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Jakautuvan yhteiskunnan ongelmat ja 
demokratiaystävällinen dialogi 

Galbraith, John K. (1992): The Culture of 
Contentment. Boston, Houghton Mifflin. 

Hirschman, Albert O. (1991): The Rhetoric 
of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy. 
Cambridge, Belknap Press. 

Nämä kaksi teosta ovat ajankohtaisia suomalai
sen yhteiskunnan nyky tilan kannalta. Edellinen 
on tekijänsä purevan tarkkanäköinen ja ironial
la höystetty arvio läntisten teollisuusmaiden 
nykyisistä talousvaikeuksista. John Galbraithin 
kuvaus tuntuu sopivan häkellyttävän hyvin 
myös suurtyöttömyyden kourissa kamppaile
vaan Suomeen, jossa keskeinen ongelma näyt
tää olevan nimenomaan yhteiskunnan jakautu
minen "putoajiin, pärjääjiin ja etenijöihin" 
sosiologi Pekka Kososen käyttämää luonneh
dintaa lainatakseni. Toinen teoksista taas käsit
telee nimenomaan talous- ja yhteiskuntapoliit
tista keskustelua, jota meidänkin maassamme 
on käyty vilkkaasti viime aikoina. Albert 
Hirschmanin näkemyksillä voisi olla terveh
dyttävä sekä terästävä vaikutus autoritaariseksi 
ja yhteen ainoaan totuuteen nojautuvaksi väite
tylle suomalaiselle keskustelulle. 

Kanadalaissyntyinen Harvardin yliopiston 
emeritusprofessori John Galbraith tarkastelee 
teoksessaan läntisten. teollisuusmaiden talous
vaikeuksien taustaa ja seurauksia. Hänen joh
topäätöksensä on se, että julkisen vallan inter
ventio talouteen on väistämätön ongelmien 

ratkaisemiseksi, ja hän väittää myös, että 
1980-luvun spekulaatio aallon ylilönnit olisi 
vältetty oikein ajoitetuillaja yhteiskunnallisesti 
vastuullisilla säätely toimilla. Galbraith kirjoit
taa: "1990-luvun alun kaltaisen talouslaman 
oloissa on vahvoja perusteita paitsi matalalle 
korkokannalle niin myös julkisten menojen li
säykselle erityisesti teiden, siltojen, lentokent
tien rakentamiseen ja muihin kansalaisten 
tarpeisiin sekä myös työttömyyskorvauksiin ja 
toimeentulotukeen, jotka työllistävät tai suoje
levat työttömiä sekä niitä, joihin kohdistuisi 
muuten päinvastainen vaikutus" (s. 178). Kuu
lostaa paradoksaaliselta aikana, jolloin julkisia 
säätely järjestelmiä on purettu systemaattisesti 
ja usko markkinajärjestelmän itseohjautuvuu
teen on ollut mitä korkein. Toisaalta tuulet 
yhteiskuntapolitiikassa ovat viime aikoina ol
leet kääntym'ään päin niin reaganismin jälkei
sissä Yhdysvalloissa kuin thatcherismin jälkei
sessä 1so-Britanniassakin. 

Galbraithin johtopäätökset perustuvat Ro
nald Reaganin hallinnon jälkeensä jättäneen 
maan arkipäivään: Yhdysvaltojen funktionaali
nen alaluokka kasvoi. Alaluokan jäseniä ovat 
siirtotyöläiset ja suurkaupunkien slummien 
köyhät, joista monet ovat muun kuin valkoisen 
rodun edustajia ja joiden jatkuvana uhkana on 
työttömyys, kodittomuus tai rikollisuus. Kansa 
jakaantui mukavuudessa eläviin ja kelkasta 
pudonneisiin, jotka tavallisesti ovat jääneet 
paitsi kaikista sosiaali- ym. etuuksista. Galb-
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raithin mukaan kaikissa teollisuusmaissa on 
alaluokka. He ovat juuri likaisten, huonosti 
palkattujen ja raskaiden töiden tekijöitä, joita 
tarvitaan, jotta tyytyväinen enemmistö voisi 
jatkaa mukavaa elämäänsä. 

Alaluokalta on puuttunut ja puuttuu poliitti
nen vaikutusvalta: yleensä alaluokan väki ei 
äänestä. Poliittinen valtaeliitti on ajanut vain 
mukavuudessa ja taloudellisessa hyvinvoinnis
sa elävän tyytyväisen enemmistön asiaa. 
Köyhien viimeistä turvaa julkista sektoria on 
pidetty taakkana. Kun liittovaltion budjettiva
jeet asevarustelun kiihtyessä kasvoivat, kasvoi
vat myös paineet julkisten menojen leikkauk
siin. Galbraith kirjaa hurjia lukuja: USA:n 
varustelumenot kasvoivat 1980-luvulla 206 
miljardista dollarista 314 miljardiin (s. 126), ja 
Yhdysvallat käytti vuosikymmenellä 5.2-6.5 
prosenttia bruttokansantuotteestaan asevaruste
luun, kun esimerkiksi Saksa käytti samana 
aikana puolet vähemmän ja Japani vähemmän 
kuin yhden prosentin (s. 119). 

1980-luvun alun "tarjonnan taloustiede" 
Lafferin käyrineen sai Charles Murraylta täy
dennyksen sosiaalipolitiikan ohjelmaan: rikkaat 
tarvitsivat veronalennuksia ja yhteiskunnan 
tukea köyhille oli leikattava yritteliäisyyden 
kannustamiseksi. Seuraukset alkoivat näkyä. 
Vuosina 1978-1988 köyhyysrajan alapuolella 
elävien määrä lisääntyi USA:ssa 24.5 miljoo
nasta ihmisestä 32 miljoonaan (s. 107). Julkis
ten menojen leikkaukset ovat iskeneet todella 
nimenomaan heikkoihin ja huonoimmassa 
asemassa oleviin. 

Sosiologi Matti Kortteinen voi olla oikeassa 
todetessaan, ettei ole kyse tyytyväisyyskulttuu
rista vaan vähenevistä työpaikoista käytävän 
kilpailun kovenemisesta: kamppailu asemien 
säilyttämisestä kiristyy ja jatkuva putoamisen 
uhka koskee yhä useampia. Kuitenkin John 
Galbraithin näkemykset alaluokasta näyttävät 
pätevän, sillä alaluokka näyttää paisuvan myös 
Länsi-Euroopassa idästä puhumattakaan. On 
myös niin, ettei työpaikkansa tai virkansa 
säilyttäneillä ole välttämättä hätäpäivää. Toinen 
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asia on sitten se, millaista yhteiskuntaa kohti 
tällainen kehitys vie. Onko yhteiskunnan ja
kaantumisessa kyse sosiaalisesta aikapommis
ta? 

Erinomaisten yhteiskuntatieteiden oppihis
toriaa koskevien tutkielmien (esim. Hirschman 
1977, 1982 ja 1986) kirjoittajana kunnostautu
nut saksalaissyntyinen Albert Hirschman on 
julkaissut tämän päivän suomalaisen keskuste
lunkin näkökulmasta merkittävän teoksen. 
Siinä hän käsittelee "taantumuksellisen" retorii
kan kolmea pääteesiä, joilla on vastustettu 
yhteiskunnallisia uudistuksia. Hänen tarkaste
lunsa identifioi argumentteja käyttäneitä kirjoit
tajia ensinnäkin heti Ranskan vallakumousta 
seuranneelta ajalta (yksilön vapaus), toiseksi 
yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta käydyn 
yhteiskunnallisen kamppailun ajalta vuosisadan 
vaihteesta (demokratian läpilyönti) ja kolman
neksi toisen maailmansodan jälkeiseltä hyvin
vointivaltion rakentamisen ajalta. 

Ensimmäinen konservatiivien teesi on se, 
että pyrkimykset ohjata yhteiskuntaa haluttuun 
suuntaan uudistuksilla johtavat täysin päinvas
taisen suuntaiseen "luonnottomaan" kehityk
seen (perversity thesis). Tätä luonnottomuus
teesiä ovat käyttäneet mm. Edmund Burke 
Ranskan vallankumouksen jälkeisellä ajalla, 
Herbert Spencer äänioikeuskamppailun aikana 
sekä Jay Forrester sekä Charles Murray hyvin
vointivaltion rakentamista arvostellakseen. 
Luonnottomuus-teesi on taloustieteilijöille tut
tu, sillä se liittyy tieteenalan perustaviin opin
kappaleisiin eli siihen, miten kysyntä ja tarjonta 
määräävät hinnan itse-säätelevillä markkinoilla. 
Puuttuminen markkinoiden toimintaan esimer
kiksi minimipalkkalainsäädännöllä tai vuok
rasäännöstelyllä tuottaa vastakkaisen tuloksen 
kuin mihin pyritään. Vaikka John Maynard 
Keynes ja keynesiläiset ovat hyväksyneet tämän 
mikroteoreettisen peruslähtökohdan, he ovat 
puolustaneet interventionismia makropolitiikas
sa: talous voi päätyä alityöllisyystasapainoon, 
johon liittyy tuotannontekijöiden ylikapasiteet
ti. 



Toisen teesin mukaan kaikki pyrkimykset 
muuttaa yhteiskuntaa ovat turhia (futility thesis) 
eli eivät vaikuta yhteiskunnan syvärakenteisiin. 
Tätä väitettä ovat käyttäneet Ranskan vallanku
mouksen jälkeen Alexis de Tocqueville, vuosi
sadan vaihteessa italialaiset Vilfredo Pareto ja 
Gaetano Mosca sekä viimeisimmässä vaiheessa 
yhdysvaltalaiset taloustieteilijät Martin Felds
tein, George Stigler ja Gordon Tullock. 
Luonnottomuus-teesin ja turhuus-teesin välinen 
ero käy hyvin ilmi kansantaloustieteen sisäi
sistä kehityskuluista viime aikoina. 1970-luvun 
monetaristiset ja rationaalisten odotusten kou
lukunnan hyökkäykset keynesiläisyyttä vastaan 
muotoiltiin usein pikemmin turhuus-teesiä kuin 
luonnottomuus-teesiä 'hyväksi käyttäen: kriiti
kot väittivät, ettei keynesiläisillä säätely toimen
piteillä ollut mitään vaikutusta, jos ne kyettiin 
ennakoimaan. 

Kolmannen teesin (jeopardy thesis) mukaan 
ehdotettuihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin 
sisältyy aina vaikeasti hyväksyttäviä kustan
nuksia tai seurauksia. Näin ollen ne ovat yhteis
kunnallisesti vaarallisia. Tällaista kantaa ovat 
edustaneet äänioikeus-vaiheessa George Can
ning sekä Robert Lowe ja hyvinvointivaltiokes
kustelussa Friedrich von Hayek sekä Samuel 
Huntington. Tätä vaarallisuus-teesiä ei Hirsch
manin mukaan esitetty vielä keskusteltaessa 
kansalaisvapauksista Ranskan vallankumouk
sen jälkeen. 

Lopuksi Hirschman päätyy - omaksi yllä
tyksekseen - huomaamaan, että aivan vastaa
vanlaisia mutta päinvastaisia argumentteja ovat 
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käyttäneet "edistykselliset" yhteiskunnallisten 
uudistusten kannattajat. Hänen johtopäätök
sensä on se, että yhteiskunnallisessa keskuste
lussa tulisi pyrkiä avoimeen keskusteluun ja 
"demokratialle ystävälliseen " dialogiin. 

Hirschmanin teos on malliesimerkki onnis
tuneesta tavasta soveltaa retoriikan tutkimusta 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän laajentaa 
Donald McCloskeyn ja Arjo Klamerin taloustie
teessä käynnistämää retoriikka-keskustelua 
talous- ja yhteiskuntapolitiikan tarkasteluun. 
Lisäksi hänen tarkastelunsa liittyvät keskeisten 
ja ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen 
kompakteihin kysymyksenasetteluihin. Hirsch
man onnistuu valaisemaan yhteiskunnallisen 
keskustelun luonnetta ja ongelmia merkittävällä 
tavalla. 
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