamerikkalaisille yliopistokustantajille, joita tus-
kin kiinnostaa Suomen kansallinen kulttuuritutkimus. Tieteellisen tiedon tuotanto ja julkaiseminen suuntautuvat 
kansallisvaltion ulkopuolelle, kulttuuri-imperialismin keskuksiin. 
    Uutena yliopistomallina Suomeen on perustettu valtion ja liike-elämän rahoittama innovaatioyliopisto, Aalto-yli -
opisto, johon keskitetään suorastaan ennen näkemättömästi varoja. Se on kaupallistekninen korkeakoulu, jossa 
yhdistetään teknologia, markkinointi ja muotoilu; yliopiston ylin hallinto tulisi olemaan rahoittajien käsissä. Inno-
vaatioyliopisto olisi Suomen vastaus globalisaatiolle, siitä tulisi uusi mannermainen huipputason Eurooppa-yli -
opisto, jonka tavoitteena on tuottaa innovaatioita, uutuustuotteita kansainvälisille markkinoille. Siinä siis konkreti -
soituu talouselämän toiveet saada korkeakoulu palvelemaan tuotantoelämän kilpailukykyä. Suomessa uusi Aal-
to-yliopisto on nykyisen ajan korkeakoulurakenne, tuotekehittely-yliopisto, jonka kansainvälisen yliopistokehityks-
en perässä juoksevat meritokraatit ovat julistaneen uudeksi innovaatiokehdoksi, suomalaisten uudeksi sammok-
si. Samanlaisia tuotekehittely-yliopistoja on perustettu satoja eri puolille maailmaa. Suomalainen kehitysyliopisto 
tarvitsee oman kansainvälisesti tunnetun yliopistojumalansa, jonka nimi antaa opiskelijoille ja opettajille erityistä 
henkistä voimaa, kasvua ja kyvykkyyttä. Tällaisia henkilökulteille nimettyjä yliopistoja on erityisesti Itä-Euroopass-
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a ja Aasian entisissä neuvostotasavalloissa. Yliopiston menestymisen kannalta olisi varmaankin parempi, jos siitä 
tehtäisiin  suoraan  Monnet-yliopisto  ja  irrotettaisiin  kokonaan  kansallisesta  taustastaan,  siirrettäisiin  johonkin 
mannerkeskukseen, Brysseliin.  
     Yliopistot ovat aina sopeutuneet tieteellistekniseen kehitykseen ja reagoineet toimintaympäristönsä muutok-
siin. Kun tietotekniikan vallankumous alkoi, kaikki kansakunnat investoivat informaatiotieteisiin ja maailmaan pe-
rustettiin satoja ”virtuaaliyliopistoja”, joissa tuotettiin tietotekniikkaan ja mediatieteisiin erikoistuneita osaajia. Kun 
geenitekniikan vallankumous alkoi, yliopistojen teknosysteemi panosti biotieteisiin, niiden uskottiin nyt mullista-
van koko ihmiskunnan tulevaisuuden; biotieteistä riippui kansakuntien taloudellinen kasvu ja uusien työpaikkojen 
syntyminen. Se ei ole toteutunut, Suomen maatalouden pohjakin on liian pieni. Sen jälkeen nousi suureksi paino -
alaksi nanotekniikka ja nyt ovat vuorossa yliopistot, joissa yhdistyisi tuotanto- ja tajuntatekniikka. Viimeisissä yli-
opistouudistuksissa ollaan lopulta siirtämässä Suomen valtionyliopistot kansainvälisen pääoman hallintaan, niin 
kuin kaikki muutkin kansalliset instituutiot. Suomalainen sivistys keskittyy metropolialueelle, korkeakoulujen hen-
kinen ympäristö on kansainvälinen gigapoli ja toiminnan tavoitteena kuviteltu globaali luovuus ja innovatiivisuus. 
Suomalaiset yliopistot vastaavat nyt globaaleihin haasteisiin, suomalainen tiede tutkii globaaleita ongelmia ja ra-
jattomia kysymyksiä, tuottaa ihmislajin kehitystä. Suomen tieteen päämääränä on globaalin ympäristön ja glo-
baalin ihmisen hallinta. Ennen pitkää suomalaistenkin sivistys muuttuu virtuaaliseksi ja siirtyy maailmanaivoihin, 
suunnattomiin tietokonekeskuksiin, eikä fyysisiä yliopistokampuksiakaan enää tarvita; yliopistoilta katoaa oma 
kansallinen paikka.  
   Suomalaista yliopistopolitiikkaa hallitsee sokea sopeutuminen kansainväliseen kehitykseen, kulttuuri-imperialis-
miin. Nuorille Suomi alkaa ennen pitkää olla yksi Euroopan unionin vähäisimmistä osavaltioista, NATO-maakunt-
a, jossa yhteiskuntarauhaa ylläpitää palkka-armeija ja arkielämää Brysseliin keskittynyt virkamieskunta; jonka ta-
louselämä ja yhteiskunnan palvelut ovat kansainvälisten teknosysteemien omistuksessa, jossa koulujen historiat-
unneilla ylistetään maanosan suurmiehiä, harrastetaan kaikkien kansojen yhteisiä hittejä ja multikulttuuria.  Yh-
denmukaisen maailmankulttuurin mallit ovat jo kaikilla elämänaloilla olemassa. Angloamerikkalainen kulttuuri-im-
perialismi vallitsee  suomalaisissa  massamedioissa, TV:ssä, ja tietenkin kaikessa viihteessä, tajuntateollisuudes-
sa. Suomalaisten medianuorten kulttuurisankari on ollut kapinallinen teini, joka kuluttaa amerikkalaista tajuntat -
eollisuutta, haluaa käyttäytyä, pukeutua ja esiintyä samalla tavalla kuin kuvitellut amerikkalaiset maailmannuoret.  
Nuorten keskinäisessä persoonallisuuskilpailussa kulloisetkin muoti-ilmiöt ovat yleismaailmallisia, koululaisten ja 
opiskelijoiden pukeutuminen, puhetyyli, koko habitus on jo yhdenmukaistunut. Kaikkialla kasvaa uusia sukupol-
via, jotka voivat matkustaa missä tahansa länsimaissa erottumatta paikallisista asukkaista tai turisteista. Etnisiä  
eroja voi vielä olla maanosien välillä ja tulevaisuudessa maanosa on ilmeisesti se, joka antaa maailmanihmiselle 
identiteetin ja ns. juuret. Suomalainen sivistys on globaalia tajuntateollisuutta, aikansa rokki-poppi-hevikulttuuria, 
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se tunkeutuu kaikkialle, kouluun, kirkkoon ja kulttuurikeskuksiin. Uudet sukupolvet oppivat olemaan kotonaan 
kaikissa maailman gigapoleissa, kaikkialla missä vallitsee globaali luovuus, turvallisuus ja osaaminen. Yhä pie-
nempi osa uusista sukupolvista jää Suomeen pitämään huolta paikallisesta kielestä ja paikallisen kulttuurin jatku-
misesta, talvisodan muistoista.  

1) Euroopan unionin korkeakoulupolitiikka 1995; Lissabonin strategia 2005; EU:n tiedeohjelma 2002–2006, Horisontti 2020. Ope-
tusministeriön Korkeakouluohjelma 2001. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009–2015. Ollikainen 1999; Kallo – Rinne 
2006. Kallo 2009.
2) Ns. Bolognan sopimuksen mukaan EU:ssa pyritään yhdenmukaistamaan tutkintorakenteet, opintojen mitoitus ja laadun arviointi  
sekä lisäämään opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta (Bolognan julistus 1999).  EU pyrkii systemaattisesti yhdistä -
mään eurooppalaisen tutkimuksen mm. lisäämällä tutkimusapurahojaan ja luomalla suuria paneurooppalaisia tutkimushankkeita.  
Humanistisenkin tutkimuksen painopiste siirtyy yhteisen Euroopan kulttuuriin ja kansalliset tutkimusalueet katoavat. Horisontti 2020. 
3) (PISA-tutkimus; Nuorista Suomessa 2012, Allianssi ry; Brittiläisen Koulutusyritys Pearsonin selvitys marraskuussa 2012).
4)  Koulunkäyntiongelmista ks. lukua Perhe riskiympäristössä.  Opettajien ammattijärjestön OAJ:n mukaan opettajiin kohdistuneita 
kirjattuja uhkatilanteita oli vuonna 2012 yli 5 300, kun vuotta aiemmin luku oli vajaat 4 600 ja sitä edellisenä vuonna kirjattiin vajaat 2  
800 tapausta. Uhkatapauksia pidetään vain ”jäävuoren huippuna” (OAJ:n Internetsivusto). Ovatko koulujen kauhukertomukset ku -
vauksia todellisuudesta vai tarkoituksellista yhtenäiskoulun mustamaalaamista?
5) Rakennemuutos postlokaaliseen koulutuspolitiikkaan on käynnissä. Suomalaisen uusliberalismin nykyiset tavoitteet on tiivistetty 
seuraaviin vaatimuksiin: 1. Vanhemmille on annettava oikeus vapaaseen koulunvalintaan, koulupiireistä tehtävä joustavia. 2. Koulut  
on voitava kilpailuttaa; kouluille annettava oikeus profiloitumiseen, imagon rakentamiseen ja markkinoimiseen. 3. Koululainsäädän -
töä ja etukäteissäätelyä on lievennettävä (deregulaatio). 4. Koulutkin on ”yrityistettävä”, managerialismi tuotava koulunjohtamiseen. 
5. Opetussuunnitelmia on hajautettava, koulujen päätösvaltaa lisättävä. 6. Valtiollisen byrokratian tilalle markkinavetoisuus. 7. Bud-
jetoinnista on tehtävä joustava, kokonaisrahoitus käyttöön. 8. Oppilaitoksiin on saatava tulosvastuu, laatukoulujen palkitseminen. 9. 
Koulujen ja opettajien työtä arvioitava jatkuvasti; ns. läpinäkyvät, julkiset rankinglistat. 10. Lahjakkaille ja kyvykkäille oppi laille perus-
tettava erikoiskouluja. 11. Koulujen yksityistäminen sallittava, vanhempien ja muiden ulkopuolisten rahoitusta on lisättävä, ainakin 
korkeammat opinnot maksullisiksi. 12. Julkisia koulutusinvestointeja ja määrärahoja on karsittava (Poropudas – Volanen 2003, 39 
(Risto Rinne). Koulutuksen rakennemuutoksesta: Rinne – Salmi 1998; Lehtisalo – Raivola 1999; Jauhiainen – Rinne – Tähtinen  
2001; Mäkinen – Poropudas 2001; Olkinuora – Mattila 2001; Koko kansan koulu 2002; Honkonen 2002; Olkinuora – Jakku-Sihvo-
nen – Mattila 2002; Poropudas – Volanen 2003; Varjo 2007; Reuter – Holm 2008; Meriläinen 2008; Tolonen 1999. Euroo pan unionin 
koulutuspolitiikka 2001; Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle 2006. 
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Globaali sivistystaso 
Pohjimmaltaan on kysymys siitä, mitä tieteen ja koulutuksen finalisaatio merkitsee. Kuka hallitsee lopullista tutki -
musta? Taustalla on kehitys kohti mannervaltioiden ohjaamaa tiedon tuotantoa, mutta samalla tiede ilmeisesti  
siirtyy oman globaalin teknosysteeminsä monopoliksi. Näin tiede kansainvälistyy lopullisesti. Globaalin tiedon tar-
koitus ei ole pienen kansakunnan hyvinvointi tai sen sivistys, vaan postlokaalisten teknosysteemien valta. Tie-
teellinen tieto keskittyy teknosysteemien suuriin tietokeskuksiin, niistä syntyy ”maailmanaivot”, jotka määrittele-
vät, mikä on todellista, koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta olennaista, oikeaa tekniikkaa, tietoa ja osaa-
mista; mitään muuta tietoa ei ole olemassa tai se on paikallista ja merkityksetöntä. Perimmäinen tavoite on saa-
da ihminen ja luonto täydellisesti teknosysteemien kaupalliseen hallintaan, se on tulevaisuuden korkeinta valtaa, 
joka tulee olemaan kaikkien kansallisten instituutioiden yläpuolella. Tiedon pääoma toimii samalla tavalla kuin ra -
hataloudenkin pääoma.
     Teknosysteemien tiedontuotanto keskittyy teknologiaan, luonnontieteisiin, markkinointitieteisiin ja massakult -
tuuriin, tajuntateollisuuteen. Nykypäivän humanistisista tieteistä merkitystä on varmaankin tutkimuksella, joka kä-
sittelee Euroopan Yhdysvaltojen historiaa, maanosien välisiä suhteita ja globalisaatiota. Vallanpitäjät ovat aina pi -
täneet huolen omasta historiastaan, muistomerkeistään ja museoistaan; Euroopan unionin museo on jo ehditty 
perustaa. Mikä on se teknosysteemi, joka kykenee tuottamaan ja markkinoimaan kaiken sen humanistisen tutki-
muksen tai perustutkimuksen, jota yliopistoissa nykyisin harjoitetaan? Tulevaisuudessa on merkitystä vain niillä 
ihmistieteillä,  joita  tarvitaan  massojen  kaupalliseen  käsittelyyn,  ihmismielen  hallintaan  ja  maanosienvälisten 
markkinasuorittajien tuottamiseen. Markkinavoimien johtamassa yliopistojen teknosysteemissä tieteen tulee pal-
vella universaalia talouselämää, tuottaa globaalia tulevaisuutta. Kansallinen sivistys ja erilaiset kulttuurit  ovat  
kansainvälisen markkinatalouden vastarakenteita, niiltä loppuu elintila.(1 
    Yliopistolaitoksen muutoksia hallitsee meritokratian kulttuurilaki: keskittäminen – kaikkine kerrannaisseurauksi-
neen. Maakuntayliopistojen lopettaminen ja tutkimuksen keskittäminen etelän metropoliyliopistoihin auttaa var-
maankin suomalaisen yliopistojen teknosysteemin nousua kansainvälisillä rankinglistoilla, mutta samalla se mer-
kitsee akateemisesti koulutetun väen tulevaisuuden siirtymistä pois Suomesta. Koko koululaitos alkaa lopullisesti  
suuntautua mannervaltion työmarkkinoille.(2 Suomeenkin ulottuvat kansainväliset opiskelijoiden vaihto- ja harjoit -
teluverkostot, jotka yhdistävät maailman opiskelevan nuorison. Tulevaisuudessa jokaisen opiskelijan on opiskel-
tava jossain ulkomaiden yliopistossa tai  harjoiteltava ulkomailla  oman ammattialansa laitoksissa.  Yliopistojen 
opiskelijat ja kohta ammattikoulujenkin oppilaat kasvavat kansainvälisiksi nuoriksi, jotka hallitsevat alansa yhtei -
sen ammattitiedon, joilla on yhteinen kieli, yhteinen akateeminen ympäristö ja tulevaisuus.(3
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     Kuulun sukupolveen, joka on kokenut suomalaisen etnisyyden ja paikallisen sivistyksen katoamisen. Virka-
kaudellani Helsingin yliopistoon masinoitiin tutkinnonuudistuksia toisensa jälkeen, ne ovat vähä vähältä muutta-
neet suomalaisen sivistysyliopiston kansainväliseksi tutkimus- ja koulutustehtaaksi, jossa hallintomeritokratia ja 
tutkimusjohtajat loitsuavat herkeämättä kansainvälistä kehitystä, innovatiivisuutta, huippuosaamista, uuden suku-
polven tutkimusta. Suomalaisen tieteen korkein kehitystaso saavutetaan, kun suomalainen tutkimus tekee täs-
mälleen samanlaista tutkimusta kuin muualla  länsimaissa,  ranskalais-angloamerikkalaisessa kulttuuri-imperiu-
missa. Yliopistojen globaali samanlaisuus mitataan säännöllisin väliajoin, se on tieteen todellista hallintaa.            
    Kulttuuriantropologia on itsessään kansainvälinen tutkimusala, jonka vaiheet seuraavat suomalaisen yliopisto-
maailman kansainvälistymistä. Oppiaineen kaikki kurssikirjat ovat muuttuneet englanninkielisiksi, opiskelijat kir-
joittavat pro gradunsa ja väitöskirjansa englanniksi. Vierailevien opettajien tultua laitokseen hallinnon kieli muuttui  
englanniksi, ja kun lähdin eläkkeelle, virkaani valittiin amerikkalainen antropologi; laitoksen kotikielikin on englan-
ti. Nyttemmin on sosiaaliantropologiankin professoriksi valittu ulkomaalainen; yliopisto katkaisi suomalaisilta tutki-
joilta tulevaisuuden ja jos laitoksessa vielä joku voi muuttua, niin opiskelijoiden on vastattava tenttikysymyksiinkin 
englanniksi. Yliopiston johto piti huolta, että suomalaisten opettajien tuli osata ruotsia ja suorittaa siinä tutkinto,  
mutta ulkomaisten opettajien ei tarvitse osata edes suomea. Laitos toimii omassa antropologien teknosysteemis-
sä ja tuottaa oman teknosysteeminsä toimijoille yhteistä kansainvälistä tietoa, huipputietoa. Antropologian tehtä-
vänä ei ole välittää tietoa vieraista kulttuureista suomalaisille, siihen riittävät turistimainokset ja matkaoppaat eikä 
todellinen tieto muista kulttuureista suomalaisia kiinnostakaan; suomalaisia kiinnostaa yhteinen maailmankulttuu-
ri, angloamerikkalaiseen massakulttuuriin sulautuminen. 
     Kansainvälisyyttään julistavat kulttuurityöntekijät, tutkijat, toimittajat, pakinoitsijat ja myytinsärkijät ovat mitätöi-
neet suomalaisen paikalliskulttuurin ja kansallisen menneisyyden, uusi suomalaisuus on tajuntateollisuutta, joka 
menee kaupaksi kansainvälisillä markkinoilla. Suomeenkin syntyy meritokraattien massakulttuuri, joka keskittyy 
eurooppalaisuuden, kuvitellun multikulttuurisuuden ja maanosan yhteisen tulevaisuuden luomiseen. Kunnon suo-
malaiset, ne jotka uskovat kehitykseen, nykyisin yhteiseen globalisaatioon, ovat itse asiassa aina halveksineet 
omaa kulttuuriaan ja pyrkineet kaikin tavoin matkimaan kansainvälisiä esikuvia. Suomessa jos missään oikea ke-
hitys on ollut jossain oman kylän, pitäjän tai isänmaan rajojen ulkopuolella. Suomea ovat aina hallinneet ulkopuo-
liset auktoriteetit, Ruotsin, Venäjän, Neuvostoliiton ja nyt Euroopan Unionin käskynhaltijat, suomalaisessa arvo-
asteikoissa he ovat suurmiehiä ja jäävät suomalaisten suurmiesten historiaan. Kultintekijät ovat nyt siirtymässä 
eurojulkkisten ympärille, Suomen politiikassa alkaa kilpajuoksu mannervaltion huipulle. Se on osa sitä prosessia, 
joka johtaa pienten kansallisuuksien katoamiseen ja universaalin kulttuurin syntymiseen. 
     Suomalaiset jos ketkä ovat epäitsenäistä kulttuurikansaa, maata on hallinnut kehitysmeritokratia, jonka ase-
ma uuden luojana on perustunut ulkomaisten esikuvien maahan tuontiin. Kulttuurivalta on haettu jostain Suomen 
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ulkopuolelta.  Nykyistä  kehitysvaltiota  rakennettaessa poliittinen journalismi,  nykyaikainen kirjallisuus,  yleisön-
osastot olivat täynnä Takapajula-kirjoituksia. Ulkomailla käydessään moderni suomalainen koki uuden kehityksen 
ja kotiin tultuaan kirjoitti yleisönosastoon, että Suomi on takapajula ja vaati, että hänen ulkomailta löytämänsä ke-
hitys tuli toteuttaa meilläkin. Kansallisten innovaattoreiden kehityskielessä Suomi on aina ollut kehitysmaa, joka  
ei ole täyttänyt kansainvälisiä vaatimuksia; suomalaista kulttuuria voi syntyä vain matkimalla muita, muuttamalla 
kaikki uusimmaksi kansainväliseksi kehitykseksi. Viime vuosikymmeninä paikallinen kulttuuri on Suomessa mu-
seoitu, arkistoitu, työnnetty syrjään uuden kansainvälisen kulttuurin tieltä. Maassa on museoita enemmän kuin 
missään, mutta museoissaan suomalaiset eivät käy ja ilmeisesti kuntien mukana katoavat paikalliset museotkin. 
Euroopan Yhdysvaltoja rakennettaessa kansallinen mitätöinti finaalistuu sekin. Suomi on nyt Impivaara tai peräti 
umpisuomalainen Impivaara, jossa ei ymmärretä globaalia kehitystä eikä maahanmuuttajien kulttuuria. Suomen 
kansalle asetetaan tavoitteeksi kokonaan uusi mannermainen kehitystaso. Kehityksen päätepiste on planetaari-
nen Suomi.
     Suomalaisilla meritokraateilla on yhä henkisiä kansallisuusrituaaleja, joita otetaan käyttöön sopivissa tilai -
suuksissa, esimerkiksi silloin, kun joku suomalainen on saanut kansainvälistä tunnustusta, europalkinnon. Silloin 
kulttimeritokratia julistaa, että palkinto on kunniaksi koko Suomen kansalle, suomalaiselle kulttuurille. Ei Suomel-
le mitään kansainvälisiä palkintoja jaeta, eikä niitä kukaan saa suomalaisena, vaan globalisaation nöyränä ala-
maisena, palveluksista kansainväliselle kehitykselle, Euroopan Unionille. Kansallisen yliopistoväen eliminoiminen 
ja kaikkien kansallisten tutkimus-, koulutus- ja opetusrakenteiden muuttaminen ranskalais-angloamerikkalaisiksi 
on epäitsenäistä kehitysmeritokratiaa, sopeutujien sivistystä, jonka tehtävänä on matkia kulttuuri-imperiumin op-
pisuuntia ja käydä alansa kansainvälisesti muodikkaita diskursseja. Uudistusten utopiana on globaali tuotantolai-
tos, jossa tehdään globaalia tulosta ja tutkimusta tärkeämmäksi nousee kansainvälinen näkyvyys. Eikä Suomi 
ole tietenkään ainoa, sama kehitys tapahtuu kaikissa maailman maissa. Yliopistot irrotetaan kansallisvaltiosta, 
niin kuin muukin kulttuuri, koko ihmistuotanto.

1) Yliopistoihin on kohdistunut jatkuvasti uudistamisvaatimuksia, ne on täydellisesti sopeutettava kansainvälisen kehityksen vaati -
muksiin: Lemola 2001; Ursin – Välimaa 2006; Vanttaja 2009; Pelkonen – Teräväinen – Häyrinen-Alestalo – Waltari – Tuominen 
2010. Yliopistopolitiikan tutkimuskin alkaa seurata "dynaamisia" malleja, alueellisten yliopistojen säilyttäminen on "lukko tai kitkapoli-
tiikkaa" (Kauko 2011), josta on päästävä eroon. 
2) Suomen Akatemian 10. 11. 2009 julkaistun raportin mukaan tutkimus ja opetus on Suomen yliopistoissa OECD-maiden kärkita -
soa, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien osuus työvoimasta on OECD-maiden suurin ( 2,3 % työllisestä työvoimasta), tohtoreita on  
Suomessa EU-maista ylivoimaisesti eniten. Kuinka soveltavaa ja kansainvälistä pitäisi suomalaisen tutkimuksen olla, jotta se täyt -
täisi talouselämän vaatimukset. Vaikka maaseutu (luonto, ekologinen elämäntapa, yhteisöllisyys, lähiruoka) olisi suomalaisten toive-
ympäristö (esim. Sitran barometrit; Nieminen-Sundell 2011) ja paluumuuttokin maalle on vahvistunut (Virtanen 2003), se ei voi ny-
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kyisen kehittämispolitiikan aikana toteutua. Esim. itäsuomalaisista korkeakouluista valmistuneista yli puolet (53 %) joutuu hakeman  
työtä Etelä-Suomesta (Tuominen – Rautopuro – Puhakka 2010; Puhakka – Tuominen 2011), mutta tulevaisuudessa muuttomatka 
todennäköisesti jatkuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Itä-Suomi on jälleen samassa asemassa kuin 1970-luvulla, jolloin edellinen 
suuri rakennemuutos tapahtui (vrt. Sarmela 1985). 
     Koulutuksesta tulee todennäköisesti jälleen "perinnöllistä"; oikeus tietoon heijastaa postlokaalisen yhteiskunnan luokkautumista.  
Yliopistoja kilpailutetaan jatkuvasti, parhaat yliopistot menestyvät taloudellisesti, ne ovat tiedon bisnestä, ja niihin valikoituvat kor -
keasti koulutettujen ja talouselämän johtavan luokan lapset. Kehitystä koulutuksen eriarvoisuuteen on Suomessakin jo käynnissä 
(Nori 2011).  
3) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO myöntää apurahoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille korkeakouluopin-
toihin ja harjoitteluun ulkomaille, opiskelijainvaihdon ohjelmia ovat Leonardo da Vinci,  Erasmus,  Comenius ja  EU:n nuorisotoimin-
taohjelma Youth in Action. Ulkomailla opiskelua koskevaa kirjallisuutta Ollikainen – Honkanen 1996; Ollikainen 2000; Ollikainen –  
Pajala 2000; Taajamo 1999; 2005; Caram 2005: Erasmus Success Stories 2007. Olennaisin havainto lienee, etteivät suomalaiset ja  
muunmaalaiset vaihto-opiskelijat enää erotu toisistaan ulkonaisesti eivätkä käyttäytymiseltäänkään (Taajamo 1999); opiskelijat ovat  
samanlaistuneet ja kasvavat yhdenmukaiseen kulttuuriinsa. Ulkomaista opiskelua ja ulkomailla suoritettua tutkintoa on työnantajien  
keskuudessa arvostettu toistaiseksi vähän, mutta sitä pidetään osoituksena työnhakijan aktiivisuudesta, kielitaidosta ja muista val-
miuksista toimia vieraissa maissa jne. (Garam 2005; Berg 2010).
4) Yliopistolaitoksen globaalistuessa kasvaa myös huoli suomen kielen säilymisestä (Kotilainen 2009), ennen EU:hun liittymistä 
vastustajat muistuttivat myös siitä, että Suomi menettää paitsi itsenäisyytensä, myös oman kulttuurinsa (esim. Hakalehto 1993; Ha -
kalehto – Karhu 1994; Vaihtoehto EU:lle -liike). Olin itsekin eduskunnassa kuultavana, kun Suomen kulttuurijärjestöt toinen toisensa  
jälkeen kävivät todistamassa, ettei Euroopan Unioniin liittyminen uhkaa heidän toimintaansa eikä Suomen kulttuuria, pikemminkin 
päinvastoin. Esitykseni suomalaisen kulttuurin totaalisesta rakennemuutoksesta sivuutettiin olan kohautuksin. 

Kansalaisen katoaminen
Nykypäivän suomalais-kansalliset europoliitikot ovat omahyväisiä niin kuin perintöaateliset tsaarin Venäjällä, niin 
kuin vallanpitäjät kaikkina aikoina. He uskovat, että heidän asemansa säilyy, nykyinen poliittinen elämä jatkuu ja 
kansalaisten syvät rivit voidaan pitää median ohjauksessa. Kansalaiset ovat mukana, kun poliittinen valta keskit -
tyy EU:n virastoihin, äänestävät kotimaansa vaaleissa niin kuin ennenkin, haluavat pitää yllä kansalliset laitok-
sensa, eduskuntansa, kansanvaltansa. Median varassa toimiva politiikka on kuitenkin epävarmaa, juuri tavallis-
ten ihmisten riveissä tapahtuvat nytkin ne sopeutumisen ja selviytymisen muutokset, jotka vääjäämättä heijastu-
vat  poliittisiin  instituutioihin.  Poliitikot  ja  virkamiehet  ovat  sananmukaisesti  suojautuneet  hallintopalatseihinsa, 
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vaativat ehdotonta alistumista globaaleille markkinavoimille, mutta uskottelevat samalla, että ”osaava, avautuva 
ja uudistuva Suomi” tarjoaisi postlokaalille ihmiselle kansallisen hyvinvoinnin ja turvallisen tulevaisuuden. Suo-
men kaltaisten kehitysvaltioiden poliittinen retoriikka väistää todelliset uhat ja sivuuttaa todellisen kehityksen. 
Suomi ei voi avautua totaalisesti markkinavoimille, pyrkiä sulautumaan Euroopan Yhdysvaltojen ytimeen ja sa-
manaikaisesti säilyä kansallisvaltiona, uusintaa loputtomasti itsenäisyyttään ja demokratiaansa.  
     Työ kansainvälistyy entisestään ja suomalaisetkin joutuvat jälleen kerran muuttamaan työn perässä. Toisaalta 
väitetään, etteivät y-sukupolven nuoret enää koe työtä elämäntehtäväkseen eivätkä halua sitoutuakaan pysyviin 
työsuhteisiin, vaan etsivät määräaikaisia projekteja, jotka he kokevat mielekkäiksi ja haastaviksi. On myös en-
nustettu, että työ muuttuu itsenäisemmäksi, tulevan z-sukupolven työntekijä on oman maailmanprojektinsa työn-
johtaja eikä hänen tarvitse alistua enää hierarkkiseen organisaatioon. Uudelle sukupolvelle työn pysyvyys, turval-
lisuus, mielenkiintoisuus ja työpaikan sosiaaliset suhteet ovat tärkeämpiä kuin raha.(1 Epäilemättä työn luonne 
muuttuu jälleen ja suomalaistenkin on valmistauduttava siirtymään kansainvälisille työmarkkinoille etsimään itse 
omat projektinsa, mutta Pohjois-Amerikan, Australian tai Ruotsin sijasta uusi siirtolaisuus suuntautuu kaikkialle 
maailmaan. Postlokaalinen talous muodostaa yhden työmarkkina-alueen ja työkin siirtyy yhä enemmän maail-
manlaajuisiin digitaaliverkkoihin; uusi tekninen ympäristö muuttaa jälleen työn luonteen ja työntekijän elämänta-
van. 
     Suomen poliittiset johtajat näyttävät uskovan, että tänne Pieneen Isänmaahan jää joku kansa pitämään yllä  
suomalaisuutta heidän itsensä luodessa uraa Suuressa Isänmaassa, Euroopan Yhdysvalloissa. Kaikki pateetti -
set julistukset, että suomalaisten tulee säilyttää itsetuntonsa ja kulttuurinsa kelpaavat vielä toistaiseksi mielen 
ylennykseksi suomalaisille älyköille, mutta muutaman vuosikymmenen kuluttua sellaiselle sivistyneistölle naure-
taan. Suomalaiset europoliitikot ottavat tarvittaessa jumalan tehtävän ja uskottelevat pelastavansa suomalaisen 
kulttuurin vielä senkin jälkeen, kun sama suomalainen meritokratia on muuttanut kaikki kansalliset rakenteet glo-
baaleiksi, universaaleiksi, maailmantason jäljittelyksi.(2
    Tulevaisuuden postlokaalinen ihminen ei tarvitse nykyistä valtiokulttuuria, sen kaikkia virastoja ja hallintoeli-
miä. Eurokansalainen on saanut universaalin koulutuksen ja kulkee erilaisissa työprojekteissa eri puolilla maail -
maa. Suomalais-kansalliset hallintokoneistot eivät enää ulotu hänen elinympäristöönsä eivätkä mahdu hänen tu-
levaisuuden  horisonttiinsa.  Postlokaalisen  ihmisen  on  turvattava  tulevaisuutensa  järjestelmillä,  jotka  toimivat 
kaikkialla maailmassa. Hänen on itse hankittava terveydenhoitonsa ja sosiaaliturvansa, koulutettava lapsensa eri  
maiden yksityisissä oppilaitoksissa, hankittava eläkkeensä ja vanhuuden hoivansa. Se on mahdollista esimerkik-
si maksamalla erilaisia vakuutuksia, jotka ovat voimassa kaikkialla maapallolla, missä hän sitten asuukin, kaik-
kialla postlokaalisessa ympäristössä. 
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    Maailmankansalaisten näkökulmasta julkiset varat tulee käyttää vain niihin tarkoituksiin, jotka palvelevat glo -
baalia ihmistä. Tulevaisuuden toimijat maksavat mieluummin koulutus-, terveys-, parisuhde- ja eläkevakuutuksia 
kuin yleisiä veroja. Vakuutukset turvaavat heidän oman henkilökohtaisen elämänsä, heidän omien lastensa tule-
vaisuuden ja kaiken muunkin, joka kuuluu heidän yksityiseen elinpiiriinsä. Omissa teknosysteemeissään elävät 
meritokraatit, jotka kokevat elämänsä turvatuksi, eivät ole valmiit ylläpitämään kaikkea sitä sosiaaliturvaa, joka 
nyt ympäröi heikompiosaisia, ulkopuolelle jääneitä, vaan vaativat jokaiselta enemmän vastuuta omasta koulut -
tautumisestaan, työllistymisestään ja terveydestään. Kansainväliset suorittajat alkavat erottaa itsensä kansallis-
valtion työläisistä; uusi maailmantason ihminen määrittelee itsensä tavallisten ihmisten yläpuolelle, he ovat arjen 
sankareita, jotka huolehtivat itsestään, ruokavaliostaan ja terveydestään; he ovat elämäntavoiltaan säännöllisiä  
ja kokevat olevansa myös onnellisia. Vastapuolella ovat valtiosta riippuvat, epäterveesti elävät, veltot, roskaruo-
kaa syövät, liian lihavat, jotka syrjäytyjät tai menestyvät huonosti työssään ja kokevat olevansa epäonnistuneita. 
Uusliberaalien uusia termejä ovat itse aiheutetut ongelmat, itse aiheutetut sairaudet, jotka johtuvat asianomaisen 
omista elämäntavoista ja vastuuttomuudesta. Ns. keskiluokka, suorittava meritokratia, alkaa puhua henkilökoh-
taisesta itsenäisyydestä, joka on riippumaton valtion ylläpitämistä laitoksista. Postlokaalisessa ympäristössä jo-
kainen turvaa ensisijaisesti oman tulevaisuutensa, se on uutta itsenäisyyttä ja omaehtoisuutta.(3 
  Mikä olisi se poliittinen järjestelmä, joka korvaisi kansallisvaltiot? Pitävätkö eri alojen teknosysteemit tulevaisuu-
dessa huolta jäsenistään, kaikista työntekijöistään, jotka saavat toimeentulonsa tietyn teknokoneiston piirissä.  
Vastaavatko alan tuotantolaitokset kollektiivisesti kaikkien työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä terveyden-
hoidosta, eläkkeistään ja toimeentulostaan myös silloin, kun nämä menettävät työkykynsä. Vain onko työ tai van-
haa termiä käyttäen työvoima ainoa asia, josta tuotantolaitokset haluavat maksaa, tai kykenevät maksamaan. 
     Tulevaisuuden ennusteissa työntekijät, postlokaaliset ihmiset, "vapautetaan" kaikista paikallisteollisuuden ra-
kenteista, jopa sidonnaisuuksista kiinteään työpaikkaan. Erään vision mukaan työntekijä tekee "supertyötä", omia 
projekteja ympäristössä, josta tuotantolaitokset on "superulkoistettu", ne on lopullisesti siirretty pois Suomesta ja  
muualta Euroopasta. Globaalit konsernit teettävät tuotteensa ad hoc -periaatteella tai hankkivat teollisuuslaitok-
sia käynnissä olevaa tuotantoprojektia varten, ja siirtyvät sitten uuteen projektiin ja uuteen paikkaan. Kehittynei -
siin maihin jää brändien hallinta, tuotannon suunnittelu, ohjaaminen ja markkinointi, jota erilaiset tiimit tekevät.  
Palkkatyön ja yrittämisen raja kapenee, työntekijä luo itse omat projektinsa ja on oman työnsä toimitusjohtaja. 
Tulevaisuuden ihminen on vapaa asumaan, missä haluaa, muuallakin kuin kaupungeissa, ja voi globaalien ver -
kostojen kautta hankkia peruspalvelunsa asuinpaikastaan riippumatta. Tiede tuottaa ihmiselle yhä pidemmän, 
terveemmän elämän, perusarvoja ovat yhä oma perhe ja suku, ihmisten läheisyys ja yhteistyö. Hyvä elämä on  
luonnosta huolehtimista, ekotekoja, joita valistunut kansalainen toteuttaa ympäristössään, asumalla ekotaloissa,  
syömällä luonnonmukaisesti tuotettua lähiruokaa, huolehtimalla omasta kunnostaan. Luonnosta tulee uusi us-
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konto, uusi paikallinen kulttuuri.(4 Sellainen on meritokraattien globaali utopia. Postlokaalisessa, valtiottomassa 
maailmassa suomalaiset joutuvat jälleen kerran emigranteiksi, ulkosuomalaisiksi, ekspatriaateiksi ja siirtotyöläi-
siksi maailman talouskeskuksiin, gigapoleihin; ironisesti voisi lisästä, että maa varmaankin jää multikulttuuristen 
aasialais-afrikkalaisten maanhan muuttajien haltuun.  Mutta varmaankin jotkut  suomalaiset  nousevat  manner-
maisten menestyjien joukkoon ja Suomi saa muutaman konserninjohtajan ja pääkomissaarin omaan eurohisto-
riaansa, median sankaritarinoiden joukkoon. 

1) Uuden termin mukaan työmarkkinoille on tullut ns. y-sukupolvi, joka on kasvanut globaaliin digitaaliympäristöön eikä tiedä mitään  
menneen sukupolven palkkatyöläisyydestä ja työnormeista, joiden ihanteena on digitaaliverkoissa toimiva yrittäjä (Haavisto 2010). 
Heidän jälkeensä on tulossa z-sukupolvi, jonka elämä ja työ on mobiililaitteissa; he kokevat yhä enemmän olevansa eurooppalaisia 
eikä suomalaisia (Haavisto 2012).
2) Nykyisin on jo oikeastaan lakattu kysymästä, mitä on nykypäivän etninen, kansallinen kulttuuri (vrt. Sarmela 1996). Suomalai -
suus on kaupallista strategiaa (Laine-Sveiby 1991); kansallisuutta tarvitaan euroviisukilpailuissa (Pajala 2006) ja kansainvälisessä 
urheiluteollisuudessa, kansainvälisten ammattilaisten kilpaillessa keskenään. Kansallisen identiteetin määritteleminen käy yhä vai -
keammaksi, mutta se nähdään yhteisissä kokemuksissa, yhteisenä kollektiivisena muistina, historian traumaattisina käännekohtina,  
maailman parhaana elintasona (Anttila 2007; Joenniemi – Alapuro – Pekonen 1993; Lehtonen 1999; Suomalaisuutta ja suomalaista  
kulttuuria tavoittamassa 1999; Koivunen 2012.). Suomalaisuus voidaan nähdä myös uskonnossa (Karikoski 2000). Euroopan etnis-
ten kielten moninaisuuteen voi tutustua Euroopan Kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietinnössä 1991. Mitä esim. itäme-
rensuomalaisista kielistä ja niiden tutkimuksesta on jäljellä pari vuosikymmentä myöhemmin? 
3) Konsulttiyritys Rederan kyselytutkimuksen Suomalaiset 2011 mukaan (20. 4. 2011) nimenomaan liikunta jakaa kansalaiset kaik-
kein selvimmin onnellisiin menestyjiin ja tyytymättömiin passiivisiin. Terveyslehdet siirtävät vastuun yksilöille itselleen ja ilmeisesti  
yhteiskunta alkaa yhä voimakkaammin syyllistää niitä, jotka laiminlyövät terveytensä; liian lihavat, tupakoitsevat, alkoholin riskikäyt -
täjät ja muut heikkoluontoiset muuttuvat kansantaloudellisiksi taakoiksi, ongelmiksi (Kyrölä – Harjunen 2007; Järvi 2011). Hyvinvoin -
tiyhteiskunta alkaa jakaantua hyötyväestöön ja syrjäytyneisiin (Castells). Hiilamo 2011. Daloz 2010. 
4) Luontouskonnosta ja tulevaisuuden elämästä, esim. Merisalo 2010. Pesonen 1999. Kansainväliset konsernit voisivat olla vain 
pääomien sijoittajia (bisnesenkeleitä), jotka kokoaisivat erilaisia tuotanto-, alihankinta- ja myyntiketjuja ympäri maapalloa.  

Monokulttuurinen sekakansa
Länsimaissa rakennemuutokset ovat tuoneen mukanaan suuria väestöliikkeitä niin maiden sisällä kuin valtioiden 
välillä. Delokaalisen, keskitetyn valtiokulttuurin syntyhistoriaan on kaikkialla maailmassa kuulunut urbaanistumi-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 100



nen ja periferioiden väestökato, suuret sisäiset maassamuutot ja siirtolaisuus. Postlokaalisena kautena muuttolii -
ke jatkuu ja muuttuu ilmeisesti maailmanlaajuiseksi, planetaariseksi, niin kuin ihmisten taloudellinen ympäristö-
kin. Väestötieteen edustajat ovat jo huolissaan siitä, että samalla tavalla kuin USA:ssa, valkoiset joutuvat ennen 
pitkää vähemmistöön myös muualla länsimaissa, kohta on muodikasta ennustaa, että puhdas valkoinen rotu hä-
viää vihdoinkin maapallolta tai ainakin menettää asemansa taloudellisen ja tieteellisteknisen kehityksen johdos-
sa. Valkoisen rodun tulevaisuus on polttava kysymys, siitä on Internetissä miljoonia puheenvuoroja. Myös Euroo-
pan mannervaltion alueella alkaa uuden Baabelin tornin rakentaminen. Työvoiman vapaa liikkuvuus kasvaa uu-
deksi mantereenlaajuiseksi massamuutoksi ja maanosan asutus keskittyy gigapoleihin. Kansainvälisen markki-
natalouden vallitessa missään Euroopan osavaltiossa ei saa syntyä työvoimapulaa,  sellainen kehitys uhkaisi 
koko talousjärjestelmää. Talousasiantuntijoiden mukaan tavaroiden ja työvoiman liikkuvuus pelastaa Euroopan, 
se on kansainväliselle pääomalle elintärkeää, mutta myös kansallisvaltioille. Euroopan maiden oma väestö van-
henee, elää yhä pitempään ja niiden oma työvoima vähenee, eivätkä länsimaiden omat kansalaiset ole enää ha-
lukkaita tekemään kaikkein matalapalkkaisimpia töitä. Ilman maahanmuuttajia Suomikaan ei kykene selviämään 
vanhuksistaan eikä sairaistaan.(1
     Suomen elinkeinoelämä pitää "työperäistä" maahanmuuttoa maan talouden pelastajana. Säilyäkseen mukana 
kansainvälisessä talouskilpailussa Suomeen on saatava huipputason ulkomaista työvoimaa – luomaan uutta 
kansallista kulttuuria. Eliittiluokka haluaa maahan eliitti-ihmisiä, maailmanluokan suorittajia, joilla on hallussaan 
samanlainen maaginen osaaminen kuin elinkeinoelämän johtajilla itsellään. Suomen tulee kaikin keinoin hankkia 
maahan yrittäjähenkisiä osaajia, taloudellisen elinvoiman säilyttämiseksi ei enää riitä, että maahan saadaan ulko-
maista pääomaa, nyt suomalaisten on saatava itselleen uusi kansainvälinen johtava luokka, uudet siirtomaaisän-
nät, veroista vapaa aatelisto. Suomen tulee rakentaa piilaaksonsa, joissa maailman parhaat osaajat kehittävät  
uutta multikulttuurista tuotantoa ja kulutusta; monietninen, kaikki kansat ja kulutusryhmät yhdistävä metropoli on 
se tulevaisuuden innopoli, jossa niin tuotanto kuin kulutuskin monipuolistuvat, laajenevat ja syvenevät. Kilpailu 
huippuosaajista  on alkanut.  Myös Suomen on kyettävä houkuttelemaan maahan luovaa luokkaa tarjoamalla 
enemmän etuja kuin kilpailevat metropolit. Suomi on edelleen kehitysmaa, joka ei Ilman ulkopuolelta tuotua pää-
omaa, yrittämistä ja tietotaitoa kykene selviytymään postlokaalisessa ympäristössään. 
     Vierastyövoima tarkoittaa tosiasiassa halpatyövoimaa; talouselämän menestys vaatii, että kansainvälinen työ-
voima pannaan kilpailemaan keskenään. Työvoiman liikkuminen on jo alkanut eivätkä suomalaiset voi syödä eu-
ropullastaan vain rusinat. Suomalaisten on kunnioitettava kaikkien maahanmuuttajien, niin vierastyövoiman kuin 
kerjäläistenkin oikeuksia, ja otettava vastuu heidän "kotouttamisestaan", koulutuksestaan ja työllistämisestään. 
Helsingin seudun vieraskielinen väestö kasvaa nopeasti, maahanmuuttajia on metropolialueella yli 100 000 (8 %, 
v. 2010) ja heidän lukumääränsä ennustetaan nousevan neljännes miljoonaan seuraavan 20 vuoden aikana; sil-
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loin vieraskielisiä olisi lähes viidennes Helsingin seudun asukkaista.(2 Suomi seuraa Ruotsin "monikulttuurista" 
kehitystä. Muuttoliikkeet eivät ole Euroopan historiassa mitään uutta. Suomeenkin on vuosituhansien aikana tul-
lut asukkaita niin idästä kuin lännestä, mutta aikaisemmin maahanmuuttajien oli sopeuduttava paikalliseen ym-
päristöön, paikallisiin kyläyhteisöihin, tultava hämäläisiksi hämäläisten joukossa. Etninen kulttuuri syntyi paikallis-
yhteisöjen  sopeutuessa  omaan  maantieteelliseen  ympäristöönsä,  paikallisiin  elinehtoihin.  Nyt  sopeutumisen 
suunta on kokonaan toinen. Maahanmuuttajien niin kuin alkuperäisasukkaidenkin on sopeuduttava ylikansalli-
seen ympäristöön ja oltava mukana, kun rajaton massakulttuuri syntyy. Postlokaalisessa maailmassa eurooppa-
laisista tulee monokulttuurinen sekakansa, joka sopeutuu gigapolien rakenteisiin ja elämänmuotoon.
     Suomalaisten liberalistien maailmankuvissa maahanmuuttajien kulttuurin kunnioittamisesta on tullut uutta  
kansallisromantiikkaa. Multikulttuurisuus on uutta sivistystä, jotain korkeampaa ja rikkaampaa kuin suomalaisten 
tähänastinen elämänmuoto. Trenditietoinen meritokratia puhuu multikulttuurisuudesta ja keskustelee maahan-
muuttajien etnisistä oikeuksista enemmän kuin maan oman kulttuurin kohtalosta. Mediakeskusteluissa vaadi-
taan, että maahanmuuttajien aikakaudella Suomen kaupungit olisi suunniteltava uudestaan niin, ettei kulttuurien 
kohtaaminen johda konflikteihin, vaan mahanmuuttajat voisivat mahdollisimman vaivattomasti integroitua Suo-
meen ja rikastuttaa suomalaista kulttuuria. Ennusteiden mukaan kouluissa väestösuhteet muuttuvat ja sen vuok-
si opetussuunnitelmat ja opetuksen sisältö on laadittava uudestaan viimeistään silloin, kun maahanmuuttajien 
lapset muodostavat luokkien enemmistön. Multikulttuurisuuden puolestapuhujat luovat mielikuvia, että maahan-
muuttajat tuotavat työllään Suomelle vaurautta, he ovat maan uusi voimavara, työvoiman uuden vapauden airut.  
Samalla syyllistetään jälleen kerran Suomen kansa ja vaaditaan suomalaisten ”koko ajattelutavan” muuttamista. 
Kaikki puheet maahanmuuttoa vastaan ovat "rasistisia", pelottavaa äärioikeistolaisuutta tai halveksittavaa kansal-
lista populismia. Mutta toisaalta vaietaan siitä, mikä on siirtotyöläisten todellinen asema ja kuinka paljon uusia 
ongelmia maahanmuuttajat ovat tuoneet moniin Euroopan maihin. Niistä ongelmista Eurooppa ei enää pääse 
eroon.(3
     Mitä sitten on se maahanmuuttajien etninen kulttuuri, jota erityisesti Suomessa tulisi ymmärtää ja suojella? 
Kansainvälisen työvoiman (1) ylin ryhmä, talouselämän johtotaso kuuluu jo yhdenmukaiseen maailmankulttuuriin  
ja liikkuu omassa ympäristössään kaikissa maailman metropoleissa. Toisen ryhmän muodostavat (2) korkeakou-
luista valmistuneet tieteellisteknisten alojen työntekijät, jotka vaeltavat teknosysteemiensä sisällä ja kohtaavat 
kaikkialla oman ammattikuntansa kielen ja kulttuurin. Alimman luokan muodostavat (3) "suorittavan tason" työvoi-
ma, käytännön ammattiin kouluttautuneet tai ammattitaidottomat maahanmuuttajat, he ovat elinkeinoelämälle va-
raväestöä eikä heidän kulttuuriaan kehitysmeritokratia todellisuudessa arvosta. Valtaosa uuden kansainvaelluk-
sen mukana muuttajista ovat nuoria, he opiskelevat kansainvälisissä korkeakouluissa, solmivat parisuhteita ja 
jäävät asumaan eri puolilla maailmaa milloin pitemmäksi, milloin lyhyemmäksi aikaa. Hekin elävät omissa tekno-
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systeemeissään ja tulevaisuudessa juuri teknosysteemit muodostavat kaikkialla selvimmin erottuvat osakulttuurit,  
joilla on omat työympäristönsä ja selviämisverkostonsa. Maahanmuuttajista jäljelle jäävät pakolaiset ja koulutta-
maton työvoima, uusnomadit, jotka vaeltavat projektista toiseen kaikkialla, missä halpaa vierastyövoimaa tarvi-
taan. Kansallisvaltioiden välinen vapaa liikkuvuus on rakennemuutoksen kokeville tragedia, niin maahanmuutta-
jille kuin maassa asuvillekin. 
     Kun suomeen alkoi tulla pakolaisia ja maahanmuuttajia, monet kulttuuriantropologiankin opiskelijat halusivat  
tehdä oppilastyönsä heidän etnisestä kulttuuristaan. Lähes kaikki joutuivat toteamaan, ettei maahanmuuttajilta  
juurikaan saanut kerätyksi aineistoa heidän omasta kulttuuristaan. Useimmat maahanmuuttajista, etenkin vieras-
työvoima tai ns. elintasopakolaiset ovat valmiiksi länsimaisesti orientoituneita ihmisiä, jotka jo kotimaassaan oli -
vat sopeutuneet kansainväliseen kehitykseen ja etsivät Euroopasta taloudellisia mahdollisuuksia. Maahanmuut-
tajat ovat yleensä nuoria, eivätkä he ole kotimaassaan olleet edes kiinnostuneita ”omasta kulttuurista” eivätkä 
osaa määritellä, mitä heidän etninen kulttuurinsa voisi olla. Poikkeuksen muodostavat islaminuskoiset perheet, 
varsinkin jos heidän mukanaan on vanhempia, jotka haluavat pitää kiinni oman uskontonsa moraaliarvoista. Ky-
symys on silloin eettisistä näkemyseroista. Euroopan ulkopuolelta tulleet eivät ole voineet hyväksyä sitä sek-
suaalista vapaamielisyyttä, nuorison kapinointia, huumeiden käyttöä ja perhearvojen halveksuntaa, joka Suo-
messa vallitsee. Ne ovat kulttuurieroja, jotka suomalainen yhteiskuntameritokratia haluaa multikulttuurisuudesta 
hävittää. Maahanmuuttajista, erityisesti islaminuskoisista pitäisi tässä ihmisoikeuksia kunnioittavassa yhteiskun-
nassa saada sukupuoli-, avioliitto-, rotu- ja kansallisuusneutraali uussuomalaisten vähemmistökulttuuri. 
    Multikulttuurisuus ja polyetnisyys ovat metatermejä, jotka juhlistavat puhetta suvaitsevaisuudesta, ihmisoi-
keuksista ja erilaisuuden kunnioittamisesta. Todellisuudessa maahanmuuttajien etninen kulttuuri ei toimi Suomen 
delokaalisessa ympäristössä niin kuin ei suomalaisten omakaan perinnekulttuuri. Suomalaisille sosiaali- ja tera-
piakoneistoille  maahanmuuttajien  kulttuuri  on  kunniamurhia,  tyttöjen  ympärileikkaamista,  nuorten  alistamista; 
epäkulttuuria jota ei suomalaisessa yhteiskunnassa saa esiintyä. Ainakin tytöt olisi pelastettava heidän omalta et-
niseltä kulttuuriltaan.(4 Hyväksytty multikulttuurisuus on etnisiä ruokia, musiikkia, uskonnollisia juhlia, joita erilai-
set maahanmuuttajaryhmät viettävät keskuudessaan, ja juhlapukuja, joita arkielämässä ei pidetä, ja todellisessa 
arjessa perheiden ruokatalouskin mukautuu supermarkettien hallitsemaan elinympäristöön. Omasta kielestään 
siirtolaisten on aina ollut luovuttava, seuraavien sukupolvien aikana maahanmuuttajien äidinkieli kuihtuu, katoaa. 
Vähemmistöt itse sanovat, että heidän erityislaatuisuutensa on jotain, jonka he määrittelevät omassa sisimmäs-
sään. Se on tietoisuutta omista juurista, oman suvun ja oman kansan historiasta, vaikkei se jokapäiväisessä elä-
mässä näkyisikään. Ehkä sama kohtalo odottaa suomalaisiakin eurooppalaisessa mannervaltiossa. 
   Postlokaalisessa maailmassa kansainvälinen eliittityöläisten joukko elää kaikkialla omassa yhdenmukaisessa 
elintilassaan, omilla turva-alueillaan eikä tarvitse muuta kuin kansainvälisen tason palvelukulttuuria. Maahan var-
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ta vasten tuotettu vierastyövoima sopeutuu oman tasonsa kansainväliseen arkielämään, muodostaa uus- ja sa-
teenkaariperheitä tai "multietnisiä" parisuhteita, jollaiset muutenkin yleistyvät kaikkialla maailmassa. Multikulttuu-
risen tulevaisuuden utopia on pohjimmaltaan osa postlokaalisen ajan etnistä sekoittumista ja globaalin massa-
kulttuurin muodostumista. Kansojen henkinen ja fyysisen ”integraatio” tapahtuu vähitellen ilman aktiivista maa-
hanmuuttopolitiikkaakin,  rajattomat  työmarkkinat  ja  multietniset  parisuhteet  tuottavat  globaalin  ihmislajin,  jolle 
monikulttuurisuus tai etnisyys ei todellisuudessa merkitse mitään. Suomalainen geeniperimä saa aasialaisen, af-
rikkalaisen, latinalaisamerikkalaisen lisän ja suomen suku, josta kansallisromantikot puhuivat omana kulttuurina, 
muuttuu monirotuiseksi ja moniväriseksi sekakansaksi, jolla on ympärillään sama kulutuskulttuuri kuin muillakin 
maailman ihmislaumoilla. Globaali järjestelmä voi toimia vain hävittämällä etniset erot ja maahanmuuttopolitiikka 
on osa sitä prosessia, joka päätyy kulttuurin finalisaatioon: planetaarisesti yhdenmukaiseen tieteellistekniseen 
turvayhteiskuntaan.(5

1)  Elinkeinoelämän edustajien mukaan suomalaista kansallisvaltiota ei ilman maahanmuuttajia ole enää 10–15 vuoden kuluttua  
mahdollista pitää pystyssä; ongelmaksi saattaa muodostua se, ettei Suomi ole tarpeeksi houkutteleva maa, joten valtiovallan tulee  
aloittaa ohjelma vierastyövoiman saamiseksi (esim. Eloranta 2012; Trux 2001). Suomalaiset kehitysmeritokraatit ovat aina totelleet 
vieraita hallitsijoita, ja nyt he tottelevat kaikkea, mikä kuuluu Euroopan Unioniin ja globalisaatioon. 
2) Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vuoden 2010 lopussa vakinaisesti 5 207 322 Suomen kansalaista. Heistä vähän yli 97 
000 on syntynyt ulkomailla. Toisaalta Suomessa asui viime vuoden lopussa hieman yli 260 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä, joista  
äidinkieleltään muita kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia oli yli 224 000, heistä lähes kaksi kolmasosaa on syntynyt Euroopas -
sa, viidennes Aasiassa ja hieman alle kymmenesosa Afrikassa. Suomeen muutti 2009 enemmän ihmisiä kuin koskaan itsenäisyy-
den aikana (26 050 henkeä), samoin Suomesta ulkomaille muutti hieman aiempaa enemmän (12 450 henkeä). On arvioitu, että ul -
kosuomalaisia, suomalaista syntyperää olevia ja heidän jälkeläisiään on noin miljoona henkeä eri puolilla maailmaa. Finnish Year-
book of Population Research 2011. Maahanmuuttajia arvioidaan Suomessa olevan noin 190 000, kymmenen vuoden kuluttua yli  
300 000
3). Viime vuosina suomen maahanmuuttajista, heidän sopeutumisestaan, ongelmistaan ja suomalaisten asenteista on tehty kym-
meniä tutkimuksia; maahanmuuttajien elämästä ja sopeutumisesta esim. Sjöberg 1999; Söderling 1997; 1999; Lepola 2000; Hari -
nen 2003; Jokinen – Huttunen – Kulmala 2004; Puuronen – Häkkinen – Pylkkänen – Snadlund – Toivanen 2004; Paananen 2005;  
Säävälä 2011; erityisesti rasismista Jasinskaja-Lahti – Liebkind – Vesala 2002; Raittila 2002; Simola – Heikkinen 2003; Lehtonen –  
Löytty 2003; Jaakkola 2005; Tiilikainen 2007; Löytty – Huttunen – Rastas 2005; Rastas 2007; Keskinen – Rastas – Tuori 2009; Puu-
ronen 2011. Rasismi on yksi koulukiusaamisen muoto (Souto 2011).  
4) Poliittisessa keskustelussa termiä rasismi on yleensä käytetty väärässä merkityksessä (Puuronen 2011), nyt on siirrytty puhu-
maan kulttuurirasismista. Vieraiden, ulkopuolisten torjunta on yleismaailmallista, se kuuluu paikallisyhteisöjen itsepuolustukseen,  
mutta vähäväkisilläkään suomalaisilla ei enää ole oikeutta puolustautua maahanmuuttajia vastaan. Mediakeskustelussa suomalai -
sia syyllistetään jatkuvasti rasismista mm. erilaisilla gallupeilla (viimeksi Helsingin Sanomat 12. 11. 2011 ja 17. 11. 2011; Horsti 
2005.), syytösten mukaan suomalaisten ennakkoluulot ja vihapuheet estävät monikulttuurisuuden toteutumisen, muutenkin keskus-
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telussa on etenkin feministisiä stereotypioita, esim. maahanmuuttajien tyttäriä pidetään populaarikeskustelussa aina uhreina ja van-
hempia syyllisinä, mikä vääristää todellisuutta ja asiallista tiedotusta (Ala-Lipasti – Bauters 2009; Honkasalo 2011). Todellisuudessa  
suomalaiset (punavihreä keskiluokka) ovat yhä suvaitsevaisempia, hyväksyvät lastensa kansainväliset avioliitot tai sen, että työto-
vereina on erirotuisia ihmisiä (Mikkola 2010,197-). Noin 70 % katsoo, että suomalaisten on pidettävä kiinni omasta kulttuuristaan 
(Haavisto – Nyberg – Kiljunen 2007) eivätkä pidä itseään rasisteina vaikka ovat varauksellisia ulkomaalaisia kohtaan. Monikulttuuri-
suus on akateemista postlokaalisuutta. Kohta kaikki suomalaisten puolustautuminen maahanmuuttajia vastaan leimataan paitsi ra-
sismiksi, myös natsismiksi (Andersson – Brunila – Koivulaakso 2012). 
5) Maahanmuuton kritiikkiä, esim. Timo Vihavainen (2011), länsimaat tekevät itsemurhaa salliessaan kasvavan muuttoliikkeen, en-
nen kaikkea islamilaisuuden leviämisen (vrt. Eskola 2006).  Pääomapiirien työvoimapolitiikka ja humanistien kulttuuriliberalismi ovat  
kohdanneet. Nykyinen suvaitsevaisuusvalistus tarkoittaa yhä selvemmin sitä, että suomalaiset eivät saisi pitää kiinni omasta maas-
taan, vaan ottaa vastaan kaikki maahan tulevat ulkomaalaiset, suosia sateenkaariavioliittoja ulkomaalaisten kanssa ja olla ylpeitä  
siitä, että heidän lapsensa pääsevät muuttamaan johonkin suureen gigapoliin. Rasismikeskustelussa ihannoidaan ilmeisesti Ruotsin  
vapaamielisyyttä. Samaan aikaan muualla Euroopassa kehitys vie päinvastaiseen suuntaan. Multietnisen onnelan sijaan massiivi -
nen maahanmuutto onkin kaikkialla Euroopassa johtanut ghettoutumiseen, radikaalin islamismin voimistumiseen, etniseen rikolli -
suuteen ja vakaviin sopeutumisongelmiin. 

Postlokaalinen työläinen
Tulevaisuuden työläinen on syntynyt maailmaan, jossa pääoma, työvoima ja tavarat liikkuvat vapaasti, ja maail -
ma muodostaa yhden suuren talousalueen. Työ on muuttunut paikattomaksi niin kuin postlokaalinen kulttuurikin, 
ja suomalaisten on valmistauduttava siihen, ettei planetaarisessa ympäristössä ole jäljellä mitään niistä pysyvistä 
paikallisista rakenteista, jotka kuuluivat vielä delokaalisen ajan teollisuuspaikkakuntien kulttuuriin.  Tuotantolai-
toksetkaan eivät enää sijaitse jossakin, vaan siirtyvät suhdanteiden perässä maanosasta toiseen. Nykyisinkin 
teolliset tuotteet kootaan osista, jotka on tehty eri puolilla maapalloa, alihankkijoiden verkostoissa. Tulevaisuu-
dessa yhteiskuntien on sopeuduttava maailmanlaajuisesti  yhdenmukaiseen työympäristöön ja  työtekniikkaan; 
tuotantoprosesseja ohjaa pääoma, joka liikkuu kulutuskysyntää seuraten kaikkialla maapallolla.  Sijoittajien ja 
pääomapiirien toimintakentässä ei ole kansallisvaltioita, kilpailu on maailmanlaajuista, eikä yrityksillä liene vielä-
kään muita mahdollisuuksia menestyä kuin tuottaa "palvelunsa" ja "hyödykkeensä" mahdollisimman pienillä ma-
teriaali- ja työvoimakustannuksilla. Työnantajajärjestöjen puheessa työntekijä on palkka-, sosiaali-, terveys-, per-
he- ja  irtisanomiskustannus eikä voi työllään korvata kaikkia kuluja, joita työnantaja joutuu maksamaan. Tällai -
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nen ajattelu oikeuttaa työnantajan hankkimaan ihmisen tilalle koneen tai tekemään työntekijästä koneenomaisia 
tuotantovälineitä, josta ei ole muita kuin käyttökustannukset. Elinkeinoelämän toimijoilla on nykyisin käsissään 
ase, jollaista ei aikaisemmin ole ollut: tuotantolaitoksen siirtäminen pois maasta sinne, missä ovat markkinatkin. 
Suomessakin  vallitsee  jatkuva  tuotannon  lopettamisen  uhka,  se  koskee  sellaistakin  suurteollisuutta,  joka 
aikoinaan luettiin maan kansantalouden ja valtiokulttuurin perustaksi.  Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun palkka-
kustannukset ovat maanosien ja yksityisten valtioidenkin välillä tasaantuneet?  Loppuuko markkinavoimien ylival-
ta, Kiinan uhka, vai keskittyykö tuotanto joka tapauksessa suurille markkina-alueille, gigapoleihin, joissa on rajat-
tomasti työvoimaa ja kulutuskysyntää?
     Viime vuosina on Suomessakin tehty runsaasti tutkimuksia ja ennusteita siitä, millaiseksi muuttuu globaali työ 
ja työntekijöiden elämänmuoto. Ainakin vielä suomalaiset haluaisivat pitää pitkäaikaiset, turvalliset työsuhteet ja 
elää omassa maassaan, ehkä mieluimmin maaseudulla,  jossa elämä olisi  rauhallisempaa kuin kaupungissa. 
Mutta mikä on todellisuus? Mielekäs työ ja turvallinen toimeentulo jäävät yhä useammalta saavuttamatta, usko 
oikeudenmukaisuuteen  ja  työntekijöiden  keskinäiseen  solidaarisuuteen  alkaa  hiipua.  Todellisessa  elämässä 
yleistyvät  ”epätyypilliset  työsuhteet",  pätkätyöt,  määräaikaiset  tai  "joustavat"  työsuhteet,  yhä  useammat  ovat 
vuokratyöläisiä, joita työvoimaa välittävät yritykset vuokraavat työnantajille, siirtotyöläisten määrä lisääntyy. Niin 
kuin ennustetaan, lyhytaikaisista työsuhteista tulee ilmeisesti vallitseva, postlokaalisen prekariaatin elämänmuo-
to.(1 
     Positiivisessa maailmanmediassa postlokaalinen kansalainen on kansainvälinen kosmopoliitti, digitaalisessa 
reaaliajassa elävä ihminen, jonka habitus, arkielämä ja ajattelu ovat yleismaailmallisia. Globaali kosmopoliitti on 
kansainvälisen sosiologian uusi tutkimuskohde, hänestä kirjoitetaan universaalipsykologian persoonallisuusana-
lyysit, maailmankirjallisuuden uudet menestysteokset. Postlokaalinen menestyjä, ympäristönsä ekotyyppi tai ih-
misihanne on "maailman paras" Internetpersoona, jonka ympärille luodaan uuden yhteisen maailmankulttuurin  
koko loisto ja kehitys. Tulevaisuuden julkkis, mediasankari on kansainvälinen suursuorittaja, joka liikkuu ”huipulta 
huipulle”. Hän asuu kulttuurin keskuksessa, megapolissa, siellä missä on tarjolla haastava työ, maailmantason 
palvelut ja globaali sivistys. Kosmopoliitti on kirjallisuudessa jo vanha käsite, 1930-luvun muotia, mutta tähän asti 
tällainen ihmistyyppi on ollut jostain kotoisin, hän on ollut jonkun maan kansalainen, joka on kyennyt katsele-
maan maailmaa laajemmasta näkökulmasta kuin maanmiehensä. Kosmopoliitti on ollut jonkinlainen dekadenssi  
hahmo, boheemi, kotimaisen ihmisen vastakohta eikä menestynyt kovin hyvin enempää kirjallisuuden kuin politii -
kankaan ihmistyyppinä. Uusi kosmopoliittinen ihminen on jo kansallisuuksista riippumaton, rajaton, kansainväli-
nen suorittaja.  Kosmopoliitti-termin sijasta pitäisi käyttää jotain kuvaavampaa nimitystä, kuten globaali tai maail -
manluokan ihminen tai maailmankansalainen, jotka ovat jo käytössä. Käytän termiä postlokaalinen ihminen, se 
kuuluu tämän teoksen teoreettiseen kehykseen.(2
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     Kosmopoliitti ihminen identifioituu koko maailmaan, kaikkiin kansoihin, kaikkiin maahanmuuttajiin. Globaali ih-
minen on kansainvälinen osaaja, joka hallitsee teknosysteeminsä tiedot, taidot ja tekniikan kaikissa maantieteelli -
sissä ympäristöissä. Hän kykenee kontaktiin kaikkien alansa suorittajien kanssa missä maailman kolkassa ta-
hansa, ja vaatii kaikkialla samat mukavuudet, saman viihtyvyyden ja elintason, saman työ- ja kulttuuriympäristön. 
Tulevaisuuden tutkijat voivat seurata, kuinka globaali ihminen konstruoi kulttuurinsa. Prototyyppejä on jo olemas-
sa: kansainvälisten yritysten johtajat, ammattiurheilijat, yliopistojen tutkijat, EU:n virkamiehet. Kirjallisuus, media 
ja muu tajuntateollisuus alkaa keskittyä kansainvälisten ihmisten elämäntarinoihin. Kansainväliset saavutukset 
kruunaavat päivän sankarien ansioluettelon, curriculum vitaen, meritokraattien elämänuran ja siirtymäriitit.
     Uuden postlokaalisen kulttuurin edustajia ovat jo pitkään olleet yliopistojen tutkijat, jotka urallaan vaeltavat eri  
maiden yliopistoissa. Yliopistot ovat edelläkävijöitä. Tutkijoiden koulutus noudattaa kansainvälisiä malleja ja tutki-
joina he elävät omassa ”tiedeyhteisössään”, joka on sisäiseltä kulttuuriltaan ja näköaloiltaan hyvin samanlainen 
ympäri maailmaa. Postlokaalinen ihminen on saanut kaikkialla pätevän ammattikoulutuksen, samanlaisen kuin 
lääkärit,  elektroniikkainsinöörit,  autoteknikot tai muut ammattimiehet kaikkialla maailmassa. Hän on hankkinut  
ammattitaidon, joka täyttää hänen oman alansa teknosysteemin yhteiset vaatimukset, ja voi etsiä työtä kaikkialta 
maapallolta. Koulutus ja ammattikuvat yhdenmukaistuvat, postlokaalinen suorittaja löytää eri puolilta maailmaa 
oman alansa työpaikan, jonka työkulttuurin hän tuntee omakseen, ja työtovereita, joilla on sama ammattitaito, sa-
mat ambitiot ja mielenkiinnon kohteet. Teknosysteemeissä tiivistyy globaali osaaminen. Euroopan Unionin sisällä 
ammatti- ja korkeakoulutus on jo voimakkaasti yhdenmukaistunut ja työvoiman liikkuvuutta edistetään mm. yhtei-
sillä tutkintotodistuksilla,  jotka kelpaavat kaikissa unionin jäsenmaissa. Kun englannin kielestä tulee Suomen 
koululaitoksen opetuskieli, kaikkien ammattialojen edustajat kykenevät liikkumaan globaalissa teknosysteemis-
sään ja suunnittelemaan itselleen kansainvälisen tulevaisuuden.(3 
     Yhtenevässä tieteellisteknisessä maailmankulttuurissa sivistys on globaalia tiedontuotantoa ja tajuntateolli -
suutta. Kulttuuri-ihmisten perustyypit yhdenmukaistuvat. Postlokaalinen sivistynyt, ns. intellektuelli on universaali 
maailmankansalainen, jonka persoonallisuus, ajattelutapa ja tulevaisuuden näköalat ovat planetaarisia. Hän sa-
maistuu ihmiskuntaan ja haluaa ajatella asioita maailmanmitassa, tutkii globaaleja tilastoja ja selvityksiä koko 
maailman tilasta, seuraa maailmanuutisia ja maailmantapahtumia. Hänen kulttuuriaan on ”maailmanmusiikki” ja 
huippupalvelut, hän kuluttaa sen universaalin tajuntateollisuuden, jonka postlokaaliset teknosysteemit tuottavat.  
Postlokaalinen ihminen ei enää kiinnity mihinkään paikkaan, hän elää omassa teknosysteemissään, ja on aina 
valmis etsimään uusia elinympäristöjä. Hän voi ehkä elämänsä aikana tuottaa itselleen lokaalisia elinkausia niin  
kuin kulttuurikokemuksiakin. Saattaa olla, että monet postlokaaliset työpaikkavaeltajat etsivät erilaisia kulttuureja 
niin kauan kuin etnistä paikallisuutta vielä on olemassa, ainakin etnomaisemat ja historialliset miljööt säilyvät pit-
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kään, ja maapallolta löytyy erilaisia maantieteellisiä ympäristöjä, joissa luontoa rakastava maailmankansalainen 
voi eläytyä monimuotoisuuteen.  
     Kehitysmeritokraattien illuusiokielessä uudet sukupolvet ovat aina jotain uutta ja erilaista, uuden osaamisen 
huippuja; nuoret ovat jo lapsina oppineet käyttämään hyväkseen kaikki uuden tekniikan mahdollisuudet. Mutta 
onko postlokaalinen työläinen vain uusi proletariaatti, jota globaalit vuokrafirmat vuokraavat eri puolille maailmaa, 
jonka elämä on kokonaan kansainvälisen pääoman ohjauksessa? Kun työvoiman liikkuvuus saavuttaa täyden 
mittansa, Suomessakin tehdään bisnestä välittämättä siitä, mistä Euroopan kolkasta työvoima tulee tai kuinka 
maahanmuuttajat vaikuttavat kansallisvaltion tulevaisuuteen. Jatkuvasti laajeneva kilpailu pakottaa hankkimaan 
työvoiman sieltä, mistä sen saa halvimmalla. Minkälainen tulee olemaan globaali työympäristö ja minkälaisia työ-
olot kaikkien maiden työläisten kilpaillessa mannervaltion työpaikoista? Rajattomassa ympäristössä kansallisval-
tioilla ei ole enää keinoja huolehtia omien kansalaistensa työllistämisestä, palkkaehdoista eikä irtisanomissuo-
jastakaan. Lisääkö vapaa markkinatalous työn määrää maailmassa vai tuhoaako keskittyminen, monopolistumi-
nen ja automatiikka väistämättömästi ne odotukset, joihin maailmankaupan vapautta ajavat uskovat?(4 
     Tieteellistekninen työnelämän tutkimus on keskittynyt työnteon tehokkuuden ja työyhteisön tuottavuuden mak-
simoimiseen, täydellisen työsuorituksen ja parhaimman mahdollisen tuloksen tuottamiseen. Yrityksen työympä-
ristössä ei saa olla mitään sellaista, joka voisi haitata sen menestystä.  Postlokaalisessa maailmantaloudessa 
työnantajilla tulee olemaan yhä enemmän varaa asettaa työntekijöilleen jatkuvasti kasvavia vaatimuksia, työnte-
kijäkin on sijoitus, jonka tulisi tuottaa mahdollisimman suurta voittoa. Työn hakemisesta on tullut ihmiselämän 
raskaimpia projekteja.  Kilpailu-  ja suoritusyhteiskunnassa työstäkin käydään jo ankaraa kilpailua eikä työhön 
enää kelpaa tavallinen ihminen, vaan suorittaja, osaamisen mestari, jonka tutkinnon relevanssi ja  ammatillinen 
kvalifikaatio täyttää korkeimmat vaatimukset. Työhönotosta on tullut ammattimainen valintaprosessi; työhönoton 
spesialistit tutkivat, testaavat ja haastattelevat työnhakijat. Prosessin loppuvaihe, työhönottohaastattelu on dra-
maattinen käännekohta ihmisen elämässä, kaikkein kohtalokkaimpia niiden kokeiden joukossa, joihin tieteellis-
teknisen yhteiskunnan ihminen elämänsä aikana joutuu. Työhön kelpaavat "kauniit ja rohkeat", hyvän näköiset ja 
itseään ylistämään kykenevät menestyjät. Ulkoiset vaatimukset nousevat sitä mukaa kuin työpaikat vähenevät. 
Työnhakijan tulee tehdä itsestään tyylikäs, tarmokas ja urheilullinen; työnantajat haluavat sijoittaa vain terveisiin,  
kuntoaan hoitaviin valioyksilöihin. Yrityksissä on ruvettu käyttämään myös erilaisia testejä, joilla mitataan työnha-
kijan ja työntekijän kuntoa, huumetestit ovat jo yleistyneet, ja viimeisiä keskustelun aiheita on se, kuinka paljon  
työnantaja saa hankkia tietoja työnhakijan yksityiselämästä ja aikaisemmista elämänvaiheista. Työhön koulutta-
misesta tulee itsetarkoitus, vallankäytön väline. Finalisaatio toteuttaa meritokratian lopullisen päämäärän: kulttuu-
ri on huippuyksilöitä ja heidän työnsä varassa eläviä massakuluttajia.
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     Tämän päivät tehokkuusoppeihin kuuluu toisaalta työntekijöiden "sitouttaminen" yritykseen tai työvoiman ul-
koistaminen niin, että yksityiset työnvälitysliikkeet hankkivat yrityksille työntekijät kulloisenkin tarpeen mukaan. 
Työntekijöitä vuokraavat yritykset ovat ilmeisesti tulevaisuuden suurimpia palveluteollisuuden menestyjiä. Ne ky-
kenevät hankkimaan työvoimaa kaikkialta maailmasta ja myös osoittamaan työtä eri puolilla maapalloa. Suurin 
osa globaalista työvoimasta joutuu käyttämään työnvälitysliikkeitä tai etsimään työtä Internetin hakupalveluista. 
Maailmaan ilmestyy uusi luokka, joka ei enää hanki kiinteää kotipaikkaa, omaa asuntoa, tuskin autoakaan, vaan 
kiertelee työpaikasta toiseen. Tätä uutta ihmislajia tarkoitin, kun kolmekymmentä vuotta sitten kirjoitin, ettei tule -
vaisuuden maailmankansalaisella ole enää syntymäpaikkaa, kotipaikkaa eikä hautausmaata. Kun virtuaalitodelli-
suus täydellistyy, työlläkään ei enää ole fyysistä paikkaa, työ kulkee työntekijän mukana.
     Jo nykyisinkin resurssit omistava pääomaluokka kilpailee voitoista ja asettaa työntekijöille jatkuvasti uusia  
vaatimuksia ikään kuin tieteen ja tekniikan keinoin työtä tekevistä ihmisistä saataisiin irti täydellinen tehokkuus, 
joustavuus ja osaaminen; finaalinen suoritus. Koulutuskilpailu kiristyy maailmanlaajuiseksi, suomalaisetkin ovat 
mukana kansainvälisissä paremmuusvertailuissa (PISA-vertailut), ja ilmeisesti valtioiden välillä alkaa taistelu tut-
kintojen laadusta, kunnes koululaitokset niin kuin yliopistotkin yksityistetään yhdenmukaiseksi globaaliksi tekno-
koneistoksi. Ehkä tulevaisuudessa nuorten koko elämä tähtää työpaikan saamiseen ja ihmistuotannon teknosys-
teemit alkavat tuottaa tai luoda systemaattisesti työntekijänsä, se on tieteen lopullinen päämäärä.
     Näyttää siltä, että Eurooppaan on jälleen muodostumassa yläluokka, joka hankkii omistukseensa ympäristön 
resurssit niin kuin keskiajalla kansainvälinen feodaaliaatelisto.(5 Erot köyhien ja rikkaiden välillä kasvavat ja kaik-
kialle syntyy jonkinlainen uusi "maalais- ja slummiköyhälistö" niin kuin maaorjien tai vuokraviljelijöiden luokka feo-
daaliyhteiskunnan aikoina. Kun tai jos ihmistuotannon kehitys finaalistuu, tulevaisuudessa tuottavaa tai ns. luo-
vaa työtä tekevän luokan muodostavat geneettisesti manipuloidut suorittajat, joiden osaaminen, työkyky, innova-
tiivisuus, terveys ja sosiaaliset ominaisuudet lähenevät kulloistakin huippua, täydellisyyttä.  Työtä tekevien henki -
nen ja fyysinen kunto testataan säännöllisesti ja jos heidän suoritusarvonsa putoavat alle normien, heidät vaihde-
taan uusiin. Kunto- ja huumetesteistä tulee osa suorittavan luokan elämänhallintaa. Tieteellä uskotaan olevan 
mahdollisuudet tehdä lähes jokaisesta menestyjä, sellainen työntekijä jollaisia globaalit yritykset kulloinkin tarvit -
sevat. Ihmisen tuottaminen, geeni- ja nanotekniikka, hormonikäsittely, tekoäly- ja kauneuskirurgia, fyysinen ja 
psyykkinen valmennus kehittyvät täydellisiksi. Uusien voittajien tuottaminen aloitetaan jo lapsista. Voittajat vali-
taan erikoiskouluihin ja kehitetään superihmisiksi, heistä luodaan tarkoin tutkittu ihmistuote, joka menestyy työ-
elämän kilpa-areenalla, kykenee vaikuttamaan massoihin, joka on kaunis, seksikäs, karismaattinen.  On jo en-
nustettu, että rikkain maailmaneliitti voi luoda itsestään oman korkeamman ihmislajin, jonka body on geneettises-
ti täydellinen, kuolematon, ja jonka aivojen suorituskykyä voidaan bio- ja nanotekniikalla rajattomasti lisätä.  Uu-
det kulttuurisankarit ja ihmisidolit tuotetaan globaalien unelmien toteuttajiksi. Meritokratian utopioissa yhdistyvät 
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tieteellisteknisen kehitysuskonnon utopiat, postlokaalinen ihmissuorittaja on fyysisesti ja psyykkisesti yhtä täydel-
linen kuin täydellisiksi kehitetyt robotit.(6
   
1) Esim. Sitran Maamerkit-barometri 2011. Globalisaatiosta, uudesta teknologiasta ja työn muutoksesta, esim. Kasvio 1994; Kasvio 
– Nieminen 1998; Rifkin 1995; Rahkonen 1996; Kiianmaa 1996; Suikkanen – Linnakangas 1998; Väyrynen 1999; Mäkilä – Vartia –  
Ylä-Anttila 1999; Lehto – Järnefelt 2000; Antila – Ylöstalo 2002; Kasvi 2002 (uusi tekniikka); Lehto – Sutela 2004; 2008; Ylöstalo  
2004; 2007; Heiskala – Luhtakallio 2006; Antila 2006; Siltala 2007; Nevalainen 2007; Kasvio – Tjäder 2007; Julkunen 2008; Heiska -
nen – Leinonen – Järvensivu – Aho 2008; Blom – Hautaniemi 2009; Ylöstalo – Jukka 2011; (Sennett 2002; Green 2006; Annual re -
view of working conditions in the EU 2008 – 2009). Työn historiasta ja nykyisyydestä, esim. Kettunen 2001. Sosiologit uskovat vielä  
työn paikallistumiseen, Sosiologia-lehti 2011. WORK 2008–2011.  EVA:n työelämän asennetutkimuksessa (Haavisto 2010, 69) 90 
% vastaajista piti todennäköisenä, että pätkätyöt yleistyvät ja 72 % uskoi, että elinikäiset työpaikat loppuvat kokonaan. Kilpailun ki -
ristyessä kansallisvaltiot joutuvat ilmeisesti luopumaan kaikista työntekijöitä suojelevista rakenteista, tulilinjalla ovat ammattiyhdis-
tykset,  työehtosopimukset,  työnantajien eläke- ja muut  maksut,  työsuojelu;  tämä kehitys on jo kirjattu  rivien väliin työnantajien  
(EVA:n) ja pankkipiirien raportteihin. Vuokratyöntekijät (Tanskanen 2008) ja "monikulttuuriset" maahanmuuttajatyöntekijät  (Vartia  
2012) ovat jo todellisuutta.
2) Uusi eurooppalainen kansallisuus on kosmopoliittisuutta (Gerard 2000; Beck – Grande 2004; Beck 2006; Sihvola 1998; Norris –  
Inglehart 2009). 2000-luvun elämänmuodosta, esim. Alasuutari – Ruuska 1998; 1999; Hoikkala – Roos 1998; 2000; Delanty 2000;  
Delanty 2000. Vuosi 2013 on julistettu eurokansalaisten vuodeksi, tietoa esim. Eurooppalainen Suomi ry;n kotisivuilta.
3) Suomalaisten nykyisestä siirtotyöläisyydestä, esim. Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelman ky-
selyt 2008 ja 2010. Kymmenen ensimmäisen EU-vuoden aikana Suomesta muutti muihin jäsenmaihin noin 12 000 korkeakoulutuk -
sen saanutta työikäistä nuorta.  Heistä harva harkitsee paluuta Suomeen. Ulkomailla palkka ja työolot ovat paremmat ja työ koulus -
ta vastaava. Työkomennukselle lähetettyjä suomalaisia arvioidaan olevan 20 000–30 000. Kaikkiaan ulkomailla asuu viranomaisar-
vioiden mukaan noin 250 000 Suomen kansalaista ja määrä kasvaa jatkuvasti. Työn siirtymistä pois maasta kuvannee Teknologia -
teollisuus ry:n selvitys, jonka mukaan v. 2010 suomalaisilla teknologiayrityksillä oli 160 000 työntekijää Suomen ulkopuo lella ja 200 
000 Suomessa. EU:ssa työskentelee tällä hetkellä yli 1 100 suomalaista (Sirpa Wrede). Sitran raportin mukaan työvoiman liikkumi-
sen uhkakuvia on liioiteltu (Ekholm 2003). 
4) Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tuoreessa raportissa (8. 3. 2011) työpaikkojen katoamista pidetään ”terveenä tuhona", se 
kertoo innovatiivisen kilpailun jatkumisen prosessista, jossa syntyy uusia työpaikkoja. Talouselämän ongelmat johtuvat siitä, etteivät 
tehottomat työpaikat häviä riittävän nopeasti tehokkaampien tieltä. EVA:n raportin mukaan työntekijöiden liikkuvuus, työpaikkojen  
vaihto on merkki dynaamisesta talouskasvusta, niin kuin varallisuuserojen kasvukin (Kauhanen – Maliranta 2011). Talousneuvoston 
sihteeristön globalisaatiotyöryhmä esittää irtisanomissuojan heikentämistä ja palkkojen määräämistä entistä enemmän yritystasolla. 
Teollisuuden on keskityttävä osaajiin, haalittava globaalia työvoimaa kaikkialta, yleissivistävää koulutusta ei tarvita (vrt. "moniosaa-
jat" Sennett 2002; 2007). Vrt. Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoittamaa LEAR (Leadership, Power and Fear) tutkimus.  
Työntekijä tuotetaan räätälöityihin työpaikkoihin. 
5) Vrt. Kaplan 2000; 2001; Hiilamo 2011; Kuisma 2010; Vihavainen 2009. 
6) Urheiluteollisuudessa geneettinen tähtien tuottaminen on jo käynnissä, esim. Larmer 2005. Geenitekniikan mahdollisuuksista  
esim. Silver 1998. Työmarkkinoilla menestyvät ulkonäköihmiset: kauniit, pitkät ja urheilulliset (esim. Kraft 2012).
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Turvayhteiskunnan tulo

Rajat katoavat,  maailmankansalaiset ovat jatkuvasti  liikkeellä eikä kukaan elä kylässä,  
jossa jokainen tunnettiin, eikä siitä olisi hyötyäkään, koska ihmisen olemassaolo on tek-
nistä,  tai  virtuaalista.  Vain  olemalla  teknosysteemien  valvontakoneistoissa  kansalaiset  
ovat olemassa ja paikannettavissa johonkin pisteeseen maapallolla. Kulttuuri on niin suu-
ri, kuin sen valvonnan välineet. 

Olemassaolon vartiointi
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Yhteisö ihmisyyden turvana
Paikallisissa yhteisöissä ei ole tunnettu lukkoja, hälytysjärjestelmänä toimivat kylän koirat. Aina toisen maailman-
sodan loppuvuosiin saakka Suomenkin kylissä oli taloja, joiden ulko-ovissa ei ollut kunnollisia lukkoja, ja kun ta-
lonväki oli poissa, porstuan oven pönkäksi pantiin varsiluuta. Siitä näkyi kauemmaksikin, ettei kotona ollut ke-
tään. Maaseudulla ei ollut tapana lukita ulko-ovia ja talon pirttiin saattoi tulla vieraita vaikka keskellä yötä talon-
väen nukkuessa kaikessa rauhassa. Kyläkulttuurien kaudella paikallinen rakennustapa on lähes kaikkialla Euraa-
siassa ollut avointa, lukotonta, eikä sulkeutuminen omaan yksityisyyteen ole ollut esimerkiksi Aasian riisinviljely-
kylissä edes mahdollista. Kyläyhteisö suojasi itse itsensä, turvallisuus oli kollektiivista. Kyläläisenä oleminen tar-
koitti myös sitä, että naapurit seurasivat toinen toistensa elämää, vartioivat tarvittaessa naapurinsa taloa ja tulivat 
apuun, jos jotain sattui. Hyvät suhteet naapuriin olivat turvallisen elämän perusta.     
    Delokaalistumisen aikana kylien oviin ovat tulleet lukot ja rautakalterit. Kaikkialla maailmassa koteihin on han-
kittu yhä enemmän tavaraa, ainakin televisio ja stereot, jotka joku voi viedä. Kun 1970-luvun alussa menin Thai -
maahan, useimmissa kylien pylvästaloissa ei ollut edes ovia, jotka olisi voitu sulkea. Talon alakerta oli avoin, siel-
lä säilytettiin omatekoisia maataloustyökaluja ja muuta arkitavaraa, tai sinne tuotiin yöksi vesipuhvelit ja muu kar-
ja. Aitoja ei talojen välillä ollut, varsinkaan kun samassa pihapiirissä asui sukulaisia, ja nekin bambuaidat, joita 
oli, erottivat karjan kulkureitit ihmisten asuinpuolelta. Pylvästalojen yläkertaan johtivat avoimet portaat ja kun ta-
lon väki lähti asioilleen, pantiin ylös luuta tai pari lautaa poikittain. Omavaraisessa taloudessa ei ollut juuri mi tään 
sellaista, jota kenenkään olisi kannattanut varastaa. 
     Kun Thaimaassakin alkoi 1980-luvulla rakennemuutos, pylvästalon alakertaan muurattiin seinät ja siitä tuli  
olohuone, jossa pidettiin televisiota ja stereoita, iltaisin sinne työnnettiin mopedit ja kyntökoneet. Alakerran ikku-
noissa oli rautatangot ja oven eteen vedettiin yöksi kalteriovi. Portaat yläkertaan menivät alakerrasta, eivät enää 
ulkopuolelta, talo voitiin nyt sulkea kokonaan, lukita niin vierailta kuin naapureiltakin. Seuraavalla vuosikymme-
nellä kyliin tulivat autot. Niitä ei enää saanut mahtumaan talon alakertaan, vaan koko piha oli aidattava betoniai -
dalla. Kun talonväki lähti aamulla töihin, raskas rautaportti vedettiin kiinni ja pihalle jäi kiertelemään susikoira.  
Tällainen on lyhyesti Thaimaan kylien turvallisuushistoria. Aitojen ja kaltereiden ympäristössä naapuruus ja lä-
himmäisyys rajautuu vähitellen pois kyläläisten elämästä, ihmissuhteet korvaa tajuntateollisuus, TV ja stereot.  
Mitä enemmän varallisuus kasvaa, sitä enemmän tarvitaan lukkoja, aitoja ja kaltereita.   
     Rikollisuutta on ollut kaikissa ihmisyhteisöissä, mutta paikalliskulttuureissa väkivalta, ryöstöt tai varkaudet 
ovat olleet suhteellisesti harvinaisempia kuin kehittyneissä länsimaissa. Monissa paikallisyhteisöissä ei tunnettu 
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rikollisuutta ollenkaan. Toisten ihmisten taholta tullut uhka on delokaalistumisen aikana kokenut sekin rakenne-
muutoksen ja rikollisuuden luonne on muuttunut. Paikalliskulttuurien aikana uhka tuli jostain yhteisön ulkopuolel-
ta, oman kylän ja lähikylienkin asukkaat tunnettiin ja väkivaltatapauksissa oli useimmiten kysymys paikallisista ih-
misistä, joiden taustat ja riitojen syyt tiedettiin. Varkaudet ja murhat olivat jotain epätodellista, niistä kerrottiin tari -
noissa, ja kauhukertomuksissakin pelottavia olivat yliluonnolliset olennot eivät ihmiset. Varkaat ja rosvot olivat toi -
sista kylistä tai heimoista, meilläkin kylän ulkopuolella uhkasivat kenties maantie- ja metsärosvot, joita ilmestyi 
Etelä-Suomeen 1800-luvulla. Väkivalta on seurannut sotia ja kapinoita, mutta ennen maailmansotia sekään ei ol -
lut vielä totaalista eikä koskenut kaikkia alueita tai paikallisyhteisöjä.(1 
     Moderneissa teollisuuskulttuureissa yhteisöllinen valvonta ja hyvien tapojen noudattaminen on menettänyt 
merkityksensä ja kansalaisten käyttäytymistä kontrolloidaan lainsäädännöllä; lakien, asetusten ja järjestyssään-
töjen määrä on jatkuvasti kasvanut ja ympäristön muuttuessa myös lainsäädäntöä joudutaan jatkuvasti muutta-
maan. Modernin kulttuurin sisältönä on alati läsnä oleva pahuus, rikollisuus; se on tajuntateollisuuden ehtymätön 
aihepiiri, valtagenre. Media kertoo päivästä toiseen rikoksista: murhista, väkivallasta, ryöstöistä; ne ovat tietoyh-
teiskunnan tosikertomuksia, modernin yhteiskunnan kansalaisen jokapäiväistä folklorea. Rikollisuus on saanut 
yhä julmempia, sairaampia piirteitä, jollaisia ei paikalliskulttuureissa ole osattu kuvitellakaan, myös pahuuden on 
jatkuvasti kasvettava ja kehityttävä herättääkseen suurten massojen mielenkiinnon. Jokapäiväinen media tekee 
rikollisuudesta uhan, joka on kaikkialla läsnä, se vaanii joka puolella kuin uuden ajan paholainen. Myös Suomes-
sa kaupungeista on tullut ympäristöjä, joissa ainakin öisin on olemassa spontaani, arvaamaton väkivallan uhka. 
Nuorten keskuudessa tappelut ja katuväkivalta ovat todellisuutta, vanhukset tietävät jo hyvin, ettei heitä kadulla 
ja toreilla juurikaan kunnioiteta, vaan tilaisuuden tullen ryöstetään. Monilla alueilla kaupunkilaiset eivät uskaltaisi  
liikkua ilman valvontakameroita, poliiseja ja vartijoita; kaupunkielämässä poliisit ja vartijat ovat korvanneet turval -
liset naapurit. Privatisoituneessa, minäkeskeisessä, uskonnottomassa kulttuuriympäristössä globaaleilla kansa-
laisilla on yhä vähemmän kanssaeläjiä, joihin voi suhtautua luottavaisesti; uhkaavia ovat ennen pitkää kaikki ne, 
joita ei voida luotettavasti identifioida. Muutenkaan ihmisen ympäristössä ei saa olla mitään, mitä ei voida tieteel-
listeknisesti hallita.(2
     Omassa lapsuudessani maalla lapsilla oli vapaus kulkea seikkailemassa metsissä ja rannoilla, tuskin syö-
mään malttoivat tulla. Siihen aikaan koulumatkat olivat pitkiä ja lapset kulkivat usein yksinään, syksyisin ja talvi -
sin pilkkopimeissä. Varmaankin vanhemmat joskus pelkäsivät, että lapsille voisi tapahtua joku onnettomuus, mut-
ta nykypäivän vaaroista ei vielä tiedetty mitään. Tuon ajan pienissä pitäjissä ei ollut ohjattua harrastustoimintaa,  
urheilupaikat ja -välineet piti tehdä itse. Lasten ja nuorten elämä oli spontaania, itse tehtyä; en itsekään muista,  
että lapsena olisi tarvinnut pelätä ketään aikuista, ulkopuolista ihmistä. Nyt puoli vuosisataa myöhemmin kasvat -
tajat tuskin voivat ymmärtää, kuinka paljon ja monenlaista lapset ehtivät päivän mittaan puuhata ympäristössä, 
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joka tänä päivänä leimattaisiin köyhäksi ja virikkeettömäksi, vaaralliseksi, josta puuttuivat nykyaikaiset välineet,  
palvelut ja vartioitu turvallisuus. 
     Nykyajan kaupungeissa aikuisten niin kuin lastenkin elinpiiri kapenee. Vanhemmat ovat yhä enemmän pelois -
saan lastensa tai sen ainoan lapsensa turvallisuudesta niin kotipihalla kuin koulumatkallakin. Lasten ei enää an-
neta liikkua vapaasti etenkään suurissa kaupungeissa, heidät viedään harrastuksiin ja kohta kouluunkin niin kuin 
maailman ns. kehittyneissä maissa on pakko tehdä. Lasten ympäristö tullaan turvaamaan yhä tarkemmin, leikki-
paikat ja koulujen pihat aidataan ja varustetaan turvakameroilla. Lapset suojataan yhteiskunnalta ikään kuin kaik-
kialla heidän elinpiiriään ympäröisivät pahat henget ja epäluonnolliset hirviöt: pedofiilit, lastenryöstäjät, huumei-
denkäyttäjät – ja kouluampujat. Yhteiskunnallisen pahan ilmapiiri tunkeutuu kaikkialle, kulttuuri on muuttumassa 
kaikenkattavaksi  hallinnaksi,  olemassaolon  herkeämättömäksi  vartioinniksi.  Vapaa,  lapsen koskemattomuutta 
kunnioittava kasvatus, yksilönoikeuksien korostaminen tai ateistinen etiikka eivät ole tuottaneet yhteiskuntaa, jos-
sa vallitsisi korkeampi moraali kuin paikalliskulttuureissa. Postlokaalisena aikana turvallisuutta, kulttuurin järjes-
tystä voidaan ylläpitää vain kiristämällä valvontaa, valvontakameroilla (3 

1) Esim. Ylikangas 2003. Kansanperinteessä kertomukset metsärovoista rajoittuvat Länsi- ja Etelä-Suomeen, johon alkoi syntyä  
luokkayhteiskunta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tehtiin v. 2011 kaikkiaan n. 458 000 rikosta, jotka tulivat poliisin, tullin ja ra-
javartiolaitoksen tietoon. Varkauksia kirjattiin n. 150 000, murtoja n. 40 000; pahoinpitelyjä rekisteröitiin 40 000 rikosta, lapsiin koh-
distuneita hyväksikäyttörikoksia n. 1700; mm. pahoinpitelyt ovat jälleen lisääntyneet. Tämän päivän suomalaiset tekevät siis puoli  
miljoonaan rikosta joka vuosi.
2) Kuvaavaa on, että nyt 2000-luvulla, postlokaalisen kauden alkaessa, nuorten alle 15-vuotiaiden tekemät pahoinpitelyt ovat li -
sääntyneet ja raaistuneet,  myös nuorten tekemät henkirikokset  (Rikollisuustilanne 2010; Kivivuori  -  Honkatukia 2006;  Kivivuori  
2009). Rikoksia tekevät nuoret ovat olleet keskimäärin muita nuoria kiinnostuneempia mediassa esitetystä rikollisuudesta. 2000-lu -
vulla väkivaltarikollisuus kaikkiaankin on jälleen kääntynyt nousuun; pahoinpitelyrikoksia tulee poliisin tietoon n. 30 000 vuodessa.  
Pääkaupungissa lähes 78 prosenttia nuorista on joutunut joskus fyysisen väkivallan uhriksi (Salmi 2009). Väkivalta alkaa kuulua jo 
poikien arkeen (Jokinen 2000). Suomeenkin on syntymässä jonkinlainen julkisen pelon ilmapiiri (Kivivuori – Kemppi – Smolej 2002; 
Aaltonen – Hinkkanen – Kivivuori – Sirén 2008).
     Meillä myös kirjataan nuorten kokemaa väkivaltaa yhä tarkemmin. Poliisiammattikorkeakoulun ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen v. 2008 tekemän kyselyn mukaan kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista 20 % on joutunut väkivallan uhriksi viimeisen vuoden aika -
na, yhdeksäsluokkalaisista pojista 40 %. Non Fighting Generation -järjestön tytöille v. 2009 IRC-galleriassa tekemän kyselyn mu-
kaan 48 % 12–18-vuotiaista tytöistä kertoi käyttäneensä väkivaltaa kuluneen vuoden aikana, tosin yleensä vain haukkumalla tai  
pilkkaamalla. Saman järjestön mukaan nuoret syyllistyvät yhä useammin myös väkivaltarikoksiin, alle 15-vuotiaiden ryhmässä li -
säystä on ollut vuosina 1994–2004 kaikkiaan 270 %. Nuoriso jakaantuu yhä selvemmin niihin, jotka eivät koulumaailmassa selviä ja  
niihin, jotka menestyvät ja käyttäytyvät hyvin. Väkivaltaisuus tai vihanpito siirtyy yhä enemmän Internetiin.
3) Lasten ympäristön vartiointi ja suunnittelu, esim. Kyttä 2003; 2004. Ilmeisesti tulevaisuudessa leikki- ja urheilukentät ja kaikki  
muutkin ulkoilutilat liitetään valvontaverkkoihin.
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Hallintakulttuurin keskittyminen
Valtiokulttuurin syntyessä keskitetyt organisaatiot olivat uusia instituutioita, joiden avulla yhteiskunta kykeni rekry-
toimaan, ohjaamaan ja valvomaan kansalaisiaan. Delokaalisena aikana ympäristön muokkasi konetekniikka eikä 
se tuottanut kovin paljoa valvonnan välineitä; kansalaistietojen hallinta oli samantapaista kuin mitä kirkko oli yllä -
pitänyt kirkonkirjoillaan. Siitä huolimatta keskitetyt ideologiset meritokratiat, niin Natsi-Saksa kuin kommunistiset 
valtiotkin, loivat ennen näkemättömiä kontrollikoneistoja ja kurinpidon tietoarkistoja. Postlokaalisena kautena ym-
päristö hallitaan digitaalitekniikalla, se tarjoaa ihmisen ja koko ympäristön valvonnalle kokonaan uudet mahdolli -
suudet. Digitaalisiin tiedostoihin voidaan tallentaa miljardeja tietoja, joita on mahdollista luokitella eri näkökulmis-
ta ja hakea välittömästi esille; reaaliajassa toimivat digitaaliset kirkonkirjat voidaan koota kaikista maailman ihmi-
sistä. Tietokone on se kulttuurin väline, joka tulee toteuttamaan täydellisen ihmisen ja ympäristön hallinnan, kult -
tuurin finalisaation. Aina kun kontrollin välineet ovat olemassa, niitä myös käytetään. Kun kaikista ihmisistä on 
talletettu uuden antropologian bio- ja kehotunnisteet, ainakin Dna, kasvojen mitat, sormenjäljet, iiristunnisteet, ei 
maailmankansalainen voi koskaan hävitä järjestelmästä asuu hän missä maailman kolkassa tahansa.(1 
     Nyky-Suomen suuria hallinnollisia epäkohtia näyttää olevan se, ettei maata ole saatu vielä huipputason tieto -
yhteiskunnaksi. Termi tarkoittaa, ettei kaikkea kansalaisia koskevaa hallinto- ja palvelutietoa ole vielä onnistuttu 
yhdistämään  yhteen  tiedostoon,  jota  viranomaiset  voisivat  käyttää  yli  olemassa  olevien  hallintorajojen.  Kun 
kansalaistieto on yhdenmukaisissa tiedostoissa, hallinto voidaan keskittää ja palvelut siirtää pois kunnilta ja jakaa 
vaikkapa  kaupallisille  teknosysteemeille.  Tietoyhteiskunta  on  keskitetyistä  keskitetyin  kulttuurijärjestelmä  ja 
hallintovaltio, joka voidaan liittää myös suurempiin hallintokoneistoihin, esimerkiksi mannervaltioon.  Aina kun 
kontrollin välineet ovat olemassa, niitä myös käytetään. Kun kaikista ihmisistä on talletettu uuden antropologian 
bio-  ja kehotunnisteet,  ainakin DNA, kasvojen mitat,  sormenjäljet,  iiristunnisteet,  ei  maailmankansalainen voi 
koskaan hävitä järjestelmästä asuu hän missä maailman kolkassa tahansa.(1
    Tieteellisteknisen kehityksen päämäärä on loppuun saakka suunniteltu, täydellisesti turvallinen ja hallittu kult -
tuuri, jossa ei olisi mitään ennustamatonta eikä epävarmaa. Postlokaalisen ihmisen elämänkaaresta olisi saatava 
eliminoiduiksi kaikki nekin ongelmat ja sairaudet, jotka vielä uhkaavat hänen fyysistä ja psyykkistä hyvinvoin-
tiaan. Biotieteet lupaavat turvata maksimaalisen maan kasvun, geenitekniikalla hyötyeläimet luodaan uudestaan; 
ympäristönsuojelun, kaupunginsuunnittelun, koulutussuunnittelun tehtävänä on luoda yhä hallitumpi tulevaisuus. 
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Valvontakulttuuri tuottaa jo nyt erilaisia ennusteita, algoritmeja, trendimalleja ja kansalaisprofiileja: kuluttajaprofii-
leja, sairausprofiileja, menestymisprofiileja. Niiden avulla ennustetaan yksityisten kansalaisten tulevaisuus. Tule-
vasta koulukiusaajasta, pedofiilista, joukkomurhaajasta tehdään profiilit, ne auttavat tunnistamaan sellaiset nuo-
ret, jotka ovat mahdollinen riski turvayhteiskunnalle. Ennen pitkää postlokaalinen ympäristö on kokonaisuudes-
saan tieteellisteknisesti suunniteltua ja valvottua. Keskitetty kulttuuri on tulevaisuuden ennusteita, riskien haltuun-
ottoa ja onnellisuuden mittaamista; Internetin suojaamisesta ja valvonnasta on tulossa maailmanlaajuinen haas-
te. Kaikissa yhteyksissä toistuvia avainsanoja ovat valvonta ja turvallisuus. Tulevaisuuden tutkijat ennustavat, 
että maailmaa tullaan yhä enemmän hallitsemaan algoritmeilla tai stackeilla, käyttäjistä kerätyillä tiedostoilla, joita 
voidaan automaattiohjelmilla analysoida eri tarkoituksiin.(3 Hakukoneista ja sosiaalisesta mediasta, jossa ihmiset  
kertovat itse itsestään ja mielipeistään, voidaan tehdä eri elämänalueita ja ihmisryhmiä koskevia analyyseja, ver-
tailuja, ennusteita ja kehitystrendejä. Niillä ohjataan ihmislaumojen käyttäytymistä, kulutuskysyntää, kohdistetaan 
mainontaa, luodaan kuluttajien tulevaisuutta. Maailmanaivoissa ja Internetissä olevia henkilötietoja analysoidaan 
yhä tarkemmin, niitä myydään ja ostetaan, ja käytetään massojen elämän seurantaan ja vaikuttamisen, mitä ni -
mityksiä tällaisesta globaalin ihmisen paljaaksi riisumisesta käytetäänkin. Maailmankansalaiset karsinoidaan eri-
laisiin laumoihin (stack), joilla on erilainen kulutusarvo ja kulttuurinen merkitys.
     Digitaaliympäristöön siirryttäessä tieteellistekniset kontrollivälineet, ns. älykkäät tietojärjestelmät tekevät mah-
dolliseksi alati läsnä olevan ja jatkuvan eli ubiikin kontrollin, meritokratian kielellä ubiikkiyhteiskuntaan siirtymisen. 
Tiede ja tekniikka voivat keskittyä luonnon ja ihmisen valvontaan, se on kulttuurin suurta tulevaisuutta ja ns. ke-
hittyneissä maissa jo todellisuutta. Alan tutkijoiden laatiman raportin mukaan Englanti on jo valvontayhteiskunta, 
maassa kerätään tietoa ja valvotaan kansalaisia rajoilla, lentoasemilla, ostoskeskuksissa, julkisissa tiloissa.  Ar-
kistoitua tietoa on jo runsaasti olemassa jokaisen kansalaisen koulutuksesta, luottokelpoisuudesta, terveydestä, 
ostoskäyttäytymisestä, puhelimen käytöstä jne. Englannissa on miljoonia valvontakameroita ja jokaisen identi-
teetti kontrolloidaan lukuisissa yhteyksissä, maan kansalaisilla on biotunnisteilla varustettu passi ja lukuisa mää-
rä erilaisia älykortteja ja tunnistimia. Kirjoittajat pohtivat myös sitä, kuinka henkilötietoja voitaisiin tarvittaessa oi-
kaista ja ehdottavat mm., että jokaiselle kansalaiselle olisi laadittava tiivistetty, ajan tasalla oleva tiedosto, älykort-
ti, jonka tietoja jokainen voisi itse kontrolloida.(4 Maailmankansalaisilla on siis edessään aika, jolloin heidän on 
jatkuvasti puolustettava itseään vääriltä tiedoilta, taisteltava kaikkialle ulottuvaa systeemiä vastaan.
      Schengenin sopimus antoi sopimuksen piiriin tulevien maiden kansalaisille vapauden matkustaa maasta toi -
seen ilman viisumia ja rajamuodollisuuksia (vuodesta 1995). Poliittinen eliitti on ylistänyt sopimusta Euroopan va-
pauden suureksi voitoksi. Viisumivapaus ei kylläkään tarkoita, että rajojen vartiointi lopetettaisiin. Todellisuudessa 
Schengenin sopimus on historiallinen käännekohta, josta alkoi eurokansalaisten systemaattinen valvonta, eikä 
kehitys voi pysähtyä ennen kuin syntyy mannermainen turvavaltio, jossa kaikkea olemassaoloa ympäröi herkeä-
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mätön tieteellistekninen kontrolli. Euroopan unionin tavoitteena on täydellinen pääomien, tavaroiden ja työvoiman 
liikkumisvapaus ja tämän vapauden toteutuessa myös valvontakoneistot ulottuvat kaikkialle ihmisten elämään. 
Schengenin viisumivapautta valvotaan yhteisesti ja valvontaa varten tarvitaan yhä enemmän yhteisiä tietokanto-
ja, jo nyt on olemassa Schengen Information System (SIS), joka on tarkoitettu poliisien, rajavartijoiden, tulliviran -
omaisten ja pakolaisviranomaisten käyttöön. EU:lla on turvallisuusohjelmia, joiden tarkoituksena on kehittää yhä 
tehokkaampia  vakoilu-,  seuranta-  ja  paljastamisvälineitä  suojaamaan  unionia  "terrorismin  uhalta".  Euroopan 
Unioni on mm. luomassa omaa satelliittipaikannusjärjestelmäänsä (Galileo-projekti), jota voidaan käyttää myös 
liikenteen valvontaan, kaikkien autojen jatkuvaan seurantaan. Euroyhteisön tiivistyessä ”hallintokulttuuri” keskit-
tyy; valvonnan, kansalaisarkistojen, lainsäädännön ja tutkimuksen alueellisena yksikkönä on mannervaltio, eivät 
enää kansallisvaltiot. Tulevaisuudessa kaikki arkistot voidaan koota Strasbourgin tietokonekeskuksiin, kaikkien 
eurooppalaisten yhteiseen datacenteriin.(5
    Mannervaltion hallintokulttuuria varten Suomessakin vaaditaan passeihin sormenjäljet, seuraavaksi kerätään 
ja arkistoidaan kaikkien kansalaisten DNA-tiedot, lisäksi meillä siirretään suureen keskusarkistoon jopa kaikki po-
tilastiedot; tämä työ alkoi vuonna 2010. Suomessakin on ryhdytty valvomaan ehdonalaisia vankeja seurantalait-
teilla, se on kehityksen alku. Tulevaisuudessa satelliittien avulla toteutetaan yhä enemmän välttämättömyyksiä,  
seurataan yhä tarkemmin autojen, tavaroiden ja työvoiman liikkeitä. Henkilönumero, sormenjäljet, iiris-tunnisteet,  
DNA! Mitä vielä puuttuu? Implantti, mikrosiru otsaan, tuo ”Pedon merkki”, jonka avulla jokaisen eurokansalaisen 
liikkumista voidaan jatkuvasti seurata ja jota ilman hänellä ei ole oikeutta olla olemassa eikä kuluttaa luonnonva-
roja. Ihmisen kehoon asetetusta biosirusta voidaan lukea kaikki ihmisen henkilötiedot, määritellä hänen persoo-
nallisuutensa ja seurata hänen liikkeitään. Jo nyt ennustetaan, että biosiruilla voidaan tulevaisuudessa ohjata 
myös kantajansa  tunnetiloja, tuottaa mielihyvää kuten huumeillakin ja antaa käskyjä, hallita siis ihmismassojen 
aivotoimintaa.(6  Näin täydellistyy ihmisen tieteellistekninen hallinta.
   Mukautujien mielestä valvonta tekee yhteiskunnasta turvallisen ja takaa sen, että jokainen eurokansalainen 
saa kaikkialla oikeutensa, hänen elämänsä ja omaisuutensa ovat turvassa, hänen luottokorttinsa on voimassa 
kaikkialla, hän saa kaikkialla oikean hoidon sairauksiinsa. Lakia kunnioittaville ihmisille valvonnasta ei ole har-
mia. Näin on puolustettu kaikkia diktatuureja silloin, kun ne syntyivät. Jos menneisyyden kansallissosialistisilla ja 
kommunistisilla kontrollivaltioilla olisi ollut käytössään tietokoneet ja muu nykyajan valvontatekniikka, ihmiskun-
nan historia olisi ollut toisenlainen. Globaalin hallinnan välineet ovat nyt olemassa, eikä vallan välineitä ole kos-
kaan jätetty käyttämättä. 

1) Globaalin teknokulttuurin ja turvayhteiskunnan toteuttaa lopulta "älykäs" ubiteknologia, virtuaaliverkoston hakutekniikan kehitys ja 
maailmanlaajuisten hakemistojen kasvu. Ubitekniikan seuraavassa vaiheessa digitaaliseen ympäristöön, erilaisiin palvelu- ja val -
vontarobotteihin liitetään vielä tunnistustekniikka, kaikenkattavat biotunnistearkistot. Ubitekniikasta esim. Ala-Korpela – Suna – Inki-
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nen 2007; Nurmi – Mikko – Saarimaa – Heinonen 2010; Mannermaa 2008; Järvinen 2010; Paukku 2013. Ihmisellä on DNA:n, kas-
vojen, sormenjälkien ja iiriksen lisäksi persoonallinen kämmenen kuvio, korvan muoto, ominaishaju, puheääni, kävelytyyli, käsiala ja  
kirjoitusrytmi, joiden perusteella hänet voidaan identifioida (Tieteen kuvalehti 2/2012). Biotunnisteet tekevät massaihmisestä lopulta 
yksilön, joka ei voi kadota.
2) Esim. Suomi 2020 -mietinnön mukaan Suomen valtion keskitetyn tietokannan tulisi kattaa kaikki hallinnon, liike-elämän ja järjes-
töjen palvelut. Tavoitteena on yhden luukun valtionhallinto. Valtakunnallinen digitaalipalvelu edellyttää, että kaikki tarvittava kansalai-
sia koskeva yksityistieto on talletettu palvelukoneistoon ja tiedon kulkukin hallintovirastojen välillä käy joustavasti.
3) Stainer 2012.
4) A Report on the Surveillance Society 2006. 
5) EU:n Information Commissioner's publication on Schengen Information System.
6) Sarmela 1983. Vankien seurantalaitteet on Suomessa otettu käyttöön 2011. EU:n eCall-palvelu tulee ilmeisesti autoihin 2014. Se 
on satelliittipaikantimilla toimiva hälytysjärjestelmä, joka esim. onnettomuuden sattuessa ottaa automaattisesti yhteyden hätäkes-
kukseen. Sen jälkeen satelliittivalvonta kehittyy edelleen, autoverot ja -maksut kerätään ajokilometrien mukaan ja kaikki autojen liik-
keetkin talletetaan, arkistoidaan maailmanaivoihin. 

Alati valvottu ihmiselämä
Postlokaalisessa maailmassa yhteiskunnan on tarjottava turvallinen elämä maailmankansalaisille siinä ympäris-
tössä, jossa he elävät. Valvonnalla ei enää ylläpidetä kansakunnan tai isänmaan turvallisuutta, maanpuolustus-
kykyä, vaan globaalin järjestelmän toimivuutta. Maailmankansalaiselle on tärkeää vain oma olemassaolo. Tästä 
näkökulmasta tulevaisuuden turvallisuusalueet voidaan jakaa neljään luokkaan:

1. Ympäristön valvonta.  Turvayhteiskunnan jäsenet odottavat, että heidän elämänpiirissään voidaan ihmisten 
liikkumista seurata kaikkina vuorokauden aikoina. Kaupunkien keskuksissa, kaduilla, julkisissa tiloissa on jo nyt 
valvontakamerat ja liiketunnistimet, jota herkeämättä seuraavat ihmisten kulkua. Kansalaiset itse ympäröivät elin-
piirinsä ja kotinsa turvallisuustekniikalla, varakas väestönosa on jo tehnyt asuinalueestaan tieteellisteknisen tur-
vaympäristön, jota vartioivat valvonta- ja hälytyslaitteet.  Tulevaisuudessa matkapuhelimesta, tai  matkatietoko-
neesta eli mobiilista, tulee ilmeisesti laite, jota voidaan käyttää paitsi yleisenä kontakti-, tunnistus- ja maksuväli-
neenä myös oman elinpiirin valvontaan. Postlokaalisessa kulttuurissa fyysinen ympäristö pyritään suojaamaan 
tieteellisteknisillä turvavälineillä ikään kuin omaa asuinpaikkaa kiertelisivät jatkuvasti varkaat, pedofiilit, raiskaa-
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jat, kidnappaajat – rikolliset. Ympäristössä ei ole kyläläisiä vaan epänormaaleja, pahansuopia, vaarallisia ulko-
puolisia, niitä toisia.    
     Postlokaalisessa maailmassa tuntematon uhka seuraa kaikkialle, ilman turvakoodeja ei pääse työpaikalle, 
henkilökohtaisilla tunnisteilla avataan ovet älykotiin, omaan suojapaikkaan. Tulevaisuudessa turvallisuuden avain 
on tunnistin, joka tunnistaa omistajan, mutta hälyttää, jos vieras tulee hänen yksityiselle alueelleen tai aikoo kos-
kea hänelle kuuluvaan. Omilla biotunnistimillaan kansalaiset voivat suojata kaiken omistamansa, asuntonsa,  ar-
vokkaat esineensä ja välineensä. Tunnisteita asennetaan autoihin, tietokoneisiin, kännyköihin; sormenjälki kor-
vaa kellokortit ja tietojärjestelmien salasanat. Tulevaisuudessa biotunnisteet voivat perustua ihmisen kasvoihin,  
puheääneen tai silmän iirikseen, omilla biomerkeillään, omalla digitaalisella muotokuvallaan ihminen voi erottaa 
ja pyhittää alueensa niin, ettei kukaan voi häväistä hänen yksityisyyttään.
     Kansalaiset odottavat, että liikkuminen on turvallista kaikkialla, matkustettaessa autolla, junalla tai lentoko-
neella. Autoliikennettä valvotaan nopeustutkilla ja valvontakameroilla, tulevaisuudessa joka ikisen auton liikkeitä 
seurataan  satelliittipaikantimilla.  Lentokenttien  turvatarkastuksissa  matkustajat  skannataan,  ”läpivalaistaan”  ja 
tarkastetaan metallinpaljastajalla; junia ja maanalaisia valvotaan yhä tarkemmin, kaikki matkustajat ovat ikään 
kuin potentiaalisia uhkia toinen toisilleen. Kulunvalvonta ulottuu kohta kaikkialle,  tunnistimet vartioivat koteja, 
kouluja, lastentarhoja, yhteiskunnan laitoksia, liikeyrityksiä, tehtaita, pankkeja ja supermarketteja. Postlokaalisen 
ihmisen elinpiiri rajoittuu tiloihin, joissa vallitsee globaali ”turvallisuusvarmuus”. 
     Liikkumisen tunnistavilla laitteilla voidaan seurata myös ihmistä itseään. Ihminen ei saa hukata omaa teknistä  
olemassa oloaan, ei eksyä, eikä olla paikassa, josta kukaan ei häntä löydä. Autoilijat, veneilijät ja retkeilijät käyt -
tävät satelliittinavigaattoreita löytämään oman paikkansa kartalta. Sairaita ja vanhuksia valvotaan tarvittaessa 
hälytinlaitteilla, eksyneen ihmisen matkapuhelimen paikka voidaan peilata, pelastuslaitoksilla on lämpökameroita 
ja muuta tekniikkaa, jolla hätään joutuneet on mahdollista löytää. Liikkumisen valvontaa perustellaan turvallisuu-
della, seurantavälineillä on mahdollista auttaa sairaita, eksyneitä ja väkivallan uhriksi joutuneita, ja pelastaa ih-
mishenkiä. Suomessa on jo ehdotettu, että autovero määrättäisiin ajetun matkan perusteella ja jokaisen auton 
liikkumista seurattaisiin satelliittien avulla. Siitä olisi varmaankin monenlaista hyötyä. Samalla voitaisiin seurata, 
rikkooko joku nopeusrajoituksia ja jos onnettomuus tapahtuisi, apua saataisi nopeasti paikalle. Valvontakoneisto 
siis seuraisi autojen ja ihmisten liikkumista, se tietäisi, missä kännykät kohtaisivat, missä autojen omistajat mah-
dollisesti viettäisivät yönsä yhdessä. Elämä olisi turvallisempaa kuin missään aikaisemmassa kulttuurissa. Tär-
keintä on tekninen varmuus, ettei kukaan voi kadota, vaikkei kukaan toisesta ihmisestä ihmisenä välittäisikään. 
     Toistaiseksi kansalaisia voidaan seurata vain silloin, kun he itse haluavat, mutta henkilökohtainen paikannus-
laite voidaan määrätä pakolliseksi ainakin rikollisille ja muille ihmisille, jotka määritellään uhkaksi yhteiskunnalle. 
Pohjimmaltaan valvontakamerat, tunnistimet ja paikantimet on tehty valvomaan ympäristöä ja torjumaan uhat,  
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jotka voivat kohdata ihmisiä ”rajattomassa” kulttuurissa. Kun yhteiskunnallinen solidaarisuus lopullisesti kuolee, 
teknosysteemien johtajien ja tavallisten ihmisten elinympäristöt eriytyvät toisistaan. Globaalilla eliitillä on omat 
turva-alueensa, omat turvamiehet, panssaroidut kulkuneuvot, omat klubit, koulut, sairaalat ja palvelupaikat, ja ko-
konaan erilainen elämämuotonsa ja kulttuurinsa. Ehkä heistä kehittyy oma uusi rotunsakin.
 
2. Identiteetin valvonta. Kaikkein tärkeimmäksi postlokaalisessa ympäristössä tulee ihmisten henkilöllisyyden 
toteaminen, yksilöiden identifioiminen. Kansalaiset on voitava tunnistaa kaikkialla, missä päin maailmaa he kul-
loinkin asuvat tai  matkustavat.  Digitaalisesti  toimivassa ympäristössä ihminen joutuu hoitamaan asiansa yhä 
enemmän itsepalvelupisteissä, joissa hänen henkilöllisyytensä varmistetaan kerta toisensa jälkeen. Maailman-
kansalaisella ei ole enää kotipaikkaa tai yhteisöä, joka tunnistaisi asukkaansa. Identiteetin valvonta on sekin yhä 
tärkeämpi tieteellisteknisen tutkimuksen kohde, se on tulevaisuuden teknologiaa kuljettaessa kohti lopullista tur -
vayhteiskuntaa.       
     Suomalaistenkin passiin kuuluu jo mikrosiru, joka sisältää henkilötiedot – ainakin identiteettinumeron – ja li -
säksi biotunnisteena sormenjäljet. Ennen pitkää kaikkien eurokansalaisten sormenjäljet tulevat yhteiseen rekiste-
riin, sen jälkeen ovat vuorossa DNA-tunnisteet ja -arkistot; ja lopulta äänitunnisteetkin. Tällä hetkellä identiteetti -
numerot ja biotunnisteet vielä riittävät, mutta tulevaisuudessa jokaiselle tehdään henkilökohtainen muistisiru tai 
älykortti, jonka avulla kerätään valvontatietoa ja seurataan hänen elämäänsä. Identiteettisiru voidaan asettaa ih-
misen ihon alle käteen, otsaan tai muualle, mutta tehokkain se lienee otsassa, siitä se on helppo lukea kaikissa 
kontrollipisteissä, joita maanosavaltiot tarvitsevat. Tekniikka on jo olemassa, tarvitaan vain sellainen poliittinen 
uhka tai katastrofi, että kaiken taltioiva henkilötunniste voidaan ottaa käyttöön; valvontatekniikkaa ei ihmiskunnan 
yhteisessä ympäristössä voida jättää käyttämättä. 
     En ole onneksi enää elossa silloin, kun postlokaalinen ihminen on mikrosiru ja kasvanut kiinni omaan älypu -
helimeensa. Silloin kun on irvokkaalla tavalla toteutunut ”Pedon merkin valtakunta”, kulttuurijärjestelmä,  jossa 
saavat ”ostaa ja myydä” vain ne, joiden otsassa on tunnusmerkki. Identiteettisiru tekee mahdolliseksi tunnistaa 
ihminen kauppojen kassoilla, kulkuneuvoissa, maanosien rajanylityspaikoilla ja valvonta-asemilla, joita sijoitetaan 
kaikkiin massojen hallinnan kannalta strategisiin pisteisiin. Turvayhteiskunnassa liikkuminen alkaa sekin vaatia 
digitaalista tunnistinta ennen kuin kukaan pääsee edes sisälle virastoihin ja palvelulaitoksiin, tai omaan älykotiin-
sa. Suurin osa länsimaiden ihmisistä asuu jo jatkuvasti lukkojen takana. Kyläyhteisöissä sellaista olisi pidetty 
loukkauksena naapureita kohtaan, mutta metropoleissa elektronisesti suojattu turvakoti ja kaikkialle ulottuva val-
vonta muuttuvat ennen pitkää normaaliksi elinympäristöksi. 
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3. Arkielämän valvonta. Digitaalinen datan tallentaminen muuttuu osaksi arkielämää ja ihmiset keräävät tietoa 
myös itse itsestään ja ympäristöstään. Pankki-, asiakas- ja ns. älykorteista, jopa matkapuhelimista tallennetaan 
tietoa ihmisten arkielämästä ja analysoidaan mm. kuluttajatutkimuksen käyttöön. Viranomaiset ja kaupalliset yri-
tykset seuraavat nettiryhmien sosiaalista kanssakäymistä, erilaisia foorumeita, joissa ihmiset esittelevät itseään.
Valvontateknologia tuottaa digitaalisia seuranta- ja turvavälineitä, jotka myös tallentavat dataa. Tätä ns. älykästä 
kontrollitietoa tuottavat esimerkiksi ihmisen fyysistä kuntoa ja terveydentilaa seuraavat laitteet, jotka kuuluvat jo 
kuntoiluun ja itsehoitoon. Oletettavasti itsehoito ja oma luonnonvarojen kulutus ovat aloja, joihin keksitään yhä 
uusia ja uusia mittaus- ja seurantalaitteita; jokainen voi arkistoida terveyshistoriansa ja analysoida itseään uh-
kaavia sairauksia. Ihmisen arjesta tallennetaan yhä enemmän tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä analyyseja 
kulutusyhteiskunnan kansalaisista, heidän elämähistoriastaan ja luonnonvarojen käytöstään.
     Mediassa on jo estelty ihmisiä, jotka tallettavat tietokoneeseensa kaiken jokapäiväisestä elämästään, mitä he 
ovat kunakin päivänä tehneet, syöneet ja juoneet, keitä tavanneet, mitä lukeneet; säännöllisin väliajoin he ovat 
ottaneet digitaalisen kuvan siitä ympäristöstä, jossa sillä hetkellä ovat olleet. Kaikki reaaliaikaiset kokemukset voi  
postlokaalinen ihminen säilyttää muistiin ja etsiä myöhemmin näkyviin. Se on jotain toisenlaista kuin pinnalliset 
internetsivut, joita sadat miljoonat ihmiset tekevät itsestään sosiaaliseen mediaan. Postlokaalisessa ympäristös-
sä, kun rajattomuus täydellistyy, ihmisen elämän jäljet jäävät yhä enemmän vain digitaalisiin tiedostoihin ja pyyh-
kiytyvät lyhyemmän tai pitemmän ajan kuluttua olemattomiin. Ihmisille on muutenkin ominaista digitaalinen läsnä-
olo, ne toiset ovat TV:ssä, videoilla tai Internetin keskustelupalstoilla, ja läheiset omalla tietokoneella tai omassa 
matkapuhelimessa, mobiililaitteessa.  
     Digitaalitekniikan avulla postlokaaliset kulttuuriautistit keskittyvät minuuteensa ja tallentavat paikattoman ole-
massaolonsa johonkin kiinnekohtaan, tietokoneelle; siellä on kopio hänestä itsestään. Maailmankansalainen voi 
kerrata elämäänsä, kokea kaiken yhä uudestaan, ikään kuin elää elämäänsä toiseen kertaan. Tietokoneen muis-
tiin jokainen voi jättää jotain itsestään jäljelle. Ihmisellä on aina ollut kuolemattomuuden kaipuu ja postlokaalises-
sa yksinäisyydessä jokainen voi katsella itseään kuvaruudussa, virtuaalitodellisuudessa, Internetin hakukoneis-
sa, muuta merkittävää todellisuutta ei enää ehkä olekaan. 

4. Tulevaisuuden valvonta. Tieteellisteknisen yhteiskunnan perimmäisiä tavoitteita on tulevaisuuden hallinta, se 
antaisi mahdollisuuden hallita myös uusia resursseja ja ohjata kehitystä. Turvallisessa ympäristössä pitäisi kyetä 
ennakoimaa kaikki riskit, yhteiskunnan ulkoiset ja sisäiset vaaratekijät, jopa luonnon uhat. Kun turvavaltio finaa-
listuu, se pyrkii ennakoimaan ennen kaikkea ne uhat, jotka saattavat häiritä yhteiskuntarauhaa, kehitysuskonnon 
päämääriä ja teknosysteemien asemaa. Jo nyt tiede pyrkii ennustamaan kansalaistensa käyttäytymisen, koko 
elämänkaaren; valvomaan yksilöiden siirtymät lapsuudesta vanhuuteen. Kansalaisten reproduktio on jo hallin-
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nassa, on olemassa lasten syntymäennusteet, kasvu- ja kehitysennusteet, sairastumisen uhat ja odotettavissa 
oleva elinikä. Kun turvayhteiskunta finaalistuu, jokaisesta ihmisestä laaditaan profiili, jota voidaan käyttää erotte-
lemaan ne, jotka tietyllä todennäköisyydellä ovat vaaraksi yhteiskunnalle, tai jotka mahdollisesti tulevat kuormit-
tamaan muiden ihmisten hyvää elämää. 
     Turvavaltiossa on laadittava ennusteet kansalaisten kaikista mentaalisista ja fyysisistä ominaisuuksista, jotka 
ennakoivat heidän tulevaa kehitystään. Tämän päivän yhteiskunta tarvitsee terroristin, joukkomurhaajan, pedofii -
lin, väkivaltaisen henkilön, raiskaajan, koulukiusaajan ja lukuisten muiden yhteiskuntarauhaa uhkaavien ihmisten 
profiilit. Niiden avulla jo lapsista ja nuorista kyetään erottelemaan riski-ihmiset, ne jotka saattavat tulevaisuudes-
sa olla vaaraksi muille ihmisille, joiden kehitys saattaa ohjautua pois normaaleista käyttäytymismuodoista ja elä-
mäntavoista. Kaupalliset teknosysteemit tarvitsevat yhä enemmän kuluttajaprofiileja, harrastusprofiileja, uskovien 
ihmisten profiileja. Profiilittomat ihmisryhmät ovat ennakoimattomia eikä heitä osata käyttää tehokkaasti hyväksi. 
Postlokaalinen  yhteiskunta  tarvitsee  yhä  tarkempia  tulevaisuuden  ennusteita,  prognooseja,  trendianalyyseja,  
massojen käyttäytymisen algoritmeja; kuluttajaryhmien analysointi ja pisteyttäminen (scoring) on jo vakiintunut 
kaupalliseen markkinointiin. 
     Kuka valvoo? Näppärän sanaleikin mukaan se on jokuveli, ei enää isoveli (Mannermaa). Enää ei ole montaa 
yhden puolueen diktatuurivaltiota, joissa kansalaisten ajattelua ja tekoja vallanpitäjien täytyy jatkuvasti seurata. 
Näidenkin valtioiden on "avauduttava", myönnettävä kansalaisvapauksia voidakseen selvitä kansainvälisessä ta-
louselämässä. Diktatuurien on yhä vaikeampi sulkea rajojaan tiedolta, joka leviää tiedotusvälineissä ja Internetis-
sä. Globalisaatiota on pidetty kansojen vapauttajana ja esimerkiksi maailman kauppajärjestöjen tavoitteena on 
ollut vääristyneiden kansallisten yhteiskuntarakenteiden ja korruption poistaminen. Vapaa taloudellinen kasvu ja 
kehitys hävittäisi maailmasta poliittisten diktatuurien kasvualustat. Tuleeko näin käymään postlokaalisessa kult-
tuurissa, jossa on yhä tarkemmin valvottava järjestelmän toimivuutta? Valvontaa eivät enää tarvitse poliittiset joh-
tajat, vaan teknokoneistot, jotka kilpailevat eri kulttuurialueiden tieteellisteknisestä kehityksestä. Ilman kaikkialle  
ulottuvaa valvontaa ei maailmakulttuuri voi toimia, olla olemassa. Tietojen kerääminen ja niiden käsitteleminen 
on käynyt yhä helpommaksi ja tehokkaammaksi. Mitä toimivampi järjestelmä on, sitä laajemmat kansankerrokset 
hyväksyvät valvonnan ja sitä syvemmälle ihmisten elämään valvonta ulottuu. 
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Valvottu globalisaatio

Planetaarinen valvontakulttuuri
Kansallisvaltiot ovat keränneet yksityiskohtaista tietoa kansalaisistaan ja ideologisissa diktatuureissa kansalais-
ten valvonta on ollut lähes totaalista. Gestapon, KGP:n, Stasin ja muiden valtiollisten suojelupoliisien työ ei ole  
päättynyt, tulevaisuudessa valvonta on mantereenlaajuista, tai globaalia, ja tiedot kerätään johonkin Strasbourgin 
kaltaisiin keskuksiin. Terrorismi, kansainvälinen huumekauppa, prostituutio ja muu rikollisuus ovat globaaleja uh-
kia, jotka pakottavat EU:n ja yksityisten valtioiden keräämään tunnistusarkistoja. Kansainväliset rikollistiedostot 
auttavat yhteiskuntia suojautumaan, mutta samalla suojautuminen oikeuttaa viranomaiset kokoamaan myös ta-
vallisten kansalaisten yksityistietoja. Terrorismin torjunta on leimattu sodaksi ja jopa sellaiseksi sodaksi, joka ei  
lopu enää koskaan. Sota terrorismia vastaan on heikentänyt yksityisyyden suojaa erityisesti USA:ssa ja jos  glo-
baali rikollisuus jatkuvasti kasvaa, valtiot ottavat oikeudekseen rajoittaa Internetin vapautta ja tallettaa kansalai -
sistaan yhä yksityiskohtaisempia turvallisuusarkistoja.(1 Kaikki potentiaaliset uhat on kyettävä tunnistamaan ja 
eliminoimaan. Turvayhteiskunta todella toteuttaa ennakoinnin vaatimukset ja laatii kaikista poikkeavista yksilöistä 
digitaaliset muotokuvat ja ottaa heidät jatkuvaan valvontaan.
    Väitetään että USA ja monet muutkin länsimaat ovat keränneet kaiken viestiliikenteen jo parin vuosikymmenen 
ajan ja analysoineet ne koneellisesti; epäilyttävät viestit suodatetaan eroon ja tutkitaan. Viestintäverkkojen kont-
rolloiminen on kasvava toimiala. Uusi direktiivi antaa EU-maille valtuudet säätää lakeja, jotka velvoittavat puhe-
lin- ja Internet-yhtiöt keräämään tietoja asiakkaistaan mm. viranomaisten käyttöön. Terrorismin uhan varjolla ar-
meijat haluavat seurata maan rajojen yli kulkevaa viestiliikennettä, Ruotsissa siihen kuuluvat sähköpostit, puhe-
lut, faksit, nettipuhelut, koko pikaviestintä- ja vertaisverkkoliikenne. Teollisuusvakoilu oikeuttaa yksityiset suuryri-
tykset yhä tarkemmin valvomaan työntekijöittensä puhelimien ja Internetin käyttöä.(2 Tietoliikennettä ja viestintä-
yhteyksiä seurataan ja analysoidaan monella taholla, nettirikollisuus on ongelma, joka vaatii tekemään perusta-
vaa laatua olevia ratkaisuja: joko Internetin käyttö loppuu tai sitäkin ryhdytään valvomaan totaalisesti. Se yksityi-
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syyden suoja, joka nimellisesti maailmankansalaisilla vielä on, joudutaan uhraamaan, jotta järjestelmä toimisi.  
Terrorismi ja ns. mafia saattavat länsimaisen yhteiskunnan kaaokseen pelkästään olemalla olemassa.
     Väkivallan muuttuminen yhä enemmän satunnaiseksi tai mielivaltaiseksi tuo totaalivalvonnan lähemmäksi to-
dellisuutta. Terroristien, kouluampujien ja joukkomurhaajien uhrit kouluissa ja kadulla ovat sivullisia, syyttömiä, he 
kuolevat sattumanvaraisesti, kontrolloimattoman väkivallan uhreina. Joukkomurhaajat ovat postlokaalisen ympä-
ristön ja internetkulttuurin tuotteita, kasvaneet yhteiskunnassa, jossa väkivalta, kilpailu ja julkisuuden tavoittelu 
ovat kaikkialla läsnä ja huomion herättäminen, kuuluisuus on kohta ainoa merkki siitä, että ihminen on olemassa. 
Mikään ei ole niin varma keino päästä mediahuomion kohteeksi kuin massamurha, edellistä suurempi tappamis-
näytös. Tähän asti suuriin mediahuuma on pyörinyt Norjan joukkomurhaajan ympärillä, mutta tappajien kilpailu 
kuuluisuudesta jatkuu. Suojatakseen itseään yhteiskunnan on ulotettava valvonta yhä kauemmaksi ja seurattava 
ilmeisesti jo lapsuudesta lähtien niitä nuoria, jotka todennäköisesti putoavat koulusta ja joutuvat elämässään on-
gelmiin. Ihmisen koko elämänkaari on otettava tieteellistekniseen kontrolliin. Työnantajat haluavat yhä tarkempia 
tietoja työntekijöistään ja asiakkaistaan, myös heidän vapaa-ajan käytöstään ja elämäntavoistaan. Tulevaisuuden 
turvavaltiossa valvonta- ja seurantakoneistot rekisteröivät jokaisen kansalaisen henkilökohtaisen kehityksen, hä-
nen osaamisensa, terveytensä, luottokelpoisuutensa, kulutustottumuksensa; niitä voivat teknosysteemit käyttää 
hyväkseen tarjotessaan yhteiskunnalle palveluksiaan.(3 
     Jopa väkivallan kehitys vaatii keskitettyä kontrollia. Tappeluita on ollut kaikissa yhteiskunnissa, mutta 1950- ja 
1960-luvuilla ei Suomessa vielä tapahtunut, että hävinnyttä, maassa makaavaa vastustajaa olisi potkittu tai hä-
nen päällään hypitty tarkoituksena saada hänen sisäelimensä hajalle; yleisen käsityksen mukaan hävinnyt yrite-
tään nykyisin tappaa tai hakata "sairaalakuntoon".(4 Esikuvat ovat tulleet väkivaltaviihteestä, raakuuden myyn-
nistä, joka kuuluu olennaisesti tajuntateollisuuden voittokulkuun. Ja muutenkin. Antropologit tuskin voivat löytää 
väkivaltaisempaa ja raaempaa kulttuuria kuin länsimainen, valkoisen miehen kulttuuri on historian aikana ollut ja  
tulee olemaan. Organisatorinen väkivalta ei ole jäänyt Natsi-Saksan keskitysleireihin, vaan levinnyt Aasiaan ja  
Afrikkaan niin kuin länsimaiden poliittiset ideologiat ja länsimaiset aseetkin. Väkivallan mallit leviävät maailman-
laajuisesti, raakuus on globaali kulttuurituote.
      Postlokaalinen yhteiskunta tarvitsee loputtomasti turvatekniikkaa ja turvapalveluja: hälytysjärjestelmiä, vartija-
robotteja, valvontaportteja, seuranta- ja tallennusohjelmia. Yhteiskunta, liike-elämä ja yksityiset ihmiset varustau-
tuvat tulevaisuuteen, jossa oman ympäristön vartiointi ja puolustaminen on elinehto. Teknosysteemien yhteiskun-
nassa toistuu varustautumiskilpailu, samanlainen kierre kuin valtiokulttuurien aikana, jolloin toisilleen vihamieliset 
kansakunnat varustautuivat kilpaa toisiaan vastaan, kasvattivat aseistustaan, vartioivat yhä tarkemmin rajojaan 
ja loivat vihollisuuksien ilmapiirin. Aseteollisuuden jatkoksi kasvaa nyt yhä täydellisempi high-tech-turvateollisuus. 
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Postlokaalinen yksilö haluaa ympäristön, jossa automatiikka huolehtii kaikista elämän vaikeuksista, turvaa ter-
veen onnellisen elämän ja täydellisen turvatulevaisuuden.(5
    Tekniikka tuottaa yhä tehokkaampia tapoja tallentaa ja käsitellä dataa. Tietokeskusten tallennuskapasiteetti ja  
datan käsittelynopeus kasvavat  lähes äärettömyyteen,  se on suurinta  täydellisyyttä ihmiskunnan historiassa. 
Täydellinen tietojenhallinta tekee mahdolliseksi maanosavaltioiden ja koko globaalin kulttuurin syntymisen, kult-
tuuri on niin suuri kuin sen kyky tallentaa kontrollitietoa. Totaalinen ihmisen valvonta tulee välttämättömäksi, kun 
maanosakulttuurit muuttuvat niin epävakaksi, ettei niitä voi muuten hallita tai kun maaosien välillä alkaa ”sota vii -
meistä luonnonvaroista”. Yksityisten ihmisten kulutuksen valvonta kehittyy muutenkin täydelliseksi. Älykäs henki-
lötunniste on välttämätön yhteiskunnassa, joka mittaa yksityisten ihmisten luonnonvarojen kulutusta, jokaisen 
henkilökohtaista luontosuhdetta ja elämäntapaa. Kun samaan digitaaliseen järjestelmään liitetään kaikki data- ja 
medialaitteet: tietokoneet, TV, radio, kamerat, kännykät, älykortit, koko tieteellinen tutkimustekniikka, ihmisen ja 
luonnon kaikenkattava  ubiikki  valvonta tulee mahdolliseksi ja maailmanaivot syntyvät omalla sisäisellä voimal-
laan. 
     Vähitellen postlokaalisen ajan kansalaiset hyväksyvät kaikenkattavan valvonnan oman turvallisuutensa vuok-
si, ja pitävät itsestään selvänä, että valvontakamera korvaa naapurit ja yhteisön. Erään suomalaisten arvoja kos-
kevan kyselyn mukaan vastaajille olivat tärkeimpiä sosiaalinen perusturva ja sen ohella turvallinen elinympäristö 
sekä yksityisyyden ja omaisuuden suoja. Demokraattiset oikeudet eivät enää kiinnostaneet, ja poikkeusoloissa 
hyväksyttäisiin vapaan liikkumisen rajoittaminen.(6 Kulttuurissa, josta puuttuu yleinen eettinen perusta, ihmisiltä 
menee luottamus vieraisiin tai ylipäätään toisiin ihmisiin. Jos korkeauskonnot menettävät merkityksensä, ei ehkä 
ole mitään todellista instituutiota, joka kasvattaisi ihmiset hyvyyteen, lähimmäisenrakkauteen, pitäisi yllä omaa-
tuntoa. Usko evoluutioetiikkaan on luonteeltaan samanlaista tieteellisteknistä kehitysuskoa kuin aikoinaan usko 
kommunistiseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon. 

1) Yli-Karjamaa 2008. Vuonna 2012 valtaisat mielenosoitukset saivat USA:n senaatin vetämään pois lakiehdotuksen Internetin val -
vonnasta, mutta tekeillä on nyt globaali hanke ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), jota käsiteltiin myös EU:n parlamentis -
sa. Se suojaisi tekijänoikeuksia, mutta antaisi yrityksille mahdollisuuden kontrolloida Internetin käyttöä (esim. The Avaaz Community 
kampanjoi sitä vastaan). ITU (International Telecommunication Union), johon kuuluu 193 maata ja noin 700 yksityistä instituutiota,  
joutuu jatkuvasti torjumaan monien maiden halua rajoittaa ja valvoa Internetiä (Googlea); 40 maassa rajoituksia on jo olemassa. 
2) Suomessa ns. Nokia-laki. 
3) Koulusurmat ja muut nuorten massamurhat ovat yksi vahvimmista syistä, joihin vedoten nuoria aletaan systemaattisesti seurata 
ja kontrolloida, ja kouluista, lasten ja nuorten elintilasta tehdään ubiikki turvaympäristö. On jo olemassa uhkia tutkivia laitoksia (As-
sociation of European Threat Assessment Professionals, Aetap). USA:n koulusurmia koskevan kokonaisselvityksen mukaan koulu-
ampujat eivät olleet valtaosin häiriytyneitä, syrjäytyneitä, koulukiusattuja eivätkä väkivaltaisia luonteeltaan. Sen sijaan he olivat ko -
keneet, etteivät olleet menestyneet koulukilpailussa, kärsineet masennuksesta, jopa suunnitelleet itsemurhaa; useimmat olivat en-
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nen tekoaan kokeneet raskaan pettymyksen tai vastoinkäymisen, jonka he halusivat kostaa. (The final report and findings 2002).  
Thomas J. Scheffin (Rampage shooting: emotions and relationships as causes 2007; http://www.humiliationstudies.org/) mukaan  
kouluampujat kokivat syvää häpeää ja nöyryytystä siitä etteivät menestyneet. Suomessa Mika Aaltola (2011) pitää syynä koulujär -
jestelmää, joka ei enää ole yhteisö vaan kilpakenttä. Väkivaltaisessa kulttuurissa sokea viha on yksi päätös koulumaailmassa umpi -
kujaan päätyneille itsekeskeisille häviäjille. Amerikkalaisessa selvityksessä ei löydetty tunnistettavaa kouluampujan profiilia, sen si -
jaan Saksassa on jo kehitetty uhka-analyysi, jota sovelletaan, kun jonkun nuoren epäilyttävästä käyttäytymisestä on saatu vihjeitä.  
Tuloksia voitaneen tulkita siten, että kouluampujat ovat egoistisia tai narsistisia nuoria, jotka eivät kestä epäonnistumisia, häviämistä 
koulukilpailussa, ja joilla on vahva halu kostaa näyttävästi koko järjestelmälle, päästä esiin mediassa (vrt. Oksanen 2009). Myös  
suomalaisen selvityksen mukaan nimenomaan koulusurmaajilla on ollut taustanaan mielenterveysongelmia, internetin väkivaltape-
lien harrastusta ja osallistumista aggressiivisiin keskustelupalstoihin, mieltymystä synkkään musiikkiin; muita tekijöitä: koulumenes-
tys ei ole luvannut niin loistavaa tulevaisuutta kuin nuori on kuvitellut, kuviteltu koston oikeutus, huomion saamisen pakko (Miksi  
nuori surmaa? 2012). Mediakulttuuri ja koulusurmaajat: Hoikkala – Suurpää 2009 (Salli Hakalan ja Johanna Sumialan aetikkeli Me-
dia tekee koulusurmaajasta kuolemattoman); Muschert – Sumiala 2012.
4) Aikoinaan herätti huomiota kirurgian erikoislääkäri Risto Kontion toteamus, että raakuuden kasvu näkyy kasvovammojen lisään-
tymisenä (Lääkäripäivät 2002). Tappeluissa on siirrytty nyrkistä potkuihin ja yhä useammin käytetään tappeluvälineitä, joilla halu -
taan vahingoittaa vastustajaa. 
5) Suomen virallisen tilaston mukaan Suomessa tehdään vuosittain n. 250 000 viranomaisten tietoon tullutta omaisuusrikoksia: var -
kauksia, vahingontekoja, murtoja, maksuvälinepetoksia, moottoriajoneuvojen anastuksia – kaiken kaikkiaan rikoksia, joita vastaan 
turva- ja identiteettilaitteita tarvitaan. Telia-Soneran v. 2008 tekemän trenditutkimuksen mukaan kolme neljästä vastaajasta haluaisi 
valvoa kännykkänsä nettikameran välityksellä kotiaan ja kesämökkiään, kuusi kymmenestä tarkastaisi matkoilla nettikamerasta, et-
tei kotiin ole murtauduttu. Omaisuutta ei enää voi jättää yksin.
6) Maantieteessä kaupunkiympäristöjä on alettu kuvata pelon ja riskien alueina (Lähteenmaa – Mäkelä 1995; Haarni –  Karvinen –  
Koskela – Tani 1997; Koskela 1999; Niemelä – Lahikainen 2000;); monet kaupunkialueet, jopa keskustat autioituisivat, lakkaisivat  
toimimasta julkisina tiloina ilman valvontakameroita (Semi 2003; Koskela – Tuominen 2003). 

Valvontakulttuurin finalisaatio
Modernit, privatisoituneet ihmiset ovat oppineet syyllistämään muut, ne toiset, ja elävät itsekeskeisessä maail -
massa, jossa vallitsee moraalinen varustautuminen toisia ihmisiä vastaan. Postlokaalisen maailmankansalaisen 
elinpiirissä on yhä enemmän vaaran mahdollisuuksia, jokaisen täytyy suojata itsensä, asuinpaikkansa, työmat-
kansa, pankkitilinsä, virtuaalinen kulttuuriympäristö myy pelkoa, turvattomuutta ja tulevaisuuden uhkia.  Uutisme-
dioiden pääsisältö on pahuus, virtuaalifolklorea hallitsevat onnettomuudet, väkivalta ja rikollisuus. Virtuaalinen 
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pahuus on läsnä ihmisten elämässä lapsuudesta lähtien ja kokemukset todellisuudesta ovat kokonaan toisenlai-
sia kuin entisajan kyläyhteisöissä. Kampanjoimalla säännöllisin väliajoin terrorismia ja mafiaa vastaan manner-
valtioon saadaan pysyvä valvonnan hyväksyvä ilmapiiri, valvontahegemonia, joka tekee itsestään selväksi tie-
teellisteknisen ubiikkikulttuurin olemassaolon ja sen valtarakenteet. 
     Suomen henkinen ilmasto on jo valmis totaaliseen "toisten ihmisten" valvontaan ja jatkuvaan syyllisten etsimi -
seen. Media elää paljastuksilla ja syyttämisellä, mitä räikeämpi on syyllistäminen, sitä paremmin uutinen myy, 
tuottaa katetta. Syyllistäjät ja sensaatiolehtien ostajat ovat juuri sitä keskiluokkaa, niitä kunnon kansalaisia, jotka 
kaikissa yhteiskuntien murroksissa ovat etsineet, syyttäneet ja tuominneet; joiden jäljiltä ovat historiaan jääneet 
valvontavirastot ja keskitysleirit. Heidän sopeutumisensa ja asemansa perustuu toisten syyllistämiseen. Tämä 
keskiluokka kirjoittaa nyt blogeja ja kommentteja sosiaaliseen mediaan, niiden tyyli on yhä ahdistavampi, tuomit -
sevampi, kaikkeen tyytymätön. Kännykkäkamera on pahansuovan juoruilun uusin ja tehokkain väline, kaikista ta-
pahtumista saadaan nyt kuva, todiste. Noitia ja kansanvihollisia etsivät yhä suuremmat joukot toimittajia, kolum-
nisteja, yleisönosastoihin kirjoittajia, tutkijoita, kehitysuskon evankelistoja. Heidän vaatimuksestaan Suomeenkin 
laaditaan yhä tiukempia turvalakeja ja kiristetään oikeusnormeja. Näyttää siltä, että julkisuuden takia nostetaan 
oikeusistuimissa syytteitä vain varmuuden vuoksi ja yhä suurempi osa poliisin työstä menee rikostutkintaan, joka 
tehdään median pelosta. Yhteiskuntaa pitää pystyssä jatkuvasti käyvä valvontakamera.
     Ihmisen identiteetin valvonta ja tietojenkeruu on mahdollista yhdistää tunnistimeen, joka tallettaisi kaikki kan -
tajansa elämän tapahtumat päivästä toiseen, missä hän liikkuisi, ketä tapaisi, mitä kuluttaisi. Syntysi tarujen kol-
misilmäinen olento, jonka elämäntavat, puheet ja ajattelukin olisi muistissa, jossain teknosysteemien arkistoissa 
ja voitaisiin tarvittaessa hakea esille. Tällöin valvontakeskukset olisivat myös aina selvillä, mitä kansalaiset kulut -
tavat, mitä tuotetaan liian vähän ja mitä liian paljon, ja voisivat ohjata reaaliajassa talousalueen tuotantoelämää 
ja palvelujen saatavuutta, luonnonvarojen hyödyntämistä. Koko maapallo otettaisiin vihdoinkin älykkääseen lo-
gistiseen hallintaan. Mitään luonnonvaroja ei käytettäisi tarpeettomasti, tavaroita ei kuljetettaisi turhaan paikasta 
toiseen, niitä jotka ylittäisivät kulutusnorminsa, voitaisiin rangaista. Se joka ei ottaisi otsaansa ilmaisinta, pudotet -
taisiin pois kuluttajien joukosta eikä hän saisi ”ostaa eikä myydä”. Oma implantti on avain, jonka avulla maail-
mankansalainen voi käyttää henkilökohtaisia palveluitaan, asioida pankeissa ja virastoissa, avata Internetsivut, 
olla yhteydessä toisiin google ja facebook -ihmisiin, päästä sisälle työpaikkaansa ja omaan asuntoonsa, autoon-
sa. Kun henkilökohtainen tunnus poistetaan käytöstä, ihmiseltä katkeavat kaikki yhteydet, hän on totaalisesti yk -
sin ja häviää lopullisesti kulttuurijärjestelmästä. Ihmisen kuolemalle voidaan antaa uusi määritelmä.
    Valvontakulttuurin kehittymistä on postlokaalisessa maailmassa vaikea pysäyttää. Valvontayhteiskuntaa tarvit -
see (1) kehityskultti, evoluutiouskonto kokonaisuudessaan, ilman täydellistä valvontaa ei voi syntyä tieteellistek-
nisesti täydellistä kulttuuria. Kansalaisten valvonta on välttämätön (2) mannervaltioiden hallintokoneistoille;  ym-
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päristön digitalisointi tekee postlokaalisen hallinnon mahdolliseksi. Ilman digitaalista kontrollia  (3) globaali talous 
ei voi jatkua. Valvonnan välineillä voidaan finaalistaa työn tuottavuus ja ihmisen kilpailukyky, eliminoida pois ne 
tekijät, jotka haittaavat kehityksen, kasvun ja tuottavuuden toteutumista. Rajatonta tuottavuuskilpailua käyvä ta-
louselämä joutuu kontrolloimaan yhä tarkemmin työntekijöittensä luotettavuutta, terveyttä ja yksityiselämää. Ta-
louden teknokoneistot haluavat myös yhä tarkempia tietoja asiakkaistaan, ihmisten kuluttamistavoista ja tulevai-
suuden suunnitelmista.
     Postlokaalisessa ympäristössä turvatekniikkaa tarvitsevat yksityiset kansalaiset, suurimmalle osalle ihmisistä 
siitä on hyötyä eikä muita vaihtoehtoja ole olemassakaan. Turvayhteiskunta on globaalin (4) eliitin utopia ja täy-
dentää yläluokan etuoikeutettua asemaa. Hallitseva meritokratia voi elää automatisoiduissa älykodeissaan omilla 
turva-alueillaan ja erottautua omaksi yläkulttuurikseen niin kuin feodaaliaateliset linnoissaan, niin kuin ylivertai-
nen eliitti kaikissa historian vaiheissa. Postlokaalisessa maailmassa valta perustuu turvateknologiaan, ja tulevalle 
mannervaltion eliitille ubiikkiyhteiskunta tarjoaa lopullisen vallan välineet. Valvontateknologia on (5) tulevaisuu-
den suurteollisuutta, sillä on globaalit markkinat niin kuin aseteollisuudella, ja omana teknosysteeminään turva-
teollisuus tulee vaikuttamaan voimakkaasti postlokaaliseen elämänmuotoon; se luo jatkuvasti uusia turvallisuus-
tarpeita kaikkialla maailmassa. Turvallisuuden hallinta on se kulttuurinen omaisuus, joka kaikkein selvimmin on 
erottanut eliitin muista yhteiskunnan kerrostumista. 
     Keskiluokkainen (6) meritokratia sopeutuu kontrolliin, se on aina ollut liian pelokasta vastustaakseen diktatuu-
rien rakentamista ja uskoo, ettei valvonnasta ole haittaa niille, jotka eivät riko turvayhteiskuntaa vastaan. Merito-
kratia, kunnon ihmiset, saadaan aina uskomaan kehitykseen ja siihen hyötyyn, jota sille luvataan. Keski luokka ei 
johda kehitystä,  sen ainoa mahdollisuus on sopeutua.  Valvontayhteiskuntien inkvisiittorit,  kansankomissaarit, 
keskitysleirien vartijat ovat nousseet tästä luokasta. Meritokraatit ovat aina halunneet muokata muut samanlaisik-
si kuin he itse, valvoa toisten ihmisten ajatuksia, sanoja ja tekoja. Tästä luokasta nousevat myös turvayhteiskun-
nan toimijat, kehityshurskaat, joilla on maallikkoteoria, selitys turvallisen järjestyksen välttämättömyydestä. Keski-
luokkainen meritokratia tuottaa hallintafolkloren, kertomukset alemmista, itsensä syyllistävistä ihmisistä, jotka tuli-
si eliminoida kunnon ihmisten ympäristöstä. Postlokaalisen yhteiskunnan (7) massojen joukossa on hyvin vähän 
niitä, jotka kykenevät nousemaan vastarintaan. Finaalisessa yhteiskunnassa suurin osa ihmisistä on kehityksen 
armoilla ja heidän hallintaansa voidaan luoda finaalisia teknokoneistoja, sijaistoimintoja ja tajuntateollisuutta, uu-
den sukupolven sirkushuveja. 
     Postlokaalisessa maailmankulttuurissa ei ole yhteisöllistä moraalia. Jokaisella teknosysteemillä on omat eetti-
set selityksensä, moraalistrategiansa, jolla ne argumentoivat toimintansa välttämättömyyden. Kulttuurista järjes-
tystä pitävät yllä valvontakoneistot ja teknosysteemien välinen kauhun tasapaino. Ehkä teknosysteemit uudista-
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vat moraalin kultaisen säännön: yksikään teknosysteemi ei tee toisille sellaista, mitä ne eivät soisi muiden teke-
vän niille itselleen. 
    Valvontakoneistot korvaavat korkeauskontojen käskyt ja yhteisöihmistä hallinneet kunnian ja häpeän moraali -
koodit.  Etenkin agraarisissa kyläkulttuureissa jokainen oli teostaan vastuussa perheelleen ja yhteisölleen; väärin 
tehnyt ihminen menetti kasvonsa ja häpäisi koko sukunsa. Syntiä oli se mikä loukkasi yhteisöllisyyttä, mikä oli 
häpeällistä naapurien ja muiden kyläläisten edessä. Postlokaalisessa ympäristössä hurskas ihminen on sellai -
nen, joka tottelee olinpaikkansa turvakoneistoja ja henkilökohtaisia seurantalaitteitaan eikä koskaan riko valvon-
tatekniikkaa vastaan. Syntiä on kaikki, mikä vahingoittaa luonnon pyhyyttä ja tieteellisteknistä täydellisyyttä. 
    Tieteellisteknisesti täydellisessä maailmassa ihmisen kontrolli alkaa jo ennen syntymää ja jatkuu läpi elämän. 
Terveyden, koulutuksen, työn, kuluttamisen ja turvallisuuden teknokoneistot keräävät jatkuvasti yhä yksityiskoh-
taisempaa tietoa kansalaisista, ubiikki kulttuuri on sellainen, jossa ihmiset valvovat herkeämättä ympäristöään, it-
seään ja toinen toisiaan. Turvayhteiskunnassa maailmankansalaiset sosiaalistuvat valvontaan ja sopeutuvat elä-
mään valvontatekniikan ympäristössä. Postlokaalisille kansalaisille opetetaan pienestä pitäen valvontamoraali, 
kuinka vältetään joutumasta riskirekisteriin ja kehityskortistoon, joista ei pääse koskaan pois. Valvontatekniikan 
täydellistyessä myös ihmiskunnan tekomoraali täydellistyy. Täydellinen tekniikka luo ihmiselle uuden omatunnon 
ja ehkä lopulta syntyy sellainen eettinen ihmislaji, joka toteuttaa utopiat täydellistä hyvyydestä ja täydellisen tur -
vallisesta yhteiskunnasta.  Kaikkialla valvovien kameroiden ja tunnistimien edessä maailmankansalaisen identi-
teetti ja persoonallisuus määritellään, hänen kasvonsa muodot, iiris, korvat mitataan ja tunnistetaan, älykäs mik-
rosiru hänen otsassaan vahvistaa kaiken mitä hänestä on arkistoitu; yksilö on alati olemassa seitsemän kahdek-
san miljardin ihmisen maailmayhteisössä.
   Postlokaalisessa maailmassa tulee olemaan yhä enemmän myös globalisaatiosta pudonneita, mistään piittaa -
mattomia individualisteja, joilla ei ole siteitä nykyiseen ympäristöönsä eikä tulevaisuutta. He ovat valmiita toimi-
maan kaikissa yhteiskunnan vastaisissa liikkeissä välittämättä mistään sosiaalisista normeista, välittämättä edes 
itsestään. Maailman talouskehitys saa vastaansa uudentyyppisiä terroristeja, ideologisia ja uskonnollisia fanaa-
tikkoja, jotka tekevät kaikkensa häiritäkseen kehityksen vakautta, jotka yrittävät pudottaa alas virtuaaliverkot, rä-
jäyttää elintärkeät logistiikkakeskukset, tuhota maailmanaivot. He yrittävät kaikkensa, etteivät kuole yksin. Globa-
lisaation vihollisia vastaan maailman taloushallinto tarvitsee yhä enemmän valvontaa, tiedostoja vastaihmisistä,  
kehitysvihollisista, jotka on eliminoitava hyvästä yhteiskunnasta tai jollaisten ei ainakaan saa antaa lisääntyä.

Maailman tilaa seuraavat instituutiot nostavat jatkuvasti esille ongelmia, joita globaali kehitys tuo tullessaan. Esim. Global Risks  
2012 -raportissa kartoitetaan riskejä, jotka esiintyvät kaikissa tulevaisuutta koskevissa uhkakuvissa: väkiluvun kasvu, ilmaston muu-
tos, luonnonvarojen ehtyminen, ennen kaikkea veden niukkuus. Mukana ovat myös tavanomaiset "maailman hallinnan" ongelmat: 
järjestäytynyt rikollisuus, hallitsematon siirtolaisuus, huumekauppa, harmaa talous, korruptoinut hyödyntavoittelu jne. Tulevaisuu-
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dessa on ratkaistava, kuinka hoidetaan ikääntyvä väestö, krooniset sairaudet ja epidemiat, jotka uhkaavat levitä tai joita tarkoituk-
sellisesti levitetään. Tulevaisuuden uhkia ovat myös avaruuden militarisoituminen ja nationalistiset valtiot, jotka vastustavat luonnon-
varojensa vapaata maastavientiä ja hyödyntämistä. Mutta suurimpia uhkia raportin tekijöille näyttävät olevan ihmiset, jotka vastusta -
vat globalisaatiota, heidän edustamaansa markkinatalouden kehitystä. Kulttuurista ei raportissa puhuta. 

Organisoitu väkivalta – mistä se syntyy? 
Muutama vuosi sitten Saksassa herätti keskustelua kuvateos, jossa julkaistiin perhekuvia Auschwitzin keskitys-
leirin vartijoiden ja muun henkilökunnan elämästä piikkilankojen ulkopuolella. Kuvissa he viettivät perhejuhlia, te-
kivät picknick-retkiä luontoon ja elivät ikään kuin ei sotaa eikä keskitysleiriä olisi ollut olemassakaan. Ja pyöritti -
vät kuolemanleiriään lähes viimeiseen minuuttiin asti. Missä oli heidän moraalinsa, kysyttiin. Eivätkö heitä yhtään 
liikuttaneet keskitysleirin vankien kärsimykset?(1 Järjestelmään sidottu meritokraatti ei esitä eikä voikaan esittää 
moraalisia kysymyksiä. Keskitysleirien vartijat olivat luoneet oman maallikkoteoriansa todellisuudesta ja uskoivat,  
ettei piikkilankojen toisella puolella ollut heidän itsensä kaltaisia ihmisiä. Oikea järjestelmä tuhosi anti-ihmisiä, jot -
ka olivat moraalisesti kaiken inhimillisen ulkopuolella, jotka oli pakko eliminoida, jotta ihanneyhteiskunta voisi to-
teutua.  Keskitysleirillä ympäristö oli  arkkitehtonisesti  tarkoituksenmukaista ja toiminta täsmällisesti  jäsennelty. 
Reaalisosialismin todellisuudessa hyvät kommunistit, aikansa parhaimmat perheenisät ja -äidit, ilmiantoivat luok-
kaviholliset, tuomitsivat toisinajattelijat keskitysleireille; kirkon hegemoniakaudella hurskaat papit ja tuomarit, ai-
kansa oppineet etsivät noitia, oikean opin vastustajia. Organisatorinen julmuus toistaa itseään. Suomen kansa-
laissodassa pitäjien parhaimmisto tuomitsi kapinalliset kuolemaan, hävitti punaisen roskaväen. Uskolliset toimijat  
jäävät jäljelle, kun puhdistukset alkavat; he uskovat parempaan tulevaisuuteen eivätkä kyseenalaista kulttuurinsa 
välttämättömyyksiä.(2
     Vähän ennen kuolemaansa Kambodzhan punakhmerien johtaja Pol Pot antoi haastattelun thaimaalaiselle toi -
mittajalle. Hän oli veli numero yksi hallituksessa, jonka yhteiskuntakokeilussa väitetään kuolleen ainakin miljoona 
kambodzhalaista. Omasta mielestään hän ei ollut tehnyt mitään pahaa, ei ollut koskaan tappanut ketään eikä 
omien sanojensa mukaan tiennyt, että niin paljon ihmisiä oli kuollut taisteluiden aikana. Hän oli toteuttanut yhteis-
tä näkyä paremmasta yhteiskunnasta ja taistellut maansa vapauden puolesta vietnamilaisia vastaan. Samalla ta-
voin Punakhmerien hallituksen pääministeri vakuutti, ettei hänellä ollut tietoa julmuuksista ja Khmer Rouge jouk-
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kojen päällikkö puolestaan väitti, ettei hänellä ollut todellista valtaa määrätä siitä, mitä tapahtui. Onko siis niin, 
että terrorismin synnyttivät punakhmerien pikkumeritokraatit, organisaatioihmiset, jotka kilpailivat hyvän yhteis-
kunnan toteuttamisesta. Vuoden 2008 lopulla Kambodzhassa aloitettiin vihdoin YK:n tukema oikeudenkäynti jäl-
jellä olevia punakhmerien johtajia vastaan. Heidän joukossaan on Tuol Slengin vankilan johtaja, jonka laitokses-
sa surmattiin, tai kidutettiin kuoliaaksi, ainakin 12 000 vankia, maan sivistyneistöä. Kidutuskeskuksen johtaja, 
matematiikan opettaja, teki työnsä täsmällisesti, hän oli uskollinen meritokraatti, kunnon ihminen, joka halusi pa-
remman tulevaisuuden itselleen ja lapsilleen. Hän oli uskonut kommunismiin, joka näytti tuovan uuden tulevai-
suuden korruptoituneeseen ja epäoikeudenmukaiseen maahan, mutta vallankumouksen edetessä hänelle ei jää-
nyt muuta valinnanvaraa, kuin yrittää pitää itsensä ja omaisensa hengissä. Keskitetyissä järjestelmissä merito-
kraateilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin uskoa ja totella. Oikeudenkäynti punakhmerejä vastaan alkoi 30 vuo-
den kuluttua heidän kukistumisestaan ja monet, myös maan entinen kuningas, pitävät oikeudenkäyntiä tarpeetto-
mana. Muutaman iäkkään vanhuksen tuomitseminen on tekopyhä näytelmä, silloin kun syyllisiä oli tuhansia, sa-
toja tuhansia.(2 
     Kun diktaattoreille esitetään kysymys vainoista ja keskitysleireistä, vastaus on ilmeisesti aina sama.  Vaikka 
johtajat olisivat tienneetkin, mitä uskovat meritokraatit, nuo kunnon ihmiset tekivät, he eivät olisi uskaltaneet py -
säyttää prosessia. Ranskan vallankumousta ei voida pysäyttää, siinä vaiheessa valta on jo hajonnut ja luisunut 
keskenään kilpailevien meritokraattien käsiin, muuttunut meritokraattien keskinäiseksi sisällissodaksi. Omassa 
tapahtumaympäristössään syyllisiä olivat kaikki mukaan tulleet organisaatioihmiset, kultinluojat ja toimintamerito-
kraatit, joilla oli aseet ja unelma paremmasta kehityksestä. Sitä paitsi Aasian ideologiset vallankumoukset toisti-
vat vain sen, mitä tapahtui Euroopan rakennemuutoksissa luotaessa keskitettyä ideologista valtiota, delokaalista 
kehitysympäristöä. Kambodzhan tapahtumat olivat mahdollisia, koska maa oli paikallisten kyläyhteisöjen kulttuu-
ri, lokaalinen järjestelmä, joka ei kyennyt toiminaan keskitettyä organisaatiota vastaan. Samalla tavalla keskitetty 
järjestelmä toimi yli paikallisyhteisöjen Natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa, ja samanlainen organisatorinen väki-
valta toistaa itseään nykypäivän Afrikassa. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Kykeneekö delokaalinen valtiokult-
tuuri taistelemaan globaalia väkivaltaa vastaan?     
     Keskitettyjen organisaatioiden elinkaareen kuuluu noitavainojen kausi, joka alkaa silloin kun, ideologinen val -
tajärjestelmä on jo vakiintunut ja koneistojen sisälle tunkeutuu puhdasoppisuus, loputon ideologinen taistelu ase-
mista, oikeassa olemisesta, keskitetystä vallasta. Siinä vaiheessa ideologia muuttuu hirmuvallaksi. Nykyajan ke-
hitysuskovat ehkä ajattelevat, ettei uutta alistamisen ideologiaa enää voi syntyä. Ihmiskunta vapautuu nationalis-
mista, muuttuu lopulta ihmisyksilöiden yhteiskunnaksi, jossa mikään joukkoliike ei enää saa jalansijaa. Vallanku-
moukset tehdään korkeintaan Internetissä, virtuaalitodellisuudessa, ja ne ovat yhtä hetkellisiä kuin muutkin muo-
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ti-ilmiöt. Mutta voiko kehityskulttuurissa organisatorinen väkivalta jäädä kehityksen ulkopuolelle? Tai sitten vallan 
ideologiaa ei enää koeta todeksi, koska vaihtoehtoja ei ole olemassa. 

1) Kuvasarjan (116 kuvaa) löysi Frankfurtista v. 1946 USA:n tiedustelupalvelun upseeri, joka lahjoitti sen 2006 US Holocaust Memo -
rial Museum -museolle (esim. BBC News 27. 9. 2007). Mielisairaisiin, kehitysvammaisiin ja alempiin rotuihin kohdistunutta rotuhy-
gieniaa, eugenetiikkaa ei esim. Natsi-Saksassa toteutettu hallituksen käskystä, vaan se kului aikansa lääkärien ja tutkijoiden omak-
sumaan oppiin ihmislajin pelastamisesta (Burleigh 2000).
2) Khmer Rougen, Punaisten khmerien valtakaudesta ja oikeudenkäynnistä on Internetissä erittäin paljon tietoa, myös pääministeri  
Nuon Cheasta, ylipäällikkö Khieu Samphanista ja Tuol Slengin vankilan johtajasta; mainittu Pol Potin viimeinen haastattelu on jul -
kaistu englanniksi Eastern Economic Review -lehdessä lokakuussa 1997 (Nate Thayer; kirjallisuutta esim. Short 2005). 
3) Suomen kansalaissodassa 1918 kenttäoikeudenkäynnit olivat organisoitua, ideologista puhdistusta, jossa tuomareina toimivat  
ns. tavalliset ihmiset, valkoisten puolella pitäjien yläluokka (Tikka 2004). Järkyttävin esimerkki olivat Jämsän puhdistukset (Rislakki  
2007); vrt. kuitenkin Siro (2009), jonka mukaan punaiset eivät jakaneet kuolemantuomioita enää v. 1918. Kirjallisuudessa on myös  
pohdittu sitä, kuinka totalitarismi syntyy (Kaplan 2001; Arendt 2012) tai miksi hyvät ihmiset ovat tehneet pahaa (Hollins 2008; Tam-
minen 2004). Taustalla tuskin ovat ihmisen evoluutiopsykologiset ominaisuudet, vaan keskitetyt länsimaiset organisaatiot?

 

Ympäristödiktatuurin aika
Keskitetyissä järjestelmissä käydään jatkuvaa sotaa ideologisesta herruudesta. Kehitysuskovien rinnalle nouse-
vat nyt luontomeritokraatit, jotka kilvoittelevat luonnon suojelusta vaatimalla sääntöjä, syyllistämällä ja ilmianta-
malla muita, kilpailijoitaan, niitä jotka voidaan leimata vastaihmisiksi, luonnontuhoajiksi. Seuraavaksi poliitikot ja 
hallintomeritokraatit alkavat kilpailla ilmastonmuutoksen torjumisessa ja tuottavat jatkuvasti uutta luonnonsuoje-
lua, oikeaa moraalia niin kuin ideologialle omistautuneet kaikkina aikoina. Vallan perusta on monopolisoitu, keski-
tetty luontoideologia, joka tuottaa yhä tiukempia luontovaatimuksia ja kulutusnormeja. Jo nyt on luonnonsuojelun 
ympärille syntynyt valvontameritokratia, joka vähitellen ottaa haltuunsa koko ympäristön ja uhkaa muuttaa kult-
tuurin totalitaariseksi ihmisen valvonnaksi. Kysymys on enää siitä, kehittyvätkö nykyiset kansallisuusvaltiot tiu-
kasti valvotuiksi ympäristöyhteiskunniksi vai syntyykö maailmanvaltio, jossa globaalit teknokoneistot valvovat ku-
lutusta niin kuin kaikkea muutakin kulttuuria. Tämäkö on luonnonsuojelun tulevaisuus? Jos historia toistaa it-
seään.
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     Ihmisten välinen tasa-arvo on ollut ikuinen utopia, joka ei ole valtiokulttuurien aikana toteutunut eikä voi enää  
postlokaalisessa maailmassa toteutuakaan. Eriarvoisuutta ei ole saatu häviämään edes sosialistisilla vallanku-
mouksilla, ottamalla tuotannon välineet kollektiiviseen omistukseen. Mutta ainakin ulkonainen samanlaisuus voi-
daan saavuttaa tasaamalla kulutusta. Jokaiselle maailmankansalaiselle määritellään kulutusnormit, jota ei saa 
ylittää, eikä taloudellinen menestys voi silloin erotella ihmisiä niin kuin nykyisen markkinakapitalismin valli tessa. 
Näin ihmislajin ja kulttuurin evoluutio johtaisivat koko ihmiskunnan ykseyteen, kulutuksen demokratiaan.
     Koko maapallon pelastaminen on ihmiskunnan suuri tulevaisuuden projekti, finaalinen päämäärä, ideologioi -
den ideologia. Se kykenee synnyttämään vielä totalitaarisemman diktatuurin kuin aikaisemmat poliittiset aatteet. 
Vihreys muuttuu poliittiseksi kontrolliksi. Uusi valvontadiktatuuri eliminoi ensimmäisenä pois ne vihreät idealistit,  
nykyajan pylväspyhimykset, jotka ovat luoneet luonnonsuojeluliikkeet ja uskoneet, että ihminen voisi palata pai -
kallisiin yhteisöihin, elää luonnollista kulttuuria tasapainossa oman maantieteellisen ympäristönsä kanssa. Tällai -
nen vihreä kulttuuri ei tarjoa riittävästi vallan välineitä taloudelliselle eikä poliittiselle eliitille, niille joille oma yhteis-
kunnallinen valta on tärkeämpi kuin aate. Vihreät europoliitikot ja globaalin maailmankulttuurin myötäjuoksijat te-
kevät luonnon pelastamisesta oman valtansa perustan. He eivät asetu vastustamaan jatkuvasti kasvavaa talous-
järjestelmää tai teknosysteemien globaalistumista, mannervaltioita, vaan ratkaisevat ongelmat syyllistämällä yk-
sityiset ihmiset.
     Vihreän diktatuurin toimintaympäristö on maailmantalous, jonka ydinrakenteita ovat teknosysteemit. Postlo -
kaalinen valvontakulttuuri eliminoi energiakriisit ja muut luonnonkäytön ongelmat suurimittaisilla, maailmanlaajui-
silla tieteellis-teknisillä ratkaisuilla, mutta määrittelee vastapainoksi yksityisten ihmisten kulutusnormit. Niin kauan 
kuin globalisaatio jatkuu, ei ekologisia paikalliskulttuureita voi syntyä, vaan luonnonkäytön ongelmat eliminoidaan 
siirtymällä keskitettyyn luonnon ja ihmisen valvontaan. Maapallon pelastaminen on jo nyt uusi uskonnollinen lä-
hetystehtävä, joka antaa ympäristöuskoville mahdollisuuden tehdä hyvää myös omassa elämässään, kierrättää, 
säästää luonnonvaroja, elää vaatimattomasti, suorastaan askeettisesti – kieltää itsensä ja kokea olevansa hyvä,  
vastuuntuntoinen ihminen. Ympäristönsuojelun alle on muodostunut uutta luontouskoa, nykyajan tietäjyyttä ja 
magiaa; luonnossa kohdataan tuonpuoleisia haltioita, joiden elämää ihminen ei saa häiritä. Kun kulttuurista on 
tullut globaalia massateollisuutta, luontoharrastus, pyhyyden ja tuonpuoleisen olemassaolon kokeminen luonnos-
sa tai oman luonnonpaikan löytäminen ovat korvanneet oman paikalliskulttuurin. Juuri maapallon pelastamista ja 
luontouskontoa tulevat diktaattorit käyttävät hyväkseen luodessaan kaikenkontrolloivia maanosavaltioita ja plane-
taarista kulttuuria. 
   Tulevaisuuden pelastusideologiassa yhdistyvät ateismi, evoluutiouskonto ja tieteellistekninen elämän hallinta. 
Uuden ideologisen kontrolliyhteiskunnan toimijoina ovat  valtavihreät: maapallon pelastamisaatetta hyväkseen 
käyttävät opportunistit,  poliitikot, tutkijat; uuden kulttuurijärjestelmän meritokraatit, organisaattorit;  valvontakes-
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kuksiin linnoittautuneet suojeluviranomaiset, valvontainsinöörit, globaalin pelastusopin ortodoksit ja fundamenta-
listit – perusmeritokraattiset persoonallisuudet. Taloudellinen, tekninen ja poliittinen meritokratia on jo omaksunut  
uuden ekologiakielen ja  suojeluliturgian,  ja  luo ilmastonmuutoksen torjumisesta hegemonioiden hegemonian. 
Vallankäyttäjät ilmestyvät aina paikalle, kun hegemonia täydellistyy ja ideologiasta tehdään kaikkea yhteiskunnal-
lista ajattelua hallitseva poliittinen uskonto. Ideologian avulla voidaan pyhittää oma oikeassa oleminen, eliminoi-
da toisinajattelijat, rangaista väärästä ajattelusta ja vaientaa kuvitellut vastustajat, luontorikolliset, ne jotka eivät  
ole pikkumeritokraattien kehityskuorossa mukana. Oikeaoppiset ovat aina erottautuneet niistä toisista. Näin on 
tapahtunut  kaikkien ”hyvien aatteiden”  historiassa,  niin  korkeauskontojen kuin sosialististen tai  kapitalististen 
ideologioiden saatua yhteiskunnallisen valta-aseman. 
     Postlokaalisessa kulttuurissa tieteellistekniset tuotannon, hallinnon ja ympäristönsuojelun teknosysteemit kil -
pailevat täydellisestä tulevaisuuden hallinnasta. Tutkimus on jo keskittynyt tuottamaan kontrollitietoa, luonnontu-
hon uhkakuvia, kuluttamisen mittareita, mipsejä, hiilijalanjälkiä ja selkäreppuja, jotka ripustetaan yksityisten ih-
misten hartioille. Kysymys on nimenomaan yksityisistä ihmisistä. Uusi valtameritokratia tulee määrittelemään tar-
koin yksilöiden kulutusnormit, asumisen ja elämisen standardit, sen sijaan globaaleja markkinavoimia, ”hallittua 
talouskasvua”, ”kestävää kehitystä” tai jatkuvasti keskittyvää maailmakulttuuria valvontameritokratia ei aseta ky-
seenalaiseksi. Valvontahegemonia turvaa eliittiluokan aseman ja elämänmuodon, karsii vähitellen pois riski-ihmi-
set, perinnölliset häviäjät, ja pelastaa maapallon tulevaisuuden. Tulevaisuuden ideaali on uusi ihminen, uuden 
evoluution tuote, tieteellistekninen älytuote, luomakunnan ihme, joka tarvittaessa voidaan koota varaosista.(1
     Noitavainot kuuluvat keskitettyjen ideologioiden sisäiseen kehityshistoriaan. Tuskin kukaan aikansa ihmisistä 
todellisuudessa uskoi noitiin tai diabolismiin, mielikuvituksellisiin kertomuksiin paholaisen palvontariiteistä, joihin 
luudalla lentävät noidat muka kokoontuivat, paitsi kirkollinen pikkumeritokratia, jolle noitausko antoi ennen näke-
mättömän henkisen vallan. Aikansa meritokraatit: papit ja hurskaat maallikot, ristinoppineet yhteiskunnalliset vai-
kuttajat loivat noitadiskurssin, alkoivat etsiä noitia ja laatia yhä tarkempia tutkimus- ja kuulusteluohjeita, joiden 
avulla kristinuskon viholliset tunnistettiin. Neuvostoliitossakaan tuskin kukaan uskoi, että rangaistusleireille tuomi-
tut olisivat olleet kansanvihollisia ja syyllistyneet niihin tekoihin, joista heitä oikeudessa syytettiin. Mutta kukaan 
aikansa yhteiskunnallinen vaikuttaja ei uskaltanut asettaa noitavainoja kyseenalaiseksi, silloin kristillinen usko tai 
kommunistinen ideologia, koko järjestelmä, paratiisioppi, olisi muuttunut epäuskottavaksi. 
     Kirkollisissa noitavainoissa tuomiot perustuivat kristillisiin maailmankuviin ja raamattuun, joiden avulla vastaih-
minen voitiin määritellä. Kommunistimaissa syyllistäminen palveli oikeaa poliittista ideologiaa, uskonnollistettua 
poliittista doktriinia, jonka avulla keskitetty meritokratia määritteli vastustajansa, kilpailijansa. Ympäristönsuojelun 
diktatuurissa kontrolli perustuu jo tieteellisteknisesti täydelliseen tutkimukseen. Ubiikki valvontatekniikka määritte-
lee, mikä on kehitysdiabolismia ja ympäristöpaholaisten oppia, laskee maailman ihmisille oikeat kulutusnormit,  
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mittaa kuinka suuri on kulloinkin se ympäristörikos, johon vastaihmiset syyllistyvät. Poliittinen diktatuuri vaihtuu 
insinöörien hirmuvallaksi. Ideologiaa ei enää tarvitse perustella, automaattikoneisto huolehtii ympäristömoraalis-
ta. Uudet ideologiset valtajärjestelmät ovat ottaneet käyttöön myös uudet menetelmät tuottaa hidas, tuskallinen 
kuolema: ristiin naulitsemisen, inkvisition kidutuskoneet, keskitysleirit. Kaikki mikä uhkaa kestävää kehitystä ja 
maapallon biokapasiteettia, voidaan löytää ja eliminoida. Yksikään kehitysmeritokraatti ei uskalla kyseenalaistaa 
ympäristödiktatuurin kulttuurista perustaa, muuten koko tieteellistekninen kehityskultti menettäisi uskottavuuten-
sa. Postlokaalisen kulttuurin finalisaatiossa toteutuu kehitysmeritokratia, uskonnollistettu evolutionismi ja funda-
mentaalisen ekologismin hegemonia.(2 

1) Pelastusohjelmiin on jo sisällytetty henkilökohtaisia kulutusnormeja (esim. Monbiot 2006; Salonen 2010; van Deth – Scarbrough 
1998), hiilijalanjälkien ja muiden luonnon kuormitusta mittavien indeksien (MIPS material input per service unit) laskeminen on ollut  
jo vuosia käynnissä, etenkin Saksassa. Siirtyminen kaiken henkilökohtaisen kulutuksen mittaamiseen on vain ajan kysymys. Kanta-
solututkimus on jo pitkään luvannut luoda ihmiselle varaosajärjestelmän. Worldwatch-institute, Maailman tila 2010. Suomalaisten 
ympäristöasenteita on selvittänyt mm. Tilastokeskus (Tanskanen 1997; Suomalaiset ja ympäristö 2002; Järvinen 1995).
2)  Vihreä Elämänsuojelun Liitto, jossa olen mukana ja laatinut pääosin sen ensimmäisen periaateohjelman (1986), kuuluu niihin sy -
vänvihreisiin järjestöihin, jotka uskovat, että maailman pelastussuunnitelmat voivat perustua uuteen paikalliseen teknologiaan, joka 
toimii paikallisen luonnon ehdoilla. Paikallisen teknologian ympärille voi syntyä yhteisöjä, uusia toimeentulon muotoja, lähiruokaa ja 
syväekologinen elämänmuoto ilman globaalia kontrollia (VESL:n periaateohjelma ja Pentti Linkola, Luonnos vihreän liikkeen tavoite-
ohjelmaksi 1986; Ekström 2010, Linkola 1979; 1989; 2004; Mikkonen 1993; Paloheimo 1989; 1991; Vilkka 1996; 1998; 2003). Toi -
senlainen tulevaisuus voisi olla mahdollinen, jos alettaisiin rakentaa paikallisia kulttuurijärjestelmiä samalla kiihkolla kuin nyt keski-
tettyä globalisaatiota.
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Yhteisöistä vapautuminen

 

Moderni, yksilöllinen, vapaa ihminen on repinyt sosiaalisen ympäristönsä hajalle, mutta vaatii  
että hänen omaan elämäänsä on saatava takaisin pysyvät ihmissuhteet, keskinäinen solidaari-
suus ja lähimmäisenrakkaus. Yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma, keskinäinen auttaminen, vel-
vollisuudet toisia ihmisiä kohtaan eivät kuulu moderniin urbaaniin kehityskulttuuriin ja katoavat  
lopullisesti  postlokaalisesta  yhteiskunnasta.   Ihminen on vapautettu  kaikista  paikallisuuden  
ajan rakenteista ja moraalisista kahleista. Yhteisöllisyyden tilalla on nyt globaali vastuu.

Yhteiskuntamoraalin rakennemuutos

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 137



Paikallinen moraali
Postlokaalisessa ympäristössä hyvyys ja pahuus ovat nekin kokeneet rakennemuutoksen ja korkeauskonnoille 
on tullut yhä vaikeammaksi määritellä, mikä on syntiä, yhteiskunnan kannalta pahaa, sellaista joka rikkoisi ihmis-
ten välistä yhteiselämää. Thaimaan buddhalaisissa kylissä monet haastatelluista kysyivät, onko nykyisin enää 
mikään syntiä? Kyläläisten uskon perustana oli ollut oikeudenmukaisuus, kohtalon lait, jotka olivat ikuisia. Paha, 
vääryyttä tehnyt ihminen sai rangaistuksensa joko tässä elämässä tai kuoleman jälkeen. Syntinen ihminen joutui  
kadotukseen tai sai kärsiä rangaistuksensa seuraavassa elämässään, hän joutui syntymään uudelleen ihmistä 
alemmaksi olennoksi, eläimeksi. Toisaalta yhteisöllinen hyvyys on ollut jotain sellaista, joka palkitsi ihmisen joka-
päiväisessä elämässä, varjeli pahalta ja toi yliluonnollista onnea, jota ei muuten voinut saada.  Hyvän ihmisen 
elämä kasvoi hyvyyttä, siunausta, joka seurasi hänen sieluaan seuraavaan elämään, hänen jälkeläisilleen. Us-
konto asetti ihmiselle päämäärän, joka toi siunausta kaikkien yhteisön jäsenten elämään. Agraariyhteiskunnissa 
ihmisen tuli niittää sitä, mitä oli kylvänyt. Jos tuonpuoleista rangaistusta ei enää olisi, ei thaimaalaisen kyläihmi-
sen mielestä uskonnollakaan olisi mitään merkitystä. Mitä tehdään uskonnolla, joka ei kykene vastaamaan hyvän 
ja pahan ongelmaan?(1
     Yhteisömoraali, hyvyyden sivistys, humanistinen taide ja filosofia ovat syntyneet paikallisuuden aikakaudella.  
Vuosituhansia, sukupolvesta toiseen kristinuskon papit, buddhalaiset munkit, bramiinit, imaamit ovat puhuneet ja 
kirjoittaneet synnistä, anteeksiannosta, lähimmäisenrakkaudesta, siitä mikä on ihmisyyttä. Yhteisömoraalin on 
määritellyt ennen kaikkea agraarinen kyläympäristö, se on luonut lähimmäisen ja naapurin. Korkeauskontojen 
pyhät kirjat ovat syntyneet maanviljely-yhteisöjen vakiintuessa; ne ovat maata viljelevän ihmisen uskontoja. Met-
sästäjä-keräilijät, paimentolaiset ja liikkuvat kaskiviljelijätkin ovat jääneet pitkään korkeauskontojen levinneisyy-
den ulkopuolelle, pakanakansoiksi. Yhteisömoraali kuului agraarisen ekosysteemin ydinrakenteisiin, siihen pe-
rustui se sosiaalinen voima, joka on vuosituhansien ajaksi tehnyt maanviljelystä ns. suurten sivilisaatioiden pe-
rustan. Paikalliset yhteisöt tarvitsivat käyttäytymissääntöjä, moraalikoodeja, hyviä tapoja, joilla toisille ihmisille 
osoitettiin kunnioitusta. Kun paikallisuus katoaa, mitä yhteisöllisestä moraalista jää jäljelle? Ei mitään! Postlokaa-
linen olemassaolo on oman egon näyttämistä, kaikenvoittavaa itsekkyyttä, omien oikeuksien loputonta vaatimis-
ta.
    Ihmiskunnan kulttuurihistoriassa on käyty suuri ekologinen taistelu paimentolaisten ja maanviljelijöiden kesken 
niin Aasiassa kuin Euroopassakin. Vähitellen maata viljelevät kansat voittivat ratsastavat paimentolaiset; heidän 
voittonsa muistomerkkejä ovat mm. Kiinan muuri. Antropologiassa tunnetun teorian mukaan yhteistyötä ja ku-
rinalaisuutta tarvittiin ennen kaikkea kasteluviljelyä harjoittaneissa kulttuureissa, niissä yhteiskunnan järjestystä 
alkoi kaikkialla ylläpitää absoluuttinen auktoriteetti, yksinvaltainen kuninkuus.(2 Agraarikulttuurit synnyttivät muu-
rien ympäröivät kaupungit, kaupunkivaltiot ja dynastiat, maata viljelevät kansat ovat rakentaneet pyramidit, suu-
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ret temppelit kuten Angor Wat. Viljelevät kulttuurit alkoivat hallita ja muuttaa ympäristöään kokonaan uudella ta -
valla ja luoda yhteisöjä, joissa ihminen sidottiin kurinalaiseen yhteistyöhön, yhteiseen toimeentuloon ja yhteiseen 
kohtaloon.  Agraarikulttuurien monumentteja rakennettiin vuodenaikoina, jolloin ei ollut viljelytyötä, niin kuin Aa-
siassa kylätemppeleitä vielä nykyisinkin. Rakentaminen oli sosiaalista ajan käyttöä, yhteinen voimannäyte, ei or-
jatyötä niin kuin evolutionistit uskovat. Yhteisessä työssä, talkoissa, nähtiin mitä itse kukin oli kyläläisenä, ennen 
kaikkea millainen kukin nuori oli joukon jäsenenä, työntekijänä ja mahdollisena aviopuolisona. 
   Kulttuurijärjestelminä agraarikylät ovat olleet yhä yksipuolisemmin riippuvaisia maasta, vuoden sadosta, kas-
vusta, luonnonsuhteista; ne joutuivat myös kilpailemaan muiden kansojen kanssa, pitämään kiinni isiensä maas-
ta. Agraarikulttuureissa syntyi viljellyn maan yksityisomistus, erityisesti Lähi-itä on ollut alue, jossa maasta tuli jo 
varhain yksityistä omaisuutta, sukujen perintömaata, kun Euroopan, Aasian vieläpä Etelä-Amerikankin agraari-
kulttuureissa pellot kuuluivat pitkään koko kylälle ja jaettiin taloille yleensä perheiden tai sukujen jäsenmäärän 
mukaan. Näin oli agraarisessa Länsi-Suomessakin ennen isoa jakoa (1750-). Yksityisomistuksen vakiintuessa 
maa alkoi kasaantua harvojen käsiin samalla tavalla kuin nykyisin yksityinen pääoma, Eurooppaan syntyi  ylikan-
sallisen maa-aateliston hallitsema ns. feodaaliyhteiskunta, jonka rakenteita oli mm. maaorjuus. Maanomistuksen 
keskittyminen johti lopulta sisällissotiin ja vallankumouksiin, kulttuurijärjestelmän hajoamiseen. 
  Kulttuuriantropologian  näkökulmasta  Mooseksen  laki  vakiintui  israelilaisten  siirryttyä  paimentolaisuudesta 
maanviljelykseen ja asetuttuaan asumaan kiinteisiin kyliin. Lain avulla opetettiin paimentolaisten sukuyhteiskunta 
elämään agraariyhteisöissä. Kymmenen käskyä, ankarat rangaistukset sukupuolimoraalin ja insestikieltojen rik-
komisesta, raiskauksesta, väkivallasta ovat olleet vahvojen yhteisöjen moraalikoodeja, ne ovat vallinneet Euraa-
sian vanhoissa agraarikulttuureissa, kasteluviljelydynastioissa, aikansa sivistyksen keskuksissa. Mooseksen lain 
loputtomat määräykset temppelin rakentamisesta ja uhraamisesta eivät nekään olleet jumalaa vaan israeli laisia 
itseään varten. Niillä säädettiin, kuinka heidän tuli suorittaa riitit ollakseen oikeita israelilaisia, samaa kansaa. Uh-
rit kuuluivat siirtymäriitteihin, vuosittaisiin merkkipäiviin ja paikallisten ihmisten elämän tapahtumiin, ne antoivat 
uhraajille  identiteetin,  sitoivat  Israelin  heimot  omiin kulttipaikkoihinsa ja  yhteisiin  sosiaalisiin  normeihin.  Papit  
muistuttivat jatkuvasti israelilaisia yhteiskunnallisista velvollisuuksista ja jatkoivat oikeutta. Vanhan testamentin 
profeetat julistivat toinen toisensa jälkeen jumalan tuomiota Israelin kaupungeille, jotka olivat lakanneet kunnioit -
tamasta lakia, joissa oli syntynyt kohtuuttomia tuloeroja, joissa köyhät, lesket ja vanhukset eivät saaneet oikeut-
ta, virkamiehet ottivat lahjuksia, vahvemmat käyttivät häikäilemättömästi hyväkseen heikompia ja ahneet palveli-
vat vieraita jumalia saadakseen jotain erityistä etua itselleen. Sellaiselta Israelilta otettaisiin pois se maa, jonka 
jumala oli kansalleen antanut.  
    Paikallisyhteisöissä raja moraalisen ja epämoraalisen välillä oli selkeä: ei saanut tehdä toisille sellaista, mitä ei  
soisi muiden tekevän itselleen. Kristinuskon tai buddhalaisuuden käskyistä ”älä tapa” ja ”älä varasta” ovat itses-
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tään selviä; ”älä tee huorin” ja ”älä käytä huumaavia aineita” ovat normeja, joita ilman paikallinen yhteisö ei yksin -
kertaisesti voi säilyä olemassa. Tappamisen kieltävä käsky koski paikallisia ihmisiä, keskitettyjen organisaatioi-
den, armeijoiden ja  ideologisten järjestelmien piirissä tappaminen on aina ollut hyväksyttyä, välttämätöntä, jopa 
sankarillista. Siveettömyys ja juopottelu tuhosivat väistämättömästi kylien sisäisen ilmapiirin, ne ovat olleet epä-
moraalisuutta, jota paikallisyhteisöt ovat aina pyrkineet kontrollimaan ja torjumaan. Raamatussa, apostolien kir-
jeissä toistetaan toistamiseen niitä syntejä, joita vastaan kristinusko taisteli: "Niitä ovat siveettömyys, saastai-
suus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, 
lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen”. Hyvän yhteisön ominaisuuksia olivat keskinäinen 
"rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä... Emme saa tavoitel-
la turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme." (esim. Paavalin kirjeet efesolaisille ja kolossalaisille.)  
Kristityn tuli antaa anteeksi, rakastaa kansaihmisiään, auttaa muita ja toisaalta torjua sellainen käyttäytyminen, 
joka uhkasi hajottaa yhteisön.     
    Kaikissa paikalliskulttuureissa sosiaalista moraalia on pitänyt yllä kunnia ja häpeä. Jokainen yhteisön jäsen 
joutui olemaan kasvokkain muiden kanssa, hyvä käytös toi kunniaa ja arvostusta kyläläisten keskuudessa, syyl-
listyminen johonkin väärään oli häpeällistä. Syyllinen menetti ”kasvonsa”, kunniansa, ja julkinen häpeä ulottui 
hänen perheeseensä, koko sukuunsa. Kysymyksessä oli perheen ja lopulta koko kyläyhteisön maine. Niin kuin 
antropologiassa on tapana ilmaista, jokainen oli vastuussa teoistaan perheelleen, suvulleen ja yhteisölleen, jopa 
sukunsa vainajille ja asuinpaikkansa yliluonnollisille haltioille. Perheet ja suvut pitivät huolen jäsentensä moraa-
lista. Ihmisen tuli elää kunniallisesti, rehellisesti, aiheuttamatta häpeää itselleen ja yhteisölleen. Paikalliskulttuu-
reissa hävettävää oli syyllisyys, hyvien tapojen rikkominen tai moraalinormeista poikkeaminen, paha teko toista 
ihmistä kohtaan; häpeäkin oli yhteisöllistä. Paikalliskulttuurien etiikan mukaan rikoksen tekijän tuli saada rangais-
tus, ilman hyvitystä eivät vääryyttä kärsineet voineet saada oikeutta, mutta ihminen oli vastuussa myös elinympä-
ristölleen, sukunsa vainajille, ihmisen kohtaloa säädelleille voimille; pahuus toi yliluonnollisen kirouksen koko yh-
teisön päälle. Käsitteet synti, kunnia, häpeä tai kirous määrittelivät kulttuuriset välineet, joilla voitiin palkita ja ran-
gaista yhteisöjen jäseniä, niillä identifioitiin yhteisöä vastaan rikkoneet, leimattiin syylliset julkisesti ikään kuin 
poltinmerkillä.   
   Korkeauskontojen moraalikoodit  olivat  konkreettisia  käskyjä,  joilla  pyrittiin  turvaamaan yhteiselämä,  mutta 
myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kaikkien yhteisön jäsenten oikeudet toimeentuloon, viljeltyyn maahan. Eu-
roopan korkeakulttuureissa kristinusko ei ole kyennyt torjumaan eriarvoisuutta, luomaan ihanneyhteiskuntaa, uto-
piaa. Mikä ideologia voisi torjua eriarvoisuuden postlokaalisessa maailmassa, jossa tuloerotkin ovat jo kasvaneet 
globaalille tasolle? Postlokaalisessa ympäristössä yhteisöllistä häpeää ei enää voi kukaan tuntea, hyvyys on käy-
mässä  tarpeettomaksi.  Moraalistakin  on  tullut  yksilöllistä,  yksityistä  ja  henkilökohtaista.   Tulevaisuuden 
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yhteiskunnan  pelisäännöt  määritellään  digitaalisessa  todellisuudessa  ja  julkisesta  kontrollista  huolehtivat 
tieteellistekniset valvontalaitteet ja tiedotusvälineet.(3 

1) Viittaukset Thaimaahan perustuvat kirjaan "Kohtalon lait eivät katoa" ja haastatteluaineistoon, jota säilytetään Kulttuurien mu -
seossa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkistossa (Helsinki).
2) Ekologisten kulttuurijärjestelmien vaiheista on laaja-alaisesti kirjoittanut Ribeiro 1968 (Sarmela 1979). Karl Wittfogelin ns. hydrau -
lic-teoria valtiokulttuurien synnystä, ks. tarkemmin Carneiro 1970. 
3) Häpeän merkitys näkyi mm. kunniamurhissa ja muissa rangaistuksissa, joita suvun jäsenet olivat velvollisia toimeenpanemaan;  
julkinen häpeärangaistus (häpeäpaalu, jalkapuu) oli ankara rangaistus (Lidman 2011). Suomessakin vuoden 1678 kirkkolain mu-
kaan salavuoteuteen langenneiden oli jumalanpalveluksen aikana ennen saarnaa tultava kirkon eteen seisomaan sitä varten tehdyn 
laudan päälle julkisesti ripitettäviksi, tunnustamaan syntinsä ja pyytämään anteeksi seurakunnalta (IX. luku).

Hyvä kyläläinen
Yhteisömoraali vallitsi elinympäristössä, johon jokainen syntyi ja jossa hän uskoi elävänsä kuolemaansa saakka. 
Paikallisyhteisöissä ihmistä ympäröivät perhe, sukulaiset ja naapurit; yhteisö seurasi jokaisen kyläläisen elämää, 
lapsuutta, aikuistumista, avioitumista ja kuolemaa, ja kaikissa elämän vaiheissa häntä arvioitiin myös naapurina 
ja kyläläisenä. Erityisesti Aasian tiheään asutuissa kylissä yhteisömoraali on hallinnut jokapäiväistä elämää, naa-
purien välistä kanssakäymistä, koko kulttuuria. Epämoraalista oli se, mikä rikkoi kyläyhteisön ”hyvää elämää”,  
naapurien keskeistä harmoniaa ja kyläyhteisön yhteistä selviämistä. Häiriköt, rikoksiin sortuneet, seksuaalinor-
meja rikkoneet on tavalla tai toisella torjuttu, heitä on rangaistu tai heidät on ajettu pois kyläyhteisöstä. Nykyisin 
suurin uhka ovat huumekauppiaat. Paikallisyhteisöjen rangaistukset ovat olleet ankaria, mutta niitä ei ole pantu 
toimeen antamatta syyllisille mahdollisuutta tehdä parannus ja korvata tekonsa. Kyläyhteisössä syyllisetkin tun-
nettiin heidän lapsuudestaan saakka, rangaistus on ollut viimeinen keino ja se hyväksyttiin, koska kysymyksessä 
oli oman yhteisön säilyminen, oman perheen ja lasten tulevaisuus. Yhteisömoraalin taustalla on myös vanhem-
pien ikuinen huoli lastensa selviytymisestä.(1  
     Sukusidonnaisissa kulttuureissa on ollut voimassa normi, että sukulaisia on autettava, se oli primordiaalinen,  
syntymässä saatu velvollisuus. Kyläyhteisöjen piirissä keskinäinen tai vastavuoroinen avunanto koski naapureita, 
kaikkia kylän asukkaita. Agraarikylissä ihmiset jakoivat saman toimeentulon, elämänmuodon ja kuuluivat pysy-
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västi samaan paikallisyhteisöön. Kylät selvisivät yhdessä, vastavuoroinen yhteistyö oli välttämätöntä, naapuriapu 
kuului toimeentulostrategiaan. Juhlissa ja riiteissä vuoden tuotanto uudelleenjaettiin yhteisön jäsenten kesken,  
folklore, uskonto, kulttuuri kokonaisuudessaan piti yllä keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja hyviä ihmissuhteita. 
     Thaimaankin kylissä hyvä ihminen oli sellainen joka ”auttoi muita”; tämä määritelmä sisälsi kaiken olennaisen.  
Hyvä ihminen oli avulias, epäitsekäs, otti huomioon muut kyläläiset eikä tietoisesti pahoittanut naapuriensa miel -
tä. Auttaminen tarkoitti mukana oloa muiden kyläläisten elämässä. Hyvällä kyläläisellä oli päämäärä, jota kunnioi-
tettiin, ja häntä itseään seurasi menestys, siunaus niin tässä kuin tulevassa elämässä. Kylissä oli myös tärkeää, 
että käyttäytyi ymmärtäväisesti eikä koskaan menettänyt malttiaan. Arvokkuus on buddhalaisessa maailmassa 
tärkeä asia, jokaisen tuli säilyttää tyyneytensä ja mielensä tasapaino millaisiin ristiriitoihin joutuikin. Ihmiset olivat 
pienestä  pitäen oppineet  hillitsemään aggressioitaan,  hymyilemään ystävällisesti,  Thaimaa on yhä ”hymyjen 
maa”. Kukaan ei voinut nolata itseään enempää kuin se, joka menetti itsehillintänsä ja alkoi raivota. Paikallisyh-
teisöissä ovat vallinneet ”hyvät tavat”, kohteliaisuussäännöt ja käyttäytymisnormit, joilla toisille ihmisille osoitettiin 
kunnioitusta. Hyvät käytöstavat, lasten opettaminen tottelemaan, huolehtimaan velvollisuuksistaan toisia ihmisiä 
kohtaan ovat olleet välttämättömiä, ilman toisten ihmisten huomioon ottamista ei yhteisöllisyyttä olisi voinut syn-
tyä eikä olla olemassa. 
     Arvostetun kyläläisen ominaisuuksia on kaikkialla paikallisyhteisöissä ollut vieraanvaraisuus, avuliaisuus, hy-
väsydämisyys, epäitsekkyys, toisista välittäminen, kohteliaisuus; nykyisin puhutaan empatiakyvystä. Thaimaan 
kyläläiset sanovat, että hyvää ihmistä ympäröi rauha, minne hän menikin. Nämä ihmiset, naapurit, loivat sen il -
mapiirin tai hengen, jonka hyvässä yhteisössä toivottiin vallitsevan. Kyläyhteisöt ovat kaikkialla osoittaneet kun-
nioitusta vanhuksille, jotka olivat eläneet hyvän elämän perheensä jäseninä ja kyläläisinä. Thaimaan kylissä he 
istuvat yhä kunniapaikoilla temppelissä, hautajaisissa ja yhteisissä kokoontumistilaisuuksissa. Arvostus oli palkin-
to, jonka jokainen vanhus saattoi saada osakseen, se kuului kylän matriarkoille ja patriarkoille, ja he itse olivat yl -
peitä eletystä elämästään. Kunnioitettujen vanhusten hautajaisissa jokainen kyläläinen halusi olla läsnä, jättää 
heille jäähyväisensä ja pyytää anteeksi, jos olivat heitä vastaan rikkoneet. Hautajaisissa kerrattiin kyläläisenä 
olemisen etiikka, korkeauskontojen perussanoma: lähimmäisenrakkaus, anteeksianto, myötä eläminen ja toisten 
huomioon ottaminen.
     Talonpoikien kulttuurikaudella aina toiseen maailmansotaan saakka Suomen maaseudun sankareita olivat 
pellon raivaajat, ahkerat maanviljelijät ja ankarat työmiehet; emännät, jotka huolehtivat hyvin talon ruokakomen-
nosta, karjanhoidosta, kasvattivat lapsensa kunniallisiksi ihmisiksi. Hyvä isäntä piti  kartanonsa järjestyksessä,  
peltonsa hyvässä kunnossa, auttoi naapuriaan. Länsisuomalaisissa kylissä arvostettiin työntekoa ja järjestystä, 
viivasuoria pellonojia. Kirkollisen hallitusvallan aikana isäntäväen tuli pitää huolta myös palvelusväkensä käyttäy-
tymisestä, heidän kunniallisesta elämästään. Isännän ja emännän elämäntehtävä oli huolehtiminen, heidän tuli  
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pitää huolta omasta väestään ja myös kylän vähäosaisista, ruotuvaivaisista. Häissä, hautajaisissa ja kinkereillä  
talon tuli huolehtia vieraista, ruokkia koko kylä, jakaa varallisuutta, jota taloon oli karttunut. Agraarikylissä sanka-
ruus oli jotain sellaista, joka koitui lähimmäisten ja naapurien hyväksi.(2 
     Paikallisyhteisöjen ”arvot” seurasivat itsenäistyvän Suomen valtioyhteisöön.  Hyvän kansallisvaltion utopia ki-
teytettiin käsitteisiin ”koti, isänmaa ja uskonto”. Itsenäisessä Suomessa isänmaa oli ”kansankoti”, jossa vallitsi  
oma kansallinen kulttuuri ja kristillinen valtionuskonto, kansankirkko. Hyvä suomalainen uhrasi itsensä isänmaan-
sa puolesta ja oli valmis antamaan omastaan, jotta kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus turvalliseen toimeentu-
loon. Esimerkkinä isänmaakasvatuksen hengestä olen monta kertaa ottanut esille Pikkulottien, Lotta Svärd -jär-
jestön nuoriso-osaston säännöt, tytöille tarkoitetut kymmenen käskyä. Niissä tyttöjä kehotetaan olemaan hyviä,  
rakastamaan Jumalaa, kotiaan ja isänmaataan yli kaiken, tottelemaan kuria ja täyttämään ilomielin velvollisuu-
tensa. Pikkulotan tuli olla rehellinen ystävä, elää lähimpiensä apuna, ympäristönsä ilona ja kasvaa kansalleen 
kunniaksi. Epäitsekkyys, toisista välittäminen, siveellinen käytös olivat aikuistuvien tyttöjen kauneimpia ominai-
suuksia.(3 Ennen toista maailmansotaa kansallisvaltio oli vielä velvollisuusyhteiskunta, jossa lapset kasvatettiin 
sopeutumaan valtioyhteisöönsä. Hyvä kyläläinen oli Suomessakin vaatimaton, hiljainen ja häveliäs, kiitollinen ja 
kuuliainen vanhemmilleen, solidaarinen omalle yhteisölleen, isänmaalle. Postlokaalinen maailma on kilpailuyh-
teiskunta, jossa näillä ihanteilla ei enää ole arvoa. Nykyisin nuorten tulee kasvaa itsenäisiksi, täyteen omia vah-
vuuksia,  voitontahtoa. Hyvää ihmistä määritteleviä termejä ovat avoimuus ja kriittisyys, niillä tarkoitettaneen ky-
kyä itsensä esiin tuomiseen ja toisten arvostelemiseen, sekä suvaitsevaisuus, joka rajoittuu yleensä vapaamieli-
syyteen omien halujen tyydyttämisessä.
    Suuren rakennemuutoksen jälkeen, siirryttäessä delokaaliseen ja vähitellen postlokaaliseen yhteiskuntaan vel-
vollisuuksien tilalle ovat tulleet oikeudet, tai korostetusti yksilönoikeudet. Kehityksen utopiana on oikeusyhteis-
kunta, jossa demokratia perustuu kansalaisten oikeuksille. Velvollisuuksista ei julkisessa diskurssissa enää pu-
huta eikä postlokaalisessa ympäristössä ole muuta kuin oma teknosysteemi ja harrastus- tai vertaisryhmä, jonka 
sisällä pitempiaikaista solidaarisuutta voi vielä olla olemassa. Kun hyvät kyläläiset katoavat, loppuu yhteisöllisyys 
ja ihmiskunta siirtyy globaalien laumaihmisten, massayksilöiden maailmaan. Postlokaalisesta ihmisestä uhkaa 
kasvaa loputtoman itsekeskeinen, aggressiivinen, narsistinen; hänen ympäristöstään ilmeisesti katoavat sellaiset 
käyttäytymisnormit kuin säädyllisyys, muiden ihmisten huomioon ottaminen, hienotunteisuus. Nyky-ympäristön 
voittajia ovat voittajat, vaatijat ja etuilijat niin työssä kuin vapaa-aikana. Jo nykyajan ns. yksilöihminen  valittaa 
kaikesta, kantelee, syyttää, vaatii huomiota; tekee loputtomasti valituksia hyvinvointivaltion palveluista, poliisista 
ja virkamiehistä. Nuoresta pitäen nykyihmisellä on ikään kuin oikeus menettää malttinsa, oikeus raivota, solvata,  
pilkata muita sosiaalisessa mediassa, julkaista "vihapuheitta", rikkoa ihmissuhteensa. 
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   Postlokaalisen massakulttuurin ns. arvot ovat jo päinvastaiset kuin entisajan kasvatusoppaiden elämänohjeis-
sa. Hyvyys on julkista menestymistä, ihmistä mitataan sen mukaan kuinka korkealle hän on noussut globaalissa 
hierarkiassa tai kuinka suuri media-arvo hänellä on. Postlokaalinen ihminen vapautetaan velvollisuuksista muita 
kuin itseään kohtaan. Modernissa uskontoneutraalissa yhteiskunnassa vallitsee jo nyt minäuskon markkinat. Yh-
teisöllisen hyvän sijasta delokaaliset ja varmaan myös postlokaaliset ihmiset etsivät onnea vain itselleen, uskovat 
astrologiaan, ennustajiin, skientologiaan, ihmeparannuksiin, ruokaterapiaan; harrastavat rajatieteitä, parapsyko-
logiaa, uustaikuutta ja samanismia, saatananpalvontaa, sielunvaellusoppeja. Ateistinen yliluonnollisuuden kaipuu 
egoistista itseuskoa, itsepalvontaa. Epäitsekkyys on häviäjien ominaisuus, se ei kuulu niihin ”menestystekijöihin”, 
joilla kilpailuyhteiskunnan jäsenet selviävät ja luovat turvallisen tulevaisuuden. Päinvastoin: itsekkyys, jopa psy-
kopaattinen kunnianhimo ovat hyveitä, positiivisia ominaisuuksia, jotka tuovat kulttuurista arvostusta ja menes-
tystä. Muunlaisilla ihmisillä ei ole enää tulevaisuutta; historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta hallitsevat maailman 
suurimmat hedonistit ja narsistit. Hyvä länsimainen ihminen on sellainen, joka lyönyt alas kaikki lähimmäisensä. 

1) Huumeista on länsimaiden tapaan tullut Thaimaassakin kylien suurin uhka, vanhemmat, jotka tekevät kaikkensa kouluttaakseen 
lapsensa, hyväksyivät taannoin sen, että hallituksen sodassa huumeita vastaa kylien turvallisuusjoukot ja poliisi surmasivat paikalli -
sia huumekauppiaita, jotka monista varoituksista huolimatta eivät lopettaneet.  
2) Länsisuomalaisen kyläyhteisön elämänmuodosta ja perinteistä voi saada tietoa Suomen kansankulttuurin kartastosta (Vuorela 
1975; 1976) ja Suomen perinneatlaksesta (Sarmela 1994; 2007). Kylissä arvostetuista ihmisistä on tietoa SKS:n arkiston Ulla-Maija 
Peltosen ja Ilona Kemppaisen vuosina 2002–2003 järjestämästä kyselystä "Sankareita, onko heitä". 
3) Vrt. Simola 2009; Nevala-Nurmi 2012.

Synnitön ihminen
Postlokaalisessa kulttuuriympäristössä ei ole enää rakenteita, jotka ylläpitäisivät yhteisöllistä moraalia, paikalli-
suuden ajan käyttäytymisnormeja ja hyviä tapoja. Paikallisten yhteisöjen moraalinormit ovat muuttuneet yhteisöt-
tömän ihmisen yksilönoikeuksiksi, kulttuurin järjestys perustuu yhä tarkempaan yhteiskunnalliseen kontrolliin, jat -
kuvasti kasvavaan lainsäädäntöön, oikeusnormeihin. Ihmissuhteita hoitavat viranomaiset, poliisi, tulevaisuudes-
sa kaikkialle ulottuva digitaalinen valvonta. Suuressa rakennemuutoksessa yhteiskunta privatisoitui ja sekulaaris-
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tui, niin kuin on ollut tapana sanoa. Korkeauskontojen kymmenestä käskystä ei ole enää voimassa juuri mitään 
paitsi perusnormit, ettei toista ihmistä saa suoranaisesti vahingoittaa: älä tapa äläkä varasta. Nykykie len mukaan 
ne ovat normeja, joilla turvataan kansalaisten fyysinen koskemattomuus ja omaisuuden suoja. Sen sijaan ne 
käskyt, joilla luotiin lähimmäisyyden ilmapiiri, ovat jo kadonneet. Paikalliskulttuureissa tärkeä neljäs käsky: kun-
nioita isääsi ja äitiäsi on menettänyt merkityksensä eikä vanhuksilla ole enää kunniasijoja yhteiskunnan näyttä-
möllä. Seksuaalinormeista moderni länsimainen yhteiskunta on vapautunut ja niiden mukana ns. perhearvot ja 
itse perhekin ovat katoamassa. Loput raamatun ohjeista ovat muuttuneet kuriositeeteiksi, teknosysteemit kyke-
nevät aina selittämään ihmisten hyväksikäytön ja voitontavoittelun innovatiivisuudeksi ja kilpailukyvyksi. Yhteisöi-
hmisen tilalle  on syntynyt  yksilöihminen, joka on vapautunut  tai  vapautettu perinteisistä arvoista,  luutuneista 
asenteista, menneisyyden myyteistä ja tabuista, kaikista velvollisuuksista toisia ihmisiä, kanssaihmisiä kohtaan. 
Kehityksen ja kasvun yhteiskuntaa hallitsee kilpailu; kulttuuri elää kansalaisyksilön oman onnistumisen, oman 
voiton ja itsekkyyden varassa, ja ennen pitkää ekologisia voittajia ovat ihmistyypit, jotka kykenevät kaikkein te-
hokkaimmin käyttämään muita ihmisiä hyväkseen. Syntiä voi olla vain omien valvontarajojen rikkominen ja luon-
nonvarojen väärinkäyttö, rikos luontoa kohtaan. Kuolemansynniksi alkaa muuttua luonnon vahingoittaminen ja 
uuden tekniikan väärinkäyttäminen.(1
     Kulttuuriympäristön delokaalistuessa myös korkeauskonnot ovat maallistuneet ja uuteen ympäristöön ovat il -
mestyneet uudet tulkitsijat, jotka sopeuttavat paikalliskulttuurien uskonnolliset näkemykset olemassa olevaan to-
dellisuuteen. Käsitykset tuonpuoleisesta rangaistuksesta ovat muuttuneet, Jumalakin on yksilönvapauden juma-
la, joka vapahtaa uskovat kaikista synneistä; helvettiäkään ei enää ole olemassa sellaisena kadotuksen paikkana 
kuin kristinuskon historiassa.(2 Uskontojen maallistumisen, sekularisaation jälkeen ovat esille nousseet antius-
konnot, kirkon terminaation filosofit. Myyntilistojen kärkeen ovat nousseet uusateistit, joiden ajattelun taustalla on 
evoluutioteoria yhdistettynä tieteellistekniseen kulttuurikehitykseen, ns. humanismiin. Nykyajan ateistien kirjoituk-
sissa korkeauskonnot ovat menneisyyden kulttuurijärjestelmiä, jotka estävät eettisesti kehittyneen yhteiskunnan 
syntymisen, kulttuurievoluution toteutumisen. Sosiobiologien mukaan ihmisellä on sisään rakentuneena tietoi-
suus hyvästä ja pahasta, epäitsekkyyden moraalikoodit ovat jo geeneissä. Uusateistien slogan, maaginen isku-
lause on uskonnoista vapaa yhteiskunta. Se on puhtaan, neutraalin tieteen yhteiskunta, jossa lapset, uudet suku-
polvet vapautetaan kristillisestä kasvatuksesta ja julkisesta kulttuuriympäristöstä poistetaan uskonnolliset symbo-
lit. Ihmistä odottaisi jälleen uusi vapaus. Huomiotalouden keskuksessa ovat olleet maailmankaikkeuden selittäjät, 
fyysikot, tähtitieteilijät, biologit; luonnontieteet siis määrittelisivät tulevaisuuden etiikan, maapallon maailmankat-
somuksen. Uuden kulttuurin idealistit julistavat, ettei uskonnottomuus vie yhteiskunnasta moraalia, lähimmäisen-
rakkautta eikä vastuullisuutta luonnosta ja ihmiselämästä. Ateismin ja anarkismin kaltaiset filosofiat kykenisivät 
valtaan päästyään ratkaisemaan tai pitämään kurissa pahuuden ongelman ja luomaan universaalin evoluutiokult -
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tuurin, jossa puhtaaseen tieteelliseen ajatteluun perustuva kasvatus luo älyllisen, globaalia vastuuta kantavan ih-
misen. Postlokaalisessa ihanneyhteiskunnassa eläisi uskonnollisesta ajattelusta vapautettu maailmankansalai-
nen, uudelleenluovan tieteen ja tekniikan universaali lopputuote, huippuihminen. Kysymys on jälleen ihmislajin 
kulttuurista, uudesta maailmanlaajuisesta valistusfilosofiasta, ei erilaisista paikalliskulttuureista. Korkeauskonto-
jen etiikan, kristilliset hyveet korvaisi usko geeneihin tai ihmislajin korkeimpiin ominaisuuksiin, empatiakykyyn.(3 
     Kulttuuriantropologin näkökulmasta kaikissa luontoiskulttuureissa on vallinnut tietoisuus oikeasta ja väärästä, 
mutta todellisuudessa moraalilla on aina ollut auktoriteettinsa: suku, yhteisö, vainajat tai jumalat, jotka ovat mää-
ritelleet hyvän yhteiselämän ja sen rajat. Paikalliset kulttuurit ovat taistelleet pitääkseen voimassa hyvän elämän 
moraalikoodit, etenkin agraariyhteisöissä, aikansa korkeakulttuureissa on uskottu ankariin lakeihin ja rangaistuk-
siin. Yliopistoeliitti on nyt luomassa uutta valistusfilosofiaa, uskoa tieteellisteknisen kehityksen kaikkivoipaisuu-
teen, uskoa systemaattiseen tiedon organisaatioon, täydelliseen meritokratiaan, jossa puhdas tiede olisi eettises-
ti korkeamman elämänmuodon perusta. Kehitysuskonto, biososiologia, geenitekniikka pitäisi yllä moraalinormit, 
perhearvot, vanhusten kunnioittamisen, hyvinvointiyhteiskunnan. Universaali tiede kykenee tuottamaan fyysises-
ti, psyykkisesti ja moraalisesti nykyistä korkeatasoisemman ihmislajin; ja ilmeisesti myös uuden taivaan ja uuden 
maan. Tieteellisteknisen älyn ja täydellisen kehityksen filosofia tuskin johtaa muuhun kuin ubiikkiin kontrolliyhteis-
kuntaan. Omatunto on valvontakamera. 
     Millainen olisi vapauden yhteiskunnan kulttuurikuvaus, postlokaalinen etnografia? Minkälainen on se kulttuuri, 
jossa tieteellisteknisesti hyvän ihmisen tulisi kasvaa? 
     Puoli vuosisataa mediajulkisuutta ovat hallinneet liberalismin myyjät, seksikapinalliset, kulttuurivallankumouk-
selliset,  julkisuuspyrkyrit,  provokaattorit,  jotka ovat  ottaneet omantunnon asiakseen tuhota paikalliskulttuurien 
moraaliarvot, ja tuoda menneisyyden ahdasmielisyyden tilalle uuden sukupolven individualismin ja riippumatto-
muuden, yksilönvapauden. He ovat luoneet itsestään uuden aikakauden vapausheeroksia niin kirjallisuudessa,  
lehdistössä, TV:ssä kuin paikallisradioissakin. Uudet sukupolvet kasvavat pienestä pitäen viihteen tuottamaan 
tappamisen iloon ja seksin autuuteen, kulttuuriympäristöön, jota paikalliskulttuurien ja vielä valtiokulttuurinkin ai-
kana olisi nimitetty raakuudeksi, rivoudeksi, moraalittomaksi roskaviihteeksi. Taidetta, jota  massamedioissa nimi-
tetään kulttuuriksi, ei enää luokitella korkeaksi eikä matalaksi, on vain produktioita, jotka menevät tai eivät mene 
kaupaksi kuluttavien laumojen markkinoilla. Parhaiten moderneilla markkinoilla ovat menestyneet seksiromaanit, 
huumetarinat, psykopaattinen väkivaltaviihde, nuorten kapinafolklore. Hyvän maun ja etiikan vastainen taide saa 
aina huomiota myös kaikissa ns. laatulehdissä ja mediakeskustelussa on ensimmäisinä äänessä julkisuutta ta-
voitteleva liberaalimeritokratia, tajuntateknikot, jotka myyvät mielikuvia vapaasta, yksilöllisestä ja itseään toteutta-
vasta länsimaisesta ihmisestä. 
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  Seuraava yhteiskunnallinen huipputrendi on varmaankin ateismi, sen ympärille luodaan myyntikultteja suurista 
toisinajattelijoista ja herättäjistä, ikään kuin uskonnon vastaisuus olisi uusi innovaatio länsimaisen sivistyksen pii -
rissä. Tieteessä ja taiteessa myydyimpiä tulevat olemaan kaikkein räikeimmin uskonnonvastaiset kirjat, ne ovat 
uuden viisauden huippumuotia. Uskontoa, sukupuolimoraalia, hyvyyttä puolustavat teokset eivät kiinnosta laatu-
lehtien "liberaaliuskoisia" toimittajia, eivätkä varmaan lukijoitakaan. Paikallisuuden ajan ”yhtenäismoraalista” on 
tullut vähintään yhtä yhtenäistä antimoraalia. Väkivalta, promiskuiteetti, anomalia, ateismi ovat tajuntateollisuu-
den menestyksen kulmakiviä. Primordiaalisella moraalilla ei ole merkitystä yhteiskunnassa, jossa pahuus ylittää 
ensimmäisenä uutiskynnyksen, jossa kuolemattomia ovat joukkomurhaajat, kouluampujat, seksi-, väkivalta- ja 
huumejulkkikset. Hyvät esikuvat eivät pidä pystyssä kulttuuriteollisuutta, politiikkaa eivätkä yhteiskuntaa. Jos joku 
äiti Teresa vielä julkiselta näyttämöltä löytyy, kriitikot ja paljastajat mitätöivät hänenkin elämänsä. Mitä lähimmäi-
syyttä voi synty yhteiskunnassa, jonka ihanteet ja käyttäytymiskoodit ovat kokonaan toisenlaisia kuin paikallisyh-
teisöissä? Omien oikeuksien puolustamisesta on jo tullut yksityistä ja julkista ilmiantamista, yhteiskunnan ja nii -
den muiden syyttämistä, välinpitämättömyyttä kaikkea  sitä kohtaan mikä on yhteistä ja tulisi jakaa muiden kans-
sa. Katekismuksen repiminen loppuu vasta sitten, kun yhteiskunta lakkaa olemasta. 
    Teknosysteemit ovat luoneet oman etiikkansa, jonka perustana on instituutioiden oma etu ja yhteiskunnallinen 
merkitys. Kulttuuri kunnioittaa niitä teknosysteemejä ja toimijoita, jotka kykenevät käyttämään hyväkseen muita, 
kuluttavia massoja, äänestäjiä, sairaita ja yksinäisiä. Meritokratian uuskielessä synti, irstaus tai muu nautiskelu 
on peitetty teknosysteemien luomiin uusiin termeihin: juominen on ravintola-, viini- tai olutkulttuuria, liiallinen alko-
holin kulutus riskikäyttäytymistä; seksi on yhä tärkeämpi osa myönteistä ihmisläheisyyttä. Kun Herodotos ja muut 
antiikin historioitsijat kuvasivat barbaareja, ihmisyyden alapuolella olevia kansoja, he pitivät kaikkein kauhistutta-
vimpana sitä, että näiden kansojen keskuudessa ihmiset parittelivat julkisesti kuin eläimet. Länsimaisessa kult-
tuurissa julkinen parittelu on jo korkeampaa taidetta eikä tajuntateollisuus tule toimeen ilman seksikohtauksia, ri -
vous- ja pornoshokkeja. Pahuus on länsimaisen median ehtymätön tulonlähde, globaali tajuntateollisuus ei voi 
kehittyä ilman pahuus- ja siveettömyysfolkloren jatkuvaa kasvua ja uusintamista. Tajuntateollisuus elää ihmisen 
kaikkein primitiivisimmistä lajiominaisuuksista:  seksuaalisuudesta,  väkivaltaisesta käyttäytymisestä,  kunnianhi-
mosta, kateudesta, kaikesta siitä, mitä korkeauskonnot ennen pitivät syntinä. Tulevassa postlokaalisessa maail-
massa ainoa asia, mitä ihminen vielä häpeää, on oma epäonnistuminen, toiseksi jääminen, pettymyksen kokemi-
nen; häpeä on egosentristä tai narsistista itsetilitystä, vihaa ja kostoa.(4  
   Synnittömässä kulttuurissa pahuudestakin tulee uhri. Psykokulttuurin teknosysteemit ovat syyllistäneet van-
hemmat, miesten sukupuolen, koulut, yhteiskunnan laitokset, ahtaan ympäristön, muttei syyllistä itseään; kaiken-
ymmärtävässä, kehityspoliittisessa psykologiakielessä rikolliset, murhaajat, koulujen joukkosurmaajat ovat olleet 
vallitsevan yhteiskunnan uhreja. Yhteiskunta ja kirkko ovat täynnä ymmärrystä, psykokulttuuria. Pahuuden hol-
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hoaminen tuottaa terapiakoneistoille uutta taloudellista kasvua ja tieteellisteknistä kehitystä, menestystä tekno-
systeemien välisessä kilpailussa. Liberalismista, kuvitellusta yksilöllisyydestä, yksilönoikeuksista on tullut jotain 
niin pyhää, tai kaupallisesti korvaamatonta, etteivät teknosysteemit uskalla asettaa vapausaatettaan kyseenalai-
seksi. Nuorten sosiaalistamisessa, koko ns. enkulturaatiossa ei saa olla syyllistämistä, ei mitään muistoa velvolli -
suuksista, joita ihmisen kaltainen laumaeläin on sentään kantanut harteillaan tuhansia vuosia. Nyt voidaan jo ky -
syä, onko tulevaisuudessa olemassa solidaarisuutta, sitoutumista johonkin yhteiseen, tai humaanisuutta?  Mihin 
postlokaalinen ihminen tarvitsee empatiakykyä ja sosiaalista älykkyyttä? Toisten hyväksi käyttämiseen?        
     Yhteisöttömässä kilpailuympäristössä alkaa väistämättä vallita kaiken kattava kaksinaismoraali tai moninais-
etiikka, moraalikoodien moninaisuus, tilannesidonnaisuus ja ristiriitaisuus. Länsimaisissa yhteiskunnissa kansa-
laiset ovat jo kauan kokeneet, että kaikilla tuotantosektoreilla, korporaatioilla ja poliittisilla eturyhmillä on omat 
eettiset selityksensä, tavoitearvonsa; totuus on argumentaatiota, perustelun taituruutta. Postlokaalisessa maail-
massa moraali on teknosysteemien sisäisiä ”arvopohjia”, positiivisen imagon tai brandin luomista, kaupallisia ke-
hitysloitsuja. Ns. tavallinen ihminen ei tiedä, mikä on pohjimmaltaan epärehellisyyttä, mikä ei, onko modernissa 
markkinataloudessa toisten hyväksikäyttö väärin vai kuuluuko se innovatiivisen liike-elämän perusoikeuksiin? Jo-
kainen nuori näkee mediaympäristössään, että tajuntateollisuuden suuria uutisia ovat erilaisten ”tähtien”, maail -
manjulkkisten irstailut, huumeiden käyttö, avioerot, että julkisuus ympäröi niitä, jotka ovat voittaneet muut, kyen-
neet tehokkaimmin käyttämään hyväkseen toisia ihmisiä, onnistuneet lähes kaikkien käskyjen rikkomisessa. He 
ovat mediasankareita, uutismyynnin ankkureita. Nykyaikaisissa tabloidilehdissä tilannesidonnaiset moraalikoodit 
ovat  välttämättömiä,  totuuttakin hallitsee sensationismi,  huomion ja keskustelun herättämisen pakko. Uutiset, 
mediatarinat, lööppishokit kuuluvat tajuntatuotteisiin, joita markkinoidaan huomiotekniikan keinoin, milloin moraa-
lisesti kauhistelemalla, milloin ylistämällä kuviteltua vapautta, milloin paisuttelemalla ja milloin mitätöimällä. Me-
diajulkisuuden herättäminen on totuutta ja moraalia tärkeämpi. Tasa-arvosta puhuva media on myös kulttuurin 
tärkein jumalientekijä, joka elää rankinglistoista, julkisuusarvojen määrittelystä ja henkilökulteista. Todellista ih-
miskauppaa käy media.
   Lapsilta vietäisiin pois menestymisen mahdollisuudet, jos heidät kasvatettaisiin noudattamaan lottatyttöjen hy-
veitä; totuus, moraali, inhimillisyys käyvät postlokaalisessa uskontoneutraalissa kilpailuyhteiskunnassa tarpeetto-
miksi. Avioliittojen ongelmat, uskottomuus, salarakkaat, työpaikkaromanssit parisuhteiden lyhentyminen, perhe-
väkivallan lisääntyminen, pahoinpitelyrikokset kaikkiaankin, ovat nykykulttuurin etnografiaa, samoin lasten kal-
toinkohtelu, huostaanotot, kasvatus- ja kouluongelmat, nuorten huumeiden käyttö, syrjäytyminen. Jos nykyinen 
pahoinvointitutkimus kuvaa todellista elämää, ns. perhearvot ovat kadonneet eikä tieteelliset uuden sukupolven 
kasvatus- ja koulutusopit, ei humanismi, feminismi eikä ateismi kykene tuottamaan postlokaalisen ihmisen ympä-
ristöön yhteisöllisyyttä, läheisyyttä tai luottamusta oikeudenmukaisuuteen, hyvyyden voittoon. Postlokaalisessa 
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ateistisessa maailmassa hyvyys ei hyödytä enää ketään. Kun korkeauskonnot on vaiennettu, maailmaan syntyy 
uusi ”sukukostoyhteiskunta”, jossa erilaiset kostojoukkioiden ja teknosysteemien vartijoiden terroria voi hillitä vain 
ubiikki digitaalinen kontrolli.
     Empatiauskoa julistavat ateistitutkijat  ovat bioevolutionisteja, jotka uskovat ihmislajin jalojen ominaisuuksien 
pääsevän esille  heidän omassa tieteellisteknisesti  täydellisessä kulttuuriympäristössään,  jossa altruismilla  tai 
empatialla ei enää ole merkitystä. Evoluutiouskonnolta puuttuu kulttuuriympäristö. Postlokaalisessa maailmassa 
yhteiskunnallinen menestys perustuu aggressiivisiin yksilönominaisuuksiin, antihumaaniseen individualismiin, uu-
teen, antipatiaan kaikkea kollektiivista tai yhteisöllistä kulttuuria kohtaan. Ateismi tulee olemaan laumaihmisille 
markkinoitua ideologista tajuntateollisuutta, joka vahvistaa aikansa rajatonta antimoraalia, yhteisöllisistä raken-
teista vapautuneen ihmisen itsetulkintoja. Uusi uskontoneutraali ihmislaji olisi satunnaisen kehityksen tuote ja ke-
hityksensä kaltainen. Digitaalievoluution päätepiste, virtuaalitekniikan kyborgi, kulkee maapallolla katkonaisissa 
työsuhteissa, elää  tilapäisissä parisuhteissa, vaeltaa satunnaisissa laumoissa sosiaalisen median kohtaamispai-
koilla etsien hetkellistä tarkoitusta elämälleen. Kuinka kauan maailmanihminen uskoo kaikkiin vapauksiinsa ja 
subjektiivisiin oikeuksiinsa, ja lakkaa kuluttamasta kaikkea sitä tajuntateollisuutta, jota kulttuuriksi nimitetään? 
Postlokaalisen ihmisen vapaus muuttuu täydelliseksi, kun minä-minä-kapinalliset, tabujen-rikkoja-taiteilijat ja me-
dian vapaustaistelijat eivät enää löydä moraalikoodia, jonka noudattamisesta kuluttavat massat voitaisiin vapaut-
taa eikä ketään, jota syyttäisi ahdasmielisyydestä. 

1) Muutama vuosi sitten maailman lehdistössä herätti huomiota Vatikaanin sanomalehden L'Osservatore Romanon (11. 3. 2008) jul -
kaisema lista uusista kuolemansynneistä. Nykyisin kuolemansyntejä olisivat 1. Ympäristön saastuttaminen, 2. Geenimanipulaatio,  
3. Ylenpalttisen vaurauden kerääminen, 4. Köyhyyden aiheuttaminen, 5. Huumekauppa ja huumeiden käyttö, 6. Moraalisesti ky-
seenalaiset kokeilut, 7. Ihmisen perusoikeuksien rikkominen. Tiedeuskon hallitsemassa yhteiskunnassa eettisiä kysymyksiä ovat 
mm. abortti ja geenitekniikan soveltaminen (Hytönen 2003). Suomen TV 1:n keskusteluohjelmassa 2011 on määritelty 10 uutta käs-
kyä: 1. Älä pelkää, 2. Pidä huoli perheestäsi, 3. Tee hyvin, 4. Kilpaile vastuullisesti, 5. Tunnista riippuvuutesi, 6. Ole avoin totuudelle,  
7. Ole läsnä, 8. Harkitse tarpeesi, 9. Pelasta maa, 10. Älä jätä yksin. Ne ovat ohjeita yhteisöttömälle ihmiselle globaalissa kilpailu -
ympäristössä, jossa on jäljellä vain itseään hyödyttäviä kanssaeläjiä. Nykyihmisen hyvyyttä tai vanhuskautta olisi myös luontoa 
säästävä kuluttaminen (Pentikäinen 2009). Pesonen 1999; Tucker – Grim 1994. 
2) Teologiseen keskusteluun en voi viitata, mutta helvettikysymyksestä mainittakoon Kari Kuulan teokset 2006; 2004; 2010.
3) Uusateistien ja uskovien keskustelussa ovat keskeisiä kysymykset, onko maailmankaikkeudella alku, ns. älykäs suunnittelija vai 
voiko kaikki olla (tilastollista) sattumaa, ja onko ihmisen moraalinen tietoisuus osoitus jumalan olemassaolosta, Evoluutiopsykologit  
(sosiobiologit) uskovat altruismin evolutiiviseen hyötyyn (esim. Hauser 2006) ja ateistit puolestaan väittävät, etteivät inhimilliset pe-
rusarvot häviä uskonnoista vapaasta yhteiskunnasta. Ateistinen evolutionismi hyökkää voimakkaasti kreationismia ja älykkään luo-
jan olemassaoloa vastaan, ja sen edustajat (esim. Dawkins 1996; 2006; 2007; 2011; Harris 2007 (2004); 2010; Dennett 2006; 2010; 
Martin 2010; Niemelä 2011) pitävät ikään kuin tieteellisesti todistettuina, ettei jumalaa maailmankaikkeudessa ole ja että "jumalahar-
han"  (Dawkins 2007) loputtua ihmisen äly ja evolutiivinen sopeutuminen luovat uuden eettisen kulttuurin; sosiobiologian perusteet 
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sisältävät itsessään altruismin, itsensä uhraamisen lajin säilymiseksi (altruistiset geenit). Uusateismin mukaan historia osoittaa, ettei  
uskonto ole ollut moraalin perusta (esim. Hitchens 2008), moraali on pikemminkin riippumaton uskonnoista (esim. Harris 2010 a ja  
b). Erään kyselyn mukaan (Hietamäki 2007) 77 % suomalaisista yliopistoihmisistä uskoo, ettei ateismi ja evoluutiousko vie yhteis-
kunnasta moraalia, lähimmäisenrakkautta eikä vastuullisuutta luonnosta ja ihmiselämästä. Kun esim. tähtitiede tai biotekniikka löy -
tää jotain uutta, sensaatiouutisissa asia mystisoidaan ikään kuin tiede olisi samalla luonutkin koko ilmiön; kysymykseen miksi, ei 
edelleenkään ole vastauksia. Uusateismin kritiikkiä: Juntunen 2002; Robertson 2008;  Puolimatka 2008; 2009;  Flew 2008; Hart 
2010; Ojanen 1010; 2011; Craig – Copan 2009; Reinikainen 2010; Craig 2011; Krauss 2012. 
4) Ateistit ja luterilaisen kirkon ns. vapaamieliset kanonisoivat individuaalisen vapauden, se vastaa postlokaalisen ihmisen uskonnol -
lisia tarpeita ja tieteellisteknisen kehitysuskon päämääriä. Yhteiskunnallinen moraali on Suomessakin keskustelun kohde; mitä on 
jäljellä moraalista (Kunnas 2007); mitä nykyisin on moraali: Niiniluoto – Sihvola 2005; Helkama 2009; Sihvola 2011. Hautamäki – 
Lagerspetz – Sihvola – Siltala – Tarkki 1996; Keskitalo – Kotkavirta 1997; Himmelfarb 1995; solidaarisuus: esim. Laitinen – Pessi 
2011; yhteisöllinen häpeä: Kettunen 2011. 

Uskontojen sopeutuminen
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Uusi kansanusko
Postlokaalisessa ympäristössä uskonnot joutuvat muuttamaan kulttuurinsa kaikki rakenteet, opillisen sanoman-
sa, jumalanpalveluksensa muodot, kirkkojen äänimaiseman. Kaikkien uskontokuntien on sopeuduttava maail -
maan, jossa jokainen ihminen elää omassa irrallisessa pienoisympäristössään kuulumatta pysyvästi mihinkään 
paikkaan tai paikalliseen yhteisöön. Uusi uskonnollisuus on yhteisöttömien, seurakunnattomien ihmisten etsin-
tään vastaamista. Suurista uskontokunnista Kreikkalais-ortodoksinen ja Roomalais-katolinen kirkko ovat ainakin 
toistaiseksi pitäytyneet traditioissaan eivätkä lähteneet reformistien tai vapaiden suuntien perässä etsimään ka-
donneita seurakuntalaisiaan. Nykyisissä rakennemuutoksissa Suomen ja Karjalan ortodoksinen kirkko on säilyt-
tänyt asemansa paremmin kuin luterilainen kirkko. Se on historiansa aikana kokenut poliittisia vainoja ja luterilai -
suuden ylivaltaa, mutta noussut aina jaloilleen ja jatkanut omaa elämäänsä. Ehkä ero on siinä, että ortodoksinen 
kirkko haluaa palvella jumalaa eikä ihmisiä, ainakin vielä, ja ortodoksisissa temppeleissä toimitetaan aina tradi-
tion mukainen jumalanpalvelus, vaikkei seurakuntalaisia olisikaan läsnä. Ortodoksinen kirkko keskustelee tradi -
tioista ja pyhistä kilvoittelijoista, ei kehitysuskon vaatimuksista eikä reformaattoreista, jotka kaikkina aikoina ovat 
halunneet muuttaa jumalan omaksi kuvakseen.(1      
     Suomen evankelis-luterilainen kirkko, tuo todellinen uskontomeritokraattien oma kehityskirkko, on jo ajautunut 
rakennemuutoksiin ja ratkaisee tulevaisuutensa pyrkimällä sopeutumaan loputtomiin kulttuuriympäristön haastei-
siin. Luterilainen kirkko on avannut ovensa kaikille uskonpuhdistajille, joilla on omat teesit taskussaan ja omat oi-
keudet kilpenään. Tämän kirkon piirissä kehityksestä on tullut tärkeämpi kuin uskosta ja seurakuntiin on ilmesty-
nyt yhä suurempi joukko kehittäjiä, vaikuttajia, tutkijoita ja yksilöllisiä seurakuntalaisia, jotka vaativat muutoksia ja 
ilmoittavat eroavansa kirkosta, jos heidän vaatimuksiaan ei kuulla. Luterilaisuus haluaa vielä olla keskellä valtiota 
ja yhteiskuntaa, ja joutuu kuuntelemaan yhä enemmän niitä, jotka eroavat kirkosta. Sen elämän ja kuoleman ky-
symyksiä ovat naispappeus, homojen ja lesbojen avioliitto, kehitysmaakysymykset, luonnonsuojelu; jos kirkko ei 
hyväksy kaikkia vapaita sukupuolisuhteita, se ei enää ole tämän päivän kirkko. Uudistajien kielessä Suomen 
kansallinen valtiokirkko on monoliittinen yhtenäisuskonto, institutionaalinen yhtenäiskulttuuri, josta modernit, yksi-
lölliset ihmiset ovat vieraantuneet. Urbaanit ihmiset ovat uskonnollisesti autonomisia, heillä on omat moraalikoo-
dinsa, ja he odottavat uskonnolta tunne-elämyksiä ja suvaitsevaisuutta, myös suvaitsevaisuutta toisia uskontoja 
kohtaan. Nämä luterilaisen kirkon jäsenet eivät enää näe eroja eri uskontojen dogmeissa. Kirkonkin pitää siis jäl-
leen ”elää ajassa”, sen pitää olla avara, multikulttuurinen, moniääninen, suvaitseva, alati uudistuva ja vailla en-
nakkoluuloja.  Kehityspapeille  vanha  uskonnollisuus  on  älyllisesti  epärehellistä  tai  köyhää;  ja  ilmeisesti  mitä 
kauemmaksi kristinuskon alkuaikoihin mennään, sitä köyhempää usko on ollut. Postlokaaliset uskonnot tulevat 
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varmaankin olemaan dynaamisia ja uudistushakuisia, mitä muutakaan ne voivat olla sopeutuessaan yhteiskun-
taan, jossa hallitseva ideologia on kehitysuskonto.(2 
    Tällä hetkellä uskonnon pelastamiseen omistautuneet kirkkokriitikot näyttävät jakaantuvan kahteen ääripäähän 
– jos opilliset, uskon sisällölliset kysymykset jätetään syrjään. Toiset haluaisivat turvautua kirkon kulttuurihisto-
riaan ja tehdä kirkkorakennuksista pyhyyden kokemisen paikkoja, joissa sisälle poikkeavat ihmiset löytäisivät hil-
jaisuuden, ajattomuuden ja saisivat olla kasvokkain jumalan kanssa. Uskonnollisten tarpeiden avainsana on kon-
templaatio, hiljentyminen. Kirkon on kyettävä säilyttämään syvimmät uskonnolliset perinteensä, säilyttämään ar-
vokkuutensa. Monet kirkon jäsenistä kokevatkin olevansa kulttuurikristittyjä ja jatkavansa sukupolvien perintöä. 
Toisaalta paikattomuuteen sopeutuvat puhuvat jo keskitettyjen kirkkojen hajoamisesta, se merkitsee, että kirkko 
lakkaa olemasta hierarkkinen hallinto-organisaatio, kirkolliset viratkin demokratisoidaan ja jokainen seurakunta-
lainen on oma pappinsa. Keskitetyistä organisaatioista vapaalla kirkolla ei ole yhtenäistä oppia, se on ”emerging 
church”, uusi "ruohonjuuritason" kirkko, jonka piirissä jokainen ihminen toteuttaa omaa yksilöllistä hengenelä-
määnsä yhdessä muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa. Postlokaalinen ihminen, globaali työntekijä, ikuinen 
kulkija voisi jatkaa kaikkia uskonnollisia perinteitä, hänelle annettaisiin kaikki oikeudet toteuttaa omaa uskon-
toaan, toimia omana pappinaan, etsiä alati uutta, omaa samanmielisten seurakuntaa.  
    Toinen äärimmäinen pelastussuunta vaatii, että kirkon on tultava mukaan ihmisten todelliseen arkeen ja juh-
laan. Sen pitäisi mennä ulos ihmisten elinympäristöön, kulttuurin markkinoille ja tehdä kirkosta elävän elämän 
keskus.  Kaupallisen innovatiivisuuden aikakaudella  tämä kehityssuunta ilmeisesti  voittaa.  Kirkon kulttuurinen 
merkitys määritellään samalla tavalla kuin kaupallisten liikeyritysten ja seurakunnille asetetaan samoja vaatimuk-
sia kuin kunnille. Niiden on tuotettava tulosta, edistettävä paikallista yrittäjyyttä ja kehitettävä jatkuvasti uusia pal-
velumuotoja, jotka houkuttelevat kansalaiset kirkon tilaisuuksiin. Uudessa kirkossa jumalanpalvelukseen osallis-
tuvien psyyken käsittelyn on oltava tieteellisteknisesti täydellistä ihmismielen manipulaatiota, esiintymistaidetta ja 
viihdettä. Jokaiselle yhteiskuntaryhmälle, persoonallisuustyypille on tarjottava oma uskontotuote, oma elämyspa-
ketti. Kirkkoa ympäröivät kuluttajat eivät uskovat ihmiset, ja markkina-alueena on koko Eurooppa, koko maailma. 
     Kirkollisen puheen sisältö on jo kokenut rakennemuutoksen. Korkeauskontojen valtakirkot eivät puhu enää 
synnistä, vaan armosta ja rakkaudesta. Se koskee niin kristillisiä kirkkoja kuin esimerkiksi buddhalaisuutta. Ne 
ovat muuttuneet yhä enemmän ”psykokirkoiksi”, jotka käsittelevät yksilöiden ongelmia, terapoivat, tekevät mie-
lenterveystyötä syyllistämättä kenenkään yksityisyyttä. Kirkkojen meritokraatit ovat kokeneet, ettei uusi moderni 
ihminen voi hyväksyä uskontoa, joka asettaa hänelle moraalisia vaatimuksia, eikä etiikkaa, joka rajoittaisi hänen 
menestymistään tai henkilökohtaisia mielihalujaan. Sana vanhurskaus on hävinnyt kristillisestä kielestä, ja kun 
syntikin on kadonnut, uskonnollinen kilvoittelu on käymässä tarpeettomaksi, se on jotain joka kahlitsee uskonnol-
lista vapautta ja yksilönelämää. Etenkin luterilaisessa kirkossa saarnat ovat sopeutuneet egouskovien odotuksiin. 
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Uskonnolliset puhujat keskittyvät oman itsensä ympärille niin kuin kuulijatkin, luovat ihmisläheisiä mielikuvia arjen 
pienistä tapahtumista, ja kuvittavat niitä omilla elämäntarinoillaan ja kertomuksilla omasta perhepiiristään. Se on 
postlokaalista tajuntatekniikkaa, kirkon uutta brändiä. Kirkko on pienen ihmisen tunteiden tulkki, yksin jääneen ih-
misen ymmärtäjä, joka hyväksyy kaikki elämäntavat ja ihmiskohtalot.(3 
     Luterilainen kirkko on ratkaissut synnin ongelman ryhtymällä noudattamaan maallisen lainsäädännön poliitti -
sia tavoitteita, tukemaan naisliikkeiden, homoseksuaalien, erilaisten omia oikeuksiaan ajavien kansalaisjärjestö-
jen päämääriä ja moraalikäsityksiä. Harhaoppisuutta ei enää ole olemassa. Yhteiskunnalliset ideologiat ja usko-
vaisten henkilökohtaiset mielipiteet määrittelevät synnin, eivät raamatun tekstit tai ne eettiset normit, joita kristilli -
nen maaseutuyhteiskunta on Suomessakin pitänyt ihmisyyden ja yhteisen elämän perustana. Postlokaalinen ym-
päristö ei tarvitsekaan hyvyyttä, yliminää tai sisäistyneitä eettisiä normeja, omaatuntoa; moraalin korvaa kaikkial -
le ulottuva ubiikki tieteellistekninen valvonta. Luterilainen kirkko on jo joutumassa suvaitsevaisuuden syöksykier-
teeseen. Sen piiristä uhkaa erota vapaamielisten kapinaryhmä toinen toisensa jälkeen eikä kirkko ehdi tulla vas-
taan kaikkia minäuskovia, jotka asettavat uusia ja uusia ehtoja seurakunnassa pysymiselleen. Pohjoismaissa, 
esimerkiksi Ruotsissa, jossa luterilainen kirkko on noudattanut suvaitsevaisuuden ja avarakatseisuuden vaati-
muksia, jäsenkato ei ole loppunut, se ilmeisesti vain kiihtyy, kunnes edessä on luterilaisen kirkon hajoaminen.(4
    Jos nykyinen kehitys jatkuu, postlokaaliset kansalaiset kilpailuttavat uskonnot, etsivät elämyksiä monista eri  
kirkkokunnista, tuottavat itselleen uskonnollisia kokemuksia eri puolilla maailmaa; elävät milloin missäkin uskos-
sa. Ympäristö on täynnä kertakäyttöjumalia, kertakäyttöidoleita, joita eri ikäkausina ja eri elämänvaiheissa palvo-
taan, ihaillaan, fanitetaan. Postlokaalinen maailmankansalainen löytää yhä uusia ja uusia pikkujumalia media-
maailmasta niin kuin entisajan ihminen yliluonnollisia haltioita omasta ympäristöstään.(5 Tajuntateollisuus rapaut-
taa vähitellen koko sen kulttuurin, jolle lokaaliset ja vielä delokaalisetkin yhteiskunnat rakentuivat, postlokaalises-
sa maailmassa alkaa uuden ihmisen evoluutio. Uudet messiaat haluavat hävittää vanhat uskonnot ja luoda uu-
den pelastusopin, sellaisen joka sopii postlokaaliselle ns. yksilöihmiselle. Uskonnollisessa kielessä jokainen ihmi-
nen on nyt ainutlaatuinen yksilö, jopa mysteeri, se tarkoittaa, että heillä pitäisi olla oma uskonnollinen todellisuu-
tensa ja tuonpuoleinen elämysmaailmansa. Uuden sukupolven uskovaiselle seurakunta on enää itsensä näyttä-
misen paikka niin kuin muukin kulttuuri, ja heidän seurakunnissaan kasvavat uskovaiset, jotka suvaitsevat loput -
tomasti itseään eivätkä laiminlyö omia uskonnollisia oikeuksiaan. Liberaaleille, reformistisille kirkoille on kunnia-
asia, että ne voisivat vastata kaikkien yksilöihmisten uskonnollisiin esiintymistarpeisiin ja eksistentiaalisiin ongel-
miin. Kirkosta tulee paikka, jossa kaikkien yksilönoikeudet ja loputon suvaitsevaisuus kohtaavat.

1) Ortodoksinen kirkko julistaa yksiselitteisesti, että raamatun mukaisesti kirkko ei hyväksy samaa sukupuolta olevien avioliittoja, ei  
homoseksuaalien pappeutta, ei naispappeutta eikä myöskään piispoja ja pappeja, jotka toimivat näitä kirkon opetuksia vastaan (ks.
http://www.kosmas.fi/PDF-files-veljeston%20paasivu).
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2) Kirkon muutosvaatimuksista Spong 2005; Halava – Helin – Salmi 2009; Komulainen – Vähäkangas 2009. Kylliäinen 1997; 2001;  
2004. Keskiluokan uskonnollisista arvoista Mikkola 2003; Borg et al. 2007; nuorten tulkinnoista Nissi 2010. Uskosta kaikkiin jumaliin  
Hempelmann 2012. Kirkko ja muutos: Helander 1999; Hytönen 2004; Kääriäinen – Niemelä – Ketola 2003. 
3) Kivivuori 1999. Nykyajan saarnojen taustaksi voisi ottaa vaikkapa herännäisliikkeiden puhujien saarnat (esim. Suojanen 1978).
4) Naispappeus on ollut ennen kaikkea feministien näkemyksen mukainen tapa toteuttaa sukupuolten tasa-arvo eikä miespappeutta  
kannattavia enää luterilaisessa kirkossa suvaita. Reformoidut kirkot muuttuvat ilmeisesti naisten uskontokunniksi, luterilaisen kirkon 
työntekijöistä 70 % on naisia (Kirkkohallituksen Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportti 2011). Meritokraattien kehityskulttuurissa 
ei voi olla poikkeuksia. Kaikissa korkeauskonnoissa papit ovat olleet miehiä, se on ollut traditio, vuosituhantista viisautta, jota postlo -
kaalisessa meritokratiassa ei enää voitu hyväksyä. Aggressiivinen feministinen, liberalistinen ja ateistinen pikkumeritokratia on nyt 
tunkeutunut kristillisyyteen, muutos postlokaaliseen maailmaan jatkuu. Ruotsissa homojen vihkiminen on ehkä vain kiihdyttänyt kir -
kosta eroamista (Svenska kyrkan; www. svenskakyrkan.se). Suomen kirkon keskustelusta Nissinen – Tuovinen 2003;  Saarelma 
2007; 2009; Heikka et al. 2009; Ahvio 2012.
5) Henkilöpalvonnasta, ihmiskulteista, julkisuuden tähtien ihailusta, fanittamisesta on ilmeisesti tullut uskonnollisen palvonnan korvi-
ke; suurien popidoleiden vetovoimaa on verrattu Jeesuksen karismaan. Popidoleissa postlokaalinen massaihminen löytää elämän 
syvällisimmän merkityksen, ainakin hetkeksi.

Postlokaalinen uskontoviihde
Kuinka paikallisyhteisöjen kirkko sopeutetaan yhteisöttömään kulttuuriin? Tekemällä kirkosta kaupallinen tekno-
systeemi, joka tarjoaa elämyksiä ja viihdettä tehokkaammin kuin muut ihmisen tajuntaan pyrkivät tuotannonalat.  
Tajuntateollisuuden ja viihdepalveluiden hallitsemassa nykykulttuurissa tämä suunta on äänekkäin, angloamerik-
kalaisen kulttuuri-imperialismin siivellä elävät pikkumeritokraatit eivät muuta tietä voi löytääkään. Uskonnot alka-
vat kilpailla muiden tunneviihdettä tuottavien teknosysteemien kanssa käyttäen hyväksi tieteellisteknisen vaikut-
tamisen uusinta osaamista. Ne vastaavat kaikkien kohderyhmien odotuksiin, ottavat käyttöönsä tajuntateollisuu-
den menestystekijät. Kirkolla ja seurakunnilla pitää olla oma brändi, jonka uskontokonsultit ja markkinatutkijat 
luovat. Uskonto on kansainvälistä bisnestä, niin kuin kaikki muukin ns. kulttuuri, ja kirkon tulee löytää alati uusia 
jumalatuotteita ja ilmestyskirjoja, joita uskonnon kuluttajat saadaan ostamaan. Se on sopeutumista siihen ympä-
ristöön, jossa kirkko elää. Kirkollakin olisi oma taloudellinen arvopohjansa. Vain innovatiivinen, tulosta tuottava 
seurakunta tavoittaisi ihmiset ja voisi auttaa köyhyyteen joutuneita, yksinäisiä ja ahdistuneita maailmankansalai-
sia.     
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     Median keskusteluissa, blogikirjoituksissa ja puheenvuoroissa luterilaisen uskon pelastajat julistavat jo, että  
kirkon palvelurakenne on kokonaan uudistettava. Kirkkoa hallitsevat liian vanhat piispat ja papit, kirkkoherran si-
jasta seurakuntia tulisi vetää toimitusjohtaja, jolla on kykyä tuotteistaa ja markkinoida kirkon palvelut ja huolehtia 
mediasuhteista. Kun kirkko on muuttunut monijumalaiseksi ja multikulttuuriseksi, papin tulee olla kirkollisen viih-
teen mestari, seremonia- ja tunnejohtaja, esimies, alainen ja kaikkien narsistien ystävä. Hänen on palveltava 
kaikkia niitä, jotka eivät anna koskaan anteeksi, jos heidän yksilönoikeuksiaan loukataan. Kun nykyajan urbaanit  
ihmiset kohtaavat toisiaan kapakassa ja rokkikonserteissa, niin kirkonkin pitäisi tarjota samat palvelut. Seurakun-
tatiloihin tulee perustaa olut- ja viiniravintoloita, elokuvien ja videoiden katselutiloja, pelipaikkoja ja muitakin pal-
velupisteitä, joissa moderni ihminen on tottunut kokemaan kulttuuriaan. Seurakunnan on tehtävä kirkostaan to-
dellinen elämän keskus, tarjottava viihdettä, huumeita, seksiä, sisältöä postlokaalisen ihmisen arkeen. Kirkon sa-
noma tulisi sukupuolittaa ja päivittää kaikkien ikä- ja seksiryhmien tarpeisiin. Vasta silloin kirkko olisi mukana seu-
rakuntalaistensa elämässä, arjessa ja juhlassa, ja siitä muodostuisi paikallisten asukkaiden elävä kohtauspaikka, 
kulttuurisesti yhtä merkityksellinen kuin ostoskeskus. Mikä tärkeintä, kirkko tukisi talouselämää, erilaisten palve-
lujen tarjoajia ja voisi siunata ihmisten toimeentulon niin kuin aikoinaan pellot ja karjan; tukea omalla panoksel -
laan palvelutalouden kasvua ja kehitystä. Luterilainen kirkko voi vertauskuvallisesti palata itämaisille juurilleen,  
aina Lähi-idän vanhantestamentin ajan yhteiskuntiin; pappien, papittarien ja temppelipoikien aikaan, jolloin juma-
laa palvottiin tanssien, laulaen ja rumpua lyöden; temppelit täytti ilo ja seksi.(1 
   Selvitäkseen massakulttuurin markkinoilla kirkon pitää siis muuttaa temppelinsä megamusiikin kuuntelutiloiksi, 
diskoiksi, ravintoloiksi, joissa postlokaalinen ihminen voi nauttia kaikista niistä huumeista, joita viihde- ja elämys-
palvelut tuottavat. Jerusalemin temppelistä on tulossa uusi tunneteollisuuden markkinapaikka. Jokaiseen seura-
kuntaan on perustettava oma rokkibändi ja kirkon joutilaat tilat annettava nuorille, nuorisobändien harjoittelupaik-
oiksi. Jokainen uskonnollinen yhteisö voi tehdä tulosta markkinoimalla kristillistä poppia, rokkia ja heviä, nykyajan 
individualisteille sopivia uskonnollisia elämyksiä ja tunnetiloja. Luterilainen kirkko on jo tekemässä itsestään elä-
mys- ja palveluinstituution, se uskoo mainokseen ja talouselämästä omaksuttuihin liikeideoihin ja yrit tää tavoittaa 
kaikki mahdolliset kohderyhmät. Uskonto tulisi muokata sellaiseksi, että se viihdyttäisi modernin massayhteis-
kunnan ns. individualisteja, joilla kaikilla on omat uskonnolliset vaatimuksensa, muttei velvollisuuksia muita ihmi-
siä kohtaan, eikä kykyä kuunnellakaan muita kuin itseään.(2    
     Uskontopalvelujen ympärille on syntynyt uusi viihdeteollisuuden sektori, joka tuottaa ja myy uskonnollisia tun-
teita, jumalakokemuksia ja ylimaallista rakkautta. Jumalanpalveluksia uudistettaessa tulevat ilmeisesti ensimmäi-
sinä häviämään virret, ne kuuluvat paikallisuuden aikaan, jolloin ihmisillä oli vielä oma seurakunta, uskonnollinen 
paikallisyhteisö. Virsien veisuu ei vastaa postlokaalisen ihmisen elämän sykettä eikä niiden sanoma nykyajan 
vaatimuksia, ne ovat liian tuomitsevia, muistuttavat synnistä ja kadotuksesta, kertovat liian vähän rakkaudesta. 
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Globaaliin massamusiikkiin kasvaneet sukupolvet eivät jaksa edes kuunnella virren veisuuta, ja ne ovatkin jo kor-
vautumassa muulla ohjelmalla. Tavallisten seurakuntalaisten ei enää tarvitse veisata kirkonpenkissä omalla ää-
nellään niin kuin paikalliskulttuurin aikana, se madaltaisi messun tasoa ja karkottaisi vaativia uskonnon harrasta-
jia. Myös uskontoviihteen tulee olla maailmatason lavashowta, huippuartisteja, ammattikuoroja ja tieteellistekni-
sesti trimmattuja muusikoita, ihmispalvontaa, messiasbiisejä ja jumalahittejä. Mikään ei ole jo niin lähellä popula-
risaation ja primitiivisyyden finaalistumista kuin uskonnollisten radiokanavien kaupallinen ns. gospelmusiikki, mi-
näuskovaisten ja Jeesus-rakastajien itsekeskeinen tajunnan käsittely. Uskonnollisen vaikuttamisen spektaakkelit, 
vaikuttava puhe, musiikki ja messiaan imago on tehtävä mahdollisimman massamaiseksi, sellaiseksi, että se 
vastaa globaalia maailmanihmisen perustyyppiä ja hänen maailmankatsomustaan.(3 
    Luterilainen kirkko niin kuin vapaat suuntauksetkin siirtyvät käyttämään kaupallisen mielenkäsittelyn tekniikkaa 
ja vaikuttamisrituaaleja siinä toivossa, että rokki  pelastaa uskon ja että viihteen mukana seurakuntiin tulevat 
myös tajuntateollisuutta kuluttavat massat. Kirkkoon tuodaan rokki-poppi-hevikultti, viimeisin globaali muotimu-
siikki ja rytmikoneet; ilman rumpujen läiskettä ei länsimainen ihminen voi enää kokea tuonpuoleisuutta eikä nous-
ta toiseen tai kolmanteen todellisuuteen.(4 Kirkon äänimaisema tuotetaan syntetisaattoreilla ja rumpukoneilla, ju-
malan läsnäolon kokeneet tanssivat ja hyppivät kädet pystyssä niin kuin rokkikonserteissa. Enää ei olla kaukana 
siitä, kun temppelien alttarilla sätkivät hevipapit sähkökitaroineen ja kirkkosalin täyttää mahtava jumalallisen rak-
kauden ylistys ja rytmikoneen jyskytys. Sellainen hartaus kohoaa jo avaruuteen saakka. Maallista ja uskonnollis-
ta musiikkia ei enää erota toisistaan, ja tulevaisuudessa on ilmeisesti yhdentekevää, onko kysymyksessä rokki-
konsertti vai jumalanpalvelus, kukaan ei enää tiedä, missä viihde loppuu ja usko alkaa. Pikkumeritokraattien pal-
veleva seurakunta järjestää tanssimessuja, olut- ja viinimessuja, seksi- ja pornomessuja, niissä postlokaalinen 
jumala on läsnä. Rituaaliin osallistuville on tärkeintä oma nautinto, omaan mielihyväänsä uppoaminen, tajunnan 
sammuminen, arjen katoaminen. Näin kehittyy uskonnon uusi spiritualiteetti, uusi jumalanpalveluselämä ja kirk-
komusiikki. 
    Maailman suurkaupungeissa rokkikonserttien ja urheilukilpailujen ihmislaumat ovat kohta vallitsevaa kansan-
kulttuuria, ja metropoleihin on jo syntynyt megakirkkoja, suurseurakuntia, joiden jumalanpalveluksessa osallistu-
jat masinoidaan laumapäihtymyksen tilaan, kokemaan oksitosiinihumala ja mystinen megahuuma.(5 Suurkirkko-
jen jumalanpalvelukset ovat tarkoin ohjattua tajuntatekniikkaa: karismaattisia puhujia, jotka käyttäytyvät samalla  
tavalla  kuin poliittiset  manipulaattorit,  seinänkorkuisia videoita,  rytmikästä kuorolaulua,  mukaansa tempaavaa 
rumpujen jyskettä; osallistujat iloitsevat, tanssivat, laulavat, huutavat. Yhdessä rukoilevat palvojien laumat koke-
vat taivaasta laskeutuvan ilon, yhteyden jumalaan ja toinen toisiinsa. Kehityksen edetessä seurakunta muuttuu 
yhteisöstä laumaksi, joka tajuntatekniikan, psykolääketieteen ja onnellisuushuumeiden avulla kokee ekstreemin, 
yhteisen ekstaattisen tunnetilan, sitä kai voidaan nimittää uuden jumalan läsnäoloksi.  
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   Suomessa rummunläiskeuskonto on jo valloittanut herätysliikkeet ja jumalakanavat, tulevaisuudessa myös 
nuorisohakuisen luterilaisen kirkon on ilmeisesti vaihdettava urut rumpuihin, ainakaan virsiä ei voi enää veisata il-
man rumpujen säestystä. Tajuntatekniikka tulkitsee armoa ja rakkautta. Postlokaalinen ihminen ei tarvitse mitään 
niin kipeästi kuin rakkautta, ja jumalan rakkaus on jo kaikenvoittava uskon genre. Jumala, tai Jeesus, on postlo-
kaalisen ihmisen oma, tuonpuoleinen parisuhdekumppani, joka rakastaa ikuisesti eikä petä niin kuin ihminen. Se 
on uutta antropomorfismia, jumalasta tehdään täydellisesti rakastavan ihmisen illuusio, loputtoman rakkauden 
kohde. Eikä kysymyksessä voi enää olla agapee-rakkaus, ei lähimmäisenrakkaus, vaan omien tunteiden ylistys. 
Postlokaalisille ihmisille syötetään itsekeskeisyyden evankeliumia, viihteen moraalia, koko tajunnan täyttäviä elä-
myksiä, egohurmioita; uskontojen suuressa maailmankulttuurissa jokainen ihminen voi elää ainutkertaisen hen-
genelämän ja jokainen rytmikonemystikko kohdata ikioman jumalansa.
    Globaalin angloamerikkalaisen kulttuuri-imperialismin mukana, kehittyy uuden sukupolven kansankirkko, kaik-
kien kulttuurien kirkko, täyden palvelun kirkko, joka tyydyttää kaikki uskonnon kuluttajien tarpeet ja suvaitsee 
kaikkea erilaisuutta. Se ei ole enää yhteisöjen kirkko, vaan uskon teknosysteemi, joka palvoo kehitystä, kasvulu-
kuja, tulosta tuottavia hengenmiehiä, legendaarisia iskelmätähtiä, kaikkia uskonnollisen julkisuuden TV-hahmoja, 
samalla tavalla kuin menestyvä tajuntateollisuus, media. Uusi hengellinen kirjallisuus on rokkimessiaiden elämä-
kertoja, suurihmisten uskonkokemuksen ihmeitä, maailmanlaajuista gospelhurmiota, hedonismin täyttymys. Siinä 
uskon todellisuudessa ei syntiä enää ole eikä kuolemastakaan saa mikään muistuttaa; uskontunnustuksen luke-
minen voidaan vihdoinkin lopettaa, usko mitataan katsojaluvuilla ja kirkon oppi määritellään demokraattisesti net-
tiäänestyksellä. Usko on mielipide.

1) Vanhan testamentin valossa on helppo arvostella kristillistä sukupuolimoraalia ja vaatia hyväksyttäväksi moniavioisuus, jopa 
prostituutio ja polyamoria. Vielä 1950-luvulla kirkon kanta avioeroihin, huoruuteen ja homoseksuaalisuuteen oli tuomitseva, mietin-
nöissään ja julistuksissaan piispat halusivat säilyttää perinteiset moraalikäsitykset ja perhearvot (Heikka et al. 2009). Delokaalistu -
misen edetessä kirkollinen konservatismi (fundamentalismi) on vaientunut ja seksuaalietiikassakin hallitsevat liberaalit jotka ”tekevät  
uutta teologiaa” ja seuraavat yhteiskunnan muuttumista. Kivivuori 1999.
2) Suomessa on jo olemassa noin 1000 uskonnollista yhteisöä, jotka kilpailevat kannattajista (Heino 1997; Ketola 2008; Komulainen 
– Vähäkangas 2009). Ketolan mukaan ihmiset etsivät uskonnollisista yhteisöistä yksilöllisiä, mystisiä, usein ruumiillisia tunnekoke-
muksia (ylistämistanssit), mutta sanoman tulee olla yleismaailmallista, yleisinhimillistä. Uusia luontouskontoja ovat esimerkiksi Wic -
ca eli uusnoituus, jonka taustalla on esikristillinen tietäjäusko. Wiccalaisuus on yksi muoto panteistista ja polyteististä luonnon pyhit -
tämistä ja elämän kunnioitusta. Monissa nykykulteissa on palattu takaisin metsästäjä-keräilijöiden samanismiin, sielu- ja reinkar-
naatiouskoon, tai viljelevien kulttuurien tietäjäuskoon, uskoon näkyvän luonnon takana oleviin voimiin ja tuonpuoleisiin juma luuksiin, 
haltioihin,  jotka  hallitsevat  ympäristöä,  alkuperäistä  luontoa  ja  sen  elämää.  Tulevaisuudessa  luontouskontoihin  yhdistetään 
ilmeisesti entistä voimakkaammin evoluutio, usko kaikenluovaan evoluutioon, kosmisiin voimiin, massaälyyn, elävään gaiaan ja 
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muihin suuriin elämän järjestyksen prinsiippeihin. Pahuuden ongelmaa evoluutiopsykologia tuskin kykenee ratkaisemaan. Pietiläi-
nen 1994.
3) Kotimaa-lehden mukaan luterilaisessa kirkossa on tähän mennessä pidetty ainakin pop-, rap-, metalli-, hevi-, blues-, funk-, jazz-,  
iskelmä-, tango-, kansanmusiikki-, folk-, punk-, rock- sekä dance- ja Elvis-messu; black metal näyttää vielä puuttuvan (Kotimaa 14.  
2. 2012 J. Ijäs).  Kristillistä popmusiikkia on tarkastellut David Cloud, Fundamental Baptist Information Servicen nettijulkaisussa 
FBIS, Contemporary Christian Music and Rome (ks. Juhani Aitomaa). Angloamerikkalaisessa maailmassa kristillinen rokki- ja pop-
musiikki on jo tuottanut tähtiä, joilla on suuret ansiotulot, niin kuin kristillisillä ja ateistisilla populaarikirjailijoillakin. Suomessakin kris -
tillisen musiikin tekeminen ja esittäminen on ammattimaistunut, vaikka työtä motivoi uskonnollinen vakaumus eikä ansiotulo (Aho-
nen 2003; Rajala 2008). Uskontobisnestä pyörittävät myös uskonnolliset radiokanavat, joille uskontorokki ja -heavy ovat huomiota-
louden väline niin kuin kaupallisille radioasemillekin. Suomessakin herätysliikkeet ovat siirtyneet yhä enemmän toimimaan ja teke -
mään lähetystyötä TV:ssä ja Internetissä (Lehikoinen 2003).
4) Samanismista alkaen ihmisen tajuntaa on käsitelty rummuilla, se on keino johdattaa kuulijat vastaanottavaan tunnetilaan, jopa  
ekstaasiin (Drake 1991). Rummuista on tullut aggressiivisen, kuulijoiden tajuntaan työntyvän musiikin tehokkain väline, se peittää  
kaikkein primitiivisimmänkin esityksen, sävelen ja sanoituksen; postlokaalisessa kirkossa pelastuksen välineet tulevat ilmeisesti ole-
maan huumeet ja rytmikone.
5) Corcoran – Stockly-Meyerdirk – Wellman 2012.

 

Kehityskirkon tulevaisuus   
Suomalaisessa talonpoikaisyhteiskunnassa  pappien ei tarvinnut etsiä seurakuntalaisiaan eikä ajatella, viihtyikö 
kirkkokansa heidän jumalanpalveluksissaan. Vaikka epäuskoisia ja välinpitämättömiä oli silloinkin, pitäjän kirkko, 
samalla tavalla kuin vaikkapa buddhalainen kylätemppeli, oli yhteisön tapahtumien näyttämö, julkisen elämän 
keskus. Jokainen paikkakunta halusi perustaa oman seurakunnan ja rakentaa oman kirkon. Jumalanpalvelukset 
alkoivat varhain aamulla, saarnat kestivät kauan, seurakunta veisasi hartaasti virsiä kaikkine "kiekauksineen ja 
krumeluureineen"; kirkkomatkat olivat pitkiä ja kirkot talvella kylmiä. Suomalaisissa perinnearkistoissa on run-
saasti kertomuksia kirkkomatkoista, tapaamisesta kirkolla, suurista kirkkojuhlista, kihupyhistä, pestuumarkkinois-
ta, praasniekoista; ne jäivät lapsesta lähtien ihmisten mieliin. Pappien tehtävänä oli vahvistaa kristillistä yhteisö-
moraalia, kirkkokuria, ja heitä arvostettiin ankarina kirkonmiehinä enemmän kuin lempeinä leipäpappeina. Us-
konto oli mukana kaikessa, se tuki yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen säilymistä, viljelevän ihmisen tulevaisuutta. Kor-
keauskonnot sopeuttivat kalenterinsa agraariyhteisön elämänrytmiin, työkausiin ja vuotuisiin juhliin,  kristillinen 
kirkko oli läsnä ihmisen syntymässä ja kuolemassa, kaikissa siirtymäriiteissä, maatalousvuoden käännekohdissa. 
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Näihin päiviin asti temppeli munkkeineen on buddhalaisissa kylissä ollut samassa asemassa kuin kristillinen kirk-
ko eurooppalaisissa talonpoikaiskulttuureissa. Buddhalaiset munkit ovat yhä mukana kaikissa paikallisissa ja val-
tiollisissa tapahtumissa. Paikalliskulttuurien aikana uskonto siunasi hyvän elämän, tuomitsi pahuuden, antoi vas-
tauksia olemassaolon tarkoituksesta, vahvisti keskinäistä luottamusta toisiin ihmisiin, naapureihin ja omaan yhtei-
söön.(1   
      Delokaalisen valtiokulttuurin aikakaudella luterilaisesta kirkosta on kehittynyt virallinen valtakunnanorganisaa-
tio, jonka rakenteet noudattivat kansallisvaltion keskitettyjä hallintomalleja. Kuntien kauppa-, koulu- ja urheilukes-
kusten rinnalle syntyi kirkkokeskus. Valtiokulttuurin keskittyessä seurakunnatkin lakkasivat olemasta seurakunta-
laisten yhteisöjä, niistä tuli kuntien uskontovirastoja, osa keskitettyä valtiokirkkoa virkamiehineen, hallintokoneis-
toineen ja kehitysohjelmineen. Modernia kehitysyhteiskuntaa luotaessa paikalliskulttuurien moraalikoodit lakkasi-
vat toimimasta ja yhteiskunta sekulaaristui. Silloiset radikaalit julistivat, etteivät heidän parisuhteensa tarvinneet 
kirkon siunausta, ja muutenkin perinteet, hyvät tavat ja yhteisöelämän säännöt olivat sääty-yhteiskunnan kulttuu-
ria, josta modernin kehitysyhteiskunnan tuli vapautua.  
     Tulevaisuudessa valtiokirkot menettävät väistämättä asemansa; kansallista kirkkoa ei voi olla kulttuuriympä-
ristössä, jossa kansallisvaltiotkin menettävät merkityksensä. Tänä päivänä luterilaiset seurakunnat uskovat sel-
viytyvänsä keskittämällä toimintojaan, luomalla suurseurakuntia, seurakuntayhtymiä, ja perustelut ovat samoja 
kuin kuntaliitoksissa: palvelujen tehostaminen ja rinnakkaisten toimintojen karsiminen. Suurseurakunnista alkaa 
seurakuntalaisten lopullinen vieraantuminen. Seuraavaksi vaaditaan, että kansalaisilla tulee olla oikeus saada 
uskonnollisia palveluja asuinpaikastaan riippumatta. Lähellä on jo kehityksen päätepiste: paikalliset seurakunnat  
voidaan lopettaa, kuten kunnatkin, ja kirkkorakennukset ottaa muuhun, tuottavaan käyttöön; kirkkorakennuksilla 
ja kunnantaloilla on sama kohtalo kuin kyläkouluilla, ne jäävät tyhjiksi paikallisuuden muistomerkeiksi.(2
     Postlokaalinen teknologia muuttaa jälleen niin sosiaalisen kuin uskonnollisen ympäristön, jopa kuoleman kult -
tuurin. Kun talonpoikaisyhteiskunnissa paikallisen ihmisen hautajaisiin kokoontui koko kylä, nykyajan yksilöihmi-
sen kuolemaa ei useinkaan huomaa juuri kukaan, ja yhä useammin yksinäiset vainajat haudataan "hiljaisuudes-
sa", tilaisuudessa johon ei saavu ainuttakaan sukulaista, ei ainuttakaan saattajaa. Maailmankansalaisella ei ole  
enää kuolemanjälkeistä yhteisöä, ei omaa hautausmaata eikä läheisiä, jotka kävisivät sytyttämässä kynttilän hä-
nen haudalleen. Hautausmaatkin muuttuvat yksityiseksi liiketoiminnaksi, niitä varten joilla vielä on varaa vaalia 
omaa muistomerkkiä.  Ehkä hautausmaat jatkavat olemassaoloaan Internetissä ja hautaustoimistojen tilalle tule-
vat yritykset, jotka eri tavoin säilyttävät vainajan digitaalisen muiston ja hävittävät hänen maatuvan ruumiinsa, kä-
sittelevät sen ekologisen ongelman, mitä massaihmisestä jää jäljelle.(3    
     Luterilaisen kirkon erottaminen valtiosta on seuraava suuri suomalaisen älymystön julkisuusprojekti, sen jäl-
keen ei maassa enää ole yhteisöllistä kulttuuria, suomalaiset vapautuvat lopullisesti paikallisuuden ajan arvoista,  
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normeista ja kansalaisvelvollisuuksista. Kirkkoon ei enää kuulu seurakuntalaisia, vaan kuluttajia, jotka ostavat 
uskonnollisia  riittejä henkilökohtaisiin  tarpeisiinsa,  kokeakseen omia elämyksiään. Kun luterilaisuus menettää 
valtionkirkon asemansa ja verotusoikeutensa, mitä siitä jää jäljelle? Pirstoutuuko se itsenäisiksi seurakunniksi tai 
yhdistyksiksi ns. vapaiden suuntien tapaan, ja mihin päätyy eri suuntauksien kilpailu, kun kirkot tulevat taloudelli -
sesti kokonaan riippuvaisiksi asiakkaistaan? Alati itseään reformoiva uskonto muuttuu yhtä hektiseksi kuin muu-
kin kaupallinen tajuntateollisuus. Lähtiessään tavoittelemaan postlokaalista ihmistä länsimaisista uskontokunnis-
ta tulee paikattomia digitaaliuskontoja, jotka tarjoavat hetkellisiä uskontoelämyksiä paikattomien netissä kulkijoi-
den hetkellisiin tarpeisiin.(4
     Digitaalikulttuurin kehittyessä jumalanpalvelukset ja kirkon yhteiskunnalliset tehtävät voidaan siirtää Internetiin 
ja perustaa "paikallistasolle" vain palvelupisteitä, joissa tunneteollisuuden robotit tyydyttävät asiakkaiden uskon-
nolliset vaatimukset.  Postlokaalisen ihmisen tavoittaa vain virtuaalitodellisuudesta. Kirkkojen teknosysteemi voi 
siirtyä  kokonaan digitaaliseen ympäristöön ja  keskittyä  tuottamaan uskontopalveluja  postlokaalisten ihmisten 
henkilökohtaisiin  mobiililaitteisiin.  Virtuaaliseurakuntienkin  tulee  olla  "kansainvälisiä",  globaaleja.  Uskonto  on 
omia TV-kanavia, nettiportaaleja, rajattomassa mediaympäristössä toimiva teknokoneisto. Omilla kanavillaan ne 
tarjoavat viimeisimmän rituaalitekniikan mukaisia jumalanpalveluksia, uusimpia uskontopelejä, synninpäästöjä; 
tuotteistavat,  mainostavat,  virtuaalistavat,  yrittävät  tunkeutua digitaaliympäristössä elävien ihmisten tajuntaan. 
Postlokaalisessa kirkossa moraalikysymykset häviävät itsestään, kirkon työntekijät tuskin edes tietävät keitä hei-
dän kuulijansa ovat, missä päin maailmaa he elävät ja mikä on heidän sukupuoli- ja avioliittohistoriansa. Uskon-
non avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus lähestyy finaalistumistaan.  
      Moderni luterilainen kirkko on jo alkanut kilpailla tajuntateollisuuden kanssa (postlokaalisten) ihmisten mielen-
kiinnosta, eikä kirkolla näytä olevan käsissään muita kuin massaviihteen välineet, niillähän nykyajan ihmistä halli -
taan. Luterilaisesta kirkosta on tulossa myötäjuoksijoiden kirkko, joka tekee kaikkensa, etteivät erilaiset liberaali-
ryhmät eroaisi kirkosta. Sillä tiellä ei ole loppua. Luterilaisen valtiokirkon on luotava alati uusi imago, profiloidutta-
va yhä uudestaan ja uudestaan. Kehitysmeritokraatit, nuo uskon minäideologit, löytävät aina uutta kehitettävää, 
uusia epäkohtia,  uusia syyllisiä.  Luterilainen kirkko on jo  alistunut  säälimättömien liberalistien,  feministien ja  
ateistien vartioitavaksi.
    Julkisuuteen pyrkiville mediavaikuttajille luterilaisen valtionkirkon kimppuun hyökkääminen on suuri egomissio, 
se kuuluu osana siihen suureen kehitysprosessiin, jossa loputkin yhteisökulttuurien rakenteet suomalaista kan-
sallisvaltiota myöten hukkuvat globaalin massakulttuurin vapauteen. Tähän joukkoon liittyy yhä enemmän julkis-
uuteen pyrkiviä kirkon omia kehitysmeritokraatteja ja egovapauttajia, jotka median mukana solvaavat vanhoillisia, 
löytävät  vastaihmiset  ja  viholliset  oman  kirkkonsa  sisältä.  Taistelevat  liberaalit  ja  heidän  selkänsä  takana 
nousevat ateistit tulevat olemaan suvaitsemattomampia kuin kirkon ns. konservatiivit. Kirkon perinteitä vaalivat 
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ovat joutuneet vähitellen hyväksymään modernin, sekularisoituneen yhteiskunnan, sen sijaan liberaalit haluavat  
vallankumouksen vartijoiden tapaan pakottaa kaikki ajattelemaan samalla tavalla ja eliminoida vanhoilliset, ne 
jotka eivät hyväksy naispappeutta eivätkä halua vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Postlokaaliseen ympäris-
töön kilpaa sopeutuvat liberaalit ovat ottaneet ideologiakseen vanhan hajottamisen, mutteivät tiedä, minkälainen 
heidän uusi kehityskirkkonsa tulisi olemaan. Kirkkoa eivät pidä pystyssä ne, jotka sieltä lähtevät sen vuoksi, ettei-
vät he voi suvaita muita mielipiteitä, vaan ne jotka seurakuntiin jäävät ja haluavat elää yhdessä myös toisin ajat -
televien kanssa.
   Kirkon liberalismia seuraa ateismi. Julkisuuteen pyrkivät ”vapaa-ajattelijat” nostattavat tieteellisteknisen noita-
vainon, joka kohdistuu länsimaisen ja myös suomalaisen kulttuurin uskonnollisiin rakenteisiin ja tietenkin myös 
ihmisiin, jotka eivät usko ateismiin. Oikeaoppiset meritokraatit, nämä kunnon ihmiset ilmestyvät paikalle, kun joku 
aatemaailma näyttää voittavan eikä vaaraa enää ole, kun ideologioiden vaiheissa alkaa pyrkyreiden ja lakeijoi -
den aikakausi. Ateistista kuolemattomuutta hakevat pikkumeritokraatit alkavat kilpailla uskontoneutraalin ympä-
ristön luomisessa. Uskovien kristittyjen, koko kristinuskon historian syyllistäminen on jo alkanut, seuraavaksi lei-
mataan epähumaaneiksi, anti-ihmisiksi ne, jotka eivät hyväksy kaikkia niitä yksilönvapauksia, joita uskontoneut-
raalin yhteiskunnan ideologit julistavat. Uudet uskon puhdistajat etsivät yhä tarkemmin kristillisiä jäänteitä, vaati-
vat hävitettäviksi viimeisetkin uskonnolliset miljööt, kirkot, hautausmaat, ristinmerkit; kaikki uhripuut ja kulttipaikat, 
vapaata ajattelua kahlitsevat kulttuurirakenteet.  Toinen toisensa kanssa kilpailevat pikkumeritokraatit,  aikansa 
noitavasaroiden kirjoittajat vaativat, että uskonnoista vapaasta Suomesta on poistettava kristillinen kalenteri, kir-
kolliset juhlat ja merkkipäivät; raamatusta peräisin olevat henkilö- ja paikannimetkin on muutettava uskontoneut-
raaleiksi. Postlokaalisen, ihmisen ympäristöön on luotava uuden sukupolven geografia, arkkitehtuuri, uudet elä-
män kiinnekohdat, uudet ympäristön tulkinnat ja merkitykset. Kuinka paljon pikkumeritokraateilla onkaan työtä ja 
innostusta pyrkiessään hävittämään paikallisuuden ajan viimeiset muistot, saadakseen jätetyksi ympäristöönsä 
omat muistomerkkinsä, suurten ateistien historian. Laumaihmisten ja massaälyn kulttuuri uusintaa itsensä.(5
     Vapaan kaupallisuuden hallitsemassa maailmassa uskontojen markkinoille ilmestyy yhä uusia ja uusia kehi -
tyslahkoja, jotka rakkautta ja anteeksiantoa julistaen vaativat uskontoja siunaamaan kaikki mahdolliset vähem-
mistöryhmät, kaikki seksikulttuurit, ryhmä- ja moniavioisuuden, ja tietenkin myös huumeet, luontokultit ja evoluu-
tio-opit, itsensä pyhittäjien mystiikan ja hurmosliikkeet. Kaikilla pitää olla oikeus useampaan aviopuolisoon. Ja 
seurakuntien tulee jakaa nuorille myös kondomit ja uusimmat seksitekniikan välineet. Varmaan temppeliprostituu-
tiokin ennen pitkää nostetaan keskusteluun. Ne ovat postlokaalisten ihmislaumojen vapauksia, joihin kaupallises-
sa massakulttuurissa elävät  kirkot väistämättä törmäävät.. Tasa-arvon apostolit ja vapauden profeetat lietsovat 
kaikkialla omien oikeuksien filosofiaa, itsekkyyden filosofiaa, eikä uususkonnollista ihmistä kiinnosta muu kuin 
omat sielun ja ruumiin kokemukset. Yksinäisiä egonarsisteja varten syntyy armo ja rakkaus -uskontoja, niillä ei 
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enää ole dogmeja eikä sakramentteja, jotka saattaisivat loukata asiakkaita. Postlokaalisella ihmisellä ei ole muu-
ta selviytymismahdollisuutta kuin keskittyä itseensä ja luoda oma jumalansa, oma uskonnollinen maallikkoteo-
riansa.(6 
     Tulevaisuudessa niin kuin jo nykyisyydessäkin seurakuntien pitäisi koota temppeleihinsä paikallisuudesta, py-
syvistä työsuhteista, perheestä, avioliitosta, moraalinormeista vapautettuja maailmankansalaisia, joilla ei ole syn-
tymäpaikkaa, kotipaikkaa eikä hautausmaata. Eivätkö juuri nämä ihmiset tarvitse Jumalaa? Kykeneekö kirkko 
vapautumaan myös kehityksestä, tuomaan vapauttavaa sanomaa tieteellistekniseen diktatuuriin? Riippuuko kir-
kon olemassaolo mediajulkisuudesta vai onko uskonnolla joku todellinen, pysyvä sanoma kaikkien aikakausien 
ihmiselle?  Uskontojen on tehtävä perustavaa laatua oleva valinta: jäävätkö ne perinteisiksi uskovien yhteisöiksi,  
vai pyrkivätkö ne olemaan uudenlainen "kansankirkko", kaikkien ohikulkijoiden uskonnollinen palvelulaitos.  En-
nen pitkää seurakuntia ylläpitävät vain peruskristityt, ns. vanhoilliset, konservatiivit tai fundamentalistit, millä ni-
mellä vapausmeritokraatit heitä kulloinkin nimittävät. Uskovat ihmiset tuskin tarvitsevat rokkimessuja ja muita mo-
dernin kehityskirkon viihdepalveluja tai julkkisrituaaleja. He tietävät kulkevansa kohti uutta vainojen aikaa, ja sil-
loin kysytään, kuka uskaltaa vielä elää perinteisessä uskossa niiden ihanteiden mukaan, joita apostolit lähtivät 
toteuttamaan kaksi vuosituhatta sitten. 

1) Entisajan kirkossakäynnistä ja kirkkojuhlien vietosta: Kuusanmäki 1954; Sarmela 1969; 1994. Vrt. Pesonen – Vesala 2007.
2) Kirkon tutkimuskeskus on selvittänyt seurakuntaliitosten vaikutuksia (Uudistuvat seurakunnat -tutkimushanke 2009–2011). Kirkon 
työntekijöiden mukaan seurakuntaliitokset eivät ole parantaneet taloutta eivätkä lisänneet työorganisaation toimivuutta (Salomäki 
2012). Seurakuntalaisilta kysyttäessä ylivoimaisesti valtaosa vastaajista ei ole huomannut mitään muutosta eikä seurakuntien yh-
distyminen ole vaikuttanut heidän hengelliseen elämäänsä tai osallistumiseensa, mutta vieraantuneiden määrä on kasvussa etenkin  
suurissa kaupunkiseurakunnissa, joissa on eniten myös niitä, jotka eivät tunne yhtään kirkon työntekijää (Palmu 2911). Kirkon stra-
tegia vuoteen 2015, sen slogaanit "osallisuuden yhteisö" tai "läsnäolon yhteisö" eivät ole toteutuneet. Yhä useampi (noin puolet)  
vastaajista on sitä mieltä, ettei asuinpaikka saisi vaikuttaa seurakuntaan kuulumiseen, kirkostakin tulossa rajaton henkilöseurakun -
tien verkosto. Sen sijaan uskonnolliseen elämään tunkeutuu yhä enemmän TV- ja virtuaaliseurakuntia, paikattomia yhteisöjä, jotka 
tarjoavat globaalia uskonnollista tajuntateollisuutta.
    Luterilaisen kirkon piirissä kirkon kehittämisestä kirjoittaminen on jatkuvasti käynnissä, esim. Kirkko 2020 Suomen evankelis-lute -
rilaisen  kirkon  tulevaisuusselonteko;  Komulainen  –  Vähäkangas  2009;  Palmu  2010;  Sihvola  2011).  Pitäisikö  kirkon  pysyä  
paikoillaan suoritus-  ja  kulutusyhteiskunnan vastakulttuurina,  vai  muuttua asiakkuuskirkoksi,  joka tarjoaa riittävän "tuotepaletin"  
kaikkien seurakuntalaisten tarpeisiin,  vai  luopua kansankirkon asemastaan ja  luottaa siihen,  että  jäljelle jäävät  uskovat  pitävät 
seurakuntansa pystyssä? 
3) Virtuaaliset muistoriitit, hautausmaat, vainajien muistaminen Internetissä yleistyy sekin (ks. Muistopaikka.fi; Haverinen 2011; Mal-
misalo 2011), myös asenteet kuolemaa kohtaan ovat muuttuneet (esim. Ariès 1994). Media (TV) on muutenkin yhä enemmän nyky -
ihmisen riittien näyttämö (Sumiala 2010). 
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4) Uskonnollisista elämyksistä haetaan ekstreemikokemuksia, äärimmäisiä tunnetiloja, joilla halutaan erottautua tavallisuudesta, ta-
vallisista ihmisistä (esim. Fletcher 2005). Ekstreemiliikkeitä ovat esim. nuorisokulttuuriin kuuluvat saatananpalvonta ja satanismi  
(Hermonen 2006), joista satanismi käsittää erilaisia tietoisesti ateistisia suuntauksia, mm. death- ja black-metal-musiikin ympärille 
ryhmittyneet nuorisoryhmät. Saatananpalvonta on tietoista antijumalan palvontaa, saatanalle osoitettuja äärimmäisen pahuuden riit -
tejä, nykyaikaista diabolismia, noitauskoa (Salmenpohja 2000).
5) Euroopan maissa yhä useammat ihmiset ovat viime vuosikymmeninä lakanneet uskomasta "kirkon" jumalaan ja muuttuneet joko 
ateisteiksi tai agnostikoiksi, tulevaisuudenkuvissa on uskonnoton yhteiskunta (Zuckerman 2008; 2010; 2011; vrt. Amnell 2010). Ky-
selytutkimuksien mukaan suunnilleen puolet 40–60 % englantilaisista ja ranskalaisista ei usko jumalaan (Norris – Inglehart 2004;  
Greeley 2003). Ruotsissa ateismikausi näyttäisi osuneen vuosituhannen vaihteeseen, jolloin yli 80 % ruotsalaisista ei uskonut juma-
laan (Gustafsson - Pettersson 2000), mutta viime vuosina luku on ollut hiukan yli 40 %, sama kehitys on ollut Tanskassa. Suomessa 
virallisen tilaston mukaan kirkkoon kuuluu  n. 77 % (2012), noin viidennes kansalaisista ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhtei -
söön; vakaumuksellisia ateisteja lienee noin 3–4 % (Borg et. al. 2007; Ketola et al. 2011; Kirkon tutkimuskeskuksen Nelivuotiskat-
saus; Palmu 2012). Ateismilla on jonkinlainen etsikkoaika, jota myös tutkijat käyttävät hyväkseen, ja meilläkin ilmestyy jatkuvasti kir-
jallisuutta, jossa tulkitaan, mitä ateismi on tai uskovat ja ateistit keskustelevat (esim. Martin 2010; Niemelä 2011; Pihkala – Valtaoja 
2011; Heinimäki – Niemelä 2011). 
6) Kristillisten arvojen muuttumisesta Suomessa (Kirkon tutkimuskeskus): Heino 1994; 1997; Mikkola 2003, 220-; Mikkola – Nieme-
lä – Petterson 2006; Hytönen 2004; 2010; kirkosta eroamisen perusteet ovat yhä useammin "minä-lähtöisiä" tai (hetkellisiä) tyyty-
mättömyyden osoituksia, "kirkko-lähtöisiä" (Niemelä 2006). Nykyisessä ideologisessa ympäristössään kirkko niin kuin muutkin pai -
kalliset instituutiot yksityistetään ja kilpailutetaan, muutetaan kansainväliseksi yritykseksi.
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Sukupuolisuhteiden rakennemuutos

Jos nykyinen sivilisaatio tuhoutuisi ja arkeologit jossain tulevaisuudessa löytäisivät länsimai-
sen sivistyksen raunioista vain pornokaupan, he voisivat tehdä autenttisia päätelmiä modernin  
valkoisen rodun elämästä. Varmaankin he toteaisivat, että länsimainen ihminen on tuntenut  
sairaalloista vetoa itsensä paljastamiseen ja elänyt pääasiassa alasti, eikä hänellä ei ole ollut  
muuta työtä kuin paritteleminen. Sillä alueella tämä kulttuuri olisi saavuttanut korkean kehitys-
tason. Tulkinta olisi todempi kuin, mitä nykyhistorioitsijat tekevät menneisyyden kulttuureista.  
Tulokset voisi yleistää myös suomalaisiin.

Tutkimustaustaa

Mukana muutoksessa 
Ihmisten käyttäytymisen muuttuessa tutkimus seuraa kulttuurin sopeutumista ja vahvistaa vanhojen rakenteiden 
häviämistä. Suuri osa 1900-luvun lopun kulttuuritutkimuksesta on ollut (1) vapautumistutkimusta. Tähän ryhmään 
kuuluu pääosa modernisaation, privatisoitumisen ja kulttuurin ”individuaalistumisen” tutkimuksesta. Sen pääsa-
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noma on ollut kansalaisten vapautuminen vanhan sääty-yhteiskunnan normeista, tai toisin päin, se on paljasta-
nut, kuinka paikallisyhteisöjen käyttäytymisnormit, etiikka ja maailmankatsomus ovat kadonneet delokaalistuvas-
ta ja urbaanistuvasta ympäristöstä. Nyt on vuorossa jo tutkimus, joka seuraa vapausideologian leviämistä koko 
yhteiskuntaan. Vapautumisesta on tullut anarkiaa, egokäyttäytymistä, finaalista vapautumista kaikesta kollektiivi-
suudesta ja velvollisuuksista yhteiskuntaa kohtaan. Vapaustutkijat ovat olleet delokaalisen ympäristön ekologisia 
voittajia, vallankumousten tekijöitä. Mikään muu ei ole saanut niin suurta julkisuutta kuin massakulttuurin ihmisen 
vapaus ja yksilöllisyys. Yhteiskunnallisessa keskustelussa suuri slogan on ollut taistelu yksilön seksuaalisista oi-
keuksista.
    Postlokaalista aikaa lähestyttäessä vuoroon ovat tulleet (2) syyllistämistutkimukset. Nyt tutkitaan itse asiassa 
sitä, mitä vapaustutkimuksilla on saatu aikaan. Syyllistämisen kohteina ovat moraalittomat ihmiset, ennen kaik-
kea miehet, mutta myös naiset ja nuoret, koko yhteiskunnan kollektiivinen pahuus. Etenkin silloin, kun tutkimuk-
sia tekevät valvontaviranomaisten edustajat, syntyy rikollistutkimuksia, joissa tärkeintä on löytää syyllisiä: väki-
valta- huume- ja seksirikollisia, kaltoinkohtelijoita. Tendenssimäisillä galluptutkimusten ja ääriesimerkkien tulkin-
noilla on mediassa helppo luoda paheksunnan, epäluulon ja pelon ilmapiiri, joka johtaa yhä uusiin ja uusiin kurin -
pitomääräyksiin ja yhä ankarampiin rangaistuksiin. Todellisuudessa syyllistämistutkimusten syyllisiä on hyvin pie-
ni osa suomalaisista ja se, mihin syyllistytään, on seurauksiltaan yhä vähäisempää. Suomessa haetaan hake-
malla syyllisiä. Tutkimusten tulkinnoista on tehty uutismyyntiä ja sensaation tavoittelua, sillä vaikutetaan yleiseen 
mielipiteeseen, ilmapiiriin tai maallikkoteorioihin. Valvontaviranomaisten selvitykset ovat yhä avoimempaa yhteis-
kuntapolitiikkaa, oman ammattialan markkinointia. Niillä halutaan osoittaa, että tulevaisuuden Suomessa tarvi-
taan yhä enemmän valvontaviranomaisia, holhoajia, terapeutteja, tuomareita ja poliiseja. Syyllistämistutkimukset 
ennakoivat lopullista valvonta- ja turvayhteiskunnan syntyä.
    Seuraavaksi ovat alkaneet (3) onnellisuustutkimukset, joilla yritetään selvittää, ovatko postlokaalisen yhteis-
kunnan asukkaat onnellisempia kuin aikaisempien kulttuurikausien ihmiset, ja mitkä ovat uuden onnellisuuden te-
kijät.  Tulevaisuudessa  onnellisuustutkijat  voivat  selvittää,  kuinka  tyytyväisiä  elämänmuotoonsa ovat  globaalit 
suorittajat, maapallonkiertäjät, teknosysteemeiden osaajat ja asiantuntijat eri puolilla maailmaa. Tutkimuksissa 
voidaan seurata aktiivista projekti-ihmistä, kuinka hän käyttää hyväkseen uuden ympäristönsä mahdollisuudet ja 
toteuttaa normeista vapaata yksityiselämäänsä. Ainakin teoriassa postlokaalisella ihmisellä on rajattomat mah-
dollisuudet tuottaa itselleen multikulttuurisia, monietnisiä, ultramoderneja tai yli-inhimillisiä onnellisuuselämyksiä.
Lopuksi tulevat (4) ekstreemitutkimukset, joissa etsitään ja kuvataan kaikesta inhimillisyydestä poikkeavia elä-
mänmuotoja; egoryhmiä jotka tekevät sellaista, mitä muut eivät tekisi, ennen kaikkea sellaista, joissa finaalistuu  
anomalia, narsismi, ihmislajin primitiivisyys. Tutkijat voivat seurata uskonnollisia äärimmäisyyksien tavoittelijoita, 
uususkontoja tieteiskulteista uusiin samaani- ja noitauskontoihin, uskosta uuteen tuonpuoleisuuteen, uusiin to-
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dellisuuksiin ja kaikkeen siihen, mitä rationaalinen tieteellistekninen yhteiskunta ei katso olevan olemassakaan.  
Näiden tutkimusten pysyviä kohteita ovat varmaankin ekstreemiseksin harjoittajat, jotka kokeilevat tai elävät to-
deksi kaikki mahdolliset seksin muodot, seksibodauksen välineet, huumeet ja lääkkeet kokeakseen korkeimman 
orgasmin. Seksitutkimus tuottaa uusia ”seksikulttuureita”, uusia seksioppaita, uutta seksitiedettä ja -teknologiaa, 
joka ottaa täydellisesti haltuunsa ihmislajin sukupuolivietin. Kaikki seksiryhmät ja seksikilpailut läpikäynyt henkilö 
on jo täydellinen alan suorittaja, finaalinen seksibody, genderihminen.
     Siirtyminen lokaalisista kulttuureista delokaaliseen yhteiskuntaan toi myös ihmisen seksuaalisuuden tutkimuk-
seen uudet paradigmat ja uuden tutkimusetiikan. Uusi paradigma oli mm. seksuaalisen kokemisen tutkimus. Sillä 
alueella ensimmäinen aikansa sensaatio oli ns. Kinseyn raportti, sitä seurasi mm. Masters – Johnsonin raportti  
miehen ja naisen seksuaalisista reaktioista. Seuraava menestysteos oli Hiten raportti, jossa amerikkalaiset naiset 
kertoivat intiimistä seksuaalielämästään(1 Se oli ensimmäinen ”suuri paljastus” naisten seksistä. Tuon ajan kes-
keisin kysymys oli naisen orgasmi, saako nainen orgasmin ja miten, ja pitääkö hänen erityisesti oppia kokemaan 
seksuaalinen laukeaminen. Orgasmitutkimus johti vähitellen yhä avoimempiin selvityksiin ja raportteihin, joissa 
kertojien ja haastateltujen kaikki mahdolliset seksuaaliset kokemukset tehtiin näkyviksi, julkisiksi kertomuksiksi. 
Suuressa rakennemuutoksessa,  kun delokaalinen yhteiskunta  syntyi,  muuttuivat  myös seksuaalinormit,  alkoi 
seksuaalivallankumous, joka toi tullessaan uuden tutkimusalueen. 1970-luku oli seksuaalisen vapautumisen tut-
kimusta ja seksuaalivalistuskin koki totaalisen rakennemuutoksen. Ns. viktoriaanisen ajan ankarista moraaliop-
paista päädyttiin seksuaalimyönteisyyteen ja positiiviseen seksiopetukseen; modernin yhteiskunnan miehille ja 
naisille tuli opettaa oikea seksielämä ja vapauttaa ennen kaikkea naiset patriaattisen valtakulttuurin ahtaista mo-
raalikoodeista. Suomessa eräs käännekohta oli ”seksuaalikevät” 1965, jolloin mm. abortti laillistettiin ja homosek-
sualismi poistettiin rikoslaista.(2
    Kulttuuriantropologiassa seksitutkimus nojasi etupäässä kulttuurien välisiin cross-cultural -vertailuihin ja tutki-
muksen eetoksena oli kulttuurirelativismi. Antropologian tehtävä oli löytää erilaisia kulttuurisia vastauksia ja osoit -
taa, ettei länsimainen yhteiskunta ollut moraalisesti tai eettisesti ainoa mahdollinen eikä aina rationaalinenkaan. 
Tuolloin alettiin myös korostaa ympäristön merkitystä ja kulttuurien sopeutumista erilaisiin elinolosuhteisiin. Kult-
tuuriekologian näkemysten mukaan ympäristö vaikutti yhteiskunnallisiin ja eettisiin ratkaisuihin, miesten ja nais-
ten väliseen työnjakoon, perhemoraaliin ja seksuaaliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kulttuu-
rien ja ihmisen käyttäytymisen erilaisuuden ymmärtäminen.(3
    Viime vuosikymmenien aikana antropologiassa on yhä vahvemmin päädytty kvalitatiivisiin menetelmiin ja tul-
kitsevaan tutkimukseen, johon kuului läheisesti itsereflektointi. Tutkimusmetodien muutoksissa tulkitseva tutki-
mus oli vastakohta etnometodologialle, joka painotti kulttuurin jäsenten kokemuksia; kulttuuri oli sitä minkä sen 
jäsenet kokivat omakseen ja määrittelivät merkityksellisiksi. Paikallisten ihmisten kokemusten tilalle uusi suunta 
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nosti tutkijan kokemukset, tutkijoilla oli oikeus reflektoida, heijastaa omia kokemuksiaan kuvatessaan vierasta 
kulttuuria tai jopa historiaa. Kulttuuriantropologian kenttätyön teorioissa reflektiivinen tutkimus oli subjektiivisen 
tieteen päätepiste, empiiristä kenttätyötä ja kulttuurin kuvausta alettiin pitää jopa jonkinlaisena tulkintataiteena.  
Etnografia oli tekijänsä persoonallinen tulkinta ja tutkimustyössä tärkeintä oli kyky ikään kuin ”oman ruumiinsa 
kautta” eläytyä paikallisten ihmisten kokemusmaailmaan. Reflektiivisen tulkinnan mukana tutkimuksesta tuli myö-
tä elämisen taidetta eikä tutkijan tarvinnut ottaa huomioon yksityisten ilmiöiden taustaa, kontekstia, eikä sitäkään, 
ettei menneisyyden ilmiöitä tai vieraiden kulttuurien tapoja voi verrata nykyajan ihmisen käyttäytymiseen, delo-
kaaliseen tai postlokaaliseen aikaan.
    Reflektiivisen metodin rinnalla humanistista tutkimusta on hallinnut ns. konstruktivismi, etenkin naistutkimuk-
sessa. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan yhteisöllinen kulttuuri on ikään kuin sopimuksenvaraista, kulttuuri 
perustuu yhteisön jäsenten arvoihin ja normeihin, ”yhteiskuntasopimukseen”, tai yhteiskuntaryhmien valtasuhtei-
siin. Kulttuuria voidaan poliittisin keinoin muuttaa, konstruoida uudelleen, kehittää. Tämän teoksen näkökulmasta 
arvot, normit ja maailmankatsomukset nousevat uudesta kulttuuriympäristöstä, niiden on tuettava uusia yhteis-
kunnallisia rakenteita eikä niitä voida ideologisesti konstruoida.  
    Biologisen näkökulman noustessa esiin 1950-luvulla kiinnostuksen kohteena olivat ihmisen seksuaaliset laji-
ominaisuudet, myöskin ne, jotka erottavat miehet ja naiset niin fyysisesti kuin psyykkisesti toisistaan. Evoluutio-
psykologian mukaan sukupuolten väliset erot ovat olemassa, vaikka konstruktivismi haluaisi sen kieltää. Mies on 
fyysisesti vahvempi naista ja se on vaikuttanut siihen, millainen on sukupuolten työnjako ja elämänpiiri eri kult -
tuureissa. Evoluutiopsykologeille ihminen on eläinlaji ja seksuaalikäyttäytymiselläkin on yleiset etologiset mallin-
sa. Mahdollisimman tehokas suvunjatkuminen, geenien siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on edellyttänyt, että 
mies on moniavioinen ja että miehen seksuaalisen halun ja valmiuden paritteluun herättää naisen alastomuus, 
sukupuolielimen tai myös sukupuoliaktin näkeminen. Miehet olisivat eläinuroksia, jotka haluaisivat levittää sper-
maansa kaikkiin naisiin, he olisivat aina valmiina seksiin; tästä näkökulmasta miehet olisivat edelleen metsästä-
jiä.  Seurustelussa  ja  aviopuolison  valinnassa  olisi  kysymys  suvunjatkamisen  kannalta  parhaan  mahdollisen 
kumppanin löytämisestä ja pohjimmaltaan nainen on se, joka valitsee ja hallitsee reproduktiota. Naiselle puoles-
taan olisi  tärkeintä saada mieheltä jälkeläiselleen mahdollisimman hyvät geenit,  joko valitsemalla jälkeläisten 
kannalta parhaan miehen tai parittelemalla niin monen miehen kanssa kuin on mahdollista. Näinkö syntyisi tule-
vaisuuden biologinen moraali? Ihmislajille on myös ominaista, ettei naisilla ole vuosittaisia kiima-aikoja, kuten 
muilla suurilla nisäkkäillä, vaan ihmisyhteisöissä seksi on aina läsnä. Erikoista ihmiselle on myös naisten immen-
kalvo, jonka fyysistä merkitystä ei tiedetä, vaikka se onkin vaikuttanut ihmisen kulttuureihin. Ihminen olisi lajina 
parisidonnainen tai ainakin evoluutio olisi kulkenut kohti kiinteämpää parisuhdetta, se olisi välttämätöntä, koska 
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ihmislapsi kehittyy hitaasti ja vaatii vanhempia, ainakin äitiä, sitoutumaan lastensa fyysiseen ja psyykkiseen kehi-
tykseen.
   Sosiobiologiasta on tullut populaari suuntaus, se on julistautunut teelliseksi tieteeksi humanismin rinnalle ja 
selittää yleispätevästi ihmislajin planetaarisen kulttuurin. Evoluutiopsykologia nojaa pääasiassa muiden tieteiden 
tutkimuksiin, mutta sillä on hallussaan jumalakone, joka tuottaa aina oikean tieteellisen selityksen. Kulttuuria 
ohjaa ”evoluutiohyöty” ja valta, menestys. Moraali, altruismi, ihmiskunnan hyvyys on geenien strategiaa. Kaikissa 
ihmissuhteissa on siis kysymys kaupankäynnistä, hyödyn odotuksista, jotka evoluutio palkitsee. Sosiobiologia on 
vahvasti mukana globaalin massakulttuurin luomisessa, se siirtää mielenkiinnon pois paikallisista kulttuureista 
yleiseen evoluutioon ja seuraa rakenteellisesti samanlaisia selitysmalleja kuin globaali taloustiede. Biologia antaa 
varmaankin riittäviä selityksiä postlokaalisessa maailmassa, jossa paikalliskulttuureita ei enää ole tai ne eivät 
julkisuutta kiinnosta. Lopullinen kulttuurivastaus löytyy nyt eläinpopulaatioiden käyttäytymisestä.
    Tässä teoksessa puhun edelleen kulttuureista, en teoreettisesta evoluutioihmisestä; postlokaalisessa ympäris -
tössä ”geenien siirtäminen” saattaa saada kokonaan uusia muotoja. Kulttuuri tai sivistys on tarkoittanut ennen 
kaikkea ihmisen sukupuolisuuden kontrollointia. Paikallisissa ihmisyhteisöissä seksuaali-, avioliitto- ja perhenor-
mit ovat kohdistuneet sekä naisiin että miehiin ja sukupuolille on asetettu erilaisia vaatimuksia tai velvollisuuksia,  
perhettään, sukuaan ja yhteisöäänkin kohtaan; ne ovat kompensoineet biologisia eroja. Sukupuolivietti on ollut 
alistettu elämän välttämättömyyksille ja seksuaalinormienkin taustalla on ollut perheen ja suvun tulevaisuus, pai-
kallisen yhteisön säilyminen. Velvollisuuksista vapaata ihanneyhteiskuntaa ei menneisyydessä ole voitu konst-
ruoida. Minua ei kiinnosta konstruktivismin ja evoluutiopsykologian vastakkaisuus, ei feminismi eikä miestutki-
mus, vaan sukupuolisuuden postlokaalisuus. Mitä se voisi olla? Seksistä on tullut itsetarkoitus tai ihmisen itseoi-
keus, jota yhteisö ei enää kontrolloi. Paikalliskulttuureissa niin naisilla kuin miehilläkin oli ensi sijassa velvolli-
suuksia,  postlokaalisessa ympäristössä ihmisellä ei ole muuta kuin itsensä, ja kuvitellut oikeutensa toteuttaa 
omaa seksuaalisuutta, nauttia omasta ruumiistaan. Mitä kaikkea nämä oikeudet tulevaisuudessa tarkoittavat? 
Promiskuiteettia, polyamoriaa, hyperseksiä? Avioliiton ja perheen katoamista?
    Viime aikoina homoavioliittojen läpiajaminen on ollut  suvaitsevan yksilönoikeusihmisen suuri periaatteellinen 
päämäärä, sen jälkeen on ilmeisesti vuorossa moniavioisuuden hyväksyminen. Tulevaisuuden maailmankansa-
lainen on rotuneutraali, kansallisuusneutraali, uskontoneutraali, sukupuolineutraali ja ilmeisesti myös arvoneut-
raali. Näin täydellistyy vähitellen massojen konformismi, globaalin ihmislajin yhdenmukainen kulttuuri, ja maail-
mankansalaisen ympäriltä  katoavat kaikki  paikallisuuden ajan eettiset  ja moraaliset  jäänteet.  Uuden ihmisen 
käyttäytymiskoodeihin työntyy itsekkyys ja aggressiivisuus, omien oikeuksien puolustaminen, oikeassa olemisen 
säälimättömyys. Suomeen on jo kasvanut kaikkien oikeuksien sukupolvi, joka vaatii yhteiskunnalta yhä enem-
män henkilökohtaisia palveluja, luo tyytymättömyyden kulttuuria, syyttää yhteiskuntaa, toisia ihmisiä, ja paisutte-
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lee omia kärsimyksiään. Seksuaalitabuista vapautunut maailmankansalainen on joutunut kokemaan, että yksilön-
oikeuksien yhteiskunta luo myös seksuaalista väkivaltaa ja  hyväksikäyttöä, pedofiliaa, tekee mahdolliseksi käyt-
täytymisen, jotka paikallisyhteisöjen aikakaudella määriteltiin  siveettömyydeksi, tai perverssien, brutaalien, sai-
raiden ihmisten käyttäytymistavoiksi. Itsensä ympärillä pyörivät minä-ihmiset  paljastavat itseään seksitutkimuk-
sissa, kokevat olevansa kaltoin kohdeltuja, seksuaalisesti häirittyjä ja yksinäisiä. Hiljainen enemmistö on jäänyt 
syrjään. Suomalaisen elämänmuodon tutkimusta hallitsevat parisuhdeongelmat, nuorison syrjäytyminen, väkival-
ta, huumeiden käyttö. Yksilönvapauksien yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän pahoinvointitutkijoita, ammattiaut-
tajia, ihmismielen terapeutteja, onnellisuushuumeiden jakajia. Elääkö postlokaalinen ihminen ympäristössä, jossa 
ei ole pysyviä ihmissuhteita? Kykenevätkö omiin oikeuksiinsa ja tunteisiinsa keskittyvät digitaalikansalaiset ylläpi-
tämään parisuhteita, naapuruutta, kansalaisyhteisöjä, tai ylipäätään sellaista yhteiselämää, joissa pitäisi ”rakas-
taa lähimmäistään niin kuin itseään”? 

1) Kinsey. – Pomeroy. – Martin 1948; Kinsey – Pomeroy – Martin. – Gebhard 1953; Masters – Johnson 1967; Hite 1976. 
2) Esim. Helén 1997. 
3) Sarmela 1972. Ihmisen seksuaalisuuden biologiasta huomiota herättivät aikoinaan Desmon Morrisin teos ”Alaston apina” (1967),  
jota seurasi Edw. Wilsonin sosiobiologia (1975); Abramson – Pinkerton 1995. Myöhemmin on alettu puhua evoluutiopsykologiasta;  
konstruktivismin, feminismin ja sosiobiologian suhteista esim. Niemelä – Tammisalo 2006; Tammisalo 2012. Muita näkemyksiä: 
esim. Hyyppä 1995.

Ihmislajin seksuaalisuus ja sukupuolikuri
Kulttuuriantropologiassa on vertailtu paikalliskulttuurien asennoitumista nuorten seksuaaliseen käyttäytymiseen 
ja luokiteltu yhteiskunnat kahteen pääryhmään: nuorten esiaviolliset sukupuolisuhteet kieltäviin eli restriktiivisiin 
ja salliviin eli permissiivisiin. Ethnographic Atlaksen mukaan noin 45 % maailman kansoista olisi kieltänyt nuorten 
seksuaalisen kanssakäymisen ennen avioliittoa, tosin niistä vain puolet olisi pitänyt moraalinormeista tiukan joh-
donmukaisesti kiinni. Vastaavasti noin 45 % olisi sallivia, loput (10 %) kulttuureista on luokiteltu sellaisiksi, joissa 
seksikysymykset eivät ole nousseet esiin, koska tytöt naitettiin nuorina. Muissa cross-cultural -tutkimuksissa tu-
lokset ovat suunnilleen samanlaisia. Restriktiivisistä kulttuureista noin viidesosa on ollut ankaran rajoittavia; niis-
sä etenkin tytöt ovat olleet vartioinnin kohteina.(1
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    Ankaran seksuaalikielteisissä yhteisöissä masturboinnista, sukupuolielinten sormeilemisesta ja homo- tai hete-
roseksuaalisista leikeistä lapsia rangaistiin jopa ruumiillisesti kurittamalla. Restriktiiviset yhteisöt pyrkivät myös 
salaamaan lapsilta kaikki tiedot sukupuoliasioista, mm. siitä miten hedelmöitys tapahtuu ja lapset syntyvät maail-
maan. Joissakin yhteisöissä pojat ja tytöt on eristetty toisistaan, esimerkiksi pojat on siirretty jo hyvin nuorina 
asumaan poikien taloon, joidenkin heimojen keskuudessa tytöille ja pojille on pidetty kasvuiässä erityiset tarkas-
tusseremoniat, joissa mm. poikien esinahan venyneisyydestä tai muista merkeistä pyrittiin päättelemään ovatko 
he harjoittaneet masturbaatiota. Myös Euroopassa tyttöjä ja poikia on pidetty erillään esimerkiksi kouluissa ja  
seurusteluaikanakaan tyttö ja poika eivät ole saaneet olla kahdestaan, vaan paikalla tuli olla ”esiliina”, esimerkik -
si joku tytön sukulainen valvomassa heidän yhdessä oloaan.
     Esiaviollista puhtautta vaativissa yhteiskunnissa tyttöjen neitsyys on pyritty varmistamaan immenkalvon ehey-
destä. Monissa kulttuureissa se on tapahtunut häämenojen yhteydessä ja morsiamen neitsyyden merkkinä on 
näytetty veristä lakanaa tai morsiamen paitaa. Joidenkin kansojen keskuudessa immenkalvon puhkaisemisen eli  
defloraation ja samalla immenkalvon tarkastuksen suorittivat vanhat naiset ennen häitä. Jos tyttö todetaan naimi-
siin mennessään neitsyytensä menettäneeksi, saatetaan morsian hääyön jälkeen häpeällisesti palauttaa van-
hemmilleen. Permissiivisissä yhteiskunnissa nuorten seurustelua ei ole valvottu eikä rajoitettu, joissakin paikallis-
kulttuureissa tyttöjä ja poikia on jo lapsesta lähtien opetettu tyydyttämään seksuaalisuutensa, rohkaistu mastur -
boimaan ja leikkimään seksuaalileikkejä. Fordin ja Beachin mukaan joissakin yhteiskunnissa sukupuoliyhteyden 
harjoittamista on pidetty nuorten fyysiselle kehitykselle jopa välttämättömänä, on uskottu, etteivät tytöt saa lapsia  
naimisiin mentyään, elleivät he jo varhain ole aloittaneet yhdyntäkokeiluja. Joissakin yhteisöissä tytöt aloittivat  
kokeilunsa jo hyvin nuorina; kulttuuriantropologit ovat kertoneet yhteisöistä, joissa tytöt olivat olleet sukupuoliyh-
teydessä jo ennen puberteetti-ikää tai ettei niistä löytynyt neitsyttä, joka olisi täyttänyt seitsemän vuotta.
    Vertailevissa tutkimuksissa on myös pyritty selvittämään, minkälaisia yhteiskuntia rajoittavat tai sallivat kulttuu-
rit ovat olleet. Esiaviollisen seurustelun kieltäneet yhteiskunnat ovat olleet erityisesti Euraasian vanhoja agraari -
kulttuureita, joihin myös korkeauskonnot ovat levinneet. Salliviin yhteiskuntiin on kuulunut Tyynen meren pieniä 
saarikulttuureita ja Afrikan paikallisyhteisöjä, joissa toimeentulo on perustunut muuhun kuin raskaaseen auravilje-
lyyn. Kulttuurivertailuissa on myös todettu, että naisten hallitsemat eli matriaattiset yhteisöt ovat seksuaalisesti  
suvaitsevampia kuin patriaattiset, mikä johtunee miesten keskinäisestä kateudesta. Ihmiskunnan historiassa per-
missiiviset, promiskuitiiviset kulttuurit ovat väistyneet, sivilisaatioita ovat luoneet ne restriktiiviset, agraariset yh-
teiskunnat, jotka nyt kulttuurien viimeisissä rakennemuutoksissa ovat kadonneet.
   Luontoiskulttuureissa on ollut myös avioitumisvelvoitteita, joilla pyrittiin säilyttämään perheen jatkuminen silloin-
kin, kun toinen aviopuolisoista oli kuollut. Ns. sororaattinormit velvoittivat jonkun kuolleen aviovaimon sisarista 
menemään naimisiin lesken kanssa; vastaavasti leviraattisäännökset velvoittivat aviomiehen veljen huolehtimaan 
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kuolleen veljensä perheestä ja veljensä suvun jatkumisesta. Kysymys on siitä, jatkuiko veljen tai sisaren suku,  
vai kuoliko se, ja jäivätkö jonkun sukuhaaran vainajat vaille huolenpitoa. Se on sukusidonnaisten yhteiskuntien 
suuria kohtalonkysymyksiä. Raamatussa on kertomus Onanista, joka ei jatkanut veljensä sukua, vaan laski sie-
mennesteensä sängyn pohjalle; tuon ajan juutalaisessa yhteiskunnassa leviraattinormien rikkominen, tulkittiin 
veljen suvun tahalliseksi lopettamiseksi, ”sukumurhaksi” ja se oli rikos, josta jumala rankaisi kuolemalla. Miehille 
on annettu ensisijaiseksi velvollisuudeksi perheestä ja suvusta huolehtiminen ja kulttuurien maailmassa velvolli -
suudet ovat käyneet edellä seksuaalisten oikeuksien ja lajiominaisuuksien. Jokaisella tuli olla esi-isä tai esiäiti ja 
suku, joka jatkui hamaan tulevaisuuteen, ja jos luonnollista sukua ei ollut, se voitiin kulttuurisin keinoin hankkia.
    Kulttuuriantropologian cross-cultural -tutkimuksissa käsiteltiin myös insestiä ja seksuaalisia poikkeavuuksia,  
kuten homoseksualismia. Yksikään kulttuuri ei ole hyväksynyt insestiä eli sukupuolisuhteita vanhempien ja hei-
dän lastensa tai sisarusten kesken. Kaikista insestiä koskevista teorioista ovat mielestäni parhaimpia ne, joissa 
insestikieltoja pidetään välttämättöminä perheen rooli- ja auktoriteettirakenteen kannalta; perheen sisäiset vapaat 
seksuaalisuhteet hajottaisivat vanhempien ja lasten väliset siteet ja tuhoaisivat perheen tulevaisuuden. Insesti-
kielloissa on taustalla avioliitto- ja perheinstituution säilyminen läpi ihmislajin historian. Sen sijaan homoseksua-
lismiin ei kaikissa yhteisöissä ole suhtauduttu jyrkän kielteisesti ja euraasialaisissa agraarikulttuureissakin kylä-
yhteisöt ovat yleensä sietäneet homoseksuaaleja niin kuin muitakin erikoislaatuisia ihmisiä. Sen sijaan korkeaus-
konnot ovat määritelleet seksuaalisen poikkeavuuden tuomittavaksi ja valtiokulttuuritkin ovat hyväksyneet vain 
”normaalin”  sukupuolikäyttäytymisen,  joka johti  kiinteisiin  avioliitto-  ja  perhesuhteisiin  ja  ylläpiti  reproduktiota, 
kansalaisten lisääntymistä. Kaikkien korkeauskontojen moraalikoodeissa ja myös valtioiden lainsäädännössä on 
tuomittu seksuaalinen väkivalta, prostituutio, homoseksuaalisuus, pedofilia, sodomia (”eläimeen sekaantuminen”,  
zoofilia), julkinen seksi ja muukin perverssi seksuaalinen käyttäytyminen, kuten sadokismi (sadismi) ja masokis-
mi. Ns. Mooseksen lain aikana 1600-luvulla Euroopassa homoseksuaalisuudesta ja sodomiasta julistettiin kuole-
mantuomio ja vieläpä määrättiin, että sodomiaan syyllinen on haudattava elävältä yhdessä eläimen kanssa. Sek-
suaalirikoksista annetut tuomiot ovat olleet ankaria, raiskauksesta on esim. monissa Aasian maissa saanut kuo-
leman tuomion. Vanhoissa sivistysvaltioissa, korkeakulttuureissa, on kontrolloitu seksuaalista käyttäytymistä, pi-
detty yllä sukupuolikuria, ja niiden edustajat, kuten Herodotos, rajasivat oman kulttuurinsa vastapuolelle barbaari-
kansat, ne olivat raakoja, harrastivat luonnottomia tapoja eivätkä tunteneet moraalisia normeja, häveliäisyyttä.(2

1) Murdock 1949; Minturn – Grossen – Haider 1969; Ford – Beach 1951; Stephens 1963; Bourguignon – Ucko (Greenbaum) 1973;
 (Sarmela 1972). Restriktiivisiä ovat olleet Euraasian vanhat agraarikulttuurit (Textor 1967, muuttujat 385–388; Stephens 1963; Ford 
– Beach 1951. Foucault 1998. Brusila 2008.)
2) Ford – Beach 1951. Vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan laki; Laaksonen – Timonen 1997; Aldrich 2006; Keskisarja 2011. Löfström 
1999; Greenberg 1988. Forström 1996. Herodotos 1964. 
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Naisten kulttuurihegemonia     
Kulttuuriantropologiassa naistutkimus on nojannut tulkitsevaan ja reflektiiviseen menetelmään, päämäärä oli tuo-
da naissukupuoli ja naisten elämä naistutkijan silmin ”kulttuurisesti näkyväksi”, miesten hallitseman tutkimuksen 
varjosta. Naistutkimus on saanut sisälleen monia jyrkkiä ja vastakkaisiakin suuntia. Feministisen naistutkimuksen 
mukana tutkimuseetokseksi tuli mieskulttuurin kriittinen paljastaminen, naisten epätasa-arvon esilletuominen niin 
menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin. Kulttuureita alettiin tarkastella yhä enemmän nykyajan länsimaisten ih-
misoikeuksien näkökulmasta ja oikeudet määriteltiin aina suhteessa miesten valtaan, patriarkaattiin. Patriarkaatti 
on naistutkimuksen taikasanoja, joka paljastaa syy-seuraus-suhteen; aina kun yhteiskunnassa on patriaattisuut-
ta, se merkitsee naisen alistamista. Feministinen naistutkimus on ideologista, niin kuin dialektinen marxilaisuus 
tai nykypäivän finanssikapitalistinen taloustiede, siihen on tutkijan uskottava tullakseen hyväksytyksi naistutkijoi-
den joukossa.(1
    Konstruktiivisen antropologian ja sosiologian näkökulmasta sukupuolisuus (gender) on kulttuurin tuote, kulttuu-
rinen konstruktio. Yhteiskunnan mies- ja naismallit tai sukupuolten välinen roolijako ovat seurausta yhteiskunnan 
valtasuhteista, jotka voidaan aina muuttaa. Naissukupuoli voidaan ikään kuin synnyttää uudelleen luomalla uusi 
demokraattinen naiskulttuuri, naisten hallitsema yhteiskunta ja uskonto. Postlokaaliseen elinympäristöön tulisi  
siis saada matriaattiset kulttuurirakenteet. Naistutkimuksen liepeille noussut poliittinen feminismi hakee yhteis-
kunnallista valtaa syyllistämällä miessukupuolen ja miessukupuolen historiallisen hegemonian. Äärifeministien 
tutkimuksissa poliittinen logiikka on sama kuin äärisosialismissa, samalla tavalla tieteellinen naistutkimus haluaa 
osoittaa, että naiset ovat aina olleet sorrettu luokka. Naiset ovat miesten hallitseman kulttuurin uhreja, miesten 
väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan, väkivallan kohteita. Naisten elämässä olisi vastapuolella 
aina ollut miesten luokka, niin kuin työväenluokan vihollinen oli kapitalisti, ikään kuin kulttuurien historiassa olisi  
ollut kysymys sukupuolisesta vallasta ja kaikkialla vallitsisi sukupuolten välinen sovittamaton ristiriita. Luokkakan-
tainen  syyttävä  naisantropologia  on  pyrkinyt  hallitsemaan ihmissuhteiden  tutkimusta  viimeiset  parikymmentä 
vuotta, ja se vaikuttaa siihen, millaiset tulevat olemaan moraali- ja perhearvot postlokaalisessa ympäristössä.(2
     Keskitetyissä kulttuureissa vahvin valta on ideologista hallintaa, hegemonia-aseman valtaamista politiikassa 
ja julkisessa keskustelussa. Länsimaat ovat kuitenkin ainoa kulttuuri, johon ollaan luomassa sukupuoleen perus-
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tuvaa ideologista vallanjakoa. Se on ollut feministien: naispuolisten tutkijoiden, poliitikkojen ja toimittajien tulevai-
suuden agenda. Postlokaalisessa ympäristössä naissukupuoli haluaa olla oma teknosysteeminsä, joka ottaa hal-
tuunsa kulttuurin tulevaisuuden. Naisten rintama on jo saanut käsiinsä mediavallan ja luonut kulttuurihegemo-
nian, joka määrittelee, kuinka miesten ja naisten välisiä suhteita tulee kaikkialla maailmassa tarkastella, kuinka 
tuotetaan naisuutinen,  kehitysmaauutinen tai  matkareportaasi  Euroopan ulkopuolisesta  kulttuurista.  Nykyajan 
naistutkimuksella on oma poliittinen kielensä ja tapansa ”keskustella”, se määrittelee, mitä on globaali naisdis-
kurssi, oikea tapa argumentoida, ja monissa kysymyksissä se on jo ideologia, joka määrittelee, mikä on oikea 
tutkimuskohde, naistieteen päämäärä.
     Ideologisen taistelun tavoitteena on ihanneyhteiskunta, jonka rakentamiseen kaikkien tuli osallistua, kysymys 
on tavalla tai toisella totalitaarisesta ajattelusta. Meritokratian ideologisessa taistelussa on aina ollut tärkeintä 
vastaihmisten:  paholaisen palvelijoiden,  kansan vihollisten tai  kehityspakanoiden määrittely  ja  eliminoiminen. 
Keskustelu miesten ylivallasta, patriarkaatista, on ollut ideologista samalla tavalla kuin luotaessa aikoinaan kristil-
listä puhdasoppisuutta tai kommunistista kulttuurivallankumousta, ja vallan hankkimisen metodit ovat olleet sa-
mat kuin vaikkapa isänmaallisella kansanliikkeellä tai ns. taistolaisuudella suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityi-
sesti kommunistisessa ”keskustelussa”, marxilaisessa dialektiikassa proletariaatista tehtiin kapitalistien uhri, jon-
ka vapauttaminen oikeutti tekemään vallankumouksen. 
    Naistutkimuksissa on etsimällä etsitty miesten ylivaltaa kaikissa sukupuolten välisissä suhteissa, myös seksi-
elämässä. Naisten alistamiseksi on tulkittu kaikki erot, joita naisten ja miesten asemassa ja rooleissa on ollut;  
miesten näkyvyys julkisuudessa ja naisten vetäytyminen kotiin. Miesten ylivallaksi on tulkittu monivaimoisuus eli  
polygynia ja prostituutio. Tulkinnat ovat usein olleet yksipuolisia. Esimerkiksi monivaimoisuus ei ole ollut instituu-
tio, jonka tarkoitus olisi miesten seksuaalisen vaihteluhalun tyydyttäminen tai seksuaalisen prestiisin osoittami-
nen. Polygynia tarjosi yhteisön kaikille naisille mahdollisuuden perustaa perhe ja saada lapsia. Ilman polygamiaa 
monilta naisilta olisi riistetty oma perhe, elämäntehtävä äitinä ja isoäitinä, ja asema oman sukulinjan jatkajana, 
kantaäitinä. Miesten tuli kyetä huolehtimaan vaimoistaan ja heidän lapsistaan, käytännössä moniavioisuus on 
ollut harvinaista monissa sellaisissakin kulttuureissa, joissa monivaimoisuus hyväksyttiin. Polygamiaa on ylläpitä-
nyt myös leviraatti, miehen velvollisuus huolehtia veljensä perheestä.(3 Tänä päivänä tasa-arvoa ei naiselle tuo 
perhe, vaan oma työura; feminismi on sopeutunut finanssikapitalismin päämääriin ja elämänarvoihin.
    Sukupuolivihasta on tulossa uuden luokkasodan käyttövoima, ja nimenomaan yhteiskunnassa, jota ainakin 
mediajulkisuudessa hallitsee naisten ja miesten vapaus ja demokratia. Tajuntateollisuudessa sukupuolivihan liet -
sominen on ollut informaatiovallan perusta jo pari kolme vuosikymmentä, eikä naiskirjailija, naisfilosofi tai ylipää-
tään naisvaikuttaja,  voi  päästä esille käsittelemättä sukupuolten eriarvoisuutta ja naisten historiallista sortoa. 
Naisliike on toiminut yliopistolla samalla tavalla kuin taistolaiset kommunistit muutama vuosikymmen aikaisem-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 173



min. He hankkivat julkisuushegemonian ja mustamaalasivat ne, jotka uskalsivat epäillä heidän tutkimuksiaan tai  
argumentointiaan. Naistutkimus on tuottanut enemmän manifesteja ja näkyviä seminaareja kuin todellista tutki-
musta. Aktiivisten feministitaistelijoiden toimesta naistutkimusta vaadittiin kaikkiin yliopistoihin ja kaikkien oppiai-
neiden kurssivaatimuksiin, samalla tavalla menettelivät taistolaiset. Feministeillä on, niin kuin oli taistolaisillakin, 
intomielisiä tukijoita valtamedioissa. He ovat tuoneet alan tutkimukset välittömästi julkisuuteen, esittelevät ne leh-
distössä tai laativat niistä radio- ja TV-reportaaseja. Ideologisen tutkimuksen tapaan naishistorioitsijat ovat syyllis-
täneet menneisyyden kulttuurit vertaamalla niitä siihen, millainen utopia heillä on nykyajan tasa-arvo- ja ihmisoi-
keusyhteiskunnasta, ja tehneet naisista ”sorretun luokan” tekemättä todellisia vertailuja mies- ja naissukupuolen 
asemasta, esimerkiksi siitä, mistä naiset ovat olleet vapaita, mistä heitä ei ole vaadittu kantamaan vastuuta. Fe-
minismi sivuuttaa lähes kokonaan miesten todellisuuden, vaikkapa sen, kuinka paljon miehet ovat tehneet työtä  
elättääkseen perheensä tai saadakseen tyttärensä turvallisesti naimisiin. Feministisen kulttuurin ihanteena on ka-
pinallinen, uskalias, perinteistä vapaa (heretic) nainen, joka vastustaa kaikessa miesten sukupuolta, jonka kapi-
noinnin kohde on sukupuolten erilaisuus, niin maskuliininen kuin feminiininenkin kulttuuriperintö.(4 
     Naistutkimus on ollut ideologista taistelua ja käyttänyt samaa taktiikkaa kuin muutkin poliittiset liikkeet; se nä-
kyy erityisesti  tutkimuksissa, jonka kohteena on naisten kokema seksuaalinen ja muu väkivalta. Naisliike on 
myös postlokaaliselle kulttuurille ominaista narsismia, itsensä merkitykselliseksi tuottamista ja vallanhimoa, jonka 
kehitysuskonto tekee oikeutetuksi. Seuraavissa luvuissa en kiistä nais- enkä miestutkimuksenkaan oikeutusta, 
vaan tarkastelen sitä ortodoksisena ilmiönä, fundamentalismina, jollainen pioneerikauden jälkeen on syntynyt 
kaikkiin ideologioihin, niin korkeauskontoihin kuin sosialistiseen tai fasistiseen yhteiskuntaan. Toiseksi etsin nyky-
ajan feminismistä sellaisia piirteitä, jotka kenties ennakoivat sukupuolten suhteita postlokaalisessa maailmassa.  
Peruskysymys on, tarvitsevatko sukupuolet toisiaan vai häviävätkö sukupuolierot ja sukupuolisuuden merkitys, 
kun tieteellistekninen kehitys muuttaa seksuaalisuuden, reproduktion, koko ihmistuotannon. Vuosikymmeniä las-
ten vanhempien, äitien ja isien, syyllistäminen on ollut maailman laajinta psykobisnestä ja tutkimusvallan käyttöä, 
nyt historian suurimmaksi syylliseksi on noussut miessukupuoli.

1) Airaksinen – Ripatti 1999; Liljeström 2004; Koivunen – Liljeström 2004; Huhta – Meriläinen 2009. Naistutkimuksestakin voisi sa -
noa, että se on osa nykyajan psykokulttuuria, uskomusjärjestelmä, joka panssaroi uskon ja torjuu kritiikin käyttäen omia käsitteitään  
ja tutkimuskieltään (Kivivuori 1992), ja rajaten tarkoin oman intressialueensa.  
2) Feminismin historiasta: Jallinoja 1983; Nurmi – Degerstadt 1994; Anttonen – Lempiäinen – Liljeström 2000; Helminen 2002; Hag-
ner – Försti 2006;  Mickwitz –  Essen – Nordgren  2008; kulttuuriantropologian  naistutkimuksesta  Assmuth – Tapaninen  1994. Päi-
viö Latvuksen (2000) mukaan Euroopan tieteen, taiteen ja muun kulttuurin nousu on tapahtunut siksi, että naisilla on länsimaissa ol -
lut poikkeuksellisen vahva asema.
3) Polygyniasta yleisesti, esim. Bretschneider 1995.
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4) Feministisestä tutkimuksesta, politiikasta ja julkisuudesta: Tasa-arvotiedon keskus Minna.fi; Naisasialiitto Union; Naisjärjestöt Yh-
teistyössä – Kvinno-organisationer i Samarbete NYTKIS ry.; Naisten Kulttuuriyhdistys ry. (Akkaväki -lehti); Helsingin yliopiston Kris-
tiina-instituutin tai Lapin yliopiston opetusohjelmat (Pohjoistuulia sukupuolesta ja marginaaleista) jne.

Paikallisen moraalin aikakausi

Kyläkulttuurien moraali
Sukupuolimoraali niin kuin kulttuurin koko eetos on sidoksissa kulttuuriympäristöön. Erityisesti agraarikulttuurit  
ovat olleet sukupuolimoraaliltaan rajoittavia, restriktiivisiä, niin Euroopassa kuin Aasiassakin, ja niissä on yleensä 
vallinnut ns. absoluuttinen sukupuolimoraali: seksuaalinormit koskivat yhtäläisesti sekä naisia että miehiä. Agraa-
riyhteisöt ovat kieltäneet nuorten esiaviollisen seksin ja avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet. Tyttöjen odotet -
tiin säilyttävän neitsyytensä avioliittoon asti ja kyläyhteisöt ovat myös valvoneet nuorten käyttäytymistä. Avioliiton 
ulkopuoliset seksuaalisuhteet, uskottomuus, on ollut ankarasti paheksuttua ja monissa valtioissa se on määritelty 
rikokseksi, josta seurasi ankara julkinen rangaistus. Kristinusko tuki agraaristen kyläyhteisöjen etiikkaa, absoluut-
tinen sukupuolimoraali on ihanne, jota Jeesus ja hänen opetuslapsensa julistivat. Ankara moraali ei meillä eikä  
muuallakaan Euroopassa ole juutalaisuuden tai kristinuskon perintöä, vaikka vanha testamentti onkin vaikuttanut  

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 175



1600-luvun puhdasoppisuuteen; sama eetos tulee vastaan islamin maissa ja buddhalaisuuden, hindulaisuuden 
tai kiinalaisten uskontojen piirissä, se kuuluu tiheään asuttujen agraarikylien yhteisöllisiin perusrakenteisiin ja 
henkiseen ilmastoon.(1
     Keskiajan länsisuomalaisissa talonpoikaiskylissä ja samalla tavalla Karjalan sukuyhteisöissä morsiamen tuli 
olla neitsyt avioliittoon mennessään. Suvut ja vielä kylätkin olivat vastuussa nuoristaan ja tytön ”sananalaiseksi”  
joutuminen oli suuri häpeä hänen perheelleen. Vähitellen 1700-luvulta lähtien Suomenkin agraariyhteisöihin syn-
tyi nuorisokulttuuri, kylien nuoret alkoivat pitää omia tanssi- ja seurustelutilaisuuksiaan ja etsiä aviopuolisonsa 
omassa piirissään. Myös nuoriso ylläpiti  keskuudessaan absoluuttisia moraaliarvoja, etenkin agraarikulttuurin 
alueilla moraali-ihanteet säilyivät teolliseen vallankumoukseen saakka. Agraarikylissä nuoriso organisoitui omak-
si ryhmäkseen, jolla oli jäseneksiottomenonsa, johtajansa ja seurustelusääntöjä, joilla säilytettiin keskinäinen ryh-
mäkuri ja luottamus. Pohjanmaalla ja aikoinaan muuallakin Länsi-Suomen kyläkulttuurin alueella oli tapana, että 
kylän pojat kulkivat joukolla yövierailuilla tyttöjen makuuaitoissa ja kamareissa niin kesällä kuin talvella, ja Poh-
janmaan ns. ryhmäyöstelyalueella nuorilla oli sääntöjä, kuinka tyttöjen piti olla pukeutuneena, kun poikajoukko 
saapui, mitä kestitystä he tarjosivat, kuinka poika voi menetellä pyrkiessään tytön viereen ja miten tytön vieressä 
eli ”hialla”  tuli olla. Poikajoukko saattoi käydä tarkastamassa tyttöjen aitoissa, ettei mitään sopimatonta päässyt  
tapahtumaan eikä kukaan mennyt jonkun tytön luokse salaa omin päin. Agraarisissa kyläkulttuureissa ”yöjalassa 
käynti” oli julkinen seurustelumuoto, jonka puitteissa niin tytöt kuin pojatkin saattoivat tutustua kaikkiin kylän nuo-
riin ja punnita oman asemansa ja omat mahdollisuutensa aviopuolisoa etsiessään.(2
     Esikristillisissä sukuyhteisöissä niin Pohjoismaissa kuin Suomessakin avioliitto oli sukujen välinen sopimus ja  
sen teki lailliseksi julkinen morsiamen luovuttaminen ja julkinen aviovuoteeseen vienti. Katolinen kirkko otti vähi-
tellen haltuunsa kaikki ihmiselämän siirtymäriitit, myös avioliiton solmimisen, ja keskiajalla munkit siunasivat Suo-
messakin aviovuoteen. Kun kristilliset häät luterilaisena aikana (1600-) yleistyivät, häätapoihin kuului aina 1900-
luvun alkuun saakka nuoren parin julkinen vuoteeseen vienti ja huomentuopin (kunniatuopin) juonti seuraavan 
aamuna, se oli seremonia, jossa hääväki – kyläyhteisö – vahvisti nuoren parin ensimmäisen sukupuoliyhteyden 
tapahtuneen. Suomen luterilaisissa agraariyhteisöissä laillinen avioliitto alkoi ensimmäisestä sukupuoliyhteydes-
tä ja sitä edeltäneestä nuoren parin vihkimisestä eli käytännössä häistä. Ensimmäinen sukupuoliyhteys (copula 
carnalis) saattoi jumalan asettaman avioliiton sakramentin peruuttamattomasti täytäntöön; avioliitto oli kristinus-
kon piirissä sakramentti, jota ei voinut purkaa rikkomatta jumalan asettamaa avioliittoa vastaan. Sukupuoliyhteys 
sitoi myös kihlaparit yhteen, heidän oletettiin menevän naimisiin eikä laki (kirkko) myöntänyt kihlapareille eroa, 
jos he olivat todistettavasti olleet sukupuoliyhteydessä keskenään. Esiaviollinen sukupuoliyhteys, salavuoteus, oli 
Ruotsin valtakunnan lakien ja vielä vuoden 1889 rikoslainkin mukaan rangaistava teko, joskin syytteen nostami-
nen oli harvinaista. Maallinen ja kirkollinen laki vahvisti agraaristen paikallisyhteisöjen moraalinormit. Sukupuoli -
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yhteys oli sallittua vain avioliiton solmineille, esiaviollinen seksuaalinen kanssakäyminen ja avioliiton ulkopuoliset 
suhteet olivat tuomittavia, vastoin oikeaa yhteiskuntamoraalia.(3
    Luterilainen kirkko otti käyttöön tavan vihkiä avioliittoon aikovat morsiamen kotona, jolloin länsisuomalaisen 
agraarikulttuurin alueella häistä muodostui suuri kyläjuhla yhteisine aterioineen ja häätansseineen. Länsisuoma-
laisissa kylähäissä kunniallisten morsiamien päähän asetettiin korkea helykruunu, se oli ”Neitsyt Marian lahja 
morsiamille”. Monien kansojen häissä, niin Euroopassa kuin Aasiassakin, on hääyön jälkeisenä aamuna osoitettu 
jollain tavoin, oliko morsian ollut neitsyt; esimerkiksi Venäjällä on näytetty veristä morsiamen paitaa tai lakanaa 
osoituksena morsiamen koskemattomuudesta ja siitä, että sulhanen oli osoittanut selviävänsä aviollisista velvolli-
suuksistaan. Suomessa ei ole tietoja vastaavista tavoista, mutta huomentuoppia tai kunniatuoppia juotaessa häi-
den puhemies on vertauskuvallisesti ilmaissut morsiamen olleen siveellinen ja että häävuoteessa oli tapahtunut  
jotain, joka oli lopullista nuoren parin elämässä.
    Luterilaisen kirkon ja kansan moraalikäsityksiin syntyi kuitenkin ristiriita, jota on nimitetty ”taisteluksi sukupuoli -
moraalista”. Kun nuoret omissa seurustelutilaisuuksissaan löysivät kumppanin, jonka kanssa aloitettiin vakituinen 
seurustelu, ns. varmat parit saivat vähitellen jäädä muita nuoria koskevien moraalinormien ulkopuolelle, esimer-
kiksi Pohjanmaalla nuorisojoukko ei käynyt tarkastamassa niitä aittoja, joissa varmat parit nukkuivat. Vakituisesti 
seurustelevat, jotka usein olivat jo kihlautuneetkin, alkoivat elää parisuhteessa ja menivät usein vihille vasta sit -
ten, kun morsian tuli raskaaksi. Kirkon edellyttämä vihkiminen ei muutenkaan kovin nopeasti korvannut vanhoja 
tapoja, esimerkiksi ortodoksisessa Karjalassa, jossa avioliitto perustui sukujen väliseen sopimukseen ja morsia-
men siirtymäriitin toimittamiseen, nuori pari saattoi käydä vihillä vasta kuukausien kuluttua morsiamen luovutta-
misesta. Papiston taholta haluttiin kirkollinen vihkiminen tehdä ainoaksi legaaliseksi avioliiton solmimistavaksi ja 
saada vihkimättömät avioparit, ”susiparit” tai ”salavuoteudessa elävät” kirkkoon vihittäviksi, ja muutenkin pitää 
kiinni opista, että sukupuolielämä saattoi alkaa vasta kristillisen vihkimisen jälkeen. Jos aviopari oli saanut lapsen 
ennen kuin yhdeksän kuukautta oli kulunut häistä, heille määrättiin sakkorangaistus, jota nimitettiin tervarahoiksi,  
koska niitä käytettiin usein kirkon katon tervaamiseen, ja monet papit merkitsivät tällaisen lapsen avioliiton ulko-
puolella syntyneeksi. Aviottomien lasten lukumäärä kasvoi 1800-luvun tilastoissa, mutta on vaikea määritellä, mil -
loin kysymyksessä on myöhemmin avioliiton solminut pari, kihlapari, joka oli eronnut, susipari, joka eli ”avoliitos-
sa” välittämättä kirkollisesta vihkimisestä tai nuoret, jotka olivat harjoittaneet salavuoteutta, esiaviollista seksiä. 
Tilastot eivät sellaisinaan kerro totuutta talonpoikaisyhteiskunnan moraalista. Seurustelu tähtäsi avioliittoon ja  
niissä siveellisyyttä tai ”lapsenruokkoa”, elatusvelvollisuutta koskevissa oikeusjutuissa, joita käräjillä on käsitelty, 
kysymys oli yleensä siitä, että nainen oli suostunut sukupuoliyhteyteen uskoessaan miehen lupauksiin.(4
     Naistutkimuksessa on agraarikulttuurien moraalia tulkittu mm. marxilaisesta näkökulmasta. Agraariyhteisöissä 
maaomaisuudesta tuli pääomaa myös aviollisessa vaihdossa, avioliitto oli instituutio, jonka avulla miehet hankki-
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vat omaisuutta ja valtaa. Naiset olivat taloudellisen vaihdon välineitä, heidän vapauttaan valita itse aviopuolison-
sa rajoitettiin ja naimakauppoja tehtäessä neitsyys toi tytöille erityistä lisäarvoa. Nämä teoriat ovat yksioikoisia,  
ideologisia. On totta, että erityisesti agraarikulttuureissa perhe on ollut isävaltainen, patriaattinen, ja avioliiton sol-
mimiseen tuli mukaan taloudellisia intressejä, jotka vaikuttivat naisten asemaan erityisesti maata omistavan ylä-
luokan keskuudessa. Taloudellinen vaihto ei kuitenkaan ole synnyttänyt agraarikulttuurin moraaliarvoja, tyttöjen 
neitsyys on ollut  tärkeä myös sukuyhteisöissä,  kuten vaikkapa ortodoksisessa Karjalassa, jossa perinnöllistä 
maanomistusta ei tunnettu.(5
     Seksuaalinen restriktiivisyys on kuulunut kiinteisiin paikallisiin kyläkulttuureihin, joissa elinikäiset avioliitot  oli -
vat yhteiskunnan ydinrakenteita. Perheitä sitoivat yhteinen toimeentulo, ”pellot ja karja”, maaomaisuuden säilyttä-
minen tuleville sukupolville. Agraariyhteisöt ovat asettaneet miehille ja naisille eniten eettisiä velvoitteita, työnte-
konormeja, vastuuta lapsista ja tulevaisuudesta. Ja toisin päin. Näissä yhteisöissä vapaat seksisuhteet, uskotto-
muus, niin kuin avioerokin uhkasivat tulevaisuutta kenties enemmän kuin missään muussa kulttuurimuodossa. Il-
man moraalinormeja ei yhteisöjä olisi ollut olemassa eikä ilman sukupuolimoraalia yhteisöllisyyttä voi tulevaisuu-
dessakaan syntyä.

1) Euroopan kristillisten yhteisöjen sukupuolimoraali näkyy aikansa lainsäädännössä, Ruotsi-Suomessa vuoden 1686 Kirkkolaissa  
ja vuoden 1738 Valtakunnan laissa.
2) Kyläyhteisöjen nuorten seurustelusta ks. esim. Suomen perinneatlas, kartat 22–38 (Sarmela 1994; 2007); Sarmela 1969; yöjalas-
sa käynnistä Wikman 1937; Sarmela 1965; 1969. Aapola – Kaarninen 1999. Ryhmäyöstelyalueella hialla olo tarkoitti, yhdessä nuk -
kumista siten, että pojan käsi (paidan hiha) oli tytön alla. Savon kaskikulttuurin alueella, ”yksinyöstelyn” piirissä myös sukupuolimo -
raali oli yksilöllisempää, sitä eivät muut nuoret valvoneet; Karjalassa yöjalassa käyntiä ei tunnettu.
3) Sarmela 1969; 1981; 1994; 2007. Heikinmäki 1981. Venäläiset esim. Zelenin 1927, 310.
4) Nieminen 1951; 1993; Sihvo 1981; Markkola 2002; Ahola – Antikainen – Salmesvuori  2006.
5) Tämän linjan tulkinnoista Meillassoux 1981; Vuorela 1987.

Maaseutuyhteisöjen moraalinen hajoaminen
Länsisuomalainen talonpoikaiskylä alkoi 1800-luvun lopulla delokaalistua ja dislokaalistua, pirstoutua niin talou-
dellisesti  kuin  sosiaalisestikin.  Rakennemuutos  delokaaliseen yhteiskuntaan  alkoi  jo  höyrykonekaudella,  kun 
puutavara- ja meijeriteollisuus syntyi ja maaseudullakin alettiin siirtyä rahatalouteen. Tuloerot maata omistavien 
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ja maattomien välillä kasvoivat. Kyliin syntyi suurten perintötilojen omistajien, talollisten sääty, ja toisaalta jatku -
vasti kasvava torpparien ja maattomien sosiaaliluokka, johon kuuluivat talojen palvelusväki ja kylän käsityöläiset,  
ns. itselliset tai mäkitupalaiset. Teollistuminen toi kyliinkin uusia ammattiryhmiä, metsä- ja uittotyöläisiä, tuolloin  
alkoi myös muuttoliike kaupunkeihin ja teollisuuskyliin. Yhteiskunnallisen murroksen taustalla kasvoivat myös so-
siaaliset ongelmat, agraarikulttuurin alueella lounaisessa Suomessa yhteiskunnalliset ristiriidat johtivat lopulta si -
sällissotaan. Kylien yhteisöllisyys mureni ja eri yhteiskuntaluokille syntyi oma kulttuurinsa, myös omat seurustelu- 
ja häätapansa.(1
     Kyläyhteisön vanhat moraaliarvot menettivät merkityksensä  ja alkoi ns. miehisen kaksinaismoraalin aikakau-
si. Yhteisöllisen kontrollin hajotessa nuoret miehet alkoivat etsiä sukupuolikokemuksia ja jopa ylpeillä ”naisjutuil-
laan”. Liikkuvia työläisiä eivät agraariyhteisön sosiaaliset normit enää sitoneet. Yhä useampi maaseudun ”köyhä-
listöön” kuuluva joutui muuttamaan kaupunkeihin, joissa nuoret naiset saattoivat ajautua prostituutioon, irtolais -
lain (1936–1987) mukaan ns. yleisiksi naisiksi tai irtolaisiksi, joilla ei ollut vakituista asuinpaikkaa. Prostituutio le-
visi myös maaseudulle. Kylien liepeille ilmestyi mökkejä, joissa myytiin viinaa ja seksiä, etenkin kieltolain aikaan 
(1919–1932) niihin kokoontui kylän miehiä, kiertelevät metsä- ja uittotyömiehet saivat hekin nopeasti tietoonsa 
tällaiset paikat; ne olivat nykyajan seksiravintoloiden edeltäjiä. Maaseudun murrosta on kuvattu kirjallisuudessa 
ja se on heijastunut myös folkloreen. Uusimittaisiin kansanlauluihin tuli ”rajoja rikkovia” uhma- ja kerskauslaulu-
ja, joissa pilkan kohteena oli kyläyhteisö, kylät ”juoruämmät”, ”sananalaiset” tytöt. Uusia aihepiirejä oli kulkuriro-
mantiikka ja yhä useammissa lauluissa alettiin puhua seurustelukumppanin petollisuudesta, hylätyksi tulemises-
ta. Uutta seksuaalikulttuuria ja sosiaalista eriarvoisuutta alettiin käsitellä kertomusperinteessä, kaskuissa ja vähi -
tellen kehittyi miehinen seksuaalipuhe, johon on kasvanut laaja seksisanasto.(2
    Nuorten seurustelutavat ja kanssakäymisen luonne muuttuivat. Kylän nuorten omien keskinäisten seurusteluti-
laisuuksien, illanistujaisten ja nurkkatanssien tilalle tulivat nuorisoseurojen ja muiden yhdistysten järjestämät ilta-
mat, jotka nekin teknisen kehityksen mukana keskittyivät yhä suuremmiksi viihde- ja tanssitilaisuuksiksi. Tapaa-
mistilaisuuksissa nuoret etsivät seurustelukumppania, ja parinvalintaa tehdessään pojat alkoivat tavoitella sek-
suaalista suhdetta, seurustelu alkoi seksuaalistua. Rakennemuutoksen uhreja olivat alempien yhteiskuntaluok-
kien tytöt, joilla ei ollut juuri muuta mahdollisuutta kuin mennä palvelukseen. Maaseudulla talollisten pojat ja isän-
nätkin alkoivat käyttää palvelustyttöjä seksuaalisesti hyväkseen joko antamalla katteettomia lupauksia naimisiin  
menosta tai vain käyttämällä väärin asemaansa tuon ajan työnantajina. Palvelusväkeään tai orjiaan hyväksi käyt-
täneitä isäntiä on ollut aina, mutta heitä on ympäröivä yhteisö jyrkästi paheksunut. Kristillisessä talonpoikaisyh -
teiskunnassa isäntäväen tuli  huolehtia palvelusväkensä siveellisestä käyttäytymisestä; nuoria valvoivat ennen 
kaikkea talojen emännät ja muutkin kylän naiset. Yhteiskunnan murroksessa emännät ja isännät eivät enää voi -
neet valvoa alustalaistensa elämää; piikatyttöjen kohtaloissa ei oikeastaan ollut kysymys yhteisössä vallitsevasta 
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patriarkaatista, vaan patriaattisen yhteiskunnan murenemisesta. Piikatyttöjen asemassa oli eroja Länsi-Suomen 
ja Itä-Suomen välillä. Idässä kaskikulttuurin piirissä sukupuolimoraalin valvonta ei ollut yhtä jyrkkää kuin länsi-
suomalaisissa agraarikylissä ja 1800-luvulla talollisten kulttuuri oli vasta muotoutumassa. Savossa oli tavallista, 
että myös pikkutalojen tyttäret menivät palvelukseen eikä ollut harvinaista, että talojen pojat menivät naimisiin pii-
kojen kanssa. Avioliittolupauksilla petettyjä, yksinäisen lapsen synnyttäneitä tyttöjä ei ole työnnetty yhteisön ulko-
puolelle, niin kuin kirjallisuudessa ja tutkimuksissakin on väitetty, he kuuluivat yhteisöön, perhepiiriin ja sukuunsa,  
ja menivät yleensä myöhemmin naimisiin siinä kuin muutkin naimattomat naiset.(2
    Talonpoikaiskulttuurin lopulla sukupuolimoraali voidaan jakaa kahteen kerrostumaan: ylempien luokkien, sää-
tyläisten ja alempien sosiaaliluokkien moraaliin. Talollisten tyttäret pitivät yhä kiinni esiaviollisesta siveydestä, 
vaikka heidän keskuudessaan kihlausaika oli usein pitkä, kaksikin vuotta. Sen sijaan alempien yhteiskuntaluok-
kien keskuudessa nuorten seurustelu johti melko pian seksuaaliseen kanssakäymiseen. Sosiaaliluokkien käyt-
täytymisen välille syntyi ero, joka säilyi 1960-luvun rakennemuutoksiin ja seksuaalivallankumoukseen asti. Erot 
ovat kuitenkin jatkuvasti kaventuneet ja vallitsevaksi on tullut sellainen sukupuolimoraali, jonka ennen katsottiin  
kuuluvan alemmille yhteiskuntaluokille.
    Delokaalistumisen alkaessa syntyi myös meritokraattinen yhteiskunta, jossa koulutetut ammattiryhmät alkoivat  
yhä enemmän vaikuttaa kulttuurin, nimenomaan kansallisen valtiokulttuurin muodostumiseen. Meritokratia syr-
jäytti perintöaateliston ja pyrki erottautumaan omaksi yhteiskuntaluokakseen mm. luomalla oman ihmisihanteen-
sa ja arvopäämääränsä. Viktoriaanisen ajan ja vielä 1900-luvun alun ihanteena oli kurinalainen ihminen, joka 
harjoitti fyysisesti ruumistaan ja kehitti henkisiä lahjojaan; avainkäsitteitä oli puhtaus, ”puhdas sielu puhtaassa 
ruumiissa”. Sivistynyt ihminen osasi käyttäytyä kurinalaisesti ja ”kultivoidusti”, ulkonaisesti se tarkoitti, että hän 
osasi seurustella, pukeutua ja syödä etiketin mukaisesti, puhua korrektia kieltä, mieluimmin kansainvälisen hie-
noston kieltä. Tuohon aikaan sijoittuvat seksuaaliterveyden opaskirjat, joissa siveettömyyden, jopa masturbaation 
katsottiin turmelevan nuorten ruumiillisen ja henkisen terveyden. Säätyläismoraali heijasti yhteiskunnan kasvavia 
ristiriitoja,  sivistyneistön  pyrkimystä  erottautua  moraalisesti  alemmista  yhteiskuntaluokista  ja  halua määritellä 
oman asemansa oikeutus, myös seksuaalinen ylemmyytensä. 1900-luvun alussa kansallinen tai ”kalevalainen” 
maalaisromantiikka vaihtui maalaisrealismiksi; sivistyneen eliittiluokan, meritokratian, suosima käkriäiskirjallisuus 
leimasi tavallisen kansan likaiseksi, laiskaksi, seksuaalimoraaliltaankin kehittymättömäksi, epäpuhtaaksi. Tässä 
ilmapiirissä syntyivät rotuopit ja ihmishygienia, mm. vaatimukset, että valtion tuli eristää ja eliminoida (kastroida)  
vajaamieliset ja tietyt seksuaalirikolliset. (3
   Delokaalisen yhteiskunnan syntyessä kansalaisten käyttäytymisen kontrollointi siirtyi viranomaisille ja Suomes-
sakin alkoi jatkuvasti kasvava normatiivinen lainsäädäntö. Esimerkiksi vuoden 1889 rikoslaissa homoseksuaali -
suus oli rikos ja lakia sovellettiin vuoteen 1972 asti. Tänä aikana Suomessa käytiin yli tuhat oikeudenkäyntiä sel-
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laisia ihmisiä vastaan, jotka harjoittivat sukupuoliyhteyttä samaa sukupuolta oleva kumppanin kanssa ja vieläpä 
pyrkivät houkuttelemaan nuoria sellaiseen epäsiveellisyyteen. Sen sijaan eläimeen sekaantuminen, joka talon-
poikaisyhteiskunnassa oli ollut vakava rikos, jäi pois yhteiskunnan kontrollista. Kyläyhteisöissä poikkeavat ihmi-
set tunnettiin, he olivat usein sukulaisiakin, ja seksuaalisesti erikoisia kyläläisiä arvioitiin ensisijaisesti sen mu-
kaan, millaisia he olivat ihmisinä. Kun meritokraattinen yhteiskunta syntyi, kylistä korjattiin pois ”vanhat ja vaivai-
set” tai nykyajan kielellä kehitysvammaiset ja muut poikkeavat, ja suljettiin laitoksiin; ja pitäjän poliisi joutui tutki -
maan tietoon tulleita epäsiveellisyystapauksia, vaikkei paikallinen yhteisö olisi pitänyt sitä tarpeellisenakaan.(4
    Sukupuolimoraalin muuttuminen kuului suureen rakennemuutokseen, paikalliskulttuurin hajoamiseen. Delo-
kaalisen yhteiskunnan syntyessä ihmisten ympäriltä hajosivat kaikki kulttuurirakenteet, jotka olivat ylläpitäneet 
paikallista elämää, moraaliarvoja ja maailmankatsomusta.  Talonpoikaisissa paikalliskulttuureissa naiset  pitivät 
kiinni kunniastaan, neitsyydestään ja siveellisestä elämästään. Hyvät tytöt eivät juopotelleet, eivät pukeutuneet 
rivosti eivätkä puhuneet rivoa kieltä. Tällaisia naisia miehet eivät halveksineet, he olivat miesten ihanteita avio -
puolisoina ja lasten äiteinä. Hyviä tyttöjä, naisia ja äitejä kunnioitettiin, hyvä elämä oli hyvää perhe-elämää, ei  
omien halujen estotonta tyydyttämistä eikä yksilönoikeuksia. Myös miehiltä vaadittiin kunniallisuutta. Kyläyhteisö 
painosti yksinäisen lapsen tehneitä miehiä ”korjaamaan jälkensä”, ottamaan viettelemänsä tytön vaimokseen; 
omasta arvostaan kiinni pitäneille tytöille ”naissankarit” eivät enää kelvanneet ja yleisen mielipiteen mukaan hei-
dän tuli etsiä itsensä kaltaisia naisia. Koulutusyhteiskuntaan siirryttäessä nuoret muuttivat pois paikallisista olois-
ta, opiskelemaan tai työhön kaupunkeihin. Kuitenkin aina 1960-luvulle asti nuorten seurustelussa oli tarkoitus 
solmia avioliitto ja perustaa perhe, jos seurustelu johti sukupuoliseen kanssakäymiseen, suhde oli ikään kuin 
”varma” ja päätyisi avioliittoon. Vaikka seksuaalinormit löystyivät, aviorikokseen suhtauduttiin pitkään jyrkän kiel-
teisesti, avioliiton rikkoutumista paheksuttiin, naimisiin meno tarkoitti vielä elinikäistä suhdetta. Lopullinen murros 
delokaaliseen kulttuuriin tapahtui 1960-luvulla siirryttäessä moderniin kehitysyhteiskuntaan. 1970-luvulla puhut-
tiin jo seksuaalivallankumouksesta ja anomaliasta, urbaanin kulttuurin normittomuudesta. Postlokaaliseen kult-
tuuriin siirryttäessä vapautuminen tai normien häviäminen on jatkunut ja ulottuu kaikkiin seksuaalisuuden muotoi-
hin, jopa avioliittoon ja perheeseen. Seksuaalista käyttäytymistä koskevat koodit muuttuvat vähitellen päinvastai-
siksi. Normien tilalle on tullut vapaus; velvollisuudet ovat vaihtuneet oikeuksiksi, yhteisöllinen solidaarisuus nar-
sistiseksi yksilöllisyydeksi.
    Suomen kaltaisessa kehitysuskon mallimaassa suvaitsevaisuudesta on tullut kulttuuridominaatio, poikkeukse-
na on naisten kokema seksuaalinen häirintä. Moraali tuomitaan ahdasmielisyytenä ja moraalisuus saa vastaansa 
ns. yleisen mielipiteen, yhteiskuntaliberaalien pilkan ja halveksunnan. Esikuvat ovat vaihtuneet. Seksinarsismi,  
jatkuva partnerin vaihto, huumeiden käyttö ja henkinen rappio tuovat mediatähdille positiivista julkisuutta eivätkä 
erilaiset ”julkkikset” kykene säilyttämään asemaansa ilman jatkuvia parisuhde- ja huumeongelmia. Parinvaihdot  
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ja seksiskandaalit tuovat kansanedustajien, piispojen ja muiden kansan johtajien taakse entistä suuremman tuki -
joiden ja ymmärtäjien joukon; seksi yhdistää poliitikot ja äänestäjät, massakulttuurin luojat ja kuluttajat. Kaikenva-
pauttava ja kaikenhyväksyvä länsimaisuus lähestyy hyperliberaalisuutta, sellaista kulttuurivaihetta, jossa kaikkien 
tarpeiden vapaa ja estoton tyydyttäminen on maailmankansalaisten jakamaton oikeus ja yhteiskunnan näyttä-
möltä poistetaan kaikki ne, jotka uskaltavat puhua hyvien tapojen, seksuaalisen pidättäytymisen ja aviollisen us-
kollisuuden puolesta. Postlokaalisesta ihmisestä on tulossa vapautensa orja, joka ei selviä siitä massojen elä-
mänmuodosta,  jota maailmanlaajuiset  teknosysteemit  pitävät  kehityksenä. Saattaa olla,  että länsimaista sek-
suaalivapautta nimitetään joskus tulevaisuudessa primitivisaatioksi, alkukantaisen massakulttuurin finalisaatioksi.
   Nykyisin on vielä olemassa jyrkkä ero Aasian teollistuneiden valtioiden ja länsimaiden välillä. Vapaata seksikult-
tuuria ei hyväksytä maailman johtavissa teollisissa maissa, kuten Japanissa, Kiinassa, Taiwanilla eikä Koreassa-
kaan, islamilaisissa maissa länsimaiset käyttäytymismallit ja koko länsimainen tajuntateollisuus on lähes kielletty; 
islamistien näkökulmasta länsimaiset kansat ovat rappeutuneempia kuin muinainen Sodoma. Aasian kouluissa 
vallitsee vielä kuri, opettajat ja vanhemmat ovat auktoriteetteja, joita kunnioitetaan; puberteettikapina ja muu län-
simaisen psykoterapian luoma nuorisokulttuuri  ja seksuaalikapina on vielä tuntematonta.  Useimmissa Aasian 
maissa on käytössä koulupuku ja yliopistoissa on tarkat säännöt, kuinka opiskelijoiden tulee pukeutua ja käyttäy-
tyä. Näistä maista nousee se uusi kulttuuri, joka syrjäyttää länsimaisen sivistyksen, Euroopan ja Pohjois-Ameri-
kan niin taloudellisessa kuin yhteiskunnallisessakin kilpailussa. Tai sitten länsimaisuus leviää Aasiaankin, se kul-
kee tieteellisteknisen korkeakulttuurin liepeillä ja kuuluu suureen rakennemuutokseen. Tulevaisuudessa siis näh-
dään, pelastaako seksiteollisuus länsimaisen finanssikapitalismin ja johtaako digitaalinen vallankumous länsimai-
sen kulttuuri-imperialismin suureen voittokulkuun kaikkialla maailmassa. 

1) Maaseudun sosiaalisista eroista esim. Haatanen 1968; Häkkinen – Pulma – Tervonen 2005. Tukkilaisista Pöysä 1997; Snellman 
1996.
2) Muutosta koskevaa kirjallisuutta: Nieminen 1951; 1993; Sarmela 1969; 1989; Pohjola-Vilkuna 1995; Saarimäki 2010; Pöysä – Sii -
kala 1998; Hatakka 2011. Olsson – Willman 2007. Häkkinen 1995 (prostituutio). Patriaattisuudesta Einonen – Karonen 2002.
3) Esim. Häggman 1994; Räisänen 1995. (Niekka – Petrelius 1993.)
4) Löfström 1999: Sorainen 2005; Keskisarja 2011. 
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Seksikulttuurin finalisaatio

Rajaton seksuaalisuus
Ensimmäinen suomalainen seksiraportti  ilmestyi 1974, kun suuri  seksuaalivallankumous oli  käynnissä. Tässä 
selvityksessä ei enää löytynyt nuoria, jotka olisivat olleet ensimmäistä kertaa sukupuoliyhteydessä hääyönä, niin 
kuin kristillinen moraali-ihanne edellytti. Miehistä melkein kaikki (99,4 % taulukko 5:4) olivat olleet sukupuoliyh-
teydessä ennen hääyötä, naisistakin neitsyitä oli ollut vain noin 3 %. Naisista merkittävästi suurempi osa oli kui -
tenkin aloittanut sukupuolisen kanssakäymisen vakituisen poikaystävänsä ja tulevan aviopuolisonsa kanssa (tau-
lukko 5:11).  Seksuaalitilastot  ovat  seuranneet  seksuaalivallankumousta.(1 Länsimaissa nuoret  aloittavat  sek-
suaalisen kanssakäymisen viimeistään ensimmäisessä vakavammassa seurustelusuhteessa noin 16–18 -vuo-
tiaina, 1900-luvun lopulla ikäraja on jatkuvasti laskenut ja seurustelusuhde ilman sukupuoliyhteyttä on käynyt  
harvinaiseksi. Koulujen terveydenhoitajat ovat joutuneet antamaan ehkäisypillereitä jopa kymmenen vuoden ikäi-
sille tytöille. Nuorisokulttuuriin on oikeastaan levinnyt käsitys, että ilman seksiä ”hialla” makaaminen on epänor-
maalia. Seksuaalivallankumouksen aikoihin 1960-luvulla, siirryttäessä delokaaliseen yhteiskuntaan, esiaviollisen 
seksin eettisenä perustana oli vielä rakkausnormi; nuoret jotka rakastivat toisiaan, saattoivat aloittaa sukupuoli -
elämän, moraalikoodina oli, ettei rakastettua saanut pettää. Näin yleistyivät avoliitot, jotka usein todellisuudessa 
olivat yhtä sitovia kuin avioliittokin. Pari vuosikymmentä myöhemmin rakkausnormi näyttää muuttuneen ihastu-
misnormiksi, seksuaalinen suhde voi alkaa heti, kun vakavasti ihastutaan. Postlokaalisella kaudella, 2000-luvulla 
riittänee kiinnostusnormi, sukupuoliyhteyteen päädytään, kunhan vastapuoli on tarpeeksi kiinnostava, kysymys-
hän on akuutin seksuaalitarpeen tyydyttämisestä.(2
   Seksuaalinen käyttäytyminen ja sukupuolten väliset suhteet ovat kokeneet rakennemuutoksen. Jos sensaatio-  
ja seksilehtien tosikertomukset pitävät paikkansa, sukupuolisuhteet ovat alkaneet merkitä niin miehille kuin naisil -
lekin vain seksuaalista vaihtelua ja poikien ja tyttöjenkin seurusteluodotuksia hallitsee yhä enemmän pelkkä sek-
si. Tytöt eivät enää ole nuorille pojille romanttisen haaveilun kohteita vaan seksiobjekteja. Voiko nykyajan infor-
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maatioyhteiskunnassa elävä nuori poika enää kuvitellakaan, että on olemassa entisajan ”hyviä tyttöjä”, jotka ha-
luavat olla neitsyitä avioliittoon asti ja uskollisia ”sille oikealle” elämänkumppanille. Viime aikojen seksitutkimuk-
sissa on nyt selvitetty, että alaikäiset 13–15 -vuotiaat tytöt saattavat keskinäisestä sopimuksesta harrastaa ”kave-
riseksiä” lähipiirinsä poikien kanssa saadakseen vastavuoroisesti pojilta rahaa tai huumeita. Helsingissäkin ala-
ikäiset tytöt ovat ”antaneet seksiä” aikuisille miehille ja saaneet lahjoina äänilevyjä, farkkuja, huumeita tai hiukan 
rahaa.(3 Tässä vaihtosuhteessa tytöt ovat siis äänilevyn arvoisia. Nuorten tapaaminen on siirtynyt Internetiin,  
seksikumppanitkin löytyvät sosiaalisesta mediasta. Nuoret aloittavat Internet- ja virtuaaliseksillä ja jatkavat kokei-
lemalla lähipiirissään todellista sukupuolielämää enemmän tai vähemmän kiinteissä parisuhteissa. Seksikumppa-
nien määrä kasvaa jatkuvasti, 1970-luvulla naisilla ei ollut elämänsä aikana kuin 3–4 seksuaalikumppania, 2000-
luvulla noin kymmenen, miehillä 15; tuskin kestää kauaa kuin seksikumppanien määrä nousee kymmeniin. Silloin 
ei esiaviollinen seksi eikä huoruuskaan ole enää poikkeuksellista tai epämoraalista, vaan rinnakkaiset suhteet ja  
salarakkaat kuuluvat normaalielämään, ehkä postlokaalisella ihmisellä juuri muunlaisia ihmissuhteita enää ole-
kaan.(4 
   Seksitutkimuksessa, niin kuin tajuntateollisuudessakin vallitseva genre on ollut vapauden toteutuminen, vanho-
jen ns. tabujen kaatuminen ja modernin naisen ja miehen synty. Tämän vaiheen suurimpia tutkijoita olivat ne fe-
ministit, jotka julistivat naisten vapautumista ja oikeutta hallita omaa ruumistaan. Postlokaalisessa maailmassa 
ihmisellä on oikeus tyydyttää kaikki tarpeensa, myös seksuaalielämässä tavoitteena on rajaton kokeminen, tyy-
dytys. Ainakin naisten oikeuksia rajoittavat normit ja lait tuli kumota; erilaisissa uus- ja sateenkaariperheissä sisa-
rusten välinen insestitabu alkaa sekin hiipua. Seksitutkimus on nyt siirtynyt tutkimaan vapauden riemukulkua ja  
tuottaa tietoa postlokaalisen ihmisen seksiharrastuksista ja seksuaalielämyksistä, joilla ei ole enää rajoja. Seksi 
on globaalin markkinatalouden vahvimpia kasvuresursseja, tajuntateollisuuden elinehto, kaikkialle läpitunkeutu-
nut kulttuurirakenne. Länsimaisen kulttuurin keskuksena on jo pitkään ollut seksiteollisuus, jonka keskeisin genre 
on seksinpalvonta, sankareina ovat erilaiset seksiheerokset, itseään toteuttavat parisuhdetaiteilijat, seksin suur-
kuluttajat. Jo pitkään on massamedian ihmisihanteena ollut mies tai nainen, joka ei tunne vapauden rajoja ja  
käyttäytyy niin kuin promiskuitiivinen alkuihminen evolutionistien teorioissa. Kertomusten sankarit ovat totaalises-
ti erilaisia kuin esiteollisen ajan nuorten esikuvat. Median esiin nostamien seksigurujen, noiden aikamme suurten 
opettajien, puheessa mikään ei ole niin syvän läheistä ja inhimillistä kuin se vapautettu seksi, jota hän opetuslap-
sineen harjoittaa. Länsimaisessa mediakulttuurissa eivät uuden sukupolven nuoret voi enää sisäistää entisajan 
moraalinormeja, siveellisyyden etiikkaa, sellainen ei enää ole mukana koulujen seksuaaliopetuksessa eikä kristil-
linen kirkkokaan uskalla määritellä, minkälainen seksuaalinen käyttäytyminen voisi vielä olla ns. syntiä.(5
   Tieteellisteknisessä kulttuurissa seksinautintojakin voidaan kehittää ja tehostaa mm. potenssilääkkeillä, joiden 
menekki on jatkuvasti kasvanut. Tulevaisuuden suuria trendejä on varmaankin teknologinen seksi.  Sukupuoli-
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kumppanit käyttävät huumeita ja teknisiä välineitä kiihottuakseen ja saavuttaakseen suuremman nautinnon. Sek-
sologia tuottaa uusia parisuhteen ja seksin muotoja, tiede ja tekniikka kehittävät uusia teknisiä välineitä, joilla niin 
naiset kuin miehetkin voivat saada täydellisen tyydytyksen.(6 Lääkkeet, huumeet ja seksivälineet ovat huipputyy-
dyttäjän kulttuuria, seksistä tiede ja taide voivat luoda rajattomasti uutta syvätutkimusta ja tosielämän narraatiota. 
Globaali massakulttuuri lähestyy seksuaalista normittomuutta, anomaliaa ja promiskuiteettia. Primitivisaatio jat-
kuu. Seuraava vaihe voi enää olla viettien anarkia, kulttuuria tulee olemaan ihmisen kaikkein alkeellisimpien pe-
rustarpeiden estoton tyydyttäminen. Finalisaatiossa täydellistyvät  kansalaisten seksuaalinen itsemääräämisoi-
keus ja sukupuolten välinen yhdenmukaisuus. Tutkimus seuraa naisten ja miesten itsereflektoitua seksikulttuuria  
ja tulevaisuudessa keskeisin ”keskustelun” kohde on seksuaalinen narsismi, hedonismi, polygamia, hyperseksi;  
multikulttuuriset monisuhteet ja muut rajattoman naisen ja miehen käyttäytymismuodot, hetero, bi- ja homosek-
sualismin toteutuminen ihmiselämässä, seksuaalisen kokemisen uudet tieteellistekniset välineet,  seksuaalike-
mia, huipputyydytys. 
    Seksiyhdistykset ja seksiterapeutit ovat tehneet seksuaalisesta suuntautumisesta identiteetin perustan, ehkä 
tulevaisuuden massaihmisellä ei muuta samastumiskohdetta olekaan kuin oma seksiryhmä. Uuden sukupolven 
idealistien mukaan vastuullisella ihmisellä saa tai täytyy olla useampia sukupuolikumppaneita samanaikaisesti,  
jos suhde vain on henkisesti syvä, luottamuksellinen ja kaikki osapuolet sen tietävät. Avoin polygamia, monivai-
moisuus tulisi sallia, sitä vain voitaisiin kutsua uudella nimellä: polyamoria, monirakkaus, ehkä hyper- super- tai 
high-tech seksikin olisivat sopivia nimityksiä, ollaanhan jo päätymässä avioliiton lopulliseen, finaaliseen muotoon. 
Avoin monirakkaus ja parinvaihto ylläpitäisivät parisuhdetta paremmin kuin tilapäissuhteet ja salarakkaus. Tär-
keintä suhteessa olisi syvä rakkaus ja täydellinen seksuaalinen tyydytys. Seksitutkimusten mukaan orgasmit pi-
tävät ihmisen terveenä ja onnellisena, ainakin naiset. Alastomuuskin on vielä toteutumatta. Kulttuuritarjonta on 
edelleen liian pidättyvää, pikkuporvarillista. Tarjolla pitäisi olla seksiteattereita, joissa esiintyjät ja katsojat ovat  
alastomia, vapaita seksiravintoloita ja alastomien jumalanpalveluksia, rakkaus ja ihmiskeho ovat pyhiä ja ne voi-
daan tuoda sellaisinaan myös jumalan eteen. Pornoteollisuuskin aletaan jo määritellä yleishyödylliseksi terapia-, 
sublimaatio- ja mielihyväkulttuuriksi. Mikä vielä on vapauttamatta? Insesti voidaan julistaa vapauttavaksi ja tur -
valliseksi sukupuoliyhteydeksi läheisessä perhepiirissä, ja pedofilia, eiköhän sekin löydä julkisuuteen pyrkivissä 
narsisteissa omat puolustajansa; ketkä niin paljon rakastavat lapsia kuin pedofiilit. Lapsipornoa on jo vaadittu va-
pautettavaksi, koska sen on todettu vähentävän lasten hyväksikäyttöä. Postlokaalisessa ympäristössä sukupuoli-
moraalilla ei ole enää itseisarvoa, se häviää käsitteenä ja korvautuu joillakin muilla määritelmillä, kuten seksuaa-
liset oikeudet. Moraalista on käyttäytyminen, joka ei riko toisten seksioikeuksia.(7
    Täydellisen seksikokemuksen tuottaminen on kehittyvän seksologian korkein tavoite ja keskustelussa tärkeim-
piä aiheita ovat yhdynnän tieteellistekninen suorittaminen, se tieteellisesti tutkittu tekniikka, jolla täydellinen or-
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gasmi saadaan. Median tehtävänä markkinoida uudet seksivälineet, orgasmikoneet, lääkkeet ja uusi seksiosaa-
minen, miten seksiä pitää harjoittaa autossa, luonnossa, torilla, elokuvissa, kirkossa, kaikissa jännittävissä pai-
koissa, se kiihottaisi seksikumppaneita ja antaisi uusia makuja yhdyntään. Sekä naisilla että miehillä on yhä 
enemmän seksikumppaneita, ystäviä tai kavereita, joiden kanssa harjoitetaan vain seksiä ilman aikeitakaan luo-
da pysyvämpää parisuhdetta, ja usein tällaista järkiseksiä harjoitetaan riippumatta siitä, eletäänkö avio- tai avolii-
tossa tai muussa vakituisessa parisuhteessa. Irralliset, tilapäiset tai satunnaiset seksisuhteet kuuluvat yhtä hyvin 
naisten kuin miestenkin elämänmuotoon, seksistä halutaan nauttia seksinä ja on myös alettu puhua seksiaddik-
teista, suurkuluttajista, jotka ovat tulleet riippuvaisiksi jokapäiväisistä sukupuoliyhdynnöistään.
  Uusi  moraalikin  nojaa tieteeseen.  Evoluutiopsykologien  mukaan metsästäjä-keräilijät  ja  sitä  varhaisemmat 
homo sapiens -lajit olivat hyperseksuaalisia, paikallisten keräilijäyhteisöjen yhdyntätilaisuuksissa miehet ja naiset 
parittelivat kaikkien paikalle tulleiden seksikumppanien kanssa. Siitä on jäänteenä, että nykyaikanakin naiset voi-
vat saada useita orgasmeja peräkkäin ja että naiset ääntelevät seksuaaliaktin aikana ollessaan sukupuolisesti  
kiihottuneita, ääntely oli signaali, joka houkutteli paikalle kaikki muut miehet. Naiset siis keräsivät spermaa kaikil -
ta yhteisön miehiltä. Avoimessa seksikilpailussa alfamiehille kehittyi mahdollisimman suuri päästään tattimainen 
penis, jolla he kauhoivat muiden miesten sperman ulos naisen emättimestä ja tuottivat naisille orgasmin, joka 
edisti miehen omien siittiöiden pääsyä emättimeen. Naisten niin kuin miestenkin seksuaalifysiologia on promis-
kuitiivinen, hyperseksi auttoi pieniä metsästäjä-keräilijäyhteisöjä selviytymään elossa, tuottamaan mahdollisim-
man paljon jälkeläisiä, ainakin siittiöitä. Kun yhteisön keskuudessa ei tiedetty, kuka oli lapsen isä, kaikki lapset 
hoidettiin yhteisesti. Näin kehittyi harmoninen, inhimillisesti suvaitseva ihmisyhteisö, jossa miesten ei tarvinnut 
tuntea mustasukkaisuutta eikä kukaan jäänyt ulkopuolelle. Metsästäjä-keräilijät jakoivat keskenään kaiken niin 
ruoan kuin seksinkin, vasta agraariyhteiskunnissa syntyi omistaminen ja yhteisöä repivä seksuaalinen kilpailu, 
seksuaalisuuden rajoittaminen, eriarvoisuus ja naisten alistaminen. Hyperseksi on siis ihmislajin oikea, evolutiivi -
nen lisääntymistapa ja yhteisöllisyyden perusta. Nyt primitivisaation kehittyessä ihmiskunta jälleen palaa sek-
suaalisille juurilleen. Erona on vain ehkäisypilleri, nainen on vapautettu myös synnyttämisestä. Postlokaalisessa 
maailmassa ei enää ole kulttuuria, silloin toteutetaan vain naisen ja miehen seksuaalisia lajiominaisuuksia.(8

1) Sievers –  Koskelainen – Leppo 1974; Kontula – Haavio-Mannila 1993; Kontula 2008.  Seksikyselyistä on tullut samanlaista viih -
dettä kuin muistakin gallupeista, niitä tekevät erilaiset yhdistykset ja lehdet tavallisesti Internetissä ja luultavasti niihin vastaavat ne,  
jotka haluavat seksikäyttäytymisensä paljastaa; ns. hiljainen enemmistö suomalaisista vaikenee. 
2) Trendeistä  Kontula – Haavio-Mannila 1995; Haavio-Mannila – Kontula 2001; Haavio-Mannila – Kontula – Rotkirch 2002; Kontula  
2008. Kontula – Haavio-Mannila 2001; Papp – Kontula – Kosonen 2000; WHO:n raportin mukaan Euroopan maissa tytöt menettä-
vät neitsyytensä keskimäärin 15,7-vuotiaina, esim. Saksassa 33 % 15-vuotiaista tytöistä on ollut sukupuoliyhteydessä, pojista 22 % 
(mukana 26 maata).
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3) Katriina Pajari Helsingin sanomat  1. 3. 2008; Väestöliitto. Samanlaisia ”poliisin tietoon tulleita” uutisia on julkaistu myöhemmin -
kin. Leo Nyqvist Turun yliopistosta.
4) Kontula 2008;  Suuri suomalainen seksikysely (Terve.fi -hyvinvointimedia; Tohtori. fi). 
5) Seksistä mediassa esim. Karkulehto 2011. Pornografiasta esim.  Paasonen 2011; siveellisyys vaihtui seksiin kaikilla elämän-
alueilla, Pulkkinen – Sorainen 2011.
6)  Esimerkiksi  Kontula − Miettinen (toim.) 1990; Juvakka − Kalkkinen 1998; Larsen 1998; Virtanen 2002; Martikainen 1998. 
7) Suomessakin on lukuisia seksuaalisia yhdistyksiä, jotka edustavat jotain sukupuolisuuden suuntausta: Sexpo-säätiö, Seta Sek-
suaalinen tasavertaisuus ry,  FinnQueer, Homoglobiini ry, G-A-Y Tampere ry, Telehpy,  Potilasyhdistys Trasek ry,  AIMLGC Finland,  
Hobiles ry, Opiskelijavinokkaat - OVI, Mummolaakso ry, STEAM ry,  Vogue - Järjestöt, Homosauna Helsingissä Järjestö, Eeurogay-
way- sivusto, Kaappi.com jne. Polyamoria - Monisuhteisuusyhdistys ry, Sateenkaariperheet ry.     
8) Ryan – Jethán  2010. Hyperseksiä harjoittavia metsästäjä-keräilijöitä ei kulttuuriantropologit ole tavanneet, mutta biologinen evo -
lutionismi varmaan sellaisia vielä löytää ja jos ei löydä menneisyydestä niin ainakin tulevaisuudessa.

Seksikasvatus täydellistyy
Nuorten tyttöjen teiniraskaudet ja sukupuolitaudit ovat lisääntyneet kaikkialla länsimaissa; eräissä maissa arvioi-
daan, että neljäsosalla tytöistä on jokin sukupuolitauti. Muutenkin läntinen maailma lähestyy kulttuureita, joissa 
tytöt saattavat menettää neitsyytensä ennen puberteetti-ikää. Nuorten ympäristössä seksikasvatuksesta on tullut 
välttämätöntä, ilman seksuaalista osaamista nuoret eivät kykene hallitsemaan elämäänsä. Koulujen seksikasva-
tusta on jatkuvasti kehitettävä. Seksikasvatus tarkoittaa ennen kaikkea ehkäisymenetelmien ja seksuaalitervey-
den opettamista. Kun nuoret saavuttavat sukupuolisen kypsyyden yhä nuorempina, seksuaaliopetuskin pitäisi 
aloittaa yhä aikaisemmin, lehtitietojen mukaan Englannissa on jo ehdotettu, että seksineuvontaa tulisi antaa jo  
yhdeksänvuotiaille; nyttemmin jo kuusivuotiaille lapsille. Seksiopetuksesta on tulossa yhä tärkeämpi oppiaine, 
viettäähän tulevaisuuden nuori yhä enemmän elämästään erilaisissa sukupuolisuhteissa. Tulevaisuudessa on 
nuorille varmaankin annettava opetusta myös turvallisuudessa. Sitä mukaa kuin ihmiskunta vapautuu sukupuoli-
normeista, erilaiset seksuaaliryhmät etsivät parisuhdekumppaneita kaikkialla ja nuoria ympäröivät erilaiset ekst -
reemiryhmät pedofiileista raiskaajiin.(1   
    Länsimaissa kasvatus esiaviollisista sukupuolisuhteista pidättäytymiseen on käynyt mahdottomaksi,  nuorten 
seksuaalisuus on hyväksyttävä ja tyttöjen  niin kuin poikienkin on saatava hallita omaa ruumistaan, kasvaa koke-
maan seksin tuoma elämänilo. Nuorille on annettava heidän seksuaaliset oikeutensa ja opetettava heidät turvalli -
sesti  nauttimaan omasta  seksuaalisuudestaan,  oman ruumiinsa  erityisyydestä.  Postlokaalisessa  maailmassa 
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seurustelukumppanien löytäminen on paljon laajempaa kuin paikalliskulttuureissa tai tanssilava ja diskokulttuurin 
aikana, parinvalinta on jo globaalia ja kumppanin voi etsiä mistä maailman kolkasta tahansa. Sen vuoksi myös 
seksiopetuksen tulee olla multikulttuurista ja monirotuista, mitään seksuaalista vähemmistöä ei saa sortaa eikä 
nuorten seksioikeuksia saa rajoittaa normeilla, jotka ovat kuuluneet menneisyyden kulttuureihin. 
     Muotia seuraavien seksuaaliterapeuttien ja alan tutkijoidenkin mukaan opetuksella on turvattava nuorten tasa -
painoinen ja onnellinen seksielämä, sukupuolinen osaaminen. Siihen täytyy sisältyä yhdyntätekniikan, ehkäisyn 
ja terveystiedon lisäksi seurustelu- ja vuorovaikutuskoulutusta, jotta nuoret voisivat löytää seksikumppaninsa ja 
hallita parisuhdettaan. Seksiopetuksessa tärkeintä on tieteellistekninen osaaminen. Seksin taito on opetettava jo 
peruskoulussa, ennen kuin se on liian myöhäistä, seksuaalisten valistusjärjestöjen välinen kilpailu koulujen sek-
suaaliopetuksen realistisuudesta ja on jo alkanut. Seksikouluttajien folkloressa nuori, joka ei osaa käyttäytyä yh-
dyntätilanteessa, leimautuu nuorten keskuudessa typeräksi ja menettää mahdollisuutensa tyydyttäviin parisuhtei-
siin. Meritokratian kehitystarinoissa oikea seksin ilo alkaa siitä, missä seksuaaliohjaaja ja sukupuoliterapeutti sei-
sovat. Ennen heitä ihmiset eivät osanneet rakastella eivätkä naiset saaneet orgasmiakaan, kaikki fyysinen tyydy-
tys oli  heiltä riistetty. Tavallinen ihminen ei selviä parisuhdeongelmista ilman syvällistä yhdessäolokasvatusta, 
rakkausterapiaa, yksinäisyyskoulutusta; ilman alan uusinta tutkimusta ja kehitystä. Tulevaisuudessa ihminen tus-
kin kykenee lisääntymään ilman hedelmällisyysneuvontaa, valvomaton reproduktio olisi liian vaarallistakin. Kun 
kehitys täydellistyy, jokaisella tulee olla sosiaalisessa mediassa oma seksuaalineuvoja, joka huoltaa, ohjaa ja 
kasvattaa hänet yhä vaativampaan seksi- ja parisuhde-elämään, sukupuolittamaan koko elämänsä.(2 
    Muutama vuosikymmen sitten, kun seksuaalivallankumous alkoi, pohjoismaisten tyttöjen keskuudessa oli ta-
pana tai muotia mennä Välimeren maihin jonkinlaiselle initiaatiomatkalle kokemaan lyhyt romanssi ja sen päät-
teeksi ensimmäinen sukupuoliyhdyntänsä. Neitsyyden menettäminen ulkomailla, vieraaseen kulttuuriin kuuluvan 
pojan kanssa oli romanttisempi kokemus kuin omassa kotiympäristössä, jossa tytöt vielä helposti leimattiin, jos 
heidän ”lankeamisensa” tuli paikkakunnan nuorten tietoon. Etelän turistikeskuksiin ilmestyi nuoria miehiä, jotka 
erikoistuivat pohjoismaisiin tyttöihin, nykyisin seksispesialistit käyttävät hekin Internetiä ja tytöillä on aikaisempaa 
laajemmat, kansainväliset mahdollisuudet löytää ensimmäinen sukupuolikumppaninsa ja aloittaa elämänsä va-
paana naisena.
    Neitsyyden menetys on ollut tapahtuma, joka on monissa kulttuureissa julkistettu ja rituaalistettu. Se on ollut  
ensimmäinen kerta, käännekohta, josta naisen elämässä alkoi uusi jakso. Ensimmäiseen tapahtumaan on kuulu-
nut riittejä, joilla on vaikutettu tulevaisuuteen, etsitty enteitä ja hankittu pysyvä onni ja menestys, agraarikulttuu-
reissa se tarkoitti yleensä hedelmällisyyttä. Euroopan ja myös Suomen talonpoikaisyhteisöissä neitsyyden me-
nestys rituaalistettiin häissä; neitsyyden menetys, defloraatio, on ollut tapahtuma, joka vaikutti naisen hedelmälli -
syyteen ja avio-onneen. Joissakin afrikkalaisissa yhteisöissä defloraatiota on pidetty aviomiehelle vaarallisena ja 
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sen vuoksi  immenkalvon puhkaisemisen suoritti  kylän tietäjä  erityisessä rituaalissa,  initiaatiomenoissa,  joihin 
kaikki kylän tytöt osallistuivat. Tietäjä kykeni torjumaan ulkopuoliset voimat, jotka uhkasivat tyttöjen hedelmälli-
syyttä, tulevaisuutta, ja defloraatioriitin jälkeen heidän seksuaalielämänsä saattoi alkaa turvallisesti, korkeampien 
voimien suojeluksessa.
    Postlokaalisessa yhteiskunnassa nuorten seksiopetuksesta tulee yhä merkityksellisempi oppiaine. Ehkäpä tu-
levaisuudessa seksialan meritokraatit esittävät uuden mullistavan  idean, että seksuaalikoulutuksen päätteeksi  
tytöille olisi pidettävä defloraatiojuhla, jossa kokeneet seksuaaliopettajat antaisivat heille ensimmäisen kokemuk-
sen ja samalla opettaisivat heidät käytännössä täysipainoisesti nauttimaan omasta seksibodystaan. Seksitera-
peutit opettaisivat polyamoriaa, erilaisia monisuhteita ja ryhmäseksiä, jotta tyttöjen osaaminen vastaisi kaikkia tu-
levaisuuden vaatimuksia. Defloraatiojuhlasta voisi tulla uuden sukupolven konfirmaatio, se motivoisi nuoria, loisi  
uutta yhteisöllisyyttä ja tukisi koulujen pakollista seksiopetusta. Maailman kaikkien tyttöjen defloraatiojuhlia voitai -
siin pitää suurina juhlapäivinä esim. ystävänpäivänä tai halloweena ja niistä voisi syntyä uusi monikulttuurinen 
juhlaperinne. Ensi tapahtuman juhlia varten tytöille voitaisiin myydä defloraatiopukuja, neitsyysvoiteita, bodyväli-
neitä, loputtomasti uusia seksioppaita, defloraation yhteyteen järjestettäisiin kansainvälisiä seksimessuja, suori -
tuskilpailuja ja tosi TV-viihdettä. Pikkumeritokraatit voisivat järjestää äänestyskilpailuja, joissa valittaisiin neitsyt-
kuningatar, maailman seksikkäin neitsyt ja muitakin uuden sukupolven mediasankareita. Juhlista lähtien nuoret 
olisivat täysvaltaisia sukupuolikumppanien, seksivälineiden, pornon ja muun taiteen kuluttajia, loisivat uutta tajun-
tateollisuuden kasvua. Samalla tavalla nuorille voitaisiin antaa huumekoulutusta ja kaikkea muutakin yksilökas-
vatusta, jotta vapaustalouden kehitys voisi jatkua ja tajuntateollisuus pääsisi luomaan kokonaan uuden ihmisen. 
Globaalien  neitsyysjuhlien  lisäksi  postlokaalisessa  kulttuurissa  järjestettäisiin  yhteisiä  megaseksijuhlia,  joissa 
miehet ja naiset harrastaisivat monikulttuurista parinvaihtoa, polyamoriaa, parittelisivat kaikkia rotuja ja etnisiä 
ryhmiä edustavien kumppanien kanssa, harrastaisivat kaikkia mahdollisia seksin muotoja, joita evoluutio on tuot-
tanut. Defloraatiojuhlissa huipentuu vapaus, innovatiivisuus ja kaikkien kansojen yhteys, ja mikäpä olisi rajatto-
mampaa kulttuuria kuin maailman suurimpien gigapolien superseksimessut, joissa planeetan kaikki virtuaalikan-
salaiset saisivat olla mukana.

1) Lehtitietojen mukaan Britanniassa on jo ryhdytty antamaan seksivalistusta 9-vuotiaille ja kondomeja aletaan terveyskeskuksissa 
jakaa 11-vuotiaille (Daily Mail 28. 1. 2008); Telegraph 23. 10. 2008 puolestaan kertoo, että Britannian kouluihin harkitaan seksiope-
tusta jo 5-vuotiaille. Suomessa: Kontula 1997; Kontula – Meriläinen 2007; Kontula – Lottes 2000. Väestöliiton seksuaalikasvatus 
-julkaisut. Esim. vuonna 2006  Suomessa 14 tytölle tuhannesta 15–19-vuotiaasta tehtiin abortti (Väestöliitto; RFSU Riksförbund För  
Sexuell Upplysning). Suomessakin on lukuisia erilaisten seksuaalisten suuntausten ympärille syntyneitä yhdistyksiä ja Internet-ryh-
miä, joiden keskeinen sanoma on vapaus.
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2) Todellisuudessa varhaisnuorilla tytöillä ja pojilla on vielä varsin viaton suhde toisiinsa ja idealistiset tai moralistiset käsitykset seu -
rustelusta, ”kimpassa olemisesta”,  mutta ympäröivä ”seksikulttuuri”  alkaa varsin pian muuttaa heidän arvomaailmaansa (Anttila 
2009) ja suhteet muuttuvat (Sunnari et al. 2003). Liian varhainen vapaa seksi aiheuttaa tytöille monenlaisia ongelmia, mm. masen -
nusta  (Puuronen – Välimaa 2001). Sukupuolikasvatuksessa kannetaan enemmän huolta seksuaalisesti poikkeavien tukemisesta 
kuin nuorten ”henkisestä kasvusta” ja sopeutumisesta ympäristöön, jota hallitsee kaupallinen seksi. 
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Postlokaaliset sukupuolisuhteet

Paikalliskulttuureita ei olisi ollut olemassa ilman seksuaalinormeja, ilman eettisiä velvollisuuk-
sia ja luottamusta toisiin ihmisiin. Delokaalisessa ympäristössä moraalinormit menettivät en-
simmäisinä merkityksensä.  Seksuaalisen vapauden mukana häviävät  kiinteät  ihmissuhteet,  
maan päällä alkaa vallita rajaton yksinäisyys.

Sukupuolten välinen luokkataistelu
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Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
Vapaamielisissä Euroopan maissa ovat nousseet yhä enemmän esille seksuaalinen väkivalta, nuorten hyväksi-
käyttö, pedofilia ja muut seksuaalirikokset. Sukupuolisten oikeuksien toteutuminen ei ole tehnyt ihmissuhteista 
hyviä, vastuullisia eikä onnellisia. Naisiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää on tutkittu mm. sosiaali- ja terveys-
ministeriön kolmessa tasa-arvobarometrissa vuodesta 1998 lähtien. Seksuaalinen väkivalta on jatkuvasti lisään-
tynyt. Noin kolmasosa suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää kahden edellisvuoden aikana, 
miehistä 8 %; 18–20 -vuotiaista naisista joka toinen on joutunut ”jonkinasteisen” seksuaalisen ahdistelun koh-
teeksi viimeisen vuoden aikana. Pohjoismaisen vertailun mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista naisista on 
kokenut ruumiillista, vajaa kolmannes (27 %) seksuaalista ja yli kolmannes (37 %) henkistä väkivaltaa elämänsä 
aikana. Turvallisinta naisten elämä oli ollut Ruotsissa. Naisten kokema ahdistelu ei ole vähentynyt, vaikka asia 
on julkisuudessa ollut esillä. Keski-ikäiset naiset kokevat miesten sopimattoman käyttäytymisen lisääntyneen, 
vuonna 1998 neljäsosa, vuonna 2004 jo kolmasosa heistä ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää. Yli 60-vuo-
tiaista suomalaisnaisista noin 5 % on kokenut seksuaalista ahdistelua, häiritsijä tai ahdistelija on yleensä ollut hä -
nen aviomiehensä. Noin puolet seksuaalisesta väkivallasta on ollut yrityksiä pakottaa nainen yhdyntään vastoin 
tahtoaan, lisäksi naiset ovat kärsineet häiritsevästä koskettelusta ja seksipuheista.  Suomessa esiintyy myös työ-
paikoilla seksuaalista häirintään enemmän kuin Euroopan maissa yleensä. Häirinnällä on tarkoitettu ulkonäköön 
kohdistuvia huomautuksia, kaksimielisiä vitsejä ja koskettelua, johon syyllistyivät niin asiakkaat kuin työtoveritkin; 
joka neljäs nainen on kokenut työpaikallaan väkivallan uhkaa.(1
   Seksuaalista häirintää ovat kokeneet myös koulua käyvät nuoret, siitä on alettu puhua ”kaltoinkohteluna”, yhä 
useammin tyttöjä on alettu kiusata myös nettien keskustelupalstoilla ja houkutella seksuaaliseen kanssakäymi-
seen. Kouluissa yli kolmannes yläasteikäisistä, 13–15-vuotiaista tytöistä on joutunut seksististen häiriköinnin koh-
teeksi; jollakin luokalla joka kolmas tyttö on kokenut häirintää ja joka kymmenes joutunut nettiseksin uhriksi. Sek-
suaalinen kaltoinkohtelu ulottuu jo virtuaalisuhteisiinkin. Aikuiset miehet ovat alkaneet etsiä sosiaalisesta medias-
ta  alaikäisiä tyttöjä, jotka  olisivat halukkaita seksuaaliseen kanssakäymiseen. Internetin keskustelupalstoilla kiu-
santeko voi alkaa tyttöjen ulkonäköä koskevana huomautteluna ja edetä seksistisiin ehdotuksiin ja valokuvien le-
vittelyyn.(2 
    Vuosituhannen vaihteen raporteissa korostui naisiin kohdistuva väkivalta. Suomi oli ”tuhansien iskujen maa”, 
jossa vallitsi ”usko, toivo ja hakkaus”; naiset olivat turvattomia omassa kodissaan. Häirintä ja väkivalta on alue,  
jossa naistutkimus on selkeimmin käyttänyt ”feminististä tietämistä”. Naisten seksuaalista häirintää koskevat gal-
lupkyselyt saavat naismediassa tietenkin suurta julkisuutta ja herättävät suuttumusta koko miessukupolvea koh-
taan. Ensimmäisiä tällaisia tutkimuksia tehtiin yliopistossa, ja tulos oli yllättävä. Naisia etenkin naispuolisia nuoria 
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tutkijoita oli häiritty kaikkialla. Kukaan laitosten henkilökunnasta ei ollut tiennyt sellaisesta mitään, eikä saanut tie-
tääkään, keitä oli ahdisteltu. Useimmat miehet kokivat sen seksuaalisena vainona, vaikkeivät julkisuudessa mi-
tään sanoneetkaan; häirintä on tutkimusaihe, jonka edessä miehet ovat naisten armoilla. Selvityksestä oli seu-
rauksena, etteivät monet miesopettajat uskaltaneet sulkea työhuoneensa ovea vastaanotollaan antaessaan opin-
to-ohjausta naispuolisille opiskelijoille. Yliopistoista katosi sukupuolten keskinäinen luottamus. Samanlainen häi-
rintäselvitys tehtiin Suomen eduskunnassa. Vuoden 2008 alussa levisi aina kansainväliseen mediaan asti tieto, 
että 33 % Suomen eduskunnan naistyöntekijöistä on kokenut seksuaalista häirintää, johon ovat syyllistyneet 
miespuoliset kansanedustajat. Seitsemän kansanedustajaa nimettiin julkisuudessa pääsyyllisiksi – tietenkin nais-
ten laatimassa uutisessa. Kansanedustajat itse eivät voineet ymmärtää, miten he ovat joutuneet syytösten koh-
teiksi, ja monet vuosikymmeniä eduskunnassa olleet naispuoliset kansanedustajat vakuuttivat yksimielisesti, et -
teivät he ole koskaan nähneet eivätkä kokeneet seksuaalista häirintää.(3 Feministisestä häirintätutkimuksesta on 
tullut nollatutkimusta, jossa lähes kaikki miesten naisiin kohdistama huomio tulkitaan seksuaaliseksi.
   Viime vuosina seksuaalista häirintää ja perheväkivaltaa koskevat tutkimukset ovat saaneet uuden käänteen. 
Naiset ovat alkaneet käyttää väkivaltaa lähes yhtä usein kuin miehetkin ja syyllistyneet jopa miehiä useammin 
törkeisiin pahoinpitelyihin; naisiin verraten miesten harjoittama väkivalta on yleensä lievää. Aikaisemmissa selvi-
tyksissä pidettiin ilman muuta selvänä, että häiriköinnin kohde on tyttö, mutta nyt on todettu, että seksuaalisen 
kaltoin kohtelun kohteeksi joutuvat lähes yhtä usein pojat ja syyllisiä ovat aikuiset naiset. Tytöt ovat ryhtyneet 
käyttämään yhä enemmän väkivaltaa myös keskenään. Tytöt pahoinpitelevät toisiaan, juovat ja tupakoivat kohta 
enemmän kuin pojat, ja heillä on enemmän seksuaalisia kokemuksiakin kuin pojilla. Länsimaisessa kulttuurissa 
tytöt ja pojat ovat samanlaistuneet, tasa-arvoistuneet; tytöt ovat yhtä seksuaalisia, aggressiivisia ja väkivaltaisia 
kuin pojatkin.(4 
    Mediassa nousee tuon tuostakin esille sensaatiouutisia, kuinka aikuinen mies on Internetin keskustelupalstoil-
la houkutellut alaikäisiä tyttöjä seksuaalisiin tekoihin ja käyttänyt heitä sukupuolisesti hyväkseen. Sukupuoliyh-
teys alle 16-vuotiaan kanssa on rikos, ja uutisissa alaikäisestä puhutaan usein lapsena, joka ei ole ymmärtänyt  
miehen aikeita ennen kuin se on ollut liian myöhäistä. Miehet puolustautuvat väittämällä, etteivät tienneet tytön 
olevan alaikäinen ja että kaikki tapahtui tytön suostumuksella. Seksuaalivallankumouksen mukana yhteiskuntaan 
on ilmestynyt yhä enemmän niitä, jotka etsivät omaa tyydytystään moraalinormeista välittämättä.  Väestöliiton 
seksuaaliterveystutkimuksen mukaan kahdeksasluokkalaisista pojista neljä prosenttia ja tytöistä reilut kaksi pro-
senttia on pakotettu yhdyntään tai muunlaiseen seksiin. Yhä useammin raiskauksen kohteeksi joutuvat nuoret 
pojat. Ilmeisesti homoliikkeet ja yhteiskunnan instituutiot aina kirkkoa myöten ovat olleet huolissaan homojen oi-
keuksista, mutteivät heidän moraalistaan.
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   Seksuaalisen häirinnän ohella toinen gender-uutisten aihe on ollut naisten raiskaaminen. Selvitysten mukaan 
joka kymmenes suomalainen nainen on raiskattu joskus elämänsä aikana ja joka viidennelle on yritetty tehdä 
seksuaalista väkivaltaa. Raiskausten määrä on jatkuvasti noussut, mikä johtuu osittain siitä, että niistä ilmoite-
taan aikaisempaa herkemmin. Oikeusministeriön 2007 teettämän kyselytutkimuksen mukaan vuosittain raiska-
taan tai pakotetaan sukupuoliyhteyteen n.10 % (15 000) 18–74 -vuotiaista naisista, luvuissa on mukana tapauk-
set, joissa nainen on ollut päihtyneenä puolustuskyvyttömässä tilassa. Jos mukaan otetaan raiskauksen yrityk-
set, uhrien määrä nousee kolminkertaiseksi. Useimmiten kysymys on siitä, että naista on käytetty hyväksi hänen 
ollessaan humalassa tai muuten puolustuskyvytön; aina raiskauksen uhri ei ole edes tiennyt joutuneensa rikok-
sen kohteeksi. Raiskaaja tai syytetty on yleensä naisen aviomies, vakituinen asuinkumppani tai joku naisen tutta-
vapiiristä, jonka mukaan hän lähtenyt juopuneena ravintolasta. Raiskaukset tapahtuvat ”ystäväpiirissä”, mutta sii-
tä huolimatta väkivalta on usein julmaa. Naisia ei  enää kunnioiteta edes seksiobjektina. Nähtävästi  kun yhä 
useammat naiset juovat itsensä juovuksiin juhlissa, ”bileissä” tai lähtevät humalassa ravintoloista miesten muka-
na, niin raiskaustilastot tulevat edelleenkin kasvamaan.(5
    Tutkijain arvioiden mukaan vain pieni osa raiskauksista (n. 500 tapausta) tulee tai tuodaan poliisin tietoon, niis -
täkin vain pieni osa johtaa syytteeseen ja noin viidesosa syytteistä raukeaa oikeudessa; vain muutama sata 
miestä saa rangaistuksen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen selvitysten mukaan raiskaus-
syytteitä on alettu hylätä enemmän kuin aikaisemmin; miehiä on ilmeisesti alettu uskoa paremmin kuin feminis-
min hegemoniakaudella tai poliisilaitos ei kykene hoitamaan ongelmaa, yhteiskunnan valvontakoneistot eivät vie-
lä ulotu aivan kaikkialle kansalaisten elämään. Tai sitten on selvitysten tarkoituksena ollut tuottaa marttyyriutta,  
syyllistää miessukupolvi, patriarkaatti, ja vapauttaa naiset eettisestä vastuusta. Miestutkijoiden mukaan suuri osa 
raiskausilmoituksista kätkee taakseen nykyajan kohtalotarinan. Naiset ovat lähteneet ravintolasta miehen muka-
na, antautuneet yhden yön suhteeseen, pettäneet kumppaniaan, ja sitten katuneet seuraavan aamuna tekoaan 
ja itseään puolustaakseen syyttävät miestä raiskauksesta. Entisajan nainen alistui siihen, että miessukupuoli on 
seksuaalisesti primitiivinen. Vanha viisaus on ollut, että aviovaimot voisivat suostua tyydyttämään miehensä su-
kupuolitarpeet, vaikkei se aina huvittaisikaan. Se on kuitenkin pieni uhraus, vaikka onkin vastoin nykyajan abso-
luuttista tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta.(6
   Naisliikkeiden vaatimuksesta raiskauksen määritelmää on nyt muutettu ja rikoslain mukaan puolustuskyvyttö-
mässä tilassa olevan ihmisen seksuaalinen hyväksi käyttäminen on aina raiskaus. Jotkut naistutkijat ovat vaati-
neet, että raiskauksen määritelmän perustana ei saa olla miehen käyttämä väkivalta, vaan naisen suostumus. 
Kaikki sukupuoliyhteydet, joihin nainen ei ole antanut suostumustaan, on luettava raiskaukseksi. Seksologian, 
naistutkimuksen ja oikeustieteen suuria kysymyksiä tulee olemaan, tiesikö nainen suostuneensa sukupuoliyhtey-
teen vai ei ja kuinka miehen pitää selvittää naisen suostumus. Juopuneiden naisten moraali on annettu juopunei-
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den miesten vastuulle, mutta miehiä rankaisemalla tuskin varjellaan naisia sortumasta alkoholiin ja joutumasta 
väärään seuraan. Väkivalta alkaa kuulua jo parisuhteiden rakenteisiin eikä siitä päästä eroon ennen kuin käsitys 
perheestä ja avioliitosta kokonaan muuttuu, tai avioliitto instituutiona lakkaa olemasta. 
   Naisten seksuaalista häirintää koskevissa keskusteluissa tuodaan taustaksi feministisiä stereotypioita, kuten 
suomalainen miesperinne, jätkäkulttuuri, johon kuuluivat miesten rivot jutut, ronski esiintyminen ja väkivaltainen 
käyttäytyminen. Joillakin urbaaneilla työaloilla miestenkeskinen puhe on pyörinyt naisasioissa, esimerkiksi kau-
punkien rakennustyömailla ja konepajoissa naiset joutuivat kuulemaan miesten seksipuheita; miessukupuoli on 
käsittänyt sen huumoriksi. Suomalaisessa perinteessä naiset ovat aina voineet lopettaa miesten puheet ja tun-
keilevan käytöksen, julkisessa puheessa ei ole suvaittu säädyttömyyttä, sellainen ei ole kuulunut maaseutukylis-
sä häihin, talkoisiin tai muihin yhteistyötilaisuuksiin. Eivätkä naiset ole missään olleet niin turvassa kuin tukkikäm-
pillä. Kämppäemäntiä on kunnioitettu ja vahdittu, yksikään tukkijätkä ei ole uskaltanut puhua kämppäemännälle 
rumasti saatikka sitten yrittänyt mennä hänen luokseen yöllä.  
    Suomi on ehkä jo vuosisatoja ollut väkivaltainen maa, mutta naisten pahoinpitely on ollut miehelle häpeä. Suo-
malaisen väkivallan historiassa tunnetaan Pohjanmaan kylätappelijat, puukkojunkkarit,  mutta he eivät tehneet 
pahaa tytöille. Iltamissa ja tanssilavoilla nuoret miehet ottivat yhteen, mutta tyttöjä ei ole lyöty. Entisajan nuorten  
seurusteluperinteessä ei puhuta mitään siitä, että pojat olisivat tehneet tytöille väkivaltaa. Kun 1800-luvun mat-
kustajat,  kuten Elias Lönnrot,  kulkivat  Savossa ja Karjalassa, heitä kyyditsemään järvien yli  veneellä pantiin 
usein nuori tyttö eikä kenellekään tullut mieleen, että sen ajan matkustavaiset tekisivät tytöille jotain pahaa. Sek-
suaalista väkivaltaa koskevia kansankuvauksia saa perinnearkistoista hakemalla hakea, eikä raiskauksia juuri-
kaan löydy varhaisista oikeudenkäyntien pöytäkirjoista. Vasta sodan jälkeen rintamalta palanneiden miesten jou-
kossa alkoi olla sellaisia, jotka juovuspäissään muuttuivat väkivaltaisiksi myös perhettään kohtaan. Tyttöjen rais-
kaamisesta alettiin kuulla vasta 1960-luvulla. Sitä paitsi kulttuurimallit eivät periydy, rakennemuutoksessa katkea-
vat myös moraali-ideaalit. Nykyiset naisten ja miesten väliset suhteet ovat syntyneet delokaalisessa ympäristöss-
ä, niiden juuret, syyt ja mallit ovat tässä ajassa. Seksikulttuuri muuttui totaalisesti suuressa rakennemuutoksess-
a, seksivallankumouksen, urbaanistumisen ja privatisoitumisen mukana niin kuin koko yhteiskunta ja suomalais-
ten elämä.(7
   Feministinen vallankumous on alkanut vaatia, että menneitten vuosituhansien äitimyytit ja neitsyysmyytit on ri -
kottava, niin kuin kaikki muutkin sukupuolitabut. Neitsytmyytti kuitenkin suojasi tyttöjä, se kuului siihen perintee-
seen, jonka mukaan miehen tuli aina suojella naista eikä käyttää häntä hyväkseen. Moraalitabuista vapautetuilla 
naisilla on nyt rajattomat itseoikeudet, foucaultilanen fraseologia velvoittaa nykyajan ihmistä hallitsemaan bo-
dyaan ja nauttimaan seksuaalisuudestaan. Toisaalta naisen tulee saada olla koskematon. Häntä ei saa painos-
taa sukupuoliyhteyteen, vaikka hän olisi lähtenyt ravintolasta miehen kotiin. Naiseen ei saa luoda seksuaalisia 
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katseitakaan, vaikka hän kulkisi kaikenpaljastavissa vaatteissa. Naisen ei tarvitse ottaa vastuuta perheestään 
eikä lapsistaan silloin, kun on kysymys hänen työurastaan. Postlokaalinen nainen ei enää ole marttyyri eikä ma-
donna, eikä hänellä ole ympärillään ketään joiden puolesta pitäisi uhrautua. Eivätkö naisasialiikkeet voisi kasvat-
taa naista, joka toteuttaisi jotain korkeampaa naiskulttuuria kuin vapauden egoismi, jatkaisi niitä naisten traditioi -
ta, jotka ovat pitäneet pystyssä sukupuolimoraalia, perhettä ja menneisyyden yhteisöjä? 
    Missään menneisyyden kulttuurissa ei ole ajauduttu yhtä vapaisiin, yksilöllisiin ja itsekkäisiin sukupuolisuhtei-
siin kuin länsimaissa kehityskulttuureissa. Väkivaltauutisissa puhutaan vain naisten kokemuksista, muttei mies-
ten ja lasten kärsimyksistä tai siitä, kuinka ahdistavaksi kodin ilmapiiri on muuttunut. Yhä useammin jompikumpi  
aviopuolisoista osoittautuu narsistiksi tai luonnehäiriöiseksi, joka ei kykenekään ottamaan huomioon toista ihmis-
tä tai kantamaan vastuuta elämästään. Näin länsimainen gender-kulttuuri ilmeisesti saavuttaa päätepisteensä, fi -
nalisaation. Vai puuttuuko jotain? Miehen vaihtaminen naiseen tai uuden mieslajin kehittäminen? Mikä on se per-
he, jossa perheenjäsenten suhteista huolehtivat oikeus- ja sosiaaliviranomaiset? Mitä nais- ja miesliikkeet teke-
vät, ettei perheen makuuhuoneessa tarvittaisi poliisia eikä perheenjäsenten suhteet vaatisi jatkuvasti yleistyviä 
oikeudenkäyntejä toisia perheenjäseniä vastaan? Uuden sukupolven nuorista on tulossa niin sukupuolittuneita ja  
yksilöllisiä ihmistyyppejä, etteivät he enää kykene luomaan pysyviä ihmissuhteita eivätkä elämään omassa per-
heessään.

1) Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus Usko, toivo, hakkaus 1999 antoi erittäin synkän kuvan suomalaisten naisten elämäs-
tä; uusi Piispa – Heiskanen – Kääriäinen – Sirén 2006.  Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrit vuodesta 1998 (viimei-
nen Nieminen 2008); Husso 2003; Perttu 2004; Koko perhe kierteessä 2007. Naisjärjestö Nytkiksen mukaan ”jopa 90 000 suoma-
laisnaista kohtaa parisuhdeväkivaltaa, 30–40 naista surmataan ja 6 000–10 000 naista raiskataan" Suomessa vuosittain (Naisten 
rauhanpäivät 24. 11. 2000). Naisiin kohdistunut perheväkivalta koettiin niin suureksi ongelmaksi, että sitä vastaan on aloitettu EU:n  
Kotirauhakampanja, Suomessa siinä ovat mukana  Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ensi- ja turvakotien liitto, Lyömätön  
Linja Espoossa, Monika-Naiset Liitto, Naisten Linja, Raiskauskriisikeskus Tukinainen sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Vanhojen 
naisten ahdistelu: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen  AVOW-projekti (Minna-Liisa Luoma). Työpaikka-ahdistelusta: Sosiaali- ja ter-
veysministeriön tasa-arvobarometri; Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA)  raportti  31. 1. 2011. Oikeuspoliitti -
nen tutkimuslaitos on määritellyt lieväksi seksuaaliseksi väkivallaksi vartalon koskettelun seksuaalisessa tarkoituksessa tai naisen  
pakottamisen koskettelemaan toisen ihmisen vartaloa. Keskinkertaista seksuaalista väkivaltaa on sukupuolielinten koskettelu, nai-
sen vartalon käyttäminen masturboinnissa tai pakottaminen koskettamaan toisen sukuelimiä; vakava seksuaalinen väkivalta tarkoit-
taa pakottamista yhdyntään. Lievää fyysistä väkivaltaa on esim. läimäyttely  tai väkisin kiinni pitäminen; keskinkertaista väkivaltaa 
nyrkillä tai jollain kovalla esineellä lyöminen, potkiminen tai pureminen; vakavaa väkivaltaa henkeä uhkaava pahoinpitely, kuristami-
nen tai teräaseen käyttö. Näinkö jäsentyvät nykyajan sukupuolisuhteet?
2) Nuoriin kohdistuneesta väkivallasta: Aaltonen 2006; Ellonen – Kääriäinen  – Salmi – Sariola 2008; Saarikoski 2001. Väestöliiton 
Nuska-projekti  (Nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu, Raiskauskriisikeskus Tukinainen). Narsismista: Joutsiniemi – Kaulio – Mäkelä 
– Pekola – Schulman 2006. 
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3) Eduskunnassa tehdyn selvityksen tekotapa oli niin alkeellinen, ettei siitä voi tehdä mitään muita tilastollisia johtopäätöksiä kuin  
se, että eduskunnasta on löytynyt muutamia naisia, joita joidenkin miesten käyttäytyminen on ärsyttänyt. Lehtitietojen mukaan kyse-
ly lähetettiin 600 eduskunnan työntekijälle (kaikkiaan eduskunnassa on työssä n. 1100 henkeä), ja heistä 200 ylipäätään vastasi.  
Seksuaalista häirintää koskeviin kysymyksiin vastasi 100 henkeä ja heistä 30 (2,7 % henkilökunnasta) ilmoitti kokeneensa jonkin-
laista häirintää, jollaiseksi oli määritelty kaksimieliset vitsit, epäasialliset kommentit ja tuijottaminen hississä. 
4) Rikollisuustilanne 2007. Salmi 2009; Törrönen 2009.  Naisten harjoittaman väkivallan tutkimista ovat monet naisjärjestöt vastus -
taneet (esim. Kitunen 2009).
5) Oikeusministeriön Selvityksiä raiskausrikoksista 2012; Piispa – Heiskanen – Kääriäinen – Sirén 2005. Ojuri 2004; Niemi 2007; 
Kainulainen – Honkatukia – Niemi 2011. Selvityksissä luvut vaihtelevat, jopa n. 40 % 9-luokkalaisista tytöistä  kokisi vuosittain suku-
puolista ahdistelua.
6)  Honkatukia 2001; Kainulainen 2004; Honkatukia – Kainulainen 2007. Tilastokeskuksen mukaan v. 2009–2011 poliisi selvitti yh-
teensä 1 730 raiskausrikosta,  joissa 33,2  %:ssa epäilty oli ulkomaiden kansalainen (ulkomaalaisten osuus väestöstä on n. 3 %). 
Utriainen 2010.
7) Rakentaja- ja jätkäperinteestä esim. Laaksonen – Vento 1971; Holtari – Laaksonen – Vento 1970. Lönnrot 1828. Forström 1996. 

Sukupuolitaistelu ja tulevaisuuden elämänmuoto
Tulevaisuuden ihminen on kasvatettu selviämään ympäristössä, jossa globaalit yksilöt elävät vain itselleen eikä 
sukupuolten kanssakäymisessä ole enää kohteliaisuutta, keskinäistä kunnioitusta eikä uhrautumista.  Länsimai-
nen kulttuuri lähestyy yksityisyyden ja yksinäisyyden yhteiskuntaa, jokaisen on suojauduttava omaan itsekkyy-
teensä ja sukupuolet taistelevat vallasta niin työssä ja kuin kotonaankin. Kasvaminen egokulttuuriin on jo alkanut.  
Länsimaissa nuorille on pienestä pitäen opetettu oikeuksia, muttei kohteliaisuutta eikä huomaavaisuutta, puhu-
mattakaan lähimmäisenrakkaudesta, toinen toisensa auttamisesta. Sukupuolten velvollisuuksia ei feministisessä 
keskustelussa juurikaan oteta esille. Uuden sukupolven naisdemokratia on syyllistämistä ja vaatimista, oman va-
paan naiseutensa reflektoimista, syyttämistä, jopa miesvihaa, johon ikuinen marttyyrius naisen oikeuttaa. Sek-
suaalivallankumouksen jälkeen naisten arvo on miesten silmissä ilmeisesti jatkuvasti laskenut. Nuoria tyttöjä ei 
enää kunnioiteta ”hyvinä tyttöinä” niin kuin ennen ja muutenkin naiset ovat ryhtyneet etsimään seksikokemuksia 
tavalla, joka on muuttanut sukupuolten väliset suhteet päinvastaisiksi kuin paikalliskulttuurien aikana. Miessuku-
puoli on kadottamassa seksuaalisen roolinsa ja aloiteoikeutensa, jonka on kaikissa kulttuureissa yleensä katsottu 
kuuluvan miehille; sukupuolet alkavat kilpailla jopa seksuaalisuudestaan.

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 197



    Feministien retoriikassa pahoinpitelyt ja seksuaalinen häirintä kuvaavat koko naissukupuolen huonoa asemaa 
ikään kuin kaikkialla suomalaisessa kulttuurissa, kaikissa perheissä, työyhteisöissä ja vielä seurakunnissakin nai-
set ovat alistettu luokka. Julkisuuteen pyrkiessään naisten oma feministinen media syyllistyy siihen, mihin kaikki  
poliittiset ideologiat: oman institutionaalisen totuuden luomiseen. Näin syntyy tyypillinen organisaatioon sopeutu-
neiden meritokraattien kulttuuritulkinta. Silloin kun avioliittojen ja perheen asema on uhattuna, kummankin suku-
puolen tulisi pikemminkin olla rakentamassa yhteistä elämää, puolustamassa perhettä, olla taistelemassa globa-
lisaatiota vastaan eikä luomassa ratkaisematonta luokkavihaa sukupuolittamalla senkin yhteisöllisyyden, jota vie-
lä on jäljellä. Kommunistien, humanistien, feministien, liberaalien, vihreiden ja muiden meritokratian ideologioiden 
tuomitsema vanhoillisuus on nyt hävinnyt, sukupuolten tasa-arvo ja seksuaalinen demokratia ovat kohta täydelli -
sesti toteutuneet. Länsimaisen kulttuurin pitäisi nyt olla se hyvä kaikkien ihmisoikeuksien ja seksuaalivapauksien 
yhteiskunta, jossa poikkeavuus on yhteiskunnan erityisessä suojeluksessa. Tulevaisuudessa postlokaalisen kult-
tuurin rakenteita ovat erilaiset ”ääriliikkeet”, julkisuushakuiset yhden asian kaaderit ja internetryhmät, jotka luovat  
vihan ympäristöä vielä voimakkaammin kuin nykyisenä delokaalisena aikana. Nimenomaan seksi tulee ilmeisesti 
olemaan yksi identifioitumisen ja ryhmittymisen perusta. Egoihmiset solmivat kontakteja samoin ajattelevien ag-
gressiivisiin laumoihin, kumppanuus ja luottamus koetaan enemmän viharyhmissä kuin muualla omassa elinym-
päristössä. Omat ystävyys-, harrastus- ja kapinaryhmät ovat tärkeämpiä kuin avioliitto.
   Sukupuolten välinen kilpailu tai luokkasota ulottuu nyt myös työhön, politiikkaan, kaikille elämänaloille, naisille  
tai miehille erotettuja domaineja ei enää ole. Delokaalisessa koulutusyhteiskunnassa tasa-arvoa on alettu mitata 
yhtäläisyys- tai samanlaisuuskriteereillä, kummallakin sukupuolella pitäisi olla yhdenmukainen body, unisex-ole-
mus ja ajattelutapa; samanlaiset lelut, samanlainen koulutus, työ ja yhteiskunnallinen asema, yhtä suuret valta-
kiintiöt. Naisjärjestöjen mielestä suomalaisesta yhteiskunnassa pitäisi saada ensisijaisesti poistetuksi naisiin koh-
distuva perheväkivalta, prostituutio ja ihmiskauppa sekä työtehtävien ja palkkauksen epätasa-arvo; lisäksi esi-
merkiksi naisten työuraa tulisi helpottaa perhepoliittisin toimin. Työmarkkinoilla naisten ns. hoivatyöt ovat huonos-
ti palkattuja, naiset kärsivät epätyypillisistä työsuhteista useammin kuin miehet; köyhyys on nimenomaan naisten 
ongelma. Feministien retoriikassa pahoinpitelyt ja seksuaalinen häirintä kohdistuu nimenomaan naisiin, he ovat 
työelämässä ja politiikassa yhä sorrettu yhteiskuntaluokka, jonka täyspainoista elämää patriarkaattiset etuoikeu-
det rajoittavat.(1
    Miestutkijoiden näkökulmasta ns. patriarkaatti ei ole yksinomaan syyllinen siihen, että kaikista työn vaativuu-
den määrittelyistä huolimatta samapalkkaisuus ei näytä toteutuvan, taustalla ovat kapitalistisen markkinatalou-
den lainalaisuudet. Poliittisista päätöksistä huolimatta työnantajat – niin naiset kuin miehetkin – ottavat paremmin 
palkattuihin työtehtäviin mieluimmin miehiä kuin naisia. Miessukupuolta ei myöskään voitane syyttää siitä, että 
naiset hakeutuvat hoivatyöhön tai muihin naisten ammatteihin, joissa palkkataso on keskimääräistä huonompi, 
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siitä huolimatta, että naiset ovat Suomessakin kohta koulutetumpia kuin miehet. Miestutkijoiden mukaan naiset 
eivät ole suomalaisessa yhteiskunnassa miehiä huonommassa sosiaalisessa asemassa, kansalaisvarallisuudes-
ta naiset omistavat ainakin yhtä paljon kuin miessukupuoli, he kuluttavat enemmän kuin miehet, ja elävät miehiä 
vanhemmiksi. Rakennemuutoksessa romahtaa usein myös miesten asema niin työmarkkinoilla kuin yhteiskun-
nassa, putoajia ovat olleet erityisesti entisajan ruumiillista työtä tehneet miehet. Naisilla on parisuhdemarkkinoilla 
lopulta ja yhä vielä vahvempi asema kuin miehillä.  Naiset valitsevat kulttuuriympäristössään parhaat miehet,  
määrittelevät ne alfaurosten ominaisuudet, joita olemassa olevassa yhteiskunnassa tarvitaan. Miesliikkeen edus-
tajat väittävät, että perhepolitiikassa naisilla on jopa etuoikeutettu asema. Avioeroon päädyttäessä lapset tuomi-
taan melkein poikkeuksetta äidille ja äiti on yleensä se, joka jää lasten kanssa asumaan avioparin asuntoon, 
vaikka se todellisuudessa olisi  miehen hankkima,  ja saa yksinhuoltajana yhteiskunnan kaikki  tuet.  Oikeusis-
tuimissa perheasioista päättävät (naispuoliset) tuomarit uskovat enemmän äitiä kuin isää. Julkisuuteen on nos-
tettu tapauksia, joissa lapset on tuomittu äidille, vaikka tämä ei todellisuudessa pysty heitä hoitamaan. Yksin jää-
neellä miehellä on vaikeuksia hankkia uusi asunto, johon lapset voisivat tulle vierailulle, ja elatusmaksutkin ovat  
usein kohtuuttoman suuria. Avioeron jälkeen mies joutuu taistelemaan oikeuksistaan yksin ilman auttamisverkos-
toja, putoaa sosiaalisesti, menettää usein lapsensa ja jää syrjään niin isänä kuin kansalaisenakin. Nykyisessä 
delokaalisessa yhteiskunnassa avioerosta on tullut kulttuurin suuria draamoja, jossa sukupuolet taistelevat ja re-
pivät rikki toistensa ja lastensa elämän. Kuinka kovaksi kiihtyy sukupuolten välinen yhteiskunnallinen taistelu ko-
venevassa maailmantaloudessa?(2
    Naistutkimus on ulottanut sukupuolten välisen eriarvoisuuden myös historiaan ja tulkinnut naisten eriarvoista-
miseksi, jopa alistamiseksi kaiken sen, missä naisten ja miesten elämänpiiri, työt ja roolit ovat poikenneen toisis-
taan. Julkisen vallan historiassa naiset ovat olleet paljolti syrjässä ja Suomenkin valtiollisissa vaiheissa naiset 
ovat saaneet vasta vähitellen samat kansalaisoikeudet kuin miehet, vapautuneet miesten holhouksesta. Mutta 
kuinka oikeutettua on kärjistää naisten asema paikallisyhteisöissä, joissa sukupuolieroja on pidetty luonnollisina 
ja joissa naisten asema olisi ollut todella huono, jos miehet olisivat vaatineet heitä kantamaan samat velvollisuu-
det ja tekemää samat työt kuin he itsekin. Yksipuolisilla naishistorioilla, -romaaneilla, -näytelmillä ja -taiteella on 
luotu naismeritokraattien kulttuurihegemonia, sukupuoliusko, joka sanelee, kuinka standardifeministit kuvaavat 
naisen asemaa ja matkivat toinen toisiaan, kuinka oikeuksistaan tietoiset naiset reflektoivat kokemuksensa ja 
siirtävät sukupuoliasenteensa seuraaville naispolville. Sama kehitys tulee ilmeisesti tapahtumaan miestutkimuk-
sessa. Miesten ja naisten luokkasuhde tuottaa loputtomasti selvityksiä, tajuntateollisuutta, syyllistämistä, mutta 
myös säälimättömyyttä, joka leimaa aviopuolisoiden suhteita, avioeroja ja taistelua yhteisistä lapsista. Avioero-
draamoihin on ilmestynyt yhä enemmän nykyajan narsisteja, äärimmäisen itsekeskeisiä naisia ja miehiä jotka te-
kevät kumppaniensa elämän sietämättömäksi.(3
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   Paikalliskulttuureissa on pidetty itsestään selvänä, että sukupuolet ovat erilaisia ja että heidän elämänsäkin on 
erilainen. Sukupuolten väliset suhteet ovat perustuneet miesten ja naisten fyysisiin ja psyykkisiin ominaisuuksiin, 
eri  sukupuolilla  niin kuin ikäluokillakin on ollut  omat luonteenomaiset  työnsä tai  tehtävänsä. Omalla elämän-
alueellaan miehet ja naiset ovat voineet hankkia arvostusta huolehtimalla omista velvollisuuksistaan käymättä 
sukupuolikilpailua. Suomalaisenkin miehen sukupuolivelvollisuuksiin on kuulunut toimeentulon hankkiminen per-
heelleen, varhaisesta eräkaudesta aina delokaaliseen kulttuurikauteen asti. Viljelevissä yhteiskunnissa miehet 
ovat tehneet fyysisesti raskaat työt, raivanneet pellot, kaivaneet ojat ja kastelukanavat, kuivanneet suot, kyntä-
neet ja kylväneet, rakentaneet talot, pihapiirit ja kylämiljööt. Suomessa niin kuin muissakin Pohjoismaissa miehet  
ovat tehneet maailman raskainta urakkatyötä tukkikämpillä ja kaivoksissa syyttämättä siitä naissukupuolta.(4 
   Feministinen naishistoria on äärimmillään ollut menneisyyden naisten halventamista, naistulkintojen kohteena 
on ennen kaikkea ollut avioliitto; entisajan perhe-elämässä nykyaikaisuuttaan reflektoivat naistutkijat eivät ole 
nähneet juuri muuta kuin naisten orjuuttamista. Talonpoikaisyhteisöissä nainen ei ole ollut eriarvoinen vaikka ta-
lon emännällä ja isännällä oli omat työnsä ja velvollisuutensa. Eivätkä naiset ole olleet miesten palvelijoita, vaik-
ka valmistivatkin ruoan ja tarjoilivat pöydässä, vaikka löytyikin miehiä, jotka eivät koskaan kaataneet itse kahvia 
kuppiinsa, vaan odottivat, että joku naisväestä sen tekisi. Suomen romanien keskuudessa perheen emäntä, mat-
riarkka, istuu pöydän päässä ja tarjoilee ruoan miehille, naiset syövät vasta heidän jälkeensä. Ateria oli arjen riitti,  
jossa naiset jakoivat jokapäiväisen leivän, toivat julki, representoivat oman työnsä ja huolenpitonsa. Naiset hallit-
sivat perheriittejä, häitä ja hautajaisia, vainajan muistajaisia; he kasvattivat lapset, saattoivat nuoret naimisiin, 
hoitivat vanhukset ja sairaat. Miesten tuli kunnioittaa naisten työaluetta, naisten keittiötä, kaikkea mikä kului talon 
naisille; naisten työ ja työtaito oli heidän omaisuuttaan. Talonpoikaisoloissa miessukupuoli on kyllä tiennyt, että 
naiset pitävät talon pystyssä ja tekevät siitä myös kodin. Sukupuolten pysyttäytyminen erillään työssä ja juhlissa, 
kirkossa, luostareissa tai kouluissa oli aikansa sukupuolista säädyllisyyttä, ”sukupuolirauhan” vaalimista, ei jom-
mankumman sukupuolen alistamista. Nykyajan perheissä on tullut yhä tärkeämmäksi, että aviopuolisot tekevät 
täsmälleen samat kotityöt, laskevat omia suorituksiaan ja toistensa laiminlyöntejä, kodin onni on kiinni siitä, ettei 
kummankaan tarvitse tehdä toista enempää yhteiseksi hyväksi. Postlokaalisessa maailmassa sukupuolet elävät 
ilmeisesti  onnellisina kokonaan erillään toisistaan,  omina yksilöinään täsmälleen samanlaista  virtuaalielämää 
kuin muutkin massakuluttajat. 
    Molemminpuoliseen väkivaltaan päättyvät parisuhteet levittävät vihan perinnettä, sukupuolten yksinäisyyttä. 
Silloin kun avioliiton ja perheen asema on uhattuna, kumpikin sukupuoli alkaa repiä yhteisiä instituutioita suku-
puolittamalla senkin yhteisöllisyyden, mikä vielä on jäljellä. Perheen yhteiskunnallinen merkitys sumenee nyky-
ajan individualisteilta ja gender-taistelijoilta, jotka identifioituvat vain omaan minäkeskeiseen mielipide- ja vaati -
musryhmäänsä. Ilmeisesti on niin, että erilaiset ”ääriliikkeet”, julkisuushakuiset yhden asian kaaderit ja queer-rin-
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tamat ovat postlokaalisen kulttuurin ydinrakenteita, ne ovat luomassa ympäristöä, jossa lähimmäisyyttä ja luotta-
musta koetaan vain samoin ajattelevien aggressiivisessa vihalaumoissa. Barrikadiensa takana erilaiset sukupuo-
li- ja seksuaaliryhmät julistavat omia inhimillisiä oikeuksiaan syyllistämällä ja dehumaanistamalla kuvitellut vas-
tustajansa, koko yhteiskunnan.   
     Naistutkimuksen ideologinen teknosysteemi ei ilmeisesti voi lopettaa sisäistä kehitystään ennen kuin sek -
suaalinen tasa-arvo on niin täydellistä, että miessukupuolelta voitaisiin ottaa kokonaan pois kulttuurinen merkitys. 
Äärimmäisenä utopiana näyttää olevan lesboyhteiskunta, jossa naiset seurustelisivat vain keskenään, miehet  
työnnettäisiin ulkopuolisiksi, vieraiden kulttuurien puolelle. Vallanhimoinen politikointi, jopa tutkimuksen muuttami-
nen sukupuolisen vallan välineeksi tuottaa ennen pitkää yhteiskunnan, josta häviää sukupuolten välinen luotta-
mus, nuortenkeskiset seurusteluihanteet ja niiden mukana myös syvemmät tunteet, se suuri rakkaus, jota tajun-
tateollisuus herkeämättä kaiuttaa. Onko matriarkaatti tulevaisuuden ideologia, jolla pyritään hallitsemaan koko ih-
miskuntaa? Löytyykö joku toinen kaikkialle maailmaan ulottuva valta-aate, johon tulevaisuuden totalitarismi pe-
rustuu? Postlokaalisessa maailmankulttuurissa totalitaarinen hallintaideologia on välttämätön, oikean kulttuurin 
perusta. Naisten kulttuurihegemonia voisi onnistuakin, jos naiset uskaltaisivat asettaa kyseenalaiseksi seksuaali -
sen tasa-arvon ja opettaa tytöille sukupuolimoraalia ja hyvyyden etiikkaa, jos he ottaisivat jälleen haltuunsa per-
hekulttuurin ja -arvot. Sukupuolten välinen luokkaviha tuskin voi johtaa naisten vallankumoukseen, sukupuolet 
ovat pohjimmaltaan liian riippuvaisia toisistaan. Naisten ja miesten yhdenmukaistamisesta ja sukupuolten valta-
taistelusta kärsivät eniten naiset itse, ja ehkä tulevaisuuden naistutkimus lakkaa syyttämästä miessukupuolta ja 
ottaa kohteekseen feministit. Sitä paitsi tulevaisuuden hegemoniasta kilpailee luontoideologia ja totalitaarisella 
vihreydellä on paremmat mahdollisuudet luoda yhteiskunta, jossa ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen 
oikeuttavat täydelliseen ihmislajin tieteellistekniseen valvontaan.  

1) Naisten asemasta: Holli – Saarikoski – Sana 2002; Fast 2006; Huhta – Kempe – Leinonen – Uosukainen 2007; Huhta 2007;  
Suoranta 2009; Kauppinen – Evans 2007. Anttonen 1997. Sjögren 2005; Marklund – Snickare 2006.
2) Miesnäkökulmasta: Kempe 2000; Heinonen 2006; Summanen 2011;Kotro – Sepponen 2007. Sipilä 1998; Sauri 1998. Jokinen  
1999; 2000; 2003; Sipilä – Tiihonen 1994; Virtanen 2004; Puohiniemi – Nyman 2007. Hännikäinen 2009; Laasanen 2008. Miehen 
asema avioerossa: Koskela 2012.
3) Esim. Auvinen 1977; Heinämaa – Näre 1994; Koskinen 1998; Lahtinen 2001; Katajala-Peltomaa – Toivo 2009. Valtiolliset oikeu-
det: Moring 2006; Utrio 2006. Ahola – Antikainen – Salmesvuori 2002. Järvinen 1996; Kosonen1998; Koivunen 2005. Kansanperin-
teen naistutkimuksia: Nenola 1986; Nenola – Timonen 1990; Apo 1995; 2002; Ranta 2012.  Uudempia näkemyksiä: Virtanen 2008;  
Järvinen – Pietilä 2010; Harjunen – Saresma 2012. Oikeudenkäynneistä ja narsismista: Valkama – Lasola  2008; Salo  2009. Jout-
siniemi – Kaulio – Mäkelä – Pekola – Schulman 2006.
4) Esim. Parikka 1999. Naisnäkökulma on jo itsestään selvää sisäistettyä ajattelua. Eräässä maalaisnaisten elämää koskevassa 
väitöskirjassa, joka perustui valikoituun muistelma-aineistoon, todetaan, että erityisen raskasta naisten työ oli talvella, jolloin miehet 
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”oleskelivat” tukkikämpillä. Minkähänlainen historiallinen vääryys olisi tapahtunut, jos naiset olisi pantu talveksi savotoille ja miehet  
olisivat oleskelleet kotona?

.

 

Vastakkaiset sukupuolet

Myötä elämisen rappio
Suomessa tutkitaan kohta kilpaa miesten ja naisten asemaa, sukupuolisuhteita ja keskinäistä valtataistelua. Vii -
meisimmän tutkimuksen mukaan naiset ovat perhepiirissä yhtä väkivaltaisia kuin miehetkin, nuoret tytöt ovat 
kohta väkivaltaisempia kuin pojat ja äidit väkivaltaisempia lapsiaan kohtaan kuin isät. Kummankin sukupuolen 
joukossa on narsisteja, jotka haluavat alistaa kumppaninsa ja tekevät yhdessä elämisen mahdottomaksi. Enteel-
listä on nuorten tyttöjen aggressiivisuus ja käyttäytymisen väkivaltaisuus; perheiden ongelmat eivät katoa vaan 
siirtyvät uusille sukupolville, postlokaaliseen yhteiskuntaan. Ihmissuhdeongelmat ovat jatkuvasti esillä maassa, 
jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, yksilönvapautta, kumppanuutta, jossa koululaitoksen sanotaan olevan maail -
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man parhain, jossa tieteelliset psykokoneistot, lasten- ja perheneuvolat; kasvatuspsykologit, ihmissuhdeterapeu-
tit huolehtivat kansalaisista aina lapsesta aikuisuuteen. Tieteellisteknisesti täydellisestä kulttuurista on kehitty-
mässä kilpailevien egojen yhteiskunta, jossa ”välittämisen kulttuuri” katoaa ja keskinäinen kanssakäyminen alkaa 
perustua molemminpuolisen hyödyn tavoitteluun. Postlokaalistuvassa ympäristössä ei enää kasva ihmisiä, jotka 
kykenisivät elämään yhteisöissä, toinen toisensa kanssa, sietämään lähellään toista ihmistä, kumppaneita, lä-
himmäisiä. 
     Savolais-karjalaisiin suurperheisiin kuului aikoinaan monia ydinperheitä, kymmeniä jäseniä, jopa lähes sata 
henkeä, jotka kaikki asuivat samassa talossa ja söivät samassa pöydässä. Kaikki kuvaukset suurperheiden elä-
mästä kertovat, kuinka lämpimiä ihmissuhteet niissä olivat, kuinka kaikki lapset kasvatettiin yhdessä ja jokaisesta 
pidettiin huolta. Kaskitalouden rakennemuutos, maan yksityisomistus ja rahatalouteen siirtyminen hajotti suurper-
heet, mutta karjalaisessa kulttuurissa suvun yhteisyys on säilynyt näihin päiviin asti. Tiheään asutuissa aasialai-
sissa ja eurooppalaisissa kylissä lapset sosiaalistettiin elämään omassa kylässä, sovinnollisuus ja toisen ihmisen 
huomioon ottaminen kuuluivat Suomessakin kristillisen paikalliskulttuurin ydinrakenteisiin. Asunto-olot olivat Suo-
messa ahtaat aina toiseen maailmansotaan saakka, työläiskodeissa koko perhe asui huoneen ja keittiön asun-
nossa tai vain hellahuoneessa, kuten Helsingin Kalliossa. Vasta 1960-luvulla kun lähiörakentaminen pääsi vauh-
tiin, myös lapsille alettiin antaa oma huoneensa, jossa he saattoivat rauhassa lukea läksynsä, ja vähi tellen per-
heenjäsenten huoneisiin ovat tulleet oma TV ja tietokone. Lapset niin kuin vanhemmatkin sulkeutuvat omaan vir -
tuaalimaailmaansa tai kulkevat omissa harrastuksissaan eikä perhe enää edes syö säännöllisesti yhdessä. Ny-
kyisin yhä useampi aikuinen asuu kokonaan yksin omassa asunnossaan ja omassa taloudessaan tuntematta 
edes naapureitaan. Viime vuosikymmeninä kasvaneet nuoret eivät ole tottuneet asumaan kenenkään kanssa,  
heidän ei ole tarvinnut jakaa omaa tilaansa eikä ottaa lähelleen toista ihmistä. Nykykulttuuri opettaa selviytymään 
yksin, kaikkialla arvostetaan ns. yksilöllisyyttä, puolensa pitämistä, sanavalmiutta ja väittelyissä selviytymistä – 
kaikkea sitä mitä tarvitaan itsensä esille nostamiseen ja toisten torjumiseen. Nuoresta pitäen niin tytöt kuin pojat-
kin ovat joutuneet opettelemaan aggressiivisen puhetavan, pitämään puolensa; oma oikeassa oleminen tunkeu-
tuu ihmissuhteisiin, perheriitoihin. Paikallisyhteisöjen sovinnollisuus ja toisten ihmisten sietäminen ei enää kuulu 
postlokaaliseen elinympäristöön. Yhä useammat nykyajan minäindividualistit näyttävät lähestyvän jo absoluuttis-
ta koskemattomuutta ja yksilönoikeuksien kliimaksia.(1
    Delokaalisena aikana naisten ja miesten suhteet ovat jääneet paljaiksi, vaille pehmentäviä ihanteita, lukuun ot -
tamatta tasa-arvoa. Todellisessa elämässä tytöt ja pojat ovat toistensa kilpailijoita kaikilla kulttuurin alueilla, nai -
siin kohdistuneesta kohteliaisuudesta ja ritarillisuudesta ei ole mitään jäljellä, sukupuolten välisiä suhteita leimaa 
– tutkijoiden teorioiden mukaan –  kilpailu sukupuolivallasta ja seksuaalisesta hyödystä. Naisten ja miesten välis-
tä väkivaltaa koskevat tutkimukset ovat mukana luomassa fyysisen kylmyyden ilmapiiriä ja seksististä asennoitu-
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mista.  Suuriäänisesti  levitetyt  pedofiliatutkimukset ja uudentyyppiset  noitaoikeudenkäynnit  tekivät  aikuisten ja 
lasten välisistä hellyyden osoituksista epäilyttäviä. Äskettäin tehtyä syyllistämistutkimusta julkistettiin mediassa 
ikään kuin opettajat, jotka alaluokilla koskettelevat tai ”hierovat” oppilaitaan hartioista, ovat vähintään seksihäirik -
köjä. Selvitystä tehtäessä lapset provosoitiin ilmiantamaan opettajansa ja kaikki vastaukset otettiin todesta ja  
ikään kuin tekoina, jotka traumatisoivat lapsia koko loppuiäkseen. Isoisät, sedät, enot ja tädit eivät kohta uskalla 
koskettaa lastenlapsiaan, saati sitten ottaa heitä syliinsä, eivätkä opettajat ja muut nuorten kanssa tekemisissä 
saa kietoa kättään oppilaan hartioiden ympäri, koska tutkimus tulkitsee sen seksuaaliseksi häirinnäksi. Tutkimuk-
sen uutisointia koskevissa kommenteissa enemmistö keskustelijoista oli tuohtuneita, jopa vihaisia, heitä suututti  
koko selvitys, jota tutkimuksena esiteltiin.(2 
   Seksuaalista häirintää koskevat selvitykset ovat kääntymässä tekijöitään ja tulkitsijoitaan vastaan. Varmaan 
melkein jokainen muistaa lapsuudestaan tätejä, jotka olivat kovia halaamaan ja halusivat muutenkin osoittaa hel -
lyyttään nuoria kohtaan, mutta sitä ei tulkittu seksiksi eikä siitä varmaankaan ole jäänyt sielullista vammaa nuor-
ten mieleen. Poskisuudelmia, näitä sisaruuden ja veljeyden osoituksia ei Suomessa voi antaa ja vähitellen ilmei -
sesti kaikki fyysinen hellyys leimautuu kulttuurisesti negatiiviseksi, vääräksi seksuaalisuudeksi. Suomalaiset fe-
ministitutkijat eivät kykene erottamaan flirttiä ja leikinlaskua seksuaalisesta häirinnästä. Fyysinen lähestyminen 
leimataan sukupuoliseksi käyttäytymiseksi, ikään kuin kaikki ihmisten välinen kosketus tähtäisi vain sukupuoliyh-
teyteen tai toisinpäin: hellyyttä ei Suomessa voi kohta osoittaa muulloin kuin korkeintaan seksiaktin aikana. Tule-
vaisuudessa kaikkien ihmissuhteiden täytyy ilmeisesti perustua sopimukseen vastavuoroisesta hyödystä. Kun 
postlokaalinen ihminen alkaa harrastaa seksiä jonkun tilapäisen kumppanin kanssa, heidän on ensin tehtävä mo-
biililaitteisiinsa sopimus siitä, että kumpikin on antanut suostumuksensa eikä syytä toista jälkeenpäin raiskauk-
sesta. 
    Postlokaalisista ihmissuhteista saattaa kadota todellinen, pyyteetön ystävyys, ja sen mukana luottamus toisiin, 
työtovereihin, naapureihin, kaikkiin niihin, joiden kanssa joudutaan läheisesti tekemisiin. Ystävyydestäkin tulee 
kaupallista, se kestää vain niin kauan kuin siitä saa jotain etua tai huvia. Täydellisessä kilpailuympäristössä kas-
vatustieteilijöiden kampanjoima hellyys-, läheisyys- tai kumppanuuskasvatus ovat käymässä kehityksen vastai-
seksi. Tunteiden pitää autioitua jo pienestä pitäen ja jokaisen individuaalisen ihmisen on pidettävä tarkoin huolta,  
ettei kukaan tunkeudu hänen intiimiysalueelleen, siihen pienoisympäristöön jonka hän on rajannut ympärilleen. 
Ehkä kättelykin voidaan jo lopettaa kokonaan. Postlokaalisessa ympäristössä fyysinen koskemattomuus on il-
meisesti kaikkein loukkaamattomimpia yksilönoikeuksia, vain virtuaaliset kontaktit ovat kulttuurisesti sallittuja. Di-
gitaalitekniikka luo autioituvan, henkisesti desertoituvan ympäristön, jota erilaiset sosiaali-, kasvatus- ja seksitut-
kimukset syventävät, ja tajuntateollisuus alkaa myydä entistä enemmän vihaa, väkivaltaa, julmuutta. Tunteetto-
masta ympäristöstä tehdään kulttuuria. Kaikkien yksilönoikeuksien yhteiskunnassa perhetutkimustakin näyttää 
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hallitsevan sukupuolten tai vanhempien ja lasten keskinäinen valtataistelu, perheessä ei enää ole kysymys keski-
näisestä rakkaudesta eikä läheisyydestä, vaan kaikkialle ulottuvasta egojen taistelusta, omastaan kiinni pitämi-
sestä. Ilmeisesti myös onnellisuustutkimus ja tunneterapia ovat jäämässä vanhanaikaiseksi. Kuitenkin. Jos on-
nellisuustutkimuksista pitäisi jotain oppia, ainoa asia, joka lopulta tuo pysyvää iloa, ovat hyvät, lämpimät suhteet 
muihin ihmisiin. Jos näistä suhteista puuttuu inhimillinen kosketus, mitä toisen ihmisen kohtaaminen ja toisesta 
välittäminen voisi olla? Onko tulevaisuudessa parempi, jos ihmislajilta häviää empatiakyky? Käykö niin, että per-
helapset häviävät ja sopeutuessaan ympäristöönsä ja erilaisissa kibbutseissa kasvaneet laitoslapset tulevat ole-
maan voittajia?(3 
    Myös antropologit seurasivat aikoinaan Israelin kibbutsien lapsia, ja tällöin todettiin, että näissä kommuuneissa  
kasvaa kyllä tehokkaita ja määrätietoisia nuoria, mutta heiltä puuttuu kyky solmia läheisiä suhteita toisiin ihmisiin. 
Heillä ei olut pysyviä, läheisiä ja turvallisia suhteita vanhempiinsa eikä muihinkaan ihmisiin, eivätkä he niitä ilmei-
sesti tarvinneetkaan.(4 Tuolloin kibbutseissa kasvaneiden lasten ominaisuuksia ei pidetty positiivisina, he olisivat 
ehkä hyviä sotilaita, mutteivät hyviä lähimmäisiä, yhteisöjen jäseniä. Mutta entä nyt? Postlokaalisessa ympäris-
tössä heidän persoonallisuutensa ja luonteenpiirteensä saattavat olla pelkästään positiivisia. Tulevaisuuden tie-
teellisteknisesti täydellisissä reproduktiolaitoksissa tulisi kasvattaa juuri heidän kaltaisiaan suorittajia, joita me-
nestyvä liike-elämä tarvitsee, jotka sopeutuvat yhteisöttömyyteen, jatkuvasti vaihtuviin työ-, perhe- ja seksisuhtei-
siin. Jotka kykenevät kilpailemaan, menestymään, eliminoimaan. Näillä ihmisillä ei ole ”luusereiden” ongelmia 
eikä heidän elämänsä muutenkaan tarvitse niitä terapia- ja sopeutumiskoneistoja, jotka hyvinvointivaltioissa yrit -
tävät väkisin ylläpitää paikallisen ajan ihmisihanteita. Eivätkä he kaipaa etiikkaa, he uudistaisivat yhteiskunnalli -
sen ajattelun, moraalifilosofian.

1) Suurperhekuvauksia: Häyhä 1893–1900; Paananen 1980: Piha 1964. Asuminen: Waris 1973; Saarikangas 2002. Suomen viralli -
nen tilasto: Perheet 2010, nykyisin yhden hengen asuntokuntia on 41 % ja kahden hengen noin kolmannes, suurin osa suomalaisis-
ta asuu yksin tai kahdestaan. Miettinen – Rotkirch 2012. Nykyisin kerrostalojen asukkaat tuskin tuntevat seinän takana asuvia ja  
omakotiasukkaistakin puolella on riitoja naapurinsa kanssa, neljäsosa kokee kanssakäymisen naapurin kanssa mahdottomaksi (Itä-
Suomen yliopisto; tutkimushanke Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa 2011–2915). 
2) Ellonen – Kääriäinen  – Salmi – Sariola 2008. Feministit, poliisitutkijat ja muut intressiryhmät ovat tekemässä itseoikeuskansalai -
sista täysin sietämättömiä, sellaisia joita muut eivät voi sietää ja jotka itse eivät siedä mitään, mikä ärsyttää hänen tunteitaan. 
3) Sukupuolten valtataistelusta esim. Laasanen 2008.
4) Spiro 1956; 1958. Nyt voidaan jo kysyä, onko yhä lisääntyvissä riskiperheissä turvallinen kiintymyssuhde lasten ja vanhempien 
välillä enää mahdollista, ja kuinka pysyvä kiintymys aikuisiin voidaan järjestää kodin ulkopuolella (Sinkkonen – Kalland 2001).
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Seksuaalinen marttyyrius ja eettinen vastuu
Euroopan ja Aasian agraarikulttuureissa sukulaisten velvollisuus oli  suojella perheen naisia, mutta heidän oli 
omasta puolestaan pidettävä huolta siitä, etteivät käyttäytymisellään antaneet miehille aihetta rikkoa käyttäyty-
misnormeja.  Naisten ja miesten tuli pukeutua säädyllisesti ja peittää häveliäästi ruumiinosat, jotka olisivat kiihot -
taneet vastakkaista sukupuolta.  Postlokaalisessa maailmassa ei ole enää velvollisuuksia paikallista asuinympä-
ristöä eikä juuri sukuakaan kohtaan,  käyttäytymismallitkin ovat jo päinvastaisia kuin vaikkapa 1800–1900 -luku-
jen vaihteen maalaiskulttuurissa. Nykyihminen haluaa paljastaa ja provosoida, näyttää mitään häpeämättä it -
seään julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa, kadulla tai festivaaleilla.  Maailmankansalaisilta ilmeisesti katoaa 
sellaiset kulttuuriominaisuudet kuin säädyllisyys, muiden ihmisten tunteiden huomioon ottaminen,  hienotuntei-
suus.  Julkinen kaksinaismoraali täydellistyy sekin. Samanaikaisesti kuin media julkaisee sankaritarinoita kaik-
kien mahdollisten seksuaalinormien rikkojista, tutkimus tuottaa yhä enemmän selvityksiä seksuaalisesta häirin-
nästä, hyväksikäytöstä, pedofiliasta ja ns. ihmiskaupasta, jonka kohteeksi tietämättömät nuoret joutuvat.  
  Suomen kaltaisissa seksuaalisesti vapautetuissa maissa kaikki ikäluokat elävät kaupallisten seksimainosten, 
seksitaiteen ja seksitieteen luomassa seksuaalistuneessa ja sukupuolittuneessa kulttuuriympäristössä ja sopeu-
tuvat niihin käyttäytymismalleihin, joita länsimainen kulttuuriteollisuus tuottaa. Seksistä on tullut julkisuuteen pyr-
kivien toimittajien, tajunteknikkojen ja seksifilosofien huomiokulttuurin väline. Median uutisointi vaihtelee tekopy-
hästä "moraalipaniikista" julistukselliseen seksuaalianarkiaan riippuen ilmeisesti siitä, millaisen uutisen katsotaan 
herättävän eniten huomiota, myyvän parhaiten tajuntateollisuuden markkinoilla. Seksiuutisissa kauhistellaan ja 
vaaditaan oikeuksia, rajoitetaan ja vapautetaan. Feministisessä keskustelussa seksuaalimoraalia on tarvittu sil -
loin, kun on haluttu syyllistää miessukupuoli, patriarkaatti, ja moraalitabuista vapautumista silloin, kun naisille on 
esimerkiksi vaadittu oikeutta esiintyä yleisillä paikoilla rinnat paljaina niin kuin miehetkin. Vuosikymmeniä on sek-
suaalisten oikeuksien ja vapauksien vaatiminen ollut kansanvalistajien suuri projekti, delokaalisessa yhteiskun-
nassa mikään ei ole tuottanut niin näkyvää julkisuutta kuin massojen vapauttaminen. Postlokaalisessa maailmas-
sa ei moraalista tarvitse enää kenenkään kantaa vastuuta, se on jo "postmoraalinen" yhteiskunta, jossa kumpi-
kaan sukupuoli ei pidä huolta toisistaan ja ihmissuhteitakin valvoo ubiikki digitaalinen valvontakoneisto. 
  Entisajan paikalliskulttuureissa naisten vaatteiden tuli osoittaa käsityötaitoa niin kuin kapioiden tekokin; naisen 
puku viestitti kantajansa siisteyttä, säädyllisyyttä ja työtaidon kauneutta.  Länsimaiden kaupallisessa vapaudessa 
vaatteiden viesti on jo päinvastainen. Muoti on huomion herättämisen ja seksuaalisuuden kulttuuria, vaatteilla 
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halutaan yhä enemmän paljastaa, millainen tyttö tai nainen on seksibodyna. Feministisen hegemonian vallitessa 
naisista on tehty autonominen tai omavastuinen sukupuoliluokka, joilla on vapaus määritellä sukupuolten välisen  
kanssakäymisen pelisäännöt. Pienestä tytöstä lähtien naiset saavat pukeutua niin seksistisesti ja esiintyä niin 
”ammattimaisesti” kuin haluavat, mutta paljastavinkaan muoti ei anna pojille eikä miehille oikeutta huomauttaa tai 
tehdä ehdotuksia; miesten osoittama mielenkiinto on luokiteltu seksuaaliseksi häirinnäksi, jopa rikokseksi. Naiset 
ovat halunneet nostaa itsensä yhteiskunnan paheksunnan yläpuolelle, vapautua käyttäytymissäännöistä, joita 
heille paikallisyhteisöissä asetettiin.
  Naisrintama on pyrkinyt tekemään miessukupuolesta seksuaalisen vihollisen, joka kaikkialla uhkaa pyhää nais-
ta, vaikkei sellaista naista länsimaisessa kulttuurissa – ainakaan viimeisten tutkimusten mukaan – ole enää ole-
massakaan. Suomessakin valtiofeminismi tuottaa uusia seksilakeja, nyt ehdotetaan Ruotsin tapaan seksin os-
tamisen täyskieltoa. Prostituution kieltäminen on suunnattu miessukupuolta vastaan ikään kuin miehet seksin os-
tajina, asiakkaina harjoittaisivat ihmiskauppaa, vaikka alan yrittäjiä ovat pääasiassa naiset. Kieltolakeja vastusta-
vat jyrkästi seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien omat järjestöt, joita johtavat naiset. Heidän mielestään kieltolait  
tekevät prostituoiduista turvattomia ja johtavat siihen, että seksikauppa luisuu mafian käsiin. Seksilait ovat muu-
tenkin vain kvasimoraalista genderpolitiikkaa yhteiskunnassa, jossa ei enää ole seksuaalinormeja ja erityisesti fe-
ministisen retoriikan mukaan jokaisella  yksilöllä,  jokaisella  naisella  on subjektiivinen oikeus hallita  omaa bo-
dyaan. Viimeisten rakennemuutosten aikana kehitysmeritokraatit ja vapautusideologit ovat mitätöineen paikallis-
yhteisöjen ajan moraalikäsitykset ja uskovat nyt, että yhteiskuntamoraali voidaan pitää pystyssä säätämällä jat-
kuvasti uusia miessukupuolta koskevia kurinpitolakeja. 
   Miessukupuoli on ollut syyllinen alaikäisten tyttöjen käyttäytymiseen, teiniraskauksiin, prostituutioon, seksisti-
siin mainoksiin, ne osoittavat miesten valtaa alistaa naiset seksiobjekteiksi. Viime aikojen tutkimuksissa sukupuo-
lisuhteet ovat kääntyneet toisin päin. Tytöt aloittavat seksuaaliset suhteensa yhtä nuorina kuin pojatkin, heillä on 
enemmän sukupuolikumppaneita kuin pojilla; naineet naiset harrastavat enemmän avioliiton ulkopuolisia suhteita 
kuin miehet ja kuluttavat kohta pornoakin samalla tavalla kuin miehet. Tytöt ovat alkaneet tupakoida ja juoda 
enemmän kuin ikäisensä pojat, ja yhä useampi alkoholisoitunut vanhempi on äiti. Sukupuolet ovat aikansa ympä-
ristön tuotteita. Naissukupuoli on saavuttanut samanlaiset kulttuurioikeudet kuin miehetkin eivätkä nykyajan mat-
riarkaatti ja patriarkaatti poikkea toisistaan. 
  Länsimaissa ihmiset ovat jo ulkonaisestikin seksuaalisen kulttuuriympäristönsä tuotteita. Tytöt alkavat jo pie-
nestä pitäen pukeutua "aggressiivisesti" ja seurata muoteja, jotka kilpailevat seksikkyydellään, ikään kuin pukeu-
tumisessa tärkeintä olisi alastomien seksuaalisten viestien lähettäminen pojille. Nykyajan vapaassa yhteiskun-
nassa molempien sukupuolten on saatava olla kaikkialla läsnä kilpailemassa seksuaalisuudestaan, itsensä esiin 
nostamisessa, kilpailemassa kaikesta siitä, mikä Suomenkin paikallisyhteisöissä haluttiin estää, peittää säädylli -

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 207



syyteen. Naiset ovat nopeasti omaksuneet minihameet, napahousut, ahtautuneet kireisiin vaatteisiin, joiden viesti 
on seksuaalinen, vaikka he itse haluaisivat sen kieltää. Naiset näyttelevät itseään kauneuskilpailuissa, uimaran-
noilla, mahdollisimman vähäpukuiset naiset esiintyvät kadunvarsien alusvaatemainoksissa ja naisille tarkoitetuis-
sa lehdissä; sadat tuhannet naiset esiintyvät Internetin pornokuvissa. Länsimaissa ja kohta kaikissa markkinata-
lousmaissa tulevat kaikkialla vastaan sukupuoliviestit, naisten ja miesten seksibody. Ollakseen olemassa länsi-
mainen ihminen puhuu jatkuvasti itsestään ja näyttää kaiken aikaa itseään. Naistutkimuksen tulkinnoissa mies-
valtainen kaupallinen yhteiskunta on esineellistänyt ja alistanut naiset mainosten välikappaleiksi. Kuitenkin juuri  
mainos- ja muotiala, naistenlehdet, kauneusteollisuus ovat naisten hallitsemia ja mannekiinin ura on eräs tyttöjen 
toiveammateista. Mainosten tulkinnoissa viitataan usein siihen, että niissä nuoret naiset on tarkoitettu herättä-
mään miesten huomiota, tällaiset mainokset vastaavat miesten odotuksia, miehet eivät kiinnostuisi mistään ilman 
naisobjekteja. Nämä tulkinnat ovat jo vanhanaikaisia. Seksistisissä mainoksissa markkinoidaan etupäässä nais-
puolisille ostajille tarkoitettuja muotituotteita, rautakaupan mainoksissa seksiä ei juurikaan tarvita. Onkohan taval-
lisilla miehillä todellisuudessa mitään tekemistä naisten muotisuuntausten kanssa? Globaali mainosteollisuus, 
alan kansainvälinen teknosysteemi tuottaa oman tajuntatekniikkansa ja muotisuuntauksensa, ja uskomuksensa 
siitä, minkälainen mainos tehoaa kuluttajiin. Naisten paljastava seksimuoti  on naisten omaa genderkulttuuria, 
naisidolien luomista ja hegemoniateollisuutta,  joka vähitellen yhdenmukaistaa naisruumiin ja naisten käyttäy-
tymismallit kaikkialla maailmassa.(1
    Kuinka moni omissa kaveripiireissään häiritty nuori teinityttö puhuu itse samaa aggressiivista v-kieltä ikäisten-
sä poikien kanssa? Miksi alaikäiset tytöt antautuvat nettisivuilla seksikeskusteluihin, jotka johtavat tietynlaisiin eh-
dotuksiin ja tapaamisiin? Eikö nuortenkeskisessä verbaalisessa häiriköinnissä ole pikemminkin kysymys vallitse-
vasta puheesta, sukupuoliviestinnästä, nykyajan nuorison kommunikaatiotyylistä ja sen sisällöstä? Sama nyky-
kieli on siirtynyt Internetin keskustelupalstoille, siellä tutkijat nimittävät sitä seksuaaliseksi häirinnäksi ja kaltoin-
kohteluksi. Huono kännykkä- ja nettikieli syntyy postlokaalisessa ympäristössä, josta entisajan käyttäytymisnor-
mit ovat kadonneet, se on suomalaista nuorisokulttuuria, sitä tarkoituksellisen huonoa käyttäytymistä, pukeutu-
mista ja uhoamista, jolla osa nuoria yrittää tehdä itsensä näkyväksi omassa piirissään. Hyvää kieltä ei massojen 
vapauden aikakaudella saa vaatiakaan, sehän on suomen kielen tutkijoiden mukaan vastoin kielen kehitystä. 
Länsimaiset tutkijat ja media ovat itse syyllisiä siihen, että primitiivisyys, normiton ja moraaliton käyttäytyminen 
on muuttumassa valtakulttuuriksi ja että matkimalla jotain rivoa, vastenmielistä tai suorastaan rikollista nuori pää-
see julkisuuteen niin kuin rokkarit ja popparit, ja ettei naisten ja miesten välillä ole kohta muuta kuin seksi. Jos 
joku nuori mies haluaa vielä löytää Internetistä viattoman tytön, hänen kai täytyy lähestyä alaikäisiä, lapsia. Post-
lokaalisessa, rajattomassa maailmankulttuurissa seksikommunikaatio käy niin arkiseksi, ettei siitä enää saa ai-
kaan merkittävää tutkimusta.
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    Julkisuudessa mies on yhä vielä se viettelijä, joka pyrkii toteuttamaan itsekkäitä halujaan. Sukupuoliyhdyntä 
alaikäisen, alle 16-vuotiaan kanssa on Suomessa rikos ja syyllinen on aina aikuinen. Mediakertomuksissa ala-
ikäinen tyttö on aina uhri ja mies syyllinen, hyvin usein teko tulkitaan ikään kuin esimerkiksi koko miessukupuo-
lelle ominaisesta käyttäytymisestä. Alaikäisiä tyttöjä ei saa syyllistää, hehän ovat vielä lapsia, jotka eivät ymmär-
rä mitä tekevät. Miehet ovat usein puolustautuneet väittämällä, etteivät he voineet pitää tyttöä fyysisesti alaikäi -
senä ja että kaikki on tapahtunut tytön suostumuksella. Väitteet tyttöjen lapsellisesta tietämättömyydestä ovat te-
kopyhyyttä kulttuurissa, jossa media itse pitää huolta siitä, että seksi ja seksuaalivalistus ympäröivät nuoria kaik -
kialla. Kertomukset siveistä tytöistä ovat kulttuurin repertoaarista kadonneet, neitsyyskin on ”häpeä”. Viime vuosi-
kymmeninä puberteetti-iässä olevien tyttöjen esikuvia ovat olleet ”kovat naiset”, itsenäiset, omillaan toimeen tule-
vat sinkut, jotka hallitsevat seksin ja ympärillään pyörivät miehet. Seksuaali-ihanteet näkyivät tyttöjen aggressiivi-
sessa pukeutumisessa, käyttäytymisessä ja kielenkäytössä. Katukuvaan ilmestyi tyttöjä, joiden ulkonainen esiin-
tyminen ja v-kieli muistuttivat aikansa kulkujätkien mistään piittaamatonta käyttäytymistä. Tytöt ja pojat haluavat  
näyttää kapinallisuuttaan ja osoittaa olevansa kokeneita, ja itsenäisiä. Kiltit tytöt eivät ole nuorisomuotia, heidän 
persoonallisuuttaan ei myydä halvoissa muotiliikkeissä, ja hyvin harvat naiset uskaltavat pukeutua sellaiseen pit-
kään hameeseen, jota paikalliskulttuurin aikakaudella Suomessakin pidettiin. Parikymmentä vuotta sitten 5–6 % 
peruskoulun yhdeksännen luokan tytöistä oli ollut sukupuoliyhteydessä aikuisten miesten kanssa, nyttemmin lu-
kumäärä on pienentynyt puoleen. Ns. tavallisten tyttöjen ja poikienkin keskuudessa moraalinormit ja seurustelu-
ihanteet ovat julkisuuden takana olemassa, mutta kuka tuhoaa ne romanttiset mielikuvat, joita esipuberteetti-iäs-
sä olevilla tytöillä ja pojilla vielä on? Mistä syntyy kapinallinen nuorisokulttuuri, seksikilpailu, kaikkialle tunkeutuva 
julkinen gendertaistelu, narsistinen itsensä paljastaminen? Ehkä ei mistään, ne kuuluvat postlokaalisessa kult-
tuurissa selviämiseen, uuden sopeutumisen ydinrakenteisiin.(2 
     Länsimainen nainen on identifioitunut vapauteensa ja vie omat oikeutensa, pukeutumismuotinsa, käyttäyty-
mistapansa ja yksilönoikeutensa mukanaan myös kulkiessaan turistina vaikkapa Aasian tai Lähi-idän maissa. He 
eivät voi kaiketi kuvitellakaan, että länsimainen vapaa pukeutuminen loukkaa paikallisten naisten tunteita. Ja 
muutenkin, angloamerikkalaisuutta matkiessaan modernit suomalaiset ovat tottuneet halveksimaan ei-eurooppa-
laisia kulttuureita kehitysmaina, joiden asukkaisiin voidaan suhtautua välinpitämättömästi. Länsimaiden ulkopuo-
lella, islamilaisissa, buddhalaisissa tai hindulaisissa maissa yhteisöllisillä tavoilla on vielä merkitystä. Kotona ja 
koulussa nuorille on annettu kasvatus, johon kuuluvat hyvät käytöstavat ja toisten ihmisten huomioon ottaminen. 
Kun olen pitemmän aikaa ollut Thaimaassa ja oppinut katsomaan turisteja ikään kuin paikallisten ihmisten silmin,  
ero thaimaalaisen ja länsimaisen naisen välillä on silmiinpistävä. Ainakaan vielä 1990-luvulla thaimaalainen nai-
nen ei mennyt kadulle pukeutuneena avonaiseen, lyhythihaiseen puseroon, säädyllinen nainen ei esiintynyt julki-
suudessa käsivarret paljaina. Aasian maissa on käytössä yhtenäinen koulupuku ja tiukkoja pukeutumissääntöjä 
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noudatetaan vielä yliopistoissakin; nuoret tytöt eivät kilpaile vaatteillaan, itsensä paljastamisessa. Matkustaes-
saan turisteina vaikkapa Thaimaassa länsimaiset naiset pukeutuvat paikallisten ihmisten mielestä rumasti, suo-
rastaan rivosti, rivommin kuin prostituoidut. Esimerkiksi Chiang Maissa, Pohjois-Thaimaassa, on joitakin länsi-
maisia naisia raiskattu heidän kulkiessaan yöllä suurkaupungin kaduilla. Uhrina on tavallisesti nuori turistityttö,  
jonka samanikäiset pojat raiskaavat. Jos syylliset saadaan kiinni, heidät tuomitaan kuolemaan.
    Thaimaan media asettuu ilman muuta tytön, uhrin, puolelle jo senkin vuoksi, että turismi on alueen pääelinkei -
noja ja ulkomaalaisiin kohdistunut väkivalta vahingoittaa maan mainetta. Mitä tekemistä yksinäisellä, puolialasto-
malla tytöllä on aamuyöllä kaupungin syrjäkulmilla? Kenties silloisen muodin mukaan t-paidassa ilman rintaliive-
jä? Kulkeeko tällainen tyttö selvin päin, onko hän hakemassa huumeita ryhtyessään puheisiin poikien kanssa? 
Thaimassa, niin kuin kaikkialla ei-länsimaissa, nuorilla pojilla on käsitys, että valkoiset tytöt ovat ha lukkaita sek-
siin, ainakaan he eivät ole mitään neitsyitä, joita tulisi suojella. Mitä muutakaan käsitystä nuoret voivat saada län-
simaisen tajuntateollisuuden tunkeutuessa kaikkialle maailmaan? Oikeudessa ei poikia juurikaan kuulla eikä lie-
ventäviä asianhaaroja oteta huomioon, tyttöjen omaa vastuuta ei yksikään media uskalla kysyä. Koko naissuku-
puoli on täynnä vihaa poikia kohtaan ja ilmeisesti tuntee suurta henkistä tyydytystä, kun nuoret pojat teloitetaan. 
Ja niin turistit voivat tulla jälleen turvallisesti maahan.

1) Aihepiirin kirjallisuutta esim. Vilkka 2011; Nikunen – Gordon – Kivimäki – Pirinen 2001. Karkulehto 2011; Nikunen – Paasonen – 
Saarenmaa 2005. Penttilä-Backman – Ahokas – Myyry – Lähteenoja 2005; Vainio 2009. Kauneusteollisuudesta esim. Wolf 1996;  
Bonsdorff – Seppä 2002. Unicefin raportin mukaan Internetistä löytyy pelkästään lapsipornografiaa noin neljä miljoonaa sivustoa ja  
joka hetki noin 750 000 pedofilia hakee uhreja; alan vuotuinen liikevaihto on 3–16 miljardia euroa. Aaltio 2009.
2) Vrt. Anttila 2009; Mela 2003. Kosonen 1998. Manninen 2010. Julkisuudessa on kerrottu Demi-lehden kyselystä 2010, johon osal-
listui 2430 12–19-vuotiasta tyttöä; noin puolet tytöistä uskoi menevänsä nykyisen seurustelukumppaninsa kanssa naimisiin ja elä-
vänsä hänen kanssaan yhdessä loppuikänsä. Nuorilla tytöillä on vielä romanttisia kuvitelmia, mutta taistelevat feministit ja vapausfi-
losofit, ja tajuntateollisuus, varmaan saavat ne nopeasti loppumaan.
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Avioliiton katoaminen

 
Postlokaalinen ihminen on vapaa yksilö, elämänsä sankari, vailla velvollisuuksia muita kuin it -
seään kohtaan. Tasa-arvoisen naisen ei tarvitse sitoa itseään avioliittoon, ei alistua synnytys-
koneeksi eikä uhrata elämänuraansa toteuttaakseen menneiden sukupolvien ihanteita. Mies-
ten ei tarvitse luopua mistään, ei kantaa vastuuta perheestään eikä sitoa itseään yhteen nai-
seen. Kuinka sitten perhe-elämä toteutuu vapauden ja yksilönoikeuksien yhteiskunnassa?
.

Paikallinen avioliitto
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Kuinka aviopuoliso haettiin
Avioliiton solmiminen ja oman perheen perustaminen on paikalliskulttuureissa ollut yksilön elämäntehtävä; jokai-
sen nuoren tuli mennä naimisiin. Aviottomuus ja yksin jääminen oli poikkeuksellista, omana aikanaan se merkitsi 
nuoren syrjäytymistä ja hänen oman sukulinjansa sammumista. Aviopuolison etsiminen oli nuorten elämän kes-
keisimpiä asioita, yhtä tärkeä kuin nykyisin ammatinvalinta, ja kerran solmitun avioliiton odotettiin kestävän avio-
puolisoiden kuolemaan saakka. Avioliiton solmimisesta on lähes kaikissa kulttuureissa tehty julkinen seremonia 
kosinta ja häämenoineen, julkiset sopimus- ja siirtymäriitit tekivät liiton legaaliseksi niin sukujen kuin koko yhtei -
sön keskuudessa. Julkisilla menoilla nuori pari sijoitettiin uuteen asemaansa paikallisessa yhteisössä ja siihen 
”turvaverkostoon”, jonka suku ja yhteisö muodostivat. Laillisessa avioliitossa syntynet lapset perisivät perheen 
omaisuuden ja pitäisivät aikanaan huolta siitä, että elämä kylässä jatkui.
    Vanhemmat eivät paikalliskulttuureissa ole käyneet kauppaa omien lastensa kustannuksella eivätkä alistaneet  
tyttäriään mielivaltansa alle. Vanhemmat ovat kaikissa kulttuureissa kantaneet huolta lastensa tulevaisuudesta, 
niin tänäkin päivänä, ja yrittäneet saattaa tyttärensä ja poikansa ns. parhaana pidettyyn avioliittoon, ja lisäksi pi -
täneet huolta siitä, että tytöt ovat miniänä olleet tasavertaisessa asemassa perheen muiden naisten kanssa. Tyt-
töjen avioliittoon pakottamista on sitäkin etsimällä etsitty entisajan yhteiskunnista, ja unohdettu, että sopimus-
avioliitot koskivat myös poikia ja että avioitumissäännöt kuten leviraatti tai sororaatti olivat velvollisuuksia, joiden 
merkitystä individuaaliseen yhteiskuntaan kasvanut länsimaalainen ihminen ei enää sisäistä. Ne kuuluivat kult-
tuuriin, jossa aineellinen turvallisuus oli elämäniän kestävän avioliiton perusta. 
    Tyttöjen naittaminen vanhoille varakkaille miehille, jota on pidetty osoituksena patriarkaatin vallasta, on ollut  
poikkeuksellista, sellaisissa kulttuureissa taustalla ovat muut syyt, kuin vanhempien halu tehdä tyttäristään kau-
pankäynnin välineitä. Luokka- tai kastiyhteiskunnissa, joissa tyttöjä on saatettu painostaa avioliittoon vastoin tah-
toaan, heidät on useimmiten yritetty naittaa ylempään yhteiskuntaluokkaan (hypergamia). Euraasian kulttuuripii -
rissä morsiamille on yleisesti annettu myötäjäiset, jotka toivat hänelle taloudellista arvovaltaa avioperheessään ja 
yhteisössään. Tyttöjen varustaminen myötäjäisillä on monesti ollut vanhemmille erittäin raskas taloudellinen pon-
nistus ja verrattavissa lasten kouluttamiseen nykyajan yhteiskunnissa. Avioliittojen ”järjestäminen” on vieläkin 
käytäntö monissa Aasian ja Lähi-idän maissa, ja nuoret itse ovat yleisesti sitä mieltä, että vanhemmat ja sukulai -
set osaavat valita heille parhaan, tasavertaisen aviopuolison; vielä nykyäänkään nuoret eivät solmi avioliittoa, 
jota heidän vanhempansa eivät hyväksy. Paikalliskulttuureissa vanhemmilla on ollut laaja tuttavapiiri, ihmissuh-
deverkosto, heillä oli ihmistuntemusta valita nuoresta polvesta toisilleen sopivat avioparit. Järjestäminen on tar-
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koittanut, että suvut vahvistivat liiton, se on ollut juridisesti välttämätöntä sellaisissa yhteiskunnissa, joissa avioliit-
toja ei ole ollut tapana virallisesti rekisteröidä; vain kristinuskon piirissä kirkot ovat vuosisatoja rekisteröineet seu-
rakuntalaisten avioliitot. Avioitumisriitit läpikäynyt nuori pari, jonka liitto oli suvun ja yhteisön piirissä julkistettu ja 
hyväksytty, oli laillisesti naimisissa ja heidän lapsensa olivat aviolapsia, jotka kasvoivat sukuunsa ja saivat oikeu-
den vanhempiensa perintöön.
    Aviopuolisoita eivät Karjalan sukuyhteisöissäkään valinneet vanhemmat, vaan normaalikaavan mukaan kosi-
maan lähdettiin pojan pyynnöstä ja morsian oli tyttö, johon poika oli tutustunut nuorten tapaamistilaisuuksissa, 
praasniekoilla tai muissa juhlissa. Karjalan ortodoksisissa pitäjissä pidettiin kymmeniä kyläpraasniekkoja vuosit -
tain ja niiden aikana nuorten vanhemmat ja sukulaiset seurasivat tarkoin, kenestä kukin tyttö ja poika näytti ole-
van kiinnostunut ja ottivat selvää mahdollisista miniöistä ja vävyistä, myös heidän perheistään. Karjalassa oli  
myös tapana lähettää tyttöjä toisiin kyliin ativoihin, vieraiksi sukulaistaloon pari viikkoa ennen kylän praasniek-
kaa. Tällöin tytöllä oli mahdollisuus tutustua kylän poikiin ja jos hän löysi kylästä sulhasen, kosintatilaisuus pidet -
tiin vanhempien tultua praasniekoille. Julkisessa kosintatilaisuudessa, jossa pääpuhemiehenä oli pojan äiti,  pai -
kalle tulleet sukulaiset, nuorten sedät, tädit ja kyläläisetkin toivat kärkkäästi julki, millaisia poika ja tyttö olivat ih-
misinä ja työn tekijöinä, ja millaisia olivat heidän perheensä ja sukunsa. Kosintatilaisuus oli usein äänekäs, jopa 
läpi yönkin kestänyt neuvottelukokous sukujen kehuessa omiaan ja moittiessa vastapuolta; avioliittoon ei menty 
tietämättä millainen tuleva puoliso oli muiden silmissä. Sukuyhteisöjenkin keskuudessa toisilleen sopivat nuoret 
seuloutuivat esille ja mahdolliset avioliiton käsiteltiin niin sukujen kuin kylänkin piirissä. Karjalassa tyttö itse teki  
aina lopullisen päätöksen, mutta hänenkin tavoitteenaan oli päästä turvalliseen suurperheeseen ja arvostettuun 
sukuun. Paikalliskulttuureissa nuorilla on myös ollut pakoteitä, joilla vältettiin julkiset kosinta- ja häämenot. Jos 
vanhemmat eivät hyväksyneet heidän omia valintojaan, tyttö ja poika yksinkertaisesti karkasivat, menivät ”hypyl-
lä naimisiin”, niin kuin Karjalassa sanottiin. Nuoret pakenivat esimerkiksi jonkun kaukaisemman sukulaisen luok-
se ja palasivat kenties takaisin, kun heille syntyi lapsi; silloin vanhemmat yleensä ottivat heidät vastaan ja antoi -
vat karkaamisen anteeksi.
   Kosintatilaisuudessa suvut sopivat morsiamen myötäjäisistä ja kihloista; kihla tarkoitti panttia, jonka aviosopi-
muksen rikkonut suku joutuisi maksamaan. Karjalassa sulhanen maksoi morsiamen äidille ”päärahan” tai ”maito-
rahan”, tapa on ollut tunnettu monien Euraasian kansojen keskuudessa. Morsiusmaksut eivät tarkoittaneet, että 
”primitiivisissä” kulttuureissa morsian ostettiin tai että avioliitot olivat pelkästään taloudellisia ”naimakauppoja”, 
niin kuin evolutionistit esittävät. Kysymys on ns. vastavuoroisesta vaihdosta, lahjoilla vahvistettiin molemmin puo-
lin avioliitto ja tuotiin julki sukujen vastuu nuorten tulevaisuudesta. Morsiamen häissä jakamat sulhaslahjat olivat 
arvoltaan symbolisia, sukkia ja lapasia, mutta jokainen sulhasen sukulainen, joka otti lahjan vastaan, osoitti hy-
väksyvänsä uuden liiton ja ne velvollisuudet, jotka uusi sukuside toi tullessaan. Häissä luotiin uusi aviosukulais -
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ten yhteisö, heimokunta, ja vastavuoroisilla lahjoilla avioliitto tehtiin kollektiiviseksi, koko heimokuntaa koskevak-
si. Myös pääraha on kuulunut vastavuoroiseen lahjojenantoon, mutta sillä on sulhanen osoittanut erityisesti kiitol -
lisuuttaan siitä, että tytön äiti oli kasvattanut tyttärensä ja tehnyt hänestä taitavan työntekijän, joka kykeni selviy-
tymään vaimon ja perheenäidin velvollisuuksista. Päärahalla osoitettiin morsiamen osakseen saama arvostus. 
Sulhasen puolelta tunnustettiin julkisesti, että sulhanen ja hänen sukunsa kunnioitti morsianta, halusi hänet  mi -
niäkseen ja sulhasen lasten tulevaksi äidiksi.
   Kaskikauden Savo-Karjalassa tytöille annettiin myötäjäiset: taloustavaroita, naisten työkaluja, karjaa ja vaate-
varasto, jonka tuli olla niin suuri, ettei uuden miniän juuri tarvinnut hankkia mitään uutta itselleen eikä lapsilleen-
kaan. Kun kaskikaudella ei vielä tunnettu kiinteää maaomaisuutta, joka olisi siirtynyt seuraaville polville, myötäjäi-
set olivat oikeastaan tytön perintö; pojat eivät saaneet mitään. Suurperheen naiset hallitsivat myötäjäisiään, talon 
arkielämä oli  heidän käsissään eikä yksityisellä  miehellä  ollut  suurperheessä edes mahdollisuutta käyttäytyä 
huonosti vaimoaan kohtaan. Euroopan kyläkulttuureissa, myös Länsi-Suomen talonpoikaiskylissä morsiamet sai-
vat myötäjäiset, ja talojen tyttäret alkoivat pienestä pitäen valmistaa itselleen kapioita. Myötäjäisten tai kapioiden 
teko oli sen ajan naisten elämässä todellista työtaidon ja varallisuuden hankkimista omaa tulevaisuutta varten. 
Talojen tyttärien myötäjäisiin saattoi kuulua suuri määrä tavaraa ja monissa läntisen Euroopan kyläkulttuureissa 
myötäjäiset kuljetettiin häiden jälkeen julkisesti hevoskaravaanissa läpi kylän. Naiset olivat ylpeitä varallisuudes-
taan ja talonpoikaiskulttuurin oloissa heidän omaisuutensa saattoi olla pysyvämpää kuin verotalon pitäminen. 
   Läntisessä Suomessa isojaosta (1750-) alkanut viljelysmaan siirtyminen yksityisomistukseen synnytti uuden 
luokkajaon, ja talollisten keskuudessa avioliittoja alettiin sopia taloudellisin perustein mm. ammattimaisten puhe-
miesten välityksellä. Kun talo luovutettiin yleensä vanhimmalle pojalle, nuorempien veljeksien oli päästävä johon-
kin taloon vävyksi tai he putosivat säädystään. Kun 1800-luvulla maaseudullekin syntyi luokkayhteiskunta, torp-
parit, mäkitupalaiset ja muut maattomat kyläläiset alkoivat olla talollisten poikia, jotka olivat joutuneet lähtemään 
kotitalostaan. Nimenomaan agraarikulttuureissa avioliittoja pyrittiin sopimaan jo lasten ollessa pieniä, mutta se ei 
johdu kulttuurin patriaattisuudesta, vaan vanhempien halusta turvata lastensa tulevaisuus. Nuoret kilpailivat avio-
liittomarkkinoilla omassa paikallisessa kulttuurissaan ja talonpoikaisyhteisöissä nuorten omankin hierarkian hui-
pulla olivat suurten talojen pojat ja tyttäret; emännäksi tai isännäksi pääseminen merkitsi kaikkein turvallisinta tu-
levaisuutta. 
   Paikalliskulttuurien aikana nuorten tapaaminen oli omalla tavallaan systemaattista ja organisoitunutta, jokaisel-
la nuorella oli ainakin teoriassa mahdollisuus tutustua kaikkiin asuinpaikkakuntansa nuoriin. Omassa paikallises-
sa ympäristössään nuoret olivat toimijoita ja hakivat omia mahdollisuuksiaan avioliittomarkkinoilla. Puolisonvalin-
taan on aina kuulunut erilaisia valintaperusteita, kuten tulevan morsiamen tai sulhasen varallisuus, työtaito, kou-
lutus, älykkyys tai kauneus, jotka kompensoivat toisiaan. Länsisuomalaisissa kylissä nuoret järjestivät itse seu-
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rustelu- ja tapaamistilaisuutensa, pitivät leikki- ja käsityöiltoja, nurkkatansseja, rakensivat kyläkeinuja, kokoontui-
vat helavalkeille, kirkkopyhille ja markkinoille. Kuntalaitoksen mukana pitäjiin syntyi nuorisoseuroja, maamiesseu-
roja, työväenyhdistyksiä ja suojeluskuntia, jotka järjestivät iltamia ja kesäjuhlia. Toisen maailmansodan jälkeen 
muotiin tulivat tanssilavat, joihin nuoret kokoontuivat tanssimaan ja etsimään seurustelukumppania. Iltamissa ja 
tansseista käytiin hyvin puettuina, tarkoitus oli kohdata tyttö tai poika, jonka kanssa aloitettaisiin seurustelu. Kun 
Suomi autoistui, nuortenkin liikkuminen laajentui, pienet tanssilavat jäivät syrjään ja tilalle tulivat maakunnalliset  
huvipaikat. Lopulta kun äänentoistotekniikka edelleen kehittyi, kaikkialla läntisessä maailmassa alkoi massafesti-
vaalien aika. Suurille rokki- ja popfestivaaleille kerääntyi kymmeniä tuhansia nuoria kuuntelemaan kansainvälisiä 
bändejä ja etsimään megamusiikin hurmosta, huumautumaan rumpujen jyskytyksestä, oluesta ja huumeista. Ky-
läkulttuurin aikana nuoret lauloivat itse, pelimannikin löytyi usein omasta kylästä ja etenkin Pohjanmaalla tytöt se-
pittivät illanistujaisissaan uusia kansanlauluja, joista monet levisivät yli Suomen. Delokaalistuvassa Suomessa 
viihde muuttui kansainväliseksi, nuorista tuli ulkoa ohjatun amerikkalaisen tunne- ja tajuntateollisuuden kuluttajia. 
   Urbaanistumisen mukana nuorten mahdollisuudet tavata sopivia seurustelukumppaneita ovat kaventuneet,  
muuttuneet sattumanvaraisemmiksi. Nuoret voivat tavata kouluissa ja harrastusryhmissä, julkisissa nuorisotilois-
sa, kotibileissä, tai kokoontua rautatieasemille ja ostoskeskuksiin ”hengailemaan”, näyttämään itseään oman ryh-
mänsä nuorisomuotiin  pukeutuneina.  Kaupunkiympäristöissä nuorten omat  ryhmät  ovat  kuitenkin kuin pieniä 
saarekkeita eikä nuorilla ole edes teoreettisia mahdollisuuksia tavata ikäluokkansa nuoria yhtä laajasti kuin entis-
aikaan. Vielä toisen maailmansodan jälkeenkään nuoret eivät käyneet ravintoloissa, nykyisin nuortenkin tapaa-
mispaikoiksi ovat tulleet tanssiravintolat, diskot ja klubit, joihin mennään kuuntelemaan bändejä. Kokoontumis-
paikoissa on yhä tärkeämpää tanssia itselleen, ”irrotella”, juoda, ja tavoitteena on löytää seksikumppani enne-
minkin kuin tuleva aviopuoliso. Tulevaisuudessa, postlokaalisessa maailmassa seurustelu niin kuin viihdekin siir -
tyy Internetiin ja seurustelukumppani löydetään yhä useammin sosiaalisesta mediasta, erilaisilta harrastus- ja 
keskustelusivuilta, ja uusi ystävä voi olla mistä puolelta maailmaa tahansa, sen oikean löytäminen on yhtä sattu-
manvaraista kuin postlokaalinen elämä. 

Taustaa: Heikinmäki 1970–1971; 1981. Sarmela 1969; 1981; 1994 (2007; 2009). 
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Ihmiselämän suurin taitekohta
Sukuyhteisöjen aikaan, niin kuin ennen Karjalassa avioliitto solmittiin sukujen kesken ja häät olivat siirtymäriitti,  
jossa morsian irrotettiin omasta perheestään (läksiäiset),  luovutettiin sulhasen suvulle,  kuljetettiin kulkueessa 
(morsiussaatto) sulhasen kotiin ja liitettiin sulhasen suurperheen jäseneksi (tuliaiset). Kaskikulttuurin kaudella ty-
töstä tuli tavallisesti suurperheen miniä ja lopulta kenties suvun matriarkka, joka hallitsi omien miniöittensä moni -
lukuista taloutta. Avioliitto loi vahvan siteen aviosukulaisten, heimon eli heimokunnan välille, eikä tällaisen liiton 
purkaminen ollut yksinkertainen asia, avioeroon päätyneet puolisot eivät eronneet vain toisistaan, vaan myös 
”heimostaan”. Vienan Karjalan sukuhäiden symboliikassa oli keskeistä aviosopimuksen vahvistaminen, morsia-
men siirtymisen lopullisuus ja sukujen vastuu uuden perheen ja syntyvien lasten tulevaisuudesta.
   Karjalassa avioituminen oli sarja kahden suvun välisiä julkisia seremonioita. Kosimaan lähtivät sulhasen van-
hemmat sukunsa arvovaltaisten edustajien kanssa ja paikalle tytön kotitaloon kutsuttiin vastaavasti morsiamen 
suvun edustajat; pääpuhemiehenä oli sulhasen äiti. Kosintatilaisuus kesti usein kauan ja sinne kokoontui kyläläi -
siä seuraamaan neuvotteluja, kylän nuoret saivat aina luvan tulla taloon pitämään tanssit. Kosinnasta lähtien 
avioliiton solmiminen tapahtui julkisesti, kyläyhteisön silmien alla. Karjalaisissa sukuhäissä morsian on ollut siirty-
märiitin päähenkilö, jonka luovuttamisen ympärille hääriitit  keskittyivät. Morsiuslahjoja kerätessään morsian il -
moitti sukulaisilleen avioitumisestaan, ennen läksiäisiä morsian erosi kengitysillassa tai morsiussaunassa tyttöys-
tävistään. Läksiäisissä jaettiin sukujen väliset sopimuslahjat, morsian puettiin nuorikoksi ja hän jätti jäähyväiset 
vanhemmilleen, sisaruksilleen, koko suvulleen; tähän jaksoon kuuluivat hääitkut. Luovuttamisen jälkeen morsian 
kuljetettiin hääsaatossa sulhasen kotitaloon, nuorikon puolelta mukaan menivät hänen sukunsa edustajat. Tuliai -
sissa nuorikko otettiin vastaan sulhasen suurperheeseen ja sukuun, ja häämenot päättyivät sukujen keskeiseen 
ateriaan, jonka jälkeen nuori pari saatettiin makuusuojaansa, häävuoteelle. Karjalan agraaristuessa kyläkulttuuri 
muuttui patriaattisemmaksi ja häihinkin tuli venäläisiä tapoja, joissa morsianta ”nöyryytettiin” ja ”askarrutettiin”, to-
sin leikin varjolla, mutta samalla korostettiin, että tulevan miniän oli kunnioitettava anoppiaan ja palveltava ras-
kasta maatyötä tekevää aviomiestään. Kaskikaudella karjalainen sukukulttuuri on ollut vahvasti matriaattista. Ko-
sinta- ja hääriitit lauluineen ja itkuvirsineen olivat naisten perinnettä niin kuin syntymä- ja kuolinriititkin. Naiset hal-
litsivat suurperhettä, anoppi oli matriarkka, sukunsa johtava nainen niin kuin Louhi pohjolan emäntä Sampo-ru-
noissa. Karjalaisen suurperheen talossa hallitsivat naiset niin sisällä tuvassa kuin navetassakin, tuvan sydän oli 
naisten puoli, he huolehtivat talon jokapäiväisestä elämästä. Nuorten avioitumisessa naiset ovat olleet toimijoita,  
kosimaan lähtijöitä johti sulhasen äiti, ja nuorten seurustelu niin praasniekoilla kuin illanistujaisissakin on ollut eri -
tyisesti naispuolisten sukulaisten, tätien mielenkiinnon kohteena. Häälaulut, loputtomat eroriitit ja itkuvirret olivat  
naisten seremonioita tai performansseja, joilla naimisiin meno, aviovaimon ja miniän rooli tehtiin näkyväksi.
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  Länsi-Suomen agraarisissa kyläkulttuureissa avioliiton solmimisesta kosinta-, kihlajais-, kuulutusjuhlineen muo-
dostui yhteisöllinen elämäkausiriitti, joka päättyi hääjuhlaan. Myös kyläyhteisöissä oli olennaista avioliiton solmi-
misen julkisuus. Avioliittoa edelsi nuorten julkinen seurustelu, joka päätyi kosintaan, usein puhemiehen välityksel-
lä. Talollisten keskuudessa nuori pari oli kihloissa kaksikin vuotta, sinä aikana morsian viimeisteli kapionsa ja piti  
erojaistalkoita tyttöystäviensä kanssa. Häitä edelsivät julkiset kosinta-, kihlajais- ja kuulutusjuhlat, ja muitakin ti -
laisuuksia, joissa suunniteltu avioliitto tuotiin kyläläisten tietoon. Länsisuomalaisiin kylähäihin kokoontui aikoinaan 
koko kylä ja siihen kuului yhteinen ateria; sukujenvälisiin häihin verrattuna läntiset kylähäät olivat iloinen yhdes-
säolotilaisuus, jossa syötiin, juotiin ja tanssittiin. Hääjuhlissa nuori pari siirrettiin aviosäätyyn, omalle paikalleen 
naimisissa olevien talonpoikien joukkoon.
    Hääjuhlat olivat Länsi-Suomessa niin tärkeä tilaisuus, että suurten talojen vierassalit ja vierasrakennukset ra-
kennettiin ja kalustettiin lähinnä hääjuhlia varten. Varakkaiden talollisten häät saattoivat kestää kaksikin viikkoa, 
niiden aikana ”uudelleen jaettiin” morsiamen ja sulhasen talon keräämää varallisuutta kyläyhteisön kesken. Eten-
kin Pohjanmaalla häiden järjestämiseen otti osaa koko kylä. Emännät toivat häätaloon ruokatarpeita, nuoret ko-
ristelivat talkoilla häätuvan eli vihkinäyttämön, pystyttivät kunniaportit, joiden edessä häävieraat otettiin vastaan; 
Hämeessä koristeltiin myös kujat, joita pitkin hääsaatto kulki morsiustalosta sulhastaloon. Kylähäiden roolinhalti -
jat eivät enää olleet nuorten sukulaisia, vaan ikätovereita ja hääjuhlien ympärille muodostui kokonainen palvelu-
instituutio: puhemiehet, kaasot eli morsiamen pukijat, pitokokit, tarjoilijat ja pelimannit olivat puoliammattilaisia, 
jotka saivat osan toimeentulostaan kyläjuhlien järjestämisestä. Jokainen avioliitto kosketti koko kyläyhteisöä, ja 
oli tärkeää, että kaikki kyläläiset olivat mukana auttamassa nuorta paria elämisen alkuun.  Kylähäiden aikana 
mm. juotiin häämaljoja, joiden aikana nuorelle parille kerättiin rahaa, ja morsiantakin voitiin tanssittaa pientä ra-
halahjaa vastaan; myöhemmin rahalahjat muuttuivat käyttöesineiksi, häälahjoiksi, joita vieraat toivat nuoren parin 
talouteen. Maaseudun yhteiskunnallisen murroksen aikana eri yhteiskuntaluokkien keskuuteen syntyi omat hää-
tapansa ja yhteisöllisyyskin alkoi murentua, kun häihin alettiin kutsua; juhlissa kyläläiset jakaantuivat häävierai -
siin ja kuokkavieraisiin. Suuria häitä pidettiin aina toiseen maailmansotaan saakka, mutta ne siirtyivät vähitellen 
julkisiin tiloihin, nuorisoseuran, työväen tai suojeluskunnan talolle. 
   Kyläkulttuurien kosinta- ja häämenoissa julkistettiin yhä uudestaan ja uudestaan yhteisön arvot ja moraaliset  
odotukset, jotka asetettiin nuorelle parille, häätalojen isäntäväelle ja häävieraille. Avioliittojuhlat jos mitkään ovat 
olleet yhteisöjuhlia ja manifestoineen naapuruutta, vastavuoroista apua ja yhdessä osallistumista, mutta myös 
sitä sosiaalista hierarkiaa, joka talollisten kulttuurissa alkoi vallita. Suuren rakennemuutoksen aikana paikallisyh-
teisöjen hääperinne menetti merkityksensä; delokaalisessa, urbaanissa ympäristössä nuoret alkoivat jopa hal-
veksia henkilökohtaisia siirtymäriittejä. Modernisaation aikaisten määritelmien mukaan ihmisten elämä privatisoi-
tui, individuaalistui, ja nuoret vapautuivat sovinnaisesta porvarillisesta tapakulttuurista. Hääriitit eivät ole koko-
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naan kadonneet, ne ovat sopeutuneet nuorten uuteen elinympäristöön ja elämäntapoihin. Vielä 1900-luvun lopul -
la häihin kuului kirkollinen vihkiminen, noin 75 % kirkkoon kuuluvista kävi vihillä, mutta vuosituhannen vaihteessa 
kirkolliset vihkimiset ovat alkaneet nopeasti vähentyä; nykyisin noin puolet (53 % v. 2010) hääpareista menee vi -
hille. Yhdessä elämistä ei enää aloiteta häistä, vaan häitä pitävät avoparit elettyään vuosikausia yhdessä, usein  
vasta silloin, kun päätetään hankkia lapsia. Monet haluavat juhlistaa aviosuhteensa vasta solmittuaan toisen tai 
kolmannen avioliiton. Häät ovat yhä enemmän kaupallistuneet, markkinoille on ilmestynyt palveluyrityksiä, jotka 
järjestävät juhlia ja markkinoivat niitä, ylläpitävät hääromantiikkaa ja nostalgisia mielikuvia. Tulevaisuudessa häät 
saattavat säilyä tilaisuutena, jolla juhlistetaan tai rituaalistetaan uusi elämänjakso, solmittaessa uusi avo-, avio-  
tai joku muu parisuhde. Juhla on merkityksellinen hääparille itselleen, se on muistiin painuva tapahtuma, tai hää-
juhlilla halutaan näyttää lähipiirille oma onnellinen ihmissuhde. Avioliittojuhlista saattaa tulla yksilöllistä elämän-
historiaa. Postlokaalinen ihminen voi viettää useampiakin henkilökohtaisia parihäitä, vieläpä eri puolilla maail -
maa, kirjata erilaisia avo-, avioliittoja ja parisuhteita henkilökohtaisten elämänkokemustensa arkistoon. Keskitty-
vässä valtiokulttuurissa tavallisten ihmisten elämänkausijuhlien tilalle ovat nousseet kansallisten ja lopulta glo-
baalien suurihmisten häät, presidenttien virkaanastujaiset ja hautajaiset. Prinsessojen, filmitähtien ja viihdetaitei-
lijoiden julkisissa mediahäissä katsojat ovat voineet kokea suuren rakkauden, romanttisen onnen ja loisteliaan 
perhejuhlan, nähdä unelmien täyttyvän. Merkityksellinen kulttuuri on siirtynyt mediaympäristöön ja tajuntateolli -
suuden maailmassa tavallinen ihminen voi elää jo kokonaan idoliensa elämää, kokea julkkisten rakkausasiat, 
avioliitot ja avioerot. Tavallisen ihmisen elämällä ei ole todellista yhteisöllistä merkitystä.

Taustaa: Heikinmäki 1970–1971; 1981. Sarmela 1969; 1981; 1994 (2007; 2009). Kirkkohäiden tilastot: Kirkon tutkimuskeskus. Tilas -
tot, Seurakuntien jäsenistö 2011; Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010; 2011 (Tilastokeskus).
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Delokaalinen perhe

Avioliitosta avioeroon
Suuressa rakennemuutoksessa Suomestakin tuli  urbaani,  teollinen koulutusyhteiskunta,  jossa kansainvälinen 
kehitys, modernisaatio alkoi hallita kaikkea ihmiselämää. Koulutuksen pidentyessä ammattiin valmistuminen siir-
tyi yhä myöhemmäksi ja avioliiton tilalle nuorten keskuudessa tuli avoliitto. Se oli jonkinlainen koeavio, joka myö-
hemmin vahvistettiin, kun perheen perustaminen tuli mahdolliseksi. Avoliitossa tai parisuhteessa elämisen yleis-
tyttyä kysyttiin, mistä avioliitto alkaa ja mikä on perhe? Alkaako avioliitto siitä, kun nuoret muuttavat yhteen asu-
maan vai vasta avioliiton rekisteröimisestä? Ja kuuluvatko samaan perheeseen kaikki, jotka käyvät samalla jää-
kaapilla? Kun tapoja ei ole voitu muuttaa, on muutettu lainsäädäntöä, ja nykyisin avoliitossa eläminen tuo asuin-
kumppaneille ja heidän lapsilleen samoja oikeuksia kuin avioliittokin. Kun hyvinvointivaltio katoaa, yhteiskunta tu-
lee toimeen ilman virallisia avioliittoja eikä länsimainen kulttuuri menetä enää mitään, vaikka perheinstituutio ka-
toaisi niin kuin muutkin lokaaliset rakenteet. Kun ns. sukupuolineutraali, samaa sukupuolta olevien avioliitto viral-
listetaan, perheinstituutio muuttuu rakenteeltaan ja merkitykseltään erilaiseksi kuin kristillisissä paikalliskulttuu-
reissa. Avioliittoa ja perhettä on yhä vaikeampi määritellä, postlokaalisissa avioliitoissa on oikeastaan kysymys 
täysin yksilöllisistä valinnoista, seksi- ja yhdessäolosuhteista tai vaihtuvista ikäkausiprojekteista, joilla etsitään si-
sältöä omalle elämälle.  
   Suomessa elää avoliitoissa yli puoli miljoonaa ihmistä, avioliitoissa pari miljoonaa. Parisuhteissa halutaan yhä 
elää tänäkin päivänä. Avioliittoja solmitaan vuosittain noin 30 000 tuhatta, niistä vajaat puolet päätyy eroon; avo-
liitoista erotaan kaksi – kolme kertaa useammin. Yli kymmenen prosenttia suomalaisista on toista kertaa aviolii-
tossa ja kolmatta kertaa tai useammin avioliiton solmineiden määrä on myös kasvussa. Nykyisin noin 40 % lap-
sista syntyy avoliitoissa. Lapsen syntymä saa avoparin usein avioitumaan, mutta useamman lapsen saaminen ei 
enää saa vakiintunutta avoparia menemään virallisesti naimisiin. Avioituneiden keski-ikä on noussut, se on noin 
kolmekymmentä vuotta. Perheiden määrä on vähentynyt ja avioliitot ovat kansainvälistyneet; yhä useampi suo-
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malainen löytää aviopuolison ulkomailta. Nykyisin perheitä on noin 10 % vähemmän kuin vuonna 1950 (1,5 mil -
joonaa) ja niistä noin 60 500 on sellaisia, joissa toinen aviopuoliso on ulkomaalainen. Syntyvyys on muuttunut 
negatiiviseksi, ilman maahanmuuttajia Suomen väkiluku kääntyisi laskuun.(1 
    Uusimpien tilastojen mukaan naiset hakevat nykyään avioeroa useammin kuin miehet, ja useimmiten on syy-
nä uskottomuus, uusi parisuhde, aviopuolison alkoholismi ja väkivaltaisuus. Nykyajan avioliittoja eivät enää pidä 
pystyssä taloudelliset seikat eivätkä lapset, ainoastaan tunneside, ja näyttää siltä, että uusi, vapaasti kasvanut  
sukupolvi ei koe avioliittonsa eikä perhe-elämänsäkään jatkamista velvollisuutena, vaan pakenee, kun parisuhde 
alkaa rakoilla tai muuttua yhdentekeväksi. Toisaalta pitkäaikaisissa liitoissa avioero otetaan usein keski-iässä, jol-
loin lapset ovat jo kasvaneet ja elämässä on mahdollista aloittaa ”jotain uutta”. Avioliitto ei enää velvoita uskolli-
suuteen. Parisuhdekumppanin pettäminen, vanhalla kielellä aviorikos, koetaan piristävänä vaihteluna, joka elvyt-
tää haalistunutta suhdetta ja antaa vakituisessa suhteessa eläville mahdollisuuden kokea uudelleen nuoruuden 
kiihkeät sukupuoliaktit. Internetiin on jo ilmestynyt palveluntarjoajia, jotka välittävät naimisissa olevien seksisuh-
teita; siitä tulee epäilemättä kasvava palveluala. Vaikka parisuhde ja perhe ovat kenties yhä tärkeämpiä nykyih-
misen elämässä, postlokaalisessa ympäristössä perinteinen, elinikäinen avioliitto on jo muuttunut menneisyyden 
yhteiskuntarakenteeksi.
    Paikallisissa luontoiskulttuureissa avioero on ollut mahdollinen ja kristillisiä valtioita lukuun ottamatta eroami-
nen on yleensä tapahtunut mutkattomasti: mies lähetti vaimonsa takaisin tämän kotiin tai vaimo on saattanut läh-
teä itse, jos häntä kohdeltiin huonosti. Avioerot ovat kuitenkin olleet harvinaisia ja silloinkin eron syyn täytyi olla  
sellainen, että suvut tai kyläyhteisö pitivät tekoa oikeutettuna. Yleisin syy on ollut vaimon oletettu lapsettomuus 
tai kyvyttömyys huolehtia lapsistaan ja perheestään. Sukuyhteiskunnissa avioero kosketti kummankin aviopuoli-
son omaisia ja uhkasi sukujen kunniaa. Sukulaiset ovat koettaneet pitää avioliitot ja samalla sukusiteet koossa 
eikä naisia ole jätetty aviomiehen armoille; yleisen käytännön mukaan tytön veljien tuli huolehtia sisartensa oi-
keuksista ja vaimon huono kohtelu tai palauttaminen takaisin saattoi johtaa katkeriin sukuriitoihin jopa verikos-
toon. Agraarikulttuureissa avioero on ollut häpeä, jota vältettiin viimeiseen saakka, ja toisaalta naapurit, koko ky-
läyhteisö on puuttunut lähimmäistensä perhe-elämään. Aviopuolisoita, perheitä ja kyläyhteisöä yhdistivät rituaalit:  
julkinen kosinta, kihlaus, nuortenkeskiset eroriitit, morsiuskeruu ja kapioiden valmistaminen, julkinen morsiamen 
luovuttaminen,  sukujen väliset  tai  kyläyhteisön yhteiset  hääseremoniat,  morsiusparin julkinen häävuoteeseen 
vienti ja muut seremoniat; ne tekivät naimisiin menosta kulttuurisestikin peruuttamattoman. Paikalliskulttuurien 
perhearvot ja moraalinormit oli tarkoitettu suojaamaan avioliittoja, sukujen ja yhteisön tulevaisuutta. 
   Avioliittojen onnellisuudesta ja hyvän yhteiselämän edellytyksistä tehdään jatkuvasti tutkimuksia, nykyajan ihmi-
sellä pitäisi olla täydelliset tiedot, siitä kuinka kestävä parisuhde rakennetaan, kuinka toinen ihminen otetaan 
huomioon ja omiin lapsiin luodaan toverillinen isä- ja äitisuhde, tai kumppanuussuhde. Siitä huolimatta nykytutki -
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mus tuo perheistä esille vain ongelmia. Trendi kulkee kohti pitkäaikaisten avioliittojen häviämistä, jo nyt avioerot -
kin periytyvät. Jos vanhemmat ovat eronneet tai elävät löyhässä avoliitossa, myös lasten parisuhteet katkeavat  
herkemmin kuin normaalissa avioperheessä kasvaneiden lasten. Minkälainen sukupolvi kasvaa nykyajan  uus-
perheessä, joissa avo- tai aviopuolisot kasvattavat entisissä ja uudessa liitossa saatuja lapsiaan? Minkälainen on 
yksinhuoltajaperheiden tai sukupuolineutraaleissa perheissä eläneiden lasten käsitys avioliitosta? Tuleva yhteis-
kunta saa kasvavan perinnön sukupolvia, jotka ovat eläneet lapsuutensa erilaisissa uus-, multi-, homo- tai yksi-
huoltajaperheissä, joiden kokemuksissa avioliitto ei tarkoita pysyvää yhteiselämää biologisten vanhempien eikä 
sisarustenkaan kanssa. Nämä uudet sukupolvet tuskin itsekään kykenevät pitkäaikaisiin parisuhteisiin. Länsi-
maissa nuorilla on ollut tapana halveksia avioliittoja, jotka perustuivat muille arvoille kuin suureen rakkauteen, ja 
myös niitä julkisia seremonioita, jotka paikallisyhteisöissä sitoivat puolisot yhteen. Nykytutkimusten mukaan pari-
suhdekumppania pitäisi vaihtaa viimeistään joka kolmas vuosi, jotta mielenkiinto ja hyvä seksielämä säilyisivät. 
Lapsetkaan eivät enää sido vanhempia yhteen; lapset lisäävät onnellisuutta, kun niitä odotetaan, mutta heti kun 
lapsi syntyy, ongelmat alkavat. Avioliitto on kuin seksisuhde, joka loppuu, kun syntyy lapsi, kun alkaa arki ja 
eteen tulevat lasten tuomat velvollisuudet. Parisuhdetta pidetään vielä parempana kuin yksinään elämistä ja tila-
päisiä seksisuhteita. Naimisissa olevien väitetään elävän kauemmin ja nauttivat enemmän seksistä kuin naimat-
tomiksi jääneiden. Siitä huolimatta avo- ja avioliitoista tulee ilmeisesti yhä lyhytaikaisempia parisuhteita, joita elä-
män aikana solmitaan yhä useampia ja yhä useammassa maassa eri puolilla maapalloa.(2
    Nykyajan avo- ja avioliittoja on luonnehdittu sen mukaan, kuinka ne solmitaan ja mihin yhdessäolo perustuu. 
Avioliitto on usein sen oikean etsimistä vielä senkin jälkeen, kun jo eletään jonkun kanssa yhdessä. Yhteiselämä 
voi olla ”kevytsuhde”, nuoret hengailevat, asuvat kevyesti yhdessä ajattelematta, kuinka kauan yhdessäolo kes-
tää. Tai liitto saattaa olla tietoinen seksisuhde, se on toisensa tapailemista ilman, että edes asuttaisiin yhdessä.  
Jotkut etsivät jatkuvasti netistä uutta suhdetta ja luopuvat entisestä, jos kokevat löytäneensä vielä paremman pa-
risuhdekumppanin. Joillekin nuorille avoliitto on hyötysuhde, jossa eletään niin kauan kuin siitä on taloudellista  
hyötyä. Sitten on niitäkin jotka perustavat pikaliittoja, rakastuvat, haluavat perustaa perheen ja saada lapsia mah-
dollisimman nopeasti. Avioliitto on kuin projekti, joka toteutetaan ja sen jälkeen erotaan, aloitetaan joku muu elä-
mänvaihe. Avioerosta on nuorten elämässä tullut ikään kuin osa elämää, väistämätön uhka. Parisuhteessa eläviä 
painaa salainen pelko, että kumppani tulee ”pettämän ja jättämään”, ettei yhdessä eläminen kuitenkaan kestä 
kuin muutamia vuosia. Odotettavissa oleva ero alkaa jo vaikuttaa nuorten arkielämään ja tulevaisuuden suunni -
telmiin.(3
   Tulevaisuuden suuria tutkimusongelmia on se, häviääkö mustasukkaisuus ihmisen parisuhteista ja päätyykö 
seksuaalisuuden finalisaatio täydelliseen yksilönvapauteen. Naisia ja miehiä ei enää sido rakkausnormi, ei hylä-
tyksi tulemisen pelko, eikä seksisuhteisiin voi enää kuulua toisen omistamisen halua. Vain hetkellinen tunne riit-
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tää, ehkä sitäkin voidaan nimittää syväksi rakastumiseksi. Nykyajan seksiterapeutit lohduttavat, että hyvä pari-
suhde voi jatkua, vaikka kumpikin syyllistyy silloin tällöin syrjähyppyihin, ne saattavat jopa vahvistaa vakituista 
seksisuhdetta. Postlokaalisena aikana yksityistyminen ilmeisesti jatkuu eivätkä parisuhdekumppanit aina muo-
dosta yhdessä eläviä perheitä, vaan jäävät asumaan kumpikin omaan kotiinsa, se kuuluu omaehtoisuuden peli-
sääntöihin. Parisuhteissa vallitsee jo jatkuva valinnan vapaus. Yhteiselämän alkuvaiheesta lähtien parisuhdek-
umppanit tietävät, ettei liitto rajoita kummankaan yksilönvapauksia, parisuhteen kestokin voidaan arvioida ennak-
koon. Biologien mukaan ihastumishormonien vaikutus kestää 3–5 vuotta, edistyksellinen maailmankansalainen 
ehtii siis solmia ainakin 20 uusavioliittoa ja toteuttaa sukupuolisuuttaan erilaisissa ihastumissuhteissa aina elä-
mänsä loppuun saakka. Eikä kestä kauaa, kun uudistajat vaativat, että avioliitto pitäisi saada solmia useamman 
kumppanin kanssa, jonkinlaisissa uuden sukupolven seksikolhooseissa. Kun ihmisten vapaa tunne-elämä kehit-
tyy, mustasukkaisuus ja kiintymisen tarve häviävät, uusi ihmislaji kykenee samanaikaisesti useaan täysipainoi-
seen sukupuolisuhteeseen. Nykyinen sarjapolygamia kehittyy polyseksuaalisiksi parisuhteiksi, polyamoriaksi ja 
polygamiaksi, todelliseksi moniavioisuudeksi, ryhmäavioliitoksi ja hyperseksiksi.

1) Suomen virallinen tilasto (SVT) 2012. Solmituista avioliitoista noin kolmasosa päätyy eroon, Avioerot ovat olleet yleisempiä orto-
doksien kuin luterilaisten keskuudessa (Analogi 1/2010). Helsingissä solmituista avioliitoista n, 15 % solmitaan Suomen kansalaisen 
ja  ulkomaalaisen kesken,  monikulttuurisista  liitoista  erotaan kolme kertaa useammin kuin yksikulttuurisista  (Säävälä – Lainiala 
2012). Monikulttuuriset avioliitot eivät paljoa poikkea yksikulttuurisista, elämänmuoto standardoituu kaikkialla, parisuhteet vain lyhe-
nevät.
2)  Paajanen 2003; Kontula 2004; 2009; Lainiala 2010. Maksimainen 2010; Broberg 2010; Säävälä 2011; Forssén – Haataja – Ha-
kovirta 2009. Hemming 2010. Alasalmi 2011. 
3) Vaaranen 2007. Stranden 2009.

Perhe riskiympäristössä
Delokaaliseen ympäristöön siirryttäessä syntyi moderni ydinperhe, joka perustettiin yhä epämuodollisemmin ja 
hajosi yhä useammin avioeroon. Postlokaalisessa ympäristössä perheestä tulee varmaankin jo kokonaan ”uhan-
alainen” instituutio. Jos sosiaalitutkijoihin on uskomista, perhe on täynnä ongelmia.  Avioliittoa koskeva tieto on 
muuttunut pahoinvointitutkimukseksi, jonka vallitseva sanoma on negatiivista, perheissä on vain kriisejä, naisten 
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ja lasten kaltoinkohtelua, seksuaalista hyväksikäyttöä, raiskaamista, pedofiliaa.  Perhettä piinaavat vanhempien 
liiallinen alkoholin käyttö, kasvava perheväkivalta ja lasten heitteille jättäminen. Nykyaikaisessa länsimaisessa 
perheessä vallitsee yhteinen juomakulttuuri, isä juo, äiti juo ja lapset juovat. Suomessakin väkivalta on suureksi  
osaksi  nimenomaan  perheväkivaltaa,  jonka  kohteena  ovat  useimmiten  naiset,  perheen  äidit.  Toisaalta  yhä 
useammat naiset käyttävät runsaasti alkoholia, jopa raskauden aikana, ja naisten harjoittama perheväkivaltakin 
on lisääntynyt, sukupuolet ovat saavuttamassa tasa-arvon. 
   Perheongelmat ovat alkaneet periytyä, niistä on tullut nykyaikainen ”kulttuuritraditio”. Äidin odotusaikana käyt-
tämien päihteiden ja muiden huumeiden vaurioittamilla lapsilla on usein pysyvä aivovamma, joka vaikeuttaa hei-
dän fyysistä ja henkistä kehitystään (fetaalialkoholisyndrooma eli FAS). Vaikka tällaisia lapsia syntyy vielä melko 
vähän, ehkä 400 (600) vuodessa, heistä tulee lastentarhoihin ja kouluihin ”pysyvä ongelma”. Alkoholismi alkaa 
olla myös ”perinnöllinen sairaus”, alkoholistien lapset jatkavat vanhempiensa elämäntapaa; alkoholin aiheuttamat 
sosiaaliset ongelmat periytyvät ”aina kolmanteen ja neljänteen polveen”. Vapauden ja yksilöllisyyden yhteiskun-
nassa perheestä ja suvusta uhkaa tulla päihdesairaita. Suomessa elää yhä enemmän perheitä ja kokonaisia su-
kuja, joiden piirissä kasvaneilla nuorilla on huono ennuste, mitä suurimmalla todennäköisyydellä he eivät tule sel-
viämään koulussa  eivätkä  myöhemmin  työelämässä.  Asiantuntijoiden  mukaan syrjäytymisongelmat  kasvavat 
kestämättömiksi, ellei alkoholin vaurioittamina syntyvien lasten määrää pystytä nopeasti vähentämään.(1 
   Päihdeäidit ja juopot isät katkeroittavat lasten elämän ja rappeuttavat perhesuhteet. Viime aikoina lapset ovat  
alkaneet yhä avoimemmin vihata alkoholisoituneita vanhempiaan ja kostaa lapsuutensa kokemukset. Nykyisessä 
maailmassa isän ja äidin kunnioittaminen on muuttunut vihaksi vanhempia kohtaan ja monissa yksityistapauksis-
sa vanhemmat  ovat  jo  joutuneet  lastensa väkivallan kohteiksi.  Lapset  ovat  alkaneet  surmata vanhempiaan, 
maailman vanhoissa paikalliskulttuureissa sellainen oli kaikkein suurin rikos, mihin ihminen saattoi syyllis tyä. So-
siaaliviranomaisten mukaan nuorten ongelmien taustalla ovat lähes poikkeuksetta kotiolot, se tarkoittaa uraa luo-
neet,  alkoholisoituneet tai  mielenterveytensä menettäneet vanhemmat, jotka eivät enää kykene vanhemmuu-
teen. Katekismuksen neljäs käsky on käymässä vanhanaikaiseksi. Julkisuuteen nousee toinen toisensa jälkeen 
nykyajan yksilöihmisiä, jotka parjaavat vanhempiaan, kotiaan, ja tekevät itsestään selviytymisen marttyyrejä. Hei-
dän sukupolvensa tuskin uskaltaa enää kasvattaa lapsiaan ja heidän jälkeensä tulee varmaankin postlokaalisia 
sukupolvia, joilla ei ole lapsilleen minkäänlaista henkistä perintöä. 
   Vanhemmuudesta on tullut yliluonnollisen vaikeaa. Psykokoneistojen toimesta äidit ja isät on tehty syypäiksi 
nuorten puberteettiongelmiin ja kouluvaikeuksiin, koko lastensa elämän epäonnistumiseen, samanaikaisesti kun 
lasten oikeuksista on tehty jotain koskematonta, pyhää. Syyllistämällä vanhemmat ja koko paikalliskulttuurien 
ajan kasvatustavat freudilainen psykoanalyysi on tehnyt itsestään kaikkien aikojen suurimman psykobisneksen.  
Moderni kasvatustiede on ottanut vanhemmilta pois kasvatusvallan, ja myös opettajista on tehty nuorten palveli-
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joita, joilla ei ole mahdollisuuksia ylläpitää auktoriteettiasemaansa. Länsimaiset psykokoneistot ovat olleet luo-
massa nuorten puberteettiongelmia ja häiriökäyttäytymisen malleja, joita ei paikalliskulttuureissa ole edes esiinty-
nyt, ja tehneet länsimaisesta ”nuorisokulttuurista” jotain perheenvastaista, kapinallista, kaikkea auktoriteetteja uh-
maavaa. Vanhempien ja opettajien aseman on ottamassa yhä kasvava joukko ammattiauktoriteetteja: nuoriso-
psykologeja, kasvatusterapeutteja, kriisiohjaajia, jotka mystisoivat osaamisensa ja ongelmallistavat kasvatuksen, 
ottavat nuorten sosiaalistamisen omaan koneistoonsa.(2
   Suomessa on ollut oikeudenkäyntejä, joissa opettaja on tuomittu menettämään virkansa hänen käytyään käsik-
si riehuvaan oppilaaseen, se on tulkittu pahoinpitelyksi, vaikkei mitään todellista väkivaltaa olisi tapahtunutkaan. 
Kouluissa lasten vanhemmat ovat yhä kärkkäämpiä syyttämään opettajia ja tekemään valituksia kaikista mahdol-
lisista asioista, joissa heidän lapsensa oikeuksia ei muka ole otettu riittävästi huomioon. Myös vanhempia on vie-
ty oikeuteen rangaistaviksi siitä, että he ovat läimäyttäneet tottelematonta lastaan, tai antaneet luunappeja. Kas-
vatusalan pikkumeritokratia on tekemässä lapsen koskemattomuudesta opillista vallankäyttöä, uutta noitavaino-
ideologiaa, jonka avulla voidaan määritellä lapsen viholliset, häpäistä opettajat ja vanhemmat. Vapaan kasvatuk-
sen ideologit haluavat pitää kiinni opistaan ja syyllistää ne, jotka vielä yrittävät omasta mielestään kasvattaa lap-
sia ja pitää yllä auktoriteettia perheen sisällä tai koulussa, silloinkin kun vapaa kumppanuuskasvatus ei enää te-
hoa. Lehdistön uutisissa asetutaan lasten puolelle opettajia ja vanhempia vastaan, se kuuluu uutistenmyynnin 
kaksinaismoraaliin. On oikeutettua tuhota sellaisen opettajan ura ja elämä, joka on kerrankin menettänyt malttin-
sa. Näin tehdään koulussa riehuvista lapsista uuden nuorisokulttuurin sankareita. Lapsen oikeuksia vahtivan pik-
kumeritokratian valta on muuttunut oikeassa olemisen terroriksi ja oikeaksi julistettu kasvatusoppi alkaa muuttua 
perhettä, koulua ja yhteiskuntaa tuhoavaksi. Hyvinvointivaltio on tuottanut vapaasti kasvatettuja nuorisokapinalli-
sia, jotka elävät vain omaa teinikulttuuriaan eivätkä tunne kiitollisuutta eivätkä solidaarisuutta yhteiskuntaa koh-
taan, eivät kunnioita vanhempiaan, opettajiaan, eivät edes itseään. Jos perheen ongelmat jatkuvasti lisääntyvät, 
lasten synnyttäminen, kasvattaminen ja kouluttaminen joudutaan siirtämään pois tavallisilta kansalaisilta. Vapaan 
markkinatalouden hallitsemassa ympäristössä vapaa, ns. väkivallaton kasvatus on jo tuhoamassa julkisen (kun-
nallisen) koululaitoksen, tulevaisuudessa koulut joudutaan yksityistämään, ja suomalaistenkin lasten kasvattami-
sesta ja kouluttamisesta alkavat huolehtia kansainväliset teknosysteemit.(3
    Aikuisiksi selvinneet nuoret eivät kohta edes uskalla hankkia omia lapsia kulttuuriympäristöön, jossa vanhem-
muudella ei näytä olevan tulevaisuutta ja lasten elämää uhkaavat epäonnistuminen, huumeet, seksuaaliset vai -
keudet, väkivalta ja itsetuho. Ja kuinka vanhemmat kykenevät kouluttamaan lapsensa maailmantason osaajiksi,  
kun hyvinvointivaltio katoaa ja koulutus ulkoistetaan yksityisille konserneille? Vanhempien pelko lastensa selviy-
tymisestä on jo tunkeutunut kaikkialle maailmaan, huoli on kaikkialla läsnä yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Nuo-
ret aikuiset on suorastaan peloteltu negatiivisella tiedolla. Nuorten parien näkökulmasta on jo liian todennäköistä, 
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että he tulisivat menettämään lapsensa jossakin näiden elämänkausikriiseissä, tai joutuisivat voimattomina seu-
raamaan lastensa epäonnistumista ja syrjäytymistä. Lasten synnyttäminen ei ole tulevaisuuden turva, niin kuin  
agraariyhteiskunnassa, vaan päinvastoin, perhe ja lapset ovat jo liian suuri riski eikä ylikansoitetussa ympäristös-
sä suvun jatkaminen ole kunniallistakaan. Sitä paitsi tieteellisteknisessä kulttuurissa kenenkään ei tarvitse enää 
riippua kiinni biologisesta perheestä, vaan jokainen voi hankkia itselleen nettisuhteita tai robotin, joka palvelee 
häntä ja tyydyttää myös hänen seksuaaliset tarpeensa. Parisuhderobottinsa jokainen voi muotoilla oman ihan-
teensa mukaiseksi, ohjelmoida hänet luonteeltaan ja persoonaltaan sellaiseksi kuin haluaa, tehdä siitä itselleen  
täydellisen. Ja toteuttaa hänen kanssaan omaa naiseuttaan tai miehisyyttään, kumppanuussuhteen suurta täytty-
mystä. Elinikäinen yhdessä asuminen ei ole esikuva, avioparin yhteiselämän merkkipäivistä, hopea-, kulta- tai ti -
manttihäistä ei enää puhuta. Pitkä yhteiselämä on pikemminkin negatiivinen merkki, se kertoo aviopuolisoiden 
henkisestä laiskuudesta tai kyvyttömyydestä tuottaa itselleen uusia parisuhteita. Avioerot ja uusien parisuhteiden 
perustaminen ovat elämyksiä, projekteja, jotka kuuluvat rikkaaseen yksityiselämään.
    Kuka tarvitsee perhettä ja onko samantekevää, millaisissa aikuisten liitoissa lapset kasvavat?  Kun hedelmälli -
syyshoitoa koskeva laki oli Suomessa tekeillä, naisjärjestöt ja naistutkijat toivat esille selvityksiä, joiden mukaan 
lesbosuhteissa elävien vanhempien lapset kehittyvät yhtä tasapainoisiksi kuin ns. normaaleissa heteroperheissä. 
Kahden naisen muodostamassa perheessä pojista ei kehity vähemmän maskuliinisia kuin miehisessä kasvuym-
päristössä. Myös uusperheet saattavat tarjota sellaista perheyhteyttä, jota perinteisessä ydinperheessä ei synny.  
Lasten kannalta ei siis olisi oleellista, minkälainen perheen koostumus on, kunhan ihmissuhteet sen sisällä ovat  
hyvät ja toimivat. Feministit ovat jo ehtineet julistaa, ettei perheessä tarvita isää ollenkaan ja yhteiskunnan kan-
nalta olisi parempi, jos yksinomaan naiset huolehtisivat lisääntymisestä ja lasten kasvatuksesta. Tällöin miehinen 
kulttuuriperintö sotineen ja muine väkivallan muotoineen lopulta katkeaisi ja maailmaan koittaisi tuhatvuotinen 
rauha, demokratia ja tasa-arvo.(4
   Uusille sukupolville avioliitto ja perhe merkitsevät vain kahletta eivätkä rajattomat kosmopoliitit voi ymmärtää-
kään mennyttä maailmaa, jossa naiset ja miehet uhrasivat oman vapautensa ja yksityisyytensä elämällä yhdessä 
vanhuuteen asti, kasvattivat ja kouluttivat lapsensa, ja puolustivat isänmaataan. Postlokaalisilla ihmisillä on mui-
takin projekteja ja ihmissuhteita kuin perhe. Erityisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa yksipuolinen nais- ja 
miestutkimus on kenties jo tuhonnut sukupuolten välisen luottamuksen ja sen epäitsekkyyden johon paikalliskult-
tuurien ihminen kasvatettiin. Pikku Lottia ei enää ole olemassa. Naiset on nyt vapautettu käyttäytymään samalla 
tavalla kuin miehet ja he kilpailevat voittaakseen vastakkaisen sukupuolen myös kaikessa siinä, mitä ennen pi -
dettiin paheellisena ja häpeällisenä. Avioliittoon aikovilla nuorilla alkaa olla edessään jo liikaakin ongelmia: avio-
eron, alkoholismin ja työttömyyden uhka, koti- ja työuupumus, psyykkiset ongelmat, pelko siitä, ettei kykene kas-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 225



vattamaan lapsiaan eikä suojelemaan heitä nuorisokulttuurilta, etteivät lapset menesty kiristyvässä kansainväli-
sessä kilpailussa. 
    Lapsiperhe on kulttuurirakenne, joka sopii yhä huonommin postlokaaliseen elämänmuotoon. Opiskelun pitene-
minen viivästyttää perheen perustamista, samoin työuran luominen. Globaalissa taloudessa ei enää ole työpaik-
kaa, joka olisi predestinoitu elinikäiseksi, niin pitkäaikaiseksi, että oman kodin perustaminen ja lasten hankkimi-
nen tuntuisi turvalliselta. Vaikka tuotanto keskittyisi globaaleille konserneille, ne siirtelevät yhä työpaikkoja maas-
ta ja maanosasta toiseen. Maapallon laajuinen työvoiman liikkuvuus hajottaa parisuhteet ja lapsiperheet joutuvat 
vaikeuksiin yrittäessään kasvattaa ja kouluttaa lapsensa yhä hajanaisemmissa elinoloissa. Perhettä yrittävät pi-
tää pystyssä niin valtio, kunnat, kirkko kuin yksityiset yhdistykset ja ammattiauttajat; perheneuvolat, avioliittokou-
lut, onnellisen avioliiton oppaat, avioliitto- ja hääbisnes. Suomessa perheinstituution  rappio on jo alkanut ruokkia 
monenlaista  yksityistä liiketoimintaa ja  tietenkin  psykobisnestä.  Kansainväliset  konsernit  ovat  mukana lasten 
huostaanotossa ja lapsia sijoitetaan yhä enemmän yksityisiin lastenkoteihin, sijoitusperheidenkin löytäminen käy 
yhä vaikeammaksi.(5 Perheongelmat pyörittävät kasvavan määrän laitoksia, jotka pyrkivät sopeuttamaan kotiym-
päristössään vammautuneita lapsia ja nuoria normaaliin yhteiskuntaan. 
    Tulevaisuudessa keskitetty laitos voi ottaa haltuunsa koko reproduktion. Tajuntateollisuus, huumeteollisuus ja  
ihmisteollisuus täydentävät toinen toisiaan, ja kaikki mikä menee kaupaksi ja luo työtä, on yhteiskunnan kehityk-
sen kannalta positiivista. Länsimainen ”huumekulttuuri” on tietenkin vain yksi tekijä perheinstituution rappeutumi-
sessa, mutta mikäli nykyinen kehitys jatkuu, täydellisessä postlokaalisessa vapausyhteiskunnassa perhe- ja su-
kuinstituutiot eivät kykene toimimaan eivätkä täyttämään tehtäväänsä, ne menettävät lopullisesti merkityksensä. 
Häiriintyneiden lasten  ja nuorten tutkimus-, terapia- ja hoitokustannuksen kasvavat jatkuvasti. Kun valtion ja kun-
tien perheille tarkoitetut tuet joudutaan lopettamaan, perheen tilalle täytyy luoda joku muu järjestelmä, joka huo-
lehtii työvoiman reproduktiosta. Suomessa siirrytään kohti yhteiskuntaa, jossa lapset aletaan kasvattaa pienestä 
pitäen yksityisissä laitoksissa, yksityisissä tai ulkoistetuissa kouluissa ja yliopistoissa. Kansalaisten elämä siirre-
tään globaaleille konserneille, teknosysteemeille, ja ihmisen ammattiurakin luodaan jossakin maailmanlaajuises-
sa koneistossa ei enää kansallisvaltiossa. Feministit voivat vihdoinkin vapautua sukupuolikulttuurin ikeestä. Nais-
ten ei tarvitse olla vaimo, äiti, eikä asua yhdessä miehen kanssa, hän voi vapaasti luoda itselleen mielekkään 
elämänuran, hallita bodyaan ja nauttia rajattomasti seksuaalisuudestaan. 
   Metropoleissa, kuten Helsingissä, suurin osa ihmisistä (n. 70 %) elää yksin, ja yhä suurempi osa vanhemmista 
on yksinhuoltajia. Suomestakin on jo tullut yksin elävien yhteiskunta. Tutkimuksen mukaan yksinäisyys on yhä 
useammin tietoinen valinta eikä johdu pelkästään syrjäytymisestä, sairaudesta tai siitä, että yksin elävät olisivat 
kyvyttömiä tulemaan toimeen muiden kanssa. Nykyajan yksinäisillä on ollut liian paljon epäonnistumisia aviolii-
tossa ja ystävyssuhteissaan, he ovat kokeneet tulleensa kerta toisensa jälkeen petetyksi ja haluavat suojautua 
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uusilta epäonnistumisilta. Postlokaalisessa kulttuurissa yksinelämisestä, perheettömyydestä on tulossa elämän-
tapa.(6

1) Alkoholikulttuurista ks. lukua Alkoholisoituva kulttuuriympäristö. Mäkelä – Mustonen – Tigerstedt 2010. Tilastokeskuksen, Sosiaa-
li- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakesin), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran), Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen alkoholitilastot ja -tutkimukset. Tanhua – Virtanen – Knuuti – Leppo – Kotovirta 2011.  Kauppi 2012. 
Kun vanhempi surmaa lapsensa (www.lpsy.org/bin/A497KAUPPI.pdf ).
2) Esim. Freudilaista psykoanalyysia kohtaan on noussut ankaraa kritiikkiä, tunnetuimmat: Bénesteau 2002; Meyer 2005. Opettajien 
asemasta: Kivivuori 1992; 1996; 1999; Salmi – Kivivuori 2009. Perheiden ongelmista: Lämsä 2009. Sinkkonen 2010. Lastensuoje -
lusta ja huostaanotosta: Bardy – Salmi – Heino 2001; Puonti, – Saarnio – Hujala 2004; Rousu 2007; Bardy 2009; de Godzinsky  
2012; Heino 2008; Harrikari 2008. (Lastensuojelun keskusliiton julkaisut.)  Arviolta joka viides lapsi elää päihdeongelmallisessa per -
heessä ja etenkin suurissa kaupungeissa lasten huostaanotto on jatkuvasti lisääntynyt. Entisajan ruumiillista kuritusta nykyajan kas-
vatusteknikot kutsuvat lasten kaltoinkohteluksi tai rangaistuspahoinpitelyksi (esim. Sariola 2012).  
3) Nykyajan koulutarinoista saa kuvan, että oppilaat saavat häiriköidä tunnilla ja esiintyä aggressiivisesti opettajia kohtaan, mutta  
jos opettaja vastaa huitaisemalla tai potkaisemalla takaisin, on kysymyksessä pahoinpitely, joka ilmoitetaan poliisille, ja opettaja tuo -
mitaan oikeudessa, jopa menettämään virkansa (esim. uutiset 13. 11. 2004 ja 12. 1. 2007; 7. 1. 2010). Vanhemmat tekevät yhä  
enemmän kanteluja lastensa opettajista  ja  syyttävät koulua ja yhteiskuntaa lastensa huonosta menestyksestä.  Opettajien lehti  
(2007) on jo ehdottanut kouluihin turvamiehiä pitämään yllä järjestystä. Henkisen ja fyysisen väkivallan takia moni opettaja on jo 
joutunut sairaslomalle tai ennenaikaiselle eläkkeelle. Kohta jo kolmasosa opettajaksi valmistuneista vaihtaa ammattia. Kotilieden ja  
OAJ:n tutkimuksessa v. 2008 haastatelluista opettajista 40 % oli vuoden sisällä harkinnut vaihtavansa ammattia ja viidesosa näin  
tekeekin (Almiala 2007); opettajien mielestä 7–12-vuotiaat koululaiset ovat yhä levottomampia, itsekeskeisempiä ja lyhytjännittei-
sempiä. Länsimainen psykokulttuuri luo itselleen kasvavat markkinat ja selittää pois kaikki nuorten ongelmat, häiriökäyttäytymiset, 
koulukiusaamiset ja kouluampumiset, kaikki ne ilmiöt, jotka länsimainen lasten ja nuorten kasvuympäristö ja ”väkivallaton kasvatus” 
ovat luoneet. 
4) Feministisestä kasvatusideologiasta esim. Naskali 1998; Sunnari – Kangasvuo – Heikkinen – Kuorikoski 2003. 
5) Lastensuojelun Keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, lukuja ja kustannuslaskelmia; huostaanotoista huolehtii  jo nyt  
500 yksityistä yritystä.
6) Saari 2010; Ojala – Kontula 2002; Lähimmäisvastuu Suomessa 2010. Yksinäisyys alkaa jo koulussa, Junttila 2010.
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Maailmankulttuurin rotaatioperhe

Postlokaaliset perhesuhteet
Teolliseen, palkkatyöläisten yhteiskuntaan siirryttäessä syntyi perhemalli, jossa sukupuoltenväliseen työnjakoon 
kuului, että isä kävi töissä ja äiti hoiti kotia. Perheessä jatkui paikalliskulttuurien käytäntö niin kauan kuin paikalli -
set kylä- ja tehdasyhteisöt olivat olemassa. Perhe oli vielä yhteinen työ- ja toimeentuloyksikkö, jossa kummalla -
kin aviopuolisolla oli oman roolinsa ja omat velvollisuutensa; perhe tuli toimeen yhdessä niin kuin aikanaan maa-
laisoloissa ja monesti perheen kanssa asuivat myös isovanhemmat. Tämä perhemalli vallitsi myös kaupunkien 
palkkatyöläisten keskuudessa aina 1960-luvun rakennemuutokseen asti. Delokaalistumisen alkaessa Suomesta-
kin tuli koulutusyhteiskunta, jossa sekä tytöt että pojat koulutetaan johonkin ammattiin ja myös naiset alkoivat  
käydä yhä enemmän palkkatöissä. Moderni urbaani perhe oli ydinperhe, johon määritelmän mukaan kuului isä,  
äiti ja lapset, perhe oli biologinen yksikkö (vuoden 1986 perhelaki). Molemmat aviopuolisot alkoivat käydä töissä,  
ja lapset vietiin päiväksi hoitoon. Tämä moderni perhe on yhteinen talousyksikkö, mutta aviopuolisot ovat itsenäi -
siä eivätkä taloudellisestikaan riippuvaisia toinen toisistaan. Nykyajan ydinperheessä vanhemmat luovat työuraa,  
lapset ovat hoidossa tai käyvät koulua ja kulkevat erilaisissa harrastuksissa, jokaisella perheenjäsenellä on oma 
elämänpiirinsä ja aikabudjettinsa. Isovanhemmat eivät enää asu lastensa kanssa, mutta ovat mukana heidän 
perheensä selviytymisstrategioissa, eläkkeellä olevat "mummut" ja "vaarit" hoitavat tarvittaessa lastenlapsiaan, 
kuljettavat heitä harrastuksiin ja tukevat yhä enemmän myös taloudellisesti lastensa perhettä. Nykyajan perhees-
sä ei tehdä työtä yhdessä samalla tavalla kuin maalaistaloissa eikä syödä useinkaan edes yhteisiä aterioita, jo -
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kaisella perheenjäsenellä on omat harrastuksensa, oma huone, tietokone ja televisio. Ikätoverien vaikutus nuo-
riin on kohta suurempi kuin vanhempien.(1
    Delokaalinen elämänmuoto on hajottanut perheiden yhteisöllisen ympäristön ja rakenteet, jotka paikalliskult -
tuureissa pitivät yllä avioliittoa ja perhettä. Yhteisen työn, sukulaisten ja naapurien tilalla ovat valtiokulttuurin lai-
tokset, lastentarhat ja koulut, ammattiauttajat ja erilaiset organisaatiot, teknosysteemit, jotka yrittävät tukea per-
heinstituutiota. Avioerojen yleistyessä myös perheestä on tullut yhä vaihtuvampi, lyhytaikaisempi yhteiskuntara-
kenne. Postlokaalisena aikana, kansainvälisten siirtotyöläisten kulttuurissa avioliitto ja perhe uhkaavat muuttua 
vastarakenteiksi, jotka estävät globaalia suorittajaa toteuttamasta kansainvälisiä projektejaan ja yksilöllistä elä-
mäntapaansa. Minkälainen voisi olla perhe, joka sopeutuisi postlokaaliseen, globaaliin kulttuuriympäristöön? Yksi 
malli olisi rotaatioperhe, jossa miehen ja naisen yhteiselämä perustuu jatkuvasti vaihtuviin parisuhteisiin; osa ny-
kyperheistä on jo sellaisia. Postlokaaliset maailmankansalaiset kiertäisivät elämänsä aikana eri ikäkausille omi-
naisista parisuhteista toiseen. Tulevaisuudessa voitaisiin puhua myös ikäkausiperheestä, joka alkaisi jo lapsuu-
den asuinperheistä ja päättyisi vanhuuden hoivasuhteisiin. Ensimmäinen kiihkeä opiskelijaliitto vaihtuisi uusiin 
parisuhteisiin aina sen mukaan, millainen on kunkin elämäntilanne.  Pitkäaikaisempi  parisuhde perustettaisiin 
vain silloin, kun tarkoituksena on lasten hankkiminen, jos sellainen heille sallitaan. Suvun jatkaminen säilyy vielä 
yhtenä projektina, jonka jotkut ihmiset haluavat elämänkaarensa aikana toteuttaa. 
    Rotaatioperhe saattaisi toimia globaalin "uusnomadin" elinoloissa, parikumppania voisi vaihtaa sitä mukaan 
kuin ihminen kehittyy ja hänen elinkaarensa, työuransa etenee. Kypsempänä nainen voisi tuottaa itselleen tie-
teellisteknisesti toteutetun lapsen tai ehkä puolisot kokoaisivat ympärilleen kaikki aikaisemmatkin lapsensa ja tar -
joaisivat heille ihmisläheisen elämänvaiheen. Ikääntyneetkin voisivat solmia uusia asumisperheitä ja hoitaa toi -
nen toisiaan. Rotaatioperhe voitaisiin perustaa tietyksi, etukäteen sovituksi ajaksi, jonka jälkeen kumpikin avio-
puoliso – vai pitäisikö puhua vain parisuhdekumppaneista – olisi vapaa toteuttamaan uuden vaiheen henkilökoh-
taisessa historiassaan. Kumpikin aviopuoliso voisi valmistautua eron mahdollisesti tuottamaan kriisiin jo etukä-
teen, valmistella ajoissa seuraavan elämänjaksonsa. Käytännössä rotaatioperheet olisivat erilaisia parisuhteita, 
mutta kulttuurin toimivuuden ja ihmisyydenkin kannalta olisi välttämätöntä, että kaikki mahdolliset seksisuhteet 
aletaan hyväksyä avioliittoina.
     Globaali työvoima solmii parisuhteita eri maissa ja elää perheenomaista elämää siellä, mistä kulloinkin löytää  
työtä. Kaikkialle maailmantalouden alueelle syntyy kumppanuusasuntoja, perhe- ja seksiyhteisöjä, joissa projekti-
työläiset voivat asua ja valita itselleen aviopuolisoita pitemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa. Kestää vielä kauan en-
nen kuin seksuaalinen vapaus täydellistyy ja perheinstituution jäänteetkin häviävät postlokaalista kulttuurista. Ih-
misillä säilyy halu elää parisuhteessa, kokea toisen ihmisen läsnäolon elämässään, vaikkeivät halua eivätkä ky-
kenekään ottamaan hartioilleen perhe-elämän velvollisuuksia. Lopulta postlokaalinen ihminen varmaankin va-
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pautuu aviollisista velvollisuuksista, lasten hankkimisesta ja kasvattamisesta, kaikesta mikä sitoisi egoihmistä jo-
honkin paikkaa ja  aikaan,  estäisi  häntä nousemasta työuralla  ja kokemasta kaikkea sitä  moninaisuutta,  jota 
maailmankulttuuri tarjoaa. 
   Tulevaisuudessa parisuhteet perustuvat ilmeisesti sopimuksiin, joista tehdään juridisesti sitovia ja yhä yksityis-
kohtaisempia, mutta postlokaalisen sukupolven avioehdoissa ei sovita liiton jatkumisesta, vaan tulevasta erosta, 
varaudutaan suhteen päättymiseen. Mitä tarkemmin puolisot sopivat etukäteen yhteisestä elämänvaiheestaan, 
sitä lujemmaksi liitto saattaa muodostua. Aviosopimuksessa tulee varmaankin määritellä keskinäiset seksuaaliset 
käyttäytymissäännöt, kumppanin oikeudet ulkopuolisiin seksisuhteisiin, avioparin aikaisempien lasten ja ehkä ai-
kaisempien aviopuolisoidenkin asema ja oikeudet, mutta ennen kaikkea on tärkeää sopia keskinäisistä velvolli -
suuksista, rahojen käytöstä ja mahdollisen yhteisen omaisuuden jakamisesta. Avioerot päättyisivät sopimuskat-
selmukseen,  joissa  tarkastettaisiin,  että  puolisoiden  uhraukset  ja  työpanokset  vastaisivat  toisiaan.  Monikaan 
aviopari ei enää asuisi yhdessä, vaan kumpikin jää omaan kotiinsa, eihän kukaan edes tiedä kuinka kauan avio-
liitto tulisi kestämään. Kenenkään parisuhdekumppaneista ei tarvitse luopua omasta vakiintuneesta elämänta-
vastaan, ei pysähtyä maailmanmatkallaan eikä sietää toista ihmistä kodissaan. Digitaaliajan kansalainen voi oh-
jelmoida elämänsä, kohtaamisensa, järjestellä työnsä ja hallita kaikki vastavuoroiset ihmissuhteensa, koko so-
siaalisen pääomansa. Tulevaisuuden rotaatioperheessä yhdistyy sinkkuelämä ja avioelämä, seurustelu ja pari-
suhteet, vapaudet ja yksilönoikeudet. 
    Rotaatioperheessä yksilö kohtaisi aina uutta, uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Avioliitot olisivat rikastuttavia  
kokemuksia, avartaisivat hyväksymään erilaisuutta ja ymmärtämään syvällisesti erilaisia ihmissuhteita. Kansain-
välisessä ympäristössä elävä nuori voi perustaa opiskeluaikanaan rotaatioperheen eurooppalaisten, aasialaisten 
tai vaikkapa eteläamerikkalaisten opiskelukumppaniensa kanssa, järjestää elämänsä aikana itselleen erilaisia 
persoonallisia tai etnisiä häitä, kokea eri uskontojen perinteitä tai samastua yhteiseen ihmiskuntaan. Maailman-
kansalaisella olisi aviosukulaisia eri puolilla maapalloa, ja ystäviä, joita ei löydy Internetistä eikä työpaikoilta. Näin 
syntyisi uusia postlokaalisia ihmisiä, jotka kykenisivät luomaan globaaleja ihmissuhdeverkostoja ja selviytymään 
kaikkialla rajattomassa maailmassaan. Heillä olisi myös uusi omakohtainen kyky kunnioittaa kaikkia ihmisiä, us-
kontoja ja maantieteellisiä elinympäristöjä.
   Rotaatioavioliitto voi olla myös virtuaalinen. Eri puolilla maapalloa asuva pari voi solmia internetavioliiton, pe-
rustaa internetkodin ja elää tajuntakoneensa kautta jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Virtuaaliavioparin ei tarvitse 
kohdata koskaan toisiaan livenä eikä harjoittaa fyysisesti seksiäkään – totaalisesti vapaassa maailmassa jokai-
nen voi harrastaa kaikenlaista seksiä siellä mihin kulloinkin on asettunut asumaan. Virtuaalipari elää keskenään 
syvällisellä internettasolla, kumpikin voi purkaa jatkuvasti tunteitaan ja ajatuksiaan kumppanilleen, kerrata suurta 
rakkautta, kokea syvällistä sielujen yhteyttä ja unelmoida kohtaamisesta. Digitaalinen suhde tyydyttää varmaan 
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molempia sukupuolia eikä kummankaan tarvitse kantaa vastuuta mistään, mitä perinteinen asumissuhde toisi tul-
lessaan. Miehet voivat solmia useampiakin suhteita, perustaa itselleen kokonaisen virtuaalihaaremin. Naisilla oli-
si vihdoinkin mahdollisuus kirjoittaa oma rakkausromaaninsa tarvitsematta kärsiä lähellään fyysistä miestä ja pe-
lätä, että suhde päättyisi väkivaltaan niin kuin perinteinen avioliitto.
    Yhteiskunta ei asettaisi enää normeja, jotka koskisivat perhettä, sen rakennetta tai puolisoiden lukumäärää.  
Rotaatioperheeseen voisi kuulua bi-, hetero-, ja homoseksuaaleja, alfa- ja beetauroksia, matriarkkoja ja patriark-
koja; siinä voisivat toteutua kaikki ne perhemuodot, joita eri kulttuureissa on ihmisen evoluution aikana esiintynyt. 
Jossakin elämän vaiheessa suosittu perhemuoto voisi  olla ryhmäavioliitto, kollektiivinen asumisyhteisö, jossa 
kaikki ovat parisuhteessa keskenään. Parisuhteiden ympärille syntyisi aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä, yhteisiä  
elämyksiä ja monisuhteista kulttuuria. Julkisuuteen pyrkivät ekstremistit voisivat kehittää uusia kilpailulajeja, vir -
kistää tuttaviensakin parisuhteita kutsumalla avioliitossa eläviä uusiin sukupuolisuhteisiin, ryhmäseksiin tai mää-
räaikaisiin parinvaihtoihin. Kaikki sukupuolet ja seksuaaliset suuntaukset voisivat toteuttaa omia oikeuksiaan, jo-
kainen saisi aviosuhteistaan maksimaalisen tyydytyksen tarvitsematta uhrata elämäänsä toisen puolesta tai tule-
via sukupolvia kasvattamalla. Psykoteknikot voisivat tuottaa uuden genren ihmissuhde- ja seksuaalioppaita, jotta 
vapaat,  monitavoitteiset  maailmankansalaiset  kykenisivät  saavuttamaan  todellisen  onnen.  Parisuhdetoimistot 
saisivat rajattomasti uusia asiakkaita ja Internetin kontaktipalstat laajenisivat miljooniin postlokaalisen ihmisen et-
siessä uusia aviokumppaneita. Voisiko monikulttuurisempaa perhe-elämää enää ollakaan? Postlokaaliseen ym-
päristöön kasvaneet nuoret  tulisivat  pitämään rotaatioliittoja kaikkein rikkaimpana elämänmuotona. Perheissä 
vallitsisi lopultakin tasa-arvo, kukaan taisteleva idealisti ei enää löytäisi sellaista ihmisoikeutta, joka ei rotaatio-
perheessä toteutuisi; ihmislajin genderkulttuuri finaalistuu, muuttuu täydelliseksi. 
   Tulevaisuudessa ihmisen elämänkaaren suurin siirtymäriitti on avioero, tai parisuhde-ero tai ylipäätään ero,  
lähtö. Ero on paljon näkyvämpi ja koskettavampi prosessi kuin parisuhteen solmiminen. Avioeroon tai parisuh-
teen päättymiseen kuuluu erokokemuksen henkinen käsittely, ystäväpiirin muotoutuminen uudelleen, yhteisen 
jäämistön jako, lasten tapaamisoikeudet neuvotteluineen ja oikeudenkäynteineen. Avioeron ympärille kasaantuu 
yhteiskunnan teknosysteemien palveluja: perheneuvontaa, parisuhdeterapiaa, avioeroterapiaa, tunnetyötä ja uu-
den parisuhteen pohjustamista. Parisuhteensa päättäneet läpikäyvät yhä uudelleen ja uudelleen erotunteensa 
variaatiot masennuksesta ja itsesyytöksistä aina vapautumisen riemuun, sukupuolivihasta anteeksiantoon. Ero-
prosessi päätyy uuden tulevaisuuden toivoon, uuden kumppanin kohtaamiseen, rakkauteen Internet-sivuilla. Kai-
ken kaikkiaan eroriitit olisivat itsensä uusintavaa avioliittokulttuuria, ihmisenä olemiseen erottamattomasti kuulu-
via tapahtumia, joiden aikana tavallinen maailmankansalainen kulkisi läpi oman suuren kertomuksensa. Parisuh-
teiden päättyminen kasvaisi suureksi omakohtaiseksi draamaksi, joka vastaisi paikallisyhteisöjen elämänkausiriit -
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tejä, yksilöihmisen omaehtoista kulttuuria. Eroriitit rikastuttaisivat myös psykokoneistojen toimintaa, tuottaisivat 
ehtymättömästi uutta eron käsittelyn tekniikkaa, kokemisoppaita, voimaannuttamisen ja eheyttämisen työkaluja.

1). Taustaa: Maksimainen 2010; Miettinen – Rotkirch 2012; Haavio-Mannila – Majamaa – Tanskanen – Hämäläinen – Karisto – Rot-
kirch – Roos 2009; Fågel – Rotkirch – Söderling 2010. 

Reproduktion finaalistuminen
Marxilaisissa ja feministisissä tutkimuksissa on epäinhimillistetty menneisyyden avioliitot ja perheet, tehty naisis-
ta avioliiton uhreja ja nostettu kehityksen päätepisteeksi moderni yksilö ja hänen elämänvapautensa. Menneisyy-
den primitivisointi periytyy 1800-luvun evolutionistien teorioista, jotka nykyajan evoluutiopsykologia on herättänyt 
uudelleen henkiin. Primitiivievolutionistien mukaan menneisyyden ”alkukantaisista yhteiskunnista” puuttui inhimil-
lisyys, tunteet, vanhempien keskinäinen rakkaus tai isien ja äitien hellyys lapsiaan kohtaan. Vaikka antropologit 
yrittäisivät todistaa, että luontoiskulttuureissa vanhempien ja lasten suhteet ovat olleet kiinteämmät ja läheisem-
mät kuin nykyajan ydinperheissä, myös metsästäjä-keräilijäkulttureissa, kehitysmeritokratian uskomukset säilyvät 
ikään kuin itsestään selvinä, muutenhan tieteellistekniseltä psykokulttuurilta katoaisi uskottavuus. Evolutionismi 
on ollut rasismin ja rotuhygienian taustalla, voittajien kulttuurin henkinen perusta, aikansa poliittista hegemoniaa, 
joka tunkeutui kaikkiin kulttuurin rakenteisiin. Evoluutioteorioiden liepeillä on noussut esiin myös nais- ja miestut -
kimusta, joissa sukupuolten suhteita tarkastellaan sosiaalisena kilpailuna. Yhteiskunta määritellään pelikentäksi,  
jossa miehet ja naiset käyvät jatkuvaa markkinavaihtoa tai seksikauppaa keskenään. Markkina-, kilpailu- ja peli -
teoriat tulevat varmaankin yhä tärkeämmiksi myös perhetutkimuksissa; ne sopeutuvat kilpailuyhteiskunnan hen-
keen ja globaalin maailmantalouden hallitsemaan kaupalliseen ympäristöön. Parisuhdekin on kilpakenttä, samoin 
perhe, kaikki rakenteet, joissa tavallinen ihminen etsii sosiaalista yhteyttä tai pysyviä ihmissuhteita. Tutkimus on 
tuottanut ajatteluhegemonian, joka määrää, kuinka tulee tulkita menneisyys ja analysoida nykyisyys, kuinka tuo-
tetaan tulevaisuuden avioliitto ja määritellään sen tehtävä postlokaalisessa elinympäristössä.
    Näihin päiviin asti kansallisvaltiot ovat monin tavoin tukeneet lapsiperheitä, niistä on riippunut myös kansakun-
nan tulevaisuus. Koti, lapset ja isänmaa kuuluivat kansalaisten tulevaisuudenkuviin. Nykyajan naistutkijat ovat jo 
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ehtineet julistaa, että ihmiskunnan historiassa avioliitto on ollut instituutio, joka orjuutti naiset synnytyskoneiksi, 
miesten sukupuolivallan välineiksi. Avioliitossa naiset alistettiin miesten seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi ja 
pakotettiin synnyttämään lapsia jopa vastoin tahtoaan; naisilta on kaikissa kulttuureissa kielletty oikeus omaan 
ruumiiseensa ja  reproduktiovoimaansa.  Tällaiset  julistukset  enteilevät  tulevaisuutta.  Postlokaalinen ympäristö 
saattaa viedä avioliittoinstituutiolta sen olemassaolon viimeisenkin tarkoituksen: kansakunnan tai ihmiskunnan li -
sääntymisen, reproduktion. Postlokaalinen maailmankulttuuri valvoo ennen kaikkea reproduktiota, ihmistuotan-
toa. Hyvinvointivaltioiden kadottua rotuhygienia palaa takaisin, maailmanhallituksen ensimmäinen tehtävä on ra-
joittaa väestönkasvua ja estää tuottamattomien ihmisten syntyminen. 
  Vapaat seksuaalisuhteet ja peräkkäiset avioliitot ovat  olleet tunnettuja karibialaisissa yhteiskunnissa,  joissa  
työtä on etsittävä alueen metropoleista ja elämän olosuhteet ovat muutenkin jo ”postlokaalisia”. Pysyvin perhe 
kerääntyi isoäidin ympärille ja monet heistä olivat matriarkkoja, jotka kasvattivat lapsenlapsensa ja pitivät sukun-
sa koossa. Postlokaalisessa yhteiskunnassa isoäitejäkään ei taida enää olla, mutta heidät voidaan korvata laitok-
silla. Rotaatioperhe tarvitsee ympärilleen laitosverkoston, joka pitää huolta siitä, että lasten kehitys vastaa ihmis-
tuotannon tieteellisiä  tavoitteita.  Maailmanympäristö  vaatii  muutenkin yhä kovempia kasvatuskoneistoja,  jotta 
nuoret kykenisivät täyttämään maailmantason koulutusvaatimukset ja ongelmia tuottamatta sopeutumaan postlo-
kaaliseen kulttuuriin. Kilpailun finaalistuessa vanhemmille ei voida enää antaa kasvatusvastuuta ja työvoiman 
tuotannon kannalta on tehokkainta siirtää lopulta koko ihmiskunnan lisääntyminen ja sosiaalistaminen tieteellis-
teknisesti täydellisille reproduktiokeskuksille. Ne voivat hoitaa myös itsenäisten naisten toiveet saada sellainen 
lapsi, jonka he haluavat, ja kenties joskus vielä ilman miesten osuutta hedelmöitykseen. Reproduktiotieteet pe-
lastaisivat maapallon. Ihmiskunnan lisääntyminen voitaisiin hoitaa suunnitellusti ja käyttäen vain parhaita perintö-
tekijöitä. Se olisi finaalista ihmisjalostusta ja geenihygieniaa. Kulttuurin kehitykselle alkaisi uusi kukoistuskausi,  
kun naiset saisivat valita tulevien sukupolvien ominaisuudet ja sopeutumattomien ihmistyyppien lisääntyminen 
vähitellen katkeaisi. Kulttuuri voisi lopultakin tuottaa vain sellaisia ihmisyksilöitä, jotka kykenisivät parhaiten to-
teuttamaan globaalin kehityksen.      
    Parisuhteet käyvät yhä lyhytaikaisemmiksi ja perhetutkimuksen mukaan yhä useammat naiset ovat henkisesti 
liian häiriintyneitä, fyysisesti liian lihavia ja käyttävät liikaa huumeita, jotta heidän lapsensa voisivat syntyä tervei -
nä ja kehittyä tasapainoisiksi aikuisiksi. Yhä suurempi osa äideistä ja isistä ovat sosiaalisesti kyvyttömiä kasvat-
tamaan lapsiaan, ja kyvyttömyyden kierre kasvaa sukupolvi sukupolvelta. Ihmiskunnan reproduktiota ei voi enää 
jättää vapaasti solmittujen avo- tai avioliittojen varaan eivätkä feministien mukaan naiset sukupuoliryhmänä enää 
haluakaan synnyttää, se rajoittaa heidän vapauttaan, yksityisyyttään ja elämänuraansa. Nekin naiset, jotka vielä 
haluaisivat elää vanhanaikaisesti perheessä, eivät enää uskalla ottaa vastuulleen omien lastensa kasvatusta. 
Globaali kilpailuympäristö käy yhä pelottavammaksi eivätkä nuoret tiedä, selviävätkö he itsekään ympäristössä, 
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jossa pysyvää on vain kiihtyvä tieteellistekninen kehitys ja globaalistuminen. Jos yhteiskunta haluaa suojautua 
jatkuvasti lisääntyviltä terveysriskeiltä ja sosiaalisilta ongelmilta, reproduktio on kokonaan uudistettava.
    Uuden kehityksen mallit löytyvät jo nykyisten kansallisvaltioiden kehityksestä. Kansalaisvastuun heikkenemi-
nen ja nuorten miesten huono fyysinen ja psyykkinen kunto ovat jo vaikuttaneet siihen, että yhä useammat maat  
ovat lopettaneet yleisen asevelvollisuuden ja siirtyneet palkka-armeijaan. Samalla tavalla voidaan yleinen äitiys 
korvata ammattiäideillä, jotka ovat ammattisotilaiden tavoin sitoutuneet tehtäväänsä ja saavat lasten synnyttämi-
sestä ja kasvattamisesta toimeentulonsa. Ammattiäideille voidaan asettaa ankarat kelpoisuusvaatimukset ja sa-
malla kieltää synnytys niiltä naisilta, jotka eivät reproduktioehtoja täytä. Väkiluvun lisääntyminen ja työvoiman 
tuottaminen voidaan ulkoistaa ja siirtää teknosysteemien haltuun.
   Ubiikkiyhteiskunnassa koko ihmiskuntaa koskevaa tietoa voidaan hallita ja maapallon ihmismateriaali ottaa 
suunnitelmalliseen tieteellisteknisen ihmistuotantoon. Se olisi luonnollista. Ihmiskunnan lisääntymisestä, huolehti -
si oma globaali teknosysteeminsä, niin kuin kaikista muistakin elämänaloista: kasvatuksesta, koulutuksesta, ter-
veydestä, kulttuurista, tai työvoiman rekrytoimisesta, siirtämisestä ja kotouttamisesta eri puolille mannervaltiota.  
Globaali kehitys korjaisi ne ongelmat, joita kansallisvaltioiden perheinstituutioon ja reproduktioon on syntynyt ja  
ihmislajin evoluutio voisi jatkua. Reproduktiota olisi mahdollisuus säädellä maailmanlaajuisesti, pysäyttää hallit-
sematon väestönkasvu. Ilmastonmuutoksen uhatessa ja luonnonvarojen ehtyessä maapallon väkiluvun rajoitta-
minen on välttämätöntä; luvaton synnyttäminen olisi joka tapauksessa rikos luontoa vastaan. Maapallon pelasta-
miseksi asutusta on tasattava eri alueiden välillä ohjaamalla siirtolaisia maanosasta toiseen, luomalla multikult-
tuureita, gigapoleja, joissa myös asukkaiden geneettinen perimä on kaikkein monipuolisinta. Kun ihmiskunnan 
reproduktiosta huolehtii globaali teknosysteemi, kaikkialle maapallolle voitaisiin tuottaa planetaarinen ihmislaji, 
jonka kasvu ja kehitys vastaisivat maailmantason vaatimuksia. Rotujen ja kansojen väliset ristiriidat katoaisivat. 
    Maailmanlaajuisella ihmistuotannon teknosysteemillä tulee olemaan käytössään kaikki se tieto ja tekniikka, jol-
la hallitaan syntyvyys ja perimän siirto, koko ihmislajin evoluutio. Reproduktio voidaan tehdä niin turvalliseksi, et -
teivät perinnölliset sairaudet enää seuraa ihmiskuntaa eikä lisääntymisessä tarvita miehiäkään. Sukupuolet va-
pautuisivat toisistaan, lasten synnyttäminen voisi jäädä kokonaan naisten teknokulttuuriksi. Mitä kauemmaksi tie-
teellistekninen kulttuuri etenee, sitä todennäköisemmin on hyväksyttävä ”ihmisjalostus” ja uusi eutanasia, estet-
tävä vapaa lisääntyminen; vain valioyksilöt voivat selviytyä tieteellisteknisesti täydellisessä maailmankulttuurissa 
niin maapallolla kuin avaruudessakin. Täydellinen reproduktiotekniikka antaa mahdollisuudet karsia kehityskyvy-
tön ihmisaines jo ennen syntymää ja varmistaa, että vain terveillä yksilöillä on oikeus syntyä ja kasvaa, olla ole-
massa.
    Kasvatuksen teknosysteemi voisi toteuttaa kehitysmeritokratian perimmäiset tavoitteet ja tuottaa täydellisesti  
koulutettuja osaajia ja fyysisesti ylivoimaisia suorittajia kaikkiin maailmankulttuurin tehtäviin. Ei kai kehitysuskon-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 234



non hallitsemassa yhteiskunnassa voida vähempäänkään tyytyä, ja miksi ihmistuotannon tekniikka olisi olemas-
sa? Urheilun alalla kaikkia tieteen keinoja on jo käytetty, eikä mikään voi estää maailman talouseliittiä turvaamas-
ta asemansa jalostamalla omat perillisensä. Reproduktiolaitoksissa voitaisiin ihmistuotanto saada lopullisesti tie-
teellistekniseen kontrolliin ja käyttää hyväksi kaikkea sitä tietoa, mitä esim. biotekniikka, ravitsemustutkimus, ih-
misen fyysisen kehityksen tutkimus, oppimistutkimus ja tehokas koulutus ja harjoitus voivat tuottaa. Reproduktio-
laitos voi lopultakin kehittää ylivoimaisia suoritusyksilöitä kaikkiin urheilulajeihin, sotilas- ja poliisitehtäviin, tieteen, 
taiteen  ja  viihteen  tuotantokoneistoihin.  Ihmismateriaalia  voitaisiin  mitata  yhdenmukaisin  perustein  kaikkialla 
maailmassa ja toteuttaa globaali ihmishierarkia, jossa jokainen kansalainen sijoitetaan omalle paikalleen kasvu-  
ja kehityskoneistoissa. Reproduktion tärkein tehtävä on seuloa ja muokata huippuyksilöt, jotka toteuttavat kult-
tuurin finalisaation. Vain reproduktiota hallitsemalla voidaan eliminoida nykyajan ongelmia kuten yksinhuoltajien 
asema, nuorten syrjäytyminen, nuorisorikollisuus ja kehitysvammaisuus, jonka aiheuttamille kustannuksille ei hy-
vinvointivaltion kadottua enää löydy maksajia, ja pelastaa maapallon luonto.
     Mitä lasten hankkimisesta ja kasvattamisesta vapautetut singlet ja egot sitten tekevät? Erittelevät loputtomasti  
tunteitaan, seksikokemuksiaan, nautintojaan, itsenäisyyttään, elävät globaalin tajuntateollisuuden elämysvirrassa 
ja kuluttavat loputtomasti sitä, mitä tajuntateknikot nimittävät kulttuuriksi. Internetiin maailmankansalainen voi pe-
rustaa todellisen kotisivun, oman kulttuurin, ja elää siellä perhe-elämää, kohdata yhä uusia kumppaneita ja aloit -
taa kaiken yhä uudestaan alusta. Yksilöt siirtyisivät virtuaaliympäristöön, jonka jokainen voisi tehdä itselleen täy-
delliseksi,  jota todellisuudessa ei  olisi  olemassakaan.  Postlokaalisessa maailmassa tajuntateollisuus korvaan 
paikalliskulttuurien yhteisörakenteet ja ihmissuhteet, tuottaa elokuvia, TV-sarjoja ja kirjallisuutta menneisyyden 
avioliittodraamoista, yksinhuoltajista, nuorisorikollisuudesta, kehitysvammaisista, entisajan perhe-elämän ongel-
mista, joita ei postlokaalisessa yhteiskunnassa enää olisi. Ihmiskunta vapautetaan teknokoneistojen armoille. Yk-
silönvapaus, mitä se sitten olisi? Seksuaalista vapautta,  huumevapautta,  tajuntateollisuuden kuluttamista,  ne 
ovat elämänalueita, joiden vapaus ei uhkaa talouskasvua eikä eliittiluokan valtaa. Vapaa kulttuurihuume pitää yh-
teiskunnan pystyssä.
 
Taustaa: Karibian varsin postlokaalisista yhteiskunnista esim. Maarit Forden tutkimukset (Helsingin yliopisto). Korkeateknologissa 
ns. kehittyneissä maissa syntyvyys on laskenut ja väestönkasvu muuttunut negatiiviseksi. Väkiluku laskee Suomessakin, vaikka 
maahanmuuttajat pitävät vielä tilastollisesti kasvua yllä (Wallenius 2003; Finnish Yearbook of Population Research 2011). Samalla  
tavalla on laskenut avioliittojen solmiminen; yhä pienempi määrä maailmankansalaisista tulee olemaan avioliitossa. Toisaalta aviolii -
ton solmimisikä ja naisten synnytysikä ovat nousseet. Suomalaisetkin perheet kokevat, että heiltä puuttuvat tukiverkostot ja ettei  
heillä tahdo riittää voimia lasten kasvattamiseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen LATE-tutkimus 2007–2009). Kansallisvaltiot  
eivät ehkä ainakaan toistaiseksi halua lopettaa väestönkasvua, mutta hyvinvointivaltion kadottua ihmiskunnan suunniteltu reproduk -
tio tulee mahdolliseksi, ja välttämättömäksi. 
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Huumevapaus

 

Tieteellisteknisesti täydelliset teknosysteemit tuottavat postlokaalisen onnen, täyttävät ihmisen  
kaikki fyysiset ja psyykkiset tarpeet. Ongelmat medikalisoidaan ja terapoidaan, siirretään ta-
juntateollisuuden todellisuuteen. Täydellisyys on huumetta, siirtymistä pois fyysisestä todelli-
suudesta, sellaisesta arjesta, jota paikalliskulttuurien ihmiset elivät.

  

Ei elämää ilman huumeita
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Alkoholistuva  kulttuuriympäristö
Kaikkien korkeauskontojen normistossa alkoholin ja huumeiden ”valtaan joutuminen” on ollut synti, josta seurasi 
rangaistus sekä tämän puoleisessa elämässä että kuoleman jälkeen.  Etenkin islam ja buddhalaisuus ovat suh-
tautuneet alkoholiin jyrkän kielteisesti. Euroopan kristillisessä talonpoikaisyhteiskunnassa alkoholi oli lääke tai se 
kuului erityisiin tilaisuuksiin, kuten vuotuisiin juhliin, häihin ja hautajaisiin, jolloin kylä kokoontui yhteen, ja irtaan-
tuminen jokapäiväisistä normeista oli sallittua. Alkoholi oli juhlajuoma tai palkinto, joka tuli ansaita, ja sen tarjoilu  
oli seremonia, jossa samalla tuotiin esille jotain yhteisöllisesti merkityksellistä. Seremoniallinen juominen, ”ryyp-
py”, kuului julkisiin elämänkausi- ja aloitusriitteihin, työjaksojen aloittamiseen tai lopettamiseen, talkoisiin ja tu-
paantuliaisiin, joissa juhlistettiin työn valmistumista. Vielä pitkää suomalainen työmies joi  työviikon päätteeksi 
lauantaisin, silloin se oli ikään kuin ansaittu palkinto kovasta työstä. Vaikka humalahakuista viinan käyttöä on pi -
detty perisuomalaisena, juomista säännöstelivät eettiset normit, alkoholin ”väärinkäyttö”, arkinen juopottelu tai 
julkisella paikalla juominen oli ankarasti paheksuttua. Se oli epämoraalista ja huonon esimerkin antamista nuoril -
le. Maaseudun kansanjuhlissa käytiin juomassa ”nurkan takana” ja kotioloissakaan viinapulloa ei pidetty pöydällä 
vaan pöydän jalan vieressä lattialla.(1
    Postlokaalisessa Suomessa olut on jo arkijuoma, jota saa maitokaupoista, huoltoasemilta, matkailukohteista, 
kaikkialta missä nykyihminen liikkuu. Alkoholi on mukana julkisissa viihdetapahtumissa ja yksityisissä juhlissa. 
Raja arki- ja juhlajuomisen välillä on katoamassa. Monet poikkeavat työn jälkeen ravintolaan päästäkseen irti päi-
vän stressistä ja juominen on siirtynyt yhä enemmän ravintoloista koteihin. Suomalaiseen kalenteriin on vakiintu-
nut kaksikin vuotuista juhlaa: vappu ja juhannus, joiden viettoon kuuluu yleinen, julkinen viinan juonti. Kun monis -
sa kaupungeissa vapautettiin alkoholin käyttö myös julkisilla paikoilla, juhlatavat muuttuivat 1980-luvulla avoi-
meksi juopotteluksi. Kaikista estoista vapaa juominen oli uutta kansankulttuuria; vappuna ja muinakin vuotuisjuh-
lina kansa alaikäisistä nuorista lähtien velloo kaduilla viinapulloineen juopuneina, räyhäten, tapella nahistellen, 
särkien pulloja katuun ja virtsaten porttikäytäviin. Suomalaisissa vapunpäivän bakkanaaleissa ja orgioissa  juomi-
nen, ulostaminen ja seksi saavuttivat mittasuhteet, joihin Euroopan ulkopuoliset kulttuurit eivät ole vielä yl täneet. 
Länsimaissa alkoholi on elintarvike, niin kuin jokapäiväinen ruoka; alkoholin käyttöä rajoittaa oikeastaan vain yksi  
normi: työpaikalla ei huumeita saa olla, koska se haittaa työntekijän suorituksia, työn tuottavuutta, ja aiheuttaa 
ongelmia työyhteisössä. Työ pyritään yhä tarkemmin rajaamaan pois huumekulttuurista mm. tekemällä huume-
testejä ja muutenkin kontrolloimalla yhä tarkemmin uusien työntekijöiden terveys- ja  henkilöhistoria. Eettisestä 
näkökulmasta alkoholin käyttöä rajoittaa ainoastaan kohtuusnormi, ja kohtuutta perustellaan korostamalla liika-
käytön terveydellisiä haittoja yksilölle, egolle itselleen; yhteisöllisillä, moraalisilla tai uskonnollisilla normeilla ei ole 
enää merkitystä.(2
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    Alkoholista on tullut suomalaisten pahin terveysongelma ja juomisen vaikutukset ulottuvat yhä laajemmalle 
työ- ja perhe-elämään. Kaiken kaikkiaan lähes 10 % kaikista suomalaisista, viides osa työikäisistä, on alkoholin  
”suurkuluttajia”; 2010-luvulla suurkuluttajia on naisista  n. 10 % ja miehistä 20 %, suunnilleen puolet enemmän 
kuin työttömiä. Eivätkä alkoholiongelmat ole vähentyneet. Kulttuurisesti suurin muutos on ollut naisten juominen, 
ja nyt on tullut uusi ongelma: vanhuksetkin ovat alkaneet juoda. Täysin raittiiden naisten määrä alkaa olla jo pie-
nempi kuin miesten, esimerkiksi 30–49-vuotiaista naisista on raittiiksi itsensä määritellyt vain neljä prosenttia, 
mutta miehistä seitsemän. Talonpoikaisyhteiskunnassa naiset eivät juoneet juuri ollenkaan, korkeintaan häissä 
juotaessa huomentuoppia, ja ehkä hiukan omissa keskinäisissä kesteissään, kuten varpaisissa, kun he kokoon-
tuivat katsomaan vastasyntynyttä lasta; vielä 1900-luvun alussa vanhempien naisten ainoa huume olivat kamferi-
tipat. Nuoret naiset olivat kokonaan silloisen juomakulttuurin ulkopuolella, ja silloin kun kotipoltto oli sallittua (vuo-
teen 1866) tytöt valvoivat talon viinapannua, koska heidän ei missään tapauksessa odotettu nauttivat alkoholia. 
Vielä toisen maailmansodan jälkeenkin juopuneena esiintyminen oli naiselle häpeä.(3
    Suomessa alkoholin kulutus on jatkanut kasvuaan ja erot miesten ja naisten alkoholin käytössä näyttävät vähi-
tellen häviävän. Vuonna 2004 tehdyn alkoholin veronalennuksen jälkeen alkoholin kulutus kasvoi ja myös ter -
veysongelmat lisääntyivät; puolet työssä käyvistä miehistä (53 %) ja lähes viidesosa naisista arvioitiin alkoholin  
"riskikuluttajiksi", sellaisiksi joille alkoholin runsas käyttö aiheuttaa terveydellisiä riskejä. Alkoholista aiheutunut 
sairaus on jo työikäisten suomalaisten yleisin kuolinsyy; alkoholi on melkein aina (70–80 %:ssa) taustalla väkival-
tarikoksissa ja itsemurhissa, ja joka neljäs tapaturmainen kuolema on sattunut humalatilassa. Turisti- ja ravintola-
palvelut, viihdeteollisuus eivät pyöri ilman alkoholia, se on jo mukana kaikkialla ihmisten elinympäristössä, länsi-
maisen kulttuurin jokapäiväisissä rakenteissa.
    Alkoholin kulutus noudattaa selkeää sääntöä: mitä vapaampaa on alkoholipolitiikka ja mitä halvempaa alkoho-
li, sitä enemmän juodaan ja sitä nuorempana juominen aloitetaan. Suomessa ensimmäinen viinaongelma syntyi  
1800-luvuilla, jolloin viinan kotipoltto oli sallittu. Kun viinan valmistus ja myynti otettiin valtion monopoliksi (1866) 
kulutus väheni noin kolmeen litraan henkilöä kohti vuodessa. Kieltolain kumoamisen jälkeen (1932) kulutusta py-
rittiin vielä rajoittamaan ja jokaisella alkoholin ostajalla tuli olla viinakortti (v. 1944–1970). Suomalaisten alkoholin 
kulutus oli vähäistä, vain noin litra henkeä kohti vuodessa, nuoret etenkään koululaiset eivät viinaa juoneet. Suo-
malaiset olivat Euroopan raittiimpia kansoja ja suhtautuminen suurkuluttajiin, juopotteluun, oli samanlaista kuin 
vielä nykyisin monissa Aasian maissa.
   Suomen alkoholipolitiikka liberalisoitui suuren rakennemuutoksen aikana 1960- ja 1970-luvulla ja Euroopan 
unioniin liittymisen jälkeen Suomi on vähitellen menettänyt mahdollisuutensa ohjailla alkoholin kulutusta. Kään-
nekohta oli 1970-luku, kun ostorajoituksista oli luovuttu ja oluen myynti sallittiin myös ruokakaupoissa. Viinan ku-
lutus alkoi rajusti nousta, 1900-luvun lopulla se oli kymmenkertaistunut ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikym-
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menellä kulutus henkeä kohti nousi 12 litraan (v. 2007 12,3 l) absoluuttista alkoholia vuodessa. Vaikka kulutus 
onkin hiukan laskenut, suomalaiset ovat maailman eniten juovien kansojen joukossa. Myös nuorten juominen 
yleistyi rajusti 1980-luvulla, ja medioissa luotiin kuva humalahakuisesta nuorisosta, vaikka tuolloin teini-ikäisistä 
suurin osa oli raittiitta. Mutta vapaus kasvoi. Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa 30 prosenttia 15–16-vuotiais-
ta tytöistä ja pojista vastasi juoneensa väkeviä alkoholijuomia edeltävän kuukauden aikana; viidesosa niin pojista 
kuin tytöistäkin oli kokenut ensimmäisen humalansa alle 13-vuotiaina. Alkoholin käyttö aloitetaan yhä nuorempa-
na ja myös tytöt ovat alkaneet juoda; tyttöjen ja poikien juomisessa ei ole enää paljon muuta eroa kuin se, että  
tytöt juovat aluksi enemmän, mutta vähentävät juomista aikuistuttuaan, sen sijaan pojat aloittavat vähitellen, 12-
vuotiaista lähtien,  mutta lisäävät  juomistaan aina 25-vuotiaiksi  asti.  Nuorten humalahakuiseen tapakulttuuriin 
kuuluvat nykyisin "bilettäminen", ystävien kesken pidetty juomistilaisuus kotona tai ravintolassa, "festareilla" eli  
musiikkifestivaaleilla käyminen, niissä ohjelmana on musiikin kuuntelu ja juominen, ja kolmantena suomalaiset 
karnevaalit. Yhä useammat vanhemmat (n. 25 %) ovat itse ostaneet lapsilleen alkoholia tai sallivat heidän juovan 
perhepiirissä uskoen sillä tavalla voivansa kasvattaa heidät suhtautumaan alkoholiin asiallisesti ja oppivan koh-
tuullisuuteen. Alkoholia ovat ruvenneet käyttämään myös urheilevat nuoret, eroa muihin nuoriin ei ole eivätkä ur -
heiluvalmentajatkaan ole enää esikuvia tai raittiuskasvatuksesta kiinnostuneita, he käyvät ravintoloissa juhlimas-
sa useammin kuin muut suomalaiset. Huumeet kuuluvat ammattiurheilijoiden, rocktähtien ja muiden nuorisoido-
lien elämään; kulttuuriheerosten julkisiin ja yksityisiin voiton ja menestyksen juhliin.(4
   Suomalaiset kulttuurintutkijat voisivat joskus seurata jonkun maakuntalehden paikallisuutisia, niitä jotka kerto-
vat, mikä paikallisen ihmisen elämässä on uutisen arvoista, mitä tapahtuu todella. Esimerkiksi sanomalehti Kes-
kisuomalaisessa ei näytä olevan juuri muita paikallisuutisia kuin kiinni saadut rattijuopot, autokolarit, ravintolatap-
pelut, jotka jatkuvat kadulla sulkemisajan jälkeen, puukotukset ja tapot juopotteluporukoissa. Paljon on uutisia  
myös ilkivallasta, tihutöistä, tahallisesti sytytetyistä tulipaloista, jostakin yhteiskunnan vastaisuudesta, jolle ei ole 
muita purkautumisteitä kuin yhteisen ympäristön tuhoaminen. Kulttuuriuutiset koskevat pääasiassa viihdettä, is-
kelmämuusikoiden elämää. Näin toteutuu vapauden ja yksilöllisyyden kulttuuri. Ja muutenkin. Nykyajan matkailu-
mainoksessa ei enää ylistetä paikallista kulttuuria, vaan paikallista luontoa ja ravintolapalveluja. Maaseutuyhtei-
söjen  asukkaiden  elinympäristöä näyttäisivät  siis  hallitsevan aggressiiviset,  huumehumalaiset  kanssaihmiset, 
viihde, viha ja kuolema.(5 Jos luontoiskulttuureissa olisi tapahtunut samaa, evoluutioantropologit ja -arkeologit 
saisivat todella syyn leimata menneisyys primitiiviseksi tarvitsematta väen väkisin etsiä viitteitä ihmissyönnistä ja 
ihmisuhreista. 

1) Maaseudun viinankäytöstä: Apo 2001; Peltonen – Kuusi – Kilpiö 2006. Raitasalo 2008.
2) Alkoholikulttuurista: Denzin 1995; Nurro 1996; Toiviainen 1997; Sulkunen – Alasuutari – Nätkin – Kinnunen 1997; Valverde 1998; 
Kujasalo – Nykänen 2005; Järvinen – Room 2007. 
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3) Alkoholitilastoista: Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) tilastot; Pohjoismainen alkoholitilasto 2009; 2011.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot. Juomatavoista on päälähteinä ollut: Mäkelä – Mustonen – Tigerstedt 2010; Mäkelä –  
Mustonen – Huhtanen 2009; Mustonen – Mäkelä – Huhtanen 2009. Huhtanen – Miekkala – Mustonen – Mäkelä 2011; Päihdetilas-
tollinen vuosikirja 2008. ESPAD, the European school survey project on alcohol and other drugs.
4) Erityisesti nuoret: Lintonen 2001; Tigerstedt 2006; 2007; Järvinen – Room 2007; Niemelä 2008; Rimpelä et al.  2007; Nuorten 
päihteiden käyttö Suomessa 1995–2007 (ESPAD) 2009.
5) Vrt. Ruuskanen 2010.

Huumeet länsimaisessa yhteiskunnassa
Suomessa niin kuin muuallakin länsimaissa opiaattiset ja puhtaasti kemialliset huumeet levisivät nuorten keskuu-
teen suuren rakennemuutoksen aikana 1960–1970-luvulla. Niiden käyttö on Suomessa ollut melko vähäistä, uu-
tuuden viehätyksen kadottua; 1990-luvulta lähtien käyttäjien määrä alkoi tasaisesti nousta mutta tasaantui 2000-
-luvun alussa. Tutkimuksista media tuo useimmin esille lukuja siitä, kuinka moni on kokeillut huumeita, ollut siis  
tekemisissä niiden kanssa, vaikkei ole jatkanut sen pitemmälle. Kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa on 
kannabista kokeillut 11 prosenttia 15–16-vuotiaista nuorista, koko Euroopassa joka viides (2007), mutta vakitui -
sesti käyttäviä ei näin nuorissa ikäluokissa vielä ole eivätkä huumeet kuulu nuorisokulttuuriin samalla tavalla kuin 
alkoholi, lukuun ottamatta joitakin nuorisoryhmiä, kuten metalli- tai konemusiikin harrastajat, joiden musiikkifesti -
vaaleilla huumeet kuuluvat ilmapiiriin. Nykyisin 15–24-vuotiaista nuorista tytöt ovat alkaneet käyttää huumeita 
enemmän kuin pojat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän raportin mukaan kannabiksen käyttö on 
Suomessa lisääntynyt 2000-luvulla (40 %) etenkin 25–34 -vuotiaiden miesten keskuudessa. Suomessakin koulu-
laisten humalajuominen, nuuskaaminen ja kannabiskokeilut ovat yleistyneet ja asenteet huumeita kohtaan muut-
tuneet sallivammiksi. Markkinoille ilmestyy jatkuvasti uusia kemiallisia aineita ja lääkkeitä, jotka on luokiteltu huu-
meiksi; tuotevalikoima kasvaa ja kehittyy. Huumeet ovat kuuluneet delokaalistumiseen ja tulevat ilmeisesti ole-
maan myös osa postlokaalista nuorisokulttuuria.(1
    Kulttuuriantropologit ovat todenneet, että ihminen on kaikkialla ja kaikkina aikoina halunnut huumata itsensä, 
myös alkuperäiskansat ovat aina löytäneet huumeita omasta luonnonympäristöstään. Omavaraisissa paikallis-
kulttuureissa huumeet eivät kuitenkaan ole olleet suuri ongelma, ennen alkoholin kaupallista leviämistä. Länsi-
maissa huumeiden käytön historia alkaa vasta 1800-luvulta, jolloin oopiumia alettiin käyttää lääkkeenä mitä eri -
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laisimpiin sairauksiin ja siirtomaavalloista etenkin Englanti  levitti  oopiumunikon viljelyä laajoille alueille Aasian 
vuoristoihin. Brittiläinen imperiumi kävi kaksikin ns. oopiumsotaa (1840–1842 ja 1856–1860) pakottaessaan Kii-
naan tuottamaan oopiumia; se oli tuon ajan brittiläistä kauppapolitiikkaa. Kahden viimeisen vuosisadan aikana al-
koholi- ja huumekauppa on lähes tuhonnut pienet alkuperäiskansat kaikilla mantereilla, näin oli käydä myös poh-
joisille suomalais-ugrilaisille kansoille. Kun alkuperäiskansat menettivät omaehtoisen kulttuurinsa, huumeet tuli -
vat tilalle.(2
    Modernin huumekaupan historia aloitetaan Vietnamin sodasta, jossa amerikkalaiset sotilaat oppivat oopiumin 
käytön;  se oli  ainakin käännekohta ja sieltä länsimaat saivat  takaisin ongelman, jonka ne itse ovat luoneet.  
USA:sta huumeiden käyttö levisi nuorten keskuuteen kaikkialle modernistuviin länsimaihin, se oli osa hippimuotia 
ja rokkikulttuuria. Huumeiden kriminalisointi niin Amerikassa kuin Euroopassakin johti maailmanlaajuiseen laitto-
maan huumekauppaan, sen osuuden globaalissa taloudessa arvellaan olevan jo yhtä suuri kuin öljyteollisuuden.  
Vietnamin sodan jälkeen unikon viljelystä tuli nopeasti monille Aasian vuoristokansoille turvallinen toimeentulon 
lähde, jonka avulla ne saattoivat sopeutua moderniin raha- ja markkinatalouteen. Läntiset suurvallat ovat kaikin 
keinoin yrittäneet lopettaa unikon viljelyn ja siinä on onnistuttukin, mutta se johtuu paljolti siitä, että  kemialliset ai -
neet, kuten amfetamiini, ekstaasi ja LSD ovat syrjäyttäneet oopiumpohjaiset huumeet.
    Globalisaation edetessä nuorten huumeiden käytöstä on 1990-luvulla tullut ongelma myös Aasiassa. Sitä en-
nen oopiumin käyttö on siellä ollut samantapaista kuin länsimaissa alkoholin juominen agraarikulttuurin aikana.  
Se oli keski-ikäisten miesten ongelma, naiset ja nuoret eivät huumeita käyttäneet, eikä niillä muutenkaan ollut 
suurta merkitystä agraarikylien elämässä. Huumeisiin turvautuminen ja niihin pakeneminen kuuluu koulutusyh-
teiskuntaan, jossa nuoret joutuvat kilpailemaan koulussa, yliopistossa ja hakiessaan paikkaa työelämässä. Eu-
roopan ulkopuolisten maiden näkökulmasta huumeet ovat länsimaista rappiokulttuuria, jonka ne pyrkivät kaikin 
keinoin torjumaan. Monissa Aasian maissa huumerikoksista annetut tuomiot ovat erittäin kovia, niiden ammatti-
maisesta levittämisestä voi saada elinkautisen, jopa kuolemantuomion. Huumeet seuraavat kulttuurin delokaalis-
tumista ja kiertävät kansainvälisen talouskehityksen mukana maailmaa; nykyisin länsimainen turisti löytää huu-
meitaan kaikista suosituista matkailukohteista, mihin hän sitten meneekin.
    Nuorten huumeiden käyttö on nykyisin kaikkialla uhka, jota media käyttää hyväkseen tuottaessaan uutisia  
huumenuorista, kansainvälisen mafian ja poliisin kilpajuoksusta, kaikkialle leviävästä huumepahuudesta. Samal-
la nimen omaat tiedotusvälineet jakavat huumevalistusta, kirjoituksissaan toimittajat kertovat lukijoille, minkälai-
sia huumeita on saatavilla ja miten niitä käytetään. Informaatioyhteiskunnassa huumetieto leviää tehokkaasti  
nuorten keskuuteen. Huumehoitoon hakeutuneet ovat pääasiassa koulunsa keskeyttäneitä, työttömiä, yksin asu-
via tai asunnottomia alkoholin ja huumeiden sekakäyttäjiä, joilla on usein lisäksi joku vakava sukupuolitauti. Hei-
hin ovat kasautuneet nykykulttuurin ongelmat. Huumeet yhdistetään prostituutioon, ”ihmiskauppaan”, ja muuhun 
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rikollisuuteen. Media on markkinoinut kauhukuvia huumeiden käyttäjistä ja niiden levittäjistä, ja luonut poliiseista 
nykyajan sankareita, jotka taistelevat perimmäistä pahuutta vastaan. Tässäkään taistelussa ei ole voittajaa.
    Huumeiden ympärille on kasvanut pelon ilmapiiri. Kaikkialla maailmassa vanhemmat ovat huolissaan siitä, et -
teivät vain heidän lapsensa joutuisi huumeiden kanssa tekemisiin, putoaisi pois koulusta ja menettäisi tulevai -
suuttaan. Pelko on erittäin suuri sellaisissa maissa, joissa ei ole yleistä sosiaalihuoltoa eikä kaikilla eläkkeitä-
kään, vaan lasten odotetaan pitävän vanhemmistaan huolta. Kun lapsia on nykyisin vain yksi tai kaksi, lapsensa 
huumeisiin menettäneiltä äideiltä ja isiltä katoaa vanhuuden turva, ja kaikki uhraukset, jotka he ovat tehneet kou-
luttaessaan lapsensa, menevät hukkaan. Huumeiden pelko on levinnyt kaikkiin maihin ja kaikkiin yhteiskunta-
luokkiin, se synkentää perheiden elämää enemmän kuin aids tai joku muu nykykulttuurin uhka. Tähän pelkoon  
nojaa nykyinen maailmanlaajuinen huumepolitiikka, huumeiden käytön ja niiden levittämisen kriminalisointi.

1) Tanhua – Virtanen – Knuuti – Leppo – Kotovirta 2011; Metso – Winter – Hakkarainen 2012; Kainulainen 2009. Nuorten päihtei-
den käyttö Suomessa 1995–2007 (ESPAD-projekti) 2009. Suomessa lasketaan olevan kaikkiaan noin 30 000 huumeiden käyttä jää 
(0,6 %), joista vajaat puolet on ongelmakäyttäjiä.  EMCDDA  Annual report on the state of the drugs problem in Europe (Internet 
15.11.2012).
2) Huumeiden historiasta Ylikangas 2009. Yleisesti: Escohotado 1999; Davenport-Hines 2004.

Huumekulttuurin finalisaatio
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Huumepolitiikan tulevaisuus
Länsimaisissa kulttuureissa yhä useammat ihmiset haluavat pois siitä ympäristöstä, jossa he elävät, haluavat  
täyttää tajuntansa viihteellä, huumeilla, kadota epätodellisuuteen, virtuaalimaailmaan. Tulevaisuuden kulttuuri on 
ilmeisesti  huumetta,  stimulaatioita,  addiktioita,  ekstaasikokemuksia,  tajuntateollisuutta,  joka siirtää katsojat  ja 
kuulijat pois omasta elämän todellisuudesta. Postlokaalisessa kulttuurissa maailmankansalaiset todennäköisesti 
vapautuvat kaikista huumeenkäytön rajoituksista. Täydellinen kulttuuri on huumetta. 
    Viime aikoina monet kansalaisjärjestöt ja alan tutkijat ovat tuoneet yhä uudestaan julki, että kansallisvaltioiden 
huumepolitiikka on ollut ristiriitaista ja tuloksetonta. Se on perustunut erilaisten valvontakoneistojen pyrkimyksiin  
säilyttää asemansa ja tehtävänsä enemminkin kuin todellisiin tuloksiin. Perinteiset huumeet, viina ja tupakka, 
ovat olleet sallittuja ja Suomessakin valtio on monopolisoinut alkoholin valmistamisen ja pitänyt sen myynnin pit-
kään yksinoikeutenaan. Alkoholin valmistuksella on länsimaiden taloushistoriassa ollut tärkeä asema; hyvin moni 
1800-luvun suomalainenkin suurteollisuusmies on hankkinut alkupääomansa perustamalla viinatehtaan. Uudet 
kemialliset huumeet ilmeisesti uhkaavat tuottoisaa alkoholi- ja olutteollisuutta, jopa viininviljelyä, jota Euroopan 
maat ovat tukeneet kansallisesti merkittävänä elinkeinona.
    Kemiallisten huumeiden kriminalisointia on perusteltu väittämällä, että ne ovat vaarallisempia kuin alkoholi ja 
johtavat käyttäjänsä väistämättömästi  fyysiseen ja psyykkiseen riippuvuuteen, käyttäjänsä elämän tuhoutumi-
seen.  Nämä väitteet ovat puolitotuuksia, joita ei ole voitu osoittaa kiistattomasti todeksi. Toistaiseksi on vaiennet-
tu ne tutkijat, jotka vaativat huumeiden asettamista samaan asemaan kuin alkoholi. Monien asiantunti joiden mu-
kaan kemialliset huumeet eivät ole sen vaarallisempia kuin alkoholikaan eikä huumeriippuvuudesta vapautumi-
nen ole sen vaikeampaa kuin päihderiippuvuudesta tai tupakasta vapautuminen; rangaistuksilla ei huumeiden 
käyttäjiä saada lopettamaan. Suomenkin lainsäädännössä huumeiksi luetaan kategorisesti kaikki huumaavat ai-
neet, myös ns. miedot huumeet, kuten kannabis (hamppu), kokapensaan lehdet tai khat, jotka ovat kuuluneet 
vanhoihin kulttuureihin ja verrattavissa pikemmin nautintoaineisiin siinä kuin viinikin.(1 
    Muutaman tuhannen huumeiden käyttäjän riippuvuudesta ja elämänmuodosta on Suomessakin tehty suuri yh-
teiskunnallinen ongelma, antikulttuuri, joka uhkaa tieteellisteknisen meritokratian hyvää elämää. Vahvojen huu-
meiden käyttäjiä voitaisiin hoitaa ja vieroittaa lääkkeillä, mutta esim. Suomessa terveyspalveluja antavat laitokset 
eivät halua sitä tehdä ja yksityiset lääkärit menettävät helposti oikeutensa, jos ryhtyvät jakamaan huumepotilail-
leen korvaavia lääkkeitä. Alkoholin ja muiden huumeiden käyttäjiä ei voida ohjata pakkohoitoon, ei edes raskaa-
na olevia äitejä, se loukkaisi huumeiden käyttäjien ihmisoikeuksia. Huumeongelman ratkaisu on siirretty tulevai-
suuteen. Tutkimuksen mukaan huumerikollisuutta on mediassa paisuteltu ja käytetty perusteluna, kun poliisille 
on annettu uusia valtuuksia. Huumesodasta on tehty samanlainen suuri yhteiskunnallinen taistelu kuin sodasta 
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terrorismia vastaan. Tässä sodassa maailman valtiot näyttävät häviävän. Asiantuntijoiden mielestä huumeiden 
vastaista taistelua ei pitäisi kohdistaa yksittäisiin käyttäjiin, vaan kansainväliseen huumekauppaan ja siihen kult -
tuuriin, jotka nuorten huumekokeiluja ruokkivat.(2
    Nykyisen kaltainen huumeiden kriminalisointi pitää pystyssä järjestäytynyttä rikollisuutta ja pyörittää yhä kas-
vavia valvontakoneistoja, niiden omaa sisäistä kehityskulttuuria, muttei kykene juurikaan lieventämään huumei-
den käyttäjien ja heidän perheittensä kärsimyksiä. Sitä paitsi näillä alueilla kansallisvaltiot taistelevat globaalistu-
mista ja massakulttuurin finaalistumista vastaan. Ja joutuvat ennen pitkää tappiolle. Maanosapoliitikot ylistävät  
Schengenin-sopimusta, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden matkustaa vapaasti  EU:n alueella, mutta sa-
manaikaisesti luodaan mm. huumemafian pelosta yhä kehittyneempiä kontrollivälineitä, biopasseja, mikrosiruja 
ja etsintälaitteita. Nimenomaan huumepolitiikka palvelee mantereen laajuisten kontrollivaltioiden rakentajia; ku-
vaavaa on, että esim. EU:ssa halutaan pitää kiinni tiukasta huumeiden kriminalisoinnista, vaikka alkoholia koske-
vat rajoitukset on käytännössä kokonaan poistettu.
     Länsimaisen kulttuurin finalisaatio johtaa kannabiksen ja vähitellen kaikkien huumeiden täydelliseen vapautta-
miseen; opiaattiset niin kuin kemiallisetkin huumeet on muutettava laillisiksi lääkkeiksi. Kannabis ei ole vaaraton 
huume, se ilmeisesti laukaisee tai vahvistaa sellaisten käyttäjien psyykkisiä ongelmia, joilla niitä olisi joka tapauk-
sessa, mutta puolustajiensa mielestä se on kuitenkin vaarattomampi kuin tupakka ja alkoholi. Kannabista vastas-
sa ovat vanhat "kulttuurihuumeet", joiden ympärille on syntynyt jatkuvasti keskittyvä maailmanlaajuinen tupakka-, 
olut-, viini- ja alkoholiteollisuus. Kannabis olisi halpa tuote, sitä jokainen voisi kasvattaa kotonaan niin kuin elin -
tarvikkeita, se olisi uutta rahvaan kulttuuria. Nykyajan huumesodassa osapuolina ovat kansallisvaltioiden kontrol-
likoneistot ja laiton huumekauppa, delokaalinen ja postlokaalinen kulttuuri. Globaalissa taloudessa laitonta huu-
mekauppaa ei saada loppumaan, se sisältyy tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, eikä kuihtuvilla kansallisval-
tioilla ole mahdollisuuksiakaan taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan muuten kuin ottamalla huumeiden 
valmistus ja myynti yhteiskunnan hallintaan. Maailmantalouden kannalta on epärationaalista kieltää kemialliset  
huumeet, kun kulttuuri kokonaisuudessaan elää mielihyvän tuottamisesta, tajuntateollisuudesta. Ennen pitkää 
yhteiskunnat alkavat itse valmistaa ja myydä huumeita niin kuin psyyken lääkkeitäkin, ne tulevat kuulumaan 
postlokaalisen ihmisen elämän hallintaan ja tekevät massakulttuurista täydellisen. 

1) Kinnunen 2008. Suomessakin yritetään rajoittaa huumeiden käytön haittoja mm. jakamalla ilmaisia ruiskuja (Tammi 2007). 
2) Hakkarainen – Perälä – Metso 2011. Internetissä on asiantuntijajärjestöjen ja kansalaisliikkeiden vetoomuksia mietojen huumei-
den vapauttamisen puolesta, esim. 
http://www.globalcommissionondrugs.org/Documents.aspx; http://www.drugpolicy.org/facts/drug-war-numbers; 
http://www.tni.org/report/legislative-innovation-drug-policy; http://idpc.net/publications/failure-regime-selected-publications
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Tajunnan pysyvä onnellisuustila
Kansainvälisen vertailun mukaan masennus on yleisintä keski-iässä, kun ihminen alkaa lähestyä 50.-vuottaan, 
ikäjakautuma olisi samanlainen kaikenlaisissa yhteiskunnissa ja riippumatta siitä, onko ihmisen elämä ulkonai-
sesti mitattuna mennyt hyvin vai huonosti. Masennus kuuluisi siis luontaisesti tiettyyn ikäkauteen ja sen taustalla  
olisi tulevaisuuskriisi.  Keski-iässä ihminen joutuu lopullisesti toteamaan, ettei hänellä ole enää edessään sen 
suurempaa tulevaisuutta ja luopumaan niistä nuoruuden haaveista tai suurista päämääristä, jotka hän on elämäl-
leen asettanut. Onnellista aikaa olisi nuoruus, jolloin ihmisellä on ”elämä edessään”, ja toisaalta vanhuus, jolloin 
suuria tulevaisuuden odotuksia ei enää ole ja ihmisen on kerättävä onnellisuutensa niistä pienistä asioista, jotka 
hänellä on läheisyydessään. Tällainen elämän kaari näyttää länsimaisissa yhteiskunnissa nyt murtuneen. Ma-
sennusta ovat alkaneet kokea niin nuoret kuin vanhatkin, siitä on tullut kulttuurisairaus, joka seuraa ihmistä pu-
berteettikriiseistä aina hänen viimeisiin ikävuosiinsa saakka.(1
   Masennuslääkkeitten käyttö on Suomessa kymmenkertaistunut parinkymmenen vuoden aikana. Arviolta 10 % 
aikuisista suomalaisista käyttää ns. onnellisuuspillereitä, joista 2000-luvulle tultaessa on kasvanut eniten myyty 
reseptilääke eikä ikäluokkien välillä ole oleellista eroa. Huumeiden käyttäjiin verrattuna psyyken lääkkeiden käyt-
täjiä on kymmenkertainen määrä. Länsimaisessa yhteiskunnassa – kehitysuskon paratiisissa – liian moni on ka-
dottanut onnellisuutensa, ennen kaikkea nuoret ovat alkaneet reagoida fyysisesti vieläpä sellaisilla tavoilla, joita 
ei aikaisemmin tiedetty olevan olemassakaan. Lääkkeillä hoidetaan yhä useampia nuorten ongelmia, kuten syö-
mishäiriöitä – anoreksiaa ja bulimiaa – jopa liiallista vilkkautta eli ADHD-oireyhtymää; ne ovat kaikki uusia sai-
rauksia, jotka urbaani länsimainen elinympäristö on synnyttänyt. Nuorten masennus alkaa lukiossa ja jatkuu yli-
opistossa, vielä suurempia ongelmia on niillä, jotka jäävät koulutuksen ulkopuolelle ja putoavat jo nuorina järjes-
telmästä. Tilastojen mukaan joka neljännellä suomalaisnuorella on psyykkisiä vaikeuksia, jotka haittaavat hänen 
koulumenestystään ja heijastuvat uranvalintaan. Masentuneisuus vähentää työkykyä, aiheuttaa itsemurhia, alen-
taa hänen perheensä ja läheistensä elämän laatua niin kuin alkoholismikin. Masentuneisuus vaivaa yhä enem-
män myös vanhuksia ja heidänkin hoidossaan yleistyvät psyyken lääkkeet. Julkisuudessa esitettyjen kauhuku-
vien mukaan hoitolaitoksissa säästetään työtä ja vaivaa pitämällä vanhukset lääkkeillä rauhallisina, onnellisuus-
tilassa.(2
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   Nykykulttuureissa nuoret  joutuvat liian varhain kilpailuympäristöön ja tekemään valintoja,  jotka vaikuttavat 
kauas  heidän  tulevaisuuteensa.  Perheinstituution  rappeutuessa  lasten  kotiympäristöstä  puuttuu  henkinen  ja 
usein aineellinenkin turva. Koululaitoksesta on tehty suoritusympäristö, jossa ei ole edes entisajan kaltaista luok-
kayhteisöä eikä pitkäaikaisia ihmissuhteitakaan. Omassa kilpailuympäristössään nuorten niin kuin aikuistenkin 
on selviydyttävä yhä enemmän yksin, vailla muiden tunnustusta ja henkistä tukea. Tulevaisuuden megapoleissa 
yksinäisyys, syrjään jäämisen ja epäonnistumisen kokemukset kuuluvat ilmeisesti jo kulttuuriin ydinrakenteisiin. 
Tilastojen mukaan psyyken lääkkeitä käytetään vähemmän Suomen pohjoisilla syrjäseuduilla kuin kasvukeskuk-
sissa,  ikään kuin taloudellinen kehitys tai  aineellinen hyvinvointi  tuottaisi  henkistä pahoinvointia.  Kehittyneillä 
alueilla, metropoleissa, on yhä enemmän ristiriitoja ja kateuden kohteita, epäonnistumisen tunteita, alemmuus-
komplekseja, jotka hoidetaan huumeilla ja lääkkeillä. Yhteiskunnan ammattiauttajat kiistelevät siitä, onko lääke-
hoito tehokkaampi kuin terapia ja voidaanko psykiatrinen hoito korvata uusilla psyyken lääkkeillä? Psykoterapiaa 
edustavat uskovat, etteivät lääkkeet ole perimmäinen ratkaisu ihmisen mielen sairauksiin. Medikalisaatio, yhteis-
kunnan ongelmien lääketieteellistäminen ja ”lääkkeistäminen” kuitenkin jatkuu. Mielialalääkkeet ovat uusia tie-
teellisteknisiä  välineitä,  joita  postlokaalinen  kulttuuri  tarvitsee  saadakseen  yhä  useammat  kansalaisensa 
sopeutumaan omaan kohtaloonsa. Ilman niitä yhä useammat ihmiset eivät jaksaisi kestää elämänsä paineita, 
näköalattomuutta ja omaa merkityksettömyyttään.
   Postlokaalinen ihminen on osa maailmanverkostoa, jolla ei ole ulkorajaa tai ulkopuolta. Omassa digitaalitodelli-
suudessaan hän voi etsiä virtuaalista viihdettä tai mielihyvää, käydä vuorovaikutteista keskustelua koko maail-
man kanssa, kuvitella olevansa omaehtoinen ja itsenäinen. Uudet sukupolvet ovat jo lapsuudestaan lähtien ”on 
line”, verkoissa läsnä, lapsesta lähtien tieteellisteknisten mainos- ja vaikuttamiskoneistojen kohteena, tajuntatek-
nikkojen  luomassa  kaupallisessa  kasvuympäristössä.  Kaupallinen  mainosteollisuus  on  oma tieteellistekninen 
tuotantokoneistonsa, joka tuottaa viimeisintä tieteellisteknistä tietoa siitä, kuinka eri kuluttajaryhmiin vaikutetaan, 
kuinka synnytetään muoti tai kulutustrendi; lasten ja nuorten yhteinen pukeutumis-, musiikki- tai harrastusmuoti, 
”mä haluun” -ilmiöt, nuorisokulttuuri. Mainokset kohdistetaan ensisijaisesti nuoriin, niille ikäluokille, joilla ei ole 
muuta omaa kulttuuria kuin matkiminen, jengeissä kulkeminen. Nuorille suunnattu mainos kasvaa korkoa, kerran 
opittu itsensä pukeminen, muodin ja tajuntateollisuuden seuraaminen jatkuu vanhemmallakin iällä. Myös kaupan 
organisaatiot  pyrkivät  kasvattamaan jäsenensä,  kuluttajaihmisen,  ja  seuraamaan hänen kuluttajanelämäänsä 
aina vanhuuteen asti.(3 
    Kaupallinen kulttuuriteollisuus on keskittynyt suurten englantilaisten ja amerikkalaisten mediakonsernien käsiin 
ja keskittyminen jatkuu, angloamerikkalainen kulttuuri-imperialismi on tiedotusvälineiden ja niiden tuottaman tie -
don omistamista. Suomenkin uutismedia ja viihdeteollisuus ovat riippuvaisia siitä, mitä länsimaiset uutistoimistot 
tai TV- ja elokuvateollisuus tuottavat, ne määrittelevät tajuntateollisuuden formaatit, rakenteet ja sisällön, kaiken 
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sen ”kehityksen”, jota meillä taide, tiede ja viihde kulloinkin seuraavat. Postlokaalisessa maailmassa kulttuurista 
tulee oma universaali teknosysteeminsä, joka myy rakenteeltaan samanlaista kaupallista kulttuurituotantoa, kulu-
tusta ja viihdettä, huumetta. Uusi ihminen etsii ainutlaatuisuuttaan mielikuvayhteiskunnasta, jossa tajuntateolli-
suus myy unelmia: ystävyyttä ja rakkautta tai myötätuntoa, mielenrauhaa ja itseuskoa. Digitaalisten verkostojen 
todellisen kulttuuriympäristön tuottavat tajuntateknikot, ihmisen mielen käsittely on sekin tiedettä, tutkittua vaikut-
tamista, ihmislajin psyyken systemaattista manipuloimista. Postlokaalinen kuluttaja voi kokea ostamisen iloa ja 
tyydytystä rajattomissa tunteiden ja tajuntatilojen ostoskeskuksissa.
   Verkostoissa nousevat esille produktiiviset narsistit, joilla on kyky tuottaa digitaalisia innovaatioita, manipuloida 
kokonaisia markkinoita. He ovat mielen insinöörejä, jotka osaavat tehokkaimmin työntää vaikuttamista nettisivuil-
la surfaajien tajuntaan, mobiililaitteisiin. Heitä seuraavat postlokaaliset minäihmiset, jotka tekevät nettisivuja  ja  
”dooglingeja” itsestään, omasta ajattelustaan, persoonastaan. Digitaalisessa maailmassaan postlokaaliset me-
diaseikkailijat  ja elämysten kuluttajat elävät ”vuorovaikutteista” verkkoelämää, puhuvat loputtomasti  itsestään, 
omista tunnetiloistaan, paljastelevat, syyttävät, pilkkaavat ja solvaavat. Omalla tietokoneellaan postlokaalinen ih-
minen voi analysoida ja tuottaa mielentilansa, terapoida ahdistuksensa, samastua nettihahmojen tunne-elämään. 
Internetistä  on  tulossa  kulttuuriareena,  jossa  erilaiset  exhibionistit  esittävät  kulttuuria  eikä  kukaan  enää  tie-
dä, mikä on vakavaa, todellista tai totta. Planetaarisessa verkostossa ei ole enää yhteisöä, joka ylläpitäisi moraa-
lia; maailmankansalainen saa liikkua rajattomassa normittomuudessa, tyydyttää egoaan tai bodyaan, paeta epä-
todelliseen, tai toteuttaa itseään vaikkapa  palvomalla, fanittamalla omaa elämää suurempia suorittajia, maail-
mantähtiä. Postlokaalinen ihminen tulee yhä enemmän riippuvaiseksi, jostain ulkopuolisesta, huumeista, peleis-
tä, kulteista, mielihyvästä; tunteakseen elämänsä mielekkääksi tai olevansa olemassa ihmisen on addiktoituva 
johonkin suorittamiseen, täydellisyyden mukana olemiseen, ekstreemikokemukseen.(4
   Globaali talous on vielä kovempi kilpailuympäristö kuin kansallisvaltio. Tulevaisuuden rankinglistat ovat jo pla-
netaarisia,  voitot  ja  tappiot  ovat  suuremmat kuin missään aikaisemmassa yhteiskunnassa.  Ja ilmeisesti  yhä 
enemmän tulee olemaan niitä, jotka pakenevat huumemaailmaan, rajattomaan epätodellisuuteen. Mikä merkitys 
kuluttavalla massaihmisellä voisi ollakaan meritokratian kehityskulttuurissa, josta on kasvanut pelkkä suuruushie-
rarkia, suorittajaheerosten ja ihmisjumalien panoraama. Mediajulkisuuden ulkopuolelle jäänyt ”tavallinen ihmi-
nen”, ”tavis”, putoaa yhä matalammalle, katsomoon, yhä kapeampaan lokeroon eikä voi vaikuttaa muuhun kuin 
omaan senhetkiseen tilaansa. Keskittymällä itseensä ihminen voi rajata pois ympäristön, joka on liian suuri ja tie-
teellisteknisesti liian kehittynyt, jota hän ei voi enää hallita. Vapautettu, yksityistetty ja yhdenmukaistettu maail-
manihminen on globaalin kulttuurin kuluttaja, jota hallitaan tajuntatekniikalla, kulttuurihuumeella, mielihyvän mieli-
kuvilla.
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    Paikattomassa ja yhteisöttömässä kulttuurissa ihminen tulee yhä riippuvaisemmaksi psykokoneistoista, jotka 
tulkitsevat yksilöiden ongelmat, antavat heille oikeat elämänarvot, tieteellisteknisesti oikean identiteetin. Onnelli -
suuden tuottaminen synnyttää kokonaisen lääketieteen ja -teollisuuden haaran, joka kehittää uusia psykotuottei-
ta jokapäiväiseen käyttöön. Ilmeisesti tulevaisuudessa huumeista ja psyyken lääkkeistä tulee kulttuurin välineitä, 
joilla saavutetaan täydellinen onnellisuus. Kemialliset huumeet tukevat kulttuurihuumeen tuottamista ja myymis-
tä; alkoholi ja erilaiset huumeet kuuluvat jo osana massakonsertteihin ja muihin uuden sukupolven viihdemuotoi-
hin. Huumekulttuurista kehittyy globaalien massojen elämänmuoto, jonka varassa planetaarinen tajuntateollisuus 
jatkaa kasvuaan. Ilman jokapäiväisiä huumeitaan ihmiset eivät jaksaisi kestää omaa syrjään sysättyä elämään-
sä. 
   Finalisaation edetessä huumekulttuuri tukee tehokkaasti elinkeinoelämää ja maailmantalouden kasvua; ihmi-
sen onnellisuuden tuottamisesta saattaa kasvaa eräs uuden globaalin hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä teol-
lisuussektoreista,  globaali  teknosysteemi,  joka tuottaa yhä enemmän onnellisuuslääkkeitä,  mielihyvätuotteita; 
huumekeskuksia ja hoitolaitoksia, joissa ihmistä palvellaan, viihdytetään ja valvotaan. Yhä suurempi osa postlo-
kaalisista ihmisistä unohdetaan vapauteensa, vapaisiin seksisuhteisiin, vapaisiin huumeisiin, vapaaseen yksinäi-
syyteensä. Kulttuurihuumeiden kuluttajat voivat siirtyä vaikkapa kuntokeskuksista huumekeskuksiin, täydellistää 
vuoroin fyysistä hyvinvointiaan, vuoroin psykedeelistä vastaanottokykyään. Narsissoituva ihminen voi keskittyä 
kokonaan omaan bodyynsa, tehdä itsestään fyysisen ja psyykkisen keskipisteen, tärkeintä ei ole enää se mitä  
yksilö on, vaan mitä hän kokee. Virtuaalielämysten ja huumekokemusten tuottaminen muuttuvat verkostokulttuu-
rin kehitykselle välttämättömiksi. Voiko onnellistuttaminen siitä enää täydellisemmäksi kehittyä? Kun kemiallisten 
huumeiden nauttiminen yhdistetään virtuaalielämään ja kulttuurihuumeen kuluttamiseen, globaalit yksilöt voivat 
todella vapautua arjesta, arjen tyranniasta ja työelämän henkisistä paineista. Suurin osa tarpeettomiksi käyneistä 
ihmisistä voidaan kokonaan siirtää valvottuun huumetilaan, täydelliseen yksinäisyyteensä, kapinoimattomuuteen. 
Postlokaalinen kansalainen on globaalien teknosysteemien tuote, ei omaa kulttuuriaan elävä ihminen.

1)Blanchflower – Oswald 2007. 
2)  Suomen lääketilasto 2010; Aalto-Setälä 2002; Haarasilta 2003; Lämsä 2009; Enäkoski 2002; Määttä 2007; Hakala 2010. Maail-
man terveysjärjestön WHO:n mukaan itsemurhat ovat lisääntyneet 60 % viimeisten 45 vuoden aikana, ja vertailussa mukana olleis-
sa maissa lähes 10 % ihmisistä oli harkinnut itsemurhaa, alttiimpia itsemurhiin ovat nuoret, naiset ja yksinäiset ihmiset (WHO 1. 2.  
2008). Helne – Hänninen – Karjalainen 2004 (syrjäytyminen). Psykobisneksen harjoittama kontrollitekniikka lähestyy sekin finali -
saatiotaan.  1900-luvun  alussa  USA:ssa  tunnettiin  n.  50  mielitautia  (mielenhäiriötä),  2000-luvun  alussa  niitä  on  psykiatrien  
käsikirjassa määritelty 350. Lapset ja aikuisetkin voidaan määritellä psyykkisesti sairaiksi, jos he vähänkin poikkeavat tietyn tekno -
koneiston luomista ihmisstandardeista, kortistoida ja määrätä hoitoon. Ubiikkikontrollin mukana ihmiskunta alistetaan lääkäreiden,  
psykiatrien ja erilaisten terapeuttien hoitokulttuuriin (Yhdysvaltain psykiatrisen liiton APA:n käsikirja DSM eli Diagnostic and Statisti -
cal Manual of Mental Disorder; Helsingin Sanomat 11. 2. 2012).
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3)  Esim. Eriksson 2009; Noppari – Uusitalo – Kupiainen – Luostarinen 2008 (verkostot); Jensen 1999 (mielikuvayhteiskunta); Mont -
gomery 2007 (erityisesti lapsille suunnatusta mainoksesta); Lehtonen 1999 (shoppailun merkityksestä).  
4) Esim. Maccoby 2003 (narsismi); Kinnunen 2001 (bodaus); Keen 2007 (amatöörikulttuuri); Vanhanen 2011 (tietokoneterapia); Ni -
kunen 2008 (fanittaminen); Viljamaa 2011 (addiktoitunut yhteiskunta); Turkki 1998; Ramonet  2001 (median valta); Aho 2002; Kova-
la – Saresma 2003 (henkilökultit); Andersson– Hetemäki – Mustonen – Sihvola 2011 (exstreemi); Kivivuori 1992; Kaski – Nevalai-
nen 2013 (psykokulttuuri); Suominen 2000 (digitaalikulttuuri) jne. Kaikkialle työntyvä medikalisaatio, psykologisaatio, diagnostisaa-
tio, allergisaatio, somatisaatio; ongelmien mystisointi on kulttuurin poisottamista ja siirtämistä teknosysteemeille. 

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 249



    

       POSTLOKAALINEN KULTTUURI
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Elämä paikattomassa ympäristössä

Jos länsimaisuus voittaa, syntyy todellinen massakulttuurin maailmanvalta, jossa vallitsee voi-
ton, sensaation ja kuuluisuuden maksimointi. Se on globaalien voittajien megayhteiskunta, sen  
uskotaan pysyvän pystyssä kaupallisen vapauden ja monopolien varassa. Tavallisten ihmisten  
kulttuuria on rajattoman tajuntateollisuuden kuluttaminen.  Mutta saattaa käydä niinkin,  että  
transatlanttinen imperiumi, Euroopan ja Amerikan yhdysvallat ovat tulossa samanlaiseen vai-
heeseen kuin muinainen Rooman supervalta. Jostakin ulkopuolelta, toisista maanosista nou-
sevat uudet kansat, jotka pyyhkäisevät syrjään moraalisesti ja kulttuurisesti rappeutuneen im-
periumin. (Elonkehä 4/2004)

Mobiilikansalainen
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Uuden ihmisen luominen
Uudessa postlokaalisessa toimintaympäristössä syntyy myös uusia ihmistyyppejä, voittajia tai sopeutujia, joka 
menestyvät parhaiten ja sopeuduttuaan ohjaavat kulttuurin rakennemuutosta. Postlokaalinen ihminen on solitaa-
rinen, yksin oleva, singulaari, ei-sosiaalinen olento, joka voi elää digitaalisen elämän ja hoitaa kontaktikoneillaan 
kaikki yhteydet ympäristöön ja muihin ihmisiin tapaamatta ketään henkilökohtaisesti, elävänä olentona. Ihminen 
on aina ollut teknologiansa kaltainen. Itselleen maailmankansalainen on se yksi. Postlokaalinen yksinäisyys, yk-
silön vieraantumisen finalisaatio, on kaikista sidoksista vapautumista ja muuttuu ehkä postlokaaliseksi ulkopuoli -
suudeksi, jonkinlaiseksi kulttuuriseksi autismiksi. Ihmisen ympärillä ei ole mitään todellista, ei toista ihmistä johon 
voisi luottaa, ei pysyvyyttä, turvallisuutta, vain kehitystä, kehityksen illuusioita. Tieteellisteknisen kehitysuskon 
hallitessa maailmaa ei ole vaikeaa ennustaa, että ihmistuotanto jatkaa delokaalisen kulttuurin perinteitä ja kasva-
tuksen teknosysteemit manifestoivat jatkuvasti uusia vaatimuksia, joita globalisaatio asettaa tulevaisuuden me-
nestyjille. Voittajia ovat ”huippukouluissa” ja rankinlistojen parhaissa yliopistoissa opiskelleet; maailmaan ilmestyy 
varmaankin erikoislaitoksia, jotka keskittyvät huippuihmisten tuottamiseen. Globaalissa kulttuurissa elävä merito-
kratia pyrkii kaikin tieteen ja tekniikan tarjoamin keinoin kasvattamaan jälkeläisiä, jotka nousevat maailmantason 
suorittajiksi.  Tavalliset koululaiset opiskelevat halvoissa internetin massakouluissa kohtaamatta koskaan edes 
opettajia, koulutusohjelmien tekijöitä.
    Yläluokka saisi lopultakin oikeuden käyttää itsensä uusintamiseen kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita täydelli-
nen kulttuuri tuottaa. Postlokaaliseen eliittiluokkaan nousevien menestyjien tulee olla yhä suorituskykyisempiä 
biotekniikan, ihmistrimmauksen ja psykolääketieteen luomia kehitysihmeitä. Urheilusuorittajien tuottaminen on 
tieteellisteknisesti  jo  lähes täydellistä,  niin  fyysisesti  kuin psyykkisestikin.  Ainakin  teoriassa.  Tulevaisuudessa 
käyttöön otetaan geenimanipulaatio, kehonkasvatuksen koko kemia ja lopulta urheilijat varmaankin valitaan tie -
tyistä suvuista tai heimoista, jolloin ihmisjalostuksessa päästään geneettiseen täydellisyyteen. Sama koskee ih-
misen älyn ja aivokapasiteetin kehittämistä. Johtava meritokratia ja taloudellinen eliitti kasvattavat jälkeläisensä 
kouluissa, joissa oppimis- ja ajattelukyky voidaan nostaa huippuunsa, ja maailman johtajiksi ilmestyy yli-ihmisiä,  
jollaisia kirjailijat ja filosofit ovat tähän asti luoneet vain mielikuvissa. Täydellinen kulttuuri edellyttää ihmisen täy-
dellistymistä,  kaikkien mahdollisten medisiinisten oppimis-,  luovuus-  ja  ihmissuhdetekniikoiden käyttöönottoa. 
Kilpailua globaalin ihmisen kasvattamisesta käydään kaikkialla, yliopistojen, koulujen ja erilaisten valmennuslai-
tosten kesken, tiede tuottaa samaaneja ja tietäjiä, joilla uskotaan olevan tuonpuoleisia kykyjä planetaarisen ym-
päristönsä hallitsemiseen.
    Millainen on postlokaalinen menestyjä tai vallitseva ihmistyyppi, joka täyttää planetaarisen kulttuurin vaatimuk-
set? Postlokaalisen ympäristön ekologisella voittajalla on kansainvälinen erikoiskoulutus ja yleismaailmallisesti  
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pätevä ammattitaito omalla alallaan. Planetaarinen yhtenäiskulttuuri tarvitsee yhdenmukaisesti koulutettua työ-
voimaa, mutta se luo myös uusia erikoisaloja, joita valtiokulttuureissa ei ollut olemassakaan. Parhaiten menesty-
vät ne, jotka onnistuvat sijoittumaan johonkin globaaliin teknosysteemiin ja kykenevät tai ovat valmiit toimimaan 
omalla alallaan missä päin maailmaa tahansa. Menestyvällä maailmankansalaisella tulee olla kyky asua ja elää 
kasvavissa gigapoleissa, ja sosiaalista älyä kyetäkseen solmimaan kansainvälisiä tai pikemminkin rotujenvälisiä 
ihmissuhteita, voidakseen nousta vaikuttajaksi ”monikulttuurisessa” työyhteisössään. Hänen on opeteltava argu-
mentoimaan mielipiteensä  mannertenvälisissä  kokouksissa,  seurattava  maailmankehitystä  ja  massakulttuurin 
muoti-ilmiöitä. Maailmantason suorittaja hallitsee maailmankulttuurin sosiaaliset pelisäännöt ja käyttäytymisetike-
tin, ja tietenkin huolehtii fyysisestä kunnostaan ja seuraa suoritustekniikan kehitystä voidakseen jatkuvasti nostaa 
fyysisiä ja psyykkisiä kykyjään. Postlokaalinen työntekijä ei saisi kiintyä mihinkään paikkaan eikä paikallisiin ihmi-
siinkään. Hänellä on aina koko maailma edessään. Hänen elämäänsä kuuluu vaihtuvia työympäristöjä ja asuin-
paikkoja, yhä lyhytkestoisempia seksi- ja parisuhteita erilaisissa rotaatioperheissä eri puolilla maailmaa. Selviy-
tyäkseen postlokaalinen menestyjä tarvitsee ennen kaikkea esiintymistaitoa, kykyä luoda itsestään globaalien 
odotusten mukainen ihmistyyppi, eteenpäin pyrkivä työntekijä, joka vastaa hänen ammattialansa tai teknosystee-
minsä piirissä syntynyttä kuvaa hyvästä, maailmantason selviytyjästä. Postlokaalisella kansalaisella on edessään 
kaikki maapallon tarjoamat mahdollisuudet sukupuolesta, ihonväristä ja etnisestä taustastaan riippumatta.
     Tulevaisuuden ihminen on rajaton ja sukupuolivapaa tai sukupuolineutraali. Maailmankansalainen voi olla he-
tero-, bi- tai  homoseksuaalinen ja halutessaan vaihtaa sukupuoltaan mieltymyksiensä mukaan. Gigapoliympäris-
tössä moraalifilosofiset kysymykset raukeavat siihen, ettei moraalia voi kukaan määritellä eikä tutkia muuten kuin 
asettamalla taustaksi kadonneet lokaaliset kulttuurit. Voittajien kasvatuksessa on ”kulttuuriekologisesti” tärkeintä 
opettaa lapset käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä ja mahdollisuutensa; postlokaalissa ympäristössä vastuu 
muista on epärationaalista eikä toisten huomioon ottaminen voi perustua muuhun kuin tilannekohtaiseen vasta-
vuoroisuuteen, molemminpuoliseen hyötyyn. Jos nykyinen sukupuolierojen kieltäminen jatkuu, gender-kulttuuri  
kehittyy  samanlaiseksi,  kummallekin  sukupuolelle  asetetaan  samat  globaalit  suoritus-  ja  kehitysvaatimukset.  
Seksuaalivapaassa yhteiskunnassa naiset  ja miehet ovat  lopullisesti  tasa-arvoisia,  uniseksejä,  androgyyneja, 
kykeneviä kaikkiin sukupuolisuhteisiin ja seksin muotoihin, joita tiede ja tekniikka tuottaa.
    Tyttöjen ja poikien sukupuoliroolit, käyttäytyminen ja ulkonäkö yhdenmukaistetaan, jotta kummallakin sukupuo-
lella olisi yhtäläiset mahdollisuuden selvitä globaalissa kilpailussa. Kasvatuksesta voidaan tehdä sukupuolineut-
raalia, sukupuolten olemassaolokin on mahdollista kieltää kokonaan. Silloin toteutuisi täydellinen sukupuolten yh-
denmukaisuusdemokratia, naissukupuoli vapautuisi delokaalisen kulttuurin odotuksista ja voisi kokonaan omis-
tautua oman minuutensa rakentamiseen. Kun miehiä tuskin saadaan muuttumaan, naisten on jatkettava kasva-
mistaan miehiksi. Kaikki paikallisten kulttuurien naisihanteet: neitsyet, äidit, madonnat, naiset jotka uhrasivat it-
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sensä perheensä ja isänmaansa hyväksi, kuuluvat häpeän ja alistamisen historiaan, jonka postlokaali nainen on 
lopullisesti katkaissut. Lasten leikit vapautetaan lopultakin sukupuoliodotuksista, tyttöjen ei enää annettaisi ope-
tella nukkeleikkejä, ei kasvaa olemaan äitinä, ei hoivaamaan eikä hoitamaan. Synnytyskään ei enää ole kaikkien 
naisten oikeus, reproduktiosta huolehtii oma teknosysteeminsä.  Delokaalisen ajan kunnallinen koulujärjestelmä 
tuhoutuu julkisen talouden hiipumiseen ja sopeutumattomien nuorten ongelmiin. Postlokaalisia lapsia tuskin voi -
daan enää kootakaan samaan luokkaan, opetus siirtyy Internetiin ja yksityisiin erikoiskouluihin, jotka harjaannut-
tavat eliittiaineksen maailmantason suorituksiin. 
    Perinteinen, paikallisyhteisöihin kuulunut roolijako on postlokaalisessa maailmassa kulttuurisesti tuomittu, van-
hanaikaista avioliittoa ja perhe-elämää, häpeällistä familismia, ei enää ole eikä naisen ja miehen välistä luotta-
musta; sukupuolten on pidettävä jatkuvasti huolta siitä, ettei heidän seksuaalista tasa-arvoaan ja sukupuolioi-
keuksiaan loukata. Kaikkein tärkeintä on, että kaikki sukupuoli- ja yksilöryhmät ovat täysin tasaveroisia sitoutu-
maan urakehitykseensä globaalien konsernien palveluksessa, sen kansainvälisen pääoman palveluksessa, joka 
hallitsee kansojen kohtaloita. Samanlaisuusdemokratia olisi planetaarisen kulttuurin suuri voimavara. Kun nais-
ten ja miesten elämänpiiri, työ ja harrastukset eroavat yhä vähemmän, sukupuolet eivät kuluttajinakaan poikkeai -
si toisistaan ja teknosysteemit voivat tuottaa samoja tavaroita ja palveluja kaikille maailmankansalaisille. Postlo-
kaalissa maailmassa eläisi kaikkialla yksi, vaatetukseltaan ja olemukseltaan yhdenmukainen ihmislaji, joka seu-
raisi samoja muoteja, jolla olisi sama sivistys ja maailmankatsomus. Ainakin jokaisen teknosysteemin sisälle syn-
tyisi oman yhdenmukainen ihmistyyppinsä, teknosysteemin fenotyyppi. Kulttuurin välineet ovat jo nyt kaikkial la 
samat eikä esimerkiksi pukeutumisessa ole kansallisia eroja. Yhdenmukaistuminen jatkuu, maailmankansalainen 
löytää lajitoverinsa kaikkialta minne meneekin, eikä alikehitystä enää ole.
     Täydellisesti paikattomaksi muuttuneessa ympäristösään Ihmisellä ei liene muuta tapaa selviytyä kuin itseen-
sä sulkeutuminen, itselleen eläminen, oman yksinäisen olemassaolonsa täyttäminen. Yhteisöllisyys olisi koko-
naan kadonnut, maailmanihminen ei kykenisi sitoutumaan vapaaehtoisiin ryhmiin, seuroihin tai kuoroihin. Maail-
mantaloutta alkaa yhä selvemmin ylläpitää tajuntateollisuus, täydellisen primitivismin myyminen. Paetessaan ar-
kea postlokaalinen ihminen voi ruokkia itseään rajattomalla kulttuurilla, kaikilla palveluilla, jotka ovat kaikkialla 
olemassa. Täydellisesti itselleen elävä ihminen kunnioittaa täydellisesti omiksi kuvittelemiaan mielipiteitä ja kuvi-
teltua yksilöllisyyttään. Ennen kaikkea postlokaalisen gigapoli-ihmisen on sopeuduttava yksinäisyyteen, toisten 
välinpitämättömyyteen  ja  vastuuttomuuteen.  Postlokaalisessa  kulttuurissa  yksinäisyys  on  ympäristön  ominai-
suus, rakenne, johon on sopeuduttava. Se on ehkä yhtä hallitseva ydinrakenne, kuin yhteisöllisyys agraariyhteis-
kunnassa, ja koko tieteellistekninen kulttuuri keskittyy yksinäisen, yksin elävän ihmistyypin tai ihmislajin ympäril-
le, solitaarisen minäihmisen hoitamiseen, palvelemiseen ja vartioimiseen.

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 254



    Postlokaalinen ihminen ei enää selviä ympäristössään ilman kaikkialle ulottuvia ns. palveluja. Ihmisyksilöiden 
elämänvaiheet, hänen kohtalonsa, luovat selviytymisen teknokoneistot, niiden suorittajat, mielen insinöörit, jotka 
muokkaavat ihmisen psyykeä, tajuntaa, mieltä ja tunne-elämää. Ihmisen ongelmiin vastaavat terapia-, sopeutta-
mis- ja onnellisuuskoneistot, jotka tuottavat ehtymättömästi selviytymisstrategioita ja elämänoppaita, kuinka giga-
polikansalainen voi tulla toimeen ympäristössään, elää onnellisena parisuhteissaan, kuinka tuntea ja kokea ihmi-
senä oleminen.  Mielihyväteknikot  ovat  ottaneet  haltuunsa elämänilon ja  mielenrauhan;  egoteknikot  korjaavat 
massaihmisten minuuskäsityksiä ja antavat oikean identiteetin niille, jotka eivät löydä paikkaansa ja etsivät it -
seään. Tunneteknikot tuottavat massoille tunnetiloja ja käsittelevät pettymyksiä, joita ihminen kokee elämänsä eri  
vaiheissa tai kohtaloissa. Selviytymisteknikot tuottavat loputtomasti selviytymisoppeja, kuinka kohdata elämän 
vaikeudet, vaikea sairaus, suru ja kuolema; menetykset, joista täydellisen yhteiskunnan tiede ja tekniikka eivät  
ole kyenneet ihmistä vapauttamaan. Ihmisenä selviytyminen tarvitsee yhä enemmän ns. ammattiauttajia, kasva-
tus- ja koulupsykologeja, mielenterveyshoitajia, parisuhde- ja seksuaalineuvojia, lääkäreitä ja psykiatreja. Huu-
meita  ja  onnellisuuslääkkeitä.  Postlokaalista  ihmistä  ympäröivät  kaikkialla  maailmanluokan  ihmistenkäsittely, 
maailmanluokan tajuntateollisuus, kaikkialla läsnä oleva mielihyvätuotanto.

Ihminen – tajuntatekniikan ihme 
Todellisten sosiaalisten suhteiden kaventuessa maailmankansalaiset siirtyvät elämään yhä enemmän virtuaali-
maailmassa. Mobiileillaan ja implanteillaan tulevaisuuden kyborgi on aina kiinni digitaalitodellisuudessa, se on 
kulttuuriympäristönä merkityksellisempi kuin se paikka, missä hän kulloinkin elää. Digitaali-ihmiset etsivät, yhtei-
söllisyyttä, ystävyyttä ja myötäelämistä ns. sosiaalisessa mediassa, kertovat itsestään ja harrastuksistaan, pal-
jastavat tunteitaan, analysoivat persoonallisuuttaan, pyrkivät näkyville, jopa maailmankuuluisuuteen.  Postlokaali-
sessa pienoisympäristössään monet ehkä kokevat olevansa kaikkialla läsnä, omnipresenttejä, ja voivansa mobii-
livälineillään tarkkailla kaikkea, mitä maapallolla tapahtuu. Tai ajatella olevansa autonominen persoona, jolla on 
valta selata nettisivuja itsenäisesti  välittämättä kenestäkään muusta.  Digitaalisessa ympäristössä sosiaalinen 
kanssakäyminen on virtuaalista, ei-persoonallista ja usein tilapäistä (temporaalista) tai satunnaista. Jokainen voi 
lokeroitua  kokonaan  digitaali-ihmiseksi,  itse  tekemäkseen  tiedostoksi  (mycasting)  sosiaaliseen  mediaan,  tai 
omaan kaikkien nanotietokoneiden ja älykorttien valvomaan pienoismaailmaansa. Digitaalitekniikan täydellistyes-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 255



sä ihmisiin istutetaan varmaankin biosiru, jonka avulla  voidaan kyborgien aivoihin tuoda käskyjä, tunneimpulsse-
ja, huumetiloja, pysyvä mentaalinen ilo ja onnellisuus. 
    Saattaa olla, että kulttuurista häviää sosiaalisen kanssakäymisen perinne ja käyttäytymiskoodit, jotka ennen  
kuuluivat fyysiseen vuorovaikutukseen, naapurissa käynteihin, vierailukutsuihin tai juhlien viettoon. Vain parisuh-
teissa ja seksikontakteissa toisen ihmisen fyysinen läsnäolo saattaa olla tarpeen, vaikka orgasmikoneet ja lempi -
robotit voivat korvata myös elävän seksikumppanin. Ympäröivä yhteiskunta, sen viralliset instituutiot eivät enää 
ole konkreettisia paikkoja tai tiloja, virastorakennuksia, kouluja, marketteja tai kokoontumishalleja, ne voivat ka-
dota ihmisen jokapäiväisestä kokemuspiiristä tai jäädä johonkin varjoon, taustalle, niin kuin nykyisin esimerkiksi  
pankit. Ehkä tulevaisuudessa ei enää kokoonnuta julkisiin tilaisuuksiin, urheilukilpailuihin, konsertteihin tai juhliin, 
kaikki mikä tapahtuu, voidaan simuloida digitaalitodellisuudessa. Muuttuuko ihminen itsekin digitaalikoneeksi tai  
kyborgiksi, voi askarruttaa neurotutkijoita, mutta antropologin näkökulmasta kulttuuria saattaa luonnehtia raken-
teellinen solitaarisuus. Kulttuurin jäsenet kasvavat elämään ilman yhteisöä eivätkä ehkä edes kykene ottamaan 
fyysisesti yhteyttä ympäristössään asuviin toisiin ihmisiin. Tulevaisuudessa tutkijat varmaankin tutkivat, kuinka 
riippuvaiseksi  postlokaalinen ihminen tulee mobiili-  ja turvalaitteistaan,  tai  kykenevätkö metropolien asukkaat 
enää vapaasti liikkumaan kaupungissaan tai luonnossa ilman kontaktilaitteitaan ja ohjattua turvallisuuspalvelua?
    Postlokaalisessa ympäristössä digitaalitekniikka ja rajattomat viestintäverkostot luovat tulevaisuuden ympäris-
tön, niiden varaan planetaarinen kulttuuri kasvaa ja kehittyy. Ilman reaaliajassa toimivaa tietoverkostoa ja globaa-
lia logistiikkaa ei yhteistä maailmaa voi syntyä. Ihmisen on sopeuduttava digitaalitekniikan hallitsemaan ympäris-
töön ja globaaleihin digitaaliverkkoihin; ja toisin päin, kulttuuri muotoutuu vastaamaan metropolien virtuaaliver-
koissa elävän ihmisen odotuksia. Yhteinen postlokaalinen kulttuuri on ihmisten tajuntaan vaikuttamista, tajunta-
teollisuutta, jota tulviin kaikkialta mediavälineistä, mobiileista, netistä. Kulttuurin toimijat, ylikansallis ten teknosys-
teemien markkinamiehet, pyrkivät kaikin tavoin tunkeutumaan nettijulkisuuteen, näkymään massakuluttajien elä-
mänpiirissä, vaikuttamaan ihmisten valintoihin, mielipiteisiin ja ajatteluun. Todelliset, merkitsevät uutiset, brändit,  
sloganit ja imagot tulee olla ylikansallisia, maailmanlaajuisia, niillä tulee olla globaali sanoma. Postlokaalisessa 
tulevaisuudessa media kilpailee kulttuurin kuluttajista kaikilla markkinatalouden alueilla ja kaikilla tieteellistekni-
sen vaikuttamisen keinoilla. Jo nyt käydään herkeämättä kilpailua vaikuttamistekniikasta: mobiilivälineiden maail-
manmyynnistä, audiovisuaalisista high-tech-laitteista, älypuhelimista ja Internetin hallinnasta. Suomalaisenkin ke-
hitysmeritokraatin kielessä tulevaisuus on älytekniikkaa: älypuhelimia, älykortteja, älyvaatteita, älykoteja. Yhtei-
nen todellisuus tungetaan mobiilivälineisiin, tablet-tietokoneisiin, jotka seuraavat maailmankansalaista herkeä-
mättä; ne välittävät jokaiselle maailmankulttuurin, sen miten hänen tulisi elää ja ajatella selvitäkseen ympäristös-
sään, täyttääkseen planetaarisen kehityksen vaatimukset. Voidakseen kokea kaiken, mitä täydellinen kulttuuri 
tarjoaa.
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    Tajuntatekniikan finalisaatio on suunnattu yksinäiselle ihmiselle, se ratkaisee irrallisen elämän ristiriidat ja ne  
ongelmat, joita ihmislajin älyllisen evoluution hitaus aiheuttaa globaalin kulttuurin kehitykselle. Jokaiselle maail-
mankansalaiselle tuotetaan tajuntakone, johon on yhdistetty TV, video, musiikin kuuntelu, kaikki ne vanhanaikai -
set välineet, joilla ihminen nykyisin ottaa vastaan kulttuuriteollisuuden tuotteet ja maailmankeskusten informaa-
tion, ja varmaankin siinä on myös laitteet, joilla jokainen voi tallentaa henkilökohtaiset elämänkokemuksensa. 
Siirtymäriitit ovat virtuaalihäitä ja -hautajaisia. Tajuntakone yhdistää ihmiset ”globaaliin yhteisöön”. Maailmankan-
salaiset voivat hankkia myös oman henkilökohtaisen robottinsa, teknoystävän, joka elää omistajansa kanssa ja 
saattaa korvata ihmiskontaktit.  Globaalit  yksilöt  voivat  lopullisesti  vapautua omaan yksityisyyteensä,  unelma-
maailmaansa tai virtuaalitodellisuuteensa.
   Henkilökohtaisesta mobiilista, tajuntakoneesta, biosirusta tehdään käyttäjänsä kaksoisolento, toinen persoona, 
jonka kanssa hän jakaa virtuaalielämänsä. Henkilökohtaisella tajuntavälineellään jokainen voi luoda kontaktiym-
päristönsä mieleisekseen tai kulloisiakin tarpeitaan vastaavaksi, rakentaa elämänkaarensa. Tiede ja tekniikka fi -
naalistuu varmaan myös tajunnantuottamisen ja henkilökohtaisen mobiili- ja robottipalvelun alueella. Virtuaalitek-
nikot ja kyberinsinöörit suunnittelevat jokaiselle kuluttajalle henkilökohtaisen teknokumppanin, hänen kaltaisensa 
robotin, ”animaatioagentin”, jonka ulkonäkö, habitus ja puhetapa miellyttävät omistajaansa, ja tietenkin ohjelmoi-
vat sen tiedostot vastaamaan omistajansa kiinnostusta ja henkilökohtaisia intressejä. Teknoystävänsä tai -ystä-
viensä kanssa maailmankansalainen voi elää ja harrastaa yhdessä, he voivat ihastua toisiinsa ja vastata täydelli -
sesti toinen toisensa tunteisiin, kokea olevansa luodut toinen toisilleen. Tietokoneista niin kuin roboteistakin teh-
dään ihmisten kaltaisia, käyttäjänsä persoonallisuuden mukaisia; robotteineen, animaatioystävineen ja -lemmik-
keineen postlokaalinen kansalainen voi perustaa oman teknoperheen, jonka elämään palveluteknikot voivat luo-
da loputtomasti uusia sisältöjä. Tajuntatiede ja -tekniikka ratkaisevat lopulta ihmissuhdeongelmat ja luovat ihmis-
lajille uuden elämysympäristön, jossa toteutuu kybertekniikan finalisaatio: ihmisestä tulee osa robottia. Ehkä hän 
pystyy myös ohjelmoimaan itselleen hyvän elämän.
    Postlokaalinen ihminen on ympäristönsä tuote. Ihmisen henkilökohtaiseen kontaktivälineeseen voidaan yhdis-
tää kaikki  digitaalitekniikka:  tietokone, satelliittipaikannin,  turvallisuus- ja valvontalaitteet,  älykortit  ja implantit.  
Kontaktivälineellään maailmankansalainen voi hoitaa talous-, ostos- ja muut tarvittavat asiansa tapaamatta ke-
tään ja muutenkin kanssakäyminen muiden, niiden toisten, kanssa muuttuu lähes tarpeettomaksi. Maailmankan-
salaisten ystävät, naapurit ja lähimmäiset ovat high-tech-verkoissa, virtuaalitodellisuudessa, kybertiloissa, kenen-
kään ei tarvitse enää vierailla toisten ihmisten luona, ei kohdata ketään livenä. Naapurit ja lähimmäiset katoavat  
lopullisesti ihmisen ympäristöstä, jäljelle jäävät valikoituneet suhderyhmät, ystävät, työ- ja harrastustoverit. Ta-
paaminen on etuoikeus tai siitä tulee erityinen huomionosoitus, rituaali, jonka ystävät järjestävät keskenään. De-
lokaalisessa ympäristössä ihmissuhteet ovat kokeneet rakennemuutoksen ja postlokaalisessa maailmassa spon-
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taani kanssakäyminen saattaa kadota kokonaan, toisen ihmisen henkilökohtainen tapaaminen rajoittuu yhä ka-
peammalle turvallisuusalueelle, esimerkiksi etukäteen ohjelmoituihin tapaamisiin ja parisuhteisiin.
     Yhteiskunnan kerrostumat erottuvat siinä, miten he käyttävät tajuntakoneitaan ja kuinka suuri nettiverkosto 
heillä on hallussaan. Monisäikeisin kontaktiverkosto on vain keskushenkilöillä, suurvaikuttajilla ja johtajilla, niin 
kuin tähänkin asti, mutta postlokaalisessa maailmassa kontaktien määrä erottaa ylimmän toimijaluokan vielä sel -
vemmin kuin nykyisin. Henkilökohtaisista tapaamisista tulee ehkä statusriitti. Vielä nykyisinkin johtajat, poliitikot, 
ministerit ja presidentit matkustelevat eri puolilla maailmaa tapaamassa varta vasten toisiaan, vaikka heillä jos 
kellään olisi käytössään kaikki tekniset yhteydenpitovälineet. Maailmankulttuurin eliitille tapaaminen on yhteis-
kunnallinen esiinnousu, näyttäytymistapahtuma, josta media tekee ihmisjumalien kohtaamisen, massoille esite-
tyn sosiodraaman. Tavallinen ihminen saa nähdä, mitä tapahtuu virtuaalimaailman Olympoksella.
   Johtava eliitti hallitsee turvakulttuuria, massoja hallitaan vapauksien ja omien oikeuksien illuusioilla. Maailman-
kansalaiset elävät kulttuuriteollisuuden yksilönvapaudessa ja saavat nauttia loputtomasti minäkokemuksistaan: 
seksistä, väkivaltaviihteestä, maailmanrokista, erilaisista terapiaopeista, kehityspappien rituaaleista, uusista us-
konnoista ja filosofioista, joiden tehtävänä on viihdyttää massoja, luoda laumojen yhteenkuuluvuutta. Heidän ym-
päristössään kilpaillaan vapaudesta ja kulttuurishokeista, eettisestä ja moraalisesta individualismista, suvaitse-
vaisuudesta, jota rajoittavat vain valvontakoneistojen turvarajat.  Verkkoympäristössä eläminen muuttaa jälleen 
ihmistä. Menestyviä uuden kulttuurin jäseniä ovat ne, jotka sopeutuvat ja kehittyvät hallitsemaan rajatonta vir-
tuaaliympäristöä. Kehitysoptimistien mielestä uusi ihminen ei enää ota pelkästään vastaan informaatiota niin kuin 
nykyisin kirjaa lukiessaan tai TV:tä katsoessaan, vaan tietoverkoissa liikkuessaan etsii aktiivisesti ja päättelee 
itse asiayhteyksiä kaikkien tiedonsirpaleitten joukosta,  joihin hän netissä törmää.  Ihmisaivot  muuttuisivat  no-
peammiksi, päättelykykyisemmiksi kuin aikaisemmin. Toisten tutkijoiden mukaan tapahtuu päinvastoin. Ihmisen 
ajattelu sirpaloituu ja pinnallistuu, siitä tulee nopeaa liukumista asioista toiseen, surfailua ilman että aivot pysäh-
tyisivät ajattelemaan perusteellisesti asiakokonaisuuksia tai tuntemaan mitään syvällisesti. Postlokaalinen ihmi-
nen oppii käyttämään yhä nopeammin hakukoneita, seuraamaan linkkejä ja erottamaan täyteen ahdetuilta sivuil -
ta erilaisia asioita, muttei lopultakaan ajattelemaan tai itse analysoimaan asiayhteyksiä; siihen ei ole enää aikaa.  
Joka tapauksessa uudesta maailmankansalaisesta tulee digitaalisten tietoverkkojen vanki, joka ei ilman tietoko-
neita ja mobiililaitteitaan kykene selviytymään ympäristössään, jonka täytyy olla kuuliainen yhteisille maailmanai-
voille, globaalille tietovarastolle ja hakukoneille.
    Nykyisin on tapana sanoa, että yhteisöjen tilalla ovat verkostot, ihmiset ovat verkostoituneet ja voivat olla yh -
teydessä toisiinsa asuinpaikasta riippumatta. Virtuaalitodellisuudessa postlokaalinen ihminen voisi kohdata kaikki 
ne laumat, joiden kanssa hän haluaa vaihtaa ajatuksia, uudet työprojektit, parisuhdekumppanit, harrastukset, tie-
don ja informaation. Ihmiselämä olisi vapaampaa, virikkeellisempää ja yksilöllisempää kuin koskaan aikaisem-
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min. Elämää helpottaisi kaikkialla läsnä oleva digitaalitekniikka, automaatio ja tieteellisteknisesti hallittu turvalli -
suus. Paikallisen kyläyhteisön tilalla on maailmanlaajuisia verkostoja ja nettiyhteisöjä, omia virtuaalisia seurapii -
rejä ja keskustelukerhoja. Ihmiset elävät ”maailmankylässä”, kuten muodikas mutta valheellinen metatermi on 
kuulunut, ikään kuin läheisyys olisi jotain intensiivisempää kuin silloin, kun toinen ihminen tavattiin henkilökohtai -
sesti.  Tosiasiassa maailma ei voi koskaan olla kylä, eikä nettiverkosto paikallinen yhteisö, vaikka digitaalisen 
näyttämön esiintyjät ehkä kuvittelevat esiintyvänsä koko maailman edessä. Mitä nettitapaaminen todellisuudessa 
on?  Itsensä kaltaisten, samanmielisten virtuaalituttujen kanssa viestittämistä, harrastuspiirien informaatiosivuilla 
kulkemista, seksikumppanin etsimistä.
    Nettiyhteisö heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa. Postlokaalinen kulttuuri toimii yhä enemmän tiedottamisen, 
mainosten ja näkyväksi pyrkimisen varassa. Siinä ympäristössä tapahtuminen on todellista, jos se nousee esille, 
pystyy tunkeutumaan julkisuuteen miljardien joukosta. Internet on paikka, jossa digitaalikansalaiset  haluavat 
panna itsensä esille, olla mukana julkisessa näytelmässä, niin kuin ennen kirkossa tai paikallisjuhlissa, häissä ja 
hautajaisissa, mutta virtuaalinäytelmissä ei ole katsomoa, jokainen näyttelee itse itselleen, kameralle tai kuvaruu-
dulle, ei eläville ihmisille. Kyläyhteisöissä tiedettiin, mitä naapurit olivat juhlan ulkopuolella, mutta digitaalisessa 
ympäristössä kanssaihmisistä tiedetään vain se mikä on kontaktikoneissa nähtävänä.
    Postlokaalisessa maailmassa jatkuu ihmisen vieraantuminen, alienaatio. Vain oma teknosysteemi voi kiinnittää 
jäsenensä todellisuuteen ja antaa heille henkisen ja aineellisenkin turvan. Irrallisuus täydellistyy. Yksinäisyys, kai -
kista sidoksista vapautuminen muuttaa vieraantumisen postlokaaliseksi autismiksi. Ihmisen ympärillä on yhä vä-
hemmän todellista omaa elämänpiiriä, itse tehtyä kulttuuria, pysyviä ihmissuhteita. Jo tänä päivänä haudataan 
suurkaupungeissa vainajia, joita ei ole saattamassa ainuttakaan omaista. Tulevaisuuden ihmisen suurimpia on-
gelmia saattaa olla luottamuksen puuttuminen. Maailmankansalainen elää satunnaisessa, vaihtuvassa ympäris-
tössä, jota hän ei hallitse, tekee projektitöitä, etsii toista ihmistä, elämänkumppania, johon voisi luottaa. Kaikista  
ihmissuhteista on tehtävä ennakkoon sopimus, kuinka kauan ne kestävät ja mitä osapuolet antavat vastavuoroi-
sesti toisilleen. Maailmankansalainen joutuu todella olemaan ”yksilö” tai ”single”, yksinäinen, itseensä keskittynyt,  
kertakäyttösuhteisiin takertuva elämäntaistelija, jonka ympäristöllä ei ole muita rajoja kuin ubiikki valvonta. Post-
lokaalinen ihminen voi ruokkia itseään kuluttamalla elämyksiä, palvomalla tieteellisteknisesti täydellisiä suoritta-
jia, täydellisiä kulttuurintekijöitä, urheilukoneistojen gladiaattoreita, tai tyydyttämällä kaikkein primitiivisimpiä tar-
peitaan ja mielihalujaan. Jokaisen maailmankansalaisen on luotava ympärilleen oma mikroympäristönsä ja omis-
tauduttava elämään itselleen. Omaa minuuttaan elävä ihminen kokee kaiken itsessään, kunnioittaa kuviteltua yk-
silöllisyyttään ikään kuin hän olisi ainoa ihminen maailmassa. 
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Vapautettu maailmankansalainen
Jos nykyajan kulttuuritutkimuksia pitää kirjaimellisesti totena, niin kaikilla suomalaisilla on ahdistavat elämänvai-
heet. Heitä on lapsina laiminlyöty, kiusattu koulussa, he ovat joutuneet murrosiässä kaltoin kohdelluksi tai sek-
suaalisesti hyväksi käytetyksi, pettyneet parisuhteissaan, joutuneet työpaikkakiusatuksi, turhautuneet kirkkoon ja 
politiikkaan. Heidän elinympäristössään on vain epäonnistuneita ihmisiä, koulupinnareita, huumeiden käyttäjiä,  
alkoholisoituneita vanhempia, väkivaltaisia miehiä, jotka pahoinpitelevät naisia ja lapsia, ja tietenkin työttömiä, ja  
rikollistilastotkin kasvavat kasvamistaan. Kuitenkin kysymyksessä on finalisaatiota kohti kulkeva kulttuuri, jossa 
tekniikka, tiede ja ihmislaumojen tajunnan käsittely ovat kehittyneet lähes täydellisiksi ja koko ympäristö voidaan 
ottaa hallintaan. Ihmisen elinkaari lapsuudesta kuolemaan on tutkittu ja ohjattu, ihmiseksi kehittymisen pitäisi olla  
terveys-, kasvatus-, psykologia- ja terapiatieteiden hallussa.
    Rakennemuutos postlokaaliseen kulttuuriin on vapauttanut ihmisen paikalliskulttuurien ajan moraalisesta pe-
rinnöstä, niistä eettisistä normeista, joiden varaan yhteisökulttuurit ovat syntyneet. Suomalaisetkin on nyt vapau-
tettu paikalliskulttuurien ”sortavista rakenteista” ja ”henkisestä väkivallasta”, kaikista perinteistä, sukupuolieroista, 
seksuaalitabuista, avioliitto- ja perhearvoista, velvollisuuksista vanhempia ja toisia ihmisiä kohtaan. Naapurit ja 
lähimmäiset ovat kadonneet, samoin hyvinvointivaltion etiikka. Kuviteltu yksilönvapaus täydellistyy, uusi maail-
mankansalainen on synnitön, hänen ei tarvitse enää ”ristiinnaulita ihmisluontoaan”, ponnistella rakastamaan mui-
ta kuin itseään, ei oppia hillitsemään omia halujaan eikä ylipäätään elämään muiden kuin itsensä kanssa. Ateistit,  
feministit ja muut vallankumousideologit ovat demonisoineet paikalliskulttuurit, koko menneisyyden. Tajuntateolli-
suudessa nuoren kapinallisuus ja epäsosiaalisuus on yksilöllisyyttä, oman persoonallisuuden ja itseyden luomis-
ta,  uuden sukupolven tulevaisuutta.  Yhteisöllisten moraalinormien tilalla  ovat  yksilönoikeudet,  lastenoikeudet, 
naistenoikeudet, omat moraaliset ja uskonnolliset oikeudet, ns. yksilöllisyys ja erottautuminen. Kehitysmeritokra-
tia näyttää uskovan, että kun kaikkien oikeudet toteutetaan, syntyy oikeusyhteiskunta, jossa ihmisyys lopultakin  
vapautuu kulttuurin kahleista ja maailmasta kehittyy evolutiivinen, luonnollinen, humaani kansalaisyhteisö, jonka 
jäsenillä on jokaisella oma yksilöllinen kulttuurinsa.
    Kehitysuskonto luo utopioita, joiden toteuttamisesta ei kukaan enää voi kantaa vastuuta. Omassa lokerossaan 
elävä postlokaalinen ihminen narsissoituu, keskittyy omaan egoonsa, alkaa käyttää estoitta hyväkseen ympäris-
töään, muita ihmisiä, muttei tunne velvollisuuksia enempää yhteiskuntaa kuin ”niitä toisia” kohtaan, eikä ylipää-
tään kykene elämään yhdessä muiden ihmisten kanssa. Postlokaaliset singlet voivat suojautua käyttäytymällä 
ylimielisesti,  röyhkeästi,  piittaamatta  ihmistenvälisistä  sosiaalisista  normeista.  Rajattoman kulttuurin  henki  on 
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kaikkien oikeuksien, nautintojen ja ihmissuhteiden hyväksikäyttö. Uusi vapautettu ihminen kasvaa pitämään puo-
lensa, vahtimaan kaikkia yksilönoikeuksiaan kunnes hyvinvointivaltio tai valtiokulttuuri ylipäätään lakkaa toimi-
masta. Postlokaalisessa kaikkien omien oikeuksien yhteiskunnassa ei enää voi olla pysyviä yhteisöjä, globaalin 
järjestelmän voi pitää pystyssä vain kaikkialle ulottuva ubiikki tieteellistekninen yksilönvalvonta.  
   Rakennemuutoksen suuria intellektuaalisia projekteja on ollut korkeauskontojen syyllistäminen. Ateistina esiin-
tyminen sankarillistuu, glorifioituu yhteiskunnassa, jossa paikallisen kulttuurin moraalinormit ovat lakanneet toimi-
masta ja minäkeskeinen vapaa-ajattelu on kuviteltua itsenäisyyttä eikä vapausheerosten tarvitse kantaa todellis-
ta vastuuta yhteisöllisyydestä eikä ihmisyydestä. Ateismia seuraa anarkismi, kaikki instituutiot kieltävä vapausop-
pi, jonka mukaan ihanneyhteiskunta syntyy, kun ihmislaji vapautetaan yhteiskunnallisista järjestelmistä ja ideolo-
gioista. Kristinuskosta niin kuin islamistakin ollaan tekemässä vääryyden historiaa ja kirkoista instituutioita, jotka 
ovat ruokkineet ihmiskunnan väkivaltaa, estäneet ajattelun vapautta ja tieteellisteknistä kehitystä. Kirkot ovat ol-
leet mukana sodissa ja joutuneet hyväksymään yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, jopa erilaisten vallanpitäjien 
diktatuurin, mutta niiden todellinen olemus on ollut paikallisissa kylissä. Korkeauskonnot ovat ylläpitäneet Euraa-
sian agraarikylien yhteisömoraalia, ne ovat olleet yhteisöihmisen henkinen tuki; ne ovat julistaneet keskinäisen 
avun, anteeksiannon ja oikeudenmukaisuuden sanomaa. Hyväksyvätkö maailmankansalaiset sen, että ihminen 
on evoluution satunnainen lopputulos, joka elää satunnaisessa työssä, satunnaisissa parisuhteissa, satunnaisis-
sa laumoissa. Mikä olisi se uusi ideologia, joka antaa postlokaaliselle ihmiselle varmuuden siitä, että altruismi 
palkitaan ja oikeus lopulta toteutuu? 
   Biologisen antropologian edustajat ovat ruvenneet puhumaan ihmislajin universaalista moraalikieliopista, joka 
olisi riippumaton kulttuureista ja uskonnoista, ja että moraalivalintojen takana olisi rationaalinen järki pikemminkin  
kuin tunteet tai intuitiot. Empatiakyky ja luottamus toiseen ihmiseen olisivat aina eläneet ihmisyhteisöissä luontai -
sesti tai primordiaalisena, sukupolvelta toiseen sisäsyntyisesti jatkuvana tietoisuutena, se kuuluu korkeampien 
eläinlajien selviytymisstrategiaan, kykyyn luoda selviytymisyhteisöjä. Evolutionistien mielestä moraali on kulttuuri-
evoluution tuote, ehdollistumista sosiaalisesti yhä korkeammalle kehittyneeseen yhteiskuntaan. Tieteellistekni-
sesti täydelliseen kulttuuriin syntyisi aikaisempaa korkeampi eettinen tietoisuus. Ateistinen maailmankulttuuri toisi 
paikattoman ihmisen ympäristöön yhteiskunnallisen hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden, joka ei perustuisi ideolo-
giseen kontrolliin, vaan koko ihmiskunnan yhteiseen tietoisuuteen globaalista vastuustaan. Todellisuudessa kor-
keakulttuurit toinen toisensa jälkeen ovat olleet organisatorisesti julmempia kuin edelliset; alistaminen ja vastaih-
misen eliminoiminen on huipentunut ideologisissa diktatuureissa, mutta saattaa täydellistyä globaalissa maail-
mantaloudessa mannervaltioiden kilpaillessa viimeisestä kasvusta ja kehityksestä. Ihmislajin biologinen moraali-
kielioppi ei toimi postlokaalisessa kulttuuriympäristössä. Jos eivät uskonnot eivätkä poliittiset ideologiat ole kyen-
neet poistamaan ihmisen pahuutta, kuinka ateistinen pelastusoppi tai usko evoluutioon loisi yhteiskunnan, jossa 
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vallitsisi vapaus ja veljeys, keskinäinen solidaarisuus ja sosiaalinen hyvyys? Rajattomassa kulttuurissa, jossa lä-
himmäisiä ei enää ole, sosiaaliset suhteet ovat yhä useammin kaupallisia, bisnestä ja ihmisarvonkin määrittelee 
loputon statuskilpailu?  
    Luonnossa tapahtuvasta sopeutumisesta, ekosysteemeistä ja niiden rakenteista on vaikea löytää perustaa oi-
keudenmukaiselle järjestykselle moraalista puhumattakaan. Globaali ihmislaji palaa ilmeisesti evoluutiopsykolo-
gien olettamaan primitiivisyyteen, kontrolloimattomaan seksiin ja muiden fyysisten tarpeiden estottomaan tyydyt-
tämiseen, henkisesti evoluutioihminen on yhä enemmän sosiaalisen median tuote, primitiivisen utelias, mutta to-
dellisuudessa välinpitämätön, aggressiivinen, juoruilunhaluinen, vahingoniloinen, mitäpä muutakaan yhtä kiihot-
tavaa  kosketusta  tai  vuorovaikutusta  postlokaalisten  ihmisten  välillä  olisi  olemassa.  Virtuaalitodellisuudessa 
maailmankansalaisella on mahdollisuus olla mukana, olla olemassa, laumautumalla ylistämään ja tuomitsemaan 
kaikkea sitä, mitä mediajulkisuus ja massaäly tuottaa. Tieteellisteknisesti täydellinen kasvatus ja tajunnan käsit-
tely tuskin sekään tekee ihmistä lopullisesti hyväksi tai edes rationaaliseksi. Saattaa pikemminkin olla niin, että  
evoluutiouskonto on lopulta vain eliittiluokan ideologia, joka perustelee voittajien oikeudet, vahvistaa ekologisen 
pyramidin. Ylimmät luokat, ekologiset voittajat, häikäilemättömimmin sopeutuneet voittajat ovat kehityksen hui-
pulla ja oikeutettuja käyttämään hyväkseen kaikki asemansa tuomat resurssit. Pyramidin huipulle, suurten carni-
vorien joukkoon, ovat nyt kiipeämässä kansainväliset kehitysmeritokraatit, europoliitikot, eurokirjailijat ja eurourh-
eilijat, kulttuurikilpailun voittajat. He haluavat luoda itselleen myös voittajien, uuden korkeamman ihmislajin, oman 
uskonnon. Evoluutiouskontoa seuraa rasismi niin kuin 1800-luvun evolutionismia, alemmille roduille annetaan 
vain uudet määritelmät ja nimitykset.   

Laumojen planeetta
Yhteisöjen kadottua kansainvälisestä työvoimasta tulee maailmankulkijoita, projektityöläisiä, pregariaatteja ja lau-
maihmisiä  gregariaatteja,  jotka kokoontuvat satojen tuhansien jopa miljoonan ihmisen laumoina seuraamaan 
maailmanhuippujen suorituksia, urheilukilpailuja, konsertteja, jumalanpalveluksia, etsien mukana olemista muo-
dostamatta pysyviä yhteisöjä tai ryhmiä. Lähimmäisyys on laumautumista, tungosta, massojen tiivistymistä, ruuh-
kautumista. Postlokaalinen maailmanihminen ei kohtaa enää samaan paikalliseen ryhmään kuuluvia kanssaelä-
jiään, vaan samaan paikkaan kokoontuneita laumoja, jotka osallistuvat tapahtumiin, hyppivät, tanssivat ja kirku-
vat rokkikonserteissa, kokevat hurmoksen megakirkkojen jumalanpalveluksissa, mammuttimaisten suorituspaik-
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kojen katsomoissa. Vapaan maailmankansalaisen elämä on samanlaisuuksien etsimistä, itsensä kaltaisten, sa-
manmielisten joukkoon pyrkimistä, planetaaristen kulttuuritrendien matkimista. Toisten kohtaaminen  muuttuu yhä 
enemmän satunnaiseksi, virtuaalielämään jokainen voi tulla mukaan ja kadota, uuden ihmislajin maailmankuviin 
ei kuulu enää pysyvää sitoutumista eikä keskinäistä luottamista tai pyyteettömyyttä; pitkäaikaiset ihmissuhteet 
voivat perustua vain keskinäisiin, yksilökohtaisiin sopimuksiin. Postlokaalinen kulttuurikartta on yhä lyhytaikai-
sempaa  massojen  liikettä,  maailmankansalaiset  elävät  samassa  hakukoneessa  maapallon  muiden  ihmisten 
kanssa, joukkoutuvat johonkin virtuaalilaumaan. 
    Postlokaalisessa ympäristössä maailmankansalaisille ei synny enää kansallistakaan identiteettiä. Euroopan 
Unioni on aloittanut kansallisuuksien tasoittamisen, ja kun eurokansalaisten vapaa liikkuvuus ennen pitkää käyn-
nistyy täyteen mittansa, Suomestakin tulee todellinen ”multikulttuuri” ja suomalaisista sekakansa,yksilöinä suo-
malaiset samaistuvat omaan teknosysteeminsä intressipiireihin, eivät enää valtioon tai kansallisiin organisaatioi-
hin, tuskin edes asuinpaikkaansa. Suomalaiset itse ovat ensimmäisiä lähtemään jälleen siirtolaisiksi, siirtymään 
töihin eri puolille mannervaltiota, sen kasvaviin gigapoleihin. Euroopan Yhdysvaltoihin syntyy ”maatonta ja paika-
tonta”, toinen toisilleen epäsolidaarista työvoimareserviä, työläislaumoja, joita kansainvälinen pääoma voi käyttää 
rajattomasti hyväkseen. Kansallisuuksien tilalle tulevat eurooppalaiset, aasialaiset, afrikkalaiset ja amerikkalaiset 
ihmislajit. Mielikuvat ihmislajin pääroduista saattavat jäädä, koska mannervaltiot tarvitsevat niitä kansalaistensa 
henkisen yhteenkuuluvaisuuden luomiseen. Valkoiset, keltaiset tai mustat rotupiirteet antavat mannervaltioiden 
kansalaisille jotain yhteistä, ainakin erottavat  Euroopan, Aasian ja Afrikan geopoliittisten talousalueiden ihmiset 
ulkonaisesti toisistaan. Valkoinen ihonväri on länsimaiselle ihmiselle vielä pitkään historiallisen etevämmyyden 
tuntomerkki, vaikka valkoinen rotu on ilmeisesti se, joka ensimmäisenä häviää värillisten kansojen mereen. Sen 
sijaan kansallisuudet eivät maailmankaupassa ole enää menestystekijä, positiivinen rakenne. Kansallistunteita ei 
voida taloudellisesti hyödyntää juuri muulla kuin urheiluteollisuudessa, ja siinäkin yksilöiden palvonta nousee tär-
keämmäksi kuin kansallisvaltio tai etnisyys. Maailmantalouden aikakautena kansallisvaltio on viimeinen jäänne 
lokaalisesta menneisyydestä, siitä on jo nyt tullut markkinoiden kehitystä jarruttava yhteiskuntarakenne. Tulevai-
suuden ihmisideaali on mannerkansalainen, joka ei enää hyväksy kansallisia kulttuurieroja eikä etnisen identitee-
tin esille tuomista. Näin syntyy uusi oppi roduttomasta demokratiasta ja ihmislajille yhteisistä oikeuksista.
    Postlokaalisessa maailmassa kaikki audiovisuaaliset, biotekniset ja medisiiniset ihmisen psyyken vaikuttamis-  
ja käsittelykeinot muuttuvat osaksi ihmisten jokapäiväistä elinympäristöä. Maailmankansalaisista pyritään her-
keämättömästi luomaan maailman suurimpia laumoja, jotka kuluttavat, ihailevat, ovat mukana kaikessa, mikä 
kulloinkin on julkisuudessa pinnalla. Virtuaalitodellisuus on laumojen kokoontumista samoihin hakukoneisiin, sur-
faamaan samoissa kohteissa, samojen uutisten, sensaatioiden, shokkien katsomista. Korkeinta kulttuuria tulee 
olemaan kuluttavien laumojen luominen, sellainen mielihyvä-, informaatio ja elämysteollisuus, joka kokoaa  yhä 
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suurempia laumoja kaikkialla maapallolla. Postlokaalisessa ympäristössä kulttuuri on suurten teknosysteemien 
yritys- tai liiketoimintaa, eri alojen palvelutuotantoa, joka kilpailee kuluttajien huomiosta, markkinoi itseään, taiste-
lee markkinaosuuksista. Kulttuurin tai pikemminkin tajuntateollisuuden teknosysteemit kehittävät omat markkina-
mekanisminsa, mainoskielensä, marssittavat julkisuuteen kulttuuriheeroksensa, joiden ympärille luodaan ihmis-
kultteja, julkkisriittejä. Kulttuuria on kaikki mikä saa mukaansa laumat ja nousevat julkisuuteen. 
    Persoonallisuuksina naiset ja miehet ovat enemmän laumakuluttajia kuin omaperäisiä ihmisiä, jotka ”tekisivät  
oman elämänsä”. Globaalissa kulutuskulttuurissa yksilötkin ovat numeroita lajittelu- ja hakualgoritmeissä, kohde-
ryhmiä, kuluttavia laumoja, joiden ominaisuudet ja käytös voidaan ennustaa, ja joista kaikista pyritään masinoi-
maan maailmanlaajuisia, maksimaalisia. Muotibisnes, mediabisnes, rokki-, poppi- ja räppibisnes, nuorille suun-
nattu tajuntateollisuus, kulttuuri-imperialismi, ne luovat suomalaistenkin nuorten laumakulttuurin, käsitykset  siitä, 
mikä kulloinkin on oikeaa tyyliä, hitti tai cool, kaikkialla maailmassa. Laumojen kulttuuri on yhdenmukaisuutta, yh-
teisiä trendejä ja idoleita, yhteistä julkisuutta. Kapinallinen nuoriso ilmaisee itseään matkimalla jotain kuviteltua 
erilaisuutta tai erikoisuutta, jota myydään kaikkien kansojen  kapinallisille, itseään näyttäville laumaihmisille. Suo-
men kieli, jos se vielä säilyy, imee itseensä digitaalisen ympäristön yhteiset nimitykset, slangisanat tai jargonit joi-
ta samaan laumaan kuluvat kulloinkin tunnistetaan. Tulevaisuuden gigapoleissa, kun melkein kaikki maapallon 
asukkaat asuvat kaikkein suurimmissa kasvukeskuksissa, ihminen kulkee aina laumoissa, ruuhkautuu julkisiin ti-
loihin, kokoontuu  suuriin tapahtumiin; suurkaupunkilaiset elävät yksin ja tapaavat muut ainutkertaisissa, satun-
naisissa tai tilapäisissä kohtaamispaikoissa, ihmislaumoissa, jotka tulevat vastaan ja menevät ohi.  
    Jos rajattoman markkinatalouden kehitys finaalistuu ei työllä, työpaikoilla eikä tuotantolaitoksilla ole enää paik -
kaa eikä pysyvyyttä. Postlokaalinen kulttuuri on tuoteideoiden kertaprojekteja, jotka toteuteen siellä, missä mysti-
siksi muuttuneet tuottavuustekijät voidaan käyttää parhaiten hyväksi. Uusi huipputehokas gigapoliteollisuus mak-
simoi pääoman tuottavuuden, työntekijän työpanoksen eikä pysyviä työyhteisöjäkään enää ole, on vain keske-
nään kilpailevia, yksinäisiä projektiyrittäjiä, jotka vaeltavat, kilpailevat ja sekoittuvat toisiinsa, näin syntyy digitaali -
sen aikakauden ihmislaji, gregariaatti  jolla ei ole  pysyviä siteitä toisiin ihmisiin, ainoastaan jäsenyys jossain alati 
muuttuvassa laumassa. 
   Tietotekniikan utopioissa  digitaaliyhteiskunta on uusi demokratia, jossa kommunikaatio ei ole enää yksisuun-
taista, ylhäältä alaspäin, vaan kansalaiset ovat vastavuoroisesti mukana ns. sosiaalisessa mediassa, Internet-
lehtien kommenttipalstoilla tai järjestöjensä portaaleissa, ja lisäävät omilla kokemuksillaan sitä tietovarastoa, joka 
Internetiin on vähitellen kasaantunut. Ainakin toistaiseksi Internetiin voivat tulla kaikki vapaasti mukaan jakamaan 
tietoa asiantuntijoiden ja poliittisten vaikuttajien kanssa. Kännykkä kameroineen on sekin väline, joka toteuttaa 
uutta demokratiaa. Kaikkialla on kansan, tavallisen ihmisen ohjaama valvontakamera läsnä. Digitaaliverkostojen 
avulla  maailmankansalaiset  voivat  muodostaa  suurkaupunkeihin  uusia  ”heimoyhteisöjä”,  jotka  auttavat  jäse-
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niään, ennen kaikkea uusia tulokkaita pääsemään elämän alkuun. Kansallisessa kulttuurissa on paljon sellaista, 
joka voi säilyä globaaleissa gigapoleissa, kuten etniset ruoat ja juhlapäivät, ellei uskontoneutraali monokulttuuri  
niitä hävitä. Digitaalitekniikka tekee mahdolliseksi maailmalaajuisen muuttoliikkeen ja kulttuurin, jonka kaikki voi-
vat jakaa. Mutta perinteitä ei enää harjoita yhteisö vaan lauma; fyysisesti maailmankansalaiset jäävät yhä yksi-
näisemmiksi eikä mikään informaatiotekniikka tuo sellaista integraatiota tai solidaarisuutta, joka on vallinnut lo-
kaalisen ajan paikallisyhteisöissä.  Paikallisyhteisöjen jälkeen menettävät todennäköisesti  merkityksensä myös 
pitkäaikaiset kumppanuus-, harrastus- tai intressiryhmät, koulu-, työ-, kännykkä- tai nettiryhmät, joita konsulttien,  
terapeuttien ja tutkijoiden uuskielessä on nimitetty uusiksi yhteisöiksi, klaaneiksi tai heimoiksi, osaksi ”maailman-
kylää”. Globaalit rotuneutraalit laumat eivät tarvitse kyläyhteisöjä, kuntia, seurakuntia, isänmaata; postlokaalises-
sa ympäristössä ei enää ole kansallisia eroja, kaikilla ihmisillä on käytössään sama tekniikka, samat kulttuurin 
välineet; he jakavat samat kokemukset, saman kohtalon ja samat ihmisenä olemisen ongelmat.

 

Digitaaliyhteiskunta

Paikattomat kulttuurirakenteet
Digitaalitekniikan markkinoijat ylistävät tulevaisuutta, jolloin kaikki maailman ihmiset ja heidän asuinpaikkansa 
ovat yhtä lähellä toisiaan. Virtuaalitodellisuudessa suomalainenkin maailmankansalainen on yhtä kaikenväristen 
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ihmisten ja kaikkien kulttuurien kanssa, hän ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, vaan elää rajattomassa verkos-
tossa maailman seitsemän, kahdeksan tai kymmenen miljardin ihmisen kanssa. Näin määräytyy ympäristön mit-
takaava. Kun kansallisvaltiot lakkaavat toimimasta, maailmankansalainen sidotaan mannervaltioon tai  digitaali -
seen maailmanhallintoon, ubiikkiin teknosysteemiin, joka kontrolloi maapallon tilaa, luonnonvarojen kulutusta ja  
yksityisten ihmisten jokapäiväistä elämää. Suurin osa ihmiskunnasta siirtyy asumaan gigapoleihin, ne ovat rajat-
toman kulttuurijärjestelmän keskuksia, joissa täydellistyy digitaalinen virtuaaliympäristö ja massojen hallinta. 
    Postlokaalisessa kulttuurissa kaikkien merkittävien ja vaikuttavien rakenteiden tulee olla maapallonlaajuisia,  
nykyisten ilmausten mukaan kansainvälisiä tai yleismaailmallisia. Tämä vaatimus ei koske ainoastaan markkina-
taloutta, tavara- ja tajuntateollisuutta, vaan myös sosiaalisia organisaatioita, kansalaisliikkeitä, avustus-, pelas-
tus- ja lähetysjärjestöjä, kaikkea virtuaalikulttuuria. Teknosysteemien kehitysstrategiat ja tulevaisuuden visiot on 
kohdistettava kaikille nettikansoille, ja kansalaisjärjestöjen tulee toimia yli rajojen, jotta niiden ääntä kuunneltai -
siin. Kansalaistoiminnan hierarkiassa valtiolliset tai kansalliset organisaatiot muuttuvat ”pitäjänseuroiksi”, niiden 
taustalta puuttuu globaali kannattajien massa. Postlokaalisen ihmisen fyysisessä ympäristössä kilpailevat maail-
man korkeimmat rakennukset, maailman suurimmat kulttipatsaat, maailman suurimmat tietokonekeskukset. Jo-
kainen gigapoli  pyrkii  rakentamaan jotain planeetan kokoista, maailman kehittyneintä, mittavinta ja näkyvintä, 
jonkun maailman uusista ihmeistä. Niistä tehdään kehityksen kiintopisteitä, joilla metropolien asukkaat saadaan 
uskomaan johonkin yhteiseen, ikään kuin ankkuroitumaan johonkin paikkaan maapallolla.
    Kansallisten rajojen ja kulttuurierojen tilalle ovat tulleet ylikansalliset muotivirtaukset ja trendit, niitä seuraamal -
la eri maiden kuluttajat voivat erottautua muista globaaleista kuluttajaryhmistä ja luoda itselleen ns. identiteetin.  
Oman habituksensa kansainvälinen ihminen rakentaa globaaleista muoti-ilmiöistä, ja se yläkulttuuri, jolla maail-
mankansalainen korostaa persoonallisuuttaan, perustuu ihmiskunnan yhteiseen sivistykseen. Postlokaalisessa 
maailmassa omat ”tuntomerkit” saattavat olla tärkeämpiäkin kuin kansallisissa kulttuureissa. Metropolien asuk-
kaat ilmaisevat omat juurensa, oman teknosysteeminsä ja maailmankatsomuksensa vaatteillaan, koruillaan tai 
kampauksellaan; mutta erilaisuudet, jos niitä vielä on, ovat yleistä ihmisen lajikulttuuria eivät enää paikal lista tai 
kansallista perinnettä. Muoti- ja huomioliikkeiden, ekstreemibisneksen on saavutettavat maapallonlaajuiset mitta-
suhteet, postlokaalisen ajan kulttuuriheeroksilla täytyy olla planetaariset ostaja- ja ihailijakuntansa. Se joka pys-
tyy nostamaan itsensä tai ryhmänsä maailmanjulkisuuteen, on uusi ekologinen voittaja, oman teknosysteeminsä 
suuri henkinen johtaja. Jos digitaalitekniikan imperiumi jatkuu, postlokaalinen kulttuuri on globaaleja spektaakke-
leita, massojen huomion kiinnittämistä kohteesta toiseen, rajattoman ympäristön kaupallista hyväksikäyttöä, kaik-
ki rajat ylittävän pelastussanoman julistamista.
   Globaalissa yksinäisyydessä kasvaa ehtymätön tunteiden ja elämysten kulutus. Korkeauskonnoista, kansalli -
suudesta ja keskinäisestä solidaarisuudesta vapautettu yhteiskunta täyttyy erilaisista gigapoliliikkeistä, uusus-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 266



konnoista,  tajuntateknikoiden  bisneskulteista,  ihmisjumalista.  Postlokaalinen  yhteiskunta  on  tungokseen  asti 
täynnä pelastussanoman tuojia, profeettoja ja guruja, joilla on hallussaan uusi täydellisyys, menestyksen ja voi-
man filosofia, ja planetaarinen yhteisöllisyys. Henkinen universumi on monikerroksinen kuin samaanien kosmos. 
Siellä on anarkisteja, globalisteja, naturalisteja, nihilistejä, seksistejä, spiritualisteja, ateisteja ja evolutionisteja,  
jotka sairaalloisuuteen saakka yrittävät johtaa maailmaa, luoda paratiisin, oman paratiisiuskonnon. Yksikään uu-
sista uskonnoista ei enää yhdistä ihmisiä, globaalia ”kansalaisyhteisöä”, pikemminkin päinvastoin, ne pirstaloivat  
yhteiskunnan erilaisiksi bisnesaatteiksi, egofilosofioiksi ja aggressiivisiksi tuomiopäivän laumoiksi. Yhteistä voi 
olla vain usko kehitykseen. 
    Kehitysuskon kultinluojat masinoivat herkeämättä rajatonta kasvua ja loitsivat maailmantason luovuuden ja 
osaamisen sanomaa, siihen peittyy globalisaation globalisaatio, fuusioiden fuusio ja keskittymisen keskittyminen. 
Mitä suurempi on markkinaympäristö, sitä suurempia ovat voitot ja kasvun mahdollisuudet. Uusi ympäristö on 
maailmantalouden eliitin toimintakenttää, heille kasautuvat suurimmat taloudelliset ja kulttuuriset resurssit kuin 
koskaan aikaisemmin. Hallitseva taloudellinen yläluokka, oligarkia, suursijoittajat, he johtavat maailmankapitalis-
min liikkeitä, he ovat maailmankulttuurin suurihmisiä, joiden ympärillä tungeksivat taloustoimittajat ja ekonomistit, 
talouspapit, oman alansa kultinluojat. Taloudellinen menestyminen on kulttuurivaltaa, se pitää yllä markkinatalou-
den hegemoniaa.
    Kulttuuriteollisuuden ydinrakenne on varmaankin globaali sensaatio, koko ihmiskunnan tajuntaan tunkeutuva 
big bang. Merkityksellinen kulttuuri on jotain ennen näkemättömän suurta, kaiken paikallisuuden yläpuolella ole-
vaa, koko ihmislajia koskevaa; ydinrakenne on jotain sellaista, joka tunkeutuu läpi koko globaalin kulttuurihierar-
kian. Mediakulttuurin menestystekijät ovat jo tuttuja: kulttuurishokin luominen, hysterian lietsominen, ihmisjuma-
lan ylistäminen ja syntipukin löytäminen, ”elektrobeat ja bling-bling -musiikki”, kaikkien mahdollisten massailmiöi-
den markkinoiminen. Nykyisin puhutaan avoimesti huomiotaloudesta, esille pääseminen, julkisuus on niin aineel-
liselle kuin virtuaalisellekin talouselämälle elintärkeää. Tajuntateollisuus käy huomiokilpailua, ekstreemikilpailua, 
palvontakilpailua, perverssikilpailua saadakseen esille jotain, joka menee läpi maailmanmediassa, ylittää sensaa-
tiokynnyksen. Valtakulttuurilla kokonaisuudessaan ei ole moraalia, korkeimman mediajulkisuuden menestysteki-
jöitä ovat olleet kulttuurianarkia, multimoraalisuus, moniarvoisuus, normittomuus. Teknosysteemien kulttuuritais-
telua käydään mielistelemällä massojen odotuksia olettamalla, että tajuntateollisuutta ostavat massat ovat kiin-
nostuneita vain alemman viettitason sensaatioista, pahuudesta, seksistä, huumeista, kulttuurin rappiosta.
    Postlokaalisessa maailmankulttuurissa täydellistyy julkisuuden merkitys ja valta. Paikaton gigapoli-ihminen 
elää tajuntateollisuuden mukana, median informaatiovirrassa, jossa eri teknosysteemien edustajat pyrkivät tuo-
maan esille oman alansa kehitystä ja saavutuksia, maailmantason kehitysihmeitä, teknisesti täydellistä tajunta-
teollisuutta. Virtuaalitodellisuuden täyttävät maailmankertomukset, suuren alkuräjähdyksen syntymyytit ja legen-

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 267



dat uuden tieteellisteknisen kaikkeuden luojista. Kulttuurin hierarkiankin globaalistuu ja sen mukana ihmispal-
vonta kasvaa planetaarisiin mittoihin, miljoonat mediakulteista elävät julkkisten luojat kilpailevat otsikoista, katso-
ja- ja kuulijaluvuista; merkittävin kulttuuri on kilpajuoksua kuuluisuudesta ja palvonnasta. Postlokaalisessa ym-
päristössä myös kilpailu finaalistuu. Ihmisten välinen hierarkia ulottuu yli maapallon ja merkityksellisiä ovat vain 
suuret, planetaariset saavutukset. Planetaarisista suorittajista tulee uusia mediajumalia, heidän ympärilleen kes-
kittyy mediapalvonta, pikkumeritokratian tietäjäkultit, joilla teknosysteemit pyrkivät nostamaan kulttuurista merki-
tystään.
    Media on tajuntateollisuuden myyntiorganisaatio, se on muuttunut itsekin tajuntateollisuudeksi, jolle julkisuu-
den hallinta on merkityksellisempi kuin eettiset arvot, totuus. Myös uutiset ovat kauppatavaraa, ja niiden markki-
noinnissa pätevät samat lainalaisuuden kuin muun tajuntateollisuuden myynnissä. Uutisilla luodaan sensaatioita,  
hysteriaa, ihmislegendoja ja syntipukkeja, niillä kosiskellaan massoja ja ruokitaan primitiivisiä tarpeita. Uutisten 
tuotanto on jo nykyisinkin keskittynyt yhdenmukaiseksi maailmankulttuuriksi, jota hallitsevat muutamat mediatoi-
mistot ja uutiskuvien välittäjät, ja tiedonvälityksen mukana keskittyy ja yhdenmukaistuu kaikki muukin tajuntateol-
lisuus, nettiyhteisöjen hallinta. Ihmisten tajunnan tuottamisessakin jää jäljelle se yksi, yhden teknosysteemin kult-
tuuri. Muutoksen voi tuoda median finalisaatio, täydellinen primitiivistyminen, joka johtaa uutisteollisuuden kriisiin, 
markkinoiden kyllästymiseen. Internetiin syntyy yhä enemmän omaehtoisia foorumeita, joilla uutisia alkavat jul-
kaista ne instituutiot ja teknosysteemit, joita uutiset koskevat ja yhä enemmän vain niille, joiden kesken tie toa ha-
lutaan jakaa. Ehkä se on uutta mediaa, joka ylläpitää demokratiaa ja sosiaalisen osallistumisen mahdollisuuksia.
   Kehitysmeritokratian mukaan digitaalimaailman kansalaisyhteisölle on kehittymässä uusi ominaisuus: massa-
äly. Se tarkoittaa kokonaan muuta kuin sosiaalinen äly. Massojen nettiliikkeisiin syntyy ennemmin tai myöhemmin 
joku positiivinen ominaisuus, sosiaalinen, eettinen tai taloudellinen rationaalisuus, joka ohjaa kulttuurin evoluutio-
ta. Kulttuurin käyttäjät, lukijat, kuulijat tai katsojat reflektoivat kokemuksiaan, valistavat toisiaan, kommentoivat 
uutisia keskustelufoorumeilla, blogeissa ja mielipidepalstoilla. Erilaisissa ”nettiyhteisöissä” samanmieliset vahvis-
tavat toinen toistensa ajattelua ja voivat kokea kollektiivista yhteenkuuluvuutta, samanmielisyyden tuomaa turval-
lisuutta. Vuorovaikutteinen tai sosiaalinen media on kuin elävä tietovarasto. Maailmassa on jo yhteistä ajattelua, 
kuten luonnonsuojelu, ilmastonmuutoksen torjunta, ja tulevaisuudessa jatkuva kasvu joutuu ehkä globaalin kritii-
kin kohteeksi, ehkä myös tieteellistekninen kehitysusko, tajuntateollisuus, koko maailmankulttuuri. Kysymys on 
vain siitä, kuka massojen rationaalisuutta ohjaa. Kehityspositivistit varmaankin väittävät, että rajaton, sensuroi-
maton informaatiotekniikka luo itsessään rationaalisuutta, epäilijöiden mukaan laumaäly on teknosysteemien ma-
nipulaatiota, sitä ohjataan jatkuvilla kuluttajatutkimuksilla, gallupkyselyillä ja vuorovaikutteisilla selvityksillä. Tek-
nosysteemien on voitava kaiken aikaa seurata yleistä mielipidettä, voidakseen tuottaa ihmislaumoille sitä, mitä 
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suuri yleisö näyttää haluavan. Jatkuvasti pyörivistä mielipidekyselyistä on tullut kyberneettisiä mekanismeja, jot-
ka vahvistavat itse itseään, tuottavat vallitsevia mielipiteitä, rationaalista massaälyä, meritokraattien kulttuuria.

Primitivisaatio käynnissä
Kulttuurin siirtyminen digitaaliympäristöön uhkaa tehdä arkitiedosta, jokapäiväisestä informaatiosta yhä pinnalli -
sempaa, sensaatiohakuisempaa ja kaupallisempaa. Jos taistelu massojen huomiosta jatkuu, vapaus muuttuu 
perverssin dominaatioksi ja tajuntateollisuuden primitivisaatio täydellistyy. Tajuntateknikot, muodintuottajat ja me-
diavaikuttajat onnistuvat tuhoamaan kaiken sen, mitä paikalliskulttuureissa pidettiin sivistyksenä ja kääntämään 
taloudelliseksi voitoksi kaiken brutaaleimmankin antimoraalin ja antiuskonnon, ihmisen animaalisuuden. Ihmisla-
jin animaalisuus muutetaan kohta korkeimmaksi kulttuuriksi. Media ruokkii vieraantuneita, aggressiivisia, kateelli-
sia, vahingoniloisia ja sairaan uteliaita kuluttajia, ostajiaan; primitivisaation edetessä he muodostavat kuluttajien 
enemmistön.  
    Väkivaltaviihteen, huumeiden ja seksin vapauttaminen on ollut osa kuluttavan laumaihmisen luomista ja tajun-
tateollisuuden voittokulkua. Julkinen seksiakti on länsimaisen taiteen perusrakenne, ydinelementti, sen avulla on 
taisteltu taiteen vapaudesta, luotu suuria kansainvälisiä seksikertomuksia, tehty kansalaisten seksielämä avoi-
meksi, ja tietenkin vapautettu urbaani ihminen menneisyyden kahleista. Seksi on ollut länsimaisen kulttuurin par-
hain myyntituote. Täydellisessä länsimaisessa vapaudessa seksuaalivietti, seksikokemukset ja seksiterapiakin fi-
naalistuvat, tieteellistekninen kehitys konstruoi uuden ihmisen, jonka koko sukupuolielämä on vailla estoja ja hä-
veliäisyyttä. Tajuntateollisuuden julkisuusbisnes ja huomiotalous käyttävät häikäilemättömästi hyväksi vapauden 
kulttuuria. Media, moderni tiede, feminismi on vaatinut modernille ihmiselle oikeutta hallita ruumistaan ja nauttia 
seksuaalisuudestaan, tajuntateollisuuden toimijat  kirjailijoista, seksuaaliterapeuteista paikallisradioiden tiskijuk-
kiin ovat tehneet pilkan kohteiksi kyläyhteisöjen seksuaali-ihanteet: absoluuttinen moraalin, neitsyyden kunnioi-
tuksen ja aviollisen uskollisuuden. Media on ottanut tehtäväkseen huolehtia kaikkien kansalaisten sukupuolioi-
keuksista ja -valistuksesta, ja antaa vastauksia jatkuvasti  kasvaviin seksiongelmiin. Seksin vapauttaminen on 
tuottanut loputtomasti ”rajoja rikkovaa” taidetta ja viihdettä, uuden sukupolven ns. yksilöllistä kulttuuria ja oman 
ruumiin sankaruutta. Taiteen vapausnarsistit uskovat, että heihin katsoo koko gigapoli.
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   Suomalaiset pitävät itsestään selvänä, että entisajat kylissä toisten vahtiminen oli sietämätöntä, mutta seuraa-
vat herkeämättä sensaatiouutisia, poliitikkojen, pop-idolien tai muiden julkkisten elämää, ja ovat valmiita ilmianta-
maan kaiken mihin katsovat olevan aihetta, tuomitsemaan kanssaihmisensä sosiaalisessa mediassa. Juorut ja 
paljastukset ovat menestyvän julkisuustalouden suuria uutisia. Katulehdet kertovat päivästä toiseen jonkun ”me-
gatähden” rappiosta, heidän päihderiippuvaisuudestaan ja seksuaalisista tempauksistaan, paljasteluistaan, pa-
rinvaihdoistaan, uusista avoliitoistaan; niillä luodaan supertähtien ja legendojen ympärille  satojen miljoonien eu-
rojen bisnes. Mediakulttuurin supertähtien äänilevyjä, taidetta ja nimeä ostetaan yhä enemmän, heidät ympäril -
lään tungeksivat valokuvaajat ja toimittajat. Sanoma- ja kuvalehdet, levy-yhtiöt, kuvatoimistot, julkkiskuvaajat ja 
lopulta yliopistojen tutkijat repivät samaa saalista ja myyvät nuorille julkkiskulttien kuluttajille vuosisadan seksi-
kertomuksia, vuosituhannen huumelegendoja, kaikkien aikojen suurimpia kansantarinoita. 
   Mediaan on ilmestynyt yhä enemmän julkaisuja, viihdetuotteita, jopa TV-ohjelmia, joiden menestys perustuu 
julkiseen juoruiluun. Kysymys ei enää ole pahan tai epärehellisen paljastamisesta, vaan syyllisten hyväksi käyttä-
misestä. Jos julkisuustalous jatkuu, tulevaisuudessa menestyksekkäin tai ainoa pystyssä pysyvä media on sen-
saatiomedia, ennen kaikkea sellainen journalismi, joka onnistuu leimaamaan tai häpäisemään menestyneet ihmi-
set, poliitikot ja kansakunnan johtajat. Sekin on osa kansallisvaltion alasajoa, kansallisen kunnioituksen ja soli-
daarisuuden häviämistä. Yhteiskunnasta on tulossa median saalistuskenttä, ja mitä vähemmän Suomi kansakun-
tana kykenee päättämään omista asioistaan, sitä tarpeettomammaksi muuttuu asiallinen uutisvälitys.  Todellista 
tapahtumista valvoo sensaatiokynnys, mitä hätkähdyttävämpi tapahtuma, joukkomurha, onnettomuus, sitä merki-
tyksellisempi se on koko mediayhteiskunnalle, ja jää historiaan, globaalien massojen kollektiiviseen muistiin. Mi-
kään ei ole toistaiseksi synnyttänyt niin suurta julkisuuden huumaan kuin Norjan joukkomurha.
    Postlokaalinen kulttuuriympäristö on kaaosmainen tila, massatuotannon konfuusio ja supermarket, jossa myy-
dään kaikki globaalien teknosysteemien tuotos. Konfuusiotilassa ei ole enää muuta kulttuurin, taiteen tai infor-
maation hierarkiaa kuin kaupallinen menestys; korkeinta, merkityksellisintä kulttuuria on se, josta maksetaan eni-
ten kaikkialla planetaarisessa kulttuuripiirissä. Huomiotalouden kohteet muuttuvat kansainvälisiksi, kuuluisuuk-
sienkin hierarkia muuttuu globaaliksi ja julkisuuskultti madaltuu entisestään. Kaupallisen kulttuurin finalisaatiossa 
täydellistyy myös primitiivisyys. Luonnollisen ja luonnottoman raja katoaa, huomion herättämisestä katoaa etiik-
ka. Uusien sukupolvien nuoret kasvavat digitaalisen ympäristön ihmemaailmassa, jossa julkisuushierarkian hui-
pulla ovat rokki-, poppi- ja räppitähdet, suurten huume- ja pornokertomusten suorittajat, ääribodarit, täydellisen 
tieteen tuottamat urheilijat, gladiaattorit ja erilaiset vastasankarit, ne jotka tuhoavat ja tappavat, haluavat hävittää 
koko ympäristönsä.  Kaupallista julkisuutta leimaa häikäilemätön itsekkyys,  sensaationhalu,  esille  pyrkiminen. 
Kulttuurin tehtävänä on tuottaa suuria julkisuusihmisiä, länsimaisia elämänkilpailun voittajia. Suorituskoneistoja 
täydentävät median kultinluojat, jotka pyörivät iskelmä-, urheilu- ja elokuvatähtien ympärillä, pystyttävät poliittisia 
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kulttipatsaita, nimeävät maailman suurimpia ihmisiä. Julkisuus on lakeijoiden kulttuuria. Sellaisessa maailmassa 
ei koskaan tule olemaan demokratiaa eikä tavallisella ihmisellä ole edes kulttuurista merkitystä. Heidän ihmisoi-
keutensa koskevat vain seksiä ja tajuntateollisuuden kuluttamista.
    Mitä postlokaalisessa maailmassa on ns. kansankulttuuri, tavallisten ihmisten elämä, onko se jotain muuta 
kuin kuluttamista tai harrastamista? Onko tavallisen ihmisen elämänmuoto enää kulttuuria? Taidemeritokratian 
hierarkiassa vain taide- ja viihdetuotanto on ns. luovaa kulttuuria. Paikalliskulttuureista vapautettu kuluttaja säes-
tää luovien suorittajien suuruutta, hänen tehtävänsä on uhrata kaikille niille pienille ja suurille postlokaalisen ym-
päristön yliluonnollisille ihmishaltioille, joilla on hallussaan maaginen luovuus, tuonpuoleinen kyvykkyys tai jotain 
joka tuottaa menestystä huomiotalouden markkinoilla. Tavalliset ihmiset ovat ulkopuolisia, heidän elämänsä tuo-
tetaan ja muokataan jossain teknokoneistossa, ihmiselämäkin on teknosysteemien tuote. Kulttuurin jäsenet, joi-
den pitäisi luoda oma kulttuurinsa, ovat kulttuurin kohteita, joita manipuloidaan, provosoidaan toimimaan globaa-
lina laumana, ihailemaan, jumaloimaan ja tuomitsemaan, ja kuluttamaan. Suorittajatko siunaavat tavallisten ih-
misten elämän? Ovatko digitaali-, atomi- tai nanotekniikka tai ihmismielen käsittelyntekniikka, miljoonat levyalbu-
mit, kirjat, elokuvat kansankulttuurin kehittyneisyyden mittari?
    Länsimaisen primitivisaation edetessä yksinäisyyden täyttämisestä tulee varmaankin uusi myyntituote. Säi -
lyäkseen olemassa perhe tarvitsee yhä enemmän avoliittoneuvontaa, parisuhdeterapiaa, eheytyshoitoa, ihmis-
suhdekasvatusta, seksikoulutusta. Yhteiskunta joutuu sopeutumaan avioliiton rakennemuutoksiin määrittelemällä 
kaikki parisuhteet: avo-, homo-, lesbo ja biseksuaaliset liitot, tulevaisuudessa myös  erilaiset polygamian ja ryh -
mäseksin muodotkin oikeudellisesti avioliitoiksi. Todellisuudessa avioliittoa ei enää ole olemassakaan, se on vain 
yksinäisten ihmisten unelma. Maailman gigapoleissa yksilö on yhä yksinäisempi työnetsijä, joka ajautuu parisuh-
teista toiseen ja perustaa erilaisia elämänkausiperheitä, rotaatioavioliittoja. Kun hyvinvointivaltiota ei enää ole, 
avioliitosta ja perheestä tulee varmaankin kaupallinen viihdeinstituutio, joita parisuhdeyrittäjät myyvät niin kuin 
muitakin palveluja ja elämyksiä. Kaikkialle ulottuva palvelutuotanto pitää huolen, että gigapolien vapaat yksilöt 
saavat jokapäiväisen ravintonsa, seksinsä ja huumeensa.
    Teknosysteemien tekninen kehittyneisyys on länsimaisen kulttuurin julkisivu, mutta sen takana on kaikkialle 
ulottuva kaupallinen primitiivisyys. Tekninen täydellisyys ei poista kulttuurin henkisen sisällön alkeellisuutta, eikä 
sitä että kulttuuri on ihmisen lajiominaisuuksien häikäilemätöntä kaupallista hyväksikäyttöä. Huipputekniikan ke-
hitys on ollut ihmisten saattamista jatkuvan valvonnan ja vaikuttamisen kohteeksi. Ne kulttuurituotteet, joita kor-
kein high-tech -tekniikka levittää, ovat yhä enemmän alastonta kaupallista alkukantaisuutta, massamaista tajun-
tateollisuutta, bisneskulttuuria, joka käyttää hyväkseen ihmislajin kaikkia mahdollisia tarpeita, ennen kaikkea niitä 
viettejä,  jotka kuuluvat  laumaeläimelle.  Tajuntateollisuus lepää maailmankansalaisten yllä  kuin  toinen taivas, 
täynnä seksiä, väkivaltaa, huumeita ja palvontaa; ne ovat rajat ylittävän kulttuuriteollisuuden taloudellinen perus-
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ta. Myös median uutistuotanto suuntautuu yhä enemmän sensaatioihin, juoruihin ja perverssien ilmiöiden esitte-
lemiseen. Kulttuuriteollisuutta mitataan suurten yhdenmukaisuuksien mittareilla, miljardeilla. Tunteiden primitivi-
saatiosta on tullut tuottavinta kulttuuribisnestä, koko postlokaalinen maailma elää aggressiivisen megamusiikin 
tahdissa; ihmisen ympäristö on tulvillaan tunteiden tuotantoa, miljardeittain rokkia, poppia, heviä, oopperaa täyn-
nä rakkautta ja intohimoa kaikuu tuhansilta kanavilta, herkeämättä ympäri vuorokauden, ihmisille jotka haluaisi-
vat rakastaa, mutta jotka loppujen lopuksi voivat rakastaa vain itseään. 
    Länsimaisessa kulttuurissa on jo alkanut eettinen madaltuminen, yhteiskunnassa ei ole juuri sellaisia moraali -
arvoja, joiden kunnioittaminen palkitsisi ihmisen. Kunniallisuus ei useinkaan ole hyve, päinvastoin. Kulttuurin jä -
senet kasvatetaan käyttämään hyväksi kaikki mahdollisuutensa, kilpailemaan, pyrkimään esille; pyrkimys julki-
suuteen tai taloudelliseen menestykseen on muuttunut avoimen häpeämättömäksi. Huonoa omaatuntoa tai hä-
peää ei enää tarvitse tuntea, ei ole yhteisöäkään, jonka edessä voisi menettää kasvonsa. Ihminen voi hävetä 
vain epäonnistumistaan, silloinkin omassa yksinäisyydessään. Tuhansien asuinhuoneistojen rivistöistä ei enää 
synny yhteisöä eikä juuri naapuruuttakaan. Yhteisöllisen etiikan mukana menettävät merkityksensä myötätunto, 
empatia ja solidaarisuus toisia ihmisiä kohtaan, asuinympäristö ei edes kiinnosta ellei siitä ole jotain henkilökoh-
taista hyötyä. Kuinka itsenäinen, omaehtoinen ja korkeasti eettinen persoona on paikallisuudesta vapautettu gi -
gapoli-ihminen, jolla ei ole pysyvää yhteisöä, ei kestäviä ihmissuhteita, jonka elämän turvallisuus on digitaalitun-
nistimien varassa? 
   Suuret teknosysteemit toimivat omassa eettisessä ympäristösään ja moraaliset pelisäännöt on valjastettu yllä-
pitämään niiden sisäistä järjestystä,  teknosysteemiin kuuluvien keskinäistä solidaarisuutta ulkomaailmaa vas-
taan. Jokainen teknosysteemi – metsätalous, tupakkateollisuus, väkivaltaviihteen tuottajat – kykenevät argumen-
toimaan toimintansa oikeutuksen ja tarpeellisuuden ympäröiville kuluttajille. Teknosysteemien institutionaalisista 
totuuksista on tullut itsestään selviä. Kaksinaismoraali, moninaismoraali tai moniarvoisuus on kansantalouden 
kasvun, koko kehityskulttuurin fundamentaalisia rakenteita. Yhteiskunta perustuu eettiselle konsensukselle, jossa 
kaikkien teknosysteemien institutionaaliset totuudet on sovitettu yhteen ja jokaisella yhteiskunnan etu- ja toimija-
ryhmällä on hiljainen oikeus kasvattaa omaa osuuttaan, kehittää ja tehdä tulosta. Kulloinkin vallitsevan konsen-
suksen puitteissa ahneus ja häikäilemättömyys on jopa kunniallista, se osoittaa että yritys on iskussa, kykenee 
hyökkäämään, valloittamaan vihollisten asemat, toimimaan voitollisesti.
    Postlokaalisen ajan ihmiselle on ominaista lisääntyvä välinpitämättömyys, se kuuluu yhteisön uusprimitiivisyy-
teen. Yhä useammat kulttuurin jäsenet ovat välinpitämättömiä itseään, toinen toisiaan ja ympäristöään kohtaan. 
Välinpitämättömyys on vieraantumista, itsensä kulttuurin ulkopuoliseksi, sivulliseksi kokemista; nimenomaan vie-
raantuminen on ollut modernisoituvan yhteiskunnan ilmiö, josta on paljon kirjoitettu. Postlokaalisessa maailmas-
sa irtaantuminen omasta maantieteellisestä ympäristöstä jatkuu. Ihmisen elämänkaari on projekteja lapsuudesta 
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vanhuuteen, tulevaisuuden horisontti  ulottuu ehkä parin vuoden päähän, sen ajan, jonka työ, avoliitto ja ihmis -
suhteet kulloinkin kestävät. Ympäristö kuuluu teknosysteemeille ei ihmiselle, se on liian suljettu, valvottu ja tekni-
sesti täydellinen. Välinpitämättömyys ulottuu jo ulos ajautuneiden nykyihmisten elämään. Yksinäiset, masentu-
neet, itsensä merkityksettömiksi tuntevat ihmiset haluavat kadota elämästään, paeta huumeisiin tai virtuaalitodel-
lisuuteen, etsivät tilapäisiä seksuaalisuhteita, tuskin välittävät edes terveydestään; kohta jo puolet länsimaisista 
ihmisistä on liian lihavia. Tällainenko on ihmislajin kehittynein elämänmuoto? Postlokaaliset ihmiset, nuo huippu-
tekniset osaajat mobiililaitteineen ja DWD-televisioineen on vapautettu paikallisuuden ajan ”tabuista” ja kahlitse-
vista yhteisöistä, ja siirretty gigapoliympäristöön, jossa yksilöllisyys, omaehtoisuus ja oma identiteettikin hukkuvat 
suuriin maailmanrakenteisiin. Kaupallinen massamaisuus, eettisten normien katoaminen, välinpitämättömyys, ne 
ovat uutta primitiivisyyttä, tulevaisuudessa ehkä kaikkein todellisinta ja näkyvintä globaalia yhtenäiskulttuuria.
    Nuoret tuskin voivat tuntea kuuluvansa johonkin ympäröivään maailmaan, pikemminkin yhä useammat heistä 
kokevat olevansa osattomia ja arvottomia ja kieltävät kaiken, haluavat irtaantua kaikesta, pilkata, jopa tuhota ym-
päristönsä.  Kuinka paljon katkeroituneita, pudonneita luusereita syntyy postlokaalisessa maailmankulttuurissa, 
jossa kaikkialla on edessä rajaton kilpailu, sukupuolitaistelu ja globaali hierarkia? Yhä suurempi osa digitaaliver-
koissa kulkijoista ei koe vastuuta mistään yhteisestä eikä solidaarisuutta yhteiskuntaa kohtaan, koska eivät itse-
kään koe saaneensa osakseen todellista huomiota tai arvostusta. Nykypäivän netissä, etenkin lehtien komment-
tipalstoilla on jo vallalla uusi ”mocking”-kulttuuri, keskinäinen pilailu ja irvailu; julkinen keskustelu on muuttunut 
aggressiiviseksi, muiden halveksinnaksi tai kaiken mitätöimiseksi. Monet keskustelijat ovat asettuneet nurkkaan-
sa ja pilkkaavat tai ivaavat kaikkea, mitä heidän keskusteluympäristössään tapahtuu, heittävät kiviä. Leikinlasku, 
irvailu ja mitätöinti saattavat olla virtuaalikansalaisten ainoita tapoja säilyttää itsekunnioituksensa. Median muka-
na nettiyleisö kerääntyy pilkkaamaan, yrittää ikään kuin kivittää kuoliaaksi ne, jotka on dehumaanistettu ja siirret -
ty lauman ulkopuolelle. Yhä useammat haluavat kääntää selkänsä kaikkeen siihen ”informaatioon”, jota työntyy 
herkeämättä tietoyhteiskunnan ihmisen tajuntaan. Postlokaalisessa ympäristössä on vaikea elää toisten lähim-
mäisenä, kokea toisten vastoinkäymisiä tai menestystä, jokainen kykenee käsittelemään vain omia tunteitaan. 
Massakuluttajana postlokaalinen ihminen jää nuorten matkimiskulttuurin, laumakäyttäytymisen ja koulukiusaami-
sen tasolle. Jos sivistyksellä tarkoitetaan niin sanottua sydämen sivistystä, sen tilalle tulee laumaeläimen äly. 
    Globalisaatiouskon mukaan vapaa kilpailu toteuttaa myös moraalisesti kestävän yhteiskunnan tehokkaammin 
kuin mikään pakko-ohjaus. Kun tajuntateknikot ovat myyneet loppuun kulttuurihuumeet, seksuaaliset oikeudet,  
väkivallan, kaikki rajat rikkovan taiteen, syntyy markkinarako uusmoralismille, vanhoille seksuaaliarvoille, raittiu-
delle. Sellainen tajuntateollisuus siis markkinoisi ihanneyhteiskuntaa, jossa tytöt säilyttäisivät neitsyytensä hää-
vuoteeseen asti, avioparit eläisivät yhdessä elämänsä loppuun, lapset olisivat kilttejä ja kunnioittaisivat vanhem-
pia, puberteettikapina olisi tuntematon. Mutta mistä rajoja rikkovat kirjailijat, elokuvantekijät, toimittajat ja muut ta-
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juntateknikot saisivat kaupallisen ja kulttuurisen merkityksensä. Mitä myymistä olisi ikivanhojen arvojen yhteis-
kunnassa, jonka tuhoaminen on ollut maailman suurin kulttuuribisnes. Talousnerojen, poliittisten nerojen, kulttuu-
rinerojen hallitessa yhteiskuntaa ja sen turvajärjestelmiä, massoille syötetään primitiivistä viettitason yksilönva-
pautta, rajatonta kulttuurihuumetta, joka ei uhkaa eliittiluokan asemaa. Näkyvän kulttuurin takana yhteiskuntarau-
haa ylläpitävät psykologiset terapia- ja sopeuttamiskoneistot, mielen lääkkeet ja kaikkialle ulottuva, ubiikki tieteel -
listekninen valvonta. Korkeimman turvan antaa valvontakamera. Länsimaiden kulttuurieetosta leimaavat ne piir-
teet, jotka 1800-luvun kehitysopin mukaan olivat ominaisia alkeellisille, primitiivisille kulttuureille. Postlokaalises-
sa maailmassa ihmiskunta hyväksyy vähitellen sen, että kulttuuri on ihmisen tarpeiden ja lajiominaisuuksien va-
paata hyväksikäyttöä, rajatonta seksuaalisuuden, tunteiden, illuusioiden, kokemusten, nautintojen myyntiä, jota 
eivät rajoita eettiset normit, eivät mitkään sovinnaisuudet, ei hyvä maku eikä sivistys. Maailmankulttuurin hierar-
kiassa tavallinen ihminen on yhä merkityksettömämpi. Pahuuskin muuttuu rajattomaksi, finaalistuu, saa yhä suu-
remmat puitteet. Vain miljardit ovat maailmantason rikollisuutta, terrorismia, mediajulkisuutta. 

Taulukko 2

Vanhat ja uudet rakenteet 

Delokaalinen valtiokulttuuri                     Postlokaalinen maailmankulttuuri
(kansallinen ympäristö)                                                  (globaali ympäristö)

Taloudelliset rakenteet
kansallisvaltiot                                                                maanosavaltiot (Euroopan Yhdysvallat)
kansalliset tuotanto- ja palvelulaitokset                          globaalit teknosysteemit
valtioyhteisö, läänit, kuntalaitos                                      talousalueet, metropolit, gigapolit
kansallinen  markkinatalous                                           globaali markkinatalous
kansantalous  (kansallinen menestys)                           pääomatalous (voiton maksimointi)
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kansallinen omistus                                                        kansainvälinen pääoma
perheviljelmät                                                                 globaalit agrokonsernit
kansallinen talouseliitti                                                    globaali yläluokka, oligarkia
kansallinen armeija                                                         ylikansalliset sotilasliitot
yleinen asevelvollisuus                                                   palkka-armeija, ammattisotilaat

Kulttuurirakenteet
valtiolliset kulttuurirakenteet                                           planetaariset kulttuurirakenteet
kansallinen kulttuuriteollisuus                                         universaali tajuntateollisuus
kansalliset yliopistot, koulut                                            globaali koulutus ja tutkimus
kansalliset tiedostot                                                        planetaariset datakeskukset
kansallinen media                                                          globaali media

Kulttuurihegemonia
kansalliset ideologiat                                                      markkinaideologiat
kansalliset valinnat                                                         taloudelliset valinnat 
kotimaisuus                                                                    maailmamuodit, -brändit
kansallinen ruokatalous                                                  kansainvälinen ”keittiö”
kansallinen pukeutuminen, etiketti                                 maailmanmuoti, globaali massamuoti
kansallinen kulttuurihierarkia                                          globaali kulttuurihierarkia
kansallinen media                                                           markkinamedia
kansallinen historia                                                         eurohistoria, maailmanhistoria

Eettiset rakenteet
yhteisöuskonnot                                                             kehitysuskonto
(kristinusko, islam, buddhalaisuus ym.)                         (evoluutioideologia)
yhteisömoraali, sydämen sivistys                                   yksilönoikeudet, narsismi 
yhteisön säilyminen, yhteisöllisyys                                 tekniikan ja kulttuurin kehitys
paikalliset, kunnat ja seurakunnat                                  universaalit kehityskoneistot
paikalliset toimijat                                                           maailmantason kehitysjohtajat
paikallisyhteisön harmonia                                             globaali kasvu
yhteisöllisen elämän hallinta                                           ympäristön tieteellistekninen hallinta
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uskonnolliset sanktiot, ”omatunto”                                  ubiikki tieteellistekninen valvonta

Yhteiskunnan jäsenyys
perhe- ja sukuyhteys                                                      parisuhteet, rotaatioperhe
naapuruus, lähimmäisyys                                               yksinäisyys, itsekeskeisyys
velvollisuudet                                                                  oikeudet
yhteistyö                                                                         kilpailu
hyvät tavat                                                                      aggressiivisuus, narsismi
toisten huomioon ottaminen                                           itsensä esille nostaminen
sosiaaliset ihmissuhteet                                                 hyöty- ja vaihtosuhteet
henkilökohtaiset kontaktit                                               välinekontaktit, digitaaliverkostot
kansallinen elämänura                                                   kansainvälinen elämänura
kansalliset kulttuuriheerokset                                         kansainväliset heerokset

Teknokoneistojen armoilla
Digitaalinen tekniikka on tehnyt mahdolliseksi yhä suuremmat hallintajärjestelmät, maanosavaltiot, maailmanai-
vot, yhteiset kommunikaatioverkostot. Postlokaalisessa ympäristössä jatkuu keskittyminen, kulttuurin rakenteiden 
yhdenmukaistuminen, kulttuuri-imperialismi. Planetaarisen kulttuurin rakenteita ovat metropolit, megapolit, kos-
mopolit, valtioiden yläpuolella olevat gigapolit, joihin vapautetut maailmanihmiset kasaantuvat kaikista kansoista, 
roduista ja uskonnoista. Gigapoleissa täydellistyy universaali paikattomuus, globaalien teknosysteemien tieteel-
listekninen finalisaatio, kaikkialle tunkeutuva digitaalinen valvonta. Eurooppaan on jo syntymässä liittovaltio, yh-
tenäinen hallinto- ja kulttuurialue, joka keskittyy kilpailemaan muiden maanosavaltioiden kanssa. Rajat tomaan 
toimintaympäristöön jäävät jäljelle eri  elämänalojen globaalit  teknosysteemit,  jotka monopolisoivat asemansa, 
maksimoivat tuotantonsa ja ottavat täydellisesti haltuunsa alansa tiedon, tekniikan ja tulevaisuuden. Teknosys-
teemeillä ei enää ole paikallisia tai valtiollisia rajoituksia, tai rasitteita, jotka saattaisivat horjuttaa niiden  taloudel-
lista kasvua. Jos tai kun globaali kilpailu finaalistuu, teknosysteemien on otettava kaikki irti resursseistaan: työ-
voimastaan, ympäristönsä luonnonvaroista, ympäröivästä yhteiskunnasta. 
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   Paikallisteollisuuden aikakaudella, kun rautaruukkien, sahojen ja paperitehtaiden ympärille syntyi teollisuusky-
lä, tehtaan patruuna rakensi työväelleen asuntoja, koulun ja kirkon, perusti kaupan ja lainakirjaston. Monet pat-
ruunat, nuo ”työväenluokan viholliset” ja ”kansan riistäjät”, pitivät kunnia-asianaan ottaa työhön kaikki paikkakun-
nan nuoret, jotka halusivat tehtaalaisiksi, seurata isäänsä tai äitiään yhtiön palveluksessa. Aina suureen rakenne-
muutokseen asti tehdasyhteisö oli tehtaalaisten elinympäristö lapsesta vanhuuteen. Tehtaat ylläpitivät lastentar-
hoja, kouluja, urheiluseuroja, tarjosivat työläisilleen ilmaisia omakotitontteja. Työläisillä piti olla oma talo, juuret 
tehdasyhteisössä; mallina oli vielä kyläyhteisö. Tehdas, yhtiö, huolehti työläistensä elämästä myös työpaikan ul-
kopuolella, uudet sukupolvet jatkoivat vanhempiensa jalanjälkiä ja palvelivat tehdasta eläkeikään saakka. Kun 
globaalistuminen alkoi ja teollisuus fuusioitui kansainvälisiksi konserneiksi, paikalliset tehtaat lopettivat tai joutui-
vat lopettamaan sosiaalietujen jakamisen ja keskittyivät kilpailemaan monopoliasemasta maailman markkinoilla, 
tekemään tulosta. 
   Paikalliset teollisuusyhteisöt ovat kadonneet, kansallisten valtioyhteisöjen alasajo on jo käynnissä. Suomeenkin 
on nousemassa globaalitalouden hegemonia, julkista puhetta hallitsevat uudet taloustieteen, markkinoinnin ja ku-
lutuskysynnän visionäärit, joille delokaalinen valtio on yksityisen yrittämisen, kansainvälisten investointien, koko 
talouskasvun suurin este. Kansallisista hyvinvointivaltioista on tullut globaalin pääomatalouden vastarakenteita. 
Kansainväliset pääomapiirit, suursijoittajat ja markkinointikoneistot eivät tarvitse ”sosiaalivaltiota” eikä valtio enää 
kykene edes ylläpitämään kansantalouttaan, luomaan kasvua ja uusia työpaikkoja tai  puolustamaan kansalais-
tensa oikeuksia. Suomalaistenkin on vähitellen hyväksyttävä, että maasta tulee eurooppalaisen liittovaltion pieni 
osavaltio, joka ei enää tarvitse itsenäisen valtion laitoksia, ei presidenttiä eikä muitakaan ulkopoliittisia instituu-
tioita, eikä kykene enää ylläpitämään edes omaa kansallista asevelvollisuusarmeijaa. Paikallisuuden ajan hallin-
torakenteet, läänit ja kunnat katoavat, ja kuntien mukana paikallinen demokratia; Suomen eduskuntakin menet-
tää vähitellen merkityksensä. Globaalit teknosysteemit haluavat puhdistaa kilpailuympäristönsä paikallisista rasit-
teista, kansallisvaltioiden vaatimista veroista, maksuista, lahjuksista, ja niistä rajoituksista, joita kansallisvaltiot 
ovat laatineet markkinoinnille, luonnon ja ihmisten hyväksikäytölle. 
   Euroopan Unionin  kehityshistoriaan pyrkiville suomalaisille kansallisuus on jo muuttunut rasitteeksi; isänmaalli-
suudesta, äidinkielestä on tulossa urakehityksen este. Tulevaisuudessa suomalainen koulu- ja yliopistolaitos on 
yksityistettävä, keskitettävä, muutettava englannin kieliseksi ja liitettävä osaksi universaalia ihmistuotannon tek-
nosysteemiä. Meilläkin aletaan vaatia, että nuorille on alusta alkaen opetettava niitä kieliä, joilla he menestyvät 
maailman talouskeskuksissa. Näin Suomen globaalistuminen jatkuu ja suomalaiset kansallisuutena ja kulttuurina 
häviävät lopulta maailmankartalta niin kuin muutkin suomalais-ugrilaiset kansat. Kansallisuuksien katoaminen lu-
jittaa mannervaltion, Euroopan Yhdysvaltojen integraatiota, suomalaisetkin saavat lopulta eurooppalaisen identi-
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teetin ja eurooppalaiset ihmisoikeudet. Liittovaltiopoliitikkojen puheeseen ilmestyy uusi loistava käsite: Euroopan 
kansa, joka toteuttaa maanosan yhteisen tulevaisuuden.
  Postlokaalinen kulttuuri on jatkuvassa kilpailutilassa, se käy maanosien ja globaalien teknosysteemien välistä 
taloussotaa. Teknosysteemit  ovat  uuden ajan heimoja,  kuningaskuntia tai  dynastioita,  jotka valloittavat  uusia 
alueita ja vakiinnuttavat valtansa kaikkialla maapallolla. Tämän päivän ympäristössä suurvaltojenkaan armeijat  
eivät kykene hallitsemaan valloittamiaan alueita, ylläpitämään niiden elinkeinoelämää. Armeijat voivat luoda vain 
markkinahäiriöitä, taloudellista kaaosta; tulevaisuudessa palkka-armeijoiden tehtävänä on rauhoittaminen, tekno-
systeemien toimintaympäristön turvaaminen. Tuhannet ja taas tuhannet taloustutkijat, yrityskonsultit ja työpsyko-
logit ovat kirjoittaneet strategisia oppaita siitä, mitkä ovat teknosysteemin menestystekijät, kuinka globaali kon-
serni ylläpitää iskukykyään, innovatiivisuuttaan, luo tehokkaimmat työolot, hoitaa työpaikkojen ihmissuhteet; ke-
hittää maailmantason johtamiskulttuurin ja työilmapiirin. Kuinka työntekijät sitoutetaan yritykseen ja pannaan an-
tamaan kaikkensa tehdäkseen tulosta. Postlokaalisen kulttuurin keskipisteenä on yritys, teknosysteemi, sen te-
hokkuus, tuottavuus ja tulevaisuus. Työntekijänä globaali kansalainen on teknosysteeminsä yritysstrategioiden ja 
talousvoittojen armoilla. Kansalaiset on irrotettava kaikesta paikallisuudesta, heidän on opittava, ettei pysyviä 
työpaikkoja enää ole, eikä elinympäristöä, josta löytyisi läheisyyttä, luottamusta ja inhimillisyyttä. Jokainen voi ta-
kertua vain lähimpiinsä, perheeseensä, ja yhä useammin ei siihenkään. Yhteiskuntaa kohtaan teknosysteemit ei-
vät tunne solidaarisuutta, eikä tulevaisuudessa voida kenties määritelläkään, mikä on se yhteiskunta, johon suo-
malaiset kansana kuuluisivat. 
    Kansallisvaltioiden aikakaudella kansalaisyhteisöt ovat kasvattaneet ja kouluttaneet jäsenensä, sopeuttaneet  
uudet sukupolvet ympäröivään kulttuurin. Tänään kouluttaminen tarkoittaa työvoiman tuottamista kansainvälisille 
teknosysteemeille, globaaleille konserneille. Kilpaillessaan koulutuksesta valtiot yhdenmukaistavat opetuksen ra-
kenteet ja sisällön, ja alkavat kouluttaa maailmankansalaisia, joiden tutkinnot pätevät kaikissa maanosissa. Ny-
kyisissä kehityssuunnitelmissa Suomen koulut ja yliopistot on tarkoitus integroida ja harmonisoida vastaamaan 
Euroopan Unionin yhteisiä vaatimuksia. Ennen pitkää kansallista koulujärjestelmää ei tarvita, ja kun kansallisval-
tio ei enää tarvitse omaa sivistystäkään, koulutus voidaan siirtää lopullisesti ylikansallisille teknosysteemeille. Ei-
vätkä paikalliset yhteisöt enää kykene huolehtimaankaan kouluistaan ja kansalaisten kasvattamisesta.    Kansal-
lisvaltion päätehtäviä on ollut myös sosiaali- ja terveyshuolto. Kansallisen hyvinvoinnin ideaan ovat kuuluneen 
paikallisten ihmisten, kuntalaisten yhteisesti ylläpitämät sosiaali- ja terveyspalvelut, kollektiivinen toinen toisis-
taan huolehtiminen. Miten sen käy? Suomessa kunnat ollaan, ainakin kansalaisyhteisöinä, jo lopettamassa ja nii -
den tehtävät yksityistetään kansainvälisille konserneille, teknosysteemeille. Kuka kantaa vastuuta niistä, jotka ei-
vät ole työssä eivätkä kuulu johonkin teknosysteemiin? Kuinka maailmankansalaisten elämänkaari turvataan? 
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Vakuutuksilla ja sopimuksilla, jotka jokainen joutuu itse kustantamaan? Onko valtiolla tulevaisuudessa muuta teh-
tävää kuin järjestyksestä huolehtiminen, maan asukkaiden valvonta?
    Mannervaltion kulttuurieliitti tuhoaa vähitellen kansalliset kulttuurit. Mahtitermit: globalisaatio, kansainvälinen 
integraatio,  kilpailukyky,  yksityistäminen,  huippuosaaminen johtavat  yhteen suureen tulevaisuuteen,  finalisaa-
tioon. Käynnissä on suomalaisen kansallisvaltion saneerautuminen pois maailmankartalta, uuden mannermaisen 
talousimperiumin ja maanosakulttuurin syntyprosessi. Meritokratian kehitysliturgiassa globaali ihminen on uusi 
maailmanmittainen suorittaja, suurempaa ja kehittyneempää kuin kansalliset suomalaiset. Suomen tiede, taide ja 
tajuntateollisuus ovat jo nyt osa oman alansa kansainvälistä teknosysteemiä, rakenteellisesti yhdenmukaista ke-
hityskulttuuria, jolla on merkitystä vain jäljitellessään universaalia kehitystä, ja sulautuu vähitellen postlokaaliseen 
maailmanympäristöönsä.  Suomalaiset talouselämän ja markkinavoimien etujärjestöt, europoliitikot ja yliopiston 
uudistajat ovat varmaankin toista mieltä, heillä on oma totuutensa, yhteiskuntamoraalinsa ja kehitysutopiansa, 
eikä suomalaisten tarvitse koskaan tietääkään näitä minun totuuksiani. Totuuttahan ei ole olemassakaan.
   Kadonnutta yhteisöllisyyttä yrittävät pelastaa sosiaalitutkijat, arvofilosofit, terapeutit ja poliitikot, jotka vaativat 
keskinäistä solidaarisuutta ja ihmisarvojen kunnioitusta. Maailmanpelastajien sanoma on lohdullinen: ihmisten on 
tyydyttävä vähempään, se lisää onnellisuutta; ihmisten on lopetettava keskinäinen kilpailu, koska se ei tuota on-
nellisuutta; yhteisöllisyys on palautettava, koska läheiset ihmissuhteet ylläpitävät hyvää elämää, kasvattavat so-
siaalista pääomaa. Yhteiskuntameritokraattien kehityspuheessa oikeat arvot, toisista välittäminen ja hyvät tavat  
voidaan opettaa urbaaneille massoille, kampanjoida ja masinoida henkiin, vaikka nykyihmisen ympäristössä ne 
ovat pikemminkin menestymisen haaste tai uhkatekijä. Suunnattomaksi kasvanut yhteiskuntaterapia tai keskus-
telu arvoista on itse asiassa tieteellisteknisten kehitysmeritokraattien luomaa sijaistoimintaa. Arvoja itsessään ei 
ole olemassa ilman niitä kulttuurin rakenteita, joita ne tukevat; kun yhteisökulttuurien ympäristö ja sen mukana 
yhteisöllisyyden rakenteet ovat kadonneet, ei yhteisöllisiä arvoja saada enää takaisin. Postlokaalisen kulttuurin 
rakenteissa ei voi olla eettisiä normeja, jotka rajoittaisivat tajuntateollisuuden vapautta tai yritystoimintaa; ihmis-
ten itsekkyys, nautinnon halu, kateus, voitonhimo pitävät kulttuurijärjestelmän pystyssä.  Postlokaalisessa ympä-
ristössään yksityisen ihmisen olisi siis palattava yhteisöönsä, alettava rakastaa lähimmäistään ja hylättävä itse-
käs kuluttaminen. Kehitysuskonnon hallitsemassa maailmassa tällainen puhe on itsensä vastaista, mutta se tuot-
taa uusia ja uusia mediapersoonallisuuksia, tieteen ja taiteen sananjulistajia, jotka haluavat pelastaa ihmiskun-
nan. Muutos voi tulla vasta siten, kun heidän oma globaali kulttuurijärjestelmänsä lakkaa toimimasta. 
    Postlokaalinen yhteiskunta kokoaa jatkuvasti tietokantoja ympäristöstä, ihmisestä ja kulttuurista, ja tallentaa ne 
planetaarisiin tietokonekeskuksiin, maailmanaivoihin. Ihmisen ja kulttuurin kannalta todellinen, vaikuttava ja mer-
kitsevä tieto on datakeskuksissa, maailman suurimpien hakukoneiden verkostossa. Globaali kulttuuri on ihmisla-
jin yhteistä tietoa, maapallolla on yhteiset tunnusluvut: yhteiset tuotanto- ja kasvutilastot, globaalit koulutustilas-
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tot, avioerotilastot, rikosrekisterit, työttömyys-, alkoholinkulutus- ja kuolleisuusluvut. Maailmanaivoihin talletetun 
tiedon perusteella tehdään ihmiskuntaa koskevat päätökset, laaditaan yhteiset algoritmit, tulevaisuuden ennus-
teet. Sitä mikä ei ole maailmantiedostossa, ei ole olemassa. Ihmiset itsekin voivat jatkuvasti tallentaa omaa hen-
kilödataansa maailmanarkistoihin. Todellisessa elämässään maailmankansalainen on tarkoin seurattu ja hyväksi 
käytetty kuluttaja, jonka henkilökohtaiset ominaisuudet, sopeutumis- ja kilpailukyky, elämänhistoria, hiilijalanjäl jet 
ja kulutustase tallentuvat reaaliajassa maailmanaivoihin, jonka liikkeitä voidaan seurata joka hetki missä hän 
maapallolla liikkuukin, joka on olemassa vain ubiikin valvontakulttuurin kontrollilaitteissa.  Maailmankansalaisten 
elämä, liikkuminen, terveys, harrastukset ja parisuhteetkin ovat järjestelmän tiedossa, reaaliajassa; maapallon ja 
sen luonnon pelastaminen alkaa sekin palvella meritokraattien keskinäistä taistelua vallasta, toisten ihmisten, kil-
pailijoiden valvomista, syyllistämistä ja eliminoimista; keskitetyissä kulttuureissa se on ideologioiden perimmäi-
nen tehtävä. Ihminen on olemassa silloin, kun hänellä on paikka valvontajärjestelmässä. Teknosysteemien ulko-
puolella  ei enää ole elämää, kulttuuria. Sitä mikä ei ole maailmantiedostossa, ei ole olemassa.    
  Rakenteet vaihtuvat,  mekanismit  säilyvät.  Paikalliskulttuurien aikakaudella hyvän elämän profeetat julistivat 
kuuliaisuutta Israelin jumalalle ja hänen käskyilleen. Kuinka vahvasti herätysliikkeiden johtajat Suomessakin tais-
telivat syntiä vastaan! Keskittyvän kansallisen kulttuurin aikakaudella tilalle tulivat kehityspapit, jotka vaativat kuu-
liaisuutta kehitykselle, julistivat ikuisen kasvun ja hyvinvoinnin sanomaa, ja määrittelivät kehityspakanat. Nyt tai-
vaanrannalle ovat nousseet luontoprofeetat, joiden kuoro kaiuttaa jo globaalia tuomiota, koko maapallon tuhoa, 
lopullista kadotusta, ja syyllistävät luontopakanat. Paikalliset kulttuurit korvautuvat paikallisen luonnon palvonnal-
la, ja postlokaalisissa metropoleissa syntiä tulee ilmeisesti olemaan vain se, mikä uhkaa tieteellisteknistä valvon-
takulttuuria. Yksilönoikeudet, vapauden illuusiot, luonnon itseisarvo, yhteisöllisyys ovat todellisuuden vastaisia, 
tajuntateollisuuden myyntituotteita, ja niitä markkinoivat tehokkaimmin samat globaalit teknosysteemit, joiden ke-
hitys perustuu niin ympäristön kuin ihmisenkin maksimaaliseen hyväksi  käyttöön. Pakkokasvu, kaikenkattava 
kontrolli ja totaalinen kilpailu ovat postlokaalisen maailmankulttuurin fundamentaalisia rakenteita, ilman niitä jär-
jestelmä ei voi toimia. Täydellinen yhteiskunta on ehtymätön, se tuottaa jatkuvasti yhä vaikeampia ongelmia ja 
niihin kaikkein uusimpia tieteellisteknisiä ratkaisuja.
    Euroopan mannervaltio on pääoman valtakunta, jossa kulttuuri siirtyy kokonaan yksityisten, globaalien tekno-
systeemien kaupalliseksi tuotannoksi, monopolisoituu ja yhdenmukaistuu maailmanlaajuiseksi jäljittelyksi. Kan-
sallisvaltioiden tehtävät yksityistetään nekin ja kansallisuuksien väliset rajat häviävät merkityksettömiksi, euro-
kansalaisista tulee vapaasti liikkuvaa työvoimaa, jota tarpeen mukaan rekrytoidaan eri puolille maailmaa. Postlo-
kaalisessa kulttuurissa kaikki paikalliset kiintopisteet on hävitettävä, jotta kulttuurituotanto voidaan maksimoida. 
Suomalaisen kansallisvaltion globaalistuminen on prosessi,  joka etenee jo oman sisäisen voimansa varassa, 
käynnissä on kilpajuoksu siitä, ketkä sopeutuvat nopeammin. Suomalaisen kulttuurieliitin ja yhteiskunnan vapaut-
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tajien suuria hävittämiskohteita ovat kansalliset rakenteet, paikallishallinto, valtionuskonto, oma sivistys. Suoma-
laisten elämän tuottaa maailmantason luova luokka ja rakenteellisesti yhdenmukaiset  teknosysteemit, maail-
mankonsernit, joiden tuotannossa yhdistyy kaikkien rotujen ja kansojen luovuus. Suomalaiset jäljittelevät sokeas-
ti kansainvälisiä kehitysmalleja, ulkomaisia auktoriteetteja, ateisteja, feministejä, globalisteja, maailmanaatteita, 
yhä suurempi osa suomalaista meritokratiaa pyrkii kaikin voimin mannervaltion historiaan, maailmanhallituksen 
historiaan, tulevaisuuden historiaan.
   Postlokaalisesta ihmisestä uhkaa tulla maailmanlaajuisen kulutuskulttuurin kohde, yksinäinen solitaarinen pre-
kariaatti, satunnaisten, alati vaihtuvien maailmanlaumojen mukana kulkija, gregariaatti. Tulevaisuudessa maail-
mankansalainen identifioituu omiin planetaarisiin onnellisuuslaumoihinsa, harrastus-, huvi- ja ihmissuhdekump-
paneihinsa, hetero-, homo- ja polyseksuaalisiin sukupuoliyhteisöihin, jotka analysoivat loputtomasti omaa sek-
suaalisuuttaan, tunteitaan, elämäntilannettaan, tulevaisuuttaan. Delokaalisena aikana ihminen vapautettiin esi-
aviollisista seksuaalinormeista, postlokaalisena aikana avioliittonormeista. Yhteisöllisyys, naapuruus ja lähimmäi-
syys on virtuaalilaumoissa kulkemista, maailmanluokan suorittajien, ylivoimaisten menestyjien palvontaa, plane-
taaristen medianäytelmien seuraamista, yhteisissä hakukoneissa kulkemista, yhteistä virtuaalielämää. Suomalai-
sen minuuden tuottaa yksilöteollisuus, hyvinvointiteollisuus ja tajuntateollisuus. Postlokaalinen kulttuuri ei ole ke-
nenkään omaa, se on globaalia jäljittelemistä, planetaarista samanlaisuutta. Muu kulttuuri on vastakulttuuria. Tu-
levaisuuden maailmankansalaiset ovat algoritmimassaa, erilaisia kuluttavia laumoja, joiden liikkeet, mielipiteet ja 
reaktiot voidaan ennustaa, joiden elämää seuraa kaikkialle ulottuva ubiikki, digitaalinen valvonta. Näin lähenee 
aika, jolloin ihminen ja luonto ovat teknosysteemien täydellisessä hallinnassa.
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Jälkiluku
Finnish Folklore Atlas 2009; luku ”Postlocal Era”. 

FINALISAATIO

Delokaalinen yhteiskunta
Ylipaikallinen kulttuurijärjestelmä syntyi toisen maailmansodan jälkeen alkaneessa suuressa rakennemuutoksessa, jota nimitetty 
teolliseksi vallankumoukseksi, silloin länsimainen yhteiskunta teollistui ja urbaanistui, kehityskie len mukaan modernistui. Suomalai-
set niin kuin suurin osa maailman kansoista on siirtynyt (1) ylipaikalliseen kulttuuriin, jonka todellinen vaikuttava ympäristö on pai-
kallisten yhteisöjen ulkopuolella. Kulttuurin (2) resurssit ovat ei-paikallisia: kansainvälistä tietoa ja tekniikkaa, kansainvälisiä raaka-
aineita. Modernin kehityksen tekninen perusta on ollut ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden käyttöönotto ja niihin perustuva ko-
netekniikka (moottori) ja sarjatyö (liukuhihna). Uusi tekniikka on muuttanut kokonaan tuotantomuodot, kulttuuriympäristön ja ihmis-
ten elintavat, työn luonteen, ajankäytön ja elämän rytmin. Ihmiselämä on muuttunut ylipaikalliseksi. Teollinen tuotanto on prosessi,  
joka jakaantuu tuhansiin erilaisiin työjaksoihin, toimenkuviin ja ammatteihin, ja jonka tulee pyöriä yötä päivää noudattamatta vuo-
denaikojen vaihtelua tai uskonnollista kalenteria. Elämän rytmi eriytynyt ulkoa ohjautuviin jaksoihin, työaikaan ja vapaa-aikaan; toi-
meentulon hankkiminen ei ole elämänmuoto, vaan elämänura, eikä työtä tehdä enää kotona talossa, perheen mukana, vaan työpai-
kalla, asuinympäristön ulkopuolella. Ylipaikallisen kulttuurin (3) ”yhteisö” on kansallisvaltio, sen on ajateltu olevan kansalaisten oma 
kollektiivinen yritys, jolla on yhteinen kansantalous ja jonka työn tulokset, kansantuote, jaetaan valtioyhteisön jäsenten kesken. Poh-
joismaisen hyvinvointivaltion ideana on ollut, että valtio pitää huolta kansalaistensa elämästä: koulutuksesta, terveydenhoidosta ja 
tarvittaessa myös toimeentulosta. 
    Kansallisen (4) talouden on ollut sopeuduttava valtioiden väliseen kilpailuun, luotava kulttuuriset vastaukset, jotka toimivat kan -
sainvälisessä, delokaalisessa ympäristössä. Valtiokulttuurista on tullut kaikkialle ulottuva organisaatio, sen rakenteet ovat (5) keski-
tettyjä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia organisaatioita, korporaatioita, keskusjärjestöjä, ts. teknosysteemejä, jotka tuottavat eri 
elämänalojen kulttuurin: kulutustavarat, hallinnon, kansalaispalvelut, uusien sukupolvien kouluttamisen, tieteen, taiteen ja viihteen. 
Nyky-Suomen rakenteita ovat keskukset: keskusliikkeet, keskusvirastot ja keskusjärjestöt; kuntakeskukset, palvelukeskukset, urhei-
lukeskukset ja kulttuurikeskukset. Organisaatiot ovat korvanneet kyläyhteisöt, paikallisen talouden ja etniset instituutiot. Meritokra-
tian hallitsema kehitys: yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu, ravinto- ja vaatetusteollisuus ovat syrjäyttäneet paikalliset ra-
kentamistavat, ruokaperinteen ja etnisen pukeutumisen, yleiskieli on syrjäyttänyt murteet, viihdeteollisuus folkloren. Hämäläisten, 
savolaisten ja karjalaisten maakunnat ovat delokaalistuneet ja sopeutuneet osaksi yleistä keskitettyä valtiokulttuuria ja tieteellistek-
nistä meritokratiaa. Delokaalisen (6) kulttuurin moninaisuus on teknosysteemien sisäisen jäljittelyn variaatioita, kaupallisia muoteja, 
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trendejä, brändejä. Kulttuurituotannon on sopeuduttava kuluttajien odotuksiin ja palveltava ihmisen kaikkein primitiivisimpiäkin tar-
peita. Jos etnisiä eroja on vielä olemassa, ne ovat peräisin paikallisuuden ajoilta, jolloin kulttuuri sopeutui ympäröivään luontoon.
    Paikallisten yhteisöjen hajottua (7) agraarikulttuurien moraalialiarvot, koko niiden eettinen perusta on menettänyt merkityksensä. 
Naapuruuden ja lähimmäisyyden etiikka: vanhempien kunnioittaminen, naapurien auttaminen, hyvät tavat, joiden paikalliskulttuu-
reissa on katsottu ylläpitävän yhteisöllisyyttä ja arvokasta ihmiselämää, ovat muuttuneet modernin, urbaanin yhteiskunnan vastara -
kenteiksi. Käsitteet kunniallisuus, häpeä ja omatunto ovat kristillisyyden mukana sekulaaristuneet; alkoholin ja muiden huumeiden 
käyttö lisääntyy jatkuvasti; 1960- ja 1970-lukujen seksuaalivallankumous muutti käsitykset siveydestä, seksuaalisen käyttäytymisen 
ihanteista. Uuden vapaan sukupolven tytöt ovat omaksuneen seksuaalisen tasa-arvon, käyttävät alkoholia ja muita huumeita ja etsi -
vät seksikokemuksia samalla tavalla kuin ikäisensä pojatkin. Delokaalisessa elinympäristössä (8) paikallisyhteisöjen sosiaaliset ins-
tituutiot ovat lakanneet toimimasta ja häviävät. Yhteisölliset häät ja hautajaiset ja muut kyläjuhlat, nuorten kylätanssit ovat loppu-
neet; tavallisten ihmisten elämänkausiriitit ovat privatisoituneet ja kaupallistuneet. Avioliitto on etenkin kaupungeissa muuttunut yhä 
lyhytaikaisemmaksi parisuhteeksi. Kulttuuriantropologian näkökulmasta länsimaissa vallitsee oikeastaan jo seksuaalinen normitto-
muus, promiskuiteetti, ja ns. seriaalinen moniavioisuus eli sarjapolygamia, jolle ovat ominaisia toisiaan seuraavat avio- ja avoliitot,  
tai tilapäissuhteet.
    Kansallisvaltio on (9) koulutusyhteiskunta, joissa lasten ja nuorten kasvatus, sosiaalistaminen ja enkulturaatio on muuttunut orga -
nisatoriseksi ihmistuotannoksi. Kasvatuksen ihanteena ei ole hyvä kyläläinen, vaan suorittaja, meritokraatti, joka omaksuu tekno-
systeemien tuottaman tiedon ja taidon, ja menestyy oman alansa tuotanto-organisaatiossa. Meritokratia ottaa kansalaisensa synty-
mästä lähtien haltuunsa; mittaa, luokittelee ja sopeuttaa kansainvälisiin odotuksiin. Kansallisvaltioissa (10) kansalliset teknosystee -
mit tuottavat myös kulttuurin, se on valtiollistettua tiedettä, taidetta ja viihdettä, ulkoa ohjattua kokemista, taloudellista ja yhteiskun-
nallista manipulaatiota, toisten tajuntaan ja ajatteluun vaikuttamista. Kansankulttuuri, uusi folklore on kaupallista tajuntateollisuutta,  
jota tuottavat alan ammattisuorittajat, tajuntateknikot ja mielen insinöörit. Viihdetekniikan kehittyessä nuorten kylätanssit ja illanistu-
jaiset ovat kasvaneet mammuttimaisiksi massatapahtumiksi, rokkikonserteiksi; musiikki, laulut, uusi folklore on maailmanradioiden 
ja maailmantelevision yhteistä ohjelmaa, maailman kansojen yhteistä tajuntateollisuutta. Omavaraisesta, itse tekemässään ympäris-
tössä eläneestä kyläläisestä on tullut kuluttaja, jolle teknokoneistot tuottavat kulttuurin välineitä, palveluja ja elämyksiä. Kulttuuri on 
kulutusta, tavaroiden tuottamista ja tajuntateollisuutta; elintasoa ja viihdettä.
   Ylipaikalliseen, kaupalliseen kulttuuriympäristöön on syntynyt (11) vapauden hegemonia, joka on läpäissyt koko yhteiskunnan las-
ten kasvatuksesta käyttäytymistapoihin; kulttuurin itseisarvoja ovat kansalaisten vapaus, riippumattomuus, demokratia, yksilöllisyys.  
Nuoret kasvavat ”vapaaseen maailmaan”, moderni taide, kirjallisuus, elokuvat, koko länsimainen tajuntateollisuus elää moraalisesta 
vapaudesta: seksistä, pornosta ja väkivallasta, paikalliskulttuurien näkökulmasta länsimainen massakulttuuri suorastaan kilpailee 
hedonismin ja dekadenssin, itsekkyyden, pahuuden ja rappion myymisessä. Uusliberalistinen, kaupallinen tajuntateollisuus on teh-
nyt naurunalaiseksi paikallisyhteisöjen ihmisihanteet ja muokannut uusiksi esikuviksi ”vapaat”, ”yksilölliset”, ”kapinalliset” massaih-
miset.  Paikalliskulttuureissa ihmisellä on ollut  velvollisuuksia toisia kohtaan, delokaalisen (12) kansallisvaltion yhteiskunnallinen 
etiikka määrittelee oikeudet: kansalais-, ihmis-, yksilönoikeudet. Velvollisuuksien tilalla ovat omat yksilönoikeudet, ne oikeuttavat ja 
velvoittavat jokaisen toteuttamaan omat tavoitteensa, elämänuransa, käyttämään hyväksi mahdollisuutensa.
    Agraarikulttuurien (13) kyläuskonnot ovat sekulaaristuneet, muuttuneet oman alansa moderneiksi teknosysteemeiksi, uskonnollis-
ten palvelujen ja uskontoviihteen tuottajiksi. Niiden rinnalle on noussut kasvava määrä uususkontoja, jotka tarjoavat tuonpuoleisia 
kokemuksia, mystiikkaa, terapiaa, yliluonnollisuutta, jotain sellaista jota tiede ei selitä. Länsimaisen kulttuurin todellisuutta ja tulevai-
suutta ohjaa (14) kehitysuskon hegemonia: tieteellistekninen pelastusoppi ja täydellisen kehityksen eskatologia, usko siihen, että 
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tiede ja tekniikka pelastavat maapallon ja ratkaisevat kaikki ihmiskunnan ongelmat. Ihminen on laji, joka on tehnyt ihmisestä juma-
lan. Oikea kulttuuri on ympäristön hallintaa, luonnonvarojen maksimaalista hyödyntämistä, yhteiskunnan kehittämistä; luonnonvarai -
suus, omaehtoisuus ja paikallisuus ovat oikean kulttuurin vastavoimia, antikehitystä. Kyläyhteisöjen (15) hierarkian yläpuolelle ovat 
nousseet valtakunnalliset suorittajat ja eliittiluokat; valtiojohtajat, eri alojen ”suurmiehet”, joiden ympärille keskittyy kansallinen kehi-
tyksen palvonta, historia ja kulttuuri. Länsimainen yhteiskunta on tehnyt ihmisen palvonnasta koko kulttuurin ytimen ja käyttövoi -
man.
   Nykyajan valtioiden hierarkiassa Suomi on maailman rikkaimpia ja teknisesti kehittyneimpiä hyvinvointiyhteiskuntia, jossa valtio 
huolehtii kansalaisistaan ja kulttuuristaan. Suomi on koulutuksen esimerkkimaita, jokaisella nuorella oikeus ilmaiseen opiskeluun,  
maassa on suhteellisesti eniten yliopistoja ja koulutettuja ihmisiä; suurin osa työssä käyvistä suomalaisista on suorittanut korkea -
koulutasoisen ammattitutkinnon. Kasvun, kehityksen ja elämän monimutkaistumisen myötä ovat kasvaneet myös yhteiskunnan on-
gelmat.  Kansalaisista  huolehtii  kasvava  joukko  ammattiauttajia,  lääkäreitä,  terapeutteja,  ohjaajia;  teknokoneistot  tuottavat  yhä 
enemmän elämän hallintaa, identiteettejä, kasvatus- ja opetusoppeja, avioliitto-, perhe- ja seksineuvontaa. Postlokaalinen (16) ihmi-
nen ei kykene enää selviämään ympäristössään ilman kaikkialle ulottuvien teknokoneistojen ohjausta ja huolenpitoa.
    Kansallista hyvinvointivaltiota uhkaa nyt globaali kaupallinen kulttuuri, maailmanjärjestelmä. Suomen postlokaalistuminen alkoi 
1990-luvulla, jolloin ”pääomat vapautettiin” ja kansainvälisille sijoittajille annettiin oikeus hankkia vapaasti omistukseensa suomalai -
sia yrityksiä. Muutamassa vuodessa suuri osa suomalaisesta teollisuudesta, kansantaloudesta tai kansallisomaisuudesta, joutui yli-
kansallisten konsernien tai kansainvälisen pääoman haltuun. Samalla valtion omistama teollisuustuotanto ja monet palvelulaitokset -
kin sopeutettiin kansainväliseen kilpailuympäristöönsä: ne yksityistettiin pörssiyhtiöiksi tai myytiin ulkomaiseen omistukseen. Suo-
mesta on tullut osa globaalia maailmantaloutta, kansakuntana maa keskittyy nyt metropoleihin, se on mukana Euroopan unionissa, 
rakentamassa uutta mantereenlaajuista valtiota. Tulevaisuuden postlokaalisessa maailmassa pienet kansalliset valtiokulttuurit ilmei-
sesti rappeutuvat ja kaikki Suomenkin nykyiset kulttuurirakenteet lakkaavat vuorostaan toimimasta.

Postlokaalinen tulevaisuus 
Maailmaan on syntynyt globaalin talouden ja tekniikan ylivalta, kulttuuri-imperialismi, joka yhdenmukaistaa tuotannon, ympäristön ja 
yhteiskunnan rakenteet kaikkialla maailmassa. Jos globaalistuminen jatkuu, (1) kaikki kansat joutuvat sopeutumaan universaaliin 
tieteellistekniseen kulttuuriympäristöön, jossa vallitsee tai tulisi vallita täydellinen tuottavuus, osaaminen ja tiedon hallinta. Uuden ra-
kennemuutoksen tuo tullessaan ennen kaikkea digitaalitekniikka, sen avulla on mahdollista hallita planetaarista ympäristöä, globaa-
lia taloutta ja mantereenlaajuisia yhteiskuntia. Digitaalitekniikka on resurssi, jonka hallinta ja omistaminen on luonut maapallolle uu -
den hierarkian, uudet eliittiluokat ja kulttuurin korkeimmat päämäärät. Tulevaisuuden postlokaalinen kulttuuri on (2) rakenteelli sesti 
yhdenmukainen maailmanjärjestelmä, jonka ”yhteisöt” ovat globaaleja tai planetaarisia teknosysteemeitä. Ne ovat lopullisesti mono-
polisoineet oman alueensa teknisen hallinnan ja tulevaisuuden, ja tuottavat kaikkialla samat kulttuurin välineet, saman tieteellistek -
nisen sivistyksen ja yhdenmukaisen ihmiselämän. Maailmantaloutta eivät enää voi ohjata kansallisvaltiot, vaan niiden tehtävät siirty -
vät (3) maanosavaltioille, tai ”maailmanhallituksille”, jotka säätelevät teknosysteemien toimintaa ja keskinäistä kilpailua maapallon 
resursseista. Ympäristön keskittyminen jatkuu, (4) postlokaaliset ihmiset siirtyvät gigapoleihin, jotka ovat asukasluvultaan suurem-
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pia ja taloudellisesti voimakkaampia kuin pienet valtiot; ne ovat uusia ”maailmankyliä”. Asutuksen ulkopuolella (5) luonto siir tyy tuo-
tanto- ja suojelukoneistojen hallintaan, maailmankansalaisille luonto on enää virtuaalikokemuksia, luontofilmejä – digitaalitekniikkaa. 
Metropolien asukkaat eivät koko elämänsä aikana ole tekemisissä tieteellisteknisesti uudelleenluotujen tuotantoeläinten tai biotekni -
sen ruoantuotannon kanssa, agroteollisuuden alueet ja koko teknoluonto suljetaan tavallisten ihmisten kokemuspiirin ulkopuolelle.
    Tulevaisuuden (6) ekologisia voittajia ovat maailmantason ihmiset, jotka ovat saaneet oman alansa universaalin koulutuksen ja 
voivat elää omassa teknosysteemissään eri puolilla maapalloa. Kansallisvaltiota luotaessa keskitettyjen koulutusorganisaatioiden 
tuli tuottaa hyviä kansalaisia, jotka kykenivät palvelemaan isänmaataan. Postlokaalisessa maailmassa kansallinen sivistys menet-
tää merkityksensä, teknokoneistot tuottavat kansainvälisiä suorittajia, joiden tulisi selvitä monikansallisissa suurorganisaatioissa, so-
peutua ihmiskunnan yhteiseen tulevaisuuteen, rajattomaan kilpailuympäristöön ja täydelliseen tuottavuuteen; työnteonkin vaatimuk-
set finaalistuvat. Postlokaalinen ihminen tulee elämään kaikkialla maapallolla, vaihtamaan jatkuvasti elinympäristöään, egokulttuu-
riaan. Työ on paikattomia projekteja. Sen vuoksi myös (7) yhteiskunnan palveluiden tulee toimia kaikkialla maailmassa. Planetaari -
nen elämä vaatii uudet tuotanto-, yhteiskunta- ja palvelurakenteet; kokonaan toisenlaisen teknokulttuurin kuin kansallisvaltioiden ai -
kakaudella. Maailmankansalaisen elämä on ilmeisesti yhä hetkellisempää, (8) olemassaoloa ja ympäristöä hallitsee jatkuva muutos 
ja jatkuvat kehitysvaatimukset, ihmisenä oleminen tulkitaan sattumanvaraiseksi niin kuin maailmankaikkeuden evoluutio.
    Postlokaalisen kulttuurin (9) ihmisihanteena ei enää ole hyvä kansalainen, vaan omista mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan kiin -
ni pitävä menestyjä, jopa narsismiin asti itseensä keskittynyt kuluttaja, egoihminen, joka on lyönyt alas kanssaihmisensä ja elää 
omalle uralleen, omassa teknomaailmassaan. Kun ihmisen ympäriltä häviävät lopullisesti pysyvyys ja yhteisöllisyys: perhe-, koulu-,  
työ- ja asuinyhteisöt, jäljelle jää postlokaalinen yksilö, jolla ei ole velvollisuuksia, ei kiinteitä sidoksia eikä pitkäaikaisia kontakteja-
kaan toisiin ihmisiin. Paikalliskulttuurien (10) moraalinormit, avioliitto ja perhe katoavat lopullisesti. Moraali, jos se vielä halutaan  
määritellä, on teknosysteemien sisäisiä, institutionaalistettuja selityksiä, julkista kaksinaismoraalia. Globaali sukupuolielämä on sa-
tunnaisia seksi- ja parisuhde-elämyksiä, hetero-, bi-, homo- tai virtuaaliliittoja eri puolilla maapalloa, mutta perhe sel laisena kuin se 
paikallisten kulttuurien aikana ollut, on menettänyt merkityksensä. Ihmiskunnan (11) lisääntymisestä huolehtii siitäkin teknosystee-
mi, joka hallitsee täydellisesti tieteellisteknisen reproduktion, uuden ihmislajin tuottamisen. Biotekniikka ja ihmisen psyykkisten ja 
fyysisten ominaisuuksien jatkuva kehittäminen tuottaa huippuihmisiä, joita globaali kilpailu tarvitsee. Ihmisjalostus, eugeniikka tai la-
jihygienia nousevat väistämättä jälleen esiin, postlokaalista kehitystä ohjaa täydellistymisen pakko, ihmisen tieteellistekninen finali-
saatio.
   Globaalin kulttuurijärjestelmän (12) hallintaideologia on ilmeisesti uskonnollistettu evolutionismi ja oppi maapal lon pelastamisesta. 
Kehitystekstejä dominoi kaikkien kansojen tieteellistekninen pelastus. Korkeauskontojen moraalin korvaa evoluutioetiikka, yli-ihmis-
ideologia tai biologinen moraalioppi; eettisesti väärää, syntiä, on luonnonvarojen kuluttaminen yli kullekin sallittujen normien. Yksityi-
sen ihmisen eettistä käyttäytymistä ja elämäntapaa punnitaan suhteessa luontoon ja kehitykseen; jumalasuhteen tilalle tulee luonto-
suhde ja yksilön suhde omaan kehitykseensä. Kulttuurintutkimusta hallitsee sitäkin biologinen paradigma, evoluutiopsykologinen tai 
lajihistoriallinen oppi evoluutioihmisestä, joka on kaikkialla samanlainen ja vastaa tieteellisteknisen maailmanhallinnan vaatimuksia. 
Kulttimeritokratia mystisoi luonnon, maapallon, koko maailmankaikkeuden ikään kuin yliluonnolliseksi, vaikuttavaksi, toimivaksi tai  
eläväksi organismiksi, joka ikuiset lait hallitsevat ihmiskunnan ykseyttä ja maapallon tulevaisuutta. Ympäristö, luonto, kulttuuriseli -
tykset, ja tulevaisuuden utopiat, koko aikansa folklore muodostavat jälleen rakenteellisesti ja sisällöllisesti yhtenäisen järjestelmän.
   Yhteisöllisen kontrollin kadottua maailmankulttuurin (13) järjestystä ylläpitää kaikkialle ulottuva, ubiikki tieteellis tekninen valvonta. 
Digitaalinen teknologia on jo itsessään kontrollitekniikkaa, mutta planetaarisessa ympäristössä valvonnasta tulee välttämätöntä; il-
man sitä ei maailmanjärjestelmä voi syntyä eikä toimia. Paikallisyhteisöjen ihmisten elinympäristössä ei ole tunnettu lukkoja eikä 
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kaltereita; Suomenkin kylissä ovet ovat olleet aina auki. Postlokaalisessa kulttuurissa ihmisten väliltä katoaa luottamus; rikollisuus,  
terrorismi ja kapinaliikkeet kasvavat nekin globaaleiksi. Vain täydellinen yhteiskunnan ja ympäristön tieteellistekninen hallinta voi  
tuoda turvallisuutta ja estää anarkian tai anomalian leviämisen. Finaalisessa kulttuurissa kaiken tapahtumisen täytyy olla teknisesti  
turvallista ja ennakoitua.
   Maailman tietokonekeskukset, maailmanaivot, keräävät, käsittelevät ja tallentavat yhä tarkempia tietoja ihmisis tä ja ihmisympäris-
töistä; omaa aluettaan hallitsevat teknosysteemit arkistoivat yhä tarkemmin dataa, jota niiden toiminta, turvallisuus ja tulevaisuus 
tarvitsevat. Kansalaisen henkilöllisyys, luottokelpoisuus, työhistoria ja tulevaisuus täytyy pystyä määrittelemään reaaliajassa kaik-
kialla maapallolla. Henkilökohtaiset valvontalaitteet, biotunnisteet, maailmanlaajuiset henkilökortistot ovat välttämättömiä, niissä on 
sisällä maailmakansalaisten persoona, ja olemassaolo jossakin pisteessä maapallolla. Tulevaisuuden kehitys on ulkoisen valvonta-
tekniikan kasvua. Julkiset ja yksityiset tilat, kaupunkikeskukset, asuinalueet ja kansalaisten kodit suojataan tunnistus- ja seuranta-
laitteilla, valvontakameroilla; ilman henkilötunnistintaan ihminen ei voi liikkua edes arkiympäristössään, ei päästä sisälle työpaikal-
leen eikä omaan älykotiinsa. Teknisen kehityksen utopioihin kuuluu automatiikka ja robottitekniikka, joka ohjaa kaikkea tapahtumis-
ta, liikennettä, kulutusta, huolehtii tuotannosta, sairaiden ja vanhusten hoitamisesta, koko ihmiselämästä. Myös Ihmiset itse kerää-
vät tietoja omasta elämästään ja persoonastaan; erilaiset piisirut, älykortit, terveysvälineet ja turvavaatteet tulevat jatkuvasti seuraa-
maan ihmisten fyysistä tilaa ja elämäntapoja. Ubiikki valvonta korvaa moraalinormit ja etiikan, omantunto on valvontakamera, pelko 
joutumisesta valvottavien tiedostoon.
    Tulevaisuuden imperiumien loputonta kasvua ja kehitystä uhkaa maapallon rajallisuus, luonnonvarojen ehtyminen. Globaali ta-
lous ei kykene korjaamaan itse järjestelmää, vaan maailmanhallinto rajoittuu valvomaan kuluttavaa ihmistä. Ilmastonmuutoksen tor-
jumisesta ja maapallon pelastamisesta syntyy ympäristödiktatuuri, jonka hallintaideologia oikeuttaa kontrolloimaan kansalaisten ku-
lutusta, mittaamaan ekologisia jalanjälkiä, syyllistämään ja eliminoimaan toisinajattelijat, luonnon viholliset. Metsästäjä-keräilijöiden  
ajoista lähtien yhteiskunnan kontrollijärjestelmät ovat kasvaneet ja organisatorinen väkivalta lisääntynyt. Postlokaalinen kulttuuri voi 
moninkertaistaa sen ”laillisen väkivallan”, jonka avulla keskitetyt kansallisvaltiot ovat ylläpitäneet ideologista kuria ja eliminoineet ne,  
jotka hallitseva meritokratia on määritellyt ei-ihmisiksi, yhteiskunnalle vaarallisiksi.
Postlokaalisen (14) kulttuurin tuottavat keskitetyt tieteen, taiteen ja viihteen teknokoneistot, joiden tulevaisuuden sanelee sopeutu-
minen universaalin kehityksen vaatimuksiin. Tajuntateollisuus keskittyy vapaan maailmanihmisen kokemuksiin, hänen rajattoman 
elämänsä kuvaamiseen, tulkintaan ja ohjaamiseen. Kulttuurisesti tärkeintä on vaikuttaa massoihin: kuluttajiin, katsojiin, täyttää ih-
mislajin kaikkein primitiivisimmätkin tarpeet. Myös kulttuurin primitivisaatio täydellistyy. Globaali kehityskulttuuri on teknosysteemien 
markkinoimia uutuuksia ja teknistä kehitystä, kaikissa maantieteellisissä ympäristöissä toimivaa standardoitua massakulttuuria.
   Jos kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, (16) postlokaalinen yhteiskunta tulee olemaan täydellinen eminentiakulttuuri. Jossa vain 
kaikkein näkyvin on kulttuuria. Kaikki ”tosiolevainen”, nykyisyys ja menneisyys, asetetaan globaaliin kehitys- ja suuruushierarkiaan,  
näkyvyysjärjestykseen. Planetaarisessa tulevaisuudessa kansallisten vaikuttajien tilalle nousevat kansainväliset huippuyksilöt, glo-
baalit suorittajat, maailmanidolit, heidän ympärilleen keskittyy tapahtuminen, media ja historia. Globaali folklore kertoo suurihmisiä,  
joiden elämänvaiheisiin ja sankaritekoihin massaihmiset voivat identifioitua ja joiden mediarituaaleissa he voivat kokea maailman 
kaikkien kansojen yhteisyyden. Kulttuurin hierarkian täydellistyessä vastakkaisuus kärjistyy ja tavallisten ihmisten etäisyys vallan 
keskuksista kasvaa globaaliseksi. Kulttuurin polaarisuus, (17) voittajien ja häviäjien kulttuuri, kehitys ja antikehitys, täydellisyys ja 
primitiivisyys täydentävät toisiaan. Yhä useammat ihmiset putoavat kilpailusta ja syrjäytyvät; länsimaisissa yhteiskunnissa on jo yhä 
enemmän niitä, jotka haluavat tuhota oman elämänsä, tulevaisuutensa, joilla ei ole mitään, minkä vuoksi elää. Kulttuuri toimii toi-
saalta ihmiskulttien ja kehityksenpalvonnan, toisaalta terapiakoneistojen, huumeiden ja kontrollijärjestelmien varassa.  Meritokratian 
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sampo-mylly, paratiisikone, tuottaa loputtomasti kehitystä ja korjaa loputtomasti kehityksen jälkiä niin luonnossa kuin ihmisyhteisöis-
sä.
    Maailmantalouden kasvu ja tekninen kehitys tuottaa uusia utopioita, tulevaisuuden paratiisikuvia aineellisen elämän yltäkylläisyy -
destä. Rikas elämä on uusien teknisten välineiden hankkimista, jatkuvaa kulttuurikokemusten ostamista, omia projekteja ja harras-
tuksia, oman kehon palvontaa, alati vaihtuvia ihmissuhde-elämyksiä, seikkailemista mielen insinöörien luomassa virtuaalimaailmas-
sa. Todellista ja merkittävää on kulttuuriteollisuus, jota ostetaan kaikkialla maailmassa. Postlokaalisessa kulttuurissa kaikille markki-
noidaan samat tajuntateollisuuden tuotteet, sama globaali matkiminen ja kuluttamisen yhdenmukaisuus.  Siinä maailmassa kulttuu-
ria ei enää ole tavallisten ihmisten elämä, kylien elämä eikä itse tehty ympäristö, omavaraisuus tai omaehtoi suus. Kehitysmerito-
kratian tulevaisuuden utopia on täydellinen maailmankulttuuri, poliittisen doktriinin mukaan se toteuttaa kaikkien kansojen yhtäläiset  
oikeudet ja globaalin demokratian. Uuden utopian kasvua ja kehitystä jarruttaa kaikki, mikä on kansallista: kansallisen tuotannon 
puolustaminen, protektionismi,  hyvinvointivaltion julkiset palvelut,  kansanarmeija,  oma kansallinen kieli  ja sivistys,  isänmaalliset 
ideologiat ja utopiat. Kansallisvaltiota luotaessa paikallisuus oli kehityksen jarru, maailmanjärjestelmää luotaessa kansallisvaltiosta 
on tulossa vuorostaan takapajuisuuden ja pysähtyneisyyden muistomerkki. Mikään ei ole suurempaa ja luovempaa aikaa kuin uu-
sien imperiumien rakentaminen ja vanhan kulttuurijärjestelmän tuhoaminen.

Täydellinen kulttuuri 
Länsimainen meritokratia sopeutuu jo kokonaan tulevaisuuteen eikä voi tuottaa muuta kuin kehitystä. Yhä suurempi osa teknosys-
teemeistä ottaa herkeämättä haltuunsa tulevaisuutta: suunnittelee, kehittää, koordinoi, harmonisoi ja fuusioi. Päätepisteenä ei voi 
olla muu kuin täydellinen kulttuuri. Millainen on täydellinen kulttuuri, miten se määritellään? Tieteellisteknisen kehityksen utopioita  
on tulevaisuuden tutkimus täynnä. Onko jo uskottava, että tiede ja tekniikka kykenevät ratkaisemaan kaikki yhteiskunnan ongelmat, 
että teknosysteemit tulevat tuottamaan täydellisen ihmisen? Onko tulevaisuudessa kulttuuri täydellisesti suunniteltuja kontrolliympä-
ristöjä, täydellistä tajuntateollisuutta? Mutta miksi puhua tekniikan tai teknoälyn voittokulusta? Kuvittelen mieluimmin, millainen on 
täydellisen kulttuurin sisäinen voima, sen mentaalinen todellisuus.
    Täydellistä kehitystä on (1) ykseys. Ihmiskunta elää ykseyttä. Jokaisella elämänalueella on vain yksi teknosysteemi, joka ylläpitää 
omaa tulevaisuuttaan. Kulttuurin välineet tuotetaan automatisoiduissa tietoteollisuuden, tavarateollisuuden, huoltoteollisuuden ja tu-
levaisuusteollisuuden globaaleissa tuotantoverkostoissa, joita kutakin elämänaluetta varten tarvitaan vain yksi.
   Täydellinen kulttuuri on (2) rajaton. Mediaverkkojen ja tajuntateollisuuden kehittyessä ihmiskunta saavuttaa rajattoman ykseyden. 
Yhteiset tietoverkot, maailmanaivot, yhdistävät eri teknosysteemeissä elävät ihmiset, toinen ihminen on aina tajuntaverkostossa läs -
nä. Henkilökohtaisilla tajuntavälineillään maailmankansalainen on joka hetki yhteydessä universumin kybertilakeskuksiin, postlokaa-
linen todellisuus on rajattomia visioita ja mediapintoja, kosmisia tajuntatekstejä, rajatonta elämystiedettä.
   Täydellisyys on (3) ehtymätön. Se uusintaa jatkuvasti uutuutta. Postlokaalinen ihminen voi valita ehtymättömästi uusia tajunnan 
sisältöjä ja elämänkokemuksia, persoonallisia tyylejä, rajattoman olemassaolon viimeisiä selityksiä ja tulkintoja. Halutessaan hän  
voi konstruoida uudelleen sosiaalisen habituksensa ja kommunikaatioverkostonsa, oman alakulttuurinsa; reflektoida uutta mieheyttä 
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ja naiseutta, suomalaisuutta. Teknokoneistot tuottavat hänelle maailmantason multietnisiä elämyksiä, uusia ja uusia perinteitä, siirty-
märiittejä, lojaliteetteja, ehtymätöntä polykulttuuria.
   Voiko kulttuurin globaalistumista mikään pysäyttää? Keskitetyt järjestelmät kasvavat omalla painollaan eikä kehityksestä pääse ir-
ti. Suomi ei enää voi irrottautua Euroopan Unionista eikä jäädä mannervaltion ulkopuolelle, se vaatisi enemmän isänmaallisuutta ja  
poliittista rohkeutta kuin talvisota. Vain globaalin järjestelmän sisäinen romahtaminen pysäyttää prosessin. Olen uskonut, että globa-
lisaatio päättyy fossiilisten polttoaineiden loppumiseen, mutta muutoksen suunta riippuu nyt siitä, korvaako öljyn globaali vai paikalli-
nen energiamuoto. Jos uusi energia on globaalissa mitassa tuotettua energiaa, se jatkaa ei-paikallista maailmantaloutta, suurkapi -
talismin ylivaltaa. Jos uusi energia on paikallista, esimerkiksi paikallista biopolttoainetta, voi yhteisöjen omavaraisuus ja omaehtoi -
suus syntyä uudelleen. Maailmassa voisi alkaa uusi etnisten kulttuurien aikakausi.
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Foreword
This work is a description of the future, the postlocal era, when current development is completed, finalized, and reaches its end  
point. After it, a new era – and a new structural change – can begin. I will examine the changes in cultural structures and their natu -
re within the scientific-technological world environment of the future. I will use Finland as my example, but the same development is  
taking place all over the world. The theory of structural change, which I have used for some time, departs from the assumption that  
culture is a comprehensive system, all the elements or structures of which are adapted to the environment of each era, to the possi -
bilities and threats brought about by environmental change. The cultural environment is created by the technology used by man and 
the concomitant strife for economic and social benefits, a new environmental power. The foundation of the future postlocal environ-
ment is digital data technology; the period of its dominance creates a postlocal environment, a global economy, and a planetarial,  
universal world culture. 
    My writings on postlocal culture have not aroused the interest of debaters, because I lack a  message of salvation or any one po -
wer holder, upon which to lay the blame. To be credible, a meritocrat should be able to provide a declaration of new, wonderful de -
velopment, a doctrine of how the future may be saved. Naturally, I stand with those demanding an end to the waste of natural re -
sources and constant economic growth, if  we wish to save man's living environment and nature. But these demands are not  
enough. Current development will not be stopped, even if some individual development paths were to be corrected through policy  
decisions. What is happening is a much greater, total process of change affecting the entire culture. My demands are for much  
greater things: the time has come for people to employ all possible means to resist the supremacy of the development religion, con -
tinuous centralization, creation of the continent state, construction of gigapoles, and the ubiquitous surveillance culture now reac-
hing every aspect of living.  Above all else, those concerned about nature and the condition of Earth should make sure that the futu -
re is not taken into the possession of those guardians of ideology for whom nature conservation is just an instrument of their own  
power. I am still unable to put forward a great salvation programme, but I do ask the readers of this book: why are you allowing all  
this to happen?
     I am of the generation that has experienced the greatest structural change undergone by Finnish culture to date. In my books  
and writings, I have traced the structural changes from Nordic hunter-gatherer culture to swidden cultivation, and from agrarian 
communities to modern state culture, both in Finland and elsewhere. In this work, I will examine the structural change of Finnish na-
tional state culture towards a postlocal (global), universal world culture, the end point of cyborg culture, finalization. At times, I talk  
about the same things and even in the same terms as before. This is intentional. I do not believe today’s readers have come across  
my writings. Many europoliticians proclaim that there can be no postlocal culture and that Finnishness or Finnish culture are not  
about to fade away.  My writings have followed a certain logic, a theory of structural change affecting culture systems, and before  
refuting my ideas, it should be shown to be incorrect. How could development religion, which has become the most powerful ideolo-
gy in the world, lead to anything other than a finalized culture, a ubiquitous security society, within which man and nature are totally  
controlled by technosystems? 
   The basic tenet of my writings is that as major structural changes progress, earlier cultural structures are not reformed or ‘repro -
duced’, but a new culture creates entirely new structures. A new culture is a completely new system, in which old structures stop  
functioning and disappear. Culture does not consist of traditions, but adaptation to a future environment. Today’s cultural develop-
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ment is adaptation to a boundless, placeless, postlocal environment controlled by ubiquitous digital technology that infiltrates everyt -
hing. The postlocal (global) environment creates a universal, scientific-technological culture system, in which all the structures of the  
earlier local and present delocal (state) culture system lose their significance. Global computer centres and internet webs, smart  
cards,  bioidentifiers,  robots  have made it  possible  to  control  a  boundless planetarial  economic and cultural  system,  which is  
centralized in ever larger metropoles, gigapoles. I am not talking about the magnificence of a world created by digital, nano- , bio- or 
space technology,  but about  the status of an ordinary,  average world citizen, a scientific-technological  cyborg with his mobile  
devices and implants, about the probable content of a virtual reality, about the non-material essence of a world culture. The laws  
governing  change  are  centralization,  structural  uniformity  and  lowering  of  ethical  standards,  ever-present  commercial  cultural 
imperialism, a consciousness industry, the success of which is based on unlimited exploitation of the biological drives and needs of  
the human species.
    Today, we can witness the disintegration of the Nordic welfare state, the formation of continent states in place of nation states,  
and how possession of human life is taken by planetarial technosystems that control the production, technological development and  
future of their cultural sphere. The next developmental stage is the ‘billion state’, a techno-economic and administrative system en-
compassing whole continents. The European Union is already turning into a federal state; it is becoming the United States of Euro -
pe, the new Utopia of the euroelite. As the federal state is created, small countries like Finland lose their independent state agen-
cies, even the country’s parliament has already lost most of its real powers of decision. At the same time, other collective local go -
vernment is lost; Finland is undergoing a programme of running down its provinces, municipalities and parishes. Social and health  
services are privatized and turned into businesses run by global technomachinery, and before long the same process will be applied  
to the education system. In several European countries, national military services based on conscription have already been disban -
ded and replaced by professional armies.
     The structural change reaches all details of present state cultures, people's lives, customs of the locality era, religious ideas, mo -
ral norms, sexual behaviour. Along with local structures, the present marriage and family will disappear: procreation of citizens is ta -
ken care of by a dedicated technosystem, which controls man’s genetic make-up, scientific-technological production of humans. 
Postlocal world citizens live in a borderless environment where the free mobility of capital, goods and labour has become reality.  
Man is a lonely wanderer, single, a precariat, who seeks employment all around the world, enters into ‘rotation marriages’, hetero , 
homo-, inter- and polysexual relationships of different age groups, mono- and polygamous families, lives in a state of unrestricted  
sexual freedom, in his own self-centred world of intoxicants and entertainment. Small nationalities like the Finns will vanish from the  
face of the earth, and the white race will be absorbed among darker-skinned peoples. Once there are no more moral norms, mutual  
trust between people will disappear, as will long-term relationships and commitment to communities; human relationships can only  
be founded on detailed mutual agreements. World citizens flock into common search engines, drift along in the temporary opinion,  
hate and worship herds of the social media, in some worldwide virtual environment with no physical location, and which does not 
exist in reality.
   In the postlocal environment, local, national (ethnic) culture loses its worth and importance, to be replaced by a worldwide cons -
ciousness industry, a physical and psychological intoxicant culture. Freedom and equality of the masses is the unlimited business of  
consciousness industry, sex and intoxicants. Worldwide commercial uniform culture gradually approaches complete primitivization:  
total scientific-technological satisfaction of all drives, needs and freedoms of the global human species. Postlocal culture is a conti -
nuously centralizing system, and in common with all centralized governing machineries, it cannot function without a dictatorial ideo -
logy, which provides justification for the subjugation of citizens into uniform thinking and organizational discipline, and elimination of 
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any non-conformists. The bioevolutionary salvation of Earth is already the ideology to beat all ideologies, a hegemonic goal, emp-
loyed by e.g. the economic elite class as its ‘value base’ while creating a global production system. Postlocal evolution culture does  
not  alter  the huge,  global  production structures,  but  concentrates on monitoring individual  people’s consumption and lifestyle,  
measuring world citizens’ ecologic footprints and backpacks.
   In this work, ‘culture’ is used to mean the way of life of members of the culture, so-called ordinary people, as the term is defined in  
cultural anthropology. It does not refer to technosystems of science, art or entertainment, individual performances, nor so -called 
high or popular culture. I have called art ‘consciousness industry’ when it refers to commercial mass production, and what else 
could postlocal high culture be? My intention is not to describe the local community life that still remains, but the power structures  
that define the framework of the cultural environment, the everyday life, of an ordinary world citizen. 

Background notes

Terminology
In this book, I have thought of culture as the response of man and human communities to environmental changes, as an environ-
mental system that adapts to the future. Technological development has continuously changed man’s living environment, and from  
the hunter-gatherer era on, new culture systems have emerged as human communities have adapted to the new environment for -
med by technology, to a new future. Culture is steered by new generations that must adapt to the changes they face. Societies, like  
individual people, focus on the future, not the past or traditions, constantly seeking new cultural answers that would function in the  
changing life environment. The response of a culture system to environmental changes is a new structure that functions in the new  
environment; old structures stop working and disappear. Adaptation is forced by new environment technology, the tools man has at  
his disposal, not values or ideologies. A new environment also creates new values. The basic tenet or hypothesis of this work is that  
as the structural change progresses, new responses emerge in all areas of life, and none of the structures of the old system remain.
    The structures of culture are material and spiritual characteristics that reinforce the operation of man’s environmental system, 
its order, constructive or constitutive foundations, and adaptation to the future. In local cultures, constructive structures have inclu -
ded the environmental technology of the time, for example the cultivation techniques of peasant communities, but also communal  
customs and rites, narratives, songs and idioms that served to reinforce communality, the non-material culture that is called folklore.  
In our society, science, art and entertainment are involved in today’s adaptation process, in the creation of cultural responses of the  
future. Technological, economic and spiritual structures are like a web that binds the environment system into a functional culture.  
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The key element is the environment to which a culture adapts. From this point of view, I have drawn the distinctions between local,  
delocal and postlocal cultural environments.
   Local (ethnic) cultures evolved in the era of subsistence economy (cultivation technology), as communities adapted to their  
geographic environment and created cultural responses, local structures, that functioned in their own local living environment. When 
the Finnish ‘tribal cultures’ evolved, the peoples of different provinces lived in their local communities and created their local cultural  
solutions that worked in the local natural conditions, local cultures. Local man built his own village landscape, and the frame of refe -
rence of both his social values and religious explanations was the surrounding reality. He spoke his local vernacular language, dia-
lect, made sense of his environment using local concepts and terminology, attaching his narratives to the natural sites, houses or  
persons in his immediate locality. Culture consisted of shared events, the weddings and funerals of villagers or relatives. Self-suffi -
cient local communities adapted even alien influences to their living conditions and created the various ethnic cultures that have  
existed on Earth.
    Delocal (state) culture evolved in the environment created by the mechanical revolution (the steam engine, combustion engine,  
electric motor); delocal culture was made possible by fossil fuels. The new environment existed outside local communities, and so -
cieties began to adapt to international development. The cultural response was creation of the nation state, the structures of which  
were centralized, hierarchical organizations (central offices, central stores, central organizations, corporations) and the new actors 
were the educated meritocrats of the various fields. Delocal culture evolved in the great structural change following World War II,  
when the predominantly agricultural, peasant society ceased to function and national state culture, the welfare state, was born. The  
living environment of Finns was no longer the geographic place where people lived, but the actual environment that affected their li -
ves was somewhere outside locality. The environment to which people adapted was the nation state, international scientific-techno-
logical development, international knowledge and skill. The basic element of the cultural system was no longer the local community,  
but an organization, the technosystem.
   Postlocal culture is created by digital technology, data networks operating all over the globe, common search engines and archi-
ves, the world brain capable of storing all the essential information in the world culture. They turn the whole globe into a structurally  
integrated, universal (planetarial, global) operating environment, within which every sphere of life creates its own universal techno-
system. 
   A technosystem is the planetarial production machinery of various cultural sectors, such as production of technology, building the 
environment, traffic and transport, food production, education, healthcare, media, art and entertainment. It has taken possession of  
its own cultural sector and moulds it into a total system that functions in the same way all over the world. Postlocal culture is com-
mercial mass production, influence technology and global imitation, consciousness industry that is uniform the world over, technopr-
oductive professional machinery controlling a certain sector of culture. Almost all areas of human life have their own technomachi -
nery at work, their economic, social and cultural organizations, producing the knowledge, technology and future of their own cultural  
sector. Examples of technosystems are the different areas of industrial production, such as the paper industry sector with all its 
component parts, but also the healthcare sector machinery, the education system, or the media. Large culture complexes may be 
divided into independent component systems or subsystems; for example, the university system is its own international institution  
within the technosystem of education and training.
   A meritocrat is an actor of delocal and postlocal culture, a trained organization man. For the purposes of the present work, a me -
ritocrat is specifically an organization man who lives within his technosystem, no longer in a community. The meritocrat is a new 
type of industrial society man, who educated himself, adapted to the centralizing organization culture, and displaced the hereditary  
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power system of the landed gentry (feudal aristocracy) of the kinship society era. The framework of education society man’s life is  
the technosystem of his professional sector; it provides him with future opportunities. The foundation of modern state culture was  
the centralized organization, no longer the village community; in postlocal culture, local community spirit can no longer even exist.  
State culture people are united by the national technosystem of their own occupational sector. In the future, technosystems will be -
come transnational, global, in common with other cultural structures. The meritocrat is an ideological winner who operates in centra -
lized organizations, expands his operational field; the cultural environment of meritocracy consists of production plants, central go-
vernments and organizations tasked with production, marketing or influencing opinion within their own sector or cluster; society is a 
competition ground of technosystems.
    In critiques of 19th century society, the term pikkuporvaristo (petit bourgeois or ‘lower middle class’) has been used in Finland for 
the class that adopted the cultural ideals of the elite class of its time (the aristocracy), endeavouring to observe upper  class lifesty-
les and international fashions of the gentry. The petit bourgeoisie emulated the hegemony of the elite class and strove to distinguish  
themselves from local peasants by imitating anything new; they supported their superiors’ goals indiscriminately, not understanding  
that the elite class was not looking after their interests and that in reality they were trampled by the new development. Today’s petty  
bourgeoisie could be analogously called petit meritocracie or petty meritocracy. Petty meritocrats believe in the international deve-
lopment marked out by the elite class, in market economy, neoliberalism and globalization. They are the curates of development re -
ligion, who adopt the externally controlled culture, development faith and the terminology used in the development liturgies of the  
various technosystems. Petty meritocrats adapt to the way of life of the masses, consume the products of new consciousness and  
goods industries, march in step and fill the auditoriums of mass events. The masses of young petty meritocrats produce the new ge -
nerations that proclaim not wishing to be Finnish, but European, and to adapt to the postlocal future with their mobile devices.
   Petty meritocracy is like a shoal of fish, making precise movements simultaneously and rushing here and there in its environment,  
wherever the leaders in the front row take them. Everyone in the shoal of meritocrats wants to be in the front row, on view, expres-
sing the opinions of the horde, ostensibly leading the others, but when there is a threat of danger, most of them hide behind the ot-
hers. Petty meritocrats are followers, backing singers to something greater, top-level development, a human god. Middle-class meri -
tocracy implements organization culture, centralized systems, condemns dissenters, raises dictators to power, creates the etiologi -
cal myths and worship rites of human gods. Among the petty meritocracy, the dominant culture, cultural hegemony and government 
ideology are formed; it is also capable of implementing ideological violence, adhering to a biased truth, or keeping quiet.
   Consciousness industry is commercial culture production, science, art, entertainment, influencing, with the intention of filling the  
consciousness of the consuming masses, controlling people’s thinking, feelings and experiences. Non-material culture is also in -
dustry, produced by consciousness technicians and mind engineers, actors of their own technomachinery, meritocrats. The contri -
buting factors of successful cultural production are the same as in all other production sectors: management of the buying beha -
viour and consumption demand of the masses, exploitation of the typical qualities of the human species, machination of consuming 
masses, and education or art have no more intrinsic value than any other commercial production. In the world economy environ-
ment, cultural hierarchy is more and more exclusively determined by financial success; highest culture constitutes the kind of mass  
product that does well in global markets. 
   Cultural finalization refers to the process resulting in a placeless, postlocal culture system characterized by all-pervasive, ubiqui -
tous surveillance of the scientific-technological environment, nature and man. As finalization progresses, nation states merge to  
form continent states and finally parts of a uniform, planetarial world culture with a single global technosystem operating in all areas  
of life.
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Mechanism of structural change
New so-called development, or rather change, of cultural structures is set into motion by technology, which completely transforms 
man’s ability to control his material and cultural environment. The impetus for delocalization came from mechanical technology ba-
sed on fossil fuels, a new industrial cultural environment, and the whole society was built on mechanics (the steam engine, combus -
tion engine, electric motor). Today, the new operational environment is created by digital technology. It is a new, fundamental tech -
nology, that is capable of starting – and already has started – the process of total structural change of cultures, globalization. In the 
early stages of industrial society, the first sites of ironworks and sawmills in Finland were river rapids: the technology of the time was  
still based on local energy, and people lived in local communities, industrial villages. The first environment of mechanical technology  
was created by the steam engine, but the delocal period of culture only began with the development of fossil fuel -based mechanics  
after the second world war. That was the time when industry finally detached itself from locality and moved to urban centres with  
available labour and good transport links, a good infrastructure. Finland’s national industry grew in industrial towns. In the postlocal  
world, industrial plants can be located anywhere in the world’s metropoles; they are concentrated in large economic areas where re-
sources for production and marketing are worldwide. Along with the technology, a new transnational cultural environment has evol-
ved, to which individual people and societies must adapt.
    Digital technology – computers – permit the control of planetarial data systems and control centres, automation and virtualization;  
it is instrumental in making a uniform economic and cultural system work all over the world. The structural change progresses as 
the ubiquitous digital technology spreads, as computers, robots, smart cards, mobile phones, mobile devices become everyday 
technology all around the globe, and planetarial data networks enable the worldwide transfer of technology, banking, logistics and 
environmental surveillance. Alongside digital technology, culture becomes global, universal or planetarial and is finalized or perfec -
ted when man becomes a cyborg, a digital implant, a miracle of nanotechnology, who is always linked to his virtual networks. In the 
new world environment, delocal structures in turn lose their importance, nation states are replaced by continent states, society’s  
economic, social and cultural technosystems are completely transformed into translocal, trans-state, universal ones. Functioning of 
the system is based on global uniformity.
    From environmental change arises a new reality, cultural order and hierarchy of resources, the future in which individuals and 
groups seek their own eco-niche, social space or domain. Structural change progresses like a chain reaction, leaving no cultural de-
tail untouched. In the new environment, former structures no longer function, they have no constitutive significance; they become  
marginal or non-cultural. In my view, the change is not reproduction of old culture, but reconstruction that happens under the condi -
tions set by the new environment and finally results in an entirely new culture system. The change in cultural environment is reflec-
ted in subsistence strategy, technical choices, social relationships, explanations of life and world view. Non-material culture, ‘new 
values’, new means of producing art and knowledge, acquire their power and importance in relation to the techno-economic change 
process, the new state of reality and the future horizon.
     As the cultural environment changes, ecologic winners are those who adapt the quickest and master the new resources. Those 
who have adapted to the digital environment, above all the young, want to be the first to obtain the very latest hi-fi technology, the  
newest mobile devices, smart cards, safety equipment, all the instruments with which global culture is created. Structural change  
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also creates a new cultural hierarchy. In an agrarian society, the most important environmental resource was land, and the ecologi -
cal pyramid of society, material and non-material order, was principally based on the ownership of cultivated land. In industrial so-
ciety, the winners have been educated people, meritocrats, who adapted to centralized organizations and nation state culture. In the  
delocal era, the extremely rich rose from the oil and automotive industries, in the postlocal world from digital technology: automation  
and control industry, global data networks, entertainment electronics and data communications. Industrialization, or more accurately  
technological development based on fossil fuels, completely altered the environment of local cultures after the second world war.  
Local village communities were replaced by centralized organizations, and local social  classes were displaced by meritocrats.  
Centralized state culture was created by meritocracy: it was born out of a meritocratic revolution. In the future, the winners will be  
those capable of integration in some global technosystem, capable of mastering the knowledge and technology through which their  
technosystem controls its own sector in the world environment. They are world-level meritocrats, infocrats, high performers of data  
networks, with the continent state or the whole globe as their operating environment, no longer the nation state.

Religion of development

Hegemony of evolution
In the postlocal setting, faith in evolution is becoming a hegemony rising above all else, a spiritual core structure of culture, an ideo-
logy turned into religion, a religion or cult of development. It is the ideology of a meritocracy adapting to a new environment. The  
culture is directed by actor groups formed around the development faith: cult creators, myth-makers and guardians of faith.  Techno-
logical evolution has already become an instrument of ideological power, a canonized doctrine, in which members of the community  
must believe in order to secure a place in society’s technosystems. The religion of development has been the real effective doctrine  
of governance in state cultures, employed to justify the creation of a centralized, delocal society and to recruit the citizens to build 
the centralized development state. Like religions, the development cult has its own development gods, etiological myths, worship ri -
tes and eschatology, its scientific-technological salvation doctrine, which provides the justification for technosystems taking control  
of their entire environment, the universe, and human life. The right development will save the future of the human species, nature,  
Earth. The development faith provides ultimate, self-evident answers to questions about the hierarchy of society’s values and goals,  
what the right future entails, what constitutes world development, highest culture of the human race.
   In the postlocal environment, highest culture is all the technological development that increases surveillance of the environment,  
makes global technosystems and control systems possible, the universal control of the human species. The thinking of global intelli -
gentsia now follows the evolution of world culture, creating a new supreme system of development values and a language of control  
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– the magic words used to sanctify boundless development, the planetarial dimensions of the system, and the common bio-evolutio-
nary culture of the human race. Global growth, global centralization and global control, digital surveillance technology and automa-
tion constitute development, and development cannot stop until man and nature are totally under the control of world-wide techno-
systems.
    Religions mystify their messages. The source of true knowledge is sanctified, excluded from ordinariness and everyday life, and  
removed to ‘the other side’ to a secret world, where the ultimate world order is controlled. The information produced by technosys -
tems is also something from beyond the boundary of the supernatural and hard to comprehend. Creation of new develop ment de-
mands exceptional giftedness, know-how and faith, devotion to the service of some greater entity; the knowledge of the world is  
removed to the deepest files of the technosystems, it is magical, sacred and secret like the true knowledge of the cult crea tors of 
the past. The greater the part of postlocal man’s environment that is brought under the control of technosystems, the less an ‘ordi -
nary person’ can influence his life; culture is other-worldly knowledge, skill and know-how of the technosystems.

Development mythology
The myths of development faith also justify the cult: they are fundamental etiological narratives about the origins of the technosys-
tem and its development. Again and again, the myths and rites are used to emphasize the great primordial events and turning 
points and to justify history and the legitimacy of the technosystem’s goals. Technosystems have their own sacred places and hero 
narratives about superhuman founders, initiators of development and innovators, who, despite opposition from their hostile surroun-
dings, achieved victory – or about heroes of development who died as martyrs. The sacred ones of development faith are also  
crowned by a history of sufferance. The myth-makers create the development faith’s ritual language, religious phraseology and the  
terms through which the right knowledge and beliefs are manifested and passed on to new generations.    
   Ideological rhetoric denigrates and ‘demonizes’ the past. The religion of development has labelled the institutions of local cultures  
and their ethical values as primitive, along with collectivity and communality. In the same way, nation states will evidently be rein -
terpreted as the most violent structures in the history of mankind, their past characterized by centralized, ruthless use of power,  
cruel wars, forced labour, oppression of citizens, subjugation of women and children.  
    The religion of development has taken possession of the future of the human species: its message contains an eschatological  
promise and the prophecy that science and technology will create a perfect culture, a new society where all man’s spiritual and phy -
sical problems are removed: when the paradise of development is constructed on Earth, there will be no more poverty, sickness or 
death. The new development knowledge and state-of-the-art technology will correct the errors of evolution, unfortunate genotypes  
and harmful mutations, regrow faulty organs; developed culture will regenerate the entire creation and man’s living environment.  
The society of the future will be freed from primitivity, which overshadowed living and happiness in pre-industrial and industrial so-
cieties.
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Development cults
The cult creators of development faith establish rites for human gods in the postlocal environment in the same way as the sorcerers  
of subsistence cultures did in the local natural environment. In local cultures, help was sought from supernatural beings; the gods of  
meritocracy are supernatural humans. Consciousness technicians and mind engineers: artists, writers, scholars, journalists, adverti -
sing men, copywriters, masters of sacralization endeavour to penetrate consumers’ consciousness with their human cults, to inf -
luence their thinking and world views. Postlocal culture requires ever greater human gods, world’s most influential people, the grea-
test achievers of the postlocal environment, global heroes, around whom a culture develops, above all the marketing of a culture.  
The culture of the cult creators consists of news about influence, sensations, analyses of greatness, rankings, interpretations of 
meanings, legends and development histories, primordial myths. The human heroes sanctify the importance of technosystems, their  
image and brand, the greatness of their development.
  The rhetoric of the proclaimers of development faith is just as rapturous as that of earlier religious role holders and contains the  
same elements as other religious rhetoric. Miracle narratives, legends, heroic epics and spectacles are all used also in the tradition  
of the development religion. Delocal and postlocal cultures are full of development liturgy and development promises: positive deve-
lopment rhetoric, indoctrination of innovation and change. The successful actor – politician, managing director and consultant –  
must learn the positive development rhetoric and constantly proclaim the message of development. Among the meritocracy, those  
who profess their creed are the most successful: they are trustworthy, and with them, the goals of the technosystem come close. A  
global culture does the best if the lives of the masses can be turned into idol worship, experiences of development mysticism, illu -
sions of the future. Development faith is also power of idolatry, rapture and fulfilment, experienced by the believers when they meet  
all that is new, unlimited, perfect, that scientific-technological development culture can offer.
  Technomachineries constantly create new gods, supernatural guardians of their own fields, development miracles greater than  
great people and life, and define the counter-humans, development infidels. In the delocal state culture human deities were natio -
nal; in the postlocal world they represent something international, greater than the state, the whole mankind. In the future, culture  
will entail ever greater development rituals, and those that remain are the greatest, global human gods rising to the heavens of  
hundreds of millions of people and crystallizing the history of billions of people. Only billions are culture.

Guardians of religion
Centralized ideologies create guardians of the right faith, who relentlessly watch over conformist thinking and purity of belief, and  
eliminate counter-humans, witches and enemies of the people. Guardians of faith are the elite of the system, fine people, they have  
genuine belief and the right theory. With them, when the new ideology has reached hegemonic dominance, the centralized system  
gradually turns into a dictatorship. Can development religion coexist with unbelief that would question its doctrines and visions of  
the future? Digital society possesses the instruments of surveillance and is also facing an inescapable ideology: ensuring Earth’s  
survival and viability. How many development victims does global market economy need? How many saving Earth? It has been es-
timated that tens of thousands of people were condemned to death during Christian witch hunts; the communist ideology demanded 
more than a hundred million victims, and capitalism even more. If development progresses towards total surveillance culture, the  
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centralized ideology of the future will demand the lives of billions. The internal power struggle of the ideology will begin when the  
system provides the tools for eliminating the others. Organizational brutality will also be finalized.

 

Towards postlocal culture

Society of world citizens  
The cultural law of meritocracy is centralization, and the end point of centralization, a global, universally functioning uniculture, is al -
ready discernible. The available technology is one through which implementation of world culture is possible. Cultures have always  
been as widespread as the technology controlling them. After state cultures, it seems that continent-wide systems are evolving: con-
tinental centres, postlocal global culture, a digital world brain. The environment is boundlessness, it is above all locality. The postlo -
cal reality is produced by supertechnology: global communication networks, world computers, robotic systems that can be used to  
control and keep under surveillance ever larger entities, human masses. The organizationally efficient scientific-technological cultu -
re will finally centralize to become universal. Only global technosystems are still capable of producing new innovations, new envi -
ronmental technology and everyday culture, folklore of world channels. Only billions are culture.  
     After agrarian village cultures, centralized development states arose in Europe, aiming to implement socialist, national socialist  
or capitalist ideal societies. In the globalizing environment, what remains is capitalism: it implements its own world revolution, crea-
tes a global consumption culture and spreads a totalistic ideology of growth and development all over the world. Capitalism, a capi -
tal economy, is the product of delocal and postlocal environments, it has become the winner, and the present development-meritoc-
ratic hegemony advocates the belief that the capitalist world economy will go on, and that so-called neoliberalism is the ideology  
that can bring about common wellbeing of all people, a perfect culture. In reality, technosystems of different fields are in incessant  
competition over market shares, service areas, and the only ethical basis of their existence is economic success. Every technosys -
tem strives for a position of monopoly, trying to create strategies within their own sector’s competition to beat all others and take  
control of their whole operational sector.
    Economic development is increasingly intensive adaptation to globalization, to economic competition of all nations and to scienti -
fic-technological development, the end result of which is finalization, a global uniculture. The role of development prophets is played  
by globalizators, creators of continent states, those advocating free planetarial trade, with a religion of development that rises above  
nation states. Nation states are governed through the concept of competitiveness. It is like God’s whip. A prerequisite of success in 
global markets is that all economic, social and cultural structures of nation states must be geared for the demands of global econo-
my. In this economic contest, the winning states must concentrate on providing international labour and reduce wages and social  
costs to the minimum, clear away all national obstacles: in other words, end the so-called welfare state. Globalization has already 
created such an incredibly wealthy power elite in the world that it does not need nation states, but views all the world’s people as if
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Table 1.

Three environment systems

1. Local culture                                      
                      
Ethnic local culture
Local environment
– local resources
– local technology  
– local energy 
Local mode of production
– subsistence economy
– local distribution of production 
– handiwork, yearly periods of  work
– local know-how 
– family-specific work, age and sex division
– local/kinship hierarchy
Local communities 
– village administration, local order
– local cooperative activity
– voluntary working parties
– neighborliness, collective help
– personal intercourse  
Village religion 
– local temples, cult places
– local, religious calendar 
– local rites of passage 
– ethics of fellow 
Community culture  (traditions) 
– amateur, collective culture
– local festivals, feasting 
– village/kinship weddings, funerals
– annual work parties 
– differentiation of age and sex groups
Construction of  local community 
– representations of own village
– localization of language (dialect), folklore
– community norms, moralistic narration
– enculturation to own community
– illusion of harmony
– ideal of village man
 

  

                                   

2. Delocal culture  

Centralizing state culture, meritocracy
Overlocal national environment
– external resources 
– mechanical technology 
– fossil energy
National technosystems
– commercial mass industry 
– national production sectors
– conveyor belt technology
– scientific-technological know-how
– occupational differentiation 
– organizatorial hierarchy
National centralization
– central government, municipal centers 
– central organizations, corporations
– industrial, trade centers
– educational, cultural, sports centers
– office culture, bureaucracy
Religionized state development
– national state church
– national development ritualism
– political socio dramas
– ethics of welfare state
National culture industry
– professional culture services
– national media culture (TV)
– mass events (festivals)
– cult of national leaders/performers
– differentiation of interest groups
Construction of national state culture 
– national culture manifestations
– national arts and entertainment
– national solidarity, fatherland
– national education, socialization
– illusion of independence
– ideal of citizenship, civil rights

3. Postlocal culture 

Centralizing world culture  
Planetarial environment 
– global resources
– digital technology
– global energy networks
Universal technosystems
– global production structures
– global industrial networks, gigapoles
– automation, robotics, satellites
– universal knowledge and education
– universal professions
– global virtual/media hierarchy
Digital technouniversum
– continental states, world rule
– global, virtual organizations
– universal data banks (world brain)
– total digital control of environment 
– virtual reality, intercourse
Religionized finalization, universalism 
– ideology of perfect development
– global development, salvation rituals
– universal publicity dramas
– ubiquitous surveillance of  man
Global consciousness industry
– global virtual culture
– scientific–technological mind control
– uniform audio-visual experiences
– glory of world level heroes
– disappearing of local institutions 
Universal culture structures
– common culture of human species
– global digital unity
– representations of common world 
– united universal data
– illusion of unlimited freedom
– global responsibility
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they were slave labour, instruments of continuous growth and centralization. World economy also governs Finland’s living environ -
ment, and its people have no alternative other than join in the action of saving the international finance, banking and monetary sys -
tems, creating transnational surveillance, the United States of Europe, a common world government. The present development  
ideology is capable of coming up with no other alternatives, and no single nation state can now detach itself from its modern cultural  
environment. Only the collapse of worldwide growth can free nation states, if they are still in existence.     
    After World War II, cultural anthropology also highlighted the unique nature of cultures and their internal integration. According to 
functionalist theory, every institution had its own function within the entity of the culture; ethnoscience stressed the unique quality of  
different cultures. Culture was an integrated whole into which its members had grown, become encultured, and only they were able  
to understand and interpret their own culture. Later still, symbolism emphasized interculturalism and man’s dependence on and 
strong ties with his own culture. Symbols, signs and linguistic expressions hold the internal meaning of a culture, their deepest mes -
sage only opening up to the members of the culture. In the postlocal world, technosystems are the cultures, they have their own in -
ternal metaphors, symbols and jargons, but they are universal and function above local societies. Common cultural explanations are 
provided by evolutionism, sociobiology and evolutionary psychology; they provide explanations for the behaviour of the human spe-
cies. Biological explanations are not concerned with different cultures, but human behaviour and the cultural evolution of the human 
species. There is only one culture, the global, common culture of world man, freed from ethnic and racial differences. Nature has  
become a substitute for local culture; more important than the human community are local natural ecosystems, the local flora and  
fauna. Nations and ethnic groups are replaced by the world citizen, who must adapt to his scientific-technological world environ -
ment. The ideological message of development faith is clear: only those most fully adapted will survive. This also applies to man’s  
adaptation to his cultural environment. In a planetarial environment, life is a random process, written in random genes, one possibili -
ty out of billions, and cultural evolution has no ethics or other higher goal than economic growth and scientific-technological surveil -
lance. In fact, postlocal culture cannot function without all-encompassing, ubiquitous control and monitoring of the environment and  
man.
     Thus, the Finnish people must learn to understand the implications of the world now comprising a single economic area, that the  
markets have no boundaries. In such an environment, all borders, local differences, different structures, values and norms of natio-
nal cultures lose their importance. Overall, Finland is already oriented towards internationality. Internationally successful conglome-
rates are seen as if they were the foundation of Finnishness, even if they may not be in Finnish ownership. English, the lingua fran -
ca, is gradually pervading the Finnish language and becoming the language of Finnish culture; Finland is undergoing a ‘language 
change’ with Finns imitating anything that is international, practising word and name magic, gradually transforming the structures  
and expressions of the Finnish language. Even small businesses change their names into international ones, euronyms, the adverti -
sing and entertainment language is ‘half English’, and first names given to children must be ones that can be used anywhere, na -
mes of world citizens. Finns are no longer brought up to live in their own home town, not even in Finland. New generations are pro -
duced, educated and adapted to become international labour for some externally led culture, which is constantly developing, chan -
ging and evolving towards a world community. It will probably not be long before Finnishness becomes a culture of the past in the  
language of petty meritocrats who subscribe to global development. 
     Digital technology permits control of a global economic system, regeneration of production, exploitation of nature and man. The 
only limit is Earth. Unlimited growth is about to come up against the limitations of the globe, environmental problems. Even saviours  
of the world economy have already emerged in public. An example of a new alternative on offer is ecological or resource-based ca -
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pitalism. It means that the use of resources and consumption must be included in production costs, added to product prices; this  
would force the economic sector to acknowledge all the environmental costs of production. In practice, such a resource economy 
would lead to constantly increasing surveillance of the environment and in the end also of people, a dictatorship of the carbon footp -
rint. Over the decades, I have been involved in green movements, such as the Finnish Vihreä Elämänsuojelun Liitto, which has pro -
posed the alternative of local economy, local self-sufficiency to as high degree as possible. It would also bring back diverse local  
cultures. There are already resistance movements to economic growth that believe it is possible to halt the compulsion of conti -
nuous growth and to reduce consumption. The anti-consumerists have set up ‘sharing economies’, city networks where the partici-
pants reciprocally help others, lend tools and other goods, get jobs done together in voluntary working parties. Those advocating lo -
cal economy talk about local food and believe that in the future even urban people will learn to manage better together and perhaps 
even grow their own food in cities, on the roofs of buildings and in the yards. Nevertheless, a number of questions arise in the 
shadow of globalization. If everybody aspired to reducing their consumption to the minimum, how many new unemployed would be  
created in the industrialized world? How many urban citizens could return to local communities and start growing their own food? 
Should we just wait until the population of the world starts to decline? How extensive a structural change is necessary, and on what  
kind of technology would it be founded? Could one alternative be a system like the present one, but one that does not grow, con -
centrating only on remaining balanced?
    Economic growth will end before long, and material consumerism may also reach saturation point, but will free market economy 
end at the same time, and what could the new social structures be like? In the shadow of a global, planetarial uniculture, there is no 
returning to locality. A new future can only be created by a new, total environmental change and destruction of world capitalism. For  
the time being, as it is not possible to set limits on international economy, the salvation meritocracy will start to regulate ordinary  
people’s consumption, to monitor every world citizen’s carbon footprint. Maybe this is the final culture that implements the totality of  
scientific-technological surveillance, in which a person lives while he leaves a carbon footprint of the correct size, and dies when the  
carbon footprint is wiped away.

Culture of technosystems
More than thirty years ago (1975), when I wrote the article entitled What is Cultural Imperialism? and sent it to an international jour -
nal of cultural anthropology, the comments of most critics were downright furious. Such cultural changes would not happen; the gi -
ven truth was that culture is a continuum and reproduces itself, regenerates its old structures without losing its collective memory.  
The article was not published. Cultural imperialism was a banned term in the western countries, it was language only used by East  
German scholars. Today, cultural imperialism is a buzzword of American cultural studies, but it is used to describe the dominance of  
western entertainment industry. Why do Anglo-American TV entertainment, films, music, literature spread unchallenged to all cor -
ners of the world? The concept is reserved for specialized media researchers, allowing them to focus on the consciousness industry  
and to ignore the fact that cultural imperialism concerns all areas of life: the economy, nation states, all social structures, people’s  
whole lives. In a postlocal society, man is ‘freed’ from even the last shackles of locality. The ethical structures of local communities,  
such as good manners, love for one’s neighbour, helping others and respect for elders have already lost their significance, giving  
way to the ethical foundation of the welfare state. The social morality of high religions is replaced by evolutionary ethics, an uber-
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man ideology or a biological doctrine of morality. The ethical behaviour and way of life of the individual person are weighed in rela -
tion to nature and development; the place of religious miracles is taken by scientific-technological development miracles, and the re-
lationship with the deity is replaced by one with nature.  
    Moreover, the structures that have sustained the secure life of local cultures, inter-gender relations and the future of kinship  
groups, will also lose their significance in the future. The family is no longer capable of surviving as a unit of togetherness, reproduc -
tion or work in the postlocal world. A Scandinavian country like Finland no longer has the moral norms to control premarital sexual  
relations, and compared to the era of village cultures, marriages are short-lived pairings, with more and more people living alone or 
in various kinds of neo- or stepfamilies. Only religious groups hang on to the old family and moral values. Viewed from the perspec-
tive of cultural anthropology, the prevalent way of life in the western countries is actually already a lack of sexual moral norms, pro -
miscuity, and a kind of serial polygamy characterized by sequential marriages, partnerships, or casual relationships. The young 
grow up in a 'free world', where modern art, literature, films, the entire western consciousness industry, live off sex, pornography 
and violence, competing with their depictions of evil and degeneration. Girls of the new free generation have embraced sexual 
equality, using alcohol and other intoxicants and seeking sexual experiences in the same way as boys of the same age. The neo-li -
beral mass media have made objects of ridicule of the human ideals of local communities and national culture, and moulded the  
new human types of ‘free’, ‘individual’, ‘rebellious’ mass people. These people are not capable of living in communities or experienc-
ing solidarity with their ‘fellow men’; they can only live for themselves.   
     Meritocracy takes possession of its citizens from birth, measures, classifies and adapts them into the hierarchy of the culture. In  
place of local people, technomachineries produce adapters who must get along in organizations, adapt to an international future, a 
postlocal environment. The environment of technosystems is analyzed and controlled by computer software, and even man as an 
individual is a microchip or a number in the labour, social and consumption statistics, and forecasts for the future. The ecological  
winner is the world-class meritocrat, the achiever within the uniform world environment and master of global standard knowledge.  
The ideal is no longer a good villager or Finnish citizen, but an individual, an ego-person self-centred to the point of narcissism, a 
public performer hero, a winner who has beaten his brother, his fellow human being.
     In a commercial culture, success is defined as being able to consume the goods and services produced by technosystems. A  
rich life consists of acquiring new digital implements, constant buying of cultural experiences, one's own projects and hobbies, wors -
hipping one's body, constantly changing experiences of interpersonal relations, adventuring in the virtual world created by mind en-
gineers. In cultural terms, most important is influencing the masses: consumers, voters, viewers. What is real and significant is the  
culture industry, which has a commercial value and which is sold and bought all over the world. In the postlocal culture, the same 
products of the consciousness industry are marketed to everyone, the same global imitation and uniformity of consumption. In such  
a world, culture no longer consists of the lives of ordinary people, the life of villages, nor the self-built environment, self-sufficiency  
or independence.     
     The life experiences of postlocal man are produced by international service technology and structurally uniform experience,  
consciousness and illusion industries. Man lives increasingly attached to the media environment, telecommunications networks, in-
formation rites of sky channels. Local narratives have become world narratives with hero figures who are top achievers, TV sha -
mans, human gods. Tradition bearers have been replaced by professional technosystems of culture producers. Folklore consists of 
the production of mankind’s consciousness, universal experiences, boundlessness of the human spirit. Culture is no longer living to -
gether, but controlling people; its function is rather to remove the person from his own physical life to some other reality, cyberspa -
ce, a virtual environment, metaculture. Culture has the same function as drugs: obliterating reality. In a global environment, culture  
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is structurally identical everywhere, it is produced by centralized science, art and entertainment technomachinery, the future of  
which is dictated by adaptation to the demands of universal development. Culture is industry produced by specialized professional  
performers, consciousness technicians and mind engineers. Community customs, village weddings and village funerals, have lost  
their importance or been replaced by bought services. With the development of entertainment technology, young people's village  
dances and evening sittings have expanded to become mass events of mammoth proportions, rock concerts; music, singing and 
folklore have become a common consciousness industry of the world's peoples, western cultural imperialism. Local human types  
have been superseded by national men of prominence, latterly global great men, around whom the media and history cluster.  Glo -
bal folklore concerns heroes of mankind, with the life stories and heroic acts of whom mass human beings can identify, and in who-
se TV rituals, weddings and funerals they can experience the unity of all the people in the world.  World-class entertainment ce -
lebrities are always present in the individual person’s cyberspace. 
     Experience production must grow constantly. In the environment of technosystems, a person's birthplace, domicile and burial  
ground are no longer important; the sacred tree of his own kin perhaps exists in some virtual reality. Cultural development is deve -
lopment of consciousness and control technology. Personal consciousness instruments accompany consumers everywhere: the  
events of the living environment are directed by smart cards, micro- and nanochips; the daily lives of citizens are supervised by the 
ubiquitous, all-pervasive techno-intelligence.
     Global consciousness industry is threatening to replace everyday reality; an ordinary person can identify with an artificial envi -
ronment, consume technologically ever more perfect mental experiences, therapeutic doctrines and explanations of existence. Cul-
tural richness is production and consumption of experiences, opportunities of experiencing the future. Man is able to entertain him-
self, to consume more and more liberties of self-entertainment, sex, violence, and intoxicants. He learns to construct himself, to  
practice self-medication, self-religion, self-love. Ethnicity, communality, as well as nature, may be experienced in the media world or 
in one's own life. Postlocal man is able to transfer from one culture to another at will, from one history to another, to listen to the folk  
songs of all peoples, to organize different wedding rituals during his lifetime, to provide himself with a variety of ethnic experiences,  
temporary perfection. The demise of communities and increasingly tough competitive environment have introduced adaptation prob -
lems into delocal society, threatening finalization and belief in material development. Statistics show that Finnish people suffer inc -
reasingly from psychological problems, they become exhausted by their work, use more and more psychiatric medication and va-
rious intoxicants. More and more young people drop out in the educational competition and become marginalized; western societies 
contain a growing number of young people who want to destroy their own lives, their future, who have nothing to live for. A person  
freed from the norms of morality is left alone, and is not even capable of living in communities, a family, as a neighbour or fellow 
man. Culture functions supported by therapeutic machinery and control systems.
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Synopsis

Postlocalization of Finland

CONTINENT STATE

Postlocal world economy
The first main chapter traces the structural adaptation of the Nordic welfare state and national state culture to a limitless world eco-
nomy. The nation state has become an impediment to the growth of a global market economy and development, and is now unable  
to survive in its global setting. In Finland, too, the national economic structures have begun to crumble and will eventually stop wor -
king. The functions of the state will gradually pass to the international technosystems of the various sectors. Finland has privatized  
its national companies, and national property in public ownership is being transferred to international hands by degrees. In order to  
attract international industry, states are competing in the areas of taxation and labour, divesting their national structures, reducing  
administration, and increasingly handing over so-called services to become business of private enterprises. Finland is constantly  
engaged in government ‘reform’: the structures of state culture are centralized, digitized, and linked ever more closely to the finan -
cial, banking, logistics, administration, safety and statistics networks of the world economy.
   In a world with free mobility of capital, goods and labour, states will inevitably lose their significance. They will be replaced by con -
tinent states and ultimately world government, which will control the planetarial economic and culture system. Finland will become 
part of the EU federal state, the United States of Europe, its ‘northern dimension’. Postlocal world economy will be concentrated in 
gigapoles, in Finland the Greater Helsinki area; the sovereign state of Finland will no longer be a national area, a place, but one of  
the global ‘growth centres’ where manpower gathers from all over the world. When the real powers of decision have passed to the  
European Union, national political activity degenerates, loses its authority, and turns into media business. The voter turnout of  
young people has constantly fallen in Finland as well as in other countries; politicians, public servants and experts pursue careers in  
the European Union. There is a possibility that the state will become a police organization, part of a global technosystem of security  
services, responsible for the ubiquitous surveillance of world citizens and peacekeeping in crisis hotspots. Equality is uniformity of  
mass consumption; in reality, social hierarchy also becomes global.
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Demise of the nation state
This main heading begins a more detailed analysis of how the community structures of a nation state crumble as the European  
Union is turned into a federal state and assumes the functions of the nation state. For Finland’s economic and political elite the fe -
deral state is the new utopia, around the construction of which the entire hegemony of positive development faith is built. The United  
States of Europe is made out to save the Finnish economy and jobs, to create sustainable economic growth, stability and peace in  
the continent; only a federal state is capable of implementing democracy and human rights and saving the continent’s natural envi-
ronment. European integration has become a ‘megatrend’, a salvation doctrine that no successful politician or opinion leader can  
question; eurocritics have been labelled as marginalized people. In public discourse, defending the nation state has become anti -
development protectionism, populism or right-wing extremism; the deepening integration of the continent state is development,  
going forward, the future.
   The European Union is already transforming itself into a continent state. The Union has a prime minister, a foreign minister and a  
common foreign policy; there are plans to turn the Union’s Parliament into a common house of representatives with members deci -
ded in common elections. The federalists are promoting a deepening integration of Europe with a common budget, social and  
healthcare systems, education and research. The EU is using its structural and research foundations to create a common continent  
culture and aiming to make Europe a ‘superpower’ of science, technology and education, where eurodemos, an awareness of the  
continent’s shared history and future, would prevail.  
  The Finnish nation state continues on its downward path. There is an ongoing process that will before long lead to the crumbling of  
local government and local democracy. The provinces, regions, municipalities and parishes will be discontinued, and the social and 
health services maintained by local authorities – and in the end the public education system, too – will be privatized and become 
business for global conglomerates. Finland will be unlikely to need the institution of the presidency or a foreign ministry in the future,  
and the general national conscription-based armed forces will be replaced by shared European hired forces.  

Demise of nationalities
In the postlocal world without boundaries, an ever greater proportion of mankind will live in their shared virtual networks or realize  
their global potential by travelling within their own technosystems around the world. Nationalities and races will become indistinct.  
World citizens will have a universal education, they will be ‘multiracial’ and ‘multinational’ itinerants, project or migrant workers, pre -
cariats. They will roam from the world’s metropoles for various study and work projects, enter into various partnerships and set up  
short-lived family units, and meet colleagues in their technosystems with the same professional skills, the same mindsets and a  
wish to create a world-class career.
    In the living environment of world citizens, the values of the nation state,  patriotism, one’s native language, are no longer impor -
tant. The new generations adapt to the planetarial digital culture. Free mobility of the masses is the ideal machinated by buzzwords  
like ’multiculturalism’ or ’polyethnicity’. Multiculturalism has become the new ‘folk romanticism’, cultural hegemony; accusations of  
racism are used to remove from ordinary Finns the possibility of defending their historical existence and refusing the entry of mig -
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rant workers from different parts of the world. In reality, immigrants no longer bring with them their own specific ethnic culture, but  
adapt, along with the Finnish and other peoples, to the postlocal environment and global uniculture.
    Finland’s national civilization and research have been overshadowed by global development faith. Many radical scholars, such as  
the feminists, receive the best publicity by questioning all the structures of the present nation state, by denigrating the past, invalida-
ting the nation’s history, the concept of nationality and Finnish culture. Local culture is substituted by local nature.

 

Surveillance of man and nature
Planetarial culture – global production and economic systems, worldwide data networks and computer centres, the functioning of 
society, the unlimited mobility of currency, goods and world citizens – none of it is possible without all-pervasive, ubiquitous surveil -
lance. In a postlocal culture, the environment, people, events and the future are incessantly controlled and monitored. Public spaces 
in residential areas are watched by surveillance cameras; workplaces, smart homes and traffic are kept secure by various sensors, 
and citizens’ movements can be tracked with satellite locators. A global culture system has mammoth data centres, ‘world brains’, in  
which it stores global production, consumption, citizens’ lives, internet use, information on the movements of mass intelligence; the  
technosystems of different fields create forecasts, algorithms and surveillance files on the state of society and nature, define con -
sumption norms, and categorize world citizens. People themselves constantly monitor their own health, performance and experien-
ces, and store their data in digital files, the world’s common search engines.
   The monitoring of postlocal man starts before birth, as the system tracks citizens’ development from childhood to adulthood, mea -
suring and classifying every potential development, ability and developmental capacity, the future. It must be possible to ascertain  
every world citizen’s identity, his education, position, wealth, creditworthiness, state of health and other qualities everywhere on  
Earth, wherever he goes. Implants and various bioidentifiers will become essential, as without his identifiers and smart cards a per -
son does not exist, he cannot consume or 'buy and sell'. Postlocal man has a real place only in the world brain, in global data cent -
res, vast digital data and surveillance archives. Only the information stored in the world brain is culturally significant.
    Saving Earth’s natural environment and averting climate change will evidently become the ideology of ideologies, entitling the  
system to monitor citizens’ consumption, carbon footprints and ecological rucksacks. The ethical foundation of a new ideology of po-
litical power is democracy regarding consumption of natural resources. In a digital culture, the monitoring of a person’s life becomes  
automatic, total, and like in the history of political ideologies, guardians of the development faith will also gradually turn saving Earth  
into an instrument of dictatorial power, wage a civil war over the salvation doctrine, over being right, and eliminate the enemies of  
Earth’s nature.     
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POSTLOCAL LIFE

The daily lives of Finnish people are subject to an increasing number of research studies showing that antisocial behaviour, use of 
alcohol and other intoxicants, domestic violence, divorces, mental health problems, problems with children's behaviour and discipli-
ne at school are on the increase. Free sex and pornography are part of Finnish people’s daily lives, too, and various gender, hate 
and radical groups always get exposure in the media. Public forums are dominated by a pathos of total individual freedom and 
rights; dissatisfaction, criticism, questioning of history and ideals of the past constitutes the highest intelligence. Community culture 
is being run down in Finland, to be replaced by a placeless postlocal environment, where total commercial freedom will prevail. The 
scientific-technological world citizen of the future will live in a digital reality with his mobile and entertainment devices and personal 
robots, devoid of real, lasting human relationships.

Demise of communal morality  
With the structural change, the communal ethics of the local era have also disappeared, along with all the social traditions, customs  
and rituals that sustained locality and communality. The collective responsibility of the welfare state and caring for the underprivile -
ged are the legacy of the local era. Eurasian agrarian cultures have been characterized by strict sexual norms, family values, obli -
gations to help others, and behaviour rules concerning communal living; they have also been included in the commandments of all  
the high religions. Local communities could not have existed without the moral norms and obligations of communal life, and when  
local ethics have been lost, communities can no longer be formed.
   With the transition to delocal state culture, local, ethnic village communities began to disintegrate, and Finland, too, became suffu -
sed by urban liberalism, modernization, including features such as a sexual revolution, permissive alcohol policy, free upbringing,  
and rebellious youth culture. As society enters the postlocal era, it loses even the last vestiges of local community life, the characte -
ristics of village communities – sexual norms, behaviour rules, neighbourliness and consideration of one’s fellow men – are lost;  
they are labelled as oppression, mental and physical cruelty. Communal morality is replaced by new buzzwords: the primordial,  
innate moral grammar of the human species and global responsibility.
    From the viewpoint of old civilizations, the most primitive peoples copulated in public like animals (Herodotus). In the western  
countries, public copulation already seems to be considered highest culture, and commercial consciousness industry does not pros-
per in the global attention economy without public pornography. Successive polygamy already prevails in the western countries,  
with multiple marriages one after the other, and ultimately, it would seem, the human species will live in total promiscuity with no se -
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xual norms. The world citizen living in a boundless environment accepts all possible forms of sexuality, hetero-, homo- and bisexual 
relationships, polygamy, polyamory, and various forms of group sex; even incest norms are beginning to fade in the various neo- or  
reconstituted and ‘rainbow’ or same-sex-parent families. Marriage and the family lose the institutional structures, roles and ethical  
basis of local cultures.
    The winners of the new environment are egopeople, new generation narcissists, autists and psychopaths, who only live for them-
selves, without obligations towards their fellow men or even society. Future world citizens will probably be incapable of forming las-
ting relationships, living as neighbours or fellow men; postlocal man is freed from relationships and condemned to his loneliness. 

Religious entertainment
The community religions of local cultures and their parish life are forced to undergo a total structural change in the postlocal world,  
where their message, commandments on morality and guidance for a good life are losing their importance. World citizens no longer 
commit to a single religion or parish community. The Lutheran church of Finland has been forced to reformulate its concept of sin,  
little by little, to accept divorces and in future apparently all forms of sexual freedom, promiscuous concepts of morality, gay marria -
ge, polygamy. In the rhetoric of so-called religious liberals, the guiding principles and apostolic dogmas based on the Bible have be -
come taboos of the past and emotional abuse. Before long, fully liberalized churches become virtual communities on the internet  
and parishes part of the entertainment business, meetings of megamasses providing religious entertainment, primitive mysticism 
and ego-trances, and ultimately drug and sex services. The religious message will be produced by consciousness technicians, rock 
musicians and religious stand-up performers, and participants in religious services no longer seek God, but emotional states, gratifi -
cation and escape from reality, as they seek from other culture.   
 The religion of development, and on its fringes atheism and liberalism, define a society’s religious thinking, and individual freedom 
and rights are implemented in a religion-neutral environment, from which all religious symbols –  ecclesiastical milieus, buildings,  
nomenclatures, festival calendars – have been removed. The only remaining elements are the uniform commercial focal points and 
supermarkets of the universal goods culture, the mammoth venues of mass entertainment of the gigapoles. In a sinless environ-
ment, local parishes relying on the Bible become objects of persecution and are destroyed in order that the new liberal, religion-,  
sex- and marriage-neutral society can become reality. When communal norms of morality are lost, the conscience is replaced by 
the surveillance camera.

Power struggle of gender groups
In local cultures, women and men had their allocated jobs and responsibilities, and there was no competition between the sexes  
and age groups. In the delocal society, the jobs have changed structurally, and men and women have begun to compete over work,  
social status, and sexual power. In the western countries, feminism has made women ‘victims of patriarchy’ who have been held in  
a subjugate position in all cultures and throughout the history of mankind. An element of feminist thinking has been so-called const -
ructivism, maintaining that culture may be created by political contracts; gender differences can also be culturally wiped out. Women  
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must be freed from the chains of the local era, myths of virginity and motherhood, devotion to the family, the familism and ties to  
kinship groups that enslaved women, and in the future evidently also from marriage, bearing and caring for children. Prevalent rhe-
toric dictates that women should have the unlimited right to control their bodies, fulfill their sexuality and identity.
    A class struggle between the sexes has already begun in Finland: women and men compete with each other over education and  
work, society is genderized, and the statuses of men and women, gender cultures, are compared and gender equality measured in 
all sectors of society. Gender uniformity is already becoming reality in everyday life. Among the young, girls drink, fight and seek se -
xual experiences in the same way as boys, and in family relationships women have become almost as unfaithful and violent as 
men, and alcoholism is increasingly a problem of women, mothers. Feminism, in common with other radical movements of the 
structural change, is part of the process where society loses the trust between both the genders and other groups of people.

Demise of marriage and family
Lifelong marriage has been an ideal element of agrarian communities. In postlocal culture, all the functions and importance of local  
marriages are lost. The family is no longer a work, subsistence or reproduction unit, and parents are unable to socialize their child -
ren into an unlimited competition society. Marriage becomes a series of relationships of different durations, begun on the internet.  
Their nature may change with the partners’ stage of life, and their type and length may be agreed in advance. Marriage becomes a  
temporary relationship based on mutual contracts. I have termed pairings changing with life stages 'rotation marriages'; they are 
constructs that are adapted to the lifetime of global, limitless man.
   The society’s psychomachinery removes from families the right of bringing up their children, and more and more city dwellers are  
singles, with fewer and fewer women even venturing to become mothers. Society’s procreation is passed to technosystems in cont-
rol of reproduction technology and able to produce genetically choice individuals; the childbearers are professional mothers, akin to  
professional soldiers or sportsmen. With the demise of public social and health services, the gigapole society can only produce the  
kinds of new generations that conform to the scientific-technologically finalized culture. The reproduction institutions apply scientific-
technological eugenics, genetic technology, all the methods of physical and psychological human production, to ensure the viability 
of the human species in its finalized environment. 
      

Free intoxicant use, permanent state of happiness
International drug trade forces society to take control also of the human psyche and to legalize various chemical intoxicants to beco-
me part of citizens’ daily lives. Drugs and psychiatric medications are used to regulate people’s performance and state of mind both 
at work and leisure. Culture consists increasingly of drugs used to blot out everyday life, the surrounding reality. Consciousness in-
dustry, social media and drugs keep the world citizens of gigapoles away from surrounding reality, in a permanent physical and 
psychological state of happiness.
   Digital technology creates an environment where man no longer has a fixed, permanent place to live, a location, no home country,  
birthplace or graveyard; the most permanent feature may be a job in some place on Earth, in the world-level service environment.  
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The workplace and one’s own professional technosystem are the only environments where significant live relationships may still be  
formed – unless they, too, become virtual. Their own culture, content for their lives, world citizens are forced to find from consump -
tion, entertainment, consciousness industry, and evidently the cultural space is dominated by cultural imperialism, the predominan-
ce of large conglomerates. Man’s freedom of choice, interests, opinions, his whole personality is created by global technomachine-
ry. From an early age, inhabitants of metropoles learn to follow the herd, to gather on common websites, follow megatrends, consu -
me common products, brands, to express their emotions together, to idolize people, to exalt and disdain. Postlocal man is attached  
to nothing; he seeks content and meaning for his life by changing location, sexual partners, occupation, hobbies, religion, political  
ideology, and becomes more and more dependent on all the technosystems that provide social services. The world citizen has illu -
sions of individual freedom and rights – in reality, postlocal freedom is business, with social harmony and citizens’ mutual security  
provided by all-encompassing digital surveillance.  
  Radicalism, liberalism, feminism, atheism and other publicity groups have been involved in creating a culture of similarity, imple -
menting global uniformity, congruent roles of men and women, gender neutrality, unisexism, and commercially free drug and por -
nography culture. Global world culture is already dominated by an external structural mass quality, the uniform instruments of cultu -
re, uniform fashions, knowledge and skills independent of geographical environment and ethnicity. Individual freedom is ideological  
and commercial exploitation of other people. The freedoms of global man are for sale: the actual cultural environment is controlled  
by ubiquitous scientific-technological surveillance, and the future prospect of an increasing number of world citizens is loneliness, a  
social emptiness.  

POSTLOCAL CULTURE

Mobile citizen
 

Creation of new man
The new postlocal operational environment also gives rise to new human types, winners or adapters, who do best and, on the other  
hand, steer the structural change of the culture through their adaptation. Postlocal man is solitary, alone, a singular, asocial being,  
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who can live a digital life and take care of all his contacts with the environment and other people through his contact devices, wit -
hout meeting anyone personally, as a living being. Man has always been akin to his technology. For himself, the world citizen is the  
one. Postlocal loneliness, the finalization of the individual’s alienation, is liberation from all ties and perhaps turns into postlocal exc -
lusion, some kind of cultural autism. There is nothing around one that is real, no other person one could trust, no permanence or se-
curity, only development or illusions of development. In a world dominated by scientific-technological development faith, it is not diffi -
cult to predict that people production will continue the traditions of delocal culture, and the technosystems of education will conti -
nuously manifest new demands set by globalization on future achievers. The winners are those who have studied in the ‘best  
schools’ and universities at the top of ranking lists; special institutions will probably appear in the world, specializing in producing top  
people. A meritocracy living in a global culture applies all means afforded by science and technology in its effort to raise offspring 
who will emerge as world-class achievers. Ordinary schoolchildren will study in cheap mass schools or on the internet, without ever  
even meeting their teachers, authors of the educational programmes.
    The ruling class would finally gain the right to use all the possibilities created by a finalized  culture for reproducing itself. The ac-
hievers rising to the postlocal elite class must be more and more accomplished development miracles created by biotechnology, hu-
man grooming and psychiatric medicine. The production of high-achieving sportsmen is already almost perfected in scientific-tech-
nological terms, both physically and psychologically, at least in theory. Future methods will include genetic manipulation, the whole 
chemistry of bodybuilding, and in the end sportsmen will probably be selected from certain kinship groups or tribes, at which point  
human processing will have reached genetic perfection. The same applies to the development of human intelligence and brain ca -
pacity. The leading meritocracy and economic elite have their offspring educated in schools where the capacities for learning and  
thinking can be brought to their peak, and the positions of world leaders will be taken up by ubermen of the kind  thus far only crea -
ted in fantasies by writers and philosophers.  A perfect culture requires the perfection of man, deployment of every possible medici -
nal learning, creativity and interpersonal relationship techniques. Competition over the education of global man is ongoing everyw -
here, among universities, schools and various coaching institutions; science produces shamans and seers believed to possess ot -
herworldly abilities for ruling their planetarial environment.
    What are the qualities of the postlocal achiever or prevalent human type that fulfils the requirements of planetarial culture? The  
ecological winner of the postlocal environment has an international specialist education and universally valid professional qualifica-
tions in his field.  Planetarial uniculture needs a labour force with standardized training, but it also creates new specialities that did  
not exist in state cultures. The most successful are those who manage to find a place in some global technosystem and have the  
ability or are prepared to work in their own field anywhere in the world. A successful world citizen must be able to live in growing gi -
gapoles and possess the social intelligence to enter into international or rather interracial interpersonal relationships, in order to 
emerge as a person with influence within his ‘multicultural’ and 'multinational' technosystem. He must learn to present arguments in  
support of his opinions at intercontinental conferences, to follow world developments and the trends of mass culture. A world-class  
achiever understands the social game rules and behaviour etiquette of world culture, and naturally takes care of his physical fitness  
and follows the development of performance technology in order to constantly improve his physical and mental abilities. The postlo -
cal employee should never become attached to any place or indeed local people. The whole world is always open to him. His life  
consists of changing work environments and places to live, increasingly brief sexual relationships and partnerships in different rota-
tion families in various parts of the world.  In order to do well, the postlocal achiever needs above all presentational skills, the ability  
to turn himself into the type of person that fulfils global expectations, an upwardly mobile employee, who corresponds to the image  
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created within his professional field or technosystem of a good, world-class employee. The postlocal citizen has all the opportunities 
offered by the globe open to him, regardless of gender and skin colour.
     Future man is free of boundaries and gender, he is gender-neutral. A world citizen may be hetero- , bi- or homosexual and chan-
ge gender at will, as the mood takes him. In the gigapole environment, issues of moral philosophy are unravelled by the fact that  
morality cannot be defined or studied except by setting it against obsolete local cultures. In raising winners, the most important fac-
tor in ‘cultural-ecological’ terms is to teach children to make full use of all their abilities and opportunities; in a postlocal environment  
responsibility for others is irrational, and considering others can only be based on situational reciprocity, mutual benefit. If the cur -
rent denial of gender differences continues, gender culture will become uniform, with both sexes faced with the same set global per -
formance and development requirements. In an asexual society, women and men are finally equal, unisex, androgynous, able to  
engage in all kinds of sexual relations.
    The gender roles, behaviour and appearance of boys and girls are standardized, so that both sexes have an equal chance of 
success in global competition. Upbringing can be made gender-neutral, and the mere existence of genders can be completely de -
nied. This would make total gender equality democracy a reality: the female sex would be freed of the expectations of delocal cultu -
re and could devote itself completely to constructing its own ego. Since it is unlikely that men could be changed, women must conti -
nue their transformation to become men. All the ideals of femininity of local cultures, virgins, mothers, madonnas, women who sacri -
ficed themselves for their family and motherland, would be banished to the history of shame and repression, finally broken by post -
local woman. Children’s games would at last be freed from gender expectations, girls would no longer be allowed to play with dolls,  
to grow into motherhood, to nurse and care for children. Even giving birth will no longer be the right of all women, but reproduction  
is taken care of by a dedicated technosystem. The municipal education system of the delocal era will be destroyed by the collapse 
of public finances and the problems of displaced youth. Postlocal children could probably no longer be gathered in one classroom,  
but teaching will move onto the internet and private specialist schools that coach the elite material for world-class performance.
    The traditional role division of local communities is culturally condemned in the postlocal world, as old- fashioned marriage and fa-
mily life, shameful familism, no longer exists, nor does trust between a man and a woman; the sexes must constantly make sure  
that their sexual equality and rights are not violated. The most important consideration is that all gender and individual groups are  
fully equal in their ability to commit to their career development in the service of global conglomerates, in the service of the interna -
tional capital that governs the destinies of all peoples. Uniformity democracy would be a great resource of planetarial culture. When 
women’s and men’s social circles, work and leisure activities differ less and less, the genders would not differ from one another as  
consumers either, and technosystems could produce the same goods and services for all world citizens. The postlocal world would  
be inhabited all over by a single human species, uniform in dress and every other aspect, that would follow the same fashions, have  
the same educational background and world view.  At the least, each technosystem would give rise to its own uniform type of hu -
man, the technosystem phenotype. The instruments of culture are already the same everywhere, and there are no national differen-
ces in dress, habitus or behaviour of citizens. Uniformization will continue, the world citizen will find a fellow member of his own spe-
cies everywhere he goes, and there is no more underdevelopment.
     In an environment that has become completely placeless, man is likely to find no other means of coping than withdrawing into  
himself, living for himself, filling his own lonely existence. Communality or community spirit would have completely gone, as a world 
citizen would be incapable of making a commitment to voluntary groups, associations or choirs. The world economy is increasingly  
clearly maintained by consciousness industry, the sale of perfect primitivism. To escape reality, postlocal man can sustain himself  
with unlimited culture, all the services that exist everywhere. A person living completely for himself totally respects opinions he ima-
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gines are his own, as well as his imagined individuality. Above all else, postlocal gigapole man must adapt to loneliness, indifference  
and lack of responsibility from others. In postlocal culture, loneliness is a characteristic of the environment, a structure to which one  
must adapt. It may be as pervasive a key structure as communality in an agrarian society, and the whole scientific-technological cul -
ture centres around a single human type or species living alone, looking after the solitary me-person, serving and guarding him.
    Postlocal man can no longer manage in his environment without the so-called services that permeate every area of life. The life  
stories of human individuals, their fates, create the technosystems of coping, their achievers, mind engineers who mould the human  
psyche, consciousness, mind and emotions. Man’s problems are dealt with by therapy, adaptation and happiness systems produ-
cing constant streams of coping strategies and lifestyle guides, showing how the gigapole citizen can manage in his environment,  
live happily in his relationships, how to feel and experience being human. Pleasure technicians have taken possession of joie de 
vivre and peace of mind; egotechnicians fix the self-concepts of mass people and assign correct identities to those who cannot find  
their place and are searching for themselves. Emotion technicians produce emotional states for the masses and process disap-
pointments experienced by people at various stages of their lives or destinies. Coping technicians produce an endless stream of co -
ping guides, how to face life’s difficulties, a serious illness, grieving and death: the losses from which the science and technology of  
perfect society have not been able to free people. Coping as a person requires a growing army of so-called professional helpers, 
child and educational psychologists, psychiatric nurses, relationship guidance and sex therapists, doctors and psychiatrists, intoxi -
cants and happy pills. Postlocal man is surrounded everywhere by world-class psychological services, world-class consciousness 
industry, ever-present pleasure production.

Man – miracle of consciousness technology
As real social relationships diminish, world citizens live more and more of their lives in the virtual world. With his mobiles and imp-
lants, the future cyborg is always linked to the digital reality; as a cultural environment, it is more important than the place where he 
happens to live at any given time. Digital people, ‘diginatives’, search for communality, friendship and empathy in the so- called so-
cial media: they talk about themselves and their hobbies, reveal their emotions, analyze their personality, seek visibility, even fame 
all over the world. In their postlocal miniature environment many may feel that they are omnipresent and able to monitor everything  
happening on Earth with their mobile devices. Or they may see themselves as autonomic personas with the power to browse the in -
ternet independently, with no regard for anyone else. In the digital environment, social interaction is virtual, impersonal, and often  
temporary or incidental. Everyone can be compartmentalized to become a fully digital person, a self-created file (mycasting) in the 
social media, or in his own miniature world controlled by all the nanocomputers and smart cards. As digital technology is perfected,  
people will perhaps be fitted with biochips, through which the brains of cyborgs can receive commands, emotional impulses, states  
of intoxication, permanent mental joy and happiness.
    It could be that the culture will lose the tradition of social intercourse and the behavioural codes that used to govern physical inte -
raction, visits to neighbours, invitations to guests or celebration of special occasions. The physical presence of another person may  
only become necessary in partnerships and sexual contacts, although orgasm devices and love robots can also replace the live sex 
partner.  Surrounding society and its official  institutions are no longer concrete places or spaces, office complexes, markets or  
meeting halls; they may disappear from man’s everyday experiences or be left in the shadows, in the background, in the same way 
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as banks are today. Maybe people in the future will no longer gather for public events, sports contests, concerts or celebrations, as 
all that happens can be simulated in digital reality. Whether or not man himself will turn into a digital device or cyborg may puzzle  
neuroscientists,  but from the viewpoint of  the anthropologist,  culture may become characterized by structural  solitariness. The 
members of a culture will grow up to live without a community and may not even be capable of making physical contact with other  
people living in their proximity. Future researchers will probably study the degree of dependence of postlocal man on his mobile and  
security devices, or whether or not the inhabitants of metropoles are still able to move freely around their city or in nature without  
their contact devices and guided security service.
    In the postlocal environment, digital technology and unlimited messaging networks create the environment of the future, and pla-
netarial culture will grow and develop with them as foundation. Without a data network operating in real time and global logistics,  
creation of a shared world is not feasible. Man must adapt to an environment dominated by digital technology and to global digital  
networks. This is also true in reverse, culture is shaped to fulfil the expectations of man living in the virtual networks of metropoles.  
A common postlocal culture consists of influencing people’s consciousness, consciousness industry, flooding from every media de-
vice, mobiles, the internet. The actors of the culture, marketing men of transnational technosystems, employ every possible means 
of procuring online publicity, gaining exposure in the lives of mass consumers, influencing people’s choices, opinions and thinking.  
Real, significant news, brands, slogans and images must be transnational, worldwide, they must carry a global message. In the  
postlocal future, the media compete over culture consumers in all areas of the market economy and by employing all means of  
scientific-technological influencing. Incessant competition over influencing technology is already ongoing: over global sales of mobi -
le devices, audiovisual high-tech equipment, smartphones and control of the internet. In the language of the Finnish development 
meritocrat, too, the future is smart technology: smartphones, smart cards, smart clothing, smart homes. The shared reality is stuffed 
into mobile devices, tablet computers, that accompany world citizens constantly; they deliver the world culture to all, the way they 
should live and think in order to survive in their environment, to fulfil the demands of planetarial development. In order to experience  
everything the complete culture has to offer.
    The finalization of consciousness industry is directed at a lonely person; it resolves the conflicts of an isolated life, as well as the  
problems caused to the development of global culture by the slow pace of the intellectual evolution of the human species. Every 
world citizen will be provided with a consciousness device combining TV, video, listening to music, all the old-fashioned instruments  
through which man currently receives the products of culture industry and information from world centres, and more than likely it will  
also include devices in which everyone can store their personal life experiences. The rites of passage are virtual weddings and fu -
nerals. A consciousness machine connects people to the ‘global community’. World citizens can also obtain their own personal ro-
bot, a technofriend, who lives with its owner and may replace human contacts. Global individuals can ultimately be freed into their  
own privacy, their dream world or virtual reality.
   A personal mobile, a consciousness device, biochip, is fashioned into its user’s duplicate, another persona, with which he shares 
his virtual life. With his personal consciousness device, everyone can create the contact environment he wants or according to his 
needs at the time, construct his lifecycle. Science and technology will probably be finalized also in the areas of consciousness pro-
duction and personal mobile and robot services. Virtuality technicians and cyber-engineers will design a personal technocompanion 
for every consumer, a robot like him, an ‘animation agent’, whose appearance, habitus and way of speaking please its owner, natu -
rally programming its files to correspond to its owner’s interests and personal likes. The world citizen can live and engage in leisure 
activities together with his technofriend or -friends, they can become attracted to each other and reciprocate perfectly to each  
other’s feelings, as if they are made for each other. Computers, as well as robots, are made to resemble humans, to suit the user’s  
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personality; with his robots, animation friends and pets, the postlocal citizen can start his own technofamily, and service technicians 
can create endlessly new contents for its life. Consciousness science and technology will finally resolve all problems with human re -
lationships and create a new experiential environment for the human species, completing the finalization of cybertechnology: man 
will become part of a robot. Maybe he can also programme a good life for himself.
    Postlocal man is a product of his environment. Man’s personal contact device can combine all the digital technology: computer,  
satellite navigation system, security and surveillance devices, smart cards and implants. With his contact device, the world citizen  
can perform his financial, shopping and other necessary transactions without meeting anyone, and in other ways, too, interaction  
with others becomes almost unnecessary. The world citizen’s friends, neighbours and family members are in high-tech networks, 
virtual reality, cyberspace, no one needs to visit others any more, to meet anyone live. Neighbours and family ultimately disappear  
from man’s environment, leaving only selected relationship groups, friends, mates from work and leisure activities. Meeting face-to -
face is a privilege or it becomes a special honour, a ritual arranged among friends. In the delocal environment, human relationships  
have undergone a structural change, and in the postlocal world spontaneous interaction may disappear altogether; meeting another  
personally is restricted to an ever narrower safety zone, such as pre-programmed meetings or partnerships.
     The social strata differ in their use of consciousness instruments and the extent of the online network they possess. The most  
complex and diverse contact network belongs only to central figures, highly influential persons and leaders, like up to now, but in the 
postlocal world the number of contacts sets the highest actor class apart even more clearly than today. Personal meetings may be-
come a status rite. Still today, leaders, politicians, ministers and presidents travel around the world specifically to meet each other,  
despite having all the technological contact devices at their disposal. For the elite of world culture, meeting is a social presentation,  
an appearance event, which the media turn into a meeting of human gods, a sociodrama put on for the masses. An ordinary person  
is allowed to see what happens on the Olympus of the virtual world.
   The leading elite governs the security culture, the masses are governed through illusions of their freedoms and rights. World citi -
zens live in the individual freedom of culture industry, permitting them to endlessly enjoy their ego-experiences: sex, violent enter -
tainment, world rock, various therapeutic schools, rituals of development clergy, new religions and philosophies designed for enter -
taining the masses, creation of herd cohesion. People around them compete over freedom and culture shocks, ethical and moral in -
dividualism, tolerance, which is only limited by the safety limits of surveillance systems. Living within an online environment again 
changes people. Successful members of the new culture are those who adapt and develop to master the unlimited virtual environ-
ment. Development optimists maintain that the new man no longer merely receives information, in the way he does today when rea -
ding a book or watching TV, but when moving around data networks, he actively searches and himself deduces contexts and links  
among all the fragments of information he encounters on the internet. The human brain would become faster, with improved powers  
of deduction. Other scholars believe that the opposite is the case. Human thinking becomes fragmented and more superficial, tur -
ning into quick skipping from one thing to another, surfing without the brain stopping to think closely and place things in context or to  
feel anything in depth. Postlocal man learns to use search engines faster and faster, to follow links and distinguish various things 
from pages stuffed full, but not in the end to think about or analyze for himself contexts and interconnections; there is no time for it  
any more. In any case, the new world citizen becomes a prisoner of digital information networks, unable to cope in his environment  
without computers and mobile devices,  and one who must obey the shared world brain,  the global  data network and search  
engines.
    Today it is customary to say that communities have been replaced by networks: people have formed networks and are able to  
keep in touch regardless of where they live. In a virtual reality, postlocal man could meet all the herds with which he wishes to exc-
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hange views, new work projects, partners, hobbies, knowledge and information. Life would be freer, more stimulating and individual  
than ever before. Living would be facilitated by the ever-present digital technology, automation, and scientific-technologically cont -
rolled security. The local village community is replaced by worldwide networks and online communities, virtual social circles and dis -
cussion groups. People live in a ‘global village’, as described by the fashionable but inaccurate metaterm, as if the closeness could  
be something more intensive than at a time when another person was met personally. In reality, the world can never be a village,  
nor an online network a local community, despite performers on the digital stage perhaps imagining that they are performing in front  
of the whole world. What is the real nature of online encounters? It is messaging with like-minded virtual acquaintances similar to  
oneself, visiting information sites of hobby circles, searching for sexual partners.
    An online community reflects the surrounding society. Postlocal culture relies increasingly on information, advertising and striving  
for exposure in order to function. In such an environment, an event is real if it becomes prominent and is able to command publicity  
among billions of others. The internet is a place where digital citizens want to place themselves on display, to participate in a public  
performance, as people did in the past in church or at local festivals, weddings and funerals – but virtual plays have no auditorium:  
everyone performs for himself, the camera or screen, not for living people. People in village communities knew who their neigh-
bours were outside the special occasion, but in the digital environment, the only knowledge we have of our fellow men is what is on  
view in contact engines.
    In the postlocal world, man’s estrangement or alienation continues. Only a group’s own technosystem can attach its members to  
a reality and provide them with psychological and even material security. Detachment becomes complete. Loneliness, freedom from 
all bonds, turns alienation into postlocal autism. People are surrounded by a constantly diminishing real social circle, self-made cul -
ture, permanent interpersonal relationships. Today, people who have died are already buried in cities without a single relative in at -
tendance. One of the greatest problems facing future man may be lack of trust. The world citizen lives in an incidental, shifting envi -
ronment that he does not control, he does project work and seeks another person, a partner he could trust. All human relationships  
must be subject to a prior agreement regarding their duration and what the parties reciprocally give each other. The world citizen is  
really forced to be an ‘individual’ or ‘single’, a lonely, self-centred life warrior, who clings to disposable relationships and with an en-
vironment that has no boundaries apart from ubiquitous surveillance. Postlocal man can nourish himself by consuming experiences,  
worshipping scientific-technologically perfect achievers, complete culture-makers, gladiators of sports systems, or by satisfying his 
most primitive needs and urges. Each world citizen must create his own micro-environment and devote himself to living for himself  
alone.  A person living for his own ego experiences everything in himself, respects his imagined individuality as if he was the only  
person in the world. 

Liberated world citizen
If today’s cultural research results were to be taken at face value, all Finnish people are victims of anxiety-inducing life experiences.  
They have been neglected as children, bullied at school, mistreated or sexually abused in puberty, their relationships have failed,  
they have been bullied at work and become disillusioned with the church and politics. They are surrounded only by failures, truan -
ters, drug users, alcoholic parents, violent men who abuse women and children, and of course the unemployed, and the crime sta-
tistics grow all the time, too. Yet, this is a culture moving towards finalization, where technology, science and processing of the cons -
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ciousness of human herds have developed almost to perfection, and the entire environment can be mastered. The human lifecycle  
from cradle to grave has been studied and directed, and development into a person should be fully controlled by the health, educa -
tional, psychological and therapeutic sciences.
    The structural change to postlocal culture has freed man from the moral heritage of the local culture era, from all the ethical  
norms on which community cultures have been founded and evolved. Finnish people, too, have now been liberated from the ‘opp-
ressive structures’ and ‘psychological violence’ of local cultures, from all traditions, gender differences, sexual taboos, marriage and 
family values, obligations towards elders and other people. Their neighbours and family members have vanished, as have the et-
hics of the welfare state. Imaginary individual freedom is finalizing: the new world citizen if free of sin, he no longer needs to ‘crucify  
his human nature’, struggle to love others as himself, nor to curb his desires or live with others in general, only with himself. At -
heists, feminists and other revolutionary ideologists have demonized local cultures and the entire past. In consciousness industry,  
the rebellious and antisocial behaviour of youth is individuality, creation of their own personality and self-image, future of a new ge -
neration. Communal norms of morality have been replaced with individual rights, children’s rights, women’s rights, one’s own moral  
and religious rights, so-called individuality and standing out from the crowd. Development meritocracy appears to believe that when  
everyone’s rights are implemented, a just society is created, where humanity is finally freed from the shackles of culture, and the  
world becomes an evolutive, natural, humanistic civil community. 
    The development religion creates utopias, for the realization of which no one can take responsibility any more. Postlocal man li -
ving in his isolated box becomes narcissistic, focusing on his own ego: he starts to unscrupulously exploit his environment and other  
people, but feels no obligations towards society or ‘the others’, and becomes generally incapable of living together with other peop -
le. Postlocal singles can protect themselves by behaving arrogantly, brazenly, paying no heed to interpersonal social norms. The 
spirit of boundless culture is exploitation of all rights, pleasures and human relationships. The new, liberated man grows up to look  
after number one, to guard all his individual rights, until the welfare state or state culture in general ceases to function. In a postlocal  
society of all individual rights, lasting communities can no longer exist; the global system can only be held together by all-encom-
passing, ubiquitous scientific-technological surveillance of individuals. 
   One of the great intellectual projects of the structural change has been laying the blame on high religions. Presenting oneself as  
an atheist is seen as heroism, it is glorified in a society where the moral norms of local culture have stopped functioning and ego -
centric free thinking is imagined independence, and freedom hero figures do not need to bear real responsibility for communality or  
humanity. Atheism is followed by anarchism, a doctrine of freedom denying all institutions, according to which an ideal society is  
created when the human species is freed from social systems and ideologies. Christianity, as well as Islam, are portrayed as histo -
ries of injustice and churches as institutions that have fuelled the violence of humankind, prevented freedom of thought and scienti -
fic-technological development. It is true that the churches have been involved in wars and been forced to accept social inequality,  
even dictatorships of various rulers, but their real essence has existed in local villages. The high religions have maintained the com -
munal morality of Eurasian agrarian villages, they have been the spiritual support of community man; they have proclaimed the  
message of mutual help, forgiveness and justice. Do world citizens accept that man is an incidental result of evolution, living in spo-
radic work, sporadic relationships, sporadic herds? What could be the new ideology to give postlocal man an assurance that alt -
ruism will be rewarded and justice will prevail in the end? 
   Representatives of biological anthropology have started talking about the universal moral grammar of the human species, inde-
pendent of cultures and religions, and that moral choices could be based on rational reason rather than feelings or intuitions. The  
capacity for empathy and trust in another human being would have always been present in human communities as intrinsic or pri -
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mordial qualities, as a consciousness innately passed from one generation to the next; it is part of the coping strategy of higher ani -
mal species, their ability to create survival communities.  Evolutionists believe that morality is a product of cultural evolution, condi -
tioning to a socially ever more highly developed society. A perfect culture in scientific-technological terms would produce a higher et -
hical awareness than that which existed previously. The atheistic world culture would introduce social goodness and justice into the  
environment of postlocal man, not based on ideological control, but on the common awareness of whole mankind of their global res-
ponsibility. In reality, one high culture after another has been organizationally more brutal than the last; oppression and elimination  
of opponents have reached peak proportions in ideological dictatorships, but may be finalized in the global world economy, as conti -
nent states compete for latest growth and development. The biological moral grammar of the human species does not work in the  
postlocal cultural environment. If religions or political ideologies have been unable to eradicate man’s evil nature, how could an at -
heistic salvation doctrine or belief in evolution create a society where freedom and brotherhood, mutual solidarity and social good -
ness would prevail? In a boundless virtual culture, where there are no more communities, kinship groups or neighbours, social rela -
tionships are increasingly commercial, business, and even human worth is defined by ceaseless competition for status?   
    Adaptation taking place in nature, ecosystems and their structures are hard to conceptualize as foundations for a fair social order,  
let alone morality. The global human species will evidently revert to the primitivity assumed by evolution psychologists, to uncontrol -
led sex and uninhibited satisfaction of other physical needs. In psychological terms, evolution man is increasingly a product of social  
media, primitively curious, but in reality uncaring, aggressive, tending to gossip, gloating – what other contact or interaction that is  
equally exciting is there between postlocal men?  In a virtual reality, the world citizen is able to be included, to exist, by joining the  
herd in praising and condemning all the products of media publicity and mass intelligence. Perfect scientific-technological education  
and consciousness processing are also unlikely to make man finally good or even rational.  In fact, it may be that evolution religion  
is in the end only an elite class ideology that justifies the winners’ rights, affirms the ecological pyramid. The highest classes, ecolo -
gical winners, the most ruthlessly adapted winners, are at the top of development and entitled to exploit all the resources afforded  
them by their status. The top of the pyramid, the company of great carnivores, is now in the sights of international development me-
ritocrats, europoliticians, eurowriters and euro-sportsmen, winners of the culture contest. They also want to create for themselves 
their own religion, one belonging to the new higher species of humans, the winners. Evolution religion will be followed by racism, as  
did the evolutionism of the 1800s; the ‘lower’ races will only be given new definitions and names.   

Planet of herds
When communities have disappeared, international labour forces become world travellers, project workers, precariats, and herd 
people, gregariats, who gather in crowds of hundreds of thousands, even a million, to watch the performances of top people, sports  
competitions, concerts, religious services, seeking to be included without forming permanent communities or groups. Fellowship is  
herd-formation, throngs, compressing masses, congestion. The postlocal world citizen no longer meets his fellow men belonging to  
the same local group, but herds gathered in the same place, taking part in events, bouncing, dancing and screaming at rock con -
certs, experiencing trances in the services of megachurches, in the auditoriums of mammoth arenas. The life of a free world citizen 
is a quest for similarities, seeking entry into the company of like-minded people similar to themselves, imitation of planetarial culture  
trends. Meeting others becomes more and more incidental; in virtual life everyone can join in and disappear. The world views of the 
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new human species no longer include lasting commitment or mutual trust or altruism – long-term relationships can only be based on 
mutual, individual agreements. The postlocal cultural map turns into increasingly brief mass movement; world citizens live in the 
same search engine as other people on Earth and become members of some virtual mass or herd.
    In the postlocal environment, the world citizen no longer even forms a national identity. The European Union has initiated the  
equalization of nationalities, and before long, when free mobility of Eurocitizens becomes fully functional, Finland, too, will become a  
real ‘multiculture’ and the Finns a mixed people. As individuals, the Finns will identify with the interest circles of their own technosys -
tem, no longer with the state or national organizations, probably not even the place where they live.  Finnish people themselves will  
again be the first to become migrants, to go to work in different parts of the continent state, its growing gigapoles. The United States  
of Europe will spawn a labour force pool that has 'no country or domicile’ and no mutual solidarity, worker masses open to unlimited  
exploitation by international capital. Nationalities will be replaced by European, Asian, African and American subspecies of humans.  
Notions of the principal races of the human species may endure, because continent states need them to create psychological cohe-
sion for their citizens. White, yellow or black racial features give the citizens of continent states something in common, at the least  
distinguishing people of the European, Asian and African geopolitical economic areas from each other in external terms. For wes-
tern man, white skin colour will remain a mark of historical superiority for a long time yet, despite the white race evidently being the  
first to disappear into the sea of darker-skinned peoples. Conversely, nationalities are no longer a success factor or positive structu -
re in world trade. About the only setting where nationalistic feelings can be financially exploited is the sports industry, and there, too,  
adulation of individuals will become more important than the nation state or ethnicity. In the era of world economy, the nation state is  
the last vestige of the local past, and even it has already become a social structure holding back market development. The future 
human ideal is the continental citizen who no longer accepts national cultural differences or accentuation of ethnic identity. Thus is  
created a new doctrine of raceless democracy and rights common to the human species.
    In the postlocal world, all audiovisual, biotechnological and medicinal means of influencing and intervening in the human psyche  
become part of man’s everyday living environment. World citizens are incessantly the targets of efforts to create the world’s largest  
herds that consume, admire, are involved in everything that is prominently in the public eye at any given time. Virtual reality consists  
of gathering of the masses in the same search engines, to surf on the same sites, viewing the same news, sensations, shocks. Hig -
hest culture will be creation of consuming masses, the kind of pleasure, information and experience industry that draws in bigger  
and bigger crowds all over the world. In the postlocal environment, culture is entrepreneurial or business activity of large technosys-
tems, service provision of various fields, competing over consumers’ attention, marketing itself, fighting over market share. The  
technosystems of culture, or rather consciousness industry, develop their own market mechanisms, advertising language, parade  
out in public their cultural heroes, around whom are created personal cults, celebrity rites. Culture is anything that stirs up the mas-
ses and gains publicity.
    As personalities, men and women are more mass consumers than individualistic persons who would ‘make their own lives’. In a  
global consumption culture, individuals, too, are numbers in classification and search algorithms, target groups, consuming masses  
with predictable qualities and behaviour, all of whom are objects of machinations to make them global, maximal. The fashion busi -
ness, media business, rock, pop and rap business, consciousness industry targeted at youth, cultural imperialism, they create the  
mass culture of Finnish young people too, their ideas of what is the right style at the time, a hit or cool, all over the world. Mass cul -
ture is uniformity, common trends and idols, common publicity. Rebellious youth expresses itself by imitating some imagined diffe-
rence or special feature that is sold to the rebels of all nations, to self-displaying mass people. The Finnish language, if it still survi-
ves, absorbs the common terminology of the digital environment, slang words or jargon used to recognize those belonging to the 
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same herd. In gigapoles of the future, when almost all the inhabitants on Earth live in the very largest growth centres, a person will  
always walk in crowds, pack into public spaces, gather for great events; residents of the cities live alone and meet others in one-off,  
incidental or temporary meeting places, human masses that come along and move on.  
    If the development of unlimited market economy is finalized, there will no longer be a place or permanence for work, jobs or pro -
duction plants. Postlocal culture is characterized by one-off projects of product ideas, implemented wherever the now mystical pro-
ductivity factors can be best exploited. The new, supremely efficient gigapole industry maximizes the return on capital, the worker’s 
input, and there are no more permanent work communities, only competing, individual project entrepreneurs who move around,  
compete and blend with each other. This way is created the human species of the digital era, a multiracial world citizen, gregariat,  
who has no permanent bonds with other people, only memberships in some technosystem or ever-changing interest herds.
   Information technology utopias see digital society as the new democracy, where communication is no longer unilateral from the  
top down, but citizens are reciprocally involved in so-called social media, comment columns of online magazines, or the portals of  
their organizations, and adding their own experiences to the store of information that is gradually amassed on the internet. At least  
for the time being, everyone can freely access the internet to share information with experts and political movers and shakers. The  
mobile phone with its inbuilt camera is also an instrument making new democracy a reality. There is a surveillance camera present  
everywhere, operated by the people, ordinary persons. Through digital networks, world citizens can form new ‘tribal communities’ in  
cities to help their members, above all newcomers, to get started in life. There is much in national culture that can be retained in glo -
bal gigapoles, such as ethnic foods and holidays, unless the religion-neutral monoculture destroys them. Digital technology makes 
possible worldwide migration and a culture everyone can share. But the traditions are no more practised by the community but a 
herd; in physical terms, world citizens become increasingly lonely, and no information technology brings the kind of integration or  
solidarity that prevailed in the communities of the local era. After local communities, other social groups likely to lose their importan -
ce are long-term friendship, hobby or interest groups, school, work, mobile phone or online groups, which in the neojargon of con-
sultants, therapists and researchers have been called new communities, clans or tribes, parts of the ‘global village’. Global, racially  
neutral masses do not need village communities, municipalities, parishes, motherland; in the postlocal environment there are no 
more national differences, as all people use the same technology, the same instruments of culture; they share the same experien -
ces, same destiny, and the same problems of being human.

 

Digital society

Cultural structures without boundaries
Digital technology marketing men sing the praises of a future where all the world’s people and their places of domicile are equally  
close to each other. In virtual reality, the Finnish world citizen is one with people of all colours and all cultures; he is not bound by  
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time or place, but lives in an unlimited network with the world’s seven, eight or ten billion people. This determines the scale of the  
environment. When nation states stop functioning, the world citizen is tied to a continent state or digital world governance, a ubiqui -
tous technosystem that controls the condition of the globe, consumption of natural resources, and the daily lives of individual peop-
le. The majority of mankind move to live in gigapoles, centres of the limitless culture system, where the digital virtual environment  
and control of the masses are finalized.
    In the postlocal culture, all important and effective structures must cover the globe, in modern parlance be international or global.  
This requirement does not only concern market economy, production and consciousness industry, but also social organizations, ci -
vic movements, aid, rescue and missionary organizations: all virtual culture. The development strategies of technosystems and their  
visions for the future must be targeted at all internet peoples, and civic organizations must operate across borders for their voices to  
be heard. In the hierarchy of civic activity, national organizations become ‘parish meetings’; they lack the backing of global mass 
support. In the physical surroundings of postlocal man compete the world’s highest buildings, the world’s biggest cult statues, the  
world’s largest computer centres. Every gigapole endeavours to build something planetarial, the most highly developed, sizeable  
and visible, one of the new wonders of the world. They are turned into focal points of development, making the inhabitants of metro -
poles believe in something shared, as if they were anchored in some place on Earth.
    National borders and cultural differences have been displaced by transnational fashions and trends; by following them, consu -
mers in different countries can distinguish themselves from other global consumer groups and create themselves an ‘identity’. Inter -
national man constructs his own habitus from global trend phenomena, and the higher culture, through which the world citizen emp-
hasizes his personality, is based on the shared civilization of mankind. In the postlocal world, one’s own ‘distinguishing marks’ may  
be even more important than in national cultures. The inhabitants of metropoles express their own roots, technosystems and world  
views through their clothes, jewellery or hair style, but the differences, if there still are any, result from the general culture of the hu -
man species, no longer local or national tradition. Fashion and attention movements, extreme business, must reach global propor-
tions; postlocal era culture heroes must have their planetarial hordes of purchasers and fans. Whoever is capable of raising himself  
or his group to world publicity is a new ecological winner, a great spiritual leader of his own technosystem. If the digital imperium  
continues, postlocal culture will consist of global spectacles, drawing the masses’ attention from one event to the next, commercial  
exploitation of an unlimited environment, heralding of a message of salvation across all borders.
   Global loneliness breeds ceaseless consumption of emotions and experiences. Society freed from high religions, nationality and 
mutual solidarity becomes filled with various gigapole movements, neoreligions, business cults of consciousness technicians, hu -
man gods. Postlocal society is thronging with bringers of salvation, prophets and gurus in possession of new perfection, a philosop -
hy of success and power, and planetarial communality. The spiritual universe is multi-layered like the cosmos of shamans. It con-
tains anarchists, globalists, naturalists, nihilists, sexists, spiritualists, atheists and evolutionists, who endeavour to a pathological 
degree to lead the world, create a paradise, their own paradise religion. Not one of the new religions will unite people any more,  
create a global ‘citizens’ community’, but rather the contrary: they fragment society into a variety of business ideals, egophilosop-
hies, and aggressive doomsday masses. The only thing that can be shared is the belief in development.
    The cult creators of development faith are engaged in endless machinations for unlimited growth and incant a message of world-
class creativity and know-how: it cloaks the globalization of globalization, fusion of fusions and centralization of centralization. The  
larger the market environment, the greater are the profits and growth potential. The new environment is the playing field of the elite  
of world economy, they accumulate greater economic and cultural resources than ever before. The dominant economic upper class,  
oligarchy, major investors, directors, they lead the movements of world capitalism, they are the great people of world culture, and  
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around them throng financial reporters and economists, economy priests, cult creators of their field. Economic success is cultural  
power, it maintains the hegemony of market economy.
    The core structure of the culture industry is probably the global sensation, a big bang penetrating the consciousness of whole  
mankind. Significant culture is something incredibly great, something above all locality and concerning the entire human species;  
the core structure is something that permeates the whole global cultural hierarchy. The success factors of media culture are already  
familiar: creating a culture shock, whipping up hysteria, exalting a human god and finding a scapegoat, ‘electrobeat’ and ‘bling-bling 
music’, marketing of any potential mass phenomena. Today, people talk openly about attention economics: exposure and publicity  
are crucial for both material and virtual economies. The consciousness industry competes over attention, extremes, adulation, per -
version in order to bring out something that will break through in the world media and cross the sensation threshold. Power culture  
as a whole has no morality, but the success factors of highest media publicity have been cultural anarchy, multimorality, multiple va -
lues, and lack of norms. The cultural war of technosystems is waged by pandering to the expectations of the masses by assuming  
that the masses buying consciousness industry are only interested in sensations at the level of the basic drives, evil, sex, drugs,  
cultural degeneration. 
    In postlocal world culture, the importance of publicity and power is finalized. The placeless gigapole man lives with the flow of 
consciousness industry, in the information stream provided by the media, with representatives of different technosystems all doing 
their best to promote the development and achievements of their own fields, world-class development miracles, technically perfect  
consciousness industry. Virtual reality is filled with world narratives, etiological myths of the big bang, and legends about the crea -
tors of the new scientific-technological universe. The cultural hierarchy also becomes globalized, and with it, people-worship grows  
to planetarial dimensions, with millions of celebrity-makers who live off media cults competing over headlines, viewer and listener fi -
gures; the most important culture is the race for celebrity and adulation. In the postlocal environment competition is also finalized.  
The hierarchy of people reaches across the globe, and only great, planetarial achievements are significant. The planetarial achie -
vers become new media gods and the focus of media adoration, the sorcerer cults of petty meritocracy, through which technosys -
tems try to raise their cultural status. 
    The media is the sales organization of the consciousness industry –  in fact, it has itself become consciousness industry, for  
which control of publicity is more important than ethical values. News are also merchandise, and their marketing is subject to the  
same laws as sales of other consciousness industry. News create sensations, hysteria, human legends and scapegoats, they are  
used to woo the masses and to feed primitive needs. In fact, today’s news production is already centralized and has become a uni -
form world culture controlled by a few media agencies;  all communication industry and control of online communities is centralized  
and uniformized, dominated by global technosystems. A change may be brought about by the finalization of the media, total primiti -
vization, which would lead to a crisis in the news industry, boredom of the markets. The internet spawns an ever-growing number of 
independent forums publishing news by the relevant institutions and technosystems, and increasingly only for those among whom  
they want to disseminate the information. Perhaps this is the new media, maintaining democracy and opportunities for social inclu -
sion.
   According to development meritocracy, the civil community of the digital world is developing a new feature: mass intelligence. It  
means something entirely different from social intelligence. Sooner or later, mass online movements will produce some positive 
quality, a social, ethical or economic rationality that steers the evolution of the culture. The users of the culture, readers, listeners or  
viewers, reflect on their experiences, enlighten each other, comment on news on discussion forums, blogs and readers’ columns. In  
various ‘online communities’ people with the same mindset reinforce each other’s thinking and may feel a sense a collective cohe -
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sion, a security brought by sharing similar views. Interactive or social media are like living data banks. Common thinking already  
exists in the world, such as nature conservation or averting the climate change, and in the future continuous growth may become a  
target of global criticism, as well as perhaps the scientific-technological development faith, consciousness industry, the whole world  
culture. The question is only of who will guide this rationality of the masses. Development positivists will probably argue that unlimi -
ted, uncensored information technology in itself creates rationality, while the sceptics consider mass intelligence to be manipulation 
by the technosystems, directed by continuous consumer surveys, gallups and interactive studies. Technosystems must be capable  
at all times of monitoring general opinion, in order to provide the human masses with what the general public seems to want. The  
continuously rolling opinion surveys have become cybernetic mechanisms that are self-reinforcing and produce prevailing opinions, 
rational mass intelligence, the culture of meritocracies.

Primitivization under way
As culture moves into the digital environment, there is a danger that workaday knowledge, everyday information, becomes more  
and more superficial, sensationalistic and commercial. If the war over the attention of the masses continues, freedom will turn into  
domination of the perverse, and the primitivization of cultural industry is finalized. Consciousness technicians, fashion-makers and  
media men will succeed in destroying all that was considered civilization in local cultures and in converting into financial profit even  
the most brutal of antimorality and antireligion, the animal nature of man. The animal quality of the human species will soon be tur-
ned into highest culture. The media feeds alienated, aggressive, jealous, gloating and pathologically curious consumers, its buyers;  
as primitivization progresses, they form the majority of consumers.  
    The freeing of violence entertainment, drugs and sex has been part of the creation of the consuming mass person and triumph of  
the consciousness industry. The public sex act is a key structure of western art, its core element; it has been used as a weapon in  
the struggle for the freedom of art, in creation of great international sex narratives, in making the sex lives of citizens open, and of  
course in liberating urban man from the shackles of the past. Sex has been the best-selling product of western culture. In total wes -
tern freedom, the sexual drive, experiences and even therapy become finalized; scientific-technological development constructs a  
new man, for whom the whole area of sexual life is devoid of inhibitions and modesty. The publicity business and attention economy 
of consciousness industry exploit the culture of freedom without scruples. The media, modern science and feminism have deman -
ded that modern people should have the right to control their bodies and enjoy their sexuality, and actors of consciousness industry,  
from writers and sex therapists to local radio disc-jockeys, have made a laughing stock of the sexual ideals of village communities:  
absolute morality, respect for virginity, and marital fidelity. The media have taken upon themselves the task of safeguarding all citi -
zens’ sexual rights and education and providing answers to the constantly growing array of sexual problems. Sexual liberation has 
produced an endless stream of art and entertainment that ‘crosses the boundaries’, so-called new generation individual culture and  
worshipping of one’s body. The artistic freedom narcissists believe that the whole gigapole looks to them.
   Finnish people take it for granted that in the villages of bygone days, watching others was intolerable, but yet incessantly follow  
sensational news, lives of politicians, pop idols or other celebrities, and are prepared to reveal all that they consider justifiable, to  
condemn their fellow men in the social media. Gossip and revelations are the big news stories of a thriving publicity economy. The 
gutter press reports almost daily on the degeneration of some ‘megastar’, their intoxicant dependency and sexual exploits, exposu -
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res, change of partners, new relationships; they help to create a business worth hundreds of millions of euros around superstars  
and legends. The records, art and names of media culture superstars are bought more and more, and they are surrounded by a  
throng of photographers and reporters. Newspapers and magazines, record companies, picture agencies, celebrity reporters, and fi -
nally university researchers, tear at the same prey and sell the young consumers of celebrity cults sex stories of the century, drug  
legends of the millennium, the greatest folk tales of all time. 
   The media spawn more and more publications and entertainment products, even TV programmes, the success of which is based 
on public gossip. It is no longer a case of exposing the bad or dishonest, but exploitation of the guilty. If the publicity economy conti -
nues, the most successful or only viable media in the future will be the sensation media, above all the kind of journalism that mana-
ges to label, discredit and pillory successful people, politicians and national leaders. This, too, is a part of running down the nation  
state, demise of national respect and solidarity. Society is becoming a media hunting ground, and the less Finland as a nation is  
able to make its own decisions, the more unnecessary factual news provision becomes. Real events are monitored by a sensation  
threshold: the more shocking the incident, mass murder or accident, the more important it is for the whole media society, remaining  
in history, the collective memory of global masses. No event to date has created as great a publicity frenzy as the Norwegian mass 
killing.
    The postlocal cultural environment is a chaotic state, a confusion of mass production and a supermarket trading in all the pro -
ducts of global technosystems. In the state of confusion, there are no other hierarchies of culture, art or information apart from com -
mercial success; the highest, most significant culture is that which commands the highest price all over the planetarial culture circle.  
The targets of attention economy become international, the hierarchy of celebrities also becomes global, and the cult of publicity  
descends lower than ever. In the finalization of commercial culture, primitivity also becomes absolute. The line between the natural  
and unnatural disappears and ethics are removed from attention-seeking. Young people of the new generations grow up in a digital  
wonderland, where the top echelons of the celebrity hierarchy are occupied by rock, pop and rap stars, achievers of great drug and 
pornography narratives, extreme bodybuilders, sportsmen perfected by science, gladiators and various antiheroes, those who dest-
roy and kill, wanting to obliterate their entire environment. Commercial publicity is characterized by ruthless selfishness, sensationa-
lism, publicity-seeking. One of the functions of culture is to produce great public figures, western winners in the competition of life.  
The performance systems are augmented by the media cult-makers, milling around pop, sports and film stars, erecting political cult  
statues, listing the world’s greatest people. Publicity is a culture of flunkeys. There will never be democracy in such a world, and the  
ordinary person has no significance even in cultural terms. Their human rights only concern sex and consumption of the conscious -
ness industry.
    What in the postlocal world constitutes so-called folk culture, life of ordinary people – is it anything other than consumption or  
hobbies? Is the ordinary person’s way of life ‘culture’ any more? In the hierarchy of art meritocracy, only art and entertainment pro-
duction is so-called creative culture. The consumer, freed from local cultures, emulates the greatness of creative achievers, and his  
function is to make offerings to all the small and great supernatural guardian humans of the postlocal environment who are in pos -
session of magical creativity, otherworldly ability, or something to produce success in the markets of the attention economy. Ordina -
ry people are outsiders; their lives are produced and moulded in some technomachinery – even human life is a product of techno-
systems. Members of a culture, who should create their own culture, are cultural objects to be manipulated, provoked to act as a  
global herd, to admire, adore and condemn, and consume. Is it the achievers who give their blessing to the lives of ordinary people? 
Are digital, atomic or nanotechnology, or human mind control technology, millions of music albums, books, films, indicators of the 
developmental level of folk culture?
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    As western primitivization progresses, filling loneliness will probably become a new item of merchandise. To remain viable, the fa -
mily requires more and more marriage guidance, relationship therapy, healing, training in interpersonal relationships, sex education.  
Society is forced to adapt to the structural changes of marriage by defining all pairings: open, homosexual, lesbian and bisexual  
unions, in the future also various forms of polygamy and group sex, as marriages in the judicial sense. In reality, marriage no longer  
exists, it is just a dream of lonely people. In the world’s gigapoles, the individual is an increasingly lonely job-seeker, drifting from  
one relationship to the next and establishing various life stage families, rotation marriages. When there is no more welfare state,  
marriage and the family will probably become a commercial entertainment institution, sold by relationship traders like any other ser -
vices and experiences. The all-encompassing service provision ensures that the free individuals of gigapoles receive their daily 
nourishment, their sex and drugs.
    The technological development level of technosystems is the façade of western culture, but behind it lies commercial primitivity  
that permeates everything. Technological perfection does not compensate for the unsophisticated nature of the culture’s intellectual  
content, nor the fact that culture is ruthless commercial exploitation of the basic qualities of the human species. The development of  
top technology has involved subjecting people to constant surveillance and influences. The cultural products spread by top-level  
high-tech are increasingly naked commercial primitivity, mass consciousness industry, business culture that exploits all possible  
needs of the human species, above all the drives that characterize herd animals. The consciousness industry stretches above world  
citizens like a second sky, filled with sex, violence, intoxicants and celebrity-worship; they are the economic basis of transborder cul -
ture industry. The news production of the media is also increasingly oriented to sensations, gossip and descriptions of perverse phe-
nomena. The culture industry is measured using indicators applied to great uniformities, billions. Emotional primitivization has beco-
me the most lucrative culture business: the whole postlocal world lives to the beat of aggressive megamusic, and the human envi -
ronment is overflowing with emotion products, billions-worth of rock, pop, heavy metal, opera, filled with love and passion, blasts  
from thousands of channels non-stop, day and night, for people who would like to love, but in the end can only love themselves.
    Western culture has already seen a lowering of ethical standards; there are scarcely any moral  norms, and decency is not often  
seen as a virtue, rather the opposite. Members of the culture are brought up to seize all their opportunities, to compete, to seek pro -
minence; the quest for celebrity or financial success has become blatant. There is no need to suffer a guilty conscience or feelings  
of shame any more, as there is no community in front of which to lose face. A person can only be ashamed of his failures, and that 
on his solitary own. Rows with thousands of apartments no longer make a community, scarcely even neighbourliness. Along with  
communal ethics, sympathy, empathy and solidarity towards others also lose their significance, and people are not even interested 
in the place where they live, unless it is of personal benefit to them. How independent, free and highly ethical a person is gigapole  
man who is liberated from locality, who has no permanent community, no lasting relationships, and whose security in life depends  
on digital identifiers?
   The large technosystems operate within their own ethical environment, and moral game rules are applied to maintain their internal  
order, the mutual solidarity of those belonging to the technosystem against the outside world. Each technosystem – the forestry in-
dustry, tobacco industry, producers of violent entertainment – are able to justify their operation and its necessity for the surrounding 
consumers. The institutional truths of technosystems have become self-evident. Dual morality, multiple morality or multiple values  
are  fundamental  structures  of  national  economic  growth  and the  whole  development  culture.  Society  is  based on  an  ethical  
consensus where the institutional truths of all  the technosystems are integrated, and every interest group and action group in  
society has the tacit right of increasing their own share, developing and making profits. Within the framework of the consensus  
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prevalent at the time, greed and ruthlessness are actually honourable: they show that the company is in full fettle, able to attack, to  
overrun enemy stations, to be a winner. 
    Increasing indifference is characteristic to postlocal man; it is a feature of social neoprimitivity. More and more members of the 
culture are indifferent towards themselves, each other and their environment. Indifference is alienation, seeing oneself as external to 
the culture, a bystander; alienation in particular has been a phenomenon of modernizing society, of which much has been written. In  
the postlocal world, detachment from one’s geographic environment continues. Man’s lifecycle consists of projects from childhood to 
old age, with the future horizon perhaps reaching a couple of years away – the period one’s job, partnership and relationships might  
endure. The environment belongs to technosystems, not people: it is too closed, supervised and technically perfect. Indifference  
reaches the lives of modern people who have already become marginalized. Lonely, depressed people, who feel worthless, want to 
disappear from their lives, to escape to drug use or a virtual reality. They seek temporary sexual relations, do not care about their  
health; soon half of all western people will be overweight. Is this the most highly developed lifestyle of the human species? Postlocal  
people, those in possession of top digitechnology with their mobile devices, have been freed from the ‘taboos’ and binding commu -
nities of the locality era and transplanted into a gigapole environment, where individuality, free will and even one’s identity are lost in  
huge world structures. Commercial mass behaviour, loss of ethical norms, indifference, they are new primitivity, perhaps the most  
real and visible global uniculture in the future. 
    The young are unlikely to feel that they belong to some surrounding world, an increasing number rather feel that they are exclu -
ded and worthless and renounce everything, want to detach themselves from everything, to mock and even destroy their environ -
ment. How many embittered drop-out losers are created in a postlocal world culture, where a person is always faced with boundless 
competition, a battle of the sexes and a global hierarchy? An increasing number of those drifting around digital networks feel no res -
ponsibility for anything shared or solidarity towards society, as they feel that they have themselves received no real attention or app-
reciation. The internet today, especially the comment columns of online newspapers, are already dominated by a new ‘mocking’ cul -
ture, mutual sarcasm and cruel insults; public debate has become aggressive contempt for others or belittling everything. Many  
commentators have taken up positions in their corners and ridicule or mock everything that happens in their discussion forum, cast  
stones. Jesting, sarcasm and denigration may be the only ways for virtual citizens to retain their self-esteem. With the media, the  
online public joins forces to mock, as if trying to stone to death those who have been dehumanized and isolated from the herd. More 
and more people want to turn their backs on all the ‘information’ incessantly pouring into the consciousness of information society  
man. In a postlocal environment, it is difficult to live as a fellow man, to feel the disappointments or successes of others; everyone is  
only able to process their own feelings. As a mass consumer, postlocal man remains at the level of young people’s imitation culture,  
herd behaviour and schoolyard bullying. If civilization is deemed to be so-called civilization of the heart, it will be replaced by the in -
telligence of a herd animal.
    According to globalization faith, free competition also brings about a morally sustainable society more effectively than any enfor -
ced guidance. When consciousness technicians have sold out of cultural drugs, sexual rights, violence, art that crosses all bounda-
ries, a market niche is created for a new moralism, old sexual values, sobriety. Thus, such consciousness industry would market an  
ideal society where girls would stay virgins until their marriage bed, married couples would stay together until death, children would  
be good and respect their elders, and the puberty rebellion would be unknown. But where would radical writers, movie-makers, re -
porters and other consciousness technicians obtain their commercial and cultural credibility? What would there be to sell in a so -
ciety of ancient values, the destruction of which has been the world’s biggest culture business? While economic, political and cultu-
ral geniuses control society and its security systems, the masses are fed primitive, drive-level individual freedom, a boundless cultu-
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re drug that poses no threat to the position of the elite class. Behind visible culture, societal peace is maintained by psychological  
therapy and adaptation machinery, psychobusiness, psychiatric drugs and all-encompassing, ubiquitous scientific-technological sur -
veillance. The highest security is provided by the surveillance camera. The cultural ethos of the western countries is characterized  
by the features that, according to the development doctrine of the 19th century, were typical of primitive cultures, barbarians. In the  
postlocal world, mankind gradually accepts that culture is free exploitation of man’s needs and species-specific qualities, unlimited 
sale of sexuality, emotions, illusions, experiences, pleasures, not restricted by ethical norms or any conventions, not good taste or  
civilization. In the hierarchy of world culture, the ordinary person is increasingly less significant. Evil, too, becomes unlimited, finali -
zed, and manifests on an ever-growing scale. Only billions are world-class criminality, terrorism, media publicity.

Table 2
Old and new structures

Delocal state culture               Postlocal world culture
(national environment)                                                   (global environment)

Economic structures
nation states                                                                   continent states (United States of Europe)
national production and service organizations               global technosystems
state community, provinces, municipal system              economic areas, metropoles, gigapoles
national market economy                                               global market economy
national economy (national success)                             capital economy (maximization of profit) 
national ownership                                                         international capital
family farms                                                                    global agroconglomerates
national economic elite                                                  global upper class, oligarchy
national armed forces                                                     transnational military alliances
general conscription                                                       hired armed forces, professional soldiers

Cultural structures
national culture structures                                              planetarial culture structures
national culture industry                                                 universal consciousness industry
national universities, schools                                         global education and research
national data files                                                           planetarial data centres
national media                                                                global media
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Cultural hegemony
national ideologies                                                         market ideologies
national choices                                                             economic choices
domestic production                                                      world fashions, brands
national food economy                                                  international ‘cuisine’
national dress, etiquette                                                world fashion, global mass fashion  
national culture hierarchy                                              global culture hierarchy
national media                                                               market media
national history                                                              eurohistory, world history
national career                                                              international career
national culture heroes                                                 international heroes

Ethical structures
community religions                                                      religion of development
(Christianity, Islam, Buddhism etc.)                              (evolution ideology)
community morality, civilization of the heart                 individual rights, narcissism
preservation of community, communality                     development of technology and culture
local, municipalities and parishes                                 universal development machinery
local actors                                                                   world level development leaders
harmony of local community                                        global growth
control of communal life                                               scientific-technological control of environment           
religious sanctions, ‘conscience’                                  ubiquitous scientific-technological surveillance 

Social membership                                                        
family and kinship connection                                       partnerships, rotation family
neighbourliness, fellowship                                           loneliness, self-centredness 
duties                                                                            rights
cooperation                                                                   competition  
good manners                                                               aggression, narcissism
considering others                                                         self-promotion
social relationships                                                        gain and exchange relationships
personal contacts                                                          instrument contacts, digital networks

 

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 330



At the mercy of technomachinery
Digital technology has made possible ever larger administrative systems, continent states, world brains, shared communication net-
works. The postlocal environment continues to promote centralization, uniformization of cultural structures, cultural imperialism. Ele -
ments of planetarial culture are metropoles, megapoles, cosmopoles, supra-state gigapoles, in which liberated world people gather  
from all nations, races and creeds. Universal placelessness, the scientific-technological finalization of global technosystems, all-per -
vasive digital surveillance, are all fulfilled in gigapoles. A federal state is already being created in Europe, an integrated administrati -
ve and culture area, which will focus on competing with other continent states. The elements surviving in the unlimited operational  
environment are the global technosystems of different areas of life that monopolize their positions, maximize their production and 
take complete possession of the information, technology, and future of their sectors. Technosystems no longer have local or state 
boundaries or liabilities that might undermine their economic growth. If and when global competition is finalized, the technosystems  
must squeeze everything they can from their resources: their labour forces, natural resources of their environment, surrounding so -
ciety.
   In the era of local industry, when industrial villages grew around ironworks, sawmills and papermills, the factory owner built his la-
bour force houses, a school and a church, set up a store and a lending library. Many factory owners, those ‘enemies of the working  
class’ and ‘exploiters of the people’, considered themselves honour-bound to employ all local young people who wanted jobs at the 
factory, to follow their fathers or mothers in the company’s service. Right up to the great structural change, the factory community  
was the employees’ living environment from cradle to grave. The factories maintained nurseries, schools, sports clubs, offered their 
workers free building plots for housing. The workers should have their own houses to put down roots in the factory community; the  
model was still the village community. The factory, the company, took care of its workers’ lives also outside the workplace: new ge-
nerations continued in their parents’ footsteps, serving the company until retirement age. When globalization began and industry  
was merged into international conglomerates, local factories closed down or were forced to stop providing social benefits and con -
centrate on competing for monopoly status in the world markets, to make profits.
   The local industrial communities have gone, and the running down of national state communities is already under way. In Finland,  
too, a hegemony of global economy is rising, and public debate is dominated by new visionaries of economics, marketing and con -
sumer demand, for whom the delocal state is the greatest impediment to private enterprise, international investments, the whole  
economic growth. National welfare states have become the counterstructures of global capitalist economy. The international capita -
list circles, big investors and marketing machineries do not need the ‘social state’, and the state is no longer able to sustain its natio-
nal economy, create growth and new jobs, or defend its citizens’ rights. Finnish people must also gradually accept that the country  
will become a small state in the European federation that no longer needs the institutions of an independent state. The president  
and other foreign policy institutions will be unnecessary, and the country will be incapable of maintaining its own national conscrip -
ted armed forces. The administrative structures of the locality era, provinces and municipalities, will become defunct, and with local  
authorities will go local democracy; the Finnish Parliament, too, will gradually lose its importance. The global technosystems want to  
purge their competitive environment of local encumbrances, taxes, fees and backhanders demanded by nation states, as well as  
the restrictions placed on marketing by nation states, on the exploitation of nature and people.
   For the people of Finland, striving to be part of the development history of the European Union, nationality has already become a  
burden; patriotism and the native language are becoming impediments to career development. The future Finnish school and uni-
versity systems must be privatized, centralized, become English-speaking, and linked to the universal technosystem of people pro -
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duction. Demands are emerging that youngsters should be taught from the start the languages that will help them succeed in the 
world’s economic centres. Thus, the globalization of Finland continues, and its people as a nationality and culture will in the end be  
wiped off the map of the world, like the other Finno-Ugric peoples. The demise of nationalities will strengthen the integration of the  
continent state, the United States of Europe; the Finns, too, will finally gain the eurodemos, a European identity and European hu -
man rights. The terminology of federal state politicians will spawn a new, wonderful concept: the European people, who will imple-
ment the continent’s shared future.
  Postlocal culture is in a constant state of competition: it is waging an economic war between continents and global technosystems.  
The technosystems are the new age tribes, kingdoms or dynasties that conquer new territories and consolidate their power all over  
Earth. In today’s environment, even the armies of superpowers are unable to govern the areas they have conquered, or to sustain  
their economies. Armies can only create market disruptions, economic chaos; the future task of hired armies will be peace-keeping,  
securing the operating environment of technosystems. Thousands upon thousands of economists, business consultants and occu-
pational psychologists have written strategic guides identifying the success factors of the technosystem, how a global conglomerate  
can maintain its striking power, its innovativity, create the most effective working conditions, take care of interpersonal relations in  
the workplace: in a word, develop a world-class management culture and working atmosphere. The key is to induce the employees  
to become committed to the company and to give their all for profitability. At the centre of postlocal culture is the company, techno -
system, its efficiency, profitability and future. As an employee, the global citizen is at the mercy of the business strategies and eco-
nomic profits of his technosystem. The citizens must be detached from all locality – they must learn that there are no more perma -
nent jobs, nor living environments that would provide closeness, trust and humanity. Everyone can only cling to their nearest, their  
family, and increasingly not even this. There is no solidarity from the part of the technosystems towards society, and in the future it  
may be impossible to determine the nature of the society to which Finns as a people might belong.
    During the era of nation states, civil communities have raised and educated their members, integrated new generations in the  
surrounding culture. Today, education equals production of human resources for international technosystems, global companies. In  
their competition over education, states standardize the form and content of the teaching and start to educate world citizens with 
qualifications that are accepted in all continents. Under current development plans, Finnish schools and universities are to be integ -
rated and harmonized to comply with the common requirements of the European Union. Before long, the national education system  
will become unnecessary, and as the nation state no longer needs its own civilization, the function can finally be handed over to  
transnational technosystems. In any event, local communities are no longer able to take care of their schools and educating their ci -
tizens. Another principal task of nation states has been the provision of social and healthcare services. The idea of national welfare  
has included social and health services maintained together by local people, members of the municipality; collective caring for one  
another. What will happen to it? In Finland, municipal authorities are already being phased out, at least as civil communities, and  
their functions privatized to international companies, technosystems. Who will be responsible for those who are not in employment  
or do not belong to some technosystem? How will the world citizen’s lifetime be secured? Through insurances and contracts that  
everyone pays for themselves? Will the state have any other functions in the future apart from keeping order, monitoring the count -
ry's inhabitants?
   The cultural elite of the continent state will gradually destroy national cultures. The power terms – globalization, international integ-
ration, competitiveness, privatization, top know-how – lead to a single great future, finalization. The Finnish nation state is in the  
process of being wiped off the world map as part of the evolutionary process of the new continental economic imperium and conti -
nent culture. In the development liturgy of meritocracy, global man is a new world-class achiever, something greater and more high-
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ly developed that national Finns. Finnish science, art and consciousness industry are already part of the international technosys-
tems of their fields, structurally uniform development culture that is only significant when emulating universal development and will  
gradually be absorbed in its postlocal world environment. The Finnish economic and market force interest groups, europoliticians  
and university reformers probably disagree; they have their own truth, social morality and development utopia – indeed, the Finnish 
people need never know these truths of mine. In fact, there is no such thing as truth.
  Attempts to save the lost communality are being made by social scientists, value philosophers, therapists and politicians, who de -
mand mutual solidarity and respect for human values. The message of the world saviours is comforting: people must be satisfied  
with less, as it makes them happier; people must stop competing with others, as it does not bring happiness; communality must be  
returned, because close relationships sustain a good life, increase social capital. In social meritocrats’ development discourse, the  
right values, caring for others and good manners can be taught to urban masses, campaigned and machinated back to life, despite 
being rather a challenge or threat factor to success in modern man’s environment. Social therapy or discourse on values has taken 
on huge proportions, but it is actually replacement behaviour created by scientific-technological development meritocrats. Values 
per se do not exist without the cultural structures they support; when the environment of community cultures, and with it the structu-
res of communality, have gone, there is no getting back of community values. The structures of postlocal culture cannot contain et -
hical norms that would restrict the freedom of consciousness industry or business; people’s selfishness, pleasure-seeking, jealousy, 
competitiveness and greed will bolster the culture system. In his postlocal environment, therefore, the individual person would have  
to return to his community, start loving his fellows, and abandon his selfish consumption. In a world gover ned by development reli-
gion, such talk is self-contradictory, but it creates more and more new media personalities, preachers of science and art, who want 
to save mankind. Change can come only when their own global culture system ceases to function.
    Postlocal society constantly collects databases on the environment, man and culture, storing them in planetarial computer cent -
res, the world brain. The information that is real, influential and significant from the viewpoint of man and culture is held in data cent -
res, in the network of world’s largest search engines. Global culture is information common to the human species; Earth has com-
mon performance data: production and growth statistics, global educational statistics, divorce statistics, crime registers, unemploy-
ment, alcohol consumption and mortality rates. The information stored in the world brain is applied when making decisions concer-
ning mankind, creating common algorithms, forecasts for the future. Anything not found in the world archive does not exist in the ac -
tual culture of postlocal man. People themselves can also constantly store their own personal data in the world archives. In his real  
life, the world citizen is a closely monitored and exploited consumer, whose personal qualities, ability to adapt and compete, life his -
tory, carbon footprint and consumption balance sheet are stored in real time in the world brain, whose movements can be tracked at  
every moment regardless of where on Earth he goes, who exists only in the control devices of the ubiquitous surveillance culture.  
World citizens’ lives, their movements, health, pastimes and even relationships are known by the system, in real time. Saving Earth  
and its nature is also beginning to serve the power struggle among meritocrats, monitoring, accusing and elimination of other peop-
le, competitors; in centralized cultures it is the ultimate task of ideologies.  A person exists when he has a place in the surveillance  
system. There is no more life, culture, outside technosystems.     
  Structures change, the mechanisms remain. In the era of local cultures, the prophets of a good life proclaimed obedience to the  
God of Israel and his commandments. How resolutely the leaders of revivalist movements fought against sin also in Finland! In the 
era of centralizing national culture they were replaced by development priests who demanded obedience to development, proclai-
med the gospel of eternal growth and prosperity, and defined the development heretics. Now nature prophets have appeared on the  
horizon, their choir already ringing out global damnation, Earth’s destruction, final perdition, and pointing fingers at the nature here-
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tics. Local cultures are replaced by worship of local nature, and in postlocal metropoles sin will apparently be defined as only that  
which threatens scientific-technological surveillance culture. Individual rights, illusions of freedom, the intrinsic value of nature, and 
communality are ethereal, sales products of consciousness industry, and they are most effectively marketed by the same global  
technosystems, the development of which is based on the maximal exploitation of both the environment and man. Forced growth, 
all-embracing control and total competition are the fundamental elements of postlocal world culture: without them the system cannot 
function. Perfect society is inexhaustible, constantly creating ever more difficult problems and the very latest scientific-technological 
solutions to them.
       The European continent state is a realm of capital, where culture is turned entirely into commercial produc tion by private, global 
technosystems, monopolized and uniformized to become worldwide imitation. The functions of nation states are also privatized, and 
the boundaries between nationalities fade to insignificance: eurocitizens become a freely mobile labour force, recruited to various 
parts of the world as required. In a postlocal culture, all local points of reference must be removed, so that cultural production may 
be maximized. The globalization of the Finnish nation state is a process already under way by its own intrinsic impetus – there is an  
ongoing race as to who can adapt the fastest. The great targets for destruction of the Finnish cultural elite and social libe rators are 
the national structures, local government, state religion, the country’s own civilization. Finnish people’s lives are produced by a  
world-level creative class and structurally uniform technosystems, global conglomerates, whose production combines the creativity 
of all races and nations. Finnish people are blindly copying international development models, foreign authorities, atheists, femi-
nists, globalists, world ideas. An ever greater part of Finnish meritocracy is making every effort to be included in the history of the  
continent state, history of world government, history of the future.

       Postlocal man is in danger of becoming a target of global consumption culture, a lonely, solitary precariat, a follower of inciden -
tal, constantly changing world herds, a gregariat. The future world citizen will identify with his own planetarial happiness herds, his  
partners for hobbies, entertainment and relationships, hetero-, homo- and polysexual sex communities endlessly analyzing their  
own sexuality, feelings, life situation, their future. In the delocal era man was freed from premarital sexual norms, in the postlocal 
era from marriage norms. Communality, neighbourliness and fellowship consists of following virtual herds, worshipping world-class  
achievers, overwhelming winners, following planetarial media dramas, surfing on shared search engines, common virtual life. The  
Finnish sense of self is produced by individuality industry, wellbeing industry and consciousness industry. Postlocal culture is nobo-
dy’s own, but it consists of global imitation, planetarial similarity. All other culture is counterculture. Future world citizens are algo-
rithm masses, various consuming herds with predictable movements, opinions and reactions; herd people whose lives are monito-
red by all-pervasive, ubiquitous digital surveillance. Thus approaches the time when man and nature are under the total control of  
technosystems.
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Appendix

THE POSTLOCAL ERA
Finnish Folkolre Atlas 2009

Structural change in a non-local environment 
Finland is also a country that exemplifies the birth of a local-technological industrial culture. The old iron works, sawmills and, at the  
end of the 1800s, the papermills were built at rapids, and a local community, an industrial village, grew around the factory. The fac-
tory owner built his manor house residence and workers' housing in the village, established schools, had fields cleared and farmed 
in order to keep the factory community self-sufficient; many industrial establishments even had their own currency. Right up to the  
Second World War, the factory communities were local in many ways. The factory maintained kindergartens, schools, sports clubs,  
healthcare, the services provided today by a modern welfare state. In rural areas, the thinking was village-centered for a long time.  
The entrepreneurs of the time wanted to set up their businesses in their own village or at least in their own parish. Every village of  
any size had its own dairy, sawmill, brick factory, metal works or some other local production plant. The villages built village schools,  
they had a post office, a bank and other services, the villages established their own farmers' associations, youth associations, wor -
kers' associations, civil guards, who built their village halls in voluntary working parties, set up study groups and organized shows 
and dances where the villagers themselves provided the entertainment. The essential feature was the ideology of local independen-
ce and self-sufficiency: a person belonged in the village and it was assumed that he would spend his life in his own locality. When  
the great structural change began and a society designed to depend on road traffic evolved in the countryside, the whole operatio -
nal environment of the villages became non-local. The village communities and their economy, the whole old village-level industry  
stopped working; the village dairies have disappeared, leaving only two international dairy groups; village shops have closed down,  
village schools have almost all been abandoned. Centralization is now threatening the municipal system, and if this development  
continues, nothing will remain of the old local social structures. 
    The great structural change, the demise of locality, began after the Second World War, when the technological environment and  
cultural resources of Finland also became delocal. The living environment of cultures is no longer the geographical location where 
people live, but international economic and scientific-technological development. Since the times of the Atlas, the actual environ -
ment of Finns has become delocalized, and the delocalization is continuing. The effective cultural environment is becoming one wit -
hout location, postlocal (global, universal, planetarial). The basic element of the delocal cultural system is no longer the local com -
munity, but the technosystem. Almost all areas of human life are operated by their economic, social and cultural technomachinery 
that produces the scientific-technological knowledge and future of its field. The concept of a technosystem is here defined as a 
technological-economic-social organization governing some area of culture and creating its own cultural environment. It may be an  
environmental-technological entity that exploits certain natural resources or produces certain technological products, but areas such 
as healthcare,  science,  art  and the media also form their  own technosystems.  The culture  is  produced by the  actors of  the  
technosystems, meritocrats, professional or learned people who have received external training and education, and whose status is  
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based on their merit in some organization. Modern man belongs primarily in some technosystem that forms the framework of his life  
and provides him with opportunities for the future. People are united by the technosystem of a certain production sector, not their  
place of residence or social class. 
    The structural change also extends to cultural values, world views and ideologies. The ethic of common good is no longer sustai-
ned by communality or Christianity, but a religionized idea of development. Belief in development has become an ideology compa -
rable to religion, directing the functioning of technosystems and defining the relationship of society to its environment, including the 
surrounding nature. Belief in development provides fundamental, self-evident answers to the question of the hierarchy of cultural va-
lues and goals, the highest rationality. Like religions, the cult of development has its own myths and rites, and its scientific-technolo -
gical doctrine of salvation, which justifies the taking control by technosystems of their whole environment, the universe and human 
life. The cultural law of the postlocal world is centralization. In the eschatology of the belief in development, the goal is an imagined 
scientific-technological perfection, a perfect society and culture. The environment of the future is already in sight. The destination of 
scientific-technological development is finalization, a global, universally functioning standardized culture, where man and nature are 
totally under the control of technosystems.

Delocal society 
In the great structural change, also called the industrial revolution, western societies became industrialized and urbanized, or mo -
dernized in development jargon. The Finns, in common with the majority of the world's nations, has made the transition to a (1) de -
local culture, the real effective environment of which lies outside local communities. The cultural (2) resources are non-local: inter -
national knowledge and technology, international raw materials. The technological basis of modern development has been above all  
utilization of fossil fuels and mechanical technology (the engine), and serial production (the conveyor belt) based on them. The new 
technology has completely transformed the modes of production, the cultural environment and people's ways of life, the nature of  
work, use of time and the rhythm of life. Human life has become delocal. Industrial production is a process that splits into thousands 
of different work stages, job descriptions and occupations, and that must roll day and night, regardless of the changing seasons or  
the religious calendar. The rhythm of life has become differentiated into periods directed externally, times of work and leisure; ear -
ning one's living is not a way of life but a career, and work is no longer done at home in the house, with the family, but in the workp -
lace, outside the living environment. The (3) 'community' of a delocal culture is the nation state, it is designed to be the citizens' own 
collective enterprise with a common national economy, with the results of its work, the national product, shared among the members  
of the state community. The idea of the Nordic welfare state has been that the state takes care of its citizens' lives: education,  
healthcare, and if necessary, also their livelihood. The national (4) economy has been forced to adapt to competition between count-
ries, to create the cultural answers that function in an international, delocal environment. The state culture has become an all-perva-
ding organization: its elements are (5) centralized economic, social and cultural organizations, corporations, unions, in other words  
technosystems that produce the culture of the various spheres of life,  consumer goods, government, civic services, education of  
new generations, science, art and entertainment. Centers are the structures of modern Finland: central corporations, central offices  
and central organizations; municipal centers, service centers, sports centers and cultural centers. Organizations have replaced villa -
ge communities, local economy and ethnic institutions. Development governed by meritocracy – community planning, construction  
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planning, food and clothing industries have displaced local building customs, culinary tradition and ethnic dress, universal language 
has displaced dialects, the entertainment industry has displaced folklore. The provinces of the people of Häme, the Savonians and 
Karelians have become delocalized and integrated as part of a general centralized state culture and scientific-technological meritoc -
racy. The diversity of delocal (6) culture consists of variations of intra-technosystem imitation, commercial fashions, trends, brands.  
Cultural provision must adapt to consumer expectations and serve even man's most primitive needs. If ethnic differences still exist,  
they originate from the era of locality, when culture adapted to the surrounding natural environment.  
    After the disintegration of local communities, the moral values of (7) agrarian cultures, their whole ethical basis, has lost its signifi -
cance. The ethics of neighborliness and humanity: respect of the parents, helping one's neighbors, good manners, which in local  
cultures were considered to maintain the community spirit and a dignified human life, have turned into counter-structures of a mo-
dern, urban society. The concepts of honor, shame and conscience have become secularized with Christianity; the use of alcohol  
and other intoxicants increases constantly; the sexual revolution of the 1960s and 1970s transformed the ideas of chastity, the 
ideals of sexual behavior. Girls of the new free generation have embraced sexual equality, using alcohol and other drugs and see -
king sexual experiences in the same way as boys of the same age. In a delocal living environment, (8) the social institutions of local  
communities have stopped functioning and disappear. Communal weddings, funerals and other village festivals, young people's vil -
lage dances, have stopped; ordinary people's lifestage rites have become privatized and commercialized. Especially in cities, mar -
riage has turned into an increasingly brief relationship. Viewed from the perspective of cultural anthropology, the prevalent way of  
life in the western countries is actually already an absence of sexual norms, promiscuity, and a kind of serial polygamy characteri -
zed by sequential marriages or partnerships, or casual relationships.   
    The nation state is (9) an education society, where the raising, socialization and enculturation of the young has become organiza -
torial people-production. The ideal of child-rearing is not a good villager but an achiever, a meritocrat, who assimilates the knowled -
ge and skills produced by technosystems and does well in a production organization of his own field. The meritocracy takes posses-
sion of its citizens from birth; measures, classifies and adapts into international expectations. In nation states, (10) national techno -
systems also produce the culture; it is nationalized science, art and entertainment, externally directed experiences, economic and 
social manipulation, influencing the consciousness and thinking of others. Folk culture, new folklore, is commercial consciousness  
industry produced by the professional achievers of the sector, consciousness technicians and mind engineers. With the develop -
ment of entertainment technology, young people's village dances and evening sittings have swollen to become mass events of  
mammoth proportions, rock concerts; music, the songs, new folklore have become common broadcasting of world radio and world  
television, a common consciousness industry of the world's peoples. A villager who lived in a self-sufficient, self-made environment  
has become a consumer for whom techno-machineries produce cultural instruments, services and experiences. Culture is con-
sumption, production of goods and consciousness industry; living standards and entertainment.       
    The translocal, commercial cultural environment has spawned (11) a hegemony of freedom that has permeated the whole society  
from child-rearing to manners; the intrinsic values of culture are the citizens' freedom, independence, democracy, individuality. The  
young grow up into a 'free world', modern art, literature, films, the entire western consciousness industry lives off moral freedom:  
sex, pornography and violence – from the viewpoint of local cultures the western mass culture positively competes in selling hedo -
nism and decadence, selfishness, evil and degeneration. The neo-liberal, commercial conscious-ness industry has made objects of 
ridicule of the human ideals of local communities, and molded the new models of 'free', 'individual', 'rebellious' mass human beings.  
In local cultures, (12) a person had obligations towards others, the social ethics of a delocal nation state define the rights: ci tizen's, 
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human and individual rights. Obligations have been replaced by individual rights: they give everyone the right and obligation to fulfil  
their own goals, careers, to utilize their potential. 
    The (13) village religions of agrarian cultures have become secularized, they have become modern technosystems in their own 
field, providers of religious services and religious entertainment. An increasing number of neo-religions have appeared alongside  
them, offering otherworldly experiences, mysticism, therapy, supernatural phenomena, things that science cannot explain. The reali -
ty and future of western culture is directed by (14) a hegemony of faith in development: the doctrine of scientific-technological salva -
tion and the eschatology of perfect development, a belief that science and technology will save the Earth and resolve all the prob -
lems of mankind. Man is a species that has made man a god. True culture is control of the environment, maximal exploitation of na -
tural resources, development of society; subsistence, self-determination and locality are counter-forces of true culture, anti-develop-
ment. The (15) hierarchy of village communities has been superseded by national achievers and elite classes; national heros-figu-
res, 'great men' of various fields, around whom clusters the national worship of development, history and culture. Western society 
has made worship of the person the core and driving force of the entire culture. 
    In the hierarchy of modern nations, Finland is one of the world's wealthiest and technologically most advanced welfare states,  
where the state takes care of its citizens and culture. Finland is one of the model countries in the field of education, with every  
young person having the right to free studies; the country has proportionally the highest number of universities and highly educated  
people, and the majority of Finns in employment have a higher professional or vocational qualification. As growth, development and  
life have become more complex, social problems have also increased. The citizens are cared for by a growing body of professional  
helpers, doctors, therapists, counsellors; the technomachinery produces more and more life management, identities, doctrines of  
child-rearing and teaching, marriage, family and sex counselling. Postlocal (16) man is no longer able to cope in his environment  
without the guidance and care of the omnipresent technomachinery. 
    The national welfare state is now under threat from global commercial culture, the world system. Finland's postlocalization began 
in the 1990s, when 'capital was freed' and international investors were given the right to freely acquire Finnish companies. Within a  
few years, a large proportion of Finnish industry, national economy or national wealth, was taken over by transnational corporations  
or international capital. At the same time, state-owned industrial production and also many service organizations were adapted to 
their international competitive environment: they were privatized to become public companies or sold to foreign owners. Finland has  
become a part of the global world economy; as a nation, the country is now centralized in metropoles, it is involved in the European  
Union, building a new continental state. In the postlocal world of the future, small nation state cultures will evidently degenerate, and 
all the current cultural structures in Finland will also in their turn cease to function.

Postlocal future 
A supreme power of global economy and technology has evolved in the world, a cultural imperialism, which standardizes produc -
tion, the environment and social structures all over the world. If globalization continues, (1) all nations will be forced to adapt to a  
universal scientific-technological cultural  environment in which perfect productivity, know-how and information control  prevail  or 
should prevail. The new structural change will be brought about above all by digital technology, allowing control of the planetarial  
environment, global economy and transcontinental societies. Digital technology is a resource, the control and possession of which  

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 338



has created a new hierarchy on Earth, new elite classes and supreme cultural goals. The future postlocal culture is (2) a structurally  
uniform world  system with  'communities'  that  are global  or  planetarial  technosystems. They have definitively monopolized the  
technological control and future of their own sector, and produce everywhere the same cultural instruments, the same scientific-
technological civilization and uniform human life. The world economy can no longer be steered by nation states, but their functions 
are transferred to (3) continental states, or 'world governments' which regulate the operation of technosystems and the mutual 
competition over the Earth's resources. The centralization of the environment will  continue, (4) postlocal people will  move into  
gigapoles that have larger populations and are economically more powerful than small states; they are the new 'global villages'.  
Outside habitation, (5) the natural environment will be controlled by production and protection machinery, and for world citizens  
nature is nothing more than virtual experiences, natural history films – digital technology. The inhabitants of metropoles will have no 
contact throughout their lives with scientific-technologically recreated production animals or biotechnological food production; the 
agro-industrial areas and the whole techno-nature will be excluded from the sphere or ordinary people's experience. 
    The future (6) ecological winners will be world-class people who have received an universal education in their field and can live in  
their own technosystem in various parts of the world. During the creation of a nation state, centralized educational organizations  
needed to produce good citizens able to serve their country. In a postlocal world, national civilization will lose its importance; the  
technosystems will produce international achievers who should be able to cope in multinational mega-organizations, to adapt to the  
common future of mankind, a limitless competitive environment and total productivity; the demands of working will also be finalized.  
Postlocal man will live all around the globe, constantly changing his living environment, his ego-culture. Work will consist of projects  
that are not located anywhere. Consequently, (7) social services must also function all over the world. Planetarial living demands 
new production, social and service structures; an entirely different technoculture from that in the era of nation states. The life of a  
world citizen will evidently be increasingly momentary, (8) with his existence and environment dominated by constant change and  
constant demands for development: human existence will be interpreted as incidental, like the evolution of the universe.
    In a postlocal culture, the (9) human ideal is no longer a good citizen, but an achiever who grabs his opportunities and insists on  
his rights, a consumer focusing on himself to the point of narcissism, an ego-person who has beaten down his fellow men and lives  
for his own career, in his own techno-world. When permanence and communality – family, school, work and residential communities 
– are irrevocably lost from a person, what remains is a postlocal individual with no obligations, no fixed commitments, and no long -
term contact with other people either. The (10) moral norms of local cultures, marriage and family disappear irrevocably. Morality, if  
one should still wish to define it, consists of institutionalized explanations internal to technosystems, public double standards. Global  
sexual life is casual sexual and relationship experiences, heterosexual, bisexual, homosexual or virtual unions in various parts of  
the world, but the family, as it was during local cultures, has lost its significance. The (11) procreation of mankind is also taken care  
of by a technosystem that is in total control of scientific-technological reproduction, producing a new human species. Biotechnology  
and constant development of man's mental and physical qualities produce top-class humans, required by global competition. Hu -
man selective breeding, eugenics or species-hygiene inevitable raise their heads again: postlocal development is led by a compul -
sion of perfection, man's scientific-technological finalization. 
    The (12) administrative ideology of a global cultural system is apparently religionized evolutionism and a doctrine of saving the  
Earth. The development texts are dominated by the scientific-technological salvation of all nations. The morality of high religions is  
replaced by evolutionary ethics, the ideology of supreme man or a biological doctrine of morality; what is ethically wrong, a sin, is  
consumption of natural resources in excess of the permitted norms. An individual person's ethical behavior and lifestyle is weighed  
in relation to nature and development; the relationship with deity is replaced by one with nature and the individual's relationship with  
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his own development. Cultural research is also governed by a biological paradigm, an evolutionist-psychological or species-histori -
cal doctrine of evolution man, who is similar everywhere and fulfils the requirements of scientific-technological world control. The  
cult meritocracy will mysticize nature, the globe, the entire universe as if into a supernatural, effective, functional or living organism, 
the eternal laws of which govern the oneness of mankind and the future of the Earth. The environment, nature, cultural explana-
tions, and utopias of the future, the whole folklore of the time, will again form a structurally and contentually uniform system. 
    With the demise of community control, the (13) order of the global culture is maintained by all-pervasive, ubiquitous scientific -
technological surveillance. Digital technology is intrinsically a control technology, but in a planetarial environment control becomes  
essential; without it, a world system cannot be created or function. The living environment of local community people knew no locks 
or iron bars; in Finnish villages the doors were always unlocked. In a postlocal culture, trust between people is lost; criminality, terro -
rism and insurgent movements also become global. Only total scientific-technological control of society and the environment can  
create security and prevent the spread of anarchy or normless behavior. In a final culture all eventualities must be technologically  
secure and predictable.  
    World computer centers, the world brain, gather, process and store ever more detailed information on people and human environ -
ments; technosystems controlling their own sectors archive ever more minutely the data necessary for their functioning, security  
and future. A citizen's identity, creditworthiness, employment history and future must be accessible in real time all over the globe.  
Personal surveillance equipment, bio-identifiers, global personal data systems are necessary, they contain the personality of world 
citizens, and their existence at some point on Earth. Future development consists of the growth of external surveillance technology.  
Public and private spaces, city centers, residential areas and citizens' homes are protected by recognition and surveillance equip -
ment, security cameras; without his identification code, a person cannot move around even in his daily environment, enter his  
workplace or his own smart home. The utopias of technological development include automation and robotics that steer everything 
going on, traffic, consumption, take care of production, caring for the sick and the old, the whole human life. People themselves also 
collect data on their own lives and persons; various microchips, smart cards, health equipment and safety clothing will constantly 
monitor people's physical condition and way of life. Ubiquitous surveillance will replace moral norms and ethics, the conscience be -
comes the surveillance camera. 
    The limitless growth and development of future imperia is threatened by the finiteness of the Earth and its natural resources. The  
global economy is incapable of correcting the system itself, but the world government is limited to controlling the consuming man.  
Averting the climate change and saving the Earth become an environmental dictatorship, the administrative ideal of which justifies  
controlling of citizens' consumption, to measure their ecological footprints, to apportion blame and eliminate dissenters, the enemies  
of nature. Ever since the times of the hunter-gatherers, social control systems have grown and organizatorial force increased. Post -
local culture may apply many times over the 'legitimate violence' employed by centralized nation states in order to maintain ideologi -
cal discipline and to eliminate those defined as a danger to society by the ruling meritocracy. 
    Postlocal (14) culture is produced by centralized technomachinery of art, science and entertainment, with their future dictated by 
their adaptation to the demands of universal development. The consciousness industry concentrates on the experiences of the free  
world man, on describing, interpreting and directing his limitless life. In cultural terms, most important is to influence the masses:  
consumers, viewers, to fulfil even the most primitive needs of the human species. The primitivization of culture also becomes more 
complete. Global development culture consists of innovations and technological development marketed by technosystems, standar -
dized mass culture operating in all geographical settings. 
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    If the development continues as it is now, (15) postlocal society will be a total eminence culture where only the most prominent is  
culture. All 'ontological reality', present and past, will be placed in a global hierarchy of development and magnitude, ranked accor-
ding to visibility. In a planetarial future, national influential figures are replaced by international supreme individuals, global achie -
vers, world heros figures; all events, media and history are concentrated around them. Global folklore deals with superheros figures,  
with the life events and heroic deeds of whom mass people can identify and experience the unity of all the world's nations in their  
media rituals. As the cultural hierarchy becomes increasingly total, polarization becomes more marked and the distance of ordinary 
people from the centers of power becomes global. The (16) polarity of culture, culture of winners and losers, development and anti -
development, perfection and primitiveness are mutually complementary. More and more people drop out of the competition and be-
come marginalized; western societies already contain a growing number of those who want to destroy their own lives, their future,  
who have nothing to live for. Culture operates on the one hand on the strength of personality cults and development worship, on the  
other of therapy machinery, drugs and control systems. The sampo mill of the meritocracy, the Paradise machine, produces endless  
development and endlessly repairs the results of development both in nature and in human communities.
    The growth and technological development of the global economy produces new utopias, Paradise images of the future about the  
abundance of material life. A rich life consists of acquiring new technological implements, constant buying of cultural experiences,  
one's own projects and hobbies, worshipping one's body, constantly changing experiences of interpersonal relations, adventuring in  
the virtual world created by mind engineers. What is real and significant is the culture industry, which is bought all over the world. In  
the postlocal culture, the same products of the consciousness industry are marketed to everyone, the same global imitation and uni-
formity of consumption. In such a world, culture no longer consists of the lives of ordinary people, the life of villages or the self-built  
environment, self-sufficiency or independence. The future utopia of the development meritocracy is a perfect world culture: accor -
ding to its political doctrine it implements the equal rights of all nations and a global democracy. The growth and development of the  
new utopia is hindered by everything that is national: the defence of national production, protectionism, the public services of a wel -
fare state, a national army, own national language and civilization, patriotic ideologies and utopias. When creating the nation state,  
locality hindered development; in the creation of a global system, the nation state in turn is becoming a memorial of backwardness  
and stagnation. There is no greater and more creative period than that of building new imperia.

Will national cultures die out?
Globalization of agrarian culture. After the onset of delocalization, local agrarian cultures have disappeared in a few decades.  In  
Finnish agriculture, (1) the first  structural change of  industrial working techniques began towards the end of the 1800s, when the  
earliest manufactured implements came into use and the dairy industry was born. Nevertheless, right up to the 1930s, 'horse-drawn'  
agriculture was based on local energy, farms were unspecialized and for a long time still self-sufficient; the harrowing, mowing and  
threshing machines just kind of brought improvements to peasant working methods. As industrialization progressed, agriculture as  
an occupation also began to become delocalized and to move over to cash economy. The landed peasant's fields and forests tur -
ned into commercial resources, and the peasant himself became a farmer, a representative of a certain occupational class, who  
was increasingly forced to adapt to external markets, a state-centered national economy.   
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    A total structural change of agriculture, and of the whole western culture, took place after the Second World War, which marked 
the beginning of (2) the era of production cultivation; the structural change of that time may be called modernization or the actual  
scientific-technological revolution. Defined in the terminology of this work, the cultures became delocalized. As a nation state, Fin-
land, too, began to adapt to so-called modern international economic and technological development, the world markets; an envi -
ronment above societies and increasingly also above states. As a culture, production cultivation is technology, knowledge and skills,  
produced mostly in external technosystems, industrial planning departments, agricultural research centers, and farmers' trade orga -
nizations. Agricultural culture consists of the growth and development of the technosystem of food production; land, animals and  
even people are 'material' to be improved, from which maximal gain in terms of market economy must be obtained. Finnish agricul -
ture, too, acquired a new development language of meritocracy, used to justify the inevitability of the future, the conveyor belts of li -
vestock, caged battery hens, the whole scientific-technological intensive production.
    The survival conditions of industrial agriculture are already totally determined outside locality: the new technology is based on  
non-local energy, artificial fertilizers, fossil fuels. In the food production technosystem directed by nation states, the farmer became  
a producer: his farm is a production plant modeled on the industrial production process, the conveyor belt. The survival of farming  
depended on efficiency and growth of production. The agricultural technosystem develops more and more efficient machines and 
breeds cereal varieties and cattle that produce maximal yields. The new farm machinery, tractors and combine harvesters changed 
all the stages of the farm's production process, even the farm buildings had to be rebuilt and redimensioned. In the environment of  
the agricultural producer, the idea of development defines the rational and the irrational, culture and anti-culture. 
    In the postlocal world, the environment of the Finnish production farmer has become globalized: he must cope in (3) a worldwide  
technosystem of agro-industry, within which the structures of production grow, centralize and become automated. The number of  
farms has steady declined in Finland, and current debate questions whether cereal-growing will continue here in the northern reac -
hes of the globe, or whether inland Finland, once settled by swidden farmers, will turn into borealic commercial forest, a field of  
trees, or taiga. Today, the Finnish farmer tries to find survival strategies within his network of rural entrepreneurs from organic far -
ming, bioenergy production, or some other secondary occupation. As the climate warms, agriculture is likely to continue, but it is fa -
cing a new total structural change. 
    In a global environment, only global structures will succeed. It is likely that traditional family farms will be replaced by digitalized  
agro-industry. International groups will acquire the arable lands in Finland and transform them into mass production plants where  
cultivation and cattle husbandry are automated; in agriculture, too, robots will be competing over production. The swidden cultivator,  
landed peasant, farmer, agricultural producer and rural entrepreneur have all operated in structurally different cultural environments.  
The ideas of cultivated land, nature, community and a good life of each era have been different. From the perspective of cultural  
ecology, all the forms of utilizing nature: hunting, swidden cultivation, peasant economy and scientific-technological intensive far -
ming, have been destroyed by the maximization of commercial gain. Agriculture continues to centralize and a boundless competi -
tion has begun over the resources of the globe. 
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What is the finalization of culture?  
After the state cultures, it seems that continent-wide systems are evolving: continental centers, postlocal global culture, the world  
brain. The environment is boundless, it is above all locality. Postlocal reality is produced by supertechnology: global communica -
tions networks, world computers, robotic systems capable of controlling ever larger entities and human masses. The organizatorially 
efficient scientific-technological culture will finally centralize to become universal. Only global technosystems are still capable of  
producing new innovations,  new environmental  technology and everyday culture,  folklore of  world  channels.  Only billions are  
culture.                                
    The environment of technosystems will be analyzed and controlled through numbers, computer software, and even man as an in -
dividual is a microchip or a number in the labor, social and consumption statistics and forecasts for the future, of the continental cul -
ture. In the new environment, the one to thrive is the postlocal man, the world-class meritocrat, capable of adapting to the uniform,  
universal demands of his own technosystem, to common know-how. Culture no longer adapts to its local natural environment, rat -
her the contrary: nature and man are forced to adapt to the demands of the technomachinery.
    The life experiences of postlocal man are produced by international service technology and structurally uniform experience, cons-
ciousness and illusion industry. Man lives increasingly attached to the media environment, telecommunications networks, informa-
tion rites of sky channels. Local narratives have become world narratives, with heros figures who are top achievers, TV shamans, 
human gods. The cult meritocracy ceaselessly produces supernatural beings of its own technosystems: supreme human beings,  
over-people; primordial myths of its own development, technological perfection and utopias of the future. All areas of culture must  
have their supernatural persons who are worshipped; culture consists of personal rituals that bring commercial success. Shamans  
and sorcerers have been replaced by consciousness technicians and mind engineers. Folklore comprises the production of the  
consciousness of humankind, world religions, universal experiences, the boundlessness of the human spirit. Culture is no longer li -
ving together, but controlling people; its function is rather to remove the person from his own physical life to a second or third reality,  
cyberspace, a virtual environment, metaculture.             
    Global consciousness industry is threatening to replace everyday reality; an ordinary person can identify with an artificial environ -
ment, consume technologically ever more perfect mental experiences, therapeutic doctrines and explanations of existence. Cultural  
richness is production and consumption of experiences, opportunities of experiencing the future. Man is permitted to entertain him -
self, to consume more and more liberties, sex, violence, and intoxicants. He learns to construct himself, to practise self-medication, 
self-religion, self-love. Ethnicity, communality, as well as nature, may be experienced in the media world or in one's own life. Postlo -
cal man is able to transfer from one culture to another at will, from one history to another, to listen to the folk songs of all peoples, to  
organize different wedding rituals during his lifetime, to provide himself with various ethnic experiences, perfection.  
    Experience production must grow constantly. In the environment of technosystems, a person's birthplace, domicile and burial  
ground have lost their significance, the sacred tree of his own kin perhaps exists in some virtual reality. Cultural development is de -
velopment of consciousness and control technology. Personal consciousness instruments accompany consumers everywhere: the  
events of the living environment are directed by smart cards, micro- and nanochips; the daily lives of citizens are supervised by the  
ubiquitous techno-intelligence. Western meritocracy is already fully adapted to the future and incapable of producing anything other  
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than development. A constantly increasing part of technosystems incessantly takes possession of the future: planning, developing,  
coordinating, harmonizing and fusing. The end point cannot be anything other than a perfect culture.
    What is a final culture, how is it defined? The study of the future is full of utopias of scientific-technological development. Should 
one now believe that science and technology are capable of resolving all the problems of society, that technosystems will produce 
the complete human being? Will the culture of the future consist of perfectly planned controlled environments, total consciousness 
industry? But why talk about the triumph of technology or techno-intelligence? I would rather visualize the nature of the inner power 
of final culture, its mental reality. 

    Complete development is (1) oneness. Mankind is a oneness, it has one culture and one common development. Each area of life 
only has one technosystem that maintains its own future. The instruments of culture are produced in automated global information 
industry, goods industry, service industry and future industrial production networks, only one of which is necessary for each area of 
life. 

   Complete culture is (2) limitless. As media networks and consciousness industry develop, mankind achieves a limitless unity.  
Common information networks, the world brain, unite people living in different technosystems; another human being is always pre -
sent in the consciousness network. Through his personal consciousness instruments, the world citizen is at all times in contact with  
the cyber space centers of the universe, postlocal reality is boundless visions and media interfaces, cosmic consciousness texts,  
boundless experience science.
    Completeness is (3) inexhaustible. It constantly regenerates innovation. Postlocal man is able to endlessly select new contents  
for his consciousness and life experiences, personal styles, final explanations and interpretations of limitless existence. If he so de-
sires, he can reconstruct his social habitus and communications network, his own subculture; reflect new manhood and woman-
hood, perfection. The technomachinery produces global level multiethnic experiences for him, more and more new traditions, rites  
of passage, localities, inexhaustible polyculture.

Will local culture return? 
Postmodern utopias anticipate that the chain of structural changes will break, the forward-rushing 'western time' would kind of stop,  
and the ordinary human being would again be able to control his environment and his own life. More and more people are expecting  
the reign of science and technology to end, that the Internet and other 'free information networks' will give so-called ordinary people  
the opportunity of opposing the culture of technosystems directed from above and the control by states. Modern science and art  
have been involved in constructing a state that has taken control of the whole life of its citizens, even monopolizing human exploita-
tion and violence. As globalization marches on, it is fashionable to condemn the nation state and to believe that with the demise of  
state cultures we will return to a citizen society, networks of autonomous citizens, new types of ethnic communities, a culture of tri -
bes.  
    At the same time, nation states will be replaced by a new centralized imagined state community, a continental culture. Simulta-
neously, technosystems of goods production produce development that is more and more technically complex, but increasingly uni -
form in terms of cultural structures, centralize the hierarchy of thinking. In all areas of life, an increasingly universal scientific-techno-
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logical imitation culture of meritocrats is being created, and the ecological winners are taught more and more effectively global tech -
nology, common cultural history, the common symbols and goals of the western character, and the common enemies of western cul-
ture. In the environment of technosystems, man is increasingly only necessary as a global-level achiever, a continental citizen, and  
a consumer of global culture.
    The present and the future do not juxtapose the modern and the imagined postmodern, but local and non-local culture, local com-
munities and global technosystems; already juxtaposed are the national civilizations of small nations and global control systems of  
the consciousness of the whole mankind. 
    In cultural anthropology, optimists believe that national identity will survive. Ethnicity, like kinship, is primordial, a deep belonging 
to something, neither can the national memory of states be eradicated. The Finnish people have been united by their destiny over  
millennia, their own ethnoscape. Ethnic identity would be like a mental construct rooted in the Finnish heritage, which would also  
survive in individual world views and interpretations, and contextualize in choices such as Finnish TV programs. In the final instan-
ce, the imperialism of global consciousness technology would not be capable of destroying national differences. On the other hand,  
some ethnic idealists hold the view that nations and ethnic groups constantly reproduce their own culture and identity, or their men -
tality. Culture has never been monolithic uniformity, but the shared cultural development of peoples and tribes has always had sco-
pe for co-existing high- and subcultures; the keywords of ethnic idealists are the meeting of cultures, reciprocity, bipolarity, paralle -
lism. The world is still polycultural and multiethnic, global uniformity is metaculture that is secondary, external to everyday culture.
    Students of modern culture view man as first and foremost a consumer, with a culture that is individual and subjective, with his  
own life projects, public displays of his own existence, performances, self-interpretations of his autonomic spirit, self-reflection, crea-
tion of his own style. The personal world of individuals revolves around their own bodies, and after the demise of communities, the  
narcissistic ego-man would build his own body, his own image or self-images, reflecting his life history in his own body. The key  
word would be style, through which international people would express their belonging to some group, perhaps in the future also be -
longing to some ethnic tribe or nationality. However, the ethnic identity would be situational, like all social communication or cultural  
exchange.               
    Modern intraculturalists or ethnomethodologists argue that what is real is the everyday life of ordinary people, the common daily  
life dictated by production processes and relationships within society. Cultural diversity, a new identity, is found in the daily lives of  
different groups of people, in the heroism of the daily life of the Finnish person, in common coping strategies, in producing their own  
cultural networks. One of the key words is resistance; modern metropoles are full of neo-ethnic coping communities, networks that  
fragment and reorganize the life homogenized by state culture. 
    And finally: constructivists believe that ethnicity still exists in today's commercial world, but it will be consciously created and re -
modeled like any other market commodity. Ethnic ideas, stereotypies, are necessary in many areas of international trade and cultu -
re industry, such as the technosystems of tourism or sport, and continue to be so also in the ethnic politics of minorities or as diffe-
rent nationalities create their networks in growing multinational megapoles. Nationality would still be a viable weapon as groups of  
people compete over the dwindling natural resources of the globe, for ecological space. Ethnogenesis will continue! But ethnicity  
must also adapt to the cultural environment of the time; as a market commodity it exists on par with other cultural phenomena of a  
fully capitalized world economy. In future maps, the differences between eastern and western Finland may be created in media net-
works and perhaps even quantified by consumption figures; Finnishness would be an advertising product, a logo or trend, visible in  
numbers in the statistical comparisons of global culture.
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    In the final instance, everyday culture is a question of whether consciousness industry can replace the life of an ordinary person,  
of whether in a global perfect meritocracy, only achievers, perfect people are significant. Will culture serve the same purpose as in-
toxicants: the destruction of reality?  Locality cannot be reborn unless global markets cease to function – with the drying up of global  
forms of energy – and communities return to live in their own local environment, relying on their real local resources. For the young,  
their own culture is the one in which they grow, and the heritage of each generation must give way in turn. Perhaps man still wants 
to live somewhere, in some place or social space, and travel through his lifespan, make his marriage and seek out his own commu-
nity; to watch and hear for himself how the story is told. 
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katsaus Suomen EEC-kysymykseen. Taloustasku 4. Taloustieto ry, Tampere.
Wiberg, Matti 2011. Politiikan sanakirja. Inhorealistin versio. Siltala, Helsinki.
–  2006. Politiikka Suomessa. WSOY, Helsinki.
Viertiö, Jussi 2008. Hallitusti vai ajautuen? Tutkimus Euroopan unionin päätöksenteosta. Acta Universitatis Tamperensis 1282. Tam-
pere University Press, Tampere.
Vihavainen, Timo 2012 (2009). Länsimaiden tuho. Otava, Helsinki.
–  2011. Itäraja häviää. Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa. Otava, Helsinki.
Wikman, K. Rob. V. 1937. Die Einleitung der Ehe. Sonderabdruck der Acta Academiae Aboensis, Humaniora 1. Abo.
Viljamaa, Janne 2011. Pakko saada!  Addiktoitunut yhteiskunta. WSOY, Helsinki.
Vilkka, Hanna 2011. Seksuaalinen häirintä. PS-Kustannus, Jyväskylä.
Vilkka, Leena (toim.) 1996. Ekologiseen elämäntapaan. Yliopistopaino, Helsinki.
–  1998. Oikeutta luonnolle. Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta. Yliopistopaino, Helsinki.
–  2003 (1993). Ympäristöetiikka. Vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista. Yliopistopaino,  Helsinki.
–  (toim.) 2003 (1994). Ympäristöongelmat ja tiede. Ympäristötutkimuksen filosofiaa. Yliopistopaino, Helsinki.
Wilson, Edward O. 1975. Sociobiology. The new synthesis. Harvard University Press, Cambridge.
Virkkala, Ilmari 1930. Suomalaiset – pohjoismaiden vanhin kulttuurikansa. Suomalainen paino, Helsinki. 
Virtanen, Ilkka 2002. Yliopistojen kolmas tehtävä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu 44. Pole-Kuntatieto, Hel -
sinki.
Virtanen, Jukka 2002. Kliininen seksologia. Sanoma Pro, Helsinki.
–  2004. Kokonainen mies. Kirjapaja, Helsinki.
Virtanen, Kirsi 2008. Lupa olla nainen. Atena Kustannus, Jyväskylä.
Virtanen, Vesa 2003. Valta- ja vastavirtaan. Selvitys maassamuuttajien elinoloista, uuteen sopeutumisesta, arvotaustasta ja kotiseu-
dun merkityksestä Suomessa. Julkaisuja 14/2003. Sisäasiainministeriö, Helsinki. 
Vitali, Stefania – Glattfelder, James –  Battiston, Stefano 2011. The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6 (10).
Wolf, Naomi 1996. Kauneuden myytti. Kuinka mielikuvilla hallitaan naista. (The beauty myth 1991.) Kirjayhtymä, Helsinki.
WORK 2008–2011. Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelma. Suomen Akatemia, Helsinki.
Vuorela, Ulla 1987. The Women´s Question and the Modes of Human Reproduction. An analysis of a Tanzanian village. Mono-
graphs of the Finnish Society for Development Studies 1. Transactions of the Finnish Anthropological Society 20. Helsinki.
Vuorela, Toivo 1975. Suomalainen kansankulttuuri. WSOY, Helsinki.
– (toim.) 1976. Suomen kansankulttuurin kartasto 1. Aineellinen kulttuuri. SKS, Helsinki.
Wuorinen, John H. 1935. Suomalaisuuden historia. WSOY, Helsinki.
Välikangas, Katariina 2007. Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotan-
nossa. SITRA, Helsinki.
Väliverronen, Esa (toim.) 2009. Journalismi murroksessa. Gaudeamus, Helsinki.

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 383



Väyrynen, Paavo 1997. Paneurooppa ja uusidealismi. Otava, Helsinki.
Väyrynen, Raimo 1999. Suomi avoimessa maailmassa. Globalisaatio ja sen vaikutukset. Suomi globaalissa työpaikkakilpailussa.  
SITRA 223. Taloustieto, Helsinki.
Yli-Karjamaa, Hannu 2008. Valtiot ja terrorismi. Katsaus propagandan luomien kulissien taakse. Moreeni, Vantaa.
Ylikangas, Heikki 2003. Nurmijärven rosvot. Maankuulun rikollissakin nousu ja tuho 1820-luvun Suomessa. WSOY, Helsinki.
Ylikangas, Mikko 2009. Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet Suomessa 1800–1950. Atena Kustannus, Jyväskylä. 
Ylöstalo, Pekka 2004. Työolobarometri. Lokakuu 2003. Verkkoversio toukokuu 2004. Työministeriö, Helsinki.
Ylöstalo,  Pekka  –  Jukka,  Pirkko  2011.  Työolobarometri.  Lokakuu  2009.  Työ  ja  yrittäjyys.  Julkaisuja  25/2911.  Työ-  ja  
elinkeinoministeriö, Helsinki.
Zuckerman, Phil 2008. Society Without God. NYU Press, New York. 
–  2010. Atheism and Secularity. Praeger, Santa Barbara.
–  2011. Faith No More. Why people reject religion. Oxford University Press, Oxford.

Matti Sarmela, Postlokaalinen kulttuuri 384


	POSTLOKAALINEN KULTTUURI
	Sisällysluettelo
	Contents
	Esipuhe
	Taustaselitykset
	Rakennemuutoksen teoria
	Termejä
	Kulttuurit ja ympäristö
	Rakennemuutoksen mekanismi
	Taulukko 1, Kolme ympäristö-järjestelmää

	Kehitysuskonto
	Kehitysuskon olemus
	Kultinluojat ja riittientekijät
	Kehityskultin mytologit
	Kehitysuskon vartijat

	Matkalla postlokaaliseen kulttuuriin
	Maailmankansalaisten yhteiskunta
	Teknosysteemien kulttuuri


	MANNERVALTIO
	Postlokaalinen maailmantalous
	Globalisaation valtarakenteet
	Maapallonlaajuinen kehitysympäristö
	Eurometropolien innovatiivisuus
	Kansallisen politiikan rappeutuminen
	Hyvinvointivaltion loppu

	Euroopan Yhdysvaltojen synty
	Kansallisvaltion globaalistuminen
	Eurohegemonia täydellistyy
	Kilpajuoksu eurokulttuuriin
	Liittovaltion rakentuminen


	Kansallisvaltion katoaminen
	Suomalainen osavaltio
	Osavaltion aatemaailma
	Paikallishallinnon delokalisaatio
	Kuntalaitoksen tuhoutuminen
	Mihin osavaltion hallintoa tarvitaan?

	Kansallisuuden katoaminen
	Suomalaisen sivistyksen tulevaisuus
	Globaali sivistystaso
	Kansalaisen katoaminen
	Monokulttuurinen sekakansa
	Postlokaalinen työläinen


	Turvayhteiskunnan tulo
	Olemassaolon vartiointi
	Yhteisö ihmisyyden turvana
	Hallintakulttuurin keskittyminen
	Alati valvottu ihmiselämä

	Valvottu globalisaatio
	Planetaarinen valvontakulttuuri
	Valvontakulttuurin finalisaatio
	Organisoitu väkivalta – mistä se syntyy?
	Ympäristödiktatuurin aika


	POSTLOKAALINEN ELÄMÄ
	Sukupuolisuhteiden rakennemuutos
	Tutkimustaustaa
	Mukana muutoksessa
	Ihmislajin seksuaalisuus ja sukupuolikuri
	Naisten kulttuurihegemonia

	Paikallisen moraalin aikakausi
	Kyläkulttuurien moraali
	Maaseutuyhteisöjen moraalinen hajoaminen

	Seksikulttuurin finalisaatio
	Rajaton seksuaalisuus
	Seksikasvatus täydellistyy


	Postlokaaliset sukupuolisuhteet
	Sukupuolten välinen luokkataistelu
	Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
	Sukupuolitaistelu ja tulevaisuuden elämänmuoto

	Vastakkaiset sukupuolet
	Myötä elämisen rappio
	Seksuaalinen marttyyrius ja eettinen vastuu


	Avioliiton katoaminen
	Paikallinen avioliitto
	Kuinka aviopuoliso haettiin
	Ihmiselämän suurin taitekohta

	Delokaalinen perhe
	Avioliitosta avioeroon
	Perhe riskiympäristössä

	Maailmankulttuurin rotaatioperhe
	Postlokaaliset perhesuhteet
	Reproduktion finaalistuminen


	Huumevapaus
	Ei elämää ilman huumeita
	Alkoholistuva kulttuuriympäristö
	Huumeet länsimaisessa yhteiskunnassa

	Huumekulttuurin finalisaatio
	Huumepolitiikan tulevaisuus
	Tajunnan pysyvä onnellisuustila


	POSTLOKAALINEN KULTTUURI
	Elämä paikattomassa ympäristössä
	Mobiilikansalainen
	Uuden ihmisen luominen
	Ihminen – tajuntatekniikan ihme
	Vapautettu maailmankansalainen
	Laumojen planeetta
	Digitaaliyhteiskunta
	Paikattomat kulttuurirakenteet
	Primitivisaatio käynnissä
	Teknokoneistojen armoilla
	Taulukko 2. Vanhat ja uudet rakenteet

	FINALISAATIO
	Delokaalinen yhteiskunta
	Postlokaalinen tulevaisuus
	Täydellinen kulttuuri


	POSTLOCAL CULTURE 
	Contents of summary
	Foreword
	Background notes
	Terminology
	Mechanism of structural change

	Religion of development
	Hegemony of evolution
	Development mythology
	Development cults
	Guardians of religion

	Towards postlocal culture
	Society of world citizens
	Culture of technosystems
	Table 1.Three environment systems

	Postlocalization of Finland
	CONTINENT STATE
	Postlocal world economy
	Demise of the nation state
	Demise of nationalities
	Surveillance of man and nature

	POSTLOCAL LIFE
	Demise of communal morality
	Religious entertainment
	Power struggle of gender groups
	Demise of marriage and family
	Free intoxicant use, permanent state of happiness

	POSTLOCAL CULTURE
	Mobile citizen
	Creation of new man
	Man – miracle of consciousness technology
	Liberated world citizen
	Planet of herds

	Digital society
	Cultural structures without boundaries
	Primitivization under way
	At the mercy of technomachinery
	Table 2. Old and new structures

	THE POSTLOCAL ERA
	Structural change in a non-local environment
	Delocal society
	Postlocal future
	Will national cultures die out?
	What is the finalization of culture?
	Will local culture return?

	Kirjallisuutta – Bibliography




