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Adam Smith ja
”näkymätön käsi”
Erkki Mäentakanen
KTK

adam smith (1723–1790) oli oman aikansa

tieteellisen maailmankuvan rakentamiseen ja
optimistiseen valistamiseen suuntautuva ajatte
lija, jonka mielenkiinnon kohteena olivat mm.
teologia, moraalifilosofia, kansantalous, poli
tiikka ja oikeusjärjestys. Hän oli moniottelija tai
aikansa ”poikkitieteilijä” siitä huolimatta, että
hän kehitti teorian työnjaosta. Häntä on sanot
tu taloustieteen isäksi, mutta hän pyrki ymmär
tämään ihmisten elämää taloudenpitoa laajem
min tosin antaen tälle suuren merkityksen.
Paitsi taloustieteeseen smith on vaikuttanut
myös sosiologiaan ja yhteiskuntafilosofiaan.
Hänen työnsä tapahtui aikana, jolloin teollinen
vallankumous sai vauhtia lähteä irtautumaan
vanhoista rakenteista ja jolloin työn tuottavuu
den kasvu teknisen edistymisen ja pääomien
lisääntymisen myötä loi edellytyksiä laajenevil
le markkinoille. Hänen ajattelunsa ja sen herät
tämä keskustelu vaikutti konkreettisesti hallit
sijoiden ja hallitusten politiikkaan vielä pitkäl
le 1800luvulla ja on yhä läsnä taloutta ja yh
teiskuntaa koskevassa keskustelussa valistuksen
ajan perintönä ja edistysuskon jatkajana. sitä
alettiin myös kritisoida teollisen kehityksen ai
heuttamien inhimillisten ja sosiaalisten ongel

mien, mutta myös Britannian sen aikaisen ta
loudellisen vaikutusvallan vuoksi.
smith esitti kuuluisan luonnehdintansa nä
kymättömästä kädestä teoksessaan moraalifilo
sofiasta (1759). toisessa ja tunnetuimmassa
pääteoksessaan ja tavallaan ohjelmajulistukses
saan Kansojen varallisuus (1776) hän mainitsi
sen vain kerran hieman toisesta näkökulmasta
käsitellessään kaupan esteiden vahingollisuut
ta. Myös tähtitieteen historiasta kirjoittaessaan
smith käytti samaa sanontaa. Hänen ajattelun
sa on edelleen monissa kohdin mielenkiintois
ta, ei vähiten siksi, että ”näkymätön käsi” on
elänyt jo 250 vuotta ja että siihen palataan yhä
uudelleen.

Moraaliset tunteet
Näkymättömän käden näkökulmasta smith
herättää kautta aikojen keskustellun kysymyk
sen yksityisen ja yleisen edun suhteesta ja yh
teensopivuudesta ja sovittamisesta. Hän oli
aikansa tieteellisen, nimenomaan luonnontie
teellisen ajattelun innoittama systeeminraken
taja. Hän pyrki selittämään ihmisten moraalisia
tunteita ja niiden ja muuttuvan maailman suh
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teesta kutoutuvaa kokonaisuutta ja luonnon
mukaisuuttakin.
smith toteaa, että ”toimimalla moraalisten
kykyjemme määräämällä tavalla me käytämme
välttämättä tehokkaimpia keinoja ihmiskunnan
onnellisuuden edistämiseksi”( smith/Haakon
sen 2002, 193). Moraali oli hänelle tavallaan ja
viime kädessä ihmismielten välistä vuorovaiku
tusta. tähän taas hänen ajattelussaan antaa
mahdollisuuden ”sympatia” eli kykymme eläy
tyä toisten ihmisten tarkoituksiin, tarkoituksel
liseen elämään, sekä toisaalta ”puolueeton
tarkkailija”, jonka voidaan kuvitella asuvan jo
kaisen ihmisen sisällä ja joka on hyvin infor
moitu. Näiden kahden, ihmismielen luoman
kyvyn tai ominaisuuden – ulkoisen ja sisäisen
tarkkailijan yhteispeli – saa aikaan keskinäisen,
asiallisuuteen tai sopivuuteen ja pohjimmiltaan
järkevyyteen, perustuvan sopeutumisen muo
dostaman moraalisen kentän ja moraaliset ra
kenteet, jotka ovat vuorovaikutuksessa politii
kan, lakien ja talouden kanssa. smith kuitenkin
huomauttaa, kuinka altis tällainen tarkkailija
on todellisessa elämässä korruptoitumaan ja
olemaan puolueellinen. tarkkailijat lieneekin
käsitettävä hänen ajattelunsa välineiksi, joiden
suhde todellisuuteen on ”sumea”.
smith lähestyy aihepiiriämme tarkastelles
saan ihmisen omaa, harkittua etua heijastavan
hyödyn vaikutusta hyväksymisen tunteeseen
(smith/Haakonsen 2002, 209–226). Hän kysyy,
miksi hyöty tai hyödyllisyys miellyttää meitä.
kuuluisaan ja kunnioittamaansa aikalaiseen
david Hume’iin (1711–1776) viitaten hän to
teaa, että minkä hyvänsä esineen hyödyllisyys
miellyttää sen haltijaa, koska se alinomaa muis
tuttaa häntä siitä ilosta tai mukavuudesta, jota
se soveltuu edistämään.
Hyöty sinänsä ei ole riittävä vaan nimen
omaan soveltuvuus (”fitness”) saada aikaan
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tavoiteltu tulos. se on asioiden järjestämistä
niin, että mukavuus lisääntyy. Välineellisyyden
korostamisella on mielenkiintoisia yhteyksiä
myös tekniikan kehittämiseen, joka oli oleelli
nen osa teollista vallankumousta ja siitä alka
nutta kiihtyvää muutosta mukavuutemme lisää
miseksi mitä moninaisimmin keinoin. Puuhailu
teknisten laitteiden kokeilussa ja rakentelussa
sinänsä saattaa olla yhtä lailla uteliaisuuttamme
ruokkiva mielihyvätekijä. smith kiinnittää huo
miota myös siihen, miten soveltuvuus erilaisiin
tarkoituksiin on tuottanut joukoittain kaiken
laisia pikkuesineitä ja rihkamaa, joiden hyöty
on loppunut nopeasti, kun soveltamisen lyhyt
viehätys on ohi. tekniikkaan sinänsä tai sen
muutosvoimaan yhteiskunnassa hän ei sen si
jaan kiinnittänyt paljonkaan huomiota.
tarpeiden ja hyödyn monipuolisuuden ohel
la smithin jatkotarkastelussa ajatuksia herättää
nytkin ajankohtainen ilmiö hyödyn tai pikem
minkin hyödykkeiden, rikkauksien ja mahta
vuuden merkitsemän mukavuuden ja vaikutus
vallan epätasaisesta jakaantumisesta ja sen
seurauksista samoin kuin kysymys väestön ikä
rakenteesta: Milloin erot ja niihin liittyvät esi
kuvat, asenteet ja odotukset ovat ponnistelui
hin ja yrittämiseen, taloudelliseen ja sosiaali
seen nousuun, innostavia, milloin turhauttavia,
ärsyttäviä tai passivoivia ja milloin ne aiheutta
vat epävakautta yhteiskunnassa ja milloin kor
jaavia toimenpiteitä?
smith huomauttaa, että nuoret, terveet ja
vain niukasti toimeentulevat pyrkivät kuro
maan umpeen sitä kuilua, joka vallitsee heidän
ja rikkaiden välillä. Vanhempien ja raihnaisem
pien into hiipuu eivätkä he enää tavoittele niitä
materiaalisia hyötyjä ja mukavuuksia, joita he
ennen olivat arvostaneet ja joista he olivat mo
tivoituneet. He kiinnittävät huomion omaan
tilaansa eivät toisten vaurauteen ja pohtivat
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sitä, mikä todella ja loppujen lopuksi enää
puuttuu heidän onnellisuudestaan:
Valta ja rikkaudet...ovat valtavia kudelmia, joi
den aikaansaamiseen tarvitaan eliniän kestävä
työ, kudelmia, jotka uhkaavat joka hetki lannis
taa niiden parissa viipyvän henkilön ja jotka, niin
kauan kuin ovat ehjiä – vaikka voivatkin suojella
häntä joiltakin pienemmiltä epämukavuuksilta
– eivät kuitenkaan voi suojata häntä vuodenai
kojen ankarammilta koettelemuksilta. Ne pitävät
loitolla kesän kuurot mutteivät talven myrskyjä
ja jättävät hänet aina yhtä paljon ja joskus enem
män kuin aikaisemmin alttiiksi ahdistukselle,
pelolle ja surulle, taudeille, vaaroille ja kuole
malle (smith/Haakonsen 2002, 214).

Näkymätön käsi
smith huomauttaa kuitenkin, että me harvoin
katselemme asioita tästä filosofisesta näkökul
masta. terveenä ja paremmalla tuulella olles
samme mielikuvituksemme näkee vaurauden
tuomat mukavuudet miellyttävässä valossa, ja
me epämääräisesti samaistamme ne ympäril
lämme vallitsevaan järjestykseen, siihen kuulu
van systeemin ja talouskoneiston toimintaan.
Hän pitää hyvänä, että luonto saa meidät tällä
tavalla tuntemaan: ”juuri tämä huijaus aktivoi
ihmiskunnan uurastuksen ja pitää sen jatkuvas
sa liikkeessä. tämä sai ihmiset viljelemän alun
perin maata, rakentamaan taloja, perustamaan
kaupunkeja ja yhteisöjä ja keksimään ja kehit
tämään kaikkia niitä tieteenhaaroja ja taiteita,
jotka jalostavat ja kaunistavat ihmiselämää...”
(smith/Haakonsen 2002, 214–215). smith pu
huu tässä myös talouden sivistävien vaikutus
ten puolesta.
Hän jatkaa varallisuuserojen aiheuttaman
jännitteen ja hyödyn hyväksymisen tunteen tar
kastelua ja siirtää näkökulmansa tuotannon ja
tuottavuuden puolelle ottaen esimerkin ajal

leen ja silloin myös teorialle keskeisestä elinkei
nosta ja elämänmuodosta, maataloudesta, ja
sen tuottamasta ylijäämästä. kun viljelijä tuot
taa enemmän kuin omaan fyysiseen tarpeeseen
sa, ”syö silmillään enemmän kuin suullaan”,
hänen on pakko jakaa ylijäämä paitsi lähimmil
le huolenpitäjilleen myös niille, jotka hankkivat
ja pitävät järjestyksessä hänen upean kartanon
sa ja kaikki ne esineet ja rihkamatkin, joita käy
tetään suuruuden ja mahtavuuden taloudessa.
kaikki nämä ihmiset saavat siten hänen
ylellisyydestään ja oikuistaan sen osan elämisen
välttämättömyyksistä, joita he olisivat turhaan
odottaneet hänen humaanisuuteensa tai oikeu
denmukaisuuteensa luottaen:
Vaikka rikkaat tarkoittavat vain omaa muka
vuuttaan, vaikka ainoa tavoite, jota he odottavat
tuhansien palkkaamiensa ihmisten työstä, onkin
ainoastaan heidän oman turhamaisuutensa ja
kyltymättömien halujensa tyydyttäminen, he ja
kavat köyhien kanssa kaikkien aikaansaamiensa
parannusten tuotokset. Heitä ohjaa näkymätön
käsi saaden elämän välttämättömyydet jakautu
maan lähes samalla tavalla kuin jos maa olisi
jaettu yhtä suuriin osuuksiin kaikkien sen asuk
kaiden kesken, ja siten tarkoittamatta sitä ja tie
tämättä sitä he edistävät yhteiskunnan etua ja
tarjoavat voimavaroja lajin lisääntymiselle
(smith/Haakonsen 2002, 215).

david ricardo (1772–1823 ) kehitteli myöhem
min smithin ajattelua ja tarkensi mm. kansan
tuotoksen jakaantumista maanomistajien, kapi
talistien ja työläisten kesken. järjestys, systeemi
ja taloudellisen koneiston toiminta siinä sekä
kilpailu ja ponnistelut ihmisosan parantamisek
si ja niiden tulokset perustuivat smithin näkö
kulmasta, ihmisestä itsestään katsottuna hyödyn
hyväksymiseen sekä suurten ja pienten, rikkai
den ja köyhien, nuorten, varttuneiden ja iäkkäi
den välisten mukavuuserojen aiheuttamaan
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jännitykseen ja motivaatioon niiden kaventami
seksi tai säilyttämiseksi sekä toisaalta muka
vuushalujen ja tarpeiden ja turhamaisuudenkin
kirvoittamaan pontimeen tehdä jatkuvia paran
nuksia, innovaatioita, niiden tyydyttämiseksi; ja
siihen, että näiden parannusten aikaansaama
tuotos jakaantui koko yhteiskuntaa hyödyttä
vällä tavalla, ilman että yhteistä hyvää kukaan
olisi sinänsä tarkoittanut tai tavoitellut.
Varallisuus ja mukavuuserojen sekä niiden
aikaansaaman kasvuliikkeen taustalla oli yh
teiskunnan järjestys ja hierarkkisuus sinänsä,
joka smithin aikana kaikkine säätyeroineen oli
hyvin selvä. tätä hän piti systeemin luonnolli
sena ja vakauttavana osatekijänä. taloudelle
hän antoi kehitysprosessissa suuren painon.
ihmisluonto ja niukkuus olivat puolestaan ta
louden liikkeelle panevia perustekijöitä.
Hyödyn aiheuttamaa hyväksymisen tunnet
ta käsitellessään smith puuttuu myös kysymyk
seen, mikä saa sellaiset instituutiot näyttämään
suositeltavilta, joiden tarkoituksena on edistää
yleistä hyvinvointia. tässäkin hän pohtii väli
neellisyyden ja toiminnan tuloksellisuuden vä
listä suhdetta todeten, että joskus näytämme
arvostavan keinoja enemmän kuin tavoitetta,
siitä huolimatta että julkisten instituutioiden
ainoa käyttötarkoitus on niiden vaikutuspiiris
sä elävien ihmisten onnellisuuden edistäminen.
olemme hänen mukaansa usein innokkaita
edistämään kanssaihmistemme onnellisuutta
enemmänkin siitä näkökulmasta, että haluam
me täydellistää ja parantaa tiettyä järjestynyttä
systeemiä kuin mistään välittömästä tunteesta
ihmisten kärsimyksiä tai nautintoja kohtaan.
Hallitsemisen halun, hallitsemisen tarpeen
ja yleisen edun suhde on mielenkiintoinen. Mi
kään ei smithin mielestä pyri edistämään ylei
siin asioihin tuntemaamme viehtymystä (”pub
lic spirit”) niin paljon kuin politiikan, eri halli
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tusjärjestelmien ja niiden etujen ja epäkohtien
tutkiminen. ”syvälliset selvitykset, jos ne ovat
tarkkoja, järkeviä ja käytännöllisiä, ovat kaikis
ta spekulatiivisista töistä hyödyllisimpiä...Vä
hintäänkin ne ovat avuksi voimistamaan ihmis
ten tunteita julkisia asioita kohtaan ja herätte
levät heitä etsimään keinoja yhteiskunnan on
nellisuuden edistämiseksi” (smith/Haakonsen
2002, 218). smith ei sivuuttanut toimivien ins
tituutioiden merkitystä taloudelliselle ja muul
le edistykselle, ja hänen aikanaan ja sen jälkeen
esimerkit ja vertailut Britannian ja Mannereu
roopan maiden ja yhteiskuntien välillä olivat
mukana keskustelussa ja politiikassa. Niin ne
ovat nykyäänkin hyvin monimuotoisessa maail
massa.
tunnetuimmassa Kansojen varallisuus teok
sessaan smith siirtyy tarkastelemaan ”hyödyke
maailmaa” ja konkreettisemmin julkisen vallan
ja yksityisen taloudenpidon suhdetta. sen nel
jännessä osassa hän käsittelee kansantalousjär
jestelmiä: kauppajärjestelmän periaatteita, ul
komailta tapahtuvan tavaratuonnin rajoituksia
sekä epäedullisella kauppataseella perusteltuja
erityisrajoituksia. Hänen näkökulmansa on ta
louspoliittinen eli talous, joka pyrkii rikastutta
maan sekä kansan että hallitsijan. Hän vyöryt
tää argumentteja ja esimerkkejä kaupan vapau
den puolesta välttämättömänä edellytyksenä
varallisuuden kasvulle ja avartaa näkymättömän
käden vaikutuspiiriä ulkomaankauppaan val
tioiden välillä: ”kauppiaat tiesivät tarkalleen,
miten se heitä itseään rikastutti, mutta siihen ei
kuulunut tieto siitä, millä tapaa se rikastutti
maata. tätä he eivät millään tavalla ottaneet
huomioon, paitsi milloin heillä oli aihetta vedo
ta maahansa ulkomaankauppaa koskevien la
kien muuttamiseksi” (smith/kaila 1933, 524).
smith argumentoi sen puolesta, että paik
kakunnat, joiden välillä ulkomaankauppaa käy
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dään, hyötyvät siitä, kun kotimarkkinoiden
ahtaus ei ole estämässä työnjaon kehittymistä.
tuonnin rajoituksista puhuessaan ja niitä vas
tustaessaan hän pohtii samalla pääoman käyt
töä, sen työllistämismahdollisuuksia ja hakeu
tumista eri maihin ja paikkoihin. kaupan sään
nöstelyn hän näkee vinouttavan yhteiskunnan
tuotantoelämää: jokainen yksilö pyrkii löytä
mään edullisimman käytön valitsemalleen pää
omalle ja pitää silmällä omaa etuaan, mutta
tämä saa hänet välttämättä antamaan etusijan
sille käytölle, joka on yhteiskunnalle edullisin.
tähän liittyen smithin näkemyksenä on
eräänlainen ”läheisyysperiaate” eli se, että voi
ton ollessa likipitäen yhtä suuri, jokainen yksi
lö on taipuvainen käyttämään pääomaa tavalla,
joka todennäköisesti tukee parhaiten kotimaan
tuotantoelämää ja pyrkii pakostakin ohjaamaan
tätä tuotantoelämää niin, että sen tuoton arvo
olisi mahdollisimman suuri. kotimaassa pää
oma on lisäksi parhaiten hänen omassa valvon
nassaan. tämä luonnollisesti tapahtuu voiton
tähden, ja työnantaja pyrkii näin ollen käyttä
mään pääomaansa sellaisen tuotannonhaaran
kannattamiseen, jonka tuoton arvo on toden
näköisesti suurin.
Hän ei kylläkään yleensä pyri edistämään yleistä
etua eikä tiedä, miten paljon hän sitä edistää.
antamalla kotimaan tuotantoelämän edistämi
selle etusijan ...hän etsii vain omaa turvallisuut
taan, ja ohjaamalla tätä tuotantoelämää sillä ta
paa, että sen tuoton arvo olisi mahdollisimman
suuri, hän etsii vain omaa voittoaan, ja häntä
johtaa tässä samoin kuin monissa muissakin ta
pauksissa näkymätön käsi edistämään tarkoitus
periä, joihin hän ei millään tavalla pyrkinyt. et
simällä omaa etuaan hän useasti edistää yhteis
kunnan etua tehokkaammin kuin todella pyr
kiessään sitä edistämään. en ole milloinkaan
nähnyt niiden aikaansaavan paljon hyvää, jotka
ovat muka toimineet yhteiseksi hyväksi (smith/
kaila 1933, 546–549).

Näkymättömän käden ote
Näkymättömän käden systeemivaikutus oli
smithille luonnollista, kuten perusolemuksel
taan arvoituksellinen painovoima Newtonin
fysiikassa, ja perimmäisenä liikuttajana hää
mötti taustalla usko korkeimpaan voimaan,
joka tosin alkoi menettää merkitystään valis
tuksen myötä. Mutta, kuten smith sanoi, vaik
ka ihminen olisikin taipuvainen ihailemaan
maailman suurta systeemiä, hänen osanaan on
vaatimattomammissa mittasuhteissa huolehtia
omasta onnestaan. luonnonmukaisuus ei näin
ollen sulkenut pois ihmisen ”keinotekoista”
puuttumista asioihin taloudessa ja yhteiskun
nassa. Hän oivalsi, että sekin on luonnollista;
se kuuluu ihmisen luontoon: ” Niinpä ihminen
on luonnostaan suuntautunut jossakin määrin
korjaamaan sitä asioiden jakautumista, jonka
luonto olisi muutoin tehnyt” (smith/Haakonen
2002, 193).
lukemattomien itsenäisten, yksityisten toi
mijoiden välillä vaikuttavan näkymättömän
käden ohella hallitsijoiden politiikka on ollut
taloudessakin järjestystä luomaan pyrkivä ja
siihen vaikuttava voima. smithin omana aikana
hänen maansa hallituksella ja poliittisella jär
jestelmällä oli huomattava epäsuora vaikutus
Britannian taloudelliseen ja teolliseen nousuun.
Valtion rooli ja menettelytavat ovat vaihdelleet
ja talous on koettu samalla kansallista yhtenäi
syyttä ja voimaa vahvistavaksi tekijäksi. smith
otti sen huomioon, kun hän myönsi, että vapaa
ta kauppaa voitiin rajoittaa mm. maan turvalli
suuden vuoksi tai vastatoimenpiteenä muiden
maiden käyttämille rajoituksille tavoitteena nii
den poistaminen. Hän havaitsi myös, että hal
litsijan tärkeänä tehtävänä on käynnistää ja yl
läpitää sellaisia yhteiskunnalle hyödyllisiä jul
kisia instituutioita ja julkisia töitä, joiden ai
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kaansaamiseen mikään yksityinen hyödynta
voittelu ei olisi koskaan riittänyt (supple/Ci
polla 1973, 304).
Puhumme jatkuvasti kansantaloudesta ja
kansallisista menestystekijöistä, mikä alleviivaa
poliittista näkökulmaa. keskeistä smithille oli
kuitenkin kaupan vapauttaminen ja markkinoi
den laajeneminen vaurauden kasvun tukemi
seksi. taloudelliselle liberalismille oli tuolloin
tilaa eri maiden sisällä ja niiden välillä Britan
niassa ja muualla euroopassa, joskin siihen
alettiin suhtautua olosuhteiden ja kansallisten
pyrkimysten mukaan.
smithin lähtökohta oli ”atomistinen”, yksit
täisistä toimijoista yleiseen johtava. Hän tun
keutui hyödyn käsitteen taakse ihmisten mo
raalisiin tunteisiin ja pyrkimykseen saavuttaa
mukavuutta, arvostusta ja asemaa sekä valmis
taa ja rakennella tuotteita, menettelytapoja,
järjestelmiä ja tekniikkaa mukavuuden tunnet
ta – hyvää elämää – lisäämään ja oman edun
siivittämänä solmia sopimuksia ja perustaa yri
tyksiä sekä parantaa tuottavuutta tätä tarkoi
tusta palvelemaan. kun puhumme joskus pa
heksuen markkinavoimista, unohdamme, että
me itse olemme niitä erilaisissa rooleissamme.
yksityisen ja yleisen yhteen sovittajana näky
mätön käsi on vain tehnyt tapahtumain kulusta
persoonattoman, mitä voidaan pitää yhteisölli
senä, sosiaalisena etuna (kindleberger/dea
dalus 1974, 47).
Mutta joskus näkymätön käsi saattaa olla
voimaton ja markkinavoimien liikkeelle sysää
mä talouden ketjureaktio sekasortoinen ja ih
misten ongelmia kärjistävä ja yleistä etua vää
ristävä. kaikkea tai aina enempää emme voi
saavuttaa eikä pettymyksiä, taantumia ja lama
vuosiakaan voida välttää. toiveemme ja tar
peemme pyrkivät sen sijaan kasvamaan ja
muuttumaan. Niukkuus ja riittämättömyys seu
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raavat meitä, ja markkinatalous hintasignaalei
neen on yksi vastaus tulla toimeen niiden kans
sa. Niukkuuden ja ihmismielten vuorovaiku
tuksessa on paljon vaikeampaa löytää oikeu
denmukainen vastaus suurissa yhteisöissä ja
yhteiskunnissa puhumattakaan koko maailmas
ta.
smith tarkasteli taloutta ja kansan varalli
suutta myös kokonaisuutena: valtakunnan
asukkaiden kokonaistuloa, pääoman muodos
tusta, ulkomaankauppaa ja sen säätelyä, kaup
patasetta, kaupan esteitä sekä lainsäädännön
vaikutuksia ja pysyvyyttä suosivia instituutioita
ja korosti muutosten keskellä yhteiskunnassa
vallitsevaa järjestystä. Mutta edelleenkin koko
naisuuden etu tai yleinen etu on hämärä käsite.
sitä muokkaavat paitsi poliittinen prosessi ja
julkiset auktoriteetit myös sellaiset toimijat
markkinoilla ja yhteiskunnassa, joilla on talou
dellista valtaa tai poliittista vaikutusvaltaa, ku
ten erilaiset organisaatiot, edunvalvontaryhmät,
voimakkaat yritykset ja yrityskonsernit.
Näkymättömän käden ote voi lipsua ja po
litiikalla sitä halutaan nimenomaan ohjata toi
mintaan yhteisen edun nimissä, jolloin välinei
nä käytetään viime kädessä pakkoa (lakeja) tai
palkkioita (olson 1973). ”julkinen käsi” ei jät
täydy näkymättömän käden varaan, mutta sen
kin takana ovat kulloinkin valtaa pitävät tai
jakavat ryhmät ja sekin on erikoistunut monek
si haaraksi ja joutuu toimimaan osaalueilla il
man varmuutta kokonaisvaikutuksista. yleinen
etu ei ole sillekään selkeä signaali. tosin sekä
yksityiset että julkiset laskenta, mittaus, tilas
to ja muut arviointimenetelmät ovat valtavasti
parantuneet ja kehittäneet rationaalista päätök
sentekoa, vertailuja ja itseohjautuvuutta. kaik
kea ei voida mitata, mutta ne tarjoavat kuiten
kin jonkinlaisen pohjan nimenomaan kansalli
sissa puitteissa myös ihmisten käyttäytymisen,
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talouden kokonaisuuden ja sen sisältämien
prosessien hahmottamiselle.
tosin mittauksiin ja niiden vaikutuksiin si
sältyy ongelmia eivätkä ne ole poistaneet ihmis
ten tahdon ja päätösten tai reaalimaailman ta
pahtumien ennakoimattomuutta ja ennustetta
vuuden vaikeutta, mistä on seurannut tulevai
suuteen varautumisen piirre käyttäytymisessä,
jota smith piti eräänä hyveenä, sekä riskinoton
välttämättömyys ja riskien hallinnan ja mahdol
lisimman hyvän informaation tarve. tämä on
myös poliittisten päättäjien ongelma. kukaan
ei voi hallita kokonaisuutta – onneksi. Poliitti
sen taloustieteen edetessä olettamukseen yksi
löllisten ja yhteiskunnallisten etujen samaistu
misesta kiinnitti kriittistä huomiota smithin
jälkeen 1800luvun alkupuolella mm. ranska
lainen talouden tutkija sismondi, ja ongelmaa
ovat pohtineet monet filosofit ja ajattelijat (Mil
ler 1982, 87–92).

Yhteen sovittamisen ongelma
smithiä on arvosteltu ylioptimismista ja siitä,
että hän antoi taloudelle liian suuren painon
yhteiskuntaa tarkastellessaan. klassikkokirjas
saan vuodelta 1944 The �reat Transfor�ation
karl Polanyi kiistää, että ihmisiä motivoisi
luontainen taipumus hyödykkeiden vaihdan
taan. Hän lähtee ihmisryhmiä hallitsevien auk
toriteettien muista kuin taloudellisista syistä
liikkeelle sysäämän yhteisen edun motiivista ja
arvostelee smithiä yhteiskunnallisen kategorian
sivuuttamisesta sekä itseohjautuvien, omaan
etuun perustuvien markkinoiden korostamises
ta (Polanyi 1971, 249–250).
kindleberger, joka kommentoi hänen teos
taan, lähtee puolestaan siitä, että talous ottaa
huomioon sille ulkopuolelta annetut reunaeh
dot, mutta katsoo, että talouden ja muiden yh

teiskuntarakenteiden välillä vallitsee jännite.
Hän kuitenkin arvelee, että pitkällä aikavälillä
yhteiskunnan on sopeuduttava taloudellisiin
muuttujiin. ”Milloin (taas) taloudellisen libera
lismin ideologia ylikuormittaisi yhteiskunnan
kyvyn sopeutua sosiaalisesti, on olemassa erin
omainen syy muuttaa sen vaikutusta.” Hän
pitää Polanyin esitystä hyvänä korjausliikkeenä
maailman taloudelliselle tulkinnalle ja huo
mauttaa, että myös eri yhteiskuntatieteiden
kesken vallitsee kilpailu: mitään tulkintaa ei
kuitenkaan pitäisi idolisoida ja pysäyttää ana
lyysiä (kindleberger/daedalus 1974, 51).
”kaiken teoria” yhteiskuntatieteissä lienee
paljon vaikeampi saavuttaa kuin luonnontie
teissä. Mielenkiintoista on, että smithin talou
dellinen ajattelu sijoittuu moraalin kehykseen,
mikä on kuitenkin sikäli luonnollista, että hä
nen tarkastelukulmansa avautuu yksilöistä ja
yksityisestä toiminnasta käsin. Moraalisten tun�
teiden teoria ja Kansojen varallisuus täydentä
vät tässä suhteessa toisiaan (kangas 2001, 227,
233–244).
smithin näkymätön käsi ei ole riittävä yh
teen sovittaja. talous on kuitenkin yhteiskun
nan sidosta ja systeemiä. se ei ole itsenäinen
toimintapuite, vaikka hyödyn hyväksymisen
tunne onkin vahva kannustin. ihmiset, hyödyk
keet, tiedot, taidot, tekniikka, oivallukset, in
novaatiot, investoinnit, markkinat, pääomat ja
rahoitus muodostavat monipuolisen, monimut
kaisen ja yhä hienojakoisemman ja teollisesta
vallankumouksesta vauhtia saaneen laajenevan
prosessin tai elävän ja muuttuvan riippuvuus
suhteiden ja miljoonien ja taas miljoonien pää
tösten ja valintojen ”turbulentin” tapahtuma
kentän, jossa erilaisia hyötyjä, hyvinvointia ja
pahoinvointiakin jaetaan epätasaisesti ja aaltoi
levasti.
smithin aikana teollisen talouden vauhdit
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tuminen englannissa perustui paljolti yksityi
seen aloitteellisuuteen ja toimeliaisuuteen asen
teellisesti suotuisassa ympäristössä ja, kuten
aikaisemmin todettiin, sille oli tilaa, ja sitä tu
kivat valtiollinen kehitys ja kansalliset pyrki
mykset (supple/Cipolla 1973, 314–315). edis
tysuskoakaan ei tule unohtaa. smith näki pit
källe, mitä oli tulossa. jos hän eläisi nyt, hän ei
ehkä paljonkaan hämmästyisi, miten hyödyn
hyväksyminen ja mieltemme pyrkimys aineelli
siin ja välineellisiin mukavuuksiin on ”huijan
nut” meidät muuttamaan maailmaa ja miten
näkymätön käsi on sovittanut toimiamme jon
kinlaiseksi yleiseksi järjestelmäksi.
yhteen sovittamiseen on tarvittu lisäksi ih
misluontoon kuuluvaa ”keinotekoista” puuttu
mista, poliittisen vallan asettamia ja muita ih
misten soveltamia normeja ja toimenpiteitä
sekä tietoa ja tieteitä käytännön sovelluksineen
samoin kuin informaatiota ja viestintää. Näillä
kaikilla on rajansa ja vaikeutensa ja ne ovat
myös reaalimaailman olosuhteiden, sattumien
ja inhimillisten erehdysten ja virheiden vaiku
tuspiirissä. täydellinen harmonia vallitsee vain
tyhjiössä (vrt. Bury 1932, 343–344).
yhteiskunnan muutoksen ja koossa pysymi
sen hahmottamisessa eräs oleellinen näkökulma
on talouden, tieteen ja tekniikan ja muiden toi
mintapuitteiden tai kategorioiden, kuten poli
tiikan ja vallankäytön, sosiaalisista tarpeista
huolehtimisen, oikeudenkäytön sekä moraalin
vuorovaikutus, voimavarojen vaihto, jännite ja
”kilpailu”. Niihin voidaan vielä lisätä suhtautu
minen luontoon ja ympäristöön, mihin smith ei
tosin nykyaikaisessa mielessä kiinnittänyt huo
miota puhuessaan luonnonmukaisuudesta.
smithin aikana ja sitten ranskan suuren
vallankumouksen pyörteissä euroopassa ta
pahtuneet yhteiskunnalliset ja poliittisvaltiolli
set muutokset, levottomuudet sekä kansalliset
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yhtenäisyys ja vahvistamispyrkimykset antavat
merkitystä smithin usein korostamalle hierark
kiselle järjestykselle sosiaalisten ristiriitojen
hillitsijänä. kussakin kategoriassa vallitsevat
tiukkuudeltaan vaihtelevat asenteet ja niillä on
omat sisäiset hyvänsä, pelisääntönsä, kompe
tenssinsa ja rajansa, joiden ylittämistä usein
vaaditaan, mutta usein ne myös sekoitetaan
toisiinsa. Niillä on myös omat ”fundamentalis
tinsa”. Ne eivät ole toisilleen vastakkaisia, mut
ta vuorovaikutuksen paljastumista hämärtää ja
hankaloittaa se, että muutosvauhti ja sen ulot
tuvuudet eri kategorioissa ovat erilaisia. talou
dessa, tekniikassa ja tieteessä ne ovat olleet
nopeita, laajaalaisia, erikoistumista ja riippu
vuussuhteita suosivia kansallisista rajoista ja
muista esteistä huolimatta.
kutakin kategoriaa, sen ulottuvuuksia ja
reunaehtoja olisi tarkasteltava entistä enemmän
ulkopuolelta käsin, jos kohta niiden sisälle on
rakenneltu itsesäätelymekanismeja, jotka pyr
kivät ottamaan huomioon ulkopuoliset paineet.
eräs esimerkki tästä on ns. ammattietiikka, jon
ka kysyntä näyttää kasvaneen. Paljon puhutaan
myös yritysten yhteiskuntavastuusta. Valtion ja,
kuten smith sanoi, ”yleistä hyvinvointia edistä
vien instituutioiden” roolista ja voimavarojen
käytön laajuudesta ja uusista muodoista tähän
tarkoitukseen keskustellaan.
eräs ongelma on siinä, että eri kategorioi
den väliltä ei näytä suurissa ihmisjoukoissa löy
tyvän tarpeeksi voimakasta motivaatiota tai
kannustinta, joka saisi aikaan sellaisen rajat
ylittävän ”positiivisen kierteen” tai prosessin
yhteiseksi hyväksi, jonka hyödyn hyväksymisen
tunne aiheuttaa taloudessa ja tekniikassa. lä
hinnä tulee mieleen ihmisten moraalisiin kykyi
hin pohjaava kulttuuri, mutta sekin on pirsta
leinen ja ulottuvuuksiltaan rajoitettu, hitaasti
muuttuva tekijä.
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ranskalaisfilosofi andré Comtesponville
käsittelee kirjassaan �nko kapitalis�i �oraalis�
ta? mielenkiintoisella tavalla inhimillisen toi
minnan ja käyttäytymisen kategorioita ja niiden
välisiä suhteita. Näkymättömän käden hän
kuittaa pelkäksi smithin esittämäksi vertausku
vaksi puuttumatta smithin maailmankuvaan,
hänen ajattelunsa välineisiin tai hänen herättä
määnsä ja häntä ehkä vaivanneeseenkin kysy
mykseen yksityisen ja yleisen edun yhteen so
pivuudesta. Comtesponvillen mielestä mark
kinoilla vaikuttavaa näkymätöntä kättä ei ole
olemassa, vielä vähemmän kätkettyä tahtoa. on
vain prosesseja vailla subjektia ja vailla pää
määriä (Comtesponville 2004, 74).
amerikkalainen sosiologi daniel Bell pohti
puolestaan osin samoja asioita The A�erican
Scholar julkaisussa vuonna 1973 ilmestyneessä
artikkelissa ”teknologia, luonto ja yhteiskun
ta”, jonka alaotsikkona on ”kolmen maailman
näkemyksen pettävyydet ja osaalueiden se
kaantuminen”. Mitään kokonaisselitystä tai
kaikkeen käypää sovellusta ei ole näköpiirissä
eikä ehdottoman pitävää pohjaa oikealle toi
minnalle, vaikka sellaiseen ihmisajattelu tun
teekin viehtymystä ja rakentelee erilaisia loogi
sesti mahdollisia maailmoja tai ihannemaailmo
ja tosin asettaen ne myös reaalimaailman tes
tiin. Näidenkin välinen vuorovaikutus ja jänni
te osoittautuu usein hedelmälliseksi.
joka tapauksessa näkymättömän käden toi
voisi yhä inspiroivan tutkijoita tarkastelemaan
monisäikeisten ja eri kehitysvaiheissa olevien
yhteiskuntien dynamiikkaa ja erilaisten etujen
ja toimintapuitteiden yhteen sovittelua ja sopi
vuutta myös smithin 1700luvulla tarjoamasta
näkökulmasta. 
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