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holismista toipuneena soisin, et‑
tä tietoisuus Ameisenin kirjasta 
leviäisi laajalle lääketieteellisten 
asiantuntijapiirien ulkopuolelle. 
Kirjassa alkoholistin kovalla hin‑
nalla hankittu kokemus sairau‑
desta ja sen hoitokeinoista yhdis‑
tyy lääkärin analyyttiseen näke‑
mykseen samasta aiheesta.

Pelkästään Ameisenin kuvaus 
hänen sairautensa etenemisestä, 
siihen liittyvästä epätoivosta ja 
pelosta sekä vähittäisestä sosiaa‑
lisesta syrjäytymisestä on oivalta‑
vinta ja tarkkanäköisintä tekstiä, 
jota olen vähään aikaan aiheesta 
lukenut. Myös hänen havainton‑
sa alkoholismin erilaisista hoito‑

muodoista ovat varmasti antoi‑
saa luettavaa sellaiselle lukijalle, 
jolla ei ole näistä omakohtaista 
kokemusta. Lisäksi kirjan lopun 
liitteistä löytyy Ameisenin alku‑
peräinen Alcohol and Alcolism 
‑lehden artikkeli ja muuta bac‑
lofeeniin liittyvää tieteellistä tut‑
kimustietoa.

Mutta merkittävintä Ameise‑
nin kirjassa on tietysti hänen te‑
kemänsä koe ja sen tulokset. Jos 
hoito osoittautuisi toimi vaksi 
laajassa mitassa, alkoholisoitu‑
neen lääkärin puolivahingos‑
sa tekemä löytö mullistaisi käsi‑
tyksemme tästä kansantaudista 
ja siitä toipumisesta. Balcofeeni‑

hoidossa alkoholiriippuvaisuu‑
desta voisi vapautua yksinkertai‑
sen ja halvan lääkehoidon avulla 
yleislääkärin valvonnan alla.

Tällainen hoito asettaisi koe‑
tukselle muun muassa AA:n ja 
erilaisten psykoterapeuttisten 
suuntausten näkemykset siitä, 
että alkoholistin on toipuakseen 
muutettava koko elämänkäsityk‑
sensä ja ‑tapansa. Myös alkoho‑
listien vieroitushoitoa ja kuntou‑
tusta varten rakennettu hoitolai‑
tosjärjestelmä alkoholismiin eri‑
koistuneine spesialisteineen jou‑
tuisi arvioimaan ja perustele‑
maan olemassaolonsa oikeutuk‑
sen kokonaan uudelleen.
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Basam Books on julkaissut suo‑
mennoksen ruotsalaisen infor‑
maatiokonsultin ja kirjailijan 
Martin Melinin (s. 1969) teok‑
sesta Machiavelli för vår tid 
(2007). Kyseessä on renessanssi‑
ajan firenzeläisen Niccolo Ma‑
chiavellin (1469–1527) pää‑
teoksen Ruhtinaan (Il Principe, 
kirjoitettu 1513, julkaistu 1532) 
uudelleenluennasta 2000‑luvun 
liikkeenjohtajille.

Meillä Suomessa on yleen‑
sä totuttu ja jouduttu lukemaan 
klassikot alkuteoksina eli tekijän 
nimissä julkaistuna suomennok‑
sena. Ruhtinaaseen on tutustut‑
tu O. A. Kallion (Kariston klas‑
sillinen kirjasto, 1918) ja Aar‑
re Huhtalan (WSOY Taskutie‑
to, 1969) suomennosten ja esit‑
telyjen avulla. Molemmista on 

otettu 1990‑luvulla useampikin 
uusin tapainos.

Joku Machiavellistä enemmän 
innostunut on saattanut kehais‑
ta lukeneensa ”sen toisenkin kir‑
jan”, Kaarlo af Heurlinin suo‑
mentaman koosteen Valtiolli-
sia mietelmiä (WSOY, 1958). 
2000‑luvulla on markkinoil‑
le tullut kolmaskin teos, Pek‑
ka‑Erik Korvelan suomentama 
1300‑luvun luccalaista hallitsi‑
jaa käsittelevä Castruccio Castra-
canin elämä (Eurooppalaisen fi‑
losofian seura, 2005).

Suomeen ei ole kotiu tunut 
muualla tuttu perinne tehdä 
klassikoista selitysteoksia, ei edes 
akateemisissa opinnoissa pakol‑
lisina tentittävistä teoksista. Ly‑
hennelmät ja ”oikeaan luku‑
tapaan” opettavat teokset ovat 

huonossa maineessa, vaikka nii‑
tä ei edes ole tarjolla. Tämä ei 
tietenkään tarkoita, ettei vaadit‑
tuja ”oikeita lukutapoja” olisi ol‑
lut olemassa. Ne elävät oraalise‑
na traditiona.

Machiavellin Ruhtinasta on 
ollut tapana lukea kahdesta eri 
lähtökohdasta, joko oppaana 
tulevalle hallitsijalle tai paljas‑
tuskirjana kansalle siitä, millai‑
sia keinoja heidän hallitsemisek‑
seen käytetään. Vaikka kirja on 
muodollisesti omistettu Lorenzo 
de’ Medicille, Machiavellin ase‑
ma virkamiehenä mahdollistaa 
molemmat tulkinnat.
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Martin Melin lähtee siitä, että 
Ruhtinas on opas johdolle. Alai‑
setkin toki saavat kirjaan tutus‑
tua: esipuheessa hän osoittaa sa‑
nansa ”sinulle, nykyajan ruhti‑
nas tai orja”.

Julkaisuaikaan Ruhtinaan suo‑
rasukaisuus puhutti paljon ja te‑
osta pidettiin suorastaan moraa‑
littomana. Eettisiä ohjeita ”oi‑
kein” toimimiseen teoksesta ei 
löydäkään. Vuonna 1559 teos 
päätyikin katolisen kirkon kiel‑
lettyjen kirjojen listalle.

Melin pesee kätensä näistä 
Machiavellin moraalittomuuk‑
sista. Hän vain nykykielistää, 
toistaa ja tekee yhteenvedon, 
executive summaryn. Melin myös 
pahoittelee, että kaikki termit ei‑
vät enää nykyaikana ole poliitti‑
sesti korrekteja. Räikeimmät hän 
on muuttanut, palkkamurhaajan 
konsultiksi ja tappamisen erot‑
tamiseksi – tosin näiden kahden 
termin muuttamisen selittämi‑
nen on tarkoitettu enemmän al‑
kukevennykseksi kuin varsinai‑
seksi lukuopastukseksi. Ruhti-
naan muuttamista johtajaksi tai 
muita nykyaikaistuksia ei selvi‑
tellä.

Liikkeenjohdon suosikiksi 
Machiavellin ja Ruhtinaan lienee 
nostanut se, että teoksessa käsi‑
tellään paljon sotataitoa. Tun‑
nettuahan on, että johtajistossa 
suosittua on vanhojen sotateo‑
reetikkojen, kuten Sunzin (van‑
hemman litterointitavan mu‑
kaan Sun Tzu), Clausewitzin ja 
Liddell Hartin, lukeminen. Täs‑
sä mielessä sotilaallisen termis‑
tön muuttaminen vie mukanaan 

suuren osan teoksen viehättä‑
vyydestä. Sotilaallisten operaa‑
tioiden sijaan Melin kertoo yri‑
tyskaupoista; pääkappaleiden al‑
kuun otetut sitaatit Aarre Huh‑
talan suomennoksesta muistut‑
tavat kuitenkin, mistä Machia‑
velli kirjoitti. Kaiken Machiavel‑
lin käyttämän historiallisen esi‑
merkkiaineiston Melin on jättä‑
nyt pois.

Melinin teksti todellakin 
muistuttaa raporttia tai tiivistel‑
mää. Lyhyet kappaleet, runsas 
otsikointi ja ranskalaisin viivoin 
(palloin, numeroin) luetteloimi‑
nen tekevät teoksesta raskaan lu‑
kea kannesta kanteen. Siksi on‑
kin parempi lukea alkuteos, jos 
haluaa saada selville, millainen 
kirja Ruhtinas on. Sivumääril‑
täänhän tiivistelmä ja alkuteos 
ovat suurin piirtein samaa luok‑
kaa, Huhtalan suomennos jopa 
lyhyempi (106 s.). Tosin teokset 
ovat graafiselta asultaan ääripäi‑
tä, suomennos on erittäin tiuk‑
kaan ja Melinin tiivistelmä väl‑
jästi taitettua tekstiä, joten sivu‑
määrävertailu ei ole reilu.

2000‑luvulla paljon toistel‑
tu ajatus ”yritys toimii eettises‑
ti silloin, kuin se tuottaa voittoa” 
paljastuu hyvin machiavellimai‑
seksi. Sekä alkuperäinen että Ny-
kypäivän Machiavelli korostavat 
asetetun päämäärän saavuttamis‑
ta. Lopputulos määrittää moraa‑
lin, eivät käytetyt keinot.

Muun muassa Melinin tii‑
vistelmän luvussa ”Onko pak‑
ko noudattaa sääntöjä?” selvite‑
tään, että sääntöjen rikkominen 
on hyväksyttävää silloin, kun se 

on välttämätöntä oman valta‑
aseman säilyttämiseksi tai lujit‑
tamiseksi. Jos rikkominen ei ole 
kannattavaa tai välttämätöntä 
tavoitteen kannalta, niin on pa‑
rempi pysyä lainkuuliaisena.

Avoimesti moraalisia tai ju‑
ridisia lakeja ei kuitenkaan voi 
halventaa. Siksi imagoa on vaa‑
littava yritysviestinnällä hartau‑
della, jotta uskottava ja hyvä jul‑
kisivu säilyisi. Pohjoismaisen so‑
pimusyhteiskunnan kasvatti Me‑
linkin on hämillään tällaisen aja‑
tuksen äärellä: ”On tyystin eri 
asia, että on hyvä.”

Melin päätyykin kirjansa vii‑
meisellä sivulla dilemmaan, ke‑
nelle kirja on suunnattu. ”On‑
ko kansaa kohdeltava lempeästi, 
jotta se voisi hyvin, vai ainoas‑
taan siksi, että ruhtinas voisi hy‑
vin?” Lukija jätetään pohtimaan 
tätä ja sitä, pitäisikö lainkaan ot‑
taa neuvoja viisaalta, jonka ”mo‑
raalinen kompassi” on näin to‑
taalisesti hukassa.

Nykypäivän Machiavelli on 
kiireisen ihmisen selailuteos. Sii‑
tä löytää nopeat tärpit pohdin‑
tojen pohjaksi. Kaikkein kiirei‑
simmille lukijoille Melin tiivis‑
tää Ruhtinaan opetukset kah‑
deksi lauseeksi: 1) Toimi joka ti‑
lanteessa, kuten sinun odotetaan 
toimivan ja 2) Luota ainoastaan 
itseesi. Tämä ensimmäinen koh‑
ta tullee ymmärtää niin, että so‑
pimusyhteiskunnassa niin joh‑
tajien kuin henkilöstönkin ole‑
tetaan noudattavan sopimuksia. 
Mutta tipoittain ja loikkien lu‑
kevalle se ei tule selväksi.


