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rofessori Vesa kanniainen on viime vuosina
pohtinut eettisiä näkökulmia talouteen monis�
sa kirjoituksissaan. pidän hänen puheenvuoro�
jaan mielenkiintoisina ja tärkeinä. tieteenalo�
jen väliseen hankalaan välimaastoon tunkeutu�
minen on edellyttänyt kaiketi myös jonkin
verran moraalista uskallusta.
kanniaisen esitelmä käsittelee talouden mo�
raalia ja yritysten yhteiskuntavastuuta. aihel�
mia on monia. keskityn vain yhteen – omasta
näkökulmastani mielenkiintoisimpaan – kysy�
mykseen: �onko markkinoilla kykyä vaikuttaa
yritysten eettisiin valintoihin kapitalismissa?�

Laittomuus ja moraalittomuus
kanniaisen esitystä olisi helpompi jäsentää, jos
hän olisi erottanut toisistaan kaksi eri ilmiötä.
yritys voi olla epäeettinen1 kahdella tavalla.
*� Ko��entti �rofessori Vesa Kanniaisen esitel���n ”�nko
ka�italis�in etiikka kadoksissa” Kansantaloudellisen �hdis
t�ksen kokouksessa 19.1.2006.
K�sitteiden etiikka ja �oraali t��njako vaihtelee kirjalli
suudessa. Yksinkertaistaakseni k��t�n sanoja sa�assa �er
kit�ksess�. Yleens� tarkoitan k�sitteell� etiikka kokonai
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se voi suorastaan rikkoa lakia �tai muita viral�
lisia säädöksiä��. silloin se toimii rikollisesti.
yritys voi toisaalta kunnioittaa lain määräyksiä,
mutta silti toimia moraalisesti paheksuttavalla
tavalla. kanniaisen esimerkit ovat kummasta�
kin ilmiöiden korista �kategoriasta��. jos yritys
ei noudata kirjanpitolain määräyksiä, se toimii
rikollisesti. se ei toimi rikollisesti, jos se rikkoo
valinnoissaan omaa eettistä koodiaan. Moraali
vaatii yleensä lupausten pitämistä. yrityksen
eettinen koodi tai muu arvojulistus on kulutta�
jille ja muille sidosryhmille annettu lupaus.
omien julkisten arvojen kanssa ristiriitaiset
toimet ovat tämän yleisön pettämistä. eettisen
koodin vastainen käytös ei ole rikollista, mutta
se on moraalitonta, epäeettistä.
toki lainkuuliaisuuskin kuuluu moraaliin.
yleisesti ottaen moraali vaatii lakien noudatta�
mista, vaikka kirjallisuus tunteekin moraalises�
suutta, jonka osia ovat �oraali, �erusvalintojen etiikka ja
arvo�aail�at eli eetokset. Moraali viittaa k�sitteiden v�li
sess� t��njaossa vaati�uksiin, jotka kohdistuvat kaikkiin
kaikissa oloissa toisin kuin arvo�aail�ojen vaati�ukset,
jotka �erustuvat o�aan valintaan ja sitovat vain niit�, jotka
itse ovat sitoutuneet. (Vrt. toisiinsa vaati�uksia Äl� ta�a!
ja K��tt��d� evankeliu�in arvon �ukaisesti!)
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ti oikeutetun kansalaistottelemattomuuden
käsitteen. kaikilla talouselämän toimijoilla on
oikeus luottaa siihen, että muut talouselämän
toimijat noudattavat lakia. jos jokin toimija ha�
kee etuaan lakia rikkomalla, rikoksesta kärsivät
osapuolet ovat oikeutettuja moraaliseen protes�
tiin sen lisäksi, että voivat haastaa laittomuu�
den tekijän oikeuteen.
yritykset eivät tietenkään saa tehdä rikok�
sia. rikokset epäeettisyyden muotoina eivät ole
tavallisesti problemaattisia etiikan kannalta
�poikkeuksena moraalisesti oikeutettu lain rik�
kominen, kansalaistottelemattomuus��, vaikka
voivat olla visaisia asioita oikeusjärjestelmän
kannalta. siksi rikokset eivät ole eettisesti ylen
kiinnostavia. eettisesti kiinnostavampia ovat
yritysten lailliset mutta moraalisesti paheksut�
tavat käyttäytymismuodot. etiikka alkaa mie�
lenkiintoisella tavalla vasta siitä, mihin laki
päättyy. etiikkaan kuuluu laillisuusvaatimus ja
moninaisia varsinaisesti eettisiä vaatimuksia.
elinkeinoelämän ja yritysten etiikan erityinen
tehtävä on käsitellä varsinaisesti eettisiä ongel�
mia. oikeustiede käsitelköön rikoksia.

Onko markkinoilla kykyä vaikuttaa
yritysten eettisiin valintoihin
kapitalismissa?
teema kiinnostaa sikälikin minua, että olen kä�
sitellyt ongelman peruspiirteet artikkelissani
�ammattien etiikka� �pursiainen, 2002��2. näh�
däkseni argumenttini tuossa tekstissä on olen�
naisesti sama kuin kanniaisen argumentti esi�
telmässään ja kirjoituksissaan. esitän sen vain
toivoakseni vähän yksinkertaisemmin ja järjes�
telmällisemmin.
Kanniaisen tee�oihin suoranaisesti liitt�vi� �ohdintoja on
���s teoksessani Pursiainen (2001).
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Moni yritys sitoutuu oma�aloitteisesti arvoihin,
esimerkiksi reiluun kauppaan. rehti arvoon
sitoutuminen on vekselin allekirjoittamista.
toisiaan seuraavissa valintatilanteissa yrityksel�
le avautuu ajan myötä useita vaihtoehtoja. jos
sitoutuminen on rehtiä, sen on hylättävä si�
toumuksensa kanssa ristiriitaiset vaihtoehdot.
Hylättävät vaihtoehdot ovat todennäköisesti
joskus kaikissa muissa suhteissa edullisempia
ja kiinnostavampia kuin ne vaihtoehdot, joihin
sitoutunut yritys joutuu rajoittumaan. yritys
menettää potentiaalista etuaan, koska on sitou�
tunut. sitoutuneisuuden aiheuttamat tulonme�
netykset ja muut tappiot vuosien ja vuosikym�
menten kuluessa ovat yhtiölle maksettavaksi
lankeava lasku sitoutumisesta arvoon. Mitä tär�
keämpi arvo on, sitä suurempi vekseli se on.
arvo, josta ei voisi johtua lainkaan kustannuk�
sia, olisi vain näennäinen, retorinen arvo. Mo�
net tahot julistavat mieluiten retorisia arvoja
välttääkseen vekselin allekirjoittamista. puh�
taasti retorinen sitoutuminen ei ole rehtiä, se
on katteetonta imagon rakentamista, jonka voi
rinnastaa �moraaliseen�� petokseen.
arvoihin sitoutuminen ei kuitenkaan ole
irrationaalista, vaikka siitä koituukin kustan�
nuksia. esimerkkinäni oli – samoin kuin kan�
niaisella – reilun kaupan kahvi. reilun kaupan
kahvin hankintahinta on kalliimpaa kuin minkä
tahansa kahvin. ylimääräisissä sisäänostokus�
tannuksissa lankeaa kauppiaan maksettavaksi
vekseli, jonka hän allekirjoitti, kun sitoutui rei�
luun kauppaan.
Vekselin ei kuitenkaan tarvitse jäädä lopul�
lisesti kauppiaan tappioksi. Markkinoilla on
maksukykyistä väkeä, jolle sellaiset tyypiltään
moraaliset arvot kuin kansainvälisen kaupan
oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä: hekin ovat
sitoutuneet reiluun kauppaan. tämä väki on
valmis maksamaan arvoistaan �lunastamaan
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oman arvovekselinsä��. kauppias voikin hinnoi�
tella reilun kaupan kahvinsa tavallista kahvia
kalliimmaksi. joillakin ehdoilla hän voi asettaa
hinnan paljon korkeammaksi. jos kuluttajilla
on tärkeitä arvoja ja irtainta rahaa, moraalitun�
nuksiin liittyvän kaupan kate voi muodostua
jopa paremmaksi kuin muussa kahvin kaupas�
sa. �liikeyritysten kannattaa sitoutua eettisiin
arvoihin aina, kun arvoilla on olemassa maksu�
kykyinen ostajakunta� �pursiainen, 2002��.

Moraaliarvojen markkinat
reilun kaupan kahvin pioneereille muodostu�
nee kanniaisen ylivoitoksi kutsumaa etua.
�ylivoitot ovat signaali, joka houkuttelee mark�
kinoille uusia toimijoita� �kanniainen, 2006��.
alalle tunkee lisäväkeä.
lisäväki on kokoonpanoltaan kirjavaa.
osaa innoittanee ennen kaikkea mahdollisuus
edistää oikeudenmukaisuutta maailmassa. ku�
ten kanniainen ansiokkaasti tähdentää, ho�o
oecono�icus ei ole täyteläinen eikä oikeuden�
mukainen kuvaus empiirisen elämän ihmisistä.
Monilla ihmisillä on ihanteita, joita he elävät
tosiksi esimerkiksi antautumalla reilun kaupan
kauppiaiksi tai ostamalla kallista reilun kaupan
kahvia. tästäkin asiasta olemme siis kanniai�
sen kanssa samaa mieltä.
reilun kahvin markkinoille tunkeutuvat
kauppiaat eivät todennäköisesti ole kaikki
idealisteja. ylivoitot kai houkuttelevat niin sa�
noakseni arvojen haaskalle niitäkin, joita eivät
niinkään kiinnosta arvot itsessään kuin oman
liiketoiminnan tulos. Heidän on mielekästä si�
toutua reilun kaupan käytäntöön liiketaloudel�
lisista syistä, vaikkeivät he sisimmässään olisi�
kaan sitoutuneet muuhun kuin oman tuloksen�
sa maksimointiin.
Markkinat segmentoituvat luonnostaan.
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osa kauppiaista myy mitä tahansa kahvia sille
väestönosalle, joka on kylmä reilun kaupan
ihanteelle tai jolla ei ole varaa maksaa ihantees�
taan. osa heistä myy reilun kaupan kahvia niil�
le, joilla on sekä ihanne että varoja maksaa sii�
tä.
tunku alalle vähenee sitä mukaa kuin eet�
tisten kauppiaiden välinen kiristyvä kilpailu
syö ylivoitot kanniaisen kuvaamalla tavalla
�kanniainen, 2006��. Mutta samoin kävisi, jos
kuluttaja�asenteet muuttuisivat. ja nehän tup�
paavat muuttumaan. Maksukykyisiä kuluttajia
kiinnostavat tänään yhdet, huomenna toiset
arvot. jos maksukykyiset kuluttajat unohtavat
oikeudenmukaisuuden ja kiinnostuvat esimer�
kiksi individualistisista itsetehostusarvoista,
reilun kahvin kysyntä – ja hinta – laskee. pi�
kemminkin tuloksestaan kuin arvoista itsestään
kiinnostuneet kauppiaat seuraavat trendejä
uudentyyppisiin tuotteisiin.
Markkinoilla on todellakin kyky kapitalis�
min oloissa vaikuttaa yritysten eettisiin valin�
toihin. sen osoittamiseen ei tarvita mutkikkai�
ta yhtälöitä. yrityksillä on taloudellinen intres�
si ottaa huomioon maksukykyisten kuluttajien
arvot. eettinen sitoutuneisuus on niille eräin
ehdoin kannattavaa. yritysten eettinen sitou�
tuminen onkin yleistynyt nopeasti monissa
maissa. Vain harvalla yrittäjällä on ollut varaa
jättää huomiotta suurten kuluttajapiirien tren�
dinmukaiset moraalistyyppiset reaktiot.
kun olemme – kanniainen ja minä – kirjoit�
taneet moraalin �tai etiikan tai arvojen�� markki�
noista, meillä on ollut siihen hyviä perusteita.

eettinen toiminta ja etiikan
hyväksikäyttö elinkeinoelämässä
Moraalimarkkinoiden argumentti voidaan mel�
kein sellaisenaan ulottaa kuvaamaan yksilön
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eettisyyden ja hänen menestyksensä välisiä suh�
teita �pursiainen, 2001�� . tätä kirjoittaessani
käyvät presidentinvaalien toisen kierroksen eh�
dokkaat Halonen ja niinistö kamppailua eri�
tyisesti maaseudun naisten äänistä. se on ha�
vainnollinen esimerkki siitä, miten samalla ta�
valla toimivat myös aatteellisten arvojen mark�
kinat politiikassa.
arvojen markkinoiden kuvaus kätkee si�
säänsä �myös�� elinkeinoelämän etiikan kannal�
ta keskeisiä ongelmia.
arvojen markkinoilla toimii – karkeasti tyy�
pitellen – kahdenlaisia yrittäjiä. yhdet ovat si�
toutuneet arvoihin niin sanoakseni omista si�
säisistä syistään eli ovat tavanmukaisessa mer�
kityksessä eettisiä yrittäjiä. toiset ovat sitoutu�
neet arvoihin liiketaloudellisista syistä, tulosta
tavoitellen.
ulkonaisin perustein on yleensä mahdoton�
ta erottaa näitä kahta tyyppiä toisistaan. ero�
han tulee esille vain, jos toimintaympäristö
muuttuu huomattavasti. jos maksukykyiset ku�
luttajat menettäisivät innostuksensa kansainvä�
lisen kaupan reiluuteen, kaupasta tulisi kannat�
tamatonta. reilua kauppaa jäisivät harjoitta�
maan vain itsepintaisimmat idealistit. Heidän�
kin olisi luovuttava ennen pitkää reilusta kau�
pasta, jos siitä tulisi pysyvästi tappiollista.
reilun kahvin kauppa jäisi historialliseksi mer�
killisyydeksi.
yleistän: yritykset �sekä poliittiset tahot ja
yksilöt�� voivat suhtautua moraaliin �etiikkaan,
arvoihin�� kahdella eri tavalla. ne voivat sisäis�
tää etiikan vaatimukset omikseen, jolloin ne
ovat moraalisia toimijoita sanan varsinaisessa,
ahtaassa merkityksessä. yksilöt, jotka suhtau�
tuvat niin, ovat omantunnonihmisiä tai – jos
halutaan vähemmän pateettinen sana – eettisiä
idealisteja. toisaalta ne voivat suhtautua yhteis�
kunnassa esiintyviin moraalisiin tunteisiin ja

vaatimuksiin samalla tavalla, kuin rationaalinen
taloustoimija suhtautuu mihin tahansa toimin�
taympäristönsä hänestä itsestään riippumatto�
miin tosiasioihin. toimintaympäristön moraa�
liset suureet ovat hänen olosuhteitaan, jotka
hän ottaa huomioon laatiessaan rationaalista
strategiaansa, esimerkiksi maksimoidessaan
toimintansa taloudellista tulosta.3
toimintaympäristössä esiintyvät toisten ta�
hojen moraaliset tunteet ja vaatimukset ovat
toimijan kannalta yleensä omaa menestymistä
rajoittavia esteitä, reunaehtoja. esimerkiksi ve�
siä ei saa saastuttaa selluloosaa keittäessään.
rationaalinen tuloksen tavoittelija tunnustaa
esteet, jotka ovat hänestä riippumattomia. Hän
kiertää esteet, jos kykenee; ja jollei kykene,
suuntaa tarmonsa uusille tahoille. kun yrittäjä
suhtautuu moraaliin näin, hänen asenteensa on
moraalin vaatimuksiin sopeutuva, adaptiivinen
ja joskus jopa sovinnainen.4
yrittäjä voi löytää toisten ihmisten ihanteel�
lisuudesta jopa myönteisiä mahdollisuuksia.
reilun kahvin kauppias, joka itse ei piittaa rei�
luusarvoista ja myy reilua kahvia vain lisätäk�
seen yrittäjätulojaan, on tyypillinen esimerkki
Sa�anta�aista erittel�� tarvitaan, kun selitet��n, kuinka
ku���anuusetiikka �elastaa toi�ijatahot Kanniaisenkin
selitt���n �ate�aatikko Tuckerin kuvaa�an van�in �ul
�an (�risoner’s dile��a) sis�lt���st� ansasta (Pursiainen,
1993).

3

Toi�inta����rist�ss� esiint�viin odotuksiin ja vaati�uk
siin so�eutu�isen ei tarvitse olla rationaalista. Itsetarkoi
tuksellinen sovinnaisuus on �oraalitodellisuuden t�rke�
il�i�. Kanniaisen vaati�us ho�o oecono�icus kuvauksen
tarkista�isesta (ih�iskuvan ”jalosta�isesta”, kuten h�n
sanoo) antaa tilaa ���s sille tosiasialle, ett� osa ih�isist�
rajoittaa vaihtoehtojaan ns. �hteis�llisist� s�ist�, ei vain ”ra
tionaalisesti” jotakin h��t��kseen. (Ns.) �hteis�lliset s��t
selitt�v�t sill�, ett� toiset ih�iset itsess��n ovat ih�iselle
t�rkeit�. Se ett� jokin on �hteist�, on heille arvo itsess��n,
rii��u�atta siit�, �ik� on �hteist� (Vrt. Pursiainen, 200��).

4
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�toisten ihmisten�� moraalitunteiden taloudelli�
sesta hyödyntämisestä. kun toisten ihmisten
moraalia käytetään tuloksen tekemiseen, kyse
on eksploitatiivisesta �moraalista� �moraalin
hyötykäytöstä��. adaptiivinen ja eksploitatiivi�
nen �etiikka� ilmentävät periaatteessa samaa
asennetta. edellinen käsite korostaa toimin�
taympäristön arvojen rajoittavan toimintaa,
jälkimmäinen tähdentää toisten toimijatahojen
moraalisen alttiuden tarjoamia mahdollisuuksia
sille, joka ei itse kärsi samasta alttiudesta. Viit�
taan kumpaankin suhtautumiseen yhdellä sa�
nalla eksploitatiivinen.
sanassani eksploitatiivinen ei välttämättä
ole riiston pejoratiivista �vähättelevää tai jopa
moraalisesti tuomitsevaa�� latausta. käytämme
hyväksemme lehmien maitoa, porsaiden paka�
roita ja vasikoiden nahkaa. se on elintarviketa�
loutta. riistoa elintarviketalous on vasta tarkas�
teltuna jonkin arvomaailman näkökulmasta,
esimerkiksi eläinten oikeuksia tähdentävän
ideologian näkökulmasta. näin sanoessani en
ota kantaa siihen, onko tarkoituksenmukaista
arvottaa elintarviketaloutta nimenomaan eläin�
ten oikeuksien näkökulmasta.
Mikäli ymmärrän oikein Vesa kanniaisen ja
elise pietarilan tuoretta yritysten yhteiskunta�
vastuu�tekstiä, siinä katsotaan moraalisia il�
miöitä tyypillisesti eksploitatiivisesta näkökul�
masta: �– – havin� an ethical conduct can be a
co��arative advanta�e in �arket co��etition.�
�kanniainen ja pietarila, 2006.�� jos yritys on
eettinen nimenomaan saadakseen kilpailuetua,
se on �eettinen� eksploitatiivisessa merkityk�
sessä, jolloin sana eettinen pitää sijoittaa sitaat�
timerkkien sisään.
luullakseni elinkeinoelämän etiikasta käy�
tävää keskustelua selkeyttäisi kovin, jos aina
muistettaisiin täsmentää, kummasta näkökul�
masta keskustelua ollaan käymässä. joudunkin
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ehdottamaan esitelmän pitäjälle teeman uudel�
leen muotoilua. Kanniaisen ja minun (käsittääkseni yhteinen) argumentti ei osoita, kuinka markkinoilla on kykyä vaikuttaa yritysten
eettisiin valintoihin. Se osoittaa, kuinka markkinoilla esiintyvät eettiset asenteet kykenevät
vaikuttamaan yritysten (amoraalisiin, esimerkiksi tulosodotuksia maksimoiviin) valintoihin. ero muotoilujen välillä ei ole ollenkaan
triviaali.
sitaattimerkkejä tarvitaan, koska eksploita�
tiivinen �etiikka� ei ole etiikkaa samassa mer�
kityksessä, jossa eetikot tyypillisesti käyttävät
tätä käsitettä. se on osa rationaalisuutta �ta�
loustieteen standardimerkityksessä�� sellaisten
ihmisten muodostamilla markkinoilla, jotka
eivät ole kalvakkaita ho�o oecono�icuksia
vaan punaisen lihan ja veren täyttämiä, monel�
la tavalla tunteellisia, yhteisöllisiä ja väliin myös
ihanteellisia yksilöitä. se on ho�o oecono�icus
�tyyppisen taloustoimijan rationaalisuutta vuo�
rovaikutustilanteissa sellaisten toisten tahojen
kanssa, jotka eivät ole ho�o oecono�icus �toi�
mijoita. kun yritykset käyttävät hyväkseen
väestön asenteita tulosta tehdäkseen, se ei ole
eettisyyttä. se, ettei se ole eettisyyttä, ei tarkoi�
ta, että se on kielteistä tai hyödytöntä. jos rei�
lun kahvin kauppa itse asiassa palvelee riistet�
tyjä kahvinviljelijöitä �sitä ei etiikka omilla
keinoillaan tiedä��, se on myönteistä ja hyödyl�
listä.
kanniainen on selkeästi tietoinen siitä, et�
teivät yritykset ole �eettisiä� eettisistä syistä.
�korostettakoon, että esitetty tulos ei siis pe�
rustu yritysten hyväntahtoisuuteen�, kanniai�
nen tähdentää. Hän tarkoittaa, että yritys ei
itsessään ole moraalinen toimija. se on amoraa�
linen toimija, jolla on �halu maksimoida voit�
tonsa ja saavuttaa kilpailuetua�. Moraali on
yrityksen toimintaympäristön tosiasia, �kulut�
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tajien valveutuneisuutta ja moraalia� �kanniai�
nen, 2006��.

Asiakasko aina oikeassa
kanniaisen mukaan �kanniainen, 2006�� �tun�
teet ovat aina tosia� ja ihmisillä on �kyky tun�
nistaa, mikä on oikein ja mikä on väärin�.
nämä muotoilut kuulostaisivat vallan merkilli�
siltä, ellei lukija oivaltaisi, että kanniainen vain
soveltaa �positiivisen� taloustieteen perinteitä.
Hän määrittelee myös kuluttajien moraalitun�
teet ja �asenteet �pelkiksi� preferensseiksi eli
taloustoimijan toimintaympäristön �amoraali�
siksi�� tosiasioiksi. kanniainen käsittää itse ole�
vansa avaamassa etiikan näkökulmalle ovea
talousteoreettisiin pohdintoihin. niin siinä ei
näytä käyvän. Moraaliset suureet pääsevät si�
sään vasta kuohittuina amoraalisiksi �prefe�
rensseiksi�.
tarkastelusta tulee eettistä vasta, kun voi�
daan keskustella siitä, onko jonkin tahon käsi�
tys siitä, mikä on oikein tai mikä on väärin,
oikea tai väärä. tosiasiat eivät ole moraalisia
eivätkä moraalin vastaisia, ne vain ovat. etiikka
on olennaisesti oikeaa tai väärää suhtautumista
erilaisiin tosiasioihin.5 etiikka syntyy vasta kat�
seessa, joka kohdistuu tosiasioihin erityisestä
moraalin näkökulmasta �eikä yhtä aikaa ikään
kuin kaikkialta��. Moraalin näkökulmaa ei ole
itsestään, vaan se on määriteltävä. esimerkkinä
on oma moraalin määritelmäni monissa teks�
teissäni: ihmiset vahtivat yhdessä toisiaan puo�
lustaakseen yhteistä perusetuaan, keskinäistä
M�. John Rawls (19�2) t�hdent��, etteiv�t tosiasiat
(kuten �ksil�iden s�nn�nn�iset erot) ole oikeuden�ukaisia
tai e��oikeuden�ukaisia. Yhteiskunnan suhtautu�inen
tosiasioihin voi olla oikeuden�ukaista tai e��oikeuden�u
kaista.

��

luottamusta. Moraalin näkökulma on se näkö�
kulma, josta kaikki yhdessä seuraavat jokaisen
yksilön toimia valmiina protestiin tarpeen niin
vaatiessa.
kanniainen selittää: �Vakavasti otettava tie�
teellinen tutkimus ei koskaan voi lähteä anne�
tuista tai kuvitelluista eettisistä vaatimuksista
sellaisina kuin ne näyttäytyvät esim. moraalifi�
loso��en, yrityskonsulttien tai populististen
mielipidevaikuttajien kynästä nähtyinä tai suus�
ta kuultuina.� �kanniainen, 2006��. ovatko ku�
luttajien trendien tahdissa värjyvät moraalitun�
teet ja �asenteet tieteellisempiä perusteita mää�
rittää moraalisesti oikea tai väärä kuin moraa�
li��loso��n tarkasti analysoitu ja monissa sovel�
luksissa koeteltu teoria?
kanniainen korostaa sitä, että näitä asioita
pitää tarkastella �suuren yleisön näkökulmas�
ta�. eetikon sydäntä suorastaan kylmää: hänel�
le olisi moraalisesti sietämätöntä ajatella, että
moraalikysymyksistä äänestettäisiin gallup�ky�
selyin tai että niihin haettaisiin vastausta analy�
soimalla maksukykyisten kuluttajien tekemiä
markkinavalintoja. �kanniainen: �se, millaisia
me ihmiset olemme ja mitä arvoja ratkaisumme
heijastavat ja miten viestitämme niistä omalla
ostokäyttäytymisellämme, on empiirinen kysy�
mys.� �kanniainen, 2006���� 5 miljoonaa suoma�
laista voi eetikon mielestä aivan hyvin olla mo�
raalisesti väärässä. eetikon perustyöhön kuuluu
vallitsevien asenteiden eettinen kritiikki. posi�
tiivisen taloustieteilijän kriteeri oikealle ja vää�
rälle on se, miten hyvä �matching� �kuluttajan
maun ja kauppiaan tyrkylle tuomien tuotteiden
ja palveluiden välillä�� toteutuu. nimenomaan
kanniainen itse perustaa etiikkansa �annettui�
hin� vaatimuksiin �markkinoilla ilmeneviin
kuluttajavaatimuksiin��.
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Geenien kuiskeet
evoluutiopsykologia tarjoaa kanniaiselle näen�
näistä kivijalkaa. Hän korostaa sen merkitystä
talouselämän etiikan ymmärtämisessä. kiistä�
mättä tämä näkökulma luokin valoa siihen,
miten ihmiset tosiasiassa suhtautuvat moniin
moraalisesti relevantteihin asioihin. yksinker�
tainen hayekilais�innoitteinen �Hayek, 1988��
argumentti osoittaa, kuinka problemaattista
evoluutiopsykologiasta on päätellä, kuinka ih�
misten tulisi suhtautua asioihin.
Mahdollisesti ihmisen kukoistus lajina pe�
rustuu ihmisen esi�isien eloonjäämistaistelussa
kehittelemiin eettisiin strategioihin �kuten
miesten saalistaman ravinnon jakamiseen lau�
man niillekin yksilöille, naisille, lapsille, sairail�
le ja jopa vanhuksille, jotka eivät osallistu itse
metsästykseen��. on �näissä asioissa maallikon
asemassa olevan näkökulmasta ainakin teoreet�
tisesti�� mahdollista, että moisia valmiuksia pe�
riytyy geneettisesti. olettakaamme �ehkä vas�
toin tosiasioita��, että ihmisillä on geneettisesti
määräytynyt ja siis biologisesti periytyvä oma�
tunto.
emme elä enää laumoissa vaan väkirikkais�
sa teollisissa yhteiskunnissa. jos näissä uusissa
oloissa eläisimme geneettisen omatuntomme
mukaan, mahdollisesti tuhoaisimme taloutem�
me ja suuressa määrin tuhoutuisimme itse –
niin ainakin Hayek arvelee. tarvitaan etiikkaa,
joka on ristiriidassa geneettisen etiikan kanssa.
sellaisen etiikan olemme kehittäneet ja siirräm�
me sen sukupolvesta toiseen kasvatuksen kaut�
ta �kulttuurievoluutio��. Meillä on siis kaksi eri
omaatuntoa: kuulemme geeniemme atavistista
kuiskutusta samalla, kun otamme vaarin nyky�
kulttuurin vaatimuksista. Markkinatalouksien
eettisen koodin opimme samoin kuin opimme
lukemaan ja kirjoittamaan.
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Geenien kutsun seuraaminen olisi syvästi epä�
eettistä, jos se uhkaisi ihmissuvun olemassaolon
perusteita. selviytyäkseen ihmiskunnan olisi
toimittava vastoin geeniensä kutsua. se tarkoit�
taa, että suurten teollisuusvaltioitten kansalais�
ten on elettävä – jos tahtovat elää – huonolla
�geneettisellä�� omallatunnolla.
kanniainen päivittelee gallup�faktaa: �Mar�
raskuussa 2005 julkaistun mielipidetutkimuk�
sen mukaan ranskalaisista kaksi kolmesta vas�
tustaa kapitalismia. ylivoimaisesti suosituin
yhteiskuntajärjestelmä on sosialismi. sosialis�
mia kannatti jopa oikeiston äänestäjiksi ilmoit�
tautuneista useampi kuin joka kolmas. Miten
tämä selittyy?� �kanniainen, 2006��. se selittyi�
si hyvin tyylikkäästi esimerkiksi sillä, että ihmi�
set joutuvat elämään kapitalismissa vastoin
omantuntonsa vaatimuksia. Huono omatunto
ilmaisee itseään epäjohdonmukaiselta tuntuva�
na gallup�käyttäytymisenä. jokainen erämaasta
kamelinkarvoissaan luoksemme linkuttava pro�
feetta, joka soimaa meitä geeniemme kutsun
vastaisesta elämäntavasta ja arvoista, löytää liit�
tolaisen sisimmästämme, siitä, mitä olemme
geneettisesti. jos Hayek on ymmärtänyt oikein
meitä, geeniemme ja elävän elämän vaatimus�
ten sovittamaton ristiriita tekee meistä help�
poja saaliita poliittisille populisteille, jotka
hankkivat valtaa usuttamalla meitä omien pe�
rusetujemme vastaisiin vaatimuksiin.
en kuitenkaan tiedä, onko Hayek oikeas�
sa.
ne, mitä geenimme kuiskuttavat, ovat amo�
raalisia tosiasioita, kunnes ne asetetaan moraa�
liseen näkökulmaan arvioitavaksi.
lihan syömisen etiikka on kyseenalaistettu
muun muassa eläinten oikeuksia tähdentävän
arvomaailman näkökulmasta. Voimme ehkä
osoittaa – en tiedä voimmeko –, kuinka ihmi�
sen kyky käyttää hyväkseen myös eläinvalkuai�
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sia on ollut lajimme menestyksen perustekijöi�
tä. tämä olisi vain yksi amoraalinen tosiasia.
se, onko lihan syöminen eettistä, ei lainkaan
riipu tästä kehityshistoriallisesta taustasta.
saattaa olla, että sikojen teurastaminen ravin�
noksi on moraalisesti sietämätön käytäntö jo�
kaiselle kulttuurin henkiseksi jalostamalle yk�
silölle ja loukkaa eläinten oikeuksia, ja on sen
tähden epäeettistä. siihen, onko niin, ei minun
kuulu tässä ottaa kantaa.
on olemassa ihmisiä, joiden mielestä pahat
tahot �kuten kapitalistit tai poliitikot�� ovat syyl�
lisiä siihen, että ihmiskunta näyttää olevan tu�
hoamassa olemassaolonsa edellytyksiä �mm.
ekologia��. Monet pahoista tahoista vain hyö�
dyntävät niin sanottujen pienten ihmisten asen�
teita ja arvoja. suuri yleisö ei ole viaton. kuten
kanniainen tähdentää, markkinat pakottavat
kauppiaat �ja varmaankin esimerkiksi presi�
denttiehdokkaat�� ottamaan huomioon kulutta�
jien moraaliset tunteet ja asenteet. olettakaam�
me, että ihmiskuntaa ollaan johtamassa tuhoon.
uskokaamme, että markkinat ohjaavat tärkeäl�
lä tavalla yritysten �ja siten toki myös poliittis�
ten tahojen�� valintoja. näistä premisseistä seu�
raa loogisesti, että suuri yleisö �talouden ja
politiikan kuluttajapiirit�� on �suuressa määrin��
vastuussa siitä, mitä ihmiskunnalle ja maailmal�
le tapahtuu. pienen ihmisen valinnat, hänen
preferenssinsä, eivät ole ilman muuta �tosia tai
oikeita� niin, että ne jotenkin olisivat etiikan
annettuja ehtoja. taloudellisten käytäntöjen,
kuten yritysetiikan peruskysymys – muun mu�
assa kanniaisen löydösten perusteella – on
markkinoilla ilmenevien preferenssien eettinen
arviointi, arviointi moraalin näkökulmasta.
etiikka oikeastaan alkaa siitä, missä aletaan
arvostella tavaroiden ja aatteiden kuluttajien
moraalisia tunteita ja käsityksiä siitä, mikä on
oikein tai väärin.

Lopuksi
näyttää siltä, ettei kanniainen sittenkään ole
onnistunut vakuuttavasti pyrkimyksessään
aloittaa varsinaista eettistä keskustelua yritys�
ten ja elinkeinoelämän etiikasta. Hänen näkö�
kulmansa rationaalisen taloustoimijan �ho�o
oecono�icuksen), joka käyttää epärationaalis�
ten kuluttajien moraalitunteita ja �käsityksiä
omien amoraalisten tavoitteittensa hyväksi, ku�
ten taloudellista tulostaan parantaakseen.
tällä johtopäätöksellä en ollenkaan vähät�
tele kanniaisen panosta keskusteluun. Hänen
puheenvuoronsa ovat oikein otollinen alku tar�
vittavalle keskustelulle.
etiikka etiikkana alkaa vasta, kun tosiasioi�
ta katsotaan näkökulmasta, joka ei itse johdu
tosiasioista. ihminen ihmisenä on vain yksi
niistä tosiasioista, joita luonto tuottaa. siitä,
millainen ihminen on, ei itsessään johdu, miten
ihmisen pitäisi suhtautua siihen, millainen hän
on.
kiteytän kaiken sanomani yhteen ajatuk�
seen. Etiikka ei ole tieteellistä vaan poliittista.
se ei johdu siitä, miten asiat ovat, vaan siitä,
mikä on tärkeää. 
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