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Saatesanat 
 
 
" Ja muutos se ikuista on ainoastaan, 
tää päivä jo huomenna eilistä on.  
Ei seisahdu aika. Sen kulkua vastaan 
maan suurin ja mahtavin on voimaton."  
 
 
 
Runossaan "Laulu Moldausta" kirjailija Bertolt Brecht kiteyttää marxilaisen dialektisen 
muutoskäsityksen hienolla tavalla.  Runo on osa näytelmää "Svejk toisessa maailmansodassa".  
Tiukasti ottaen se voidaan nähdä myös kohtalonomaisena vihjeenä kommunismin ja Neuvostoliiton 
romahduksesta.  Sitä tuskin runoilija tarkoitti, mutta tässäkin tapauksessa aika eli muutos ei 
seisahtunut, vaan jatkoi kulkuaan ja lopulta suurin ja mahtavin oli voimaton.  Valitettavasti runo 
voidaan yhtä hyvin nähdä myös vihjeenä eurooppalaisen sosialidemokratian kohtalosta.  Vahvoja 
viitteitä tästä on nykyhetkessä jo olemassa. 
 
Marxinlaisuuden eri muunnokset kommunismista sosialidemokratiaan ovat yli sata vuotta puhuneet 
ja kirjoittaneet muutoksesta äärettömän paljon, mutta ymmärtäneet siitä tosiasiassa hyvin vähän.  
Itse muutos on ollut näille liikkeille tuskallinen prosessi. Se on jakanut jokaista liikettä ja puoluetta,  
tavalla tai toisella. Evoluutio, tuo maailmankaikkeutta ja elämää eteenpäin vievä voima, raksuttaa 
kaikkialla.  Se elää ja on elänyt myös aatteissa muokaten niitä ajan ja aikalaisten kulloistenkin 
tarpeiden mukaan.  Useimmiten nuo tarpeet ovat kuitenkin saaneet tulkintansa kunkin ajan eliitin 
toimesta ja niiden etuja heijastaen.  Kas siinä yksi selitys vanhan murtumiselle.   
 
Niin sanottu revisionismi, jota alkuperäisesti edustaa länsimainen sosialidemokratia, "tunnusti" 
aikoinaan avoimen häpeämättömästi marxilaisuuden muutostarpeen niin ideologian kuin käytännön 
politiikankin kannalta.  Toinen marxismin ääripää, kommunismi, takoi sata vuotta rintaansa ja väitti  
edustavansa horjumattomasti "aitoa marxilaisuutta".  Hölynpölyä!  Kommunismi, jos mikä, on ollut 
todellista revisionismia.  Kommunismin isä Vladimir Iljits Lenin muokkasi marxismin oman 
kulttuurillisen taustansa pohjalta ja viritti koneiston - poliittisen hirviön, jota kommunistiseksi 
puolueeksi kutsutaan.  Sittemmin aatetta ovat "jalostaneet" muutkin johtajat ja kehittäneet siihen 
muotoja, joita jopa itse Leninkin häpeäisi. 
 
Sosialistinen revisionismi eli sosialidemokratia kehitti marxilaiselta pohjalta käytännöllisen teorian.  
Se perustui aidon marxilaisesti oman aikansa kapitalismin ymmärtämiseen.  Tuo teoria etenkin 
Skandinaviassa toteutettuna tavoitti suurta kannatusta työväenluokan keskuudessa. Käytäntöön 
siirrettynä se mullisti näiden maiden yhteiskuntia ja loi yhteiskuntamallin, hyvinvointivaltion, 
muillekin demokraattisille valtioille malliksi muodostuen.  Sosialidemokratia oli toisen 
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maailmansodan jälkeen Euroopan vetovoimainen aate, mutta sitä oli myös kommunismi.  Tosin sen 
voittokulku perustui, päinvastoin kuin demokraattisen sosialismin, aseisiin, väkivaltaan ja ulkoa 
tuotettuihin vallankumouksiin.     
 
Siirryttäessä 2000-luvulle kommunismi oli Euroopassa romahtanut ja sosialidemokraattistenkin 
puolueiden alamäki Euroopan unionin alueella alkanut. Mielenkiintoista on, että näillä kahden 
ideologian ongelmilla näyttää olevan sama alkusyy, niin erilaisia kuin ne taustoiltaan ja sisällöiltään 
ovat olleet.  Syyksi voisi nimetä marxilaisesta metodista, kapitalismin kehityksen arvioinnista 
luopumisen. Tämä on taustahypoteesina tälle tarkastelulle, joka rajoittuu vain suomalaisen 
sosialidemokratian kokemiin vastoinkäymisiin ja kannatusongelmiin.  
 
Marxilainen tapa tarkastella asioita ei perustu kohtalonuskoon, vaan tiukasti tosiasioihin 
perustuvaan tutkimukseen ja arviointiin yhteiskunnan ja sen taloudellisesta todellisuudesta. Vain 
tältä pohjalta voidaan tehdä objektiivisia arvioita, joiden pohjalta puolustetaan omistamattoman 
luokan elinehtoja. Toisena hypoteesina tälle tarkastelulle onkin perusteltu oletus, että tämä arvio 
nykykapitalismin tilasta on sosialidemokraattisessa liikkeessä on pahasti laiminlyöty. Se on 
laiminlyöty niin Suomessa kuin useimmissa muissakin veljespuolueissa.  Sosialidemokratian 
kohtalonkysymys kuuluukin: ”Onko meillä uskallusta tehdä sitä rehellisesti ja juurta jaksaen?”     
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Sosialidemokratian juuret ja ideologinen itseymmärrys   

 

Motto:  Kamelin voi viedä lähteelle, mutta ei pakottaa juomaan.   

 

Sosialidemokratian juurien ja aateperinnön pohtiminen on monestakin syystä ajankohtainen  

tehtävä.  Se on tärkeä ennen kaikkea siksi, että sosialidemokratian itseymmärrys on ollut kadoksissa 

jo pitemmän aikaa.  Tuo kollektiivinen muistinmenetys ei koske vain suomalaista 

sosialidemokratiaa.  Koko eurooppalainen demokraattinen sosialismi on joukkokannatuksen 

aallonpohjassa.  Tuo ilmiö on ollut seurausta puolueiden pitkäkestoisesta ideologisen pohdinnan ja 

työn laiminlyömisestä.  Tämä on ollut poliittiselle liikkeelle kohtalonkysymys, samantasoinen jos 

retkeilijä kadottaisi karttansa ja kompanssinsa keskellä tuntematonta aarniometsää.  Poliittinen liike 

ilman selkeitä tavoitteita ja strategiaa niiden  saavuttamiseksi on tyhjänpäiväistä touhuilua.  

Tällaisessa orientaatiossa kiteytyy itseasiassa surkuhupaisesti tulkittu Eduard Bernsteinin slogan 

"päämäärä ei merkitse mitään, liike on kaikki kaikessa".  Tosiasiassa Bernsteinkaan ei halveksinut 

päämäärien ja tavoitteiden merkitystä, koska itsekin niitä asetti työväenluokan aseman ja 

hyvinvoinnin parantamiseksi.  Kyseessä oli enemmänkin kärjistys, jolla hän pyrki dementoimaan  

oman aikansa marxilaisia hihuliuskovaisuutta läheteleviä näkemyksiä.    

 

Ammattipolitiikoille ja puolueapparaatin toimihenkilöille liike ilman "karttaa ja kompanssia" voi 

hyvinkin olla tasokkaan toimeentulon ja korkean yhteiskunnallisen arvostuksen käyttökelpoinen 

väline.  Tai se on sitä aina siihen saakka, jolloin tulee aika laittaa lappu luukulle ja sammuttaa valot 

toimistosta.  Aatteellinen sitoutumattomuus avartaa uskomattoman paljon toimintamahdollisuuksia 

politiikan pelikentällä.  Siten oman edun ajamisen edellytykset kasvavat, mutta yhteiskunnallisesti 
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ja demokratian alkuperäisen idean kannalta ideologinen periaatteettomuus on häpeällistä ja 

arvontonta.  Demokratian perusajatuksen mukaan kaiken hallinnon tulee perustua hallittavien, siis  

enemmistön, tahtoon.  Sosialistisen ajattelun näkökulmasta tuo tahto ei voi olla mitä tahansa 

turhanpäiväisyyttä, vaan kunkin intressiryhmän kulloistenkin konkreettisten etujen esille nostamista 

ja puolustamista.  Demokraattisen sosialismin perinteisen ymmärryksen mukaan työväenpuolueen 

tulee puolustaa pääomia omistamattoman kansanosan etuja.   Sen pitää huolehtia siis siitä, että 

kannattajakunnan elintärkeät edut artikuloituvat poliittisen kamppailun keskiössä parlamentaarisen 

järjestelmän kautta.  Vain tältä pohjalta sosialidemokratia voi hankkia oikeutuksen toimia ja edustaa 

yli sata vuotisen työväenliikkeen perintöä.  

 

Poliittisen historian läpikäyvä piirre on ideologioiden ja niitä edustavien puolueiden keskinäinen 

kädenvääntö.  Kädenvääntö ei rajoitu vain puolueiden väliseksi.  Sama ilmiö toistuu jokaisen 

aatteen itsensä kohdalla.  Näin myös sosialisminkin, kun määritellään ideologian oikeaa tulkintaa ja 

sitä toteuttavan puolueen linjaa.  Suurelta osin linjariidat kytkeytyvät liikkeen johtohenkilöiden ja 

heidän taustavoimien kamppailuun vallasta ja siitä seuraavista eduista.  Tätä kisailua pyritään 

sievistellen useinkin häivyttämään tai naamioimaan se joihinkin jaloihin pyrkimyksiin.  Tällainen 

kamppailu on kuitenkin aivan luonnollinen ilmiö ajatellen poliittisen toiminnan luonnetta tai oman 

lajimme, ihmisen, toimintaa.  Ihmiskunta, kuten laumaeläimet yleensä, on hyvin hierarkisesti 

järjestäytynyt ja siten on ymmärrettävää, että korkeamman aseman tavoitteleminen kuuluu lajin 

geneettiseen perimään.  Oleellista kuitenkin on, ettei lauman tai tässä tapauksessa puolueen 

koheesio saisi liikaa kärsiä keskinäisistä kamppailuista.  Sosialismi, jonka yksi perillinen 

sosialidemokratiakin on, on aatteena ottanut vaativaksi tehtäväksi vähentää ja poistaa ihmislajin 

alkuperäistä petoeläimen luonnetta.  Siksi ehkä häveliäisyys erilaisissa keskinäisissä kamppailuissa 

on lukuisissa aatteen suuntauksissa jopa ylikorostunut.  Jotkut yksilöt ja tahot saattavat siten nähdä 

jopa hyvänä ratkaisuna sosialismin ideologian jaloista tavoitteista luopumisen.   

 

 

Yksilöintressi versus joukkointressi  

 

Olisi varmaan kokonaisuuden kannalta eduksi, jos sosialidemokraatit kykenisivät yhtäältä 

tunnustamaan kahdensuuntaisten intressien - joukkointressit / henkilökohtaiset intressit - 

olemassa olon ja toisaalta arvioimaan miten ne painottuvat kulloisessa päätöksenteossa.  Etenkin 

suurissa ja kauaskantoisissa.  Käytettäköön tässä yhtenä esimerkkinä erästä lähihistorian 
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yhteiskunnallista rypälepommia, joka repi ja teki tuhojaan niin sosialidemokratian kotimaisessa 

kannattajakunnassa kuin isämaamme demokraattisen koneiston väärinkäytössä.  Esimerkki liittyy 

siihen tapaan, jolla maamme paimennettiin Euroopan unionin jäseneksi.  On vaikea ymmärtää miten 

demokratia, Suomen kansan tai sosialidemokraattisen puolueen ja sen kannattajakunnan etu toteutui 

siinä "paradigmanomaisessa muutoksessa", joka toteutettiin röyhkeästi kansan selän takana 

Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä.  Meille jätettiin kertomatta kaikista oleellisin asia EU-

jäsenyyden seurauksesta eli sitoutuminen kapitalismiin sen törkeimmässä eli uusliberalistisessa 

muodossa.  Tämä asia oli päättävän eliitin tiedossa, mutta se salattiin kansalta, jonka osallistumien 

neuvoa-antavaan kansanäänestykseen jäi lähes yhtä muodolliseksi sisällöltään kuin manalle 

menneen Neuvostoliiton erilaiset vaalit valmiiksi täytettyine äänestyslippuineen.  Tätä asiaa 

taannoinen SDP:n puheejohtaja Paavo Lipponen perustelee Alexander Stubbin toimittamassa Antti 

Satulin muistokirjassa "Marginaalista ytimeen Suomi Euroopan unionissa 1989-2003".     

 

Lipponen toteaa omassa artikelissaan: "Suomen elinkeinoelämä sekä pääsi sisämarkkinoille että 

joutui sen myötä entistä kovempaa kilpailuun.  Vielä tänäkin päivänä Suomessa käytävässä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutetaan se paradigmanomainen muutos, joka tapahtui 1980-

luvun suljetusta taloudesta EU:n sisämarkkinoihin.  Monet ovat jääneet kiinni 1980-luvun suuriin 

saavutuksiin hyvinvointivaltioin rakentamisessa ymmärtämättä, että ne perustuivat suurelta osin 

kestämättömään talousjärjestelmään.  Sen ytimessä olivat Neuvostoliiton kauppa ja maatalous.  

Bilateraalikauppa ajautui kriisiin jo öljyn hinnan romahdettua 1985.  Lopullisesti suljetun talouden 

rakennelma romahti Neuvostoliiton mukana.  Vasta silloin alkoi valjeta myös ylimitoitetun 

maatalouden ja sen subventioiden kestämättömyys.  EU-integraation vahvimpiin perusteluihin 

kuuluukiin välttämättömyys talouden yleiseen liberalisointiin ja kilpailukyvyn parantamiseen."   

 

Tuo lainaus osoittaa, että Lipponen muiden eliitin ns. päättäjien tavoin tiesi, mitä EU-jäsenyys 

Suomelle viime kädessä merkitsi.  "Yleinen talouden liberalisointi" merkitsi uusliberalismin 

periaatteiden hyväksymistä.  Siitä seurasi mm. se, että perinteiseltä sosialidemokratialta vietiin sen 

tärkeimmät työkalut.  Liberalisoinnin tulokset nähdään juuri tässä päivässä, jolloin yksityinen, 

vieläpä ulkomainen pääoma on tunkeutunut useille yhteiskunnalliselle sektorille, ja muuttanut 

julkisen sektorin toimintaa sosiaali- ja tervysalan bisneksiksi.  Maamme porvaristo paljolti 

sosialidemokraattien tuella tai hiljaisella hyväksymisellä on yksityistänyt tasavaltamme kansalaisten 

yhteisesti omistamia firmoja, joiden pääkonttoritkin on eräissä tapauksissa siirretty maasta pois.  

Voittojen rantautus tapahtuu monesti veroparatiiseihin jne.  Antti Satulin muistokirjassa Lipposen 

kirjoituksen takana on ylpeilyä siitä, miten hienosti tulikaan asia junailtua kansan selän takana.  
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Varmaankin vähemmän moraalista ja totuudesta välittävät henkilöt ja tahot ovat Lipposen kanssa 

samaa mieltä.  Toteutuivathan monessa tapauksessa heidän henkilökohtaiset intressit, vaikka itse 

Paavo Lipposen suurin toive, tasavallan presidenttiys, jäikin toteutumatta.   

 

Adam Smith ymmärsi "oman edun" väkeväksi voimaksi.  Hän ajatteli, että sen valjastaminen voisi 

palvella viime kädessä kokonaisuuden etuakin.  Näinhän meille yhä vakuuttavat kaikki kapitalismin 

ja etenkin sen ahneimman version uusliberalismin seireenit ja heidän apurinsa.  Adam Smith oli 

moraalifilosofi ja vielä eläessään näki luomuksensa, kapitalismin, orastuksessa joukon suuria 

ongelmia.  Smith ehti kuitenkin kuolla näkemättä sitä hirviötä, jonka hänen ajatuksensa olivat 

siittäneet.  Myös Karl Marx ymmärsi oman edun merkityksen historiallisena voimana.  Mutta hän 

tajusi, ettei yhteiskunnan köyhällistöllä ole mitään mahdollisuutta pärjätä elämän taistelussa 

toimimalla yksin omaa etua tavoitellen.  Marx mielsi kapitalismin synnyttämän proletariaatin 

luokkana, joka yhdessä toimien, ajaa omia luokkaetujaan.  Vain siten voivat luokkaan kuuluvat  

toteuttaa samalla parhaiten omia yksilöllisiä etujaan.  Tähän ajatukseen nojautuu yhtäältä ns. 

tieteellinen sosialismi ja sitä kautta myös demokraattinen sosialismi eli sosialidemokratia.   

 

 

"Väärin äänestäminen" ja demokratian ohjailun tarve  

 

Työväenluokan ongelma on koko olemassa olonsa aikana ollut se, että palkansaajien valtava massa 

on joutunut olemaan altavastaajana yhteiskunnallisessa taistelussa.  Syynä siihen on ollut suhde 

tuotantoon ja tuotannon hedelmien omistamattomuus.  Taloudellinen vauraus ja siten valta on ollut  

hegemonisella luokalla - porvaristolla.  Heikompi osapuoli yleensä joutuu alistumaan vahvemmalle 

elossaolon taistelussa.  Yhteiskuntaelämän taistelussa voimakkain määrittelee tai ainakin pyrkii 

määrittelemään ehdot vastapuolelle.  Modernissa yhteiskuntaelämän taistelussa vahvin osapuoli on 

kapitalismi.  Taloudellisen ylivoimansa ansiosta se voi ostaa ihmismielten hallintaa ja jopa ihmisiä 

oman olemassa olonsa turvaksi.  Lukemattomat yksilöt ovat menneisyydessä ja nykyisyydessä  

ymmärtäneet tämän tosiasiaan ja perustaneet "oman etunsa" vaalimisen siihen.  Ja tulevat 

tulevaisuudessa myös jatkossa perustamaan.  Tämä tosiasia pitää tunnustaa ja tehdä julkiseksi, 

koska vain siten se voidaan ottaa huomioon yhtenä tekijänä ja tosiasiallisena päävaikuttimena 

analysoitaessa vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta.   
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Modernia yhteiskuntaa ei voi käsittää pohjiaan myöten ilman, että tajuaa luokkaetujen ristiriidan.  

Kapitalismin puolustajat hyvin mielellään antavat ymmärtää, että niin taloudessa kuin 

yhteiskunnassa olisi ratkaisuille olemassa aina vain yksi oikea vaihtoehto.  Tämä on ollut 

porvarillisen taloustieteenkin yleisin lähtökohta eri aikakausina.  Se julistaa palkansaajienkin edun 

olevan sidoksissa rikkaiden menestymiseen.  Tätä ajatusta on kuvattu kautta aikojen "pöydältä 

putoilevat murut" -teoriaksi (ns. trickle down -teoria).  Tähän teoriaan ovat viime 

vuosikymmeninä ahkerasti  turvautuneet uusliberalistiset satusedät ja -tädit.  Vaikka "teoria" on 

kumottu yhtä usein kuin sitä on esillä pidetty, se elää yhä tuottoisana valheena.  Taannoin Suomessa 

vieraillut etelä-korealianen, Cambridgen yliopiston taloustieteilijä Ha-Joon Chang  piti väitettä 

hölynpölynä.  Hän kertoi, ettei sille löydy näyttöä.  Erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa, mutta 

myös Ruotsin ja Suomen kaltaisissa maissa kansantulosta suurin osa on ohjattu eniten ansaitseville.  

Ha-Joon Chang myös totesi, ettei sellaista tiedettä kuin taloustiede ole olemassakaan.  Niin sanottu 

taloustiede on vain politiikkaa.  Tuo väite todentuu, mikäli pystymme katsomaan silmiin sitä 

tosiasiaa, että on olemassa koko joukko muitakin etuja kuin rikkaiden edut ja muitakin luokkia kuin 

porvaristo.  Tämän tosiasian ainakin käytännössä näyttää kieltävän melkoinen joukko edistyksellistä 

porvaristoa ja sosialidemokraatteja.   

 

Yksi porvarillisen yhteiskunnan hienoja saavutuksia on ollut poliittisen demokratian luominen.  Sitä 

tosiasiaa on monen sosialistinkin, ääriajattelijoista puhumattakaan, vaikea tunnustaa.  Demokratia 

on tietysti kapitalismia suosivaa ja sen turvaksi rakentunutkin.  Se on kuitenkin hyvin tärkeä areena, 

jolla luokkien intressit voivat kohdata ja ristiriitaiset edut artikoloitua.  Parhaimmillaan se on voinut 

johtaa kompromisseihin, joissa yhteiskunnan kokonaisetu on toteutunut parhaalla mahdollisella 

tavalla.  Tästä on esimerkkinä juuri pohjoismaat.  Toisaalta on tärkeää pitää esillä sekin totuus, että 

myös demokratiassa porvaristo käyttää kaikkia mahdollisia keinoja toteuttaakseen rikkaiden 

luokkaedut, varsinkin perustavaa laatua olevat.  Yksi hyvä keino on integroida vastapuolen 

kansanedustaja porvarillisen politiikan tueksi.  Kansanvallan ideaalin kannalta olisi tärkeää, että 

äänestäjillä olisi käytettävissä mahdollisimman laajat tiedot mielipiteen muodostamisen pohjaksi.  

Näin ei valitettavasti meilläkään näytä demokratia toimivan, mistä on karkeana esimerkkinä 

maamme runnominen Euroopan unionin jäseneksi.   

 

Tätä "paradigman muutosta" ei selitetty suomalaisille eikä sitä asiasta tietoinen puoluejohto 

selittänyt sosialidemokraattisen puolueen jäsenillekään.  Juuri tämä käyttäytymistapa on kirkas 

osoitus siitä, miten maamme poliittinen ja taloudellinen eliitti suhtautuu kansanvaltaan ja 

demokratian toteutumisen aitoihin edellytyksiin.  Eliitin ajatus lähtee siitä periaatteellisesta 
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oletuksesta, että kansa on tyhmää ja sitä pitää sen vuoksi ohjailla "oikeisiin" ratkaisuihin vaikkapa 

sitten käyttäen keinoina valheita, politiikkojen epärehellistä suunpieksäntää ja ohjelmoidun 

massamedian sumutusta.  Takana on vahva näkemys siitä, että kulloisiinkin ratkaisuihin on 

olemassa vain yksi oikea ratkaisu, niin kuin nyt Suomen EU-jäsenyyden välttämättömyys.  

Tällainen ajattelu perustuu myös siihen, että erilaisten intressien ristiriidoissa on vain yksi oikea 

vaihtoehto.  Tässä edellä mainitussa tapauksessa se on kapitalismi ja sen etu, vieläpä sen 

alastomimmassa muodossa.  Tämän edun toteuttamiseksi eliitti on laajalla rintamalla valmis 

loukkaamaan kansanvallan periaatteita ja käyttämään niin eduskuntaa kuin kansanäänestystäkin 

kumileimasimena pienessä  piirissä jo päätetylle ratkaisulle.  Demokraattisen sosialismin tulisi 

kapitalismille antautumisen sijasta pyrkiä toteuttamaan kannattajakuntansa, palkansaajien ja muiden 

pieneläjien, intressejä tai ainakin neuvotella kulloisessa ristiriitatilanteessa kohtuullinen 

kompromissi. 

 

Tosiasiassa niin EU-jäsenyydessä kuin lukemattomissa muissa "ainoaksi oikeaksi tieksi" 

julistetuissa asioissa on ollut aivan mielekkäitä muitakin vaihtoehtoja.  Siten "oikea vaihtoehto" on 

ollut suurelle kansalaisjoukolle väärä vaihtoehto.  Aidossa demokratiassa kansalla tulee olla oikeus 

saada tietää ratkaistavina olevien asioiden erilaiset, manipuloimattomat vaihtoehdota ja oikeus 

äänestää myös "väärin" siis omien intressiensä mukaisesti.  Tämä oikeus näyttää nykyisessä 

porvarillisessa demokratiassa suljetun pois, kuten taannoista kommunismissa.  Uusliberalismi vaatii 

kansaa toimimaan ja äänestämään omien etujensa vastaisesti.  Meillä ei liene siten enää mitään 

syytä vähätellä nyky-Venäjän demokratiaa.  Meillä on ihan ikiomat putinimme ja heidän takana 

olevat ahneet intressiryhmät - oligarkia.  Niinpä ei olekaan ihme, että innokkaimmat uusliberalismin 

airueet ovat jo rohkaistuneet esittämään Suomessakin demokratian rajoittamista.  Eräs vaihe 

kapitalismin historiassa on lähestymässä loppuaan ja uusi alkamassa.  

 

 

Mitä sosialidemokratia sai paradigman muutoksessa? 

 

 Tuossa "muutoksessa", jota ei ohjelmallisesti ole hyväksytty SDP:n puoluekokouksessa, Suomelle 

syötettiin uusliberalismin ideologia kaikkine karvoineen.  Käytännössä lopputuloksena oli 

sosialidemokratian käsien sitominen Euroopan unionin peruskirjoihin sisältyvällä uusliberaalismin 

kanonisoinnilla.  Aito kapitalismi sulkee pois "sekatalouden" mahdollisuuden ja tämä ajatus on  

betonoitu tavalla, joka estää mm. perinteisen pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan tekemisen niin 
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nyt kuin vastaisuudessa.  Oikeisto on viimein onnistunut satavuotisessa tavoitteessaan legalisoida 

kapitalismi karkeimmassa muodossaan ainoaksi talouspoliittisesksi vaihtoehdoksi.     

 

Tässä vaiheessa on mahdotonta vielä tietää, mitkä kaikki tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että 

eurooppalaiset sosialistit ovat antautuneet ehdoitta riistokapitalismin edessä.  Suurempaan 

spekulointiin syyllistymättä voi olettaa, että neuvostoimperiumin romahtaminen "sosialismeineen" 

on ollut yksi näköaloja kaventanut ja ratkaisuihin vaikuttanut tekijä.  Sosialismin historiaa 

tarkasteltaessa erilainen ideologinen kädenvääntö ja siihen kätkeytyvät lukemattomat 

henkilökontaiset intrigit ovat tosiasiassa johtaneet mittaamattomaan resurssien tuhlaukseen ja 

sosialismin yläkäsitteen kärsimään ylenkatseeseen ja halveksuntaan.  Syvin takaisku tässä 

sosialismin alenevan arvostuksen kehityksessä saavutettiin neuvostojärjestelmän romahduksen 

tapahduttua.  Siihen liittynyt kommunismin ideologinen, poliittinen, taloudellinen ja moraalinen 

konkurssi romahdutti osaltaan sosialismin aatteen arvostusta.  Näin tapahtui, vaikka aatteellinen 

napanuora demokraattisen sosialismin ja kommunismin välillä katkesikin 1900-luvun kahtena 

alkuvuosikymmenenä marxilaisuuden suuren diasporan tapahduttua.  Leniniläisen kommunismin 

eri versiot olivat tahranneet sosialismikäsitteen koko maapallon mitassa ja vain viisaat sekä asiaa 

tuntevat osaavat tehdä eron demokraattisen sosialismin ja eliitin yksinvaltaan perustuvan 

kommunismin välillä.   

 

Demokraattisen sosialismin, sosialidemokratian, kannalta ongelma on vaikea.  Vetäessään lokaan 

sosialismin aatteen ja sen pitkäaikaiset perinteet, leniniläinen kommunismi taharasi kansojen  

ajattelussa perusteettomasti myös demokraattisen sosialismin.  Osaltaan syy on myös meissä 

sosialidemokraateissa itsessä.  Etenkin Suomessa, missä vuosikymmenien taistelu kommunismia 

vastaan hämärsi tosiasiassa sosialidemokratian itseymmärryksen ideologista ydintä.  Käytännön 

työssä jouduttiin vuosikymmeniä korostamaan kommunismin ja sosialidemokratian erottavia 

tekijöitä eli käytännössä juuri kansanvaltaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja.  Porvarillinen 

yhteiskunta ja sen kapitalistinen talousjärjestelmä jäivät vähemmälle arvioinnille ja asian  

vaatimalle kritiikille.  Mitään merkittäviä yhteisiä muutostavoitteita mm. kapitalismin suitsimiseksi 

ei kyetty eikä edes haluttu toteuttaa kommunistien kanssa.  Sosialidemokraatit karsastivat tällaisia 

ajatuksia ja vielä vähemmän evoluutiohankkeita kannattivat jo ideologisista syistä kommunistit.  

Heidän päätavoite oli voittaa ja alistaa sosialidemokraatit ja nousta työväenluokan "johtavaksi 

voimaksi".  Sen pyrkimyksen vankin este oli juuri sosialidemokraatit.  Siksi kommunistit pyrkivät 

Suomessakin murskaamaan sosialidemokraattisen puolueen samalla, kun julistivat suureen ääneen 
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työväenpuolueiden yhteistyötä osoittaen aina sosialidemokraatit syyllisiksi sen  

toteutumattomuuteen.   

 

Tosiasiassa kommunistien taktiikkaan, josta esteettömästi kerrottiin myös puolueaktiiveille, kuului 

ajatus "yhteistyön tekeminen yli sosialidemokraattisen puolueen johdon".  Tätä totuutta taottiin 

suomalaisten kommunistien päähän myös neuvostotoverien voimin, kun joidenkin epäröivien 

mieleen nousi, etenkin 1960-luvulta lähtien, kerettiläisiä ajatuksia aidosta työväenpuolueiden 

yhteistyöstä.  Opetusta annettiin kommunisteille niin vierailukäynneillä idässä kuin eri 

delegaatioiden kanssa käydyissä keskusteluissa.  Eikä tuota uskonvahvistusta jakaneet vain NKP:n 

työntekijät, vaan sitä todisti eräissä tapauksissa jopa neuvostodiplomaatit.  Niinpä vuosina 1965–

1970 Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläänä toiminut Andrei Korolev oli kerran opettanut  

SKDL:n puheenjohta Ele Aleniukselle  oikeaa suhtautumista sosialidemokraatteihin:  

"Kansainvälisen työväenliikkeen historia osoittaa sosialidemokratian merkitsevän työväenluokan 

pettämistä.  Sen vuoksi yhteistyöajatukset sosialidemokraattien kanssa ovat virheellisiä.  Sellaista  

yhteistyötä,  joka olisi eduksi työväenluokalle, ei sosialidemokraattien kanssa yksinkertaisesti voida 

rakentaa."   

 

Ihmetelemättä tässä enemmälti suurlähettiläs Korolevin laajasti tulkitsemaa tehtävää naapurisuhteita 

hoitavana diplomaattina, olisi kyllä kutkuttavaa kysyä, keitä olivatkaan ne työväenluokan todelliset 

pettäjät?  Kysymys sinäänsä olisi turha, koska tuossa vaiheessa neuvostokommunismia ei ollut enää 

vuosikymmeniin kiinnostunut aidosti työväenluokasta ja sen eduista.  Ei edes omassa maassa 

muista yhteiskunnista nyt puhumatta.  Kommunismi oli jo ajat sitten valjastettu palvelemaan  

välineenä  Venäjän ikivanhoja imperialistisia etuja Neuvostoliiton naamion takana.  Kommunismia 

hallitsi Leninin kehittämän demokraattisen sentralismin ja Stalinin luoman väkivaltakoneiston 

pohjalle rakentuva "luokattoman yhteiskunnan" uusi luokka.  Kun kommunismin liikevoima 

Venäjän imperialismin etujen edistäjänä oli imetty loppuun, uusi luokka teki hyvin suunnitellun ja 

organisoidun vallankaappauksen.  Siinä vallankeikauksessa uusi yhteiskunta- ja talousjärjestelmä 

rakennettiin raakaakin raaemman kapitalismin pohjalle.  Yhteistä tälle uudelle ja vanhalle 

järjestelmälle oli epädemokraattisuus ja poliittisen- sekä ammatillisen työväenliikkeen 

kahlitseminen.   

 

Neuvostoliiton ja sen luoman itäisen liittokunnan romahtamisen jälkeen satelliittivaltiotkin 

omaksuivat  nopeassa tahdissa kapitalistisen talousjärjestelmän, vieläpä sen raaimmassa 

nykymuodossaan eli uusliberalismina.  Tämä tarkoitti sitä, ettei kansainvälinen kapitalismi enää 
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tarvinnut demokraattisen sosialismin liittolaisuutta ja tukea sen puolueilta.  Siten 2000-luvun alkuun 

mennessä paine ja ideologisen hyökkäyksen painopiste siirtyi sosialidemokratian nujertamiseen ja 

kapitalismin rengiksi alistamiseen.  Pohjoismainen hyvinvointivaltio oli syntynyt tietyssä 

poliittisessa tilanteessa ja sen kukoistus oli osoittanut demokraattisen sosialismin kehityssuunnan 

olevan oikea.  Samaan aikaan, kun ihmiskunnalle oli ensimmäisen kerran kapitalismin historiassa 

avautunut mahdollisuus kehittää yhteiskuntaelämää oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon suuntaan, 

oli pimein yhteiskunnallinen taantumus ja syvin ahneus siittäneet uuden ideologian - 

uusliberalismin.  Tuota petoa ruokittiin suurkapitalismin äidinmaidolla ja keinuteltiin kasvuun 

lukuisissa taantumuksellisten ajatuspajojen kehdoissa.  Uusliberalististen ajatusten läpimurto 

tapahtui 1970-luvun puoliväliin mennessä ja sen jälkeinen aika on ollut yhtä voittokulkua niin 

aatteelle kuin kapitalistiselle pääomien keskittymiselle.   

 

 

Kun kartta ja kompanssi katosivat   

 

On hämmästyttävää, miten sen paremmin sosialidemokratia kuin hyvinvointi-liberalismikaan eivät 

tunnistaneet uusliberalismin uhkaa ja ottaneet vastaan sen taisteluhaastetta.  Erityisen outoa on se, 

että raaka kapitalismi kanonisoitiin Euroopan unionin ja sen organisaatioiden ainoaksi talousopiksi.  

Näin tapahtui, vaikka juuri pohjoismaista olisi ollut olemassa toisenlaisenkin yhteiskuntapolitiikan 

esimerkki.  Eikä tässä kaikki - eurooppalainen demokraattisen sosialismin liike seisoo vielä yli 20 

vuotta kommunismin romahtamisen jälkeen epätietoisena mihin päin sen tulisi ideologisesti 

suuntautua.  Päättämättömyys on ollut sille kohtalokasta.  Seurauksena on ollut kannatuksen 

romahdukset ja uusien poliittisten puolueiden ja liikkeiden syntyminen.  Äänestäjien epävarmuus 

näkyy sosialidemokraattisten puolueiden kannatuksen voimakkaana vähenemisenä.   

 

Sosialismin aateperintöön ja etenkin sen marxilaiseen linjaan nojautuvia on edelleen paljon, mutta 

kuten Suomenkin esimerkki osoittaa, on myös niitä, joiden mielestä koko sosialismi aatteena on 

osoittautunut mahdottomaksi leniniläisen kommunismin romahtamisen jälkeen.  Tämä on muka 

tarkoittanut sitä, että sosialiemokratiankin olisi nostettava kätensä ylös ja antauduttava päälle 

ryntäävän voittoisen kapitalismin edessä.  Punaliput tulisi laitettaa kierrätykseen ja tankoihin vetää 

liberaaliporvareiden keltaiset viirit.  Tällainen näkemys ei kuitenkaan ole kovin analyyttinen eikä 

perustu edes alkeelliseen ymmärrykseen nyky-yhteiskunnan ja kapitalismin tilasta ja sen 

kehityssuunnasta.  Erikoista vaatimus siirtyä liberalismiin on siinäkin suhteessa, että vallitseva 
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"ainoa oikea" talousdoktriini tähtää vanhan riistokapitalismin ja siihen liittyvän luokkayhteiskunnan 

palauttamiseen.  Oudointa juuri onkin se, miten antautujien mielestä kapitalismi, jota nyt 

sievistellen näytetään kutsuttavan "markkinataloudeksi", olisi hyväksyttävä sellaisenaan.   

 

Sosialidemokratian kehityksessä, niin Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa, on kulkenut rinnan 

kaksi kehitysjuonnetta, joiden keskinäisen yhteyden näkeminen on ollut monelle äärimmäisen 

vaikeaa.  Yhtäältä kannatuksen lasku pitkällä aikavälilla ja toisaalta puolueiden erkaantuminen 

juuriltaan eli niistä ajatuksista ja lähtökohdista, jotka synnyttivät nämä puolueet ja aikanaan niin 

mahtavan eurooppalaisen työväenliikkeen.  Jo näiden asioiden toteaminen, rinnastamisesta 

puhumattakaan, nostaa puolue-eliitissä valtavan selitysten ja puolustelujen tulvan, josta ei parhaalla 

tahdollakaan löydy avainta ongelman ratkaisuun.  Ei löydy, koska varsinainen ratkaisun avain 

piilotetaan hedelmättömiin selityksiin.  Lyhyesti sanottuna selitys on sosialidemokratian 

varsinaisen tehtävän hukkaaminen.  Tehtävän, jota varten demokraattisen sosialismin aate on 

syntynyt ja puolueet perustettu.  Selityksiä sille, miksi näin on tapahtunut, voidaan etsiä monelta 

taholta. Noiden syiden esiin kaivaminen on monelle ikävä asia, mutta eteenpäin pääseminen 

edellyttää vastauksen löytämistä siihen miten on ollut mahdollista kadottaa puolueen ja 

sosialidemokratian aatehistorialliset juuret ja ideologinen itseymmärrys.  Kaiken takana on 

vasemmistonkin läpäissyt porvarillisen politiikkakäsityksen läpimurto.  Siinä viimekädessä 

äänestäjät nähdään muovailtavana massana tietyn vaalituloksen aikaansaamiseksi.  Välineinä siihen 

nähdään porvarillinen massamedia, mainostoimistot ja imagokonsultit.  Itse vaalitaistelu keskittyy 

muutamaan ajankohtaiseen teemaan, joille merkitysen antaa valtamedia, useinkin tunnesiirapilla 

kuorrutettuina.  Itse asiat eivät silti aina ole se tärkein kärki, vaan tunnetut julkisuuden henkilöt.   

 

 

Kannatus kasvuun silmänkääntötempuilla? 

 

Suomalaisessa sosialidemokratiassa tämä aatehistoriallisten juurien ja ideologisen itseymmärryksen 

kadottaminen on johtanut suorastaan tragikoomisiin tilanteisiin.  Puolueen jäsenistä, ne jotka ovat 

orientoituneet poliittiseen toimintaan ja kamppailuun demokrattisen sosialismin perinteistä ja 

pohjoismaisen sosialidemokratian pitkäkestoisesta toimintalinjasta, ovat joutuneet outoon 

tilanteeseen.  Hämmästyneenä he ovat seuranneet puolueen taannoisen johdon ja sen tukijoiden  

selityksiä siitä, mikä on SDP:n nykyinen aatteellinen pohja ja luoneet sille jopa uuden historian.  

Hämminki oli suurinta silloin, kun puolueen edellinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen kertoi 
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julkisuudessa Suomen sosialidemokraattisen puolueen edustavan sosiaaliliberalismia ja olevan 

keskustavasemmistolainen puolue.  Samanlaisen hämmennyksen synnytti mm. Demokraatti-lehden 

päätoimittajan kirjoitus aatteemme juurien löytymisestä Martin Lutherin ajattelusta.  Miehen joka 

kehoitti ruhtinaita tappamaan kapinoivia talonpoikia kuin koiria ja näki Saksan juutalaiset hyvin 

samanlaisina, mitä myöhempien aikojen Adolf Hitler natseineen.   

   

Näitä sosialidemokratian uusien juurien "löytymistä" jotkut tervehtivät kuitenkin ilolla.  

Puheenjohtaja Urpilaisen toteamusta pyrittiin yhtäältä vähättelemään ja toisaalta kyllä myös 

puolustelemaan samalta taholta, joka ilmeisesti on ollut ohjaamassa häntä edellä todettuun 

ideologiseen kannanottoon.  Tuo SDP:n uusi aatteellinen asemointi puoluekenttään oli erittäin noloa 

ja herätti osassa poliittisia vastustajiakin, ainakin aatehistoriaa ja ideologioita tuntevissa, suurta 

hilpeyttä.  Kertoihan se karusti, ettei puolueemme puheenjohtaja tunne sen paremmin johtamansa 

puolueen juuria kuin laajemmin poliittisia aatteitakaan.  Toisaalta Jutta Uripilaisen syyllistäminen 

on turhaa ja osin väärinkin, koska syy on kollektiivinen.  Kartta ja kompanssi oli onnistuttu 

hukkaamaan yhteisvoimin, vaikka jotkut ovatkin olleet hommassa aktiivisempia kuin toiset.  Toiset 

taas ovat enemmän tai vähemmän passiivisina seuranneet sivusta.  Olemme näet jo usean 

vuosikymmenen häpeilleet juuriamme ja olleet kykenemättömiä asettamaan jämeriä ja pikän 

aikavälin tavoitteita.  Tavoitteita, jotka olisivat ajaneet potentiaalisen kannattajakuntamme 

maksimaalisia etuja.  Ideologinen visio taustalla on ajan myötä hämärtynyt ja liki kadonnut. 

 

On paljolti mielipidekysymys, sanotaanko SDP:n olevan vasemmistokeskustalainen vai pelkästään  

vasemmistolainen puolue.  Puolueen oikealla siivellä olijat tulkinnevat varmaankin mielellään 

SDP:n kekustavasemmistolaiseksi puolueeksi ja se heille sallittakoon.  Tosin meillä ei tiettävästi ole 

asiaa koskevaa puoluepäätöstä, ei ainakaan toistaiseksi.  Sosialidemokratian laaja tulkinta on 

hyväksi eikä puolueen tarkastelu vasemmisto-oikeisto -akselilla kykene kovinkaan hyvin 

kuvaamaan sosialidemokratiaa historiallisesti.  Tuskin edes nykyisyyttä.  Monet aikoinaan eläneet 

ja oikeistolaisiksi nimetyt sosialidemokraatit olisivat kovinkin vasemmalla näiden puolueen 

nykyisten"sosiaaliliberaalien" kartalla.  Se ei toki ole estänyt heitä kuitenkaan vetoamasta näihin 

merkittäviin menneisyyden tovereihin ja omimaan heidät omien aivoituksensa takeeksi.  Vaikka 

monet sosialidemokraatit, ehkä taannoisen puoluehajaannuksen traumatisoimina, ovat olleet 

kaikkea kritiikkiä ja "linjasa poikkeavaa" visiointia vastaan, kuuluu monisävyinen debaatti 

oleellisesti demokraattisten puolueiden toimintaan.  Vain kommunistit, Stalinin ansiosta, ovat 

ylpeilleet puolueen "monoliittisuudella".  Sosialistisen puolueen tehtävän ja strategian tulkinnassa 

aatteellinen kirjo on nähtävä etupäässä hyvänä asiana.  Se takaa mahdollisuudet kyseenalaistuksiin 
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ja hedelmälliseen debattiinn ja tarvittaessa räväkkäänkin mielipiteiden vaihtoon.  Pahinta elävälle 

ideologialle on sen kanonisointi ehdottomaksi oppirakenteeksi.  Työväenliikkeen historiassa on 

riittävästi esimerkkejä siitä, miten ideologian yksipuolinen tulkinta on johtanut kohtalokkaisiin 

seurauksiin.   

 

Aatteellinen avarakatseisuus on etenkin suuressa puolueessa välttämätöntä, mutta jokin järki toki 

siinäkin tulee olla!   Siten SDP:n muuttaminen liberaalipuolueeksi on tolkuton ajatus niin  

aatehistorian kuin intressiajattelun näkökulmasta.  Syitä ajatuksen esittämiseen voi olla useita.  Itse 

oletan, ettei sen takana ole mitään tarkoituksellisia puolueen vahingoittamispyrkimyksiä.  

Varmaankin tavoite on ollut päinvastainen, vaikka toteutuessaan siitä olisi todennäköisesti 

seurannut puolueen hajoaminen ja kuihtuminen pienpuolueeksi.  Toki mahdollisuus muuttua 

liberaalipuolueeksi on periaatteessa edelleenkin olemassa, mutta muutos vaatii kyllä perusteellisen 

keskustelun ja päätöksen puoluekokouksessa.  Se ei ole asia, joka hoituu puheenjohtajan 

ilmoituksella.   

 

 

Kuihtuva poliittinen vasemmisto ja sosialidemokraatit 

 

Idologiset muutokset ovat aina keskustelukysymyksiä vähäpätöisemmissäkin asioissa kuin 

puolueen siirtämisessä alkuperäisen vastustajan leiriin.  Sosialidemokratia syntyi, kehittyi ja 

vahvistui niin aatteena kuin poliittisena liikkeenä vastustamaan taloudellista liberalismia.  

Taloudellisen liberalismin siitti poliittinen liberalismi, ei suinkaan konservatismi, joka nykyään on 

sen vankin edustaja ja tukija.  Kapitalismin luoma yhteiskunnallinen kurjuus synnytti kapitalismille  

vastavoimia, joista merkittävin oli työväenliike.  Poliittisen liberalismin eräs haara, 

sosiaaliliberalismi, on aatteena yritys korjata rajattoman kapitalismin kylvämää tuhoa.  Se toki 

kritisoi epäkohtia, mutta ei halunnut syvällisiä muutoksia ahneuden teoriaan ja käytäntöön.  

Sosialiliberalismi tarjosi vain laastaria perustavaa laatua olevien muutosten sijaan.   

 

Olisi tietysti mielenkiintoista tutkia niitä taustavoimia ja heidän vaikuttimiaan, jotka nykyisessä 

työväenliikkeessä pyrkivät asemoimaan sosialidemokratiaa poliittisen keskustan kenttään.  Tässä 

tilanteessa eurooppalaisella, etenkin pohjoismaisella sosialidemokratialla on kuitenkin tärkeämpää 

pyrkiä tekemään korjaavat liikkeet nykyisen virhesuuntauksen oikaisemiseksi.  Näin siksi, koska 

"poliittisen kartan ja kompanssin" kadottaminen on johtanut kannatuksen joukkokatoon.  Ongelma 
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kärjistyi meillä Suomessa SDP:n vaaleissa saamien äänmäärien pudottua selvästi alle 20 

prosenttiyksikön.  Silloin oltiin jo auttamattomasti myöhässä.  Ongelman syitä ja ratkaisuja olisi 

ollut tarpeen miettiä silloin, kun kannatusta ei saatu pysyvästi nousemaan reilusti yli 30 prosentin ja 

viimeistään silloin, kun kannastus laski alle 25 prosentin.  Tämä kannatuksen lasku todistanee, että 

puolueen poliittisen linjan sisällöllä on edelleenkin suuri merkitys puolueen menestykseen, 

sanoivatpa valtamedian poliittiset seireenit ja porvarilliset politiikan tutkijat sitten mitä tahansa 

muuta.  Puolueen poliittinen linja taas perustuu sen ideologiseen itseymmärrykseen, joka saa 

tulkintansa ohjelmissa ja niitä noudattavassa käytännön politiikassa.  Kannatuksen joukkokato 

näkyy paitsi toisin äänestämisenä myös potentiaalisen kannattajakunnan poliittisena 

osallistumattomuutena ja passivoitumisena.  Ilmiö, joka muuten vaivaa liki kaikkia läntisen 

maailman demokratioita.  Se on ymmärrettävä äärimmäisen huolestuttavaksi ilmiöksi, josta hyödyn 

korjaa poliittinen taantumus. 

 

Tilanne on erittäin huolestuttava koko poliittisen vasemmiston kannalta, koska kommunismin 

romahtamisen jälkeen laitavasemmalla tapahtuneen panikoimisen seurauksena lopetettiin SKDL 

eikä sen rintaperillinen vasemmistoliitto kyennyt enää kokoamaan riveihinsä kuin osan SKDL:n  

vanhasta kannattajakunnasta.  Mielenkiintoista on, ettei SDP näytä hyötyneen tuosta kommunismin  

kokemasta haaksirikosta kovinkaan paljon.  SKDL:n harjoamisprosessi alkoi jo 1970-luvulla ja 

kiihtyi vuosituhannen loppua kohti.  Olisi voinut olettaa, että tästä hajoamisporsessista olisi 

hyötynyt etenkin SDP.  Tapahtuneelle on olemassa moniakin selityksiaä.  Näyttääkin siltä, että 

melkoinen osa (nyt jo toki jo paljolti manalle menneistä) SKDL:n kannattajista passivoitui eikä 

jatkanut osallistumistaan politiikassa edes äänestämällä.  Yksi ilmeinen syy oli se, ettei SDP  

profiloitunut heille selkeästi "työväenpuolueena".  Tämä oli seurausta kommunistien  

vuosikymmeniä jatkuneesta sosialidemokratian parjauksesta, johon sosialidemokraatit puolestaan 

reagoivat vastaoffensiivein.  Vaikeasti ylitettävä rajalinja oli ilmeinen seuraus työväenliikkeen 

taannoisen taisteluparin - sosialidemokratian ja kommunismin -  syvästä vihamielisyydestä.  Tuon 

vihanpidon hedelmät korjasi poliittinen oikeisto.  Osa laitavasemmiston potentiaalisesta 

kannattajakunnasta taas, kuten monet heidän jälkeläisistään näyttäisi radikalisoituneen 

perussuomalaisten tarjoaman populismin merkeissä.  Tilanne on kiusallinen etenkin siitä 

näkökulmasta, että tämä joukko on paljolti luokkataustaltaan palkansaajia, työttömiä, eläkeläisiä ja 

pienyrittäjiä.    

 

Viileästi ja puolueen etua ajatellen voisi olettaa, että sosialidemokratia olisi ollut kiinnostunut 

vetämään tätä kommunisteihin ja kansandemokraatteihin pettynyttä äänestäjäkuntaa kaikesta 
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huolimatta piiriinsä.  Toki siltä suunnalta kommunismin konkurssin jälkeen tuli joitakin  

"aatteellisen herätyksen" saaneita etenkin entiseen eliittiin kuuluneita.  Valitettavasti heistä  

useitakin näyttäisi kiinnostaneen pikkemminkin oman taloudellisen edun ja yhteiskunnallisen 

aseman turvaaminen kuin huoli vasemmiston kannatuksen hiipumisesta.  Syynnä kiinnostuksen 

vähäisyyteen laitavasemmiston äänestäjäkuntaan saattoi olla puolue-eliitin pelko radikaalisuuden 

tarttumisesta vanhaan kannattajakuntaan?   

 

Ehkä on syytä alleviivata, ettei juuri tuolloin SDP:ssa näytetty kannettavan muutenkaan kovin 

suurta huolta koko vasemmiston kannatuksen pienenemisestä.  Miksi olisikaan?  Vuoden 1987 

vaalitulos oli ollut SDP:lle "hyvä", puolueen saadessa reilun 24 prosenttiyksikön kannatuksen (56 

paikkaa) eduskuntavaaleissa.  Seuraavissa vuoden 1991 vaaleissa puolue koki kahdeksan paikan 

menetyksen kahden prosenttiyksikön suuruisena tappiona (48 paikkaa).  SDP:ssa ei tuolloin nähty  

vielä syytä huoleen.  Puolueen johdossa ja laajemminkin oli vahva käsitys siitä, että 

sosialidemokraatteja ilman on maata vaikea hallita.  Tämä lienee ollutkin paljolti oikea käsitys - 

tuolloin.  Mutta maailma muuttuu ja muutoksia tulisi seurata ja tehdä niistä oikeat johtopäätökset.  

Nyt sosialidemokratia yllätettiin housut kintuissa.  Porvarit katkoivat yhteistyösuhteitaan  

sosialidemokraatteihin ja  näyttivät demareille pitkää nenää.  Tämä yllättävä temppu koettiin 

monenkin demarin kohdalla suoranaisena petoksena, liki aviorikoksena.  Tällaisia tunnelmia oli 

aistittavissa mm. Tampereella, kun vuosikymmeniä pyörinyt sosialidemokraattien ja porvareiden 

välinen yhteistyö - ns. aseveliakseli - katkesi vuonna 2006.    

 

 

Kannatus nousuun, mutta millä keinoin? 

 

Eräs merkittävä virhearvio suomalaisen sosialidemokratian viimeisen kolmen vuosikymmenen  

strategiassa ja sitä toteuttavassa politiikassa on ollut pyrkimys tulla sellaiseksi yleispuolueeksi, joka 

ajaa lähes kaikkien mahdollisten intressiryhmien etua.  Tavoite on ollut toki sama kaikilla suurilla 

puolueilla, luvataan kaikkea hyvää kaikille.   Sosialidemokratian kohdalla se ei kovinkaan nerokas 

ajatus.  Puolueilla on oma historiansa ja se kantaa niin hyvässä kuin huonossa ajallisesti kauas.  

Sosialidemokratia on leimallisesti ollut työn ja työväenpuolue puolue.  Tämä olisi ollut pitkälle 

kantava pohja edelleenkin ja tarvittaessa pienin käsiteviilauksin.  Varmaankin tällainen 

"modernisointi" olisi sopinut poravillisuutta sympatiseeraavalle kannattajakunnalle?  Käytännön 

toiminnassa olisi voinut käyttää työläinen sanan rinnalla ja sijasta käsitetteitä palkansaaja ja työ.  
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Kysymys ei olisi ollut muusta kuin taktiikasta, jolla murretaan ajatuksellisesti vanhaa rajaa 

teollisuustyön ja ns. "valkokaulustyön" välillä.  Molemmat ryhmät kuuluvat kiinteästi samaan 

intressipiiriin, mikä ajatus on ymmärrettykin käytännön ammattiyhdistystyössä.  Sitä ei kuitenkaan  

ole pystytty hyödyntämään riittävästi poliittisessa työssä muuttamalla kohderyhmän  

äänestyskäyttäytymistä sosialidemokraatteja suosivaksi.  Tosin poliittisesti valveutuneimmat 

palkansaajat, kuten teollisuustoimihenkilöt ovat osanneet lukea mitä kello on lyönyt työelämässä.  

Siellä näytettiin ymmrtäneen omat intressit ja niiden maksimointi muita toimihenkilöitä paremmin.  

 

Kyse oli lopulta siitä, että muutokset tuotannossa olivat tehneet suuren osan toimihenkilötason 

työntekijöistä lisääntyvän rasitteen palkkakustannusten kasvussa.  Pääoman näkökulmasta muutos 

on ymmärrettävää, onhan kaikki palkkakustannukset samalla tavoin firmojen tuottavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä syntyivät ne sitten haalari- tai valkokaulustyöstä.  Työnantajapuoli ei ollut 

enään halukas maksamaan tästä hauraasta "liittolaissuhteesta", joka muuttuneen poliittisen 

todellisuuden myötä osoittautui siitäkin näkökulmasta turhaksi rasitteeksi.  Myös työn uudet 

organisointitavat auttoivat osaltaan hillitsemään painetta palkkakustannusten nousuun.  Nuo 

muutokset johtivat kuitenkin sosialidemokrattien kannatuksen kasvuun alan toimihenkilöiden 

piirissä.  Tuolloin sitä ei hillinnyt vielä työntekijöiden pelko työn menettämisestä, jonka työkalun 

kapitalismi otti käyttöön meillä vasta pari vuosikymmentä myöhemmin.   

 

Poliittisen kartan ja kompanssin kadottaminen on johtanut ristiriitaisiin näkemyksiin puolueen 

jäsenien ja kannattajien piirissä sosialidemokratian mahdollisuuksista.  Sekasortoa on lisännyt  

vastustajien ja erikarvaisten "politiikan kommentoijien" selittelyt SDP:sta menneisyyden voimana.  

Pari kolme vuotta sitten niin somen kuin valtamedioiden seuraajalle annettii perin epätoivoinen 

kuva sosialidemokratian tilasta ja tulevaisuudesta.  Useat tahot vakuuttelivat, puolueen 

gallupkannatuksen ollessa 15 prosentin paikkeilla, ajoittain jopa sen alle, että SDP:llä ei ole enää 

tulevaisuutta.  Ei ainakaan, ellei puolue "uudista" itseään ja karista vanhaa sosialismilta, työltä ja 

työväenliikkeeltä tuoksahtavaa poliittista painolastia itsestään.  Tämä sanoma kohtasi otollisen 

maaperän osassa puolueen "fiinimmäksi" itsensä tuntevaa järjestökenttää.  Se osaltaan selittää, 

miksi puolueelle etsittiin poliittista sisältöä ja ohjelmaa, jopa vastustajien leiristä.  Kun sitten 

puolueen oppositiopolitiikka terävöityi ja sen politiikka ainakin sanallisella tasolla siirtyi "pari 

piirua" vasemmalle, kannatuskäyrissä tapahtui nousua.  Ajoittain vaikutti siltä, että eräissä 

innokkaimmissa "uudistajissa" tuo nousu koettiin pikemminkin pettymyksenä kuin kauan 

kaivattuna muutoksena.   
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Syntyneeseen tilanteeseen pitää suhtautua viileästi.  Siitä voi helposti avautua taistelukenttä, joka 

toteutuessaan johtaisi jonkinasteiseen puolueriitaan.  Sellainen mahdollisuus pitää ehdottomasti 

pyrkiä estämään.  Tosin poliittisten vastustajien ja heidän asiamiestensä näkökulmasta sekin 

vaihtoehto olisi hyvä ja antaisi ainakin tilapäisen helpotuksen kiristyvässä poliittisessa taistelussa.  

Näinhän kävi taannoin Britanniassa, kun Labor-puolue hajotettiin ideologisten erimielisyyksien 

vuoksi.  Puolueesta eronneet perustivat sosiaalidemokraattisen puolueen, jonka kannatus jäi jo 

alkumetreillä pieneksi ja suhteellisen lyhyessä ajassa jauhautui poliittiseen marginaaliin.   

  

On ehkä paikallaan nostaa muutamia teemoja esiin, joiden pohjalta voisi luonnostella SDP:n uutta 

poliittista linjaa.  Sellaista poliittista linjaa, josta voidaan saavuttaa mahdollisimman laaja 

yksimielisyys puolueen jäsenistön piirissä, koska mihinkään sisäiseen rivejä hajoittavaan taisteluun 

meillä ei ole mielekästä ryhtyä.  Kaikista järjettömintä se olisi juuri tässä tilanteessa.  Keskustelu 

erilaisten sosialidemokraattisten näkemysten kesken olisi mielekästä aloittaa "suurimman yhteisen 

nimittäjän löytämiseksi".  Se tarkoittaisi niitä asia- ja teemakokonaisuuksia, joista voimme olla 

mahdollisimman pitkälle yhtä mieltä.  Tästä lähtökohdasta voisimme suuntautua yhteistyöhön myös 

edistyksellisen porvariston kanssa.  Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että puolueen demokraattisten 

sosialistien pitäisi luopua aatteestaan tai "laimentaa" näkemyksiään vaikkapa sosiaaliliberalismin 

suuntaan.  Sellaisten ehdotusten tarjoajille on heti vastattava, kiitos ei.  Tavoitteena on pikemminkin 

pyrkimys päästä hedelmälliseen dialogiin siitä miten sosialidemokratia voi haastaa talous- ja 

yhteiskuntapolitiikassa hegemoniseen asemaan nousseen uusliberalismin.   

 

 

Yhdistäviä asioita 

 

Kansanvalta vaarassa - uusliberalismi uhkana 
 

Yksi eritavoin suuntautuvia sosialidemokraatteja ja edistyksellistä porvaristoakin yhdistävä 

poliittinen tehtävä lienee demokratian puolustaminen.  Suomen itsenäisyyden aikana kansanvalta 

on muutaman kerran ollut vakavasti uhattuna.  Sosialidemokraatit ovat silloin aina antaneet tukensa 

demokratiaa puolustaville voimille.  Niinpä kansalaissodan jälkeen yhtäältä Santeri Alkio ja 

maalaisliitto saivat edistyksellisenä porvaristona sosialidemokraattien tuen, vaikka välit eivät vielä 

olleetkaan kovin lämpimät.  Fasismin nousun kaudella liberaali porvaristo kutsui 

sosialidemokraatteja salaisiin neuvotteluihin äärioikeiston hankkeita ehkäisemään.  Lapuan liikkeen 

romahdettua surkeaan kapinafasrssiin sosialidemokraatit tukivat sivusta heiveröistä porvarillista 
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demokratiaa ja myöhemmin pitkäikäistä Kivimäen hallitusta.  Ennen talvisotaa sosialidemokraattien 

ja maalaisliiton hallitusyhteistyö vakaannutti maata ja nosti talouden nousuun.  Sodan jälkeen 

sosialidemokraateilla oli suorastaan ratkaiseva rooli kommunismin vastaisessa taistelussa.  SDP:lla 

on velvoittavat perinteet suomalaisen kansanvallan puolustamisessa.  On vain tunnistettava 

nykyinen demokratiaan kohdistuva uhka, joka yhtäältä naamioituu uusliberalismin nokkelaan 

taktiikkaan, jota Paavo Löppönen kuvaa käsitteellä kaksoistotuus.  Tämä tunnistaminen ei 

valitettavasti näytä olevan aivan selvää osalle sosialidemokraateista.   

 

Löppösen kirjassa "Vapauden markkinat. Uusliberalismin kertomus", kerrotaan, miten Friedrich 

A. Hayek, yksi uusliberalismin suurista ideologeista, piti ihanteenaan 1700 - 1800 ajanjakson 

yhteiskunnallista todellisuutta, jota laaja poliittinen demokratia ei pilannut.  Löppönen totaa myös 

ns. Chicagon koulukuntaan kuuluneen Frank Knightin kertoneen, että "jokaisen hallituksen, joka 

aikoi toimia pitempään, oli rajoitettava rajulla kädellä niiden asioiden määrää ja laatua, jotka 

voitaisiin alistaa demokraattiseen päätöksentekoon."  Samaisen Knightin oppilas James M. 

Buchanan on todennut, että "vapaan yhteiskunnan säilyminen saattaa riippua tiettyjen 

päätösten siirtämisestä pois demokraattisesta päätöksenteosta"!  Melkoinen ajatuskieppi 

kaksoiskierteellä ja sammutetuin aivoin!  Sen kuulemisen jälkeen aito demokraatti kyllä haluaisi 

tietää, mikä se "vapaa yhteiskunta" tällaisen mahdollisuuden toteutumisen jälkeen oikein olisi?  Tai 

oikeastaan kenen vapautta? 

 

Lähempi tutustuminen uusliberalismin teoriaan osoittaa, ettei se kuulu normaalin logiikan piiriin ja 

että totuuden vääntely tavoitteiden ja päämäärien hyväksi on yhtä notkeaa mitä fasismissa ja 

kommunismissakin.  Tältä pohjalta ilmeisesti nousee nyt niin muodikas käsite "totuuden jälkeinen 

aika".  Useat esimerkit osoittavat uusliberalismin olevan reaalinen vaara demokratialle.  Buchanan 

puhe "tiettyjen päätösten siirtämisestä pois demokraattisesta päätöksenteosta" ei ole enää vain 

typerä ohje tai ilmaan heitetty tyhjä neuvo.  Tätä neuvoa on noudatettu Suomessakin esimerkiksi 

puolustusliitto Naton kanssa solmitussa isäntämaasopimuksessa, joka tosiasiallisesti on maamme 

perustuslakien vastainen.  Valtiota sitovaa sopimusta ei voi näet allekirjoittaa puolustusvoimien 

komentaja, ei vaikka sopimus kohdistuisi "ulkoavaruudesta tulevan uhkan torjumiseen", kuten 

tuolloinen ministerimme Erkki Tuomioja sopimusta selitti.  Etenkin kun sitä ei ole hyväksytty 

eduskunnassa.  Vastaavia esimerkkejä löytyy toki muitakin.   

 

Uusliberalismin "suurten" teoreetikkojen tekstit ovat siinä mielessä yhtä paljastavia mitä Adolf 

Hitlerin "Taistelun" kirjakin.  Kuten Hitler, Friedrich A. Hayek, Frank Knighti  ja James M. 
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Buchanan kertovat ajoittain hyvinkin avoimesti yhteiskunnasta, jota tavoittelevat.  Juuri tuota 

heidän kaavailemaa järjestelmää kohti ollaan oltu menossa jo tovin aikaa, joka karusti kertoo sen, 

että suunnitelmaa toteutetaan ohjelmalle uskollisesti.  Uusliberalistisella yhteiskunnalla ei ole 

kovinkaan paljon tekemistä perinteisen länsimaisen demokraattisen järjestelmän kanssa.  Siksi 

uusliberalismin torjuminen ei ole yksinomaan sosialidemokraattien tehtävä.  Tehtävä vaatii kaikkien 

aitojen demokraattien liittoutumista.   

 

On ihmisiä, jotka syystä tai toisesta tunnista uusliberalismin uhkaa.  Se on tavallaan myös 

ymmärrettävää, siksi vahva kannatus kansanvaltaisella ajattelulla on vapaiden yhteiskuntien 

piirissä.  Se tuudittaa väärään turvallisuuteen.  Lansimaisen demokratian kehitys on pitkällä 

tähtäyksellä ollut voitokasta.  Euroopan poliittiseen historiaan on kuitenkin sisältynyt jaksoja, 

jolloin kansanvaltaiseen poliittiseen järjestelmään on liittynyt vakavia uhkia.  Näistä merkittävimpiä 

ovat olleet fasismin / natsismin nousu ja kukoistuskausi 1920 - 1940 -luvuilla sekä aggressiivinen 

neuvostokommunismi toisen maailmansodan jälkeen aina luhistumiseensa asti.  Uusi uhka 

perinteiselle länsimaiselle demokratialle on noussut kolmesta suunnasta.  Niiden kaikkien kasvun 

takana on pitkälti sama lähde - ihmisten ja kansakuntien taloudelliset ongelmat.  Tilanteesta 

kumpuava syvä epävakaisuus heijastuu näköalattomuutena ja epäuskona poliittiseen vaikuttamiseen 

ja demokraattisiin instituutioihin.  Ilmiö on maailmaa läpäisevä ja on näkynyt jo pitemmän aikaa 

niin meillä kuin muuallakin Euroopassa.     

 

Merkittävin uhka, varsinaisena monikärkiohjuksena, tulee juuri hegemoniseen asemaan nousseesta 

uusliberalismista.  Siihen perustuva uusi yhteiskunta- ja talouspolitiikka on nopeasti kasvattanut 

luokkaeroja ja lisännyt kaikinpuoista eriarvoisuutta.  Vuosi vuodelta tämän ideologian myötäily 

muitten poliittisten suuntausten taholta on synnyttänyt useisiin Euroopan maihin voimistuvia 

populistisia ja fasismia lähellä olevia liikkeitä.  Niiden synnyn mekanismi on hyvin paljon 

samankaltainen mitä ennen toista maailmansotaa.   

 

Uusliberalismin nousun synnyttämät ja näköalattomuuden ruokkimat populistiset ja fasistiset 

liikkeet ovat toistaiseksi olleet enemmän tai vähemmän hallinnassa.  Vaikutuksiltaan paljon 

vaarallisempi uhka kansanvallalle on itse uusliberalismi ja sen pyrkimykset muokata poliittinen 

järjestelmä modernille kapitalismille parhaiten sopivaksi.  Tähän pyrkimykseen on valitettavasti 

vähemmän kiinnitetty huomiota poliittisen eliitin taholta.  Ongelman ovat kyllä tunnistaneet 

uusliberalistisia suuntia seuranneet tutkijat.  Uusliberalismin erilaisten suuntausten yhteinen 

nimittäjä yhdeltä osin näyttää olevan perinteisen porvarillisen demokratian arvostelu, halveksunta ja 
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vaatimukset sen rajoittamisesta jopa muuttamisesta.  Ideologia pyrkii tässä kohdin murtamaan 

vanhan, Adam Smithistä juontuvan taloudellisen liberalismin sisällön.  Vanha kapitalismi tarvitsi 

toimiakseen järjestelmän, joka, ainakin ideaalitasolla, sääteli kilpailua lakien ja puolueettomuuteen 

pyrkivän oikeuslaitoksen avulla.  Siten aito kapitalismi ei voinut "kukoistaa" muualla kuin 

porvarillisen demokratian omaksuneissa maissa.  Kapitalismin kannalta ikävänä seurauksena oli 

poliittisen liberaalismin julistama tasavertaisuus ja kansalaisoikeuksien ulottaminen myös 

työtätekevään luokkaan.  Luokkataistelu sai täten uuden areenan, jota demokraattinen sosialismi 

oppi hyödyntämään ajan myötä oikein hyvinkin.   

 

Kapitalismin kehittyessä nykyiseen vaiheeseen demokraattiset instituutiot ovat osoittautumassa  

kiusallisiksi pääomien globaaleille operaatioille ja rasitukseksi liikevoitoille.  Tilanne, jossa 

pääomien keskittyminen on noussut aivan uudelle tasolle - pienen piirin hallintaan ja tuotannon 

sekä omistuksen globalisoituminen sekä tämän kehityksen jatkuminen kiihtyvällä vauhdilla, on 

luonut aivan uuden tilanteen.  Kehitys on johtanut siihen, ettei mihinkään pääomapiirien 

ulkopuolelta tulleisiin hallintapyrkimyksiin löydy pienintäkään ymmärrystä talouseliitin puolelta.   

Modernin kapitalismin toiminta kokee porvarillisen demokratian tehokkuutta rajoittavaksi 

rasitteeksi.  Tämä muutos manifestoituu useissa uusliberalismin ideologien kannanotoissa ja etenkin 

käytännön bisneksentekijöissä.  Meidän kotimaisista alan suuruuksista mm. Björn Wahlroos on 

useaankin otteeseen ilmaissut halveksivansa nykymuotoista demokratiaa.  Tuon halveksuntansa hän 

perustelee väitteellä, että 80 prosenttia kansasta on tyhmiä.  Vaatimattomana miehenä "Nalle" jättää 

kertomatta lukeeko itsensä kansan enemmistöön vai vähemmistöön.  Monella demokraatilla siitä on 

kyllä selkeä käsitys, vaikka ei Nallella itsellään olisikaan.  

 

Maailmasta löytyy monta vakavasti otettavaa tutkijaa, jotka varoittavat uusliberalismin taholta 

nousseesta vaarasta länsimaiselle demokratialle.  Yksi näistä varoittajista on ollut Berkeleyn 

yliopiston poliittisen teorian professori Wendy Brown.  Hän on hahmottanut Yhdysvaltojen 

yhteiskuntaelämässä hyvin oudon liittolaissuhteen uusliberalismin ja uuskonservatismin kesken.  

Hän on nähnyt näiden kahden erilaisista lähtökohdista syntyneiden taantumuksellisten suuntausten 

lähentyvän toisiaan.  Meillä Suomessa Heikki Patomäki on varoittanut myös uusliberalismin 

uhkasta kansanvallalle.  Valitettavasti hänen näkemyksiään on vähätelty eräiden  

sosialidemokraattienkin taholta.      

 

Teoreettisesti tuo demokratian tarpeettomuus on helposti johdettavissa uusliberalismin ideologian 

keskeisistä teeseistä.  Vapaan saalistamisen sallimiseksi tarvitaan vain ns. "minivaltio", jonka 
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tärkein tarkoitus, tosin julkilausumaton, on pitää tyytymättömät massat kurissa, rikollisuuden 

sääntelyn lisäksi.   Rajoittamattomat markkinat ja vapaat sopimusoikeudet hoitavat kaiken muun.  

Uusliberalismin muutamat keskeiset nimet, mm. Friedrich A. Hayek ovat visioineet vanhan 

demokratian korvaavia malleja.  Hayek mm. kaksi kamarisen laitoksen, jossa "lakiasäätävä 

kamari" olisi puolueista riippumaton "viisaiden senaatti".  Käytännössä tällaisen kehityksen 

hyväksyminen johtaisi jo nyt vahvana vallitsevassa kapitalismissa esiintyvien mafiapiirteiden 

rajoittamattomaan kukoistukseen.  Tällaisen skenaarion toteutuessa sen uhrien listaan voidaan 

palkansaajien ohella lisätä pienet ja keskisuuret yritykset.  Uusliberalismin keskeinen ajatus on 

estää julkisen vallan kehittyminen totalitarismiksi.  Tämän sijasta, jos uusliberalismin idea toteutuu, 

kehittyy aivan toisenlainen totalitarismi - oligarkian diktatuuri.  Monopolipelin logiikalla kun 

toimittaan.  

 

Suomalainen demokratia on parhaimmillaan ollut kansan yhteistä tahtoa määrittävä prosessi, jossa  

eri intressiryhmien väliset erimielisyydet on pyritty ratkomaan osapuolia tyydyttävinä  

kompromisseina.  Kompromissit ovat useimmiten ratkaisuja, jotka eivät tyydytä moniakaan eri 

osapuolilla olevia yksilöitä ja ryhmiä.  Hämmästyttävän hyvin ne ovat kuitenkin toimineet 

yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta, ajattelenpa nyt vaikka Suomen kokemuksia sen nopeimman 

kasvu- ja nousukauden aikana sotien jälkeen.  Uusliberalismin ja uuskonservatismin allianssi on nyt 

voimantunnossaan ja ehdottoman herruuden pyrkimyksissä rikkonut tämän konsensuskuvion.  

Modernin kapitalismin näkökulmasta perinteinen demokraattinen päätöksenteko ja varsinkaan eri 

intressiryhmien etujen huomioon ottaminen ei enää ole tarpeellista.  Tämä on Suomessa näkynyt 

mm. perinteisen tulopolitiikan romuttamisena.  Se on näkynyt erittäin kirkkaasti myös Juha Sipilän 

hallituksen toiminnassa.   

 

 

 

Arvoliberalismi 

 

Puolueen ideologisen suuntautumisen kannalta yksi keskeinen teema voisi olla näkemys, jota voisi 

kutsua käsitteellä arvoliberalismi.  Tätä näkökulmaahan ovat pitäneet esillä puolueen 

"sosiaaliliberaalit" ja heitä lähellä olevat.  Ajatus ei mitenkään hätkähdytä puolueen keskustaan ja 

vasemmalle asemoituvia, jos käytämme tätä hieman kyseenalaista vasemmisto-oikeisto -akselia. 

Sellaisenaan käsite ei ole mitenkään vieras demokraattiselle sosialismille.  Jo Eduard Bernstein 

käsitteli sosialismin ja liberalismin välisiä suhteita ja totesi sosialismin saaneen moraalisen 
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sisältönsä liberalismin perillisenä.  Hänen mielestään sosialismin tarkoituksena on yksilön 

kaikinpuolisen vapaan persoonallisuuden kehittäminen ja suojaaminen.  Toisaalta hän piti kylläkin 

liberalismia sen eri muodoissaan "kapitalistisen porvariston tarpeisiin sovellettuna 

vapaamielisyytenä".  Bernsteinin näkemykseen on aidon sosialistin helppo yhtyä, koska 

aatteellisenkin evoluution eri vaiheissa toivoisi ideologian säilyttävän menneisyyden parhaat 

saavutukset etenkin kansanvallan ja ihmisoikeuksien alueella.  Demokraattinen sosialismi ei siis 

lenininläisen bolsevismin tavoin halveksi niitä porvarillisuuden jätteinä, koska ne ovat avanneet 

ovia ihmisen vapautumiselle.  Ei, me emme tallaa niitä jalkoihimme.  Sosialidemokratian tulee 

maailmaa uudistavana voiman sisällyttää tuohon käsitteeseen vanhojen porvarillisten arvojen lisäksi 

luokkayhteiskunnan eriarvoisuutta murtavaa sisältöä.  Siten voimme antaa niihin oman   

panoksemme ja erottua muista puolueista.   

 

Tässä arvoliberalismissa, vaikka sen sisältöä ja tunnuksia on sosialidemokratian syytä pitää esillä, 

on se huono puoli, ettei omaperäistä sosialidemokraattista imagoa voi rakentaa vain sen varaan.  

Näillä "arvojen markkinoilla" kun on monta muutakin "kauppiasta".  On jotenkin hassua, kun 

sosialidemokraattinen puoluekin pyrkii periaateohjelman sijasta selviämään eräänlaisella puolueen 

arvojen listauksella julistuksen omaisesti.  Miten puolue voi profiloitua, jos liki kaikki puolueet 

julistautuvat samojen arvojen kannattajiksi?  Siten eroja ei synny ja pelkkä arvojen julistelu on kuin 

lukisi kauppalistaa.  Se ei kerro niiden toteuttamisesta eikä varsinkaan siitä, miten puolueen 

tavoittelemien intressiryhmien konkreettisia etuja ajetaan ja puolustetaan.  Jos puolueella on joitakin 

tavoitteita, sitä sanotaan muuten poliittiseksi linjaksi, eikö ne olisi järkevää kertoa ne?  

 

Tasa-arvoisuus   

Perustuslakimme mukaan ketään ei saisi maassamme ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Lain sanoma on ajatukseltaan kaunis 

ja nojautuu yli kaksi sataa vuotta länsimaissa kestäneeseen taisteluun yhdenvertaisuuden puolesta.  

Valitettavasti todellisuus on lakikirjan kertomaa rujompi.   

Maailmasa epätasa-arvoisuus on huutava.  Vaikka meillä Suomessa kuten pohjoismaissa yleensä on 

otettu pitkiä edistysaskelia oikean tasa-arvon suuntaan, emme voi olla tilanteeseen tyytyväisiä 

millään osa-alueella.  Erityisen huolestuttavaa on uusliberalismin tasa-arvoisuuteen kohdistama 
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hyökkäys.  Tästä meitä on varoittanut mm. tunnettu Cambridgen yliopistossa työskentelevä 

korealaissyntyinen Ha-Joon Chang.  Hän ennusti vuoden 2016 vierailullaan maassamme, että  

Suomessa käydään tasa-arvoisuuden puolesta iso taistelu viimeistään 5–15 vuoden sisällä. Tämä 

merkitsee sitä, että sosialidemokraattien lisäksi on kaikkien muidenkin edistyksellisten voimien 

pitää valmistautua tähän kamppailuun.        

Tasa-arvoisuus oli Ranskan suuren vallankumouksen, tuon porvarillisen vallankumouksen, yksi 

kolmesta keskeisestä tunnuksesta.  Tasa-arvoisuuden edistyminen kehittyneissä teollisuusmaissa 

onkin perustunut pitkälti yhteistoimintaan sosialistien ja edistyksellisen porvariston kanssa.  Tähän 

yhteistyöhön pitää turvautua jatkossakin torjuttaessa tasa-arvoisuutta uhkaavaa uusliberalismia.  

Mutta sosialidemokraattien ei pidä tyytyä vain saavutettujen asemien säilyttämiseen, vaan pyrkiä 

viemään tasa-arvon ajatusta eteenpäin kohti yhä täydellisempää tasa-arvoa mm. naisten aseman ja 

etenkin tulokehityksen oikeudenmukaisuudessa.  Samoin on kyettävä kehittämään kansalaisten ja 

yhteiskunnan eri ryhmien, erityisesti vähemmistöjen ja valtaväestön, välisiä suhteita tasa-

arvoisuuden suuntaan.  Erityisesti demokraattisten sosialistien on käynnistettävä Suomessa  

taloudelliseen tasa-arvokehitykseen tähtäävä politiikka.   

 

Ympäristönsuojelu   

 

Neljäs sisältö SDP:n yhteistyöteemoissa on päivä päivältä yhä tärkeämmiksi nousevat 

ympäristökysymykset.  Tämä on alue, jota sosialidemokratia ei voi eikä saa sivuuttaa.  Kyse kun ei  

ole pelkästään luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, vaan elämän ja ihmiskunnan säilymisestä 

planeetallamme.  Siksi sen tulee olla yksi keskeisimpiä poliittisen toiminnan alueita niin kotimaan 

kuin unionin politiikassa ja yleensä maamme ulkopolitiikassa.  Ympäristön ekologisentilan ja 

monimuotoisuuden puolustamiseen liittyy myös päättäväinen taistelu Suomen luonnonrikkauksien 

ja mm. makeanveden omistamisesta.  Pohjavedestä ei saa tehdä kauppatavaraa, vaan sen tulee olla 

yhtä vapaasti käytettävää kuin ilma, jota hengitämme.  Uusliberalismi on jo maailmalla edennyt 

asteelle, jossa tämäkin ihmiselämän perustarve on tehty kauppatavaraksi ja yksityistetty! 

 

On valitettavaa, ettei SDP ole paremmin kyennyt hyödyntämään omia saavutuksiaan suomalaisen 

ympäristöpolitiikan luomisessa.  Olihan mm. ympäristöministeriön perustaminen puolueen 70-

luvun suurimpia saavutuksia.  Tosin tälläkin alueelta löytyy muidenkin poliittisten toimijoiden 
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enemmän tai vähemmän aitoa huolta ja kiinnostusta.  Sen vuoksi puolueen täytyykin määritellä 

selkeät ja pitkälle tähtäävät tavoitteet oman ympäristöpoliittisen suunnan varmistamiseksi.   

 

 

Hyvinvointiyhteiskunta 

 

Uusliberalismin hyökkäyksen terävin kärki kohdistuu pohjoismaisen sosialidemokratian parhaaseen 

luomukseen - hyvinvointiyhteiskuntaan.  Se näkee tämän yhteisvastuuseen perustuvan tavan 

järjestää kansakunnan ja kansalaisten elämä vääräksi.  Varsinainen syy hyvinvointiyhteiskunnan 

romuttamiseen on se, että ylläpidon vaatima verorasitus kohdistuu aivan liian paljon rikkaisiin!  

Varsinainen syy naamioidaan pseudoselityksin.  Hyvinvointiyhteiskunta on Suomessa edelleenkin  

syvästi kunnioitusta herättävä käsite liki koko kansan piirissä.  Siksi uusliberalismin toteuttajat 

joutuvat taas turvautumaan kaksoistaktiikkaan.  Kun romuttaminen tapahtuu "pelastamisen" 

käsitteen alla se saadaan näyttämään jonkinlaiselta ponnistelulta kansan hyväksi.  Tätä pelastamista 

on nyt toteutuettu erilaisilla hallituskokoonpanoilla jo sen verran pitkään, ettei enää kohta ole 

mitään pelastettavaa.  Uusliberalismin ohjelma siltä osin viety satamaan.  Sinne sitä on ohjailtu 

eritoten kokoomuksen ja sen takana olevin voimin.    

 

On oletettavissa, että hyvinvointiyhteiskunnan puolustaminen ainakin asiana saa laajan kannatuksen 

sosialidemokrattien keskuudessa.  Ongelmana on vain se, että asialle annetaan erilaisia sisältöjä.  Ja 

on myös jo käytännön politiikassa annetukin.  Eräät uusliberalismin kanssa flirttailevat henkilöt 

sekä tahot näkevät tuon hyvinvointiyhteiskunnan perin toisenlaisena mitä perinteisestä 

sosialidemokratiasta orientoituvat.  Tämä on ollut nähtävissä mm. sote-hankkeen eri vaiheissa.  Kun 

puolueen riveissä on suoranaisia yksityistämisen ja uuslibaralismin lobbareita, on vaikea pitää 

puolueen julkisuuskuvaa edustavana ja valittua linjaa johdonmukaisena.  Kahdella tuolilla ei voida 

istua, jos halutaan olla uskottavia ja tehdä tuloksellista politiikkaa.  Puolueen on kyettävä tekemään 

valintansa suuntaan tai toiseen.  Joko valitsemme taistelun uusliberalismia vastaan ja pyrimme 

estämään sen ajaman vanhakantaisen luokkayhteiskunnan synnyn tai hyväksymme nyt voittoisan 

kapitalismin herruuden karvoineen päivineen.  Viimeeksi mainitun vaihtoehdon valitessaan 

puolueen onkin järkevää tunnustautua sosiaaliliberaaliseksi porvaripuolueeksi.   

 

Hyvinvointiyhteiskunnan puolustaminen on niitä keskustelukysymyksiä, jossa puolueen linjasta 

tultanee käymään tiukkaa kädenvääntöä.  Tämän kysymyksen tiimoilla kulminoituu 

sosialidemokratian tulevaisuus.  Siihen nivoutuvat nimittäin monet perinteiset 
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kamppailukysymykset, kuten tuloerojen kasvun hillintä, likimääräisen täystyöllisyyden tavoittelu, 

ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon takaaminen kaikille kansalaisille, uusi veropoliittinen 

linja, joka varmistaa hyvinvointipolitiikan toteuttamisen jne.  Tämä on se kotimaisen ja osin myös 

unionipolitiikan painopistealue jolla taistelu uusliberalismia ja sen edustaman kapitalismin 

pohjatonta ahneutta vastaan tullaan käymään.  Se käydään aivan varmasti huolimatta siitä, mikä on 

sosialidemokraattien positio siinä taistelussa.  Suomen ja Euroopan tulevaisuuden ja pitkäaikaisen 

yhteiskuntarauhan kannalta olisi suotavaa, että sosialidemokraatit valitsisivat oikein.  Valinta 

todennäköisesti määrittää sosialidemokratian tulevan kannatuksen pitkälläkin tähtäyksellä.  Tuo  

kannatus ei tule määräytymään käydyn kamppailun voittojen ja tappioiden perusteella, vaan sen 

perusteella minkä kuvan SDP antaa uskottavana toimijana niin tavoitteidensa määrittelyssä kuin  

kamppailun sitkeydessä.   

 

 

 

Muutokset työelämässä ja yhteiskunnassa  

 

Yhteiskunta ja sen mukana ihmisen elämän eri osa-alueet ovat jatkuvan muutoksen alaisia.  Tämä 

muutoksen pulssin pitää poliittisen puolueen mitata herkällä otteella.  Siten strategiaa ja taktiikkaa 

on kyettävä soveltamaan kulloisenkin tilanteen mukaan.  Tässä toiminnassa mitataan politiikan 

tekemisen taito ja puolueen kyky palvella intressiryhmäänsä ja viime kädessä isänmaata.  Tuon 

muutoksen viileä ja objektiivisuuteen pyrkivä analysointi on välttämätöntä oikeiden poliittisten 

määrittelyjen tekemiselle ja viime kädessä pulueen politiikan onnistumiselle.  Oleellisin elementti 

oikealle analyysille ovat tutkimukset ja niiden keskinäinen vertailu.  Valitettavan usein 

sosialidemokraattien piirissä keskustelu ja jopa päätöksenteko nojautuu massamedian kirjoitteluun 

ja tarkoitushakuisiin näennäistutkimuksiin.  Hyvä vertauskuva tästä toiminnasta löytyy  

purjehduksesta, missä  paikanmäärityksessä ja tosisuuntia otettaessa kahden kiintopisteen 

leikkauskohta on ratkaisun avain.  Politiikassa noita kiintopisteitä on hyvä olla enemmänkin.   

Monelle sosialidemokratian viimeaikaista keskustelua ja linjanvetoja seuranneelle on jäänyt kyllä 

kuva, että useinkin ovat kaikki kiintopisteet olleet näkymättömissä tahi harhaluulojen usvan 

hämärtämiä.  Tuo panikoiva asenne ei ole vain demarien ominaisuus, vaan koko yhteiskunnallista 

keskustelua leimaa samanlaiset oletukset ja samanlainen henki.  Nykymedian toimintatavalle on 

tyypillistä pyrkimys uutisoinnissa yksinkertaistuksiin ja paisutteluun.  Sitä vaivaa myös 

historiattomuus ja tiedon sirpaloiminen, sen eristäminen suuremmista kokonaisuuksista.  Usein 
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asioiden taustointi jää vajaaksi tai tyystin tekemättä.  Keskitytään yhteen asiaan suhteuttamatta 

esitettyä näkemystä aikaisempaan tietoon ja tutkimukseen.  Median toimintaa voidaan kyllä 

kritisoida, mutta ei varmaankaan muuttaa.  Politiikkojen on oltava siinä mukana ja uitava virrassa 

omalla tyylillään.  Mutta maailman ymmärtäminen vain sen pohjalta jää hataraksi ja sen "tietoon" 

nojaaminen vie harhaan.  Se näkyy myös SDP:n toiminnassa. 

Suomalaisessakin politiikassa totuuden latistaminen ja harhateille lähtenyt toiminta on turhan usein 

johdettavissa median luomiin mielikuviin.  Nekään eivät synny tyhjistä tai toimittajien keksiminä, 

vaan useinkin takana on tietoista puolitotuuksien ja virheellisten "tosiasioiden" syöttöä lobbarien ja 

merkittävien vaikuttajatahojen suunnalta.  Niinpä monesti ammattitaitoisiltakin toimittajilta pääsee 

käsistä faktoina asioita, joiden totuusarvo on vähintäänkin kyseenalaista.  Tällaisessa  

vaikuttamisessa ovat kunnostautuneet erityisesti talouselämän ja työnantajapiirien edustajat.  Se on 

ymmärrettävää siitäkin syystä, että vääristetyllä informaatiolla voidaan saavuttaa merkittäviä 

taloudellisia etuja.  Erityisen tärkeää näille pääoman asiamiehille on luoda mielikuvista todellisuus,  

joka sallii pääomille mahdollisimman vapaan operointiympäristön kauas tulevaisuuteen.   

Käsite "muuttuva työelämä" on yksi menestyksekkäimmistä jipoista, joihin turvautua.  Työelämän 

muutos on käsite, joka laittaa työntekijät varpailleen organisaation kaikilla tasoilla.  Se saa heidät  

pelkäämään tulevaisuuttaan, koska vuosikymmenien kokemus on osoittanut, että useimmiten 

"muutos on uhka eikä mahdollisuus".  Muuttuva työelämä on käsitteenäkin erinomainen, koska se 

on sellaisenaan totta.  Mutta asian totuusarvon voi kyseenalaistaa, kun sille on annettu sisältö, joka 

ei vastaa todellisuutta.  Toinen asia on, miten moni asian tarkistaa.  Jos uskottaisiin median ja sille 

asioita syöttävien tahojen luomaan kuvaan suomalaisesta työelämästä, niin siellä työskenneltäisiin  

pätkätyöläisinä tai yrittäjinä.  Perinteinen palkkatyöläinen olisi likipitäen kadonnut.  Kerronta on 

liioiteltua, mutta tämän suuntaisen kuvan saa helposti eri keskusteluyhteyksissä itse 

työelämsässäkin olevilta.  Pari tarkentavaa kysymystä selvittää nopeasti, ettei kyseinen ilmiötä ole 

omalla työpaikalla, vaikka pätkätyöläisten ja osa-aikaisten osuus onkin kasvanut.  Se on todellakin 

kasvanut, mutta pääasiallien työsuhteen muoto on edelleenkin kokoaikainen työ.     

Asia on tärkeä, koska näistä työelämän muutoksista on vedetty rohkeita johtopäätöksiä koskemaan 

sosialidemokraattisen puolueen linjaa ja tulevaisuutta.  Niinpä päädytään ehdottamaan SDP:n  

muuttamista arvopuolueeksi, sanoutumista irti työväenliikkeestä ja erityisesti tehtävä hajurakoa 

kuolinkouristuksissa olevaan ammattiyhdistysliikkeeseen.  On tietysti ymmärrettävää, että voidaan 

päätyä tällaisiinkin johtopäätöksiin, jos ollaan vakuuttuneita, että palkkatyöläisyys on katoava, 

uusiutumaton "luonnonvara".  Toinen merkittävä johtopäätös "samasta lähteestä" on yhteiskunnan 
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luokkaluonteen kieltäminen.  Media kertoo ja jopa jotkut "tutkijat"  vahvistavat, että "kaikkihan 

me olemme samaa massaa".  Kun näitä totuuksia on kerta toisensa jälkeen toistettu, aletaan 

väitteitä pitää totuuksina.   

 Syyt muunnetun tiedon levittämiseen ja sen hyödyntämiseen ovat ideologisia ja liittyät intressien 

väliseen ristiriitaan ja siitä johtavaan kamppailuun.  Tosiasia on, että suomalaiseen yhteiskuntaan  

kiinnittymisen ehdottomasti suurin tapa on palkkatyöläisyys.  Kaikesta suuresta vuosikymmenien 

aikaisesta kohusta huolimatta luokkarakenne ei näihin päiviin asti ole merkittävässä määrin 

muuttunut sitten 1970-luvun, jolloin pienviljelijäin katoamisen johdosta ns. maatalousyrittäjien 

määrä pieneni.  Tuo maatalousyrittäjien määrän pieneneminen on jatkunut edelleen.  Työllistävien 

yrittäjien määrä ei ole juurikaan  kasvanut, mutta yksinyrittäjien määrä on.  Tämä selittyy paljoltikin 

nykyisen riistokapitalismin halulla kiertää palkkatyöhön liittyvät sivukustannukset ja pudottaa 

yrityksen kuluja sälyttämällä ne "yrittäjinä" työllistävien itsensä maksettaviksi.  Suomen Yrittäjät 

ry:n vuoden 2016 tilaston mukaan maassamme  oli 283 563 yritystä.  Näistä peräti 42 prosnettia oli 

"mikroyrityksiä", jotka työllistivät 1-9 henkeä. Lukuun sisältyy myös maatalousyrittäjät.  

Suomalaisen luokkakuvan kannalta tilanne ei ole oleellisesti viimeisten kolmen vuosikymmenen 

aikana muuttunut.   

 

Oheinen käyrä kertoo yrittäjien lukumäärän kehityksen vuosien 1987 - 2013 

 

Alapuolella oleva piirakka osoittaa, että tyypillinen palkkasuhde on jatkuva kokoaikainen työsuhde.  

Siinä työskenteli vuoden 2017 yli puolitoistamiljoonaa työntekijää.  Jatkuvaa osa-aikaista työtä teki 

215 000 henkilöä ja erilaisissa määräaikaisissa työsuhteissa oli 326 000 työntekijää.  Luvut 

yhteenlaskien saamme selville, että vuonna 2017 Suomen palkkatyöläisten joukko oli yli kaksi 

miljoonaa eli 2.076.000 henkeä.  Tämän jälkeen lienee vaikea enää väittää etteikö Suomi 
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edelleenkin olisi palkkatyöyhteiskunta?  Mutta pystyykö sosialidemokraatit tekemään siitä oikeita 

johtopäätöksiä vai jatketaanko eteenpäin unissakulkijan tavoin? 

 

 

 

Edellä esitetty kuva nyky-yhteiskunnasta palkkatyön yhteiskuntana tukee ja vahvistaa SDP:n 

perinteisen linjan oikeutusta.  Puolueen tulee profiloitua entistä selkeämmin palkkatyön ja 

pienyrittäjien etujen puolustajana.  Puolueen eteen avautuu yli kahdenmiljoonan ihmisen 

äänestyspotentiaali, "markkinat", joilla sille on jo historiallisesti etulyöntiasema.  Kysymys on vain 

siitä, miten nyt saavutetaan riittävä uskottavuus tässä potentiaalisessa äänestäjäkunnassa.  On turha  

väittää tai olettaa, että tuo joukko olisi yhtä "karjalaumaa", joka voitaisiin niin vain paimentaa 

vaaliuurnille äänestämään demareita.  Pirstaleisessa kentässä työn voisi käynnistää vaikka 

pohtimalla, mikä on kokonaisuuden pienin ja suurin yhteinen nimittäjä ja aloittaa kansalaisten 

menetetyn luottamuksen palauttaminen.  Menestyksen avaimet kätkeytyvät sanoihin yhteisöllisyys, 

yhteiset tavoitteet ja luotettavuus.    

 

Työelämä tulee jatkossakin muuttumaan automatisoinnin, digitalisaation ja robotisaation vuoksi.  

Nämä muutokset aiheuttanevat syviä vaikeuksia kapitalismille rakentuvassa talousjärjestelmässä 

sotkemalla mm. tavaramarkkinat kiristämällä kilpailua kaikilla tasoilla.  Sosialidemokratian, kuten 
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kaikkien edistyksellisten voimien pitää varautua tähän suureen murrosvaiheeseen, koska se sisältää 

uhkan koko länsimaisen demokratian jatkuvuudelle.  Meillä on jo riittävästi historian kerryttämää 

kokemusta yhteiskunnassa esiintyvistä voimista, jotka eivät kaihda mitään keinoja 

valtapyrkimyksissään ja omien intressiensä ajamisessa.   

 

 

Luokkaretki suomalaiseen yhteiskuntaan 

  

Puhe yhteiskuntaluokista ja etenkin työväenluokasta tunnetaan monella taholla kiusalliseksi.  Kyse 

on tunteesta, jonka kautta pyritään kiertämään kysymys yhteiskunnan sosialisesta eriarvoisuudesta 

ja sen kerrostuneisuudesta.  Pohjoismaat ovat hyviä esimerkkejä yhteiskunnallisen eriarvoisuudn 

kaventumisesta, joka saavutus voidaan perustellusti laskea sosialidemokratian ansioksi.  Tämä 

onnellinen tilanne johti luokkavastakohtien lieventymiseen, joka on tulkittu peräti työväenluokan  

muuttumiseksi yhdeksi suureksi "keskiluokaksi".  Joukko sosiologejakin päätyi tukemaan tämän 

"luokattoman yhteiskunnan" olemassa oloa.  Ajatuksellisesti se oli helppo myydä kansalle, koska 

rikkaiden näkökulmasta se tuki yhteiskuntarauhan ja ehkä yksilöiden sielunrauhankin tunnetta.  

Työväenluokkaisille väitteen tuoma ansioton sosiaalinen arvonnousu kelpasi samoin.   

 

Usein esitetty väite on, että Suomessa on varallisuus tasaisesti jakautunut.  Aivan perusteeton väite 

ei toki ole, jos suomalaista yhteiskuntaa verrataan maailmanlaajuisesti.  Mutta toisaalta kyllä 

pääomien ja varallisuuen keskittyminen näkyy meilläkin.  Tilanteen on, etenkin takavuosina, tehnyt 

kiistanalaiseksi ajoittainen tuloerojen vaihtelu.  Tuloerot repesivät Suomessa vuonna 1993 säädetyn 

lain pohjalta, jolloin pääomatulojen verotus eriytettiin.  Niitä alettiin verottaa erikseen tasaverolla, 

kun taas ansiotulojen progressiivinen verotus säilyi.  Muutos mahdollisti monella alalla 

verospekuloinnin osakeyhtiöitä perustamalla ja tulojen ulosoton pääomatuloina.  Tämä edellytti 

tietysti jonkinasteista yrittäjyyttä, palkkantyön kohdalla siihen ei ole mahdollisuutta.   

Seura-lehti tutki Suomen varallisuuseroja ja julkaisi tutkimuksensa vuoden 2018 alussa.  Kävi ilmi, 

että seitsemän varakkaimman kansalaisen nettovarallisuus on noin 11 miljardia euroa.  Samaan 

varallisuuskasautumaan tarvitaan 40 prosenttia eli 1.850.000 vähävaraisinta Suomen 

kansalaista.  Tulos saattaa olla hieman epävarma rikkaimpien osalta, koska täydellisten tietojen 

saaminen heidän kohdallaan oli ongelmallista.  Oleellista on kuitenkin likimääräisen kuvan 

saaminen yhteiskunnallisen tilanteen kartoittamiseksi, ei niinkään se, ketkä omaisuuksia omistavat.  

Lehden pyynnöstä tilastokeskuksen erikoistutkija Törmälehto laski arvion Suomen 
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vähävaraisimman 40 prosentin maksamista tuloveroista.  Tähän joukkoon kuului vajaat kaksi 

miljoonaa suomalaista.  Heidän maksamat tuloverot olivat olleet vuonna 2013 hieman yli viisi 

miljardia euroa.  Kyseisenä vuonna  Suomen seitsemän miljardööriä maksoivat tuloveroja ansio- ja 

pääomatuloistaan yhteensä hieman alle kahdeksan miljoonaa euroa.  Moni jää varmaankin 

miettimään, onko uusliberalistien ja heidän kätyriensä väite verotuksen epätasaisesta jakautumisesta 

todellakaan aiheellinen.  

Vaikka luokkaretkemme suuntautuukin Suomeen, älkäämme unohtako pääomien ja varallisuuden  

koko kuvaa. Etenkin, kun Suomen kehitys saa kovan kaikupohjan maailman tilanteesta.  Havainto, 

jonka Bernstein omana aikanaan teki pääomien keskittymisestä kalpenee nykytodellisuuden 

rinnalla.  Oxfam-järjestö julkaisi vuoden 2017 alkupuolella tiedon, jonka mukaan kahdeksan 

maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin 3,6 miljardia köyhintä.  Tuo kuilu on 

huomattavasti suurempi, mitä tutkimukseen ryhdyttäessä osattiin pelätä.  Oxfamin mukaan 

maailman rikkaiden omaisuutta on kartutettu kyseenalaisin keinoin – veroja kiertämällä, 

palkkatasoa kuristamalla ja korruptiolla.  Kaikki siis jo alkuperäisen kapitalismin aikanaan  

käyttämiä keinoja rikastua. Järjestön raportti julkaistiin Davosin taloushuippukokousta ennen. 

Kyseinen kokous on toistuva maailan johtajien tapaaminen, jonka agendalla on juuri 

talouskysymykset.   

 
Reilua vuotta ennen Oxfamin raporttia, vuoden 2015 lopulla, jukaisi  sveitsiläispankki Credit 

Suisse oman raporttinsa, missä todetaan ihmiskunnan rikkainman kymmenyksen omistavan vuoden 

2015 puolivälissä 87,7 prosenttia maailman kaikesta varallisuudesta. Tuohon kymmenen 

varakkaimman prosentin joukkoon kuuluvilla oli vähintäin 68 800 dollarin omaisuus. Kaikkeen 

rikkaimpaan prosenttiin (1 %)  laskettiin vähintäin 759 900 dollarin omaisuuden haltijat. 

Huolestuttavinta asiassa on tulo- ja omaisuuserojen voimakas kasvu vuoden 2008 finanssikriisin 

jälkeen. Edellisessä mittauksessa luku oli 48 prosenttia.   Maailman köyhempi puolikas omistaa 

kokonaisvarallisuudesta vain alle prosentin. 

 

Keskiluokasta puhuttaessa, on hyvin vaikea päästä esimerkiksi tutkijoiden keskuudessa 

yksimielisyyteen siitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan.  Vanhakantaisesti ja leikkisästi ajatellen 

työläisiä olisivat ne, jotka tekivät ruumiillista työtä, pukeutuivat haalareihin ja haisivat hielle. 

Tällaista näkemystä näyttävät tukevan juuri SDP:tta liberaalipuolueeksi janoavat.  He kun kieltävät 

tai näkevät työväenluokan vain vähäisenä osana suomalaista yhteiskuntaa.  Keskiluokkaa olisivat 

tämän tulkintalinjan mukaan taas ne, jotka tekivät siistiä sisätyötä suhteellisen hyvin pukeutuneina, 
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mutta eivät kuuluneet omistavaan luokkaan.  Toinen ja ehkä tärkeämpi luokkajakoa selventävä 

piirre oli tulo- ja varallisuuserot.  Nykyisin asia ei ole lainkaan näin kuvattavissa.  Etenkin tulo- ja 

varallisuuserot ovat heittäneet häränpyllyä.  Samoin on asianlaita "siistien sisätöiden" osalta.  

Monille tutkijoille ongelma on ollut erittäin kiusallinen.  Ongelmana on ollut käsiteen 

"keskiluokka" suuri tulkinnanvaraisuus.  Aita onkin eräiden sosiologien osalta ylitetty sen 

matalimmasta kohdasta:  "keskiluokkaan kuuluu se, joka tuntee siihen kuuluvansa".  Selitys ei 

tunnut täyttävän kovinkaan hyvin tieteellisen tarkastelun kriteerejä.  Toiminnallisten johtopäätösten 

tekemisen näkökulmasta se on perin joustava.   

 

Karl Marxilla ei oikeastaan ollu mitään varsinaista luokkateoriaa, vaikka hänen tutkimusasenteensa,  

materialistinen historiankäsitys näkeekin ihmiskunnan menneisyyden luokkataistelujen historiana.   

Kapitalismissa keskeiset luokat ovat marxilaisittain nähtynä tuotantovälineet omistava porvaristo 

ja palkkatyötä tekevä työväenluokka. Marx ei juurikaan kiinnittänyt huomiota keskiluokkaan. 

Hänen mielestään keskiluokan kohtalona oli liueta näiden kahden perusyhteiskuntaluokan välisessä 

taistelussa.  Myöhempien aikojen Marxin tulkitsijat antoivat tuolle katoamaan tuomitulle 

keskiluokalle paljon suuremman merkityksen kuin tulkittava itse.  Eduard Bernstein kytki sen 

yhtenä elementtinä Marx-kritiikkiinsä, pyrkiessään osoittamaan asioita, joissa Marx oli 

ajattelussaan erehtynyt.   

 

Olisi hyvinkin  mielenkiintoista pohtia, miksi Marxin tulkit eivät pitäneet keskiluokkaa ainakin 

osaksi analogisena työväenluokalle, koska sen suhde tuotantovälineiden omistukseen oli hyvin 

pitkälle samanlainen?  Kun eräät sosiologit ovat nähneet osassa työväenluokaa 

"keskiluokkaistumista", niin vastaavasti toiset ovat todenneen osan keskiluokkaa  

"proletarisoituneen" tulokehityksessään ja elintasossaan.  On ilmeistä, että tämä kehityssuunta on 

merkittävä osa nykykapitalismin kehityssuuntaa, joka tullee lisäämään yhteiskunnallista 

polarisaatiota.  Sosialidemokratian kannalta se on taatusti yksi keskeinen näkökulma pohdittaessa 

puolueen ideologiaa ja poliittista strategiaa.  Luokkakuva yhteiskuntamme  rakenteesta on hyvä 

keino hahmottaa vallitsevaa tilannetta ja vahvistaa näkemystä siitä, mikä on oikea tie edetä, mutta 

se ei yksistään riitä.  Luokkatutkimus on toki tärkeä keino pyrkiä ymmärtämään tämän päivän 

yhteiskunnallista todellisuutta.  Siihen ei ole yksistään tyytyminen.  Rinnalleen se vaatii paljon 

yksityiskohtaisempaa sosiaalisen rakenteen analyysiä.  Oleellista on kuitenkin se, että palkansaajat 

ovat yleensä muuttuneet rakenteeltaan yhtenäiseksi tosiasiallisesti.  Eri asia on tietenkin se, miten 

kukin yksilö halua itsensä yhteiskunnallisesti asemoituvan.  Lauloihan Juha Watt Vainio aikonaan, 

kuinka "köyhän ainut hyvitus on vilkas mielikuvitus".   
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Marxin luokkakäsitys on ollut pitkään demokraattisen sosialismin yhtenä ideologisena perustana.  

On ymmärrettävää, että kritiikkiä sitä kohtaan on esitetty ja esitetään edelleenkin.  Käytännön 

politiikan lähtökohtana Marx on palkansaajien etujen ajamisen kannalta aivan riittävä.  Viime 

aikoina se on tullut arvoltaan vieläkin tärkeämmäksi, kapitalismin saadessa itsetuntonsa takaisin 

Euroopan ja sen pohjoistenkin maiden yhteiskunnissa.  Tuo kehitys on osoittanut, ettei Marx voinut 

olla kovin kaukana totuudesta esittäessään oman käsityksensä luokista ja niiden välisestä etujen 

ristiriidasta.  Pääoman kolmannessa osassa hän nimeää modernin yhteiskunnan kolme 

yhteiskuntaluokkaa: 1) työvoimansa omistajat, 2) maankorolla eläjät  ja 3) kapitalistit.  Marxin 

luokkanäkemys perustuu  siihen, mikä on yksilön suhde tuotantoon ja tuotantovälineiden 

omistukseen / pääomaan.  Työn ja pääoman välillä vallitsee taistelu ja antagonistinen ristiriita.  

Tähän näkemykseen perustuu paljolti työväenliikkeen ja sosialismin synty.  Sittemmin useat 

teoreetikot ja politiikotk ovat pyrkineet lieventämään "antagonistisen ristiriidan" käsitettä ja 

todenneet työn ja pääoman välillä vallitsevan keskinäisen riippuvuuden.  Kapeasti ja yksittäisten 

yhteiskuntatalouksien näkökulmasta ajatus ei ole aivan perusteeton.  Kokonaisvaltaisesti katsottuna 

ja globaalisti tuolle ristiriidalle Marxin esittämässä muodossa löytyy kyllä vahvat perustelut.  

Demokraattisen sosialismin on nyt tehtävä uusi arvio tämän kahden luokan välisen napanuoran 

merkityksestä ja ideologian suhteesta siihen.  Uusliberalismi on rehabilitoinut voimansa tunnossa 

riistokapitalismin ja ottanut sen palauttamisen tavoitteekseen, tavoitteeksi jota on lähennetty tähän 

mennessä jo pitkälle.  Olemme siis palaamassa sellaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, joka 

vallitsi yli 100 vuotta sitten.   

 

Marxin luokkakäsitys on monessa mielessä selkeä demokraattisen sosialismin strategian kannalta.   

Marx sitoi yhteiskuntaluokkaan kuulumisen siihen, mikä on yksilön suhde tuotantoon.  Tulkinta ei 

perustu yksilön omaan mielipiteeseen, vaan tämän objektiivinen luokka-asema määrittyy vallitsevan 

todellisuuden pohjalta, tiedosti asianomainen sen itse tahi ei.  Itse asiassa tässä marxilaisessa 

näkemyksessä laajasti tulkittuna keskiluokan asema on rinnasteinen työväenluokkaan, koska sen 

suhde tuotantovälineiden omistukseen / pääomaan on analoginen.  Siten palkkatyö onkin itseasiassa 

se käsite, jolla tulee kuvata suurinta intressiryhmää modernissa kapitalismissa.  Luokkana se on 

tietenkin antagonistinen pääomanomistajien eli kapitalistiluokan kanssa.  Tällaisen lähtökohdan 

omaksuminen sosialidemokraattisen politiikan lähtökohdaksi on äärimmäisen tärkeää.  Se näet 

toimii suurimpana yhteisenä nimittäjänä koko laajalle palkansaajien joukolle.  Vastustajamme 

näkökulmasta sen sijaan on tärkeää pyrkiä pirstomaan tuota palkansaajien suurta armeijaa erilaisin 
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perustein oman etunsa vuoksi.  Siksi hyvinvointivaltion puolustaminen sen alkuperäisessä mielessä 

tulee olla sosialidemokratian keskeinen tehtävä.   

 

Usein yhteiskuntaluokista puhuminen aiheuttaa vaivautuneisuutta ihmisissä, joille sosiologia  ei ole 

tuttua.  Monesti kysytäänkin, mitä järkeä on nostaa esille luokkaristiriitoja, kun niitä ei ole  

näkyvissä "normaalielämässä".  Kysymys ei ole lainkaan niin mieletön, kuin se monesta asiaan 

perehtyneestä kuulostaa.  Kysyjän normaalielämässä naapurin tai sukulaisen kadehtiminen on 

paljon läheisempi ja mielenkiintoisempi asia kuin suunnata mielenkiinto esimerkiksi kotimaisen 

rahaeliitin alati paisuvaan omaisuusmassaan.  Sen sijaan, jos kritiikkiä "luokkavastakohtien" 

paisuttelusta ja "luokkavihan" lietsomisesa esittääkin mainitun rahaeliitin jäsen tai sen 

monenkarvaiset edunvalvojat, on paikallaan esittää vastakysymys:  "Miksi emme saisi keskustella 

omaisuuksien epätasaisesta jakaantumisesta ja sen kuuluisan yhteisen kakun jaosta?" 

 

Keskustelu yhteiskuntaluokista on mielekästä etenkin kolmesta syystä.  1)  Luokkatutkimus 

osoittaa, etenkin marxilaisesta lähtökohdasta, ettei näkyvää muutosta yhteiskunnan 

perusrakenteessa suhteessa tuotannon tuloksien hedelmiin, ole tapahtunut nykyhetkeenkään 

mennessä.  2) Se kertoo myös, että luokkataistelu, vaikka käsite kuulostaa ikävältä ja 

vanhanaikaiselta, on kylmä tosiasia.  Pääoma hyökkää nyt entistä voimakkaammin palkansaajien 

saavutettuja tuloksia vastaan joka sektorilla,  pyrkien heikentämään mm. palkkatasoa, työaikoja, 

työsuhdeturvaa, työturvallisuutta ja järjestäytymisoikeutta.  Tähän hyökkäykseen kuuluu 

vanhakantaiseen tapaa häiritä palkansaajapuolen oman luokkatietoisuuden syntymistä ja 

kehittymistä.  Pääoma itse on ollut aina syvästi luokkatietoista, mikä tuli vahvistettua juuri 

hiljattain, vuoden 2018 maaliskuussa julkaistussa tutkimuksessakin.  3)  Luokkatutkimus osoittaa, 

että palkansaajat on etujensa puolesta yhtenäinen muutosvoima, vaikka koostuukin monenkirjavista 

ryhmistä.  Ja vaikka ei kokonaisuudessaan tiedostakaan tuota olemassa olevaa tosiasiaa.  Ei tiedosta, 

koska asiasta ei ole kerrottu riittävästi. 

 

Jos hyväksymme tämän edellä kerrotun yhteiskunnallisen todellisuuden sosialidemokraattisen 

ideoologian ja sen strategian perustaksi,  on vastattava kysymykseen miten puolueen tulisi lähestyä 

tätä suomalaisessa yhteiskunnassa elävää valtavaa äänestyspotentiaalia.  Vai tulisiko sitä ollenkaan 

lähestyä intressipolitiikan näkökulmasta?  Puolueemme keskuudessa on voimia, jotka  haluavat 

ehdottomasti kieltää tämän mahdollisuuden.  He ovat jo olleet saksimassa sosialidemokratian 

napanuoraa vahvimpaan suurpääoman vastaiseen voimaan - ammattiyhdistysliikkeeseen.  Heidän 

mielestä puolueen pitäisi tyytyä näpertelyyn kivoilla, "ajassa puhuttelevilla" ja etenkin "mediaa 
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kiinnostailla teemoilla".  Näin toimien olisimme harmittomia ja "yhteistyökykyisiä".  Saisimme 

siten toki muutaman suurimman pyrkyrin erinäisiin virkoihin niin kunnallisella kuin valtiollisella 

tasolla.  Jopa yksityisiin firmoihin ja porvarillisten lobbaustoimistojen kiintiödemareiksi.  

Näyttöähän tästä jo onkin.  Tyydymmekö siihen ja "sosiaaliliberaalipuolueen" mukanaan tuomaan 

pieneen kannatukseen?  No, provokatiivinen kysymys, joka suututtaa monia, mutta ei ole lainkaan 

turha.  Selitetäänpä miksi ei.   

 

 

 

Muutama fakta sosialidemokratian aateperustasta 

 

Sosialidemokratia sosialismin vanhana päähaarana kuuluu samaan ideologioiden ikäpolveen kuin 

liberalismi ja konservatismi.  Tosin sosialismin juuret ovat johdettavissa vielä paljon pitemmälle, 

jolloin on puhuttu niin sanotuista utopistisosialisteista.  He olivat vuosisatojen aikaisen  

alaluokkaisen kurjuuden herättämiä haaveilijoita, oikeudentuntoisia yksilöitä, jotka unelmoivat 

paremmasta yhteiskunnasta kaikille ihmisille.  Tuo haaveilu saattoi olla, kuten eglantilaisella 

humanistilla, valtiomiehellä, filosofilla ja kirjailijalla  Thomas Morella tai italialaisella 

domikaanimunkilla Tomamaso Campanella hyvinkin yksityiskohtiin menevää arkielämän ja juhlan 

kuvailua.  Tuohon kuvailuun ei kuitenkaan sisältynyt kuitenkaan esitystä siitä miten nuo unelmat 

voitaisiin toteuttaa reaalielämässä.  Siten suomalainen moderni sosialidemokratia lähestyikin  

muutama "vaaliolympiadi" sitten kansalaisia jakamalla kirjasia, johon nämä voisivat tuherrella 

oman elämänsä unelmia.  Siihenkään materiaalin ei kyllä sisältynyt minkäänlaista kaavaa niiden 

unelmien ohjelmallista toteuttamisesta. Niin, ellei sitten se olisi ollut idea äänestää 

sosialidemokraattisia ehdokkaita?  No, utopiaa sekin.   

  

Moderni sosialidemokratia muotoutui pitkässä kehitysprosessissa, jonka eräänlaisena 

lähtölaukauksena oli 1700-luvun ja 1800-alkuvuosikymmenien yhteiskunnalliset ajattelijat, jotka 

hekin luettiin myöhemmin usein utopisti-sosialisteiksi.  Nimi on heidän kohdallaan paljolti 

harhaanjohtava ja paremminkin heitä kuvaisikin vanhan valtio-opin aatehistoriallinen käsite 

rationaaliset sosialistit.  Heiltä, kuten Charles Fourierilta,  Henri de Saint-Simonilta tai Robert 

Owenilta löytyvät näkemykset yhteiskunnallisen varallisuuden epätasaisesta jakautumisesta ja 

ehdotukset tilanteen korjaamiseksi.  Sittemmin Karl Marx ja Friedrich Engels, jotka olivat 
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varsinaisesti sosialidemokratian perustajaisät, myönsivät velkansa noille sosialismin atteen 

edelläkävijöille.   

 

Marx ja Engels oli se voimakaksikko, joka kiteytti tuolloin uuden ja voimallisesti kasvavan 

kapitalismin luonteen ja paljasti moderneja teollisuusyhteiskuntia jakavan syvän yhteiskunnallisen 

railon.  Heidän työnsä ja ajattelunsa oli se pohja, jolta Euroopan työväenliike, niin poliittinen kuin 

ammatillinenkin valtaosaltaan ponnisti voimansa.  Euroopassa vaikutti eräitä muitakin sosialistisia 

suuntauksia, mutta ajatellen nimenomaa sosialidemokratian juuria ja sen nousua ideologioiden 

valtavirtaan tärkeimmät olivat Marx ja Engels.  Iso-Britanian työväenpuolueella oli oma historiansa 

ja sen liittyminen mannermaiseen perinteeseen kesti aikansa.  Saksalaisesta sosialismista on syytä 

nostaa esiin Ferdinand Lassallen nimi hänen merkittävän vaikutuksensa vuoksi Saksassa.  

Lassallen ja Marxin liittoutuminen on aikoinaan yhtenäisen saksalaisen sosialidemokrattisen 

puolueen kasvun pohjana.  Tämä liitto ei estänyt tovereita arvostelemasta ja jopa nälvimästä 

toisiaan.  Sekin traditio joka voi oikein hyvin vielä nykyäänkin eikä ainoastaan sosialidemokrattien 

keskuudessa.       

 

 

 

Sosialidemokratian kaksi ideologista juonnetta 

 

Marxilaisuuden tunnusten alla sosialidemokratia kasvoi vahvaksi muutosvoimaksi keski-

Euroopassa ja pohjoismaissa.  Marxilaisuus oli alkuajoista lähtien vallankumouksellinen liike,  joka 

otti tehtäväkseen kaataa riistokapitalismi ja sen luoma porvarillinen yhteiskunta kaikin keinoin.  

Noihin keinoihin kuului alun perin avoin kapina ja siihen mahdollisesti sisältyvä väkivalta.  Tuona 

aikana ei köyhällistöllä ollut näkyvissä muitakaan mahdollisuuksia vaikuttaa asemansa 

parantamiseen.  Elämän todellisuus kuitenkin muokaantui askel  askeleelta uuteen suuntaan.  Se ei 

tapahtunut itsestään, vaan köyhällistön joukkoliikkeiden sitkeällä poliittisella vaikuttamisella.   

Etenkin teollisuustyöväen elämän edellytyksiä paransi voimistuneen ammttiyhdistysliikkeen taistelu  

ja osaltaan myös sosialismin kasvun ehkäisemiseki syntynyt työ- ja sosiaalilainsäädäntö.  Kun 

poliittiselle työväenliikkeelle sittemmin avautui useissa Euroopan maissa mahdollisuus osallistua 

äänioikeutta käyttäen demokraattisten instituutioiden toimintaan, sosialismin strategian 

pääsuunnaksi alkoi muotoutua taistelu parlamenteissa vallankumousuhon sijaan.  Niinpä Engels, 
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Marxin jo kuoltua, myönsi vanhoilla päivillään yhteiskunnallisen muutoksen voivan toteutua tätäkin 

kautta.  Pohja demokraattiselle sosialismille oli luotu.   

 

Demokraattisen sosialismin pitkässä kehityshistorian läpäisee kaksi merkittävää juonnetta.  Toinen 

niistä nojaa marxilaisuuteen ja sen erilaisiin tulkintoihin, toinen taas perustuu asteittaiseen 

luopumiseen marxismista.  Viimeeksimainitun kyseenalaista "huippua" edustaa aikaisemmin 

mainittu yritys siirtää sosialidemokratia sosiaaliliberalismin porvarillisten tunnusten alle.  Se lienee 

typeryydessään niin kelvoton yritys, että sitä tuskin kannattanee käsitellä varteenotettavana 

vaihtoehtona sosialidemokratian tulevaisuutta mietittäessä.  Perusteet tällaiseen tulkintaan 

löytynevät viimeistään uusliberalismin meneillään olevasta hyökkäyksestä.  Hyökkäys osoittaa, 

ettei mikään ole muuttunut siinä perusasettamuksessa, joka synnytti sosialistisen työväenliikkeen.   

Uusliberalismin ideologeilla, kuten  Friedrich A. Hayekilla ja Milton Friedmanilla on julkilausuttu 

halu palata juuri siihen epäoikeudenmukaisuuden läpäisevään yhteiskuntaan ja sellaisen 

"demokratian tilaan",  joka vallitsi ennen työväenliikkeen syntyä.   

 

Sen sijaan on paikallaan sosialidemokratian ideologiaa ja strategiaa pohdittaessa muistaa muitakin  

sosialidemokratiaan kiinnittymisen tapoja ja vaihtoehtoisia suuntauksia.  Niilläkin on 

pitkäkestoinen historiallinen yhteys sosialidemokratiaan ja puolueeseen.  Tästä esimerkkinä 

mainittakoon kristillinen sosialismi ja sitä edustava työväenliike.  Kristillisellä sosialismilla on omat  

historialliset juurensa, mutta samanlainen kansanvaltainen arvopohja kuin marxilaisuudesta ja sen 

erilaisista tulkinnoista orientoituvilla suuntauksilla.  Tämä erilaisuus on syytä nähdä rikkautena ja 

veljellisenä liittolaissuhteena.   

 

 

Miten sosialidemokratian tulisi suhtautu Marxiin? 

Demokraattisen sosialismin syntyä ja kehitystä niin Suomessa kuin Euroopassa on vaikeaa ajatella 

ilman marxilaisuutta.  Kuitenkin monta sosialidemokratian sukupolvea on suhtautunut paljolti 

häpeillen aatteensa isään Karl Marxiin ja hänen läheiseen työtoveriin Friedrich Engelsiin.  Näin 

etenkin meillä Suomessa.  Kovin syvällisesti tätä ilmiötä ei näytetä menneiden vuosikymmenien 

aikana pohditun.  Selitykset ovat olleet huonoja ja epäaitoja.  Marxilaisuus suomalaisessa 

työväenliikkeessä on pitkässä juoksussa nähty, etenkin sen loppusuorallaa, eräänlaisena 

kantorakettina, joka on vienyt sosialidemokratian sateliitin kiertoradalleen ja pudonnut sitten eri 
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vaiheineen unohduksen valtamereen.  Nyt tuo sateliitti on rikkoutuneena eli alkuperäisen tehtävänsä 

unohtaneena suistunut radaltaan ja tuhoutumassa todellisuuden ilmakehässä sosiaaliliberalismin 

tomuksi.    

 

Mielikuvat ja toiveet elävät omaa elämäänsä, mutta Marx ja marxilaisuus eivät ole uponneet 

unohduksen valtamereen, vaan voivat ikäisikseen oikein hyvin.  Soveltuvin osin ne toimivat tieteen 

ja yhteiskunnallisen kehityksen arviointivälineinä.  Onkin paikallaan kysyä, miksi nuo välineet eivät 

kelpaa sosialidemokratialle kun ne kelpaavat yhteikuntatieteille?  Määrittääkö Marxin 

käyttökelpoisuuden SDP:seen leiriytyneet porvarit, puolueen käyttämät mainostoimistot ja 

imagokonsultit?  Ainakaan marxilaisuuden soveltuvaa välineistöä ei ole käytetty yhteiskunnan tilan 

objektiiviseen  arviointiin.  Jos olisi, puolueella olisi myös keinoja tilanteen muuttamiseen.  Se 

turvaudutaanko oikeisiin analyysitapoihin, liittynee paljolti siihen, mitä SDP aikoo "myydä" 

äänestäjilleen näillä politiikan "markkinoilla".  Myydäänkö tyhjää eli kauppatavarana ovat  

"unelmat" ja suunpieksäntään erikoistuneet pyrkyrit, vai tavoitellaanko muutosta eli paluuta  

hyvinvointiyhteiskuntaan?  Ainakin nyt näyttää vahvasti siltä, ettei hyvinvointipolitiikasta ole 

SDP:lla minkäänlaista visiota.  Syykin on selvä:  uusliberalismi ja EU:n talouspoliittinen linja, 

joka on vienyt pohjoismaiselta sosialidemokratialta sen "syömähampaan".  Ainakin tavoitteellisesti 

voitaisiin ottaa paluu hyvinvointiyhteiskuntaan.  Tosin se pitäisi määritellä uudestaan ja lisäksi 

hyvin tarkkaan.  Näin siksi, koska vanhan hyvinvointiyhteiskunnan romuttajat vannovat nyt  

konnamaisesti muka olevansa "pelastamassa" juuri hyvinvointiyhteiskuntaa.  Uudelleen määrittely 

olisi tarpeellista senkin vuoksi, että siihen tulisi sisällyttää myös yhteisöllisyys,  joka tarjoaa 

kansalaisten elämälle paitsi tasavertaiset lähtökohdat niin myös  osallisuuden turvallisessa 

yhteisössä.      

 

Syyt marxilaisuuden karsastamiseen ovat pääosin toki ymmärrettäviä.  Osin ne ovat historiallisia ja 

liittyvät rajanvetoon kommunismin suuntaan.  Osaksi syynä on ollut puhdas kyllästyminen pseudo-

marxilaiseen jargoniin ja siihen pohjautuviin päättymättömiin kiistoihin, joilla ei ole ollut 

kovinkaan suurta yhteyttä jokapäiväiseen käytännön politiikkaan eikä edes suurten linjojenkaan 

vetämiseen.  Marxin kaltoinkohteluun liittyykin tätä kautta osin modernin sosialidemokratian kaksi  

merkittävää nimeä, Karl Kautsky ja Eduard Bernstein.  Muitakin nimiä olisi runsaasti tarjolla, 

mutta tässä voidaan tyytyä näihin kahteen toveriin.   

 

Kautsky ja Bernstein ovat olleet sosialidemokratian kahden aatteellisen perinteen alkulähdettä.  

Heistä juontuu ideologinen jatkumo aina nykyisyyteen asti.  Erikoista tässä juurien häpeilyssä on 
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ollut se, että hyvin harva on osannut perustella kantaansa faktoilla.  Käsitykset ovat paljolti 

muotoutuneet porvarillisen yhteiskunnan ylärakenteen ideologian ja arvojen pohjalta sekä sen 

mielikuvakoneiston tukemana.  Argumentteina ovat valtaosin olleet ympäripyöreät selitykset 

marxismin "vanhanaikaisuudesta" ikään kuin ajan kuluminen voisi viedä pohjan pois joltain 

tieteelliseltä havainnolta sinänsä.  Maa kiertää edelleenkin aurinkoa, vaikka sen totesi Kopernikus 

jo 1500-luvulla.   

 

Kun presidenttiehdokas Mauno Koivistolta aikoinaan kysyttiin millainen sosialisti hän oli, vastasi 

Koivisto olevansa "bernsteiniläinen sosialisti".  Vastaus oli kyllä nokkela ja pani jauhot suuhun 

ilkeileville neljännen valtiomahdin edustajille.  Heille Eduard Bernstein oli täysin tuntematon nimi 

ja taustatietoa kaiveltiinkin sitten innokkaasti tietoteoksista sekä aatehistorian tuntijoilta.  Vähän 

epäselväksi on jäänyt kuinka tunnettu Bernstein itseasiassa oli Koivistollekaan.  Oleellista 

vastauksessa oli kuitenkin Marxin näppärä sivuuttaminen ja ikävän kysymyksen tekeminen 

vaarattomaksi.  Tosin jäljet, vaikkakin peitetyt, johtivat Bernsteininkin kautta Marxiin, mutta sitä ei 

kukaan pölvästeistä toimittajista hoksannut.  Saattaa tietenkin olla, että Bernsteinin imago Marxin 

"kukistajana" pelasti Koiviston voideltujen joukkoon.  Mielenkiintoinen ajatusleikki on pohtia 

mitkä olisivat olleetkaan seuraukset, jos Koivisto olisi todennut olevansa "marxilainen sosialisti"?   

Tosin käytettävissä olisi ollut vieläkin parempi vaihtoehto - demokraattinen sosialisti. 

 

Marxin "vahanaikaisuus" argumenttina huvittaa siinäkin mielessä, että kapitalismin isä Adam 

Smith, Marxinkin arvostama taloustieteilijä, kuoli 28 vuotta ennen Karl Marxin syntymää.  Eduard 

Bernsteininkin syntymästäkin tulee pian kuluneeksi 170 vuotta, joten kovin tuore ideologi ei 

hänkään ole, jos pätevyyden puntarina on ajan kuluminen.  Onkin ilmeistä, että tällaisilla 

argumenteilla ei pyritä sen kummempaan kuin itselle ja omalle ajattelulle kiusallisen henkilön 

halpahintaiseen dementointiin.  Meidän demokraattisten sosialistien onkin esitettävä ylimielisille  

vastustajillemme vaatimus perustella väitteensä faktoilla.  Se olisikin jo vaikeampi tehtävä ja perin 

kiusallinenkin, kun Marxin ennakoima pääomien ja varallisuuden kasaantuminen on edennyt jo näin 

pitkälle kuin on.  Vaatimus on silti kohtuullinen, koska Marx itse, tiedemies kun oli, hyväksyi 

perustellun kritiikin ja itse mm. hyvinkin usein korjasi aiemmin esittelemiään näkemyksiä.  

 

Kysymykseen miksi Karl Marx pitäisi ottaa uudelleen sosialidemokratian peruskiveksi, voi aivan 

hyvin vastata kysymyksellä: Miksi ei Marx?  Se on aivan mielekäs kysymys siinäkin suhteessa, 

että kaikki modernin sosialismin rakentajaisät ja -äidit itse lähtivät Marxista.  Näin on Kautskystä ja 

Bernsteinista ruotsalaisen sosialidemokratian "kansankoti"-idean isään Ernst Wigforssiin.  Tämä  
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sai paljon vaikutteita juuri Marxilta.  Tuo ruotsalaisen demokraattisen sosialismin merkittävä 

teoreetikko oli aito sosialisti, mikä sekin on kiusallista tahoille, jotka niin mielellään haluaisivat 

unohtaa aatteemme isän Marxin.  Wigforss on näet ytimekkäästi todennut, ettei 

sosialidemokraattista hyvinvointipolitiikkaa ole tarkoitettu sosialismin korvikkeeksi.  Aatteen 

tavoitteena on,  Wigforssin mukaan, toive päästä eroon talousjärjestelmästä, joka perustuu 

jatkuvaan taisteluun.   

 

Marx on yhteiskuntatieteissä ohittamaton teoreetikko.  Hänen elämäntyönsä on kokonaisvaltainen 

teoria, joka tarkastelee yhteiskuntaa materiaaliselta ja historialliselta pohjalta.  Tällaisia laajoja 

yhteiskuntateorioita ei enää nykyiset tieteenalat näytä tuottavan.  Marxilta löytyy muutama 

todellinen helmi, joka istuu erinomaisen hyvin modernin sosialidemokratiankin perustaan.  Siksi 

niihin olisi myös tukeuduttava.  Hänen  materialistiseksi historiankäsitykseksi (tai historialliseksi 

materialismiksi) kutsuttu lähestymistapa nojautuu vahvasti etujen eli intressien ymmärtämiseen 

ihmisen ja heidän muodostamien ryhmien - yhteiskuntaluokkien toiminnan kannustimena.  Tässä 

lähtökohdassaan Marx nojaa vahvasti Adam Smithin löytöön "oman edun" ylivertaisena 

kannustimena taloudellisessa toiminnassa.  Siinä missä Smith näkee työntekijän "tasavertaisena 

sopimuskumppanina" työnantajan kanssa, Marx toteaa sopimustilanteen luonnottoman epäsuhdan 

ja siihen sisältyvän taloudellisen riiston.  Hän tekee johtopäätöksiä työläisten vaistonvaraisten 

liikehtimisten ja ensimmäisten ammattiyhdistysliikkeen alkioiden pyrkimyksistä yhdistää yksittäiset 

"omat edut" yhteiseksi eduksi - luokkaeduksi.  Syntyykin palkansaajaluokan yhteinen ymmärrys 

siitä, että ylivoimaista vastustajaa vastaan voidaan taistella vain yhdessä.   Kuohuvan 1800-luvun 

myrskyissä muotoutuu työväenliike, ensin ammatillinen ja sitten poliittinen.  Sille Marx antaa 

sisällön ja toimintaohjelman.  Koko hänen loppuelämänsä vuonna 1848 julkaistun "Kommunistisen 

manifestin" jälkeen oli taloudellisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimusta.  Tulokset olivat 

tarkoitettu myös ja nimenomaa työväenliikkeen käyttöön.  Hänen työnsä oli valtava panostus 

kapitalismi-nimisen ilmiön selittämiseksi.  Marxin elämäntyötä ei kukaan vakavasti otettava 

yhteiskunta- tai taloustieteilijä vähättele, vaikka saattaakin osin kyseenalaistaa sitä omista 

tieteellisistä tai ideologisista lähtökohdistaan.   

Avattakoon tässä varmemmaksi vakuudeksi yksi näkökulman Marxin arvostuksesta.  Merkittävä 

aatehistorioitsija Isaiah Berlinin on todennut ”Karl Marx” -elämänkerrassaan, ettei  ”yhdelläkään 

1800-luvun ajattelijalla ollut ihmiskuntaan niin välitöntä, niin tietoista ja niin voimakasta 

vaikutusta kuin Karl Marxilla”.  Berlin korostaa Marxin saaneen kannattajansa, niin eläessään kuin 

kuolemansa jälkeenkin, puolelleen älyllisen ja moraalisen vaikutuksen ansiosta. Marx oli etevä 
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taloustieteilijä, filosofi, historioitsija, sosiologi, ja lehtimies mutta agitaattoriksi hänestä ei ollut eikä 

sen paremmin kansanjohtajaksikaan.  Marx kun ei ollut mikään taitava puhuja, vaikka aikoinaan 

kommunistit yrittivät häntä sellaisenakin kuvata. Marx teki työtään itse asiassa hyvin yksin 

kirjoituspöytänsä ääressä ja British Museumin lukusalissa.  

 

Materialistinen historiankäsitys ja kapitalismin kehitys 

 Materialistinen historiankäsitys on keskeinen osa Marxin taloudellis-filosofista ajattelua. Toisaalta 

se on samanlainen perusta sosialismille ja työväenliikkeelle kuin Marxin arvoteoria.  Sen mukaan 

inhimillisen elämän ja yhteiskuntien toiminnan pohjana ovat kulloisetkin tuotanto-olot.  Ne liittyvät 

tarpeiden tyydyttämisen kautta ihmisen aineellisiin elämänehtoihin.  Ihmisen on ennen kaikkia 

muita toimintoja huolehdittava välttämättömien tarpeidensa tyydyttämisestä.  Hänen on syötävä, 

juotava, pukeuduttava ja asuttava.  Nuo hyvin ymmärrettävät asiat oli aiempi ”idealistinen 

historiankäsitys” armollisesti sivuuttanut.  Kuitenkin vasta näiden elämää ylläpitävien toimintojen 

jälkeen ihmisellä on mahdollisuus harrastaa tieteitä, taiteita ja palvella jumaliaan. Saadakseen nuo 

tarpeet tyydyttävät hyödykkeet haltuunsa, on ihmisen ne ensin tuotettava.  Miten tuo hyödykkeiden 

tuotanto tapahtuu, määrittää myös viime kädessä yhteiskunnan rakenteen, luokkasuhteet eli 

”nokkimisjärjestyksen” sekä yleisen kehityksen.   

Taloudellinen perusta eli tuotantosuhteiden kokonaisuus on Marxin mukaan se "reaalinen 

perusta", jolta yhteiskunnan "ylärakenne" kohoaa.  Marxin tarkoittama ylärakene sisältää 

kulloisenkin yhteiskunnan  kulttuurin, instituutiot, poliittiset valtarakenteet, filosofiset ja teologiset 

oppirakenteet, vallitsevan arvomaailman jne.  Aineellisen elämän tuotantotapa määrää siten 

yhteiskunnallisen, poliittisen ja henkisen elämän prosesseja.  Tästä seuraa, ettei ihmisen tajunta 

määrää heidän olemistaan, vaan yhteiskunnallinen oleminen, suhde tuotantoon, luokka-asema, 

määrää heidän tajuntansa.  Väite ei tietystikään yksilötasolle ole täydellinen totuus, koska Marxin ja 

Engelsin oma luokkatausta jo kumoaisi sen.  Niinpä sosialismin historiassa löytyy itsessään 

lukemattomia esimerkkejä siitä, miten porvaristosta, aatelistosta ja klerikaaleista piireistä on valunut 

ajattelevia, korkean moraalin ja humaanin elämänasenteen omaavia yksilöitä muuttamaan maailmaa  

oikeudenmukaisemmaksi.  Mutta luokkana porvaristo on pystynyt hegemonisena ja pystynyt 

hallitsemaan taloudellista ja yhteiskunnallista valtakoneistoa.  Porvaristo on pitänyt rivinsä koossa 

sulkemalla ne sen valtaa uhkaavilta vahingollisilta ajatuksilta ja vaikutteilta.  Marxin teoria selittää 

näin hyvin vallitsevaa todellisuutta ja ihmisten todennäköisyyttä orientoitua elämässä intressiensä 
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pohjalta.  Siten se on kelpo selitystapa ymmärtää ihmisten  käyttäytymistä, arvostuksia ja tehtyjä 

valintoja.  Toisaalta on marxilaisen teorian piirissä esitetty hyvinkin perusteltuja näkemyksiä myös 

siitä, miten ylärakenne vaikuttaa alarakenteeseen eli perustaan.    

Koska kapitalismissa porvarillinen ylärakenne on hegemonisessa asemassa, sen vaikutus heijastuu 

voimakkaasti myös omistamattomassa luokassa, palkansaajissa, pienyrittäjissä, työelämän 

ulkopuolella olevissa.  Jo feodaalilyhteiskunnassa osa porvaristoa ihaili ja matki aatelistoa sen 

elämää, tapoja, arvoja, pukeutumista.  Tämä selittää nykyisinkin mm. varsinaiseen omistavaan 

luokkaan kuulumattomien kansalaisten äänestyskäyttäytymistä, poroporvarillisia arvoja ja oman 

objektiivisen yhteiskunnallisen aseman vastaista manifestaatiota.  Valtaosa ihmisistä  kuitenkin 

kykenee mieltämään luokkaerot vähintäänkin tunnetasolla.  Tähän valmiuteen, eräänlaiseen 

tiedostamisen alkioon, on perustunut työväenliikkeen ja sosialismin nousu merkittäväksi 

muutosvoimaksi.  Siihen sisältyy edelleenkin poliittiselle edistykselle - ammatilliselle ja poliittiselle 

työväenliikkeelle -  reaalinen mahdollisuus saavuttaa takaisin ja / tai säilyttää joukkokannatuksensa.  

Tosin tuo kannatus ei nouse  vaistonvaraisesti tai yhteiskuntamme "ylärakenteen" arvoja vaalimalla, 

vaan kansalaisten tietoisuuden ja sivistyksen tasoa kohottamalla ja lisäämällä siten ihmisten 

itsetuntoa.  Siis keinoilla, joita sosialidemokratia ei ole vaivautunut käyttämään pitkiin aikoihin.   

Näitä yhteiskunnallisia, valtiollisia ja ideologisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa tutkimalla  

Marx oletti mahdolliseksi kertoa myös tulevaisuuden tuotantomuodon.  Hän ei utopistisosialistien 

tapaan kaunomaalaillut ihmisten elämää sosialismissa.  Marxia kiinnosti vain tuon muutoksen 

mekaniikka.  Niinpä hän pitäytyi oletukseen, että kapitalistisen tuotantotavan kehitys jatkuisi sen  

keskeisten piirteiden, eritoten pääoman ja varallisuuden keskittymisen pohjalta.  Tuo keskittyminen 

tapahtuisi kiihtyvällä vauhdilla, koska pääomien lisääntyessä sen tuottokin kumuloituu.   Tästä 

Marx teki johtopäätöksen, sosialistinen tuotantotapa ja siihen perustuva yhteiskuntamuoto ei ole 

mikään hurskas toivomus, vaan väistämättömän kehityksen tulos.  Sosialismi toteutuu ihmisten 

toimesta, mutta on sinäänsä riippumaton heidän subejektiivisestä tahdostaan.  Marx toteaa 

"Kansantaloustieteen arvostelua" -teoksessaan, ettei mikään yhteiskuntamuodostuma häviä "ennen 

kuin kaikki sen puitteisiin mahtuvat tuotantovoimat ovat ovat kehittyneet, eikä uusia korkeampia 

tuotantosuhteita tule tilalle ennen kuin niiden aineelliset oloemassolon ehdot ovat varttuneet  

vanhan yhteiskunnan omassa sylissä".  Oma aikamme todistaa, ettei Marx ole voinut olla kovin 

väärässä.  Tai oli siinä suhteessan väärässä, ettei hänen oletuksensa teollistuneiden maiden lähellä 

olleesta vallankumouksesta toteutunut.  Monet ovat kysyneen, miksi ei toteutunut?  Jälkiviisaina 
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voimme ehdottaa selitykseksi Marxin omaa toteamusta muutoksen edellytyksistä.  Eli sitä, etteivät 

"aineellisen olemassolon ehdot" olleet varttuneen täyteen kypsyyteensä.      

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa.  Saattaa olla, että Marx on skenaariossaan  

hyvinkin oikeassa.  Kapitalismihan on elinaikanaan luonut valtavan tuotantokoneiston.  Sen 

volyymi ja siitä kumpuava mahti kertovat yksiselitteisesti, miten tuotannon yksityisomistus on 

muodostumassa uhkaksi niin porvarilliselle valtiolle kuin sen edustamalle demokratialle.  Tuo mahti 

ei tahdo, etenkään globaalisessa muodossaan asettua minkään pakottavan vallan alle.  Ei yksittäisen 

valtion eikä edes Euroopan unionin.  Se voi nielaista ahneuden kitaan, avaruuden mustan aukon 

lailla niin valtiot kuin unionit poliitikkoineen ja kasvattaa siten mahtiaan yli kaikkien vanhojen 

rajojen.  Jos meneillään oleva kehitys jatkuu, kuten näyttää, merkitsisi se entistä nopeampaa ja 

voimaperäisempää keskittymistä ja kasautumista.   Tuotannon yhteiskunnallistumisen aste 

saavuttaisi tuolloin lakipisteensä ehkä yllättävän nopeasti.  Silloin päädyttäisiin tilanteeseen, missä 

kourallinen oligarkkeja  hallitsisi maailman robotisoitunutta, automatisoitunutta ja  

digitalisoitunutta tuotantoa.  Moni tyhmempikin kysyisi silloin:  "Mihin me heitä tarvitsemme?"  

Siihenkö, että he pitäisivät öykkärimäisesti itselleen alistettuina kaikkia maailman miljardeja 

ihmisiä?  Eiköhän ylivoimainen enemmistö näkisi tuolloin oligarkit ja heidän lakeijansa aivan yhtä 

tarpeettomina kuin Ranskan porvaristo näki  kuninkaansa ja oman aatelistonsa vuonna 1789?  

Tilanne kun olisi aivan analoginen mitä ennen Ranskan suurta vallankumousta.  Emme tiedän onko 

tulevaisuus tämän skenaarion mukainen, mutta se on mahdollinen.  Muitakin vaihtoehtoja on, joista 

ainakin yhden todennäköisyys lisääntyy vuosi vuodelta - globaalin ympäristötuhon.      

 

Sosialidemokratian kehitys Marxin jälkeen 

Demokraattisen sosialismin Marx-suhde on ollut vaikea aina Marxin ja Engelsin poismenosta 

lähtien.  Siihen on ollut koko joukko syitä, jotka useimmat juontuvat ideologian historiasta ja sen 

kokemasta aate-evoluutiosta.  Ongelmat eivät syntyneet pelkästään  sosialidemokraattisesta  

revisionismista 1800  ja 1900 luvun taitteessa, kuten useimmat ovat asian nähneet.  Revisionismin 

taustalla ja kantovoimana oli näet vulgaari marxilaisuuden tulkinta.  Varsinaiseksi syylliseksi voisi 

osoittaa jopa itse Marxin, jonka ajattelun ja tuotetun tekstin vaikeutta ovat lukemattomat lukijat ja 

kääntäjät manailleet.  Se on osaltaan johtanut lukemattomien lukijoiden lukemattomiksi jääneisiin 

kirjoihin ja keskeytyneisiin yrityksiin perehtyä Marxiin.  Tässä Marx jatkoi osaltaan  saksalaisen 

tieteellisen tekstin pitkiä perinteitä, perinteitä, jotka edelleenkin näyttävät perin vitaalisilta.  Tämä 
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sama perinne on toki vaivannut marxilaistakin traditiota sen eri muodoissaan.  Vaikeaselkoisuus ja 

sanomisen koukeroisuus on ollut tyypillistä marxismin dogmaattisille tulkinnoille.  Konkurssin 

tehnyt kommunismi lienee tästä vahvin esimerkki. 

 

Karl Kautsky ja hänen kaksi taktiikkaansa 

Jo Marxin eläessä hänen ajatuksensa vaativat tulkkeja.  Se johti koomiseen tilanteeseen, jossa Marx 

itse humoristisesti ilmoitti, ettei hän ole "marxilainen".  Niin toisenlaiseksi nuo marxilaisuuden 

tulkitsijat olivat hänen ajatuksensa kääntäneet, ettei niiden siittäjä tunnistanut enää isyyttään.  

Emme tiedä, miten  Marx olisi suhtautunut Karl Kautskyyn, tuohon itävaltalaissyntyiseen 

sosialidemokraattiin, josta tuli 1800-luvun loppuun mennessä eräänlainen marxilaisuuden 

"virallinen" sananselittäjä ja auguuri.  Hän työskenteli aiemmin mm. SPD:n Erfurtin ohjelman 

parissa yhdessä August Bebelin ja Eduard Bernsteinin kanssa.  Myöhemmin Kautskyn ja Bersteinin 

tiet erosivat ja sosialidemokratian puolueriita kärkevöityi ja henkilöityi heidän persoonissaan.  

Epäillä sopii, että Marx olisi, Kautskyn teoksiin tutustuttuaan, kieltänyt olevansa kautskyläinen.   

Kautskyllä oli kieltämättä suuret ansiot sosialismin historioitsijana ja sosialidemokraattisen 

puolueen työntekijänä.   Paljon ongelmallisempi oli taas hänen toimintansa Marxin tulkitsijana.  

Keski-Euroopassa, etenkin saksalaisen kielialueen vaikutuspiirissä Karl Kautsky oli aikanaan 

arvostetuimpia teoreetikkoja.  Suomessa Kautsky oli viime vuosisadan alussa se auktoriteetti, jonka 

näkemyksiä seurattiin SDP:n käytännönpolitiikassakin.  Hänen dogmaattiset ja kapeasti ymmärretyt 

tulkintansa Marxista ja ennusteet tulevasta aiheuttivat runsaasti haitallisia seurauksia sosialistiselle 

liikkeelle.  Suomessa Kautskyn kielteiset näkemykset porvarillisesta demokratiasta jarruttivat 

sosialidemokraattien osallistumista parlamentaariseen toimintaan ja senaatin (hallituksen) 

jäsenyyteen, poikkeuksena Tokoin senaatti vuonna 1917.  Tämä valittu linja oli niin puolueelle kuin 

koko maalle vahingollinen ja yhteiskunnallisen tilanteen jatkuvan kiristymisen myötä lopulta 

turmiollinenkin.  Suhteessa vuoden 1917 tapahtumiin työväenliikkeen valinta on jossain määrin 

ymmärrettävää, mutta suhteeton siihen nähden, että yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tuli voimaan 

eduskuntalaitoksen syntymisen myötä vuonna 1906 ja kunnallinen äänioikeus 1917.  Siten puolueen 

strategian vaihtoehtona parlamentaariseen vaihtoehtoon tukeutumisella oli olemassa vankka pohja.    

Leninin lailla Kautsky nojasi marxilaisessa teorianselityksessä kahteen taktiikkaan - niin 

kumoukselliseen kuin parlamentaariseen.  Leninille porvarillinen parlamentti merkitsi vain 
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puhujalavaa bolsevikkien propagandalle.  Kautsky näki parlamentaarisessa toiminnassa myös 

mahdollisuuden työväenluokan suhteellisen aseman parantamiseen.  Kautsky sai aikanaan Leniniltä 

kiitosta Bernstein-kritiikistä, mutta rakkauteen tuli ryppyjä ja katkera ero, kun Kautsky oikeutetusti  

tuomitsi bolsevikkien hirmuteot lokakuun vallankumouksen jälkeisinä aikoina.  Tämän seurauksena  

kommunistit nimesivät Kautskyn pettruksi ja se leima on säilynyt hänessä näihin aikoihin asti.  

Miehillä oli kuitenkin suuri ero itse demokratian ymmärtämisessä.  Lenin halveksi syvästi 

porvarillista demokratiaa eikä nähnyt tarpeelliseksi toteuttaa demokratiaa aidosti bolsevikkien 

noustua valtaan.  Leninille kun oli tärkeintä vallan valtaaminen ja sen pitäminen hinnalla millä 

hyvänsä.  Kautskylle vallan piti palvella kansan enemmistöä.  Kansan tahto tuli taas esille vapaissa 

vaaleissa.  Saattaa olle, että  miesten näkemyserot ovat johdettavissa heidän henkiöhistorioihin ja 

kulttuurillisiin taustoihin.  Yhtä hyvin voi selitystä hakea marxilaisittain heidän kotimaidensa 

ylärakenteesta ja sen perinteistä.  Leninin aikainen Venäjä oli vielä liki feodaalivaltio ja omasi 

yksinvaltaisen hallitusmuodon.  Kautsky oli syntynyt Itävalta-Unkarissa ja toiminut aktiivisesti  

Saksan sekä Englannin työväenliikkeessä, jolloin hänellä oli tältäkin pohjalta toisenlainen 

asenteellinen suhtautuminen yhteiskunnallisen muutoksen keinoihin ja edellytyksiin.     

 

Bernsteinilainen revisionismi 

Eurooppalaisessa työväenliikkeessä johtoasemaan nousseen marxilaisen suuntauksen kritikoijaksi 

nousi 1800-luvun lopulla saksalainen, juutalaista syntyperää ollut Eduard Bernstein.  Hänet 

tunnettiin aiemmin vankkana marxilaisena, joka oli tuntenut Marxin itsensä ja josta tuli Engelsin 

läheinen ystäväkin.  Vasta Engelsin kuoleman jälkeen Bernstein näki tarpeelliseksi ryhtyä 

täydentämään ja korjaamaan Marxin näkemyksiä.  Tosiasiassa hänen kritiikkinsä suuntautui, ei 

niinkään varsinaisesti Marxiin, vaan tämän kuoleman jälkeen tehtyihin tulkintoihin, joista paljolti 

vastuu oli Karl Kautskyllä ja August Bebelillä.   Vaikka Bernsteinin kritiikin tosiasillinen kohde oli 

turhan usein  näiden "myöhempien aikojen pyhien” tulkinnat Marxista, niin hänellä oli toisesta 

syystä syvä vaikutus sosialidemokratian kehittymiseen.  Bernsteinin suurin ansio uuden strategian 

tarjoaminen demokraattiselle sosialismille.  Itse asiassa sille oli olemassa ajan historiallinen tilaus.   

Bernsteiniä edelsi useitakin sosialisteja, jotka näkivät sosialistien ”vallankumouksen odottelun” 

tilaisuuksien tuhlaamisena, mikä oli estänyt sellaisen politiikan toteuttamisen toteuttamisen, joka 

olisi keskittynyt työväestön tilaneen konkreettisiin paranannuksiin. Yksi näistä arvostelijoista oli 

baijerilainen sosialidemokraatti Georg von Vollmar, jonka kanssa Bernsteinilla oli ollut yhteyksiä 

jo varhaisemmassa elämänvaiheessa.  Toinen kiistoja synnyttänyt sosialidemokraatti oli nuorena 
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kuollut Bruno Schönlank.  Bernstein valikoitui julkisivuksi muutokselle asemansa ja sanankäytöön 

liittyvien taitojensa vuoksi, ei varsinaisena asiaosaajana. Bernsteinin hahmotteleman uuden 

strategian  arvo nousi äärettömän tärkeäksi, kun lokakuun vallankumouksen jälkeen bolshevistinen 

antidemokraattinen ja kalmanhajuinen ideologia haastoi vanhan sosialistisen liikkeen. 

Bernstein  kirjoitti vuosina 1896-1898 lukuisia artikkeleita puolueen teoreettiseen aikakauslehteen, 

”Die Neue Zeitiin”. Niissä hän halusi "tarkistaa" marxilaisuutta rinnastamalla visioita 

tapahtuneeseen kehitykseen. Periaatteessa lähtökohta oli oikea ja tieteellinen. Vaikka tuo asenne oli 

Marxin orientoitumistavan mukainen, se  herätti ”aateuskovaisissa” suurta kauhistusta. Niinpä 

ensimmäiset hyökkäykset Bernsteinia vastaan eivät kohdistuneet itse asiaan eli pitikö esimerkiksi 

tämän esittämät tilastolliset faktat paikkaansa. Tämä, eräänlainen ”teologinen painiskelu” epäili 

Bernsteinin tarkoitusperiä eikä karttanut suoranaista  henkilökohtaisuuksiin menemistäkään.  Tapa, 

joka on säilynyt elimellisenä osana kritiikkiä esittäneitä kohtaan aina näihin päiviin asti.  Toisaalta 

Bernstein on ollut aina otollinen kritiikinkohde, koska hän ei ole ollut ottamansa tehtävän mittainen 

mies.  Bernsteinin ymmärrys Marxista oli sen verran vajavaista, ettei hän ole kyennyt vastaamaan 

kaikilta osin kritiikilleen asettamiinsa tavoitteisiin. 

Bernsteinin nostattama kuohunta sosialistisessa työväenliikkeessä saavutti uuden tason tämän 

julkaistua pääteoksensa ”Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 

Sozialdemokratie” vuonna 1899 (suomennettu nimellä ”Sosialismin edellytykset ja 

sosialidemokratian tehtävät”). Bernsteinin työtoveri ja marxilaisen ”oikeaoppisuuden vaalija” Karl 

Kautsky koetti poleemisella kirjallaan ”Bernstein und das sozialdemokratische Programm” 

kumota Bernsteinin todistelun. Kohu ei ottanut laantuakseen ja Saksan sosialidemokraattiseen 

liikkeeseen ilmestynyt ”revisionismin haamu” kummitteli toistuvasti  SPD:n puoluepäivien 

puheissa. Bernsteiniä yritettiin jopa saada erotetuksi puolueesta, mutta hänellä oli jo pidemmältä 

ajalta nimeä ja kannattajia työväenliikkeessä, niin etteivät nuo yritykset tuottaneet tulosta. Vielä 

vaikeammaksi erottaminen tuli, kun Bernstein vuonna 1901 palasi Saksaan Bismarckin aikaisen  

etsintäkuulutuksen tultua kumotuksi ja hänet valittiin sosialidemokraattien edustajaksi Saksan 

valtiopäiville. 

Bernstein ja hänen revisionisminsa koki kuitenkin 1900-luvun alkuvuosina tappion Kautskyn 

edustamalle "marxilaiselle linjalle" Saksan sosialidemokraattien vuoden 1901 Lübeckin ja vuoden 

1903 Dresdenin puoluekokouksissa.  SPD:n vuosien 1903 ja 1912 parlamenttivaaleissa saavuttamat 

merkittävät voitot johtivat siihen, ettei puolueen parlamenttiryhmää voitu pitää enää pelkkänä 

agitaatiovälineenä.  Ryhdyttiin todenteolla miettimään, miten tuo uusi voimavara voitaisiin 
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kanavoida palvelemaan Saksan työväenluokan asiaa. Näin vähitellen uusi ajattelutapa sai lisää 

jalansijaa, vaikka myös voimakasta vastustusta etenkin vanhemman puolueväen taholta esiintyi. 

Bernstein hyökkäsi virheellisesti tulkitsemiaan ja vääristyneitä kurjistumis- ja romahdusteorioita 

vastaan ja kumosi ne "menestyksellisesti".  Hänen puolustuksekseen on toki kerrottava, että 

osaltaan vääriin asettamuksiin on syynä tuolloisten sosialistien odotukset kapitalismin pikaisesti  

toteutuvasta  luhistumisesta.  Odotukset perustuivat vulgaarimarxilaisiin väitteisiin pääomien 

voimakkaasta keskittymisestä.  Bernstein halusi aivan johdonmukaisesti lähestyä kysymystä ja 

selvittää, mikä tuolloinen tilanne keskittymisen suhteen oli.  Tutkimuksessaan hän tuli samaan 

tulokseen kuin useat tuolloiset porvarillisetkin taloustieteilijätkin;  keskittymistä oli tapahtunut 

teollisuudessa, mutta ei sellaisessa määrin, mitä oli oletettu.  Tilastojen mukaan suuryritykset olivat 

kyllä lisääntyneet nopeammin kuin muut, mutta ne eivät olleet hävittäneet keskikokoisia yrityksiä.   

Pienyritystenkin kohdalla vain kaikkein pienimpien luku oli vähentynyt.  Tästä Bernstein teki 

johtopäätöksen, että eräillä aloilla pien- ja keskisuuret liikkeet olivat olivat yhtä kelpoisia kuin 

suuryrityksetkin.  Tärkeä havainto oli sekin, että monet suuryritykset itse asiassa ”ruokkivat” 

pienyritysten syntyä.  Nämä kehityspiirteet Bernstein havaitsi tutkimuksissaan niin teollisuuden 

kuin kaupan allalla. 

Bernstein totesi myös sen, että liiketoiminnan keskittymisen rinnalla tuolloin nykyaikaiset 

osakeyhtiöt jakoivat omistajuutta laajempaan joukkoon.  Tämä oli äärimmäisen tärkeä huomio, 

koska pääoma alkoi tuolloin muuttua kasvottomaksi, mikä kehitys on jatkunut kiihtyneellä 

vauhdilla aina meidän päiviimme asti.  Tämä kehitys on ollut kahdensuuntainen. Yhtäältä 

osakkeenomistajien joukko on pääluvultaan kyllä laajentunut, mutta itse valtavien 

omaisuusmassojen omistajuus taas harventunut.  Siten kasaantuminen marxilaisessa mielessä 

näyttää toteutuvan.  Marx taas aikanaan näki omistajuuden paljolti persoonallisena, kasvollisena 

omistajuutena, kuten Adam Smithkin.  Itseasiassa Smith ei edes hyväksynyt osakepohjaista 

omistajuutta kuin poikkeustapauksissa.  Tätä tosiasiaa ei liiemmälti ole viljelti nykyisessä 

taloustieteessa ja vielä vähemmän siinä rajattoman ahneuden muodossa, jota uusliberalismiksi 

kutsutaan. Tosin uusliberalismi on väärentänyt useita muitakin Smithin ajatusta omia tarkoitusperiä 

palvelevaksi ja vaiennut vielä useammin ideologialleen kiusallisista.  Valhe on uusliberalistien 

rakkain ja käyttökelpoisin kanssakulkija. 
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Marx oli oikeassa – keskiluokka pienenee pitkälle kehittyneessä kapitalismissa 

Financial Times tiesi kerto vuoden 2015 lopulla miten Yhdysvaltain keskiluokan osuus väestöstä 

on pienentynyt.  Lehti näkee ilmiön selityksenä teknologisen kehityksen ja globalisaation.  Ne 

jakavat ihmiset työmarkkinoiden voittajiin ja häviäjiin.  Selitys ontuu ainakin jossain määrin, koska 

maan keskiluokan supistuminen on jatkunut jo 1970-luvultä lähtien. Ilmiö on ollut mm. sosiologien 

tiedossa jo pitkään, mutta vasta nyt, kehityksen kiihdyttyä, sen yhteiskunnalliset seuraukset ovat 

massamitassa näkyvissä.   Selvemmin se on ehkä näkyvissä poliittisisissa muutoksissa 

äänestyskäyttäytymisessä ja asennepolarisaatiossa.  Keskiluokan kutistuminen näkyy köyhien, 

mutta myös rikkaiden osuuden kasvuna. Vauraus näyttää keskittyvän ja rikkaimman väestönosan 

tulot jatkavat kasvavuaan. 

Vastaavaa kehitystä on havaittu useissa teollisuusmaissa mm Isossa-Britanniassa, Saksassa ja 

pohjoismaissa.  Sen taustalla vaikuttavia syitä on kuitenkin tutkittu vähemmän, erityisesti 

Suomessa.  Meillä keskipalkkaisten osuus työntekijöistä on laskenut merkittävästi 15 vuodessa, siis 

vuosien 1995-2010 välisenä aikana.  Jos tarkastelukohdaksi otetaan 1990-luvun laman jälkeiset 

vuodet, on keskipalkkaisten osuus laskenut liki 10 prosenttiyksikköä. 

 Mielenkiintoista taas on, että keskiluokka kasvaa Aasian nousevissa talouksissa.  Tuolla alueella 

keskiluokkaan kuuluu lähes 700 miljoonaa ihmistä mikä tarkoittaa noin 14 prosenttia maailman 

väestöstä.  Kiinan keskiluokka on erityisesti kasvanut ja on jo suurempi kuin Yhdysvaltojen.  Tämä 

lienee osoitus siitä, että voimakkaasti teollistuneet Aasian maat imitoivat Euroopassa tapahtunutta 

kehitystä paitsi kapitalistisen riiston niin myös luokkarakenteen muutosten suhteen.  Tätä kehitystä 

tullee jatkossa pahasti sekoittamaan tuotannon ja palvelujen voimakas robotisaatio kehittyneissä 

länsimaissa.  Aasian maiden on myös vastattava siihen, joten yhteiskunnallisen epävakaisuuden olot 

lienevät lähitulevaisuuden todellisuutta? 

Suomea koskevissa luokkarakennetutkimuksissa on havaittu ammatillisen työväen määrän 

pysyneen samana reilun 20 vuoden aikana (1981 – 2002 välillä).  Miesten osuudessa oli laskua 

vuoteen 2002 mennessä, mutta naisten osuudessa taas vastaavasti nousua.  Voimakkain muutos 

tapahtui ammattitaidottoman työväen kohdalla, jossa pudotus oli peräti 16 prosenttiyksikköä.   

Luku heijastanee selkeästi työelämässämme tapahtuneita mullistuksia.  Ammattitaidottoman 

työvoiman tarve on pienentynyt sittemmin kiihtyvällä tahdilla.  
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Bernstein tärkeä tiennäyttäjä 

Jos Bernsteinin epäonnistuikin surkeasti Marxin arvostelussaan, ei samaa voi sanoa hänen 

linjauksistaan sosialidemokraattisen politiikan strategiaksi.  Sen ydinsisältö oli puolueen 

kaikenpuolinen osallistuminen olemassa oleviin demokraattisiin instituutioihin ja niiden 

kehittämiseen.  Osallistumisen tarkoituksena oli sosialidemokratian taustavoiman eli työväestön 

elinolosuhteiden, sivistystason ja yhteiskuntaan osallistumisen parantaminen.  Keinoina puolueen 

piti Bernsteinin mielestä ottaa mm. yhteistyö edistyksellisen porvariston kanssa ja sitoa sitä 

yhteiskunnalliseen edistykseen.  Hän piti kompromisseja siksi välttämättömänä ja hylättävänä oli 

vain "selkärangaton kompromissi", sellainen, joka saattaa puolueen riippumattomuuden 

vaaraan ja tilapäisten etujen takia pettää työväenliikkeen suuret päämäärät".  Kas siinäpä 

ajatusta nykypäivän sosialidemokratiallekin! 

Bernstein korosti myös osuustoiminnan merkitystä, asian jonka vanha sosialidemokratia oli syystä 

tai toisesta sysännyt sivuraiteille.  Hän näki osuustoiminnan yhdeksi mahdollisuudeksi parantaa 

köyhällistön elintasoa.  Erityisesti Bernstein korosti osuustoiminnan merkitystä maaseudulla, asia 

jonka porvarillinen osuustoiminta toteutti aikanaan erittäin onnistuneesti Suomessa.  Suomalaisita 

revisionisteista ei tunnetusti ollut enää myöhempinä aikoina pitämään pystyssä ns. edistysmielistä 

osuustoimintaa.  Sen näköalat näyttävät olevan tällä hetkellä perin kapeat ja kiinnostus suuntautunut 

hyvin vähän jäsenistöä palvelevaan suuntaan.  Sen sijaan alkujaan porvarillinen osuuskauppaliike 

porskuttelee eteenpäin oikein menestyksekkäästi.   

Ammattiyhdistysliikkeelle Bernstein antoi erittäin suuren merkityksen "työväen vapautumisen 

välikappaleena".  Seikka josta nykypäivän monet "bernsteiniläisiksi" ilmoittautuneet ovat oppi-

isänsä kanssa kovasti erimieltä meillä Suomessa.  Bernstein näki ammattiyhdistysliikkeen 

luokkataistelun yhdeksi tärkeimmäksi välineeksi.  Vaikka hän ei kovinkaan laajasti käsitellyt 

pääteoksessaankaan ammattiyhdistysliikettä, ymmärsi Bernstein sen tärkeimmäksi tehtäväksi toimia 

työntekijöiden etujen puolustajana.  Sen tuli hänen mielestään suuntautua vain tähän eikä se saanut 

joutua ristiriitaan kansanvallan kanssa.  Bernstein näyttää siis rajanneen jyrkästi poliittisen ja 

ammattiyhdistystoiminnan reviirit.  Tämän päivän Suomessa se taas on hieman ongelmallista, kun  

meillä pohjoismaissa on noudatettu vanhastaan kolmikanta-periaatetta työelämän ja tulonjaon 

kysymyksissä.  Kolmikanta on myös kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymä ellei peräti 

suosittelemakin toimintatapa.  Myös poliittiset lakot on kansainvälisellä sopimuksella hyväksyttyjä.    
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Viimeisenä sosialidemokratian strateegisena toiminta-alueena Bernstein korostaa puolueen 

kunnallispolitiikkaan osallistumisen välttämättömyyttä.  Tätäkin toimintaa vanhempi saksalainen 

sosialidemokratia piti vähemmän tärkeänä.  Suomessa se ei taas voinut ollakaan mikään 

sosialidemokratian toiminta-areena ennen kansalaissotaa.  Sen jälkeen meilläkin toteutettiin tätä 

Bernsteinin muotoilemaa ohjelmaa erinomaisin tuloksin niin kansanvallan kuin poliittisten 

saavutusten kannalta, vaikka joskus muuta väitetään.   

Sosialistisen revisionismin yhdeksi keskeiseksi toimintaperiaatteeksi tuli, etenkin ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen, rauhan edistäminen.  Se karsi keinovalikoimistaan väkivallan käytön 

poliittisen toiminnan välineenä ja päämääriensä saavuttamiskeinona.  Rauhanasia on 

vuosikymmenien mittaan noussut sotien ja sodanuhkien keskellä yhdeksi tärkeimmäksi 

demokraattisen sosialismin tehtäväksi.  Tähän liittyen mukaan on uudelleen tullut kansainvälisen 

solidaarisuuden osoittaminen erityisesti sorretuille kansoille ja kansanryhmille.  Kuten muistetaan, 

etenkin toinen internationaali korosti kansainvälisyyttä ja laati päätöksiä siitä, että sosialistit eri 

maissa pyrkivät estämään imperialistisen sodan syttymisen.  Siihen ei kuitenkaan pystytty, vaan 

suuret kansanjoukot eri Euroopan maissa hurrasivat sodan syttymiselle.  Sotaa olivat tukemassa  

toisilleen viholliseksi muuttuneita sosialistejakin.   

 

Marxilaisen sosialismin diaspora 

 

Varsinaiseksi vedenjakajaksi työväenliikkeeseen syntyneen bolsevismin perustana on ensimmäisen 

maailmansodan syttyminen 1914.  Sota ja ennen kaikkea sen Euroopan kansoissa herättämä 

kansllinen kiihko ja innostus paljastivat kansainvälisen työväenliikkeen voimattmuuden.  Uljaista 

puheista ja kirjoituksista huolimatta toinen internationaali ja sen kansalliset puolueet eivät kyenneet 

tai olleet edes halukkaita estämään sotaa ja sen eskaloitumista.  Suuri pettymys koettiin etenkin 

Saksassa puolueen parlamenttiryhmän enemmistön asettuessa sotalainojen kannalle.  Ranskassa 

vain sosialistien revisionistinen johtohahmo Jean Jaures uskalsi rohkeasti puhua sotaa vastaan, 

mutta joutui salamurhan uhriksi heinäkuussa 1914.  Pettyneiden sosialistien joukkoon kuului myös 

Vladimir Iljits Lenin, jonka arvio suursodasta sen syistä ja ennen kaikkea toisen internationaalin 

epäonnistumisesta on ajan terävintä kritiikkiä.  Se puhutteli mm. useita sosialidemokraattisia 
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johtajia ja vaikuttajia, saaden heidät lopulta seuraamaan bolsevismin lippua.  Monen kohdalla se 

tarkoitti vähäistä perehtymistä Leninin tuotantoon ja alistumista tunteiden johdettavaksi.   

 

Leniniläinen bolsevismin, joka alkoi kutsua itseään kommunismiksi, nimesi kansainvälisessä  

työväenliikkeessä päävastustajakseen demokraattisen sosialismin.  Siitä lähtien näiden kahden 

ideologian välillä käytiin leppymätöntä taistelua.  Lenin taitavana reallipolitiikkona, poliittisena 

strateegina ja taktikkona ymmärsi miten vaarallinen ideologinen vastustaja demokraattinen 

sosialismi hänen luomalleen kommunismille oli.  Lenin korosti vallan keskitystä ja puolueen 

etujoukon luonnetta.  Tuon etujoukon tehtävänä oli organisoida massoja vallan haltuuottoon ja 

toimia joukkoja "johtavana voimana".  Lenin halveksi porvarillista poliittista demokratiaa ja näki 

yleensäkin demokratian soveltamisen yhteiskunnassa, ainakin sosialismin alkuvaiheessa, hyvinkin 

ongelmallisena.  Tämä seikka, kuten myös vastustajien säälimätön kohtelu vieroitti demokraattisen 

sosialismin kommunismista.  Saksassa Karl Kautsky veti puheissaan ja kirjoituksissaan  

selväpiirteistä rajaa Leniniin ja kommunismiin.  Hänen teoksensa "Terrorismi ja kommunismi" 

vuodelta 1919 sai mm. Leninin hermostumaan.  Asialle laitettiin Leo Trotski, joka julkaisi 

seuraavana vuonna samannimisen kirjan vastineeksi "Kautskyn häväistyskirjoitukseen".   

 

Taistelu sosialidemokratian ja kommunismin välillä kiihtyi ja jatkui aina kommunismin 1990-luvun 

vaihteessa kokemaan romahdukseen asti.  Tuo taistelu kuitenkin yhdisti sosialidemokratian piirissä 

vaikuttaneita virtauksia, vaikka ajoittain puolueiden vasemmalla laidalla pientä flirttailua 

kommunismin suuntaan esiintyikin.  Puolueen oikeiston flirttaili taas oikeistonkin suuntaan aina 

fasismiin asti.  Kommunismin vastaisessa taistelussa sosialidemokraatit joutuivat tekemään 

yhteistyötä ja ajoittain liittoutumaankin pääasiassa kuitenkin edistyksellisen porvariston kanssa.  

Tämä yhteys muokkasi etenkin puolueiden johdossa olevien asenteita "pehemämmiksi" niin 

poliittista oikeistoa, kun sen aatetaustaakin ajatellen.   

 

Sosialismin historian eräs läpikäyvistä piirteistä on sen ideologinen kädenvääntö aatteen oikeasta 

tulkinnasta, puolueiden linjasta sekä näihin kytkeytyvät liikkeen johtohenkilöitä koskeneet riidat.   

Tämä kamppailu on toki ollut suurelta osin yleinen ja kaikkea yhteiskunnallista toimintaan liittyvä  

piirre.  Etenkin se liittyy ihmisluontoon ja oman edun ajamiseen.  Mainituista syistä se on ollut 

väistämätöntä, mutta myös johtanut mittaamattomaan resurssien tuhlaukseen ja sosialismin 

yläkäsitteen kärsimään ylenkatseeseen ja halveksuntaan.  Syvin takaisku tässä sosialismin alenevan 

arvostuksen kehityksessä saavutettiin Neuvostojärjestelmän romahduksen tapahduttua.  Siihen 

liittynyt kommunismin ideologinen, poliittinen, taloudellinen ja moraalinen konkurssi romahdutti 
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osaltaan sosialismin aatteen arvostusta.  Näin tapahtui, vaikka aatteellinen napanuora 

demokraattisen sosialismin ja kommunismin välillä katkesikin  1900-luvun kahtena 

alkuvuosikymmenenä marxilaisuuden suuren diasporan tapahduttua.  Leniniläisen kommunismin 

eri versiot olivat tahranneet sosialismi-käsitteen koko maapallon mitassa ja vain viisaat ja aihetta 

tuntevat osasivat tehdä eron demokraattisen sosialismin ja harvainvaltaan turvautuvan 

kommunismin välillä.  

Kommunismin häpäisemän sosialismin ideologinen vetovoima aatteena oli vähentynyt jo ennen 

neuvostojärjestelmän romahdusta bolshevismin rikosten ja stalinismin luoman tehottoman 

järjestelmän tultua tunnetuksi maailmalla ja etenkin vapaan Euroopan maissa.  Tässä ilmapiirissä ja 

tilanteessa, jossa demokraattisen sosialismin kannattajat joutuivat taistelemaan pysäyttääkseen 

kommunismin etenemisen, ei ollut kovinkaan otollisia mahdollisuuksia tehdä tietoiseksi 

toisenlaisen sosialismin – demokraattisen sosialismin ajatusta kansanjoukoille.  Toisissa maissa, 

kuten esimerkiksi Ruotsissa, se onnistui paremmin, meillä Suomessa, jossa taistelu kahden 

työväenliikkeen suuntauksen välillä oli ankaraa, ei kovinkaan hyvin. 

Kommunismin aaveen kummitellessa maailmassa sen stalinistisessa muodossa, demokraattiset 

sosialistit joutuivat liittoutumaan myös porvarillisten poliittisten vastustajiensa kanssa.  Se oli aivan 

välttämätöntä mm. Suomessa kansanvaltaisen yhteiskunnan turvaamiseksi.  Tämä antoi yhtäältä 

kommunisteille propaganda-aseen, jolla haluttiin osoittaa demokraattisten sosialistien – 

sosialidemokraattien – ”luokkasopuilu” ja haluttomuus toimia kommunistien kanssa 

yhteisrintamassa.  Toisaalta tuo porvarillisten puolueiden kanssa tehty yhteistyö hämärsi myös 

puolueiden rajoja, mistä seurasi osaltaan sosialidemokraattisen ideologian hämärtyminen niin 

puolueen kannattajakunnan kuin kansan keskuudessa laajemminkin.  Tuota hämärtymistä lisäsi 

sekin, että monet porvarilliset puolueet ottivat ohjelmiinsa ja vaalitäkyikseen alkuperältään 

sosialidemokraattisen hyvinvontivointiyhteikunnan sisältöön kuuluvien asioiden ajamisen. 

Sosialidemokratia keskittyi etenkin toisen maailmansodan jälkeen hedelmättömän aattelisen riitelyn 

sijasta käytännön parannusten toteuttamiseen vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän puitteissa.  Tuo 

ratkaisu oli monessakin mielessä järkevä ja johti pitkässä juoksussa kansan enemmistön, 

sosialidemokratian varsinaisen kohderyhmän, olojen asteettaiseen parantumiseen.  Tässä 

strategiassa oli pohjimmiltaan kyse aivan alkuperäisen sosialismin aatesisällöstä ja tavoitteista.  Nuo 

tavoitteet oli puettu praktisen politiikan muotoon ja siinä julistettiin kaikkien ihmisten oikeutta 

saada yhteiskunnassa tasavertaiset lähtökohdat koulutuksen, työn, terveydenhoidon, 
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oikeudenkäytön, henkilökohtaisen turvallisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin osalta.  Tästähän 

sosialismissa ja nimenomaa demokraattisessa sosialismissa on pohjimmiltaan kyse. 

Yhteiskunnalliset prosessit ovat useimmiten monimutkaisia.  Niihin ovat vaikuttamassa lukuisat eri 

intressitahot omine tavoitteineen ja valtapyrkimyksineen.  Siksi kehityksen seuraaminen ja 

erilaisten aloitteiden ja ilmiöiden analysointi on edellytyksenä sille, että aloite pysyisi omissa eikä 

vastustajan käsissä.  Kommunismin uhkan tultua torjutuksi, sosialidemokratian porvarilliset 

vastustajat käänsivät poliittisten offensiiviensa kärjen, strateegisesti toki aivan oikein, vanhaa 

liittolaistaan, sosialidemokratiaa, vastaan.  Hyvinvointiyhteiskunta oli näet ollut se hinta, jonka 

kapitalismin oli maksettava kommunismin uhkan torjumisesta.  Nyt tuota valtavaa ”kustannuserää” 

haluttiin periä takaisin ja mieluimmin vielä korkojen kera. 

 

"Aatteiden kuolema" ja sosialidemokratian näivetystauti 

Demokraattiseen sosialismiin sitoutuneet puolueet löivät laimin useissa maissa ideologisen 

valppauden luottaen hyväuskoisesti niin kansakunnan ”yhteisen edun” tavoitteluun kuin erilaisiin 

uusiin yhteiskunnallisiin virtauksiin, joissa pyrittiin häivyttämään yhteiskunnallista antagonismia.  

Kasvupohjan tälle tarjosikin hyvinvointipolitiikan synnyttämä likimääräinen tyytyväisyys 

saavutettuun elintasoon ja usko sen jatkuvaan kasvuun.  Syntyi koko joukko ideologisia 

”villityksiä”, jotka söivät sosialidemokratian aate- ja kannatuspohjaa.  Etenkin puolueiden eliitit ja 

niiden vaikutusvallassa olevat aktivistikerrostumat ottivat laajasti ilolla vastaan suuntaukset, jotka 

antoivat "synninpäästön" demokraattisen sosialismin ideologian laiminlyönneistä.   Eräs näistä 

edistykselle viritetyistä aatteellisista ansoista oli ajatus perinteisten ideologioidn kuolemisesta.  

Niinpä hyvinvointiyhteiskunnan vahvistumisen myötä kasvoi sosialidemokratiankin piirissä usko 

”ideologioiden katoamiseen”.   

Ruotsin sosialidemokraattien menestystarina oli Ernst Wigforssin hahmottelema ja Per Albin 

Hanssonin kaudella käynnistetty ja kansankoti-nimellä hyvinvointivaltioon tähtäävä 

yhteiskunnallinen kehityshanke.  Sen idea oli vetovoimainen toisen maailmansodan jälkeisessä 

Euroopassa.  Ajatus sai laajaa kannatusta muissa pohjoismaissa ja maissa, joissa demokraattisen 

sosialismin puolueet olivat voimakkaita.  Kylmän sodan voimakkaasti latautuneessa tilassa, kahden 

poliittisen leirin kamppailussa, hyvinvointivaltio oli näyteikkuna kommunistiseen maailmaan päin 

ja haaste niin neuvostoblokin kuin eurooppalaisillekin kommunisteille.  Se nosti silti jo varhaisessa 
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vaiheessa vastavoimia taantumuksellisesta oikeistosta.  Siten jo 1950 - 1960 luvuilla kehittyi monia 

demokraattisen sosialismia, porvarillista edistyksellisyyttä ja hyvinvointivaltion ideaa romuttavia 

hankkeita, jotka sekoittivat yhteiskunnallista keskustelua.  Näiden ajatusten kehittelijöistä  

mainittakoon Karl Popper,  joka oli Friedrich Hayekin ystävä ja aatekumppani luotaessa  

perustuksia uusliberalismin tulevalle läpimurrolle.  Hyvinvointivaltion kriitikkona kunnostautui 

myös sosiologina suurta mainetta niittänyt britti Thomas Humphrey Marshall.   

Tuona aikakautena nousi mm. yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön väite suurten ideologioiden 

katoamisesta.  Ruotsissa aatteiden kuolemaa julisti etenkin Herbert Tingsten, joka oli oman aikansa 

merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia kotimaassaan.  Hän oli valtiotieteen professori Tukholman 

korkeakoulussa vuosina 1935–1948 ja toimi Dagens Nyheterin päätoimittajana vuosina 1946–

1959.  Vaikka Tingsten oli aikoinaan ollut sosialidemokraatti, hän omisti loppuelämänsä sen 

vastustamiselle.  Tingsten julisti vanhojen ideologioiden liberalismin, sosialismin ja konservatismin 

kuolemaa ulkomaisten esikuviensa mukaan.   

Perusteina näillä saarnaajilla oli kolme keskeistä asiaa.  Ensinnäkin väitettiin, että länsimaiden 

voimakas taloudellinen kasvu ja sen jakautuminen aiempaa tasaisemmin läntisissä yhteiskunnissa  

vähentää ja lopulta poistaa poliittiset vastakkainasettelut.  Toiseksi nähtiin demokratian ja sen 

instituutioiden lähentävän ideologioita ja lopulta tappavan nämä aatteet.  Seurauksena on 

eräänlaisen yli-ideologian muodostuminen tuon aatteellisen konvergenssin tuloksena.  Kolmantena 

perusteena pidettiin yhteiskuntatieteiden kehitystä, jonka väitettiin ratkaisevan yhteiskunnalliset 

ristiriidat ja ongelmat.  Siten ideologisilta ristiriidoilta putoaa pohja.   

Aatteiden kuolema antoi kuitenkin odottaa itseään, mutta voimakas rummutus siitä kantoi hedelmää 

hyvinvoinnin kasvaessa etenkin Ruotsissa ja muissakin pohjoismaissa.  Hyvinvointi, joka 

itseasiassa oli sosialidemokraattisen politiikan tuloasta, paransi työväenluokan, erityisesti tuottavilla 

aloilla työskentelevien elintasoa ja yleinen koulutusmahdollisuuksien parantaminen lisäsi 

säätykiertoa.  Näytti siltä, että luokkataistelu perinteisessä marxilaisessa mielessä kuului historiaan.  

Samoin levisi näkemys sosialismin vanhanaikaisuudesta ja tehottomuudesta.  Erinomaisen  

kaikupohjan sille tarjosi vielä bolsevismin rujo todellisuus ja julkisuuskuva.   

 

Näyttää siltä, että 1950 - 1960 -luvuilta lähtien alkoi sosialidemokratian piirissä vallata askel 

askeleelta näkemys, että puolueen keskeinen tehtävä on toimia porvarillisen valtion isännöitsijänä ja 

talonmiehenä sekä siten taata likimääräinen hyvinvointi mahdollisimman laajalle kansalaisten 

joukolle.  Tämän näkemyksen oikeellisuutta meillä vahvisti etenkin Ruotsissa puolueen saama 
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kansalaisten tuki vaaleissa.  Tuossa näkemyksessä, omaan aikaansa sijoitettuna, ei liene kovin 

paljon väärää.  Varsinkin, kun Ruotsalainen sosialidemokratia nojasi edelleenkin vahvasti 

vasemmistolaiseen asenteeseen etenkin ammattiyhdistysliikkeessä.  Vaikka 1960 - 1970 -luvuilla 

maassa esiintyi militantteja ääriliikkeitä, niitä sosialidemokratia vastusti yllättävän yksimielisesti.  

Saattaa olla, että Ruotsin puolueen ja työväen sivistysliikkeen ideologinen työ on ollut selittäjä sille, 

että Ruotsin veljespuolue on paremmin kyennyt säilyttämään linjansa kannattajapohjansa intressien 

ajajana 2000-luvun alkuun asti.  Puolueen onni on ollut siinäkin, että se on kyennyt nostamaan 

johtoon monia hyviä johtohamoja, etenkin valovoimaisia puheenjohtajia.     

 

Suomen poliittinen historia kulki pitkälti toisia latuja ja sosialidemokratia valtasi maassa strategiset 

asemat paljon Ruotsia myöhemmin.  Suomessa sosialidemokratian tehtävä nähtiin kyllä 

tavoitteiltaan  hyvin pitkälle Ruotsin antaman esimerkin kaltaisena.  Ongelmana oli se, ettei 

puolueella saanut riittävää kannatusta vaaleissa.  Sodan jälkeen voimaa imi työväenliikkeessä 

voimistunut kommunismi ja puoluehajaannus.  SDP pääsi poliittisen vallan tuntumaan uudelleen  

vasta vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen.  Yllättävän nopeasti maassa kyettiin toteuttamaan 

syvälle käyviä yhteiskunnallisia uudistuksia.  Tässä 1970-luku oli käänteentekevä,  mm. 

peruskoulu-uudistus, kansanterveyslaki ja työsuojelun kehittäminen.  Sosialidemokratia otti 

nopeasti takaisin puoluehajaannuksessa menettämänsä asemat.   

Ymmärrys ”ideologioiden katoamisesta” johti Suomessakin sosialidemokraattisen puolueen 

väheksymään intressiajattelua ja potentiaalisen kannattajakunnan etuja  puolueen tavoitteiden 

asettamisessa.  Oli muka olemassa vain yleispuolue, joka tarjosi kaikille kaikkea hyvää minkä 

tahansa porvarillisen puolueen tavoin.  Ajattelun takana oli tietysti havainto siitä, että maahan oli 

syntynyt kohtalaisen hyvinvoivaa palkansaajajoukkoa, joka läheni ja osin jopa ohitti elintasossaan 

perinteisen ”keskiluokan”.  Sosialidemokratia oli syystäkin ylpeä tästä luomastaan 

hyvinvointiyhteiskunnasta ja siihen kuuluvasta koulutuksellisen tasa-arvon ja yleisen 

terveydenhoidon saavutukista.  Nuo saavutukset aiheuttivat poliittisen näköharhan, ettei maassa 

ollut pienipalkkaisten ja vähäväkisten joukkoa, jonka kannatusta olisi syytä tavoitella.   Poliittisen 

kentään sijoittumisen kannalta pakkomielteeksi tuli poliittisen keskustan valtaaminen, minkä piti 

sitten tapahtuman värittömällä politiikalla.  Käytännössä tämä näkyi aivan liian usein palkansaajien 

etujen huomioon ottamattomuutena mm. puolueen eduskuntatyössä ja hallituksien ratkaisuissa.  

Puolueen sisälle muodostui kahtiajako, missä rintamalinja kulki paljolti ammattiyhdistysväki versus 

heidän vastustajansa.  Näistä asetelmista sitten avautuikin markkinarako poliittisille vastustajille.  
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Se avasi myös pelikentän populistisille liikkeille, joiden menestys aina Veikko Vennamosta Timo 

Soiniin maksettiin supistuvana vasemmiston kannatuksena. 

Sosialidemokratian menestys kasvatti kiinnostusta puolueeseen ohi perinteisen kannattajakunnan.  

Uusia jäseniä virtasi vuoden 1966 jälkeen ajoittain runsaastikin.  Tämä ilmiö on sittemminkin nähty  

muidenkin kannatusnosteessa olevien poliittisten liikkeiden kohdalla.  Yhtenä perusteena tässä on 

aina ollut mahdollisuus edistää jäsenyyden avulla omaa uraa ja etua.  Sellaisenaan hyvin 

ymmärrettävä ja inhimillinen asia, mutta ainoana liittymisen perusteena hyvin huono muutokseen 

tähtäävän järjestön rekrytointiperustana.  Mutta milläpä demokraattisessa puolueessa pystyy 

selvittämään todellisia vaikuttimia?  Etenkin, kun politiikkaan on aina kuulunut yhteisen asian  

edistämisen lisäksi omankin edun ajaminen.  Perinteisesti työväenliikkeessä on uskottu aatteellisen 

valistustyön kasvattavan jäsenistön ja etenkin aktiivien poliittista ymmärrystä liikkeen tavoitteista ja 

tehtävistä.  Näin oli pitkään myös SDP:ssa.  Kohti 2000-lukua tullessa ideologisen työn asema 

heikkeni ja lopulta katosi kokonaan.  Puolueen uusi eliitti ja työntekijäkunta ei nähnyt sellaista 

tarpeelliseksi.  Yhteys menneisyyteen ja siihen tehtävään, johon puolue ja työväenliike aikoinaan oli 

syntynyt, katkesi.  Toisaalta se katkesi myös ideologioiden ymmärtämiseen politiikan kentän 

jäsentäjinä.  Tämän karmean totuuden paljasti juuri puheenjohtaja Urpilaisen julistus 

sosialidemokratian uudesta taustaideologiasta.  Oli tultu tilanteeseen, jossa puolueen jäsenistöltä ei 

oltu vain riistetty karttoja ja kompansseja, vaan tyrkytetty jopa väärää karttaa!  Puolueen perinteet 

periaateohjelmat ja tavoitteet kannattajakuntansa intressien puolustajana eivät merkinneet enää 

mitään.  Tämä  näkyi puolueen käytännönpolitiikassa, jonka vetovoima suurta potentiaalista 

kannattajakuntaa ajatellen väheni vähenemistään.  Ongelman ratkaisuna nähtiin 

mielikuvapolitiikkaan turvautuminen ja tehtävä annettiin mainos- ja markkinointitoimistoille sekä 

imagokonsulteille.  Huonoin tuloksin.    

SDP:n asemoituminen politiikan kentässä ja ideologisen työn katoaminen yhdessä käytännön 

politiikan epäjohdonmukaisuuden kanssa kasvatti puolueeseen jäsenistöä, jolla ei ole pienintäkään 

hajua siitä, mistä sosialidemokratia on lähtöisin ja mitä se tavoittelee ja ennen kaikkea mitä sen 

pitäisi tavoitella.  Tilanne on absurdi, koska aatteet eivät todellakaan ole kuolleet, mistä  

osoituksena ovat nyt voimansa tunnossa olevat ideologiat; konservatismi, uusliberalismi, anarkismi 

ja erilaiset uusfasismin viritelmät.  Raaka, vanhakantainen kapitalismi on myös tehnyt paluun 

vanhojen taantumusaatteiden mukana.  Yhdessä ne ovat ryhtyneet hyvin organisoituun ideologiseen 

hyökkäykseen, joka on saavuttanut jo lukuisia voittoja.  Tuo offensiivi on ollut aloitteellinen 

palkansaajien etujen kaventamisessa ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden purkamisessa.  
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Taantumus on naamioinut pyrkimyksensä ”uudistuksina”, ”normitalkoina”, ”vanhojen rakenteiden 

purkamisena” ja ”välttämättöminä joustoina”.  Näissä talkoissa on nähty mukana myös 

sosialidemokraatteja.  Toistaiseksi voimakkaimman hyökkäyksen palkansaajaliikettä vastaan on 

tehnyt Juha Sipilän porvarihallitus.   

Sosialidemokratia on yllätetty housut kintuissa.  Itse asiassa tätä taantumuksen hyökkäystä on  

myötäilty ja juostu jopa mukana poliittisen lukutaidottomuuden vuoksi.  Tilanne näyttää 

tulevaisuuden kannalta vielä pahemmalta.  Pahemmalta etenkin siksi, että uusliberalismi on 

pystynyt betonoimaan raa`an kapitalismin ainoaksi oikeaksi taloudelliseksi kaanoniksi Euroopan 

unionissa ja sitä kautta myös Suomessa.  Tällä keinoin on mm. Maastrichtin sopimuksen avulla 

pystytty viemään sosialidemokraateilta mahdollisuudet toteuttaa perinteistä pohjoismaista  

hyvinvointipolitiikkaa.  Tieteellis-tekninen kehitys on tuonut mukanaan perinteisen palkkatyön 

kriisin, jonka pahin rajumyrsky on vasta tulossa lisääntyvän automatisoinnin, robotisoinnin ja 

digitalisoinnin muodossa.  Hyvin harva taloustieteilijä on edes miettinyt muutosten syvävaikutuksia 

kapitalistisen markkinatalouden toiminnan häiriötekijöinä.  Kaikki tämä enteilee 

yhteiskuntakehityksen rajuja muutoksia.  Kipuilut tulevat taatusti nostamaan ääriliikkeiden ja 

populististen puolueiden kannatusta.  Vanha luokkayhteikunta tekee voimallista paluuta.  Tuon 

muutoksen vahvana tukena on valitettavasti myös Euroopan unioni, jonka talousfilosofia ja -ajattelu 

nojaavat uusliberalismin luomaan kapitalismin vaihtoehdottomuuteen.  Tältä pohjalta ylivoimainen 

oikeisto on murskaamassa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan, ihmiskunnan tähänastisen 

historian parhaimman saavutuksen ja demokraattisen sosialismin luomuksen.  Tulevaisuudessa 

välkkyvän vaihtoehdottoman monopolistisen yhteiskunnn kauhukuvina heijastelee omistamisen 

keskittyminen, pienyritystoiminnan katoaminen tai muuttuminen uudeksi torpparilaitokseksi, rajusti 

vähenevä demokratia, lisääntyvä kontrolli- ja rankaisukoneisto. 

Demokraattinen sosialismi on historiansa aikana joutunut taistelemaan niin oikealta kuin 

vasemmalta tulevia uhkia vastaan.  Nuo uhkat ovat olleet niin ulkoisia kuin puolueen sisäisiä.  

Tälläkin hetkellä niitä on, mutta niiden tunnistaminen on paljolti yhtä hukassa mitä ideologinen 

itseymmärryskin.  On nähtävä, että tulevaisuudessakin tarvitaan sosialidemokratiaa ja ehkä 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin.  Yhteiskuntaa uhkaavat vaarat niin vasemmalla kuin oikealla 

eivät ole kadonneet.  Sosialidemokratian luopuminen perinteistään ja integroituminen 

porvarillisuuteen avaa kentän uudelleen ääriliikkeille.  On hyvin todennäköistä, että kommunismi 

kokisi siinä tapauksessa fasismin kaltaisen nopean ylösnousemuksen.  Sen enteitä on näkyvissä jo 

anarkismin aktivoitumisella.   Yhteiskunnan perusristiriita ei todellakaan häviä minnekään, jos 
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SDP:sta tehdään porvaripuolue ja kapitalismin tukipilari.  Tuo ristiriita saa vain uusia 

ilmenemismuotoja ja artikuloituu uusien poliittisten liikkeiden kautta.  Kommunismin romahduksen 

jälkeen pahin uhka tulee kuitenkin nyt oikealta uusliberalismin muodossa.  Se on kylmä totuus, 

vaikka ilmeisen vastenmielinen puolueemme pienelle sosiaaliliberaalien joukolle.  Olemme 

palaamassa lujaa vauhtia yli sata vuotta sitten vallinneeseen poliittiseen asetelmaan.  Tuo uhka on 

vähintäänkin yhtä paha mitä kommunismin herruuspyrkimykset.  Mitä nopeammin tämä tajutaan 

kansanvaltaisten voimien taholta, sitä tehokkaampaan vastarintaan on mahdollisuus.   

 

Pax Europaea ja miten siinä sitten kävikään  

Eurooppa oli 1900-luvulla kahden suuren sodan, maailmansodiksi kutsuttujen, alkunäyttämö.  

Ajatus eurooppalaisesta liittovaltiosta syntyi kyllä jo ennen näiden sotien syttymistä.  Käydyt sodat, 

etenkin viimeinen niistä, vahvistivat ajatusta eurooppalaisten kansojen läheisen yhteistyön 

tärkeydestä.  Euroopan unionin idea ja perustaminen pohjautui vahvasti tähän Pax Europaea -

ajatukseen.  Yhtenä vahvana argumenttina oli jo tuossa vaiheessa yhtenäisen, suuren talousalueen 

muodostaminen.  Hankkeen onnistuminen perustui yhdeltä sivultaan "yhteisten eurooppalaisten 

arvojen" varaan, arvojen jotka perustuivat parhaisiin länsimaisiin kansanvallan ja ihmisoikeuksien 

perinteeseen.  Voiko parempaa lähtökohtaa hankkeelle enää ajatella!   

 

EU syntyi tilanteessa, jossa toisen maailmansodan jälkeinen Euroopan syvä kahtiajako oli vielä 

elossa ja "ideologioiden taistelu" käynnissä, joskaan ei enää kuumimmillaan.  Läntisen maailma  

näyttäytyi vetovoimaisena tuolloin vielä harjoitetun keynesiläisen talouspolitiikan ja etenkin 

pohjoismaisen hyvinvointivaltion ansiosta.  Keynesiläisyys, ainakin demokraattisten sosialistien 

tukemana ja toteuttamana edellyttää kapitalismin vastapainoksi vahvaa julkista hallintoa ja 

pohjoismaisessa mallissa jopa yhteiskunnallista osallistumista taloudelliseen toimintaan.  Niinpä 

tuossa EU:n perustamisvaiheessa talouselämä oli vielä yhteiskunnan poliittiselle johdolle alisteista.  

Mutta muutos koputteli ns. monetarismin muodossa hyväuskoisten hölmöjen ovia ja 

kaikenkarvaisten poliittisten toimijoiden portteja.  Uuden taloudellisen ajattelutavan uskottavuutta 

paranneltiin nobelpalkinnoin ja massiivisilla julkisuuskampanjoilla.  Kriittiset ajattelijat ja 

talouspolitiikan vastustajat vaimennettiin ja leimattiin "menneen aikakauden jäänteiksi".  

Argumentti, joka sopii kaikkina aikakausina vetäväksi perusteluksi ja jolla myydään tehokkaasti 

hyvinkin vanhoja ajatusmalleja ja moraalitonta ideologiaromua.   
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Suomessa keskustelu Euroopan unionin jäsenyydestä alkoi jo ennen 90-luvun alkua.  SDP otti 

jäsenyyteen myönteisen kannan vuonna 1991.  Tuolloin se oli erilaisesti suuntautuneita 

sosialidemokraatteja yhdistävä ajatus.  Aitoja sosialisteja viehätti aatteen vanha kansainvälisyyden 

ajatus ja oikeammalle sijoittuvia jäseniä länsimaisuus siihen sivältyvine mahdollisuuksineen.   

Vuonna 1991 suoritetuissa eduskuntavaaleissa Euroopan yhteisön jäsenyys oli keskeisin vaaliteema. 

Vaaleissa keskusta sai "veret seisauttavan" vaalivoiton, 676 717  ääntä eli 24,8 prosenttia annetuista 

äänistä sekä 15 lisäpaikkaa.  Sosialidemokraatit menettivät kahdeksan paikkaa, vaikka saivat 603 

080 ääntä eli 22,1 prosenttia annetuista äänistä.  Vaalitappio kirveli sosialidemokraatteja niin 

paljon, että puolue kieltäytyi uuteen hallitukseen menosta.  Vaalien jälkeen muodostettiin Esko 

Ahon johtama porvarihallitus.  Sen hallitusohjelmaan sisällytettiin mahdollisuus hakea EY-

jäsenyyttä.   

Maassa oli laaja näkemys siitä, että jäsenyys edellytti kansanäänestystä.  Suomi haki EY-jäsenyyttä 

jo ennen äänestyksen toteuttamista eli 18. maaliskuuta 1992.  Kansanäänestys pidettiin 16. 

lokakuuta 1994 ja sitä edelsi kaksiosaiset presidentinvaalit, joissa valituksi tuli sosialidemokraattien 

ehdokas Martti Ahtisaari.  Hän oli toisen kierroksen vastaehdokkaansa Elisabeth Rehnin lailla 

varaukseton liittymisen kannattaja.  Tietyin varauksin jäsenyyttä kannattivat kokoomuksen Raimo 

Ilaskivi, keskustan Paavo Väyrynen ja valitsijayhdistyksen edhoka Eeva Kuuskoski.  Vastustus tuli 

lähinnä vähän äänimääriä saaneilta ehdokkailta, joista merkittävin oli valitsijayhdistyksen ehdokas 

Keijo Korhonen.  On hyvin uskottavaa, että käyty presidentinvaalitaistelu ja sen lopputulos vaikutti 

osaltaan EU-kansanäänestyksen lopputulokseen.   

Neuvoa-antava kansanäänestys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin toteutettiin lokakuun 16. 

päivä 1994.  Liittymisen puolesta  äänesti 1 620 726  henkeä, joka oli 56,9 % annetuista äänistä.   

EU-jäsenyyttä vastaan annettuja ääniä oli yhteensä 1 228 261.  Mikä tarkoitti, että 43,1 % 

äänestäneistä vastusti liittymistä.  Kansanäänestyksen äänestysprosentti oli 74 %.  Päällisin puolin 

tulos näyttää kovinkin selvältä.  Äänimäärien ero oli 392 465 lippua, mutta kyseessä oli kuitenkin 

noin seitsemän prosenttiyksikön erosta.  Suhteessa vaalia edeltävään EU-myönteiseen 

propagandaan, jota tehtiin yhteiskunnan ja EU:n tuella, vaali oli yllättävän tiukka.  Jälkikäteen 

arvioituna tulos olisi hyvinkin saattanut olla toisenlainenkin, jos kansalaisille olisi kerrottu oikeasti, 

mitä unioniin liittymisestä seuraa ja mihin jäsenyyden kautta oikein sitoudutaan.    
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Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksen pohjalta eduskunta hyväksyi 18. päivä marraskuuta 

1994 Suomen liittymisen unioniin.  Päätös oli äänestystulos, jossa liittymisen puolesta annettiin  

152 jaa-ääntä ja 45 kappaletta ei-ääniä.  Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen tammikuun 

ensimmäinen päivä 1995 yhdessä Ruotsin ja Itävallan kanssa.  Vasta vähän kerrallaan, vuosi 

vuodelta kävi ilmi, miten kansaa oli huijattu ja myyty sille Pax Europaea kääreeseen paketoitu 

vanha riistokapitalismi uusliberalismin kuorrutuksella.   

Pax Europaeankin kohdalla voidaan kyseenalaistaa sen toteutuminen.  "Uusi Eurooppa", jos 

uskallamme käyttää tätä natsi-Saksan käsiteluomusta, on osoittautunut harvinaisen aggressiiviseksi.  

Sotavoimaa on lähetetty niin Aasiaan kuin Afrikkaan "rauhoittamaan" konflikteja ja estämään 

terrorismia.  Samalla aikansa elänyt ja aikoinaan hyvinkin tarpeellinen pohjois-Atlantin 

puolustusliitto Nato on siirtynyt määrätietoisesti, valtio valtiolta, itään ja luonut uuden 

konfliktiteille herkän tilanteen unionin ja Venäjän rajalle.  

 

Maastrichtin sopimus ja viimeiset naulat ruumisarkkuun 

Euroopan unioni syntyi virallisesti ns. Maastrichtin sopimuksella (Sopimus Euroopan unionista) 

7. helmikuuta 1992 Alankomaissa Maastrichtin kaupungissa.  Allekirjoittajina olivat tuolloisen  

Euroopan yhteisön jäsenmaat, joihin Suomi ei vielä silloin kuulunut. Sopimus astui voimaan 

seuraavan vuoden  marraskuuta 1. päivä. Sopimus johti paitsi unionin syntyyn niin myös euron 

luomiseen ja viime kädessä 19 maan euroalueeseen.  Eurooppa tiedotus kertoo, kuinka Maastrichtin 

sopimuksella luotiin kolmelle pilarille perustuva Euroopan unioni. Nämä pilarit ovat Euroopan 

yhteisöt, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka  ja oikeus- ja sisäasioissa tehtävä yhteistyö. 

Uudella Amsterdamin sopimuksessa määrättiin tarvittavista mukautuksista unionin entistä 

tehokkaamman ja demokraattisemman toiminnan takaamiseksi unionin laajentumista silmällä 

pitäen.  

Tavallinen kansalainen ei tule hullua hurskaammaksi Euroopan parlamentin kapulakielisestä 

tiedotuksesta, sopimusteksteistä ja niiden selityksistä puhumattakaan.  Hän kysyy, mitä sopimukset 

ja unioniniin liittyminen tarkoittavat käytännössä?  Elämässään ja eri yhteyksissä tuo kansalainen 

on huomannut tuloerojen kasvun, luokkarajojen jatkuvan nousun ja suuria pääomia omistavien 

korskeuden sekä röyhkeyden kasvun.  Hän kysyy ihmeissään, tämänkö puolesta minä annoin ääneni 

unioniin liittymiselle?  Tilasinko minä muka rikkaiden rikastumisen ja kansan enemmistön 



 61 

köyhtymisen, kansallisomaisuutemme hävittämisen yksityistämisen kautta, verovarojen siirrot 

kansainvälisille suuryrityksille kilpailutuksia käyttäen,  hyvinvointivaltion tuhoamisen, leipäjonot ja 

niiden kasvun?    

Niin, kysyä voimme, mutta oikeita ja aitoja vastauksia emme saa.  Saamme kyllä politiikkojen 

selityksiä ja nobel-palkittujen "talousnerojen" tyhjänpäiväisyyksiä sekä suurpääoman suunnalta 

voittoisan pilkallisia  hymyjä.  Hymyilevät tietävät, että nuo sopimukset ovat viimeiset naulat 

hyvinvointiyhteiskunnan ruumisarkkuun.  Suurelta massalta tuon tiedon pimittää porvarillisen 

mielipidekoneiston ideologinen vyörytys.   Bertolt Brechtin runoa kertoo kuinka:  "Sortajat 

asettuvat taloksi, hallitakseen kymmenentuhatta vuotta." 

Lainattakoon tähän pätkä erinomaisen yhteiskunnallisen pohtijan ja asioiden oivaltajan Ilpo Rossin 

blogikirjoitusta hänen "Kuuta osoittava sormi" -palstalta vuodelta 2015:   

"Euroopan Unionin oloissa olemme talouspolitiikassa ajautuneet vaihtoehdottomuuden tilaan, niin 

sanotaan. Valtion menoja on karsittava, julkista sektoria supistettava, tehtäviä karsittava, 

luovuttava hyvinvointivaltion liian anteliaasta vastuunotosta. Hyvinvointi kuulemma laiskistuttaa. 

Puhutaan löysäilystä, paapomisesta ja siivellä elämisestä. Tälle on tultava loppu. Siksi on otetta 

kiristettävä, hyvinvointivaltiota purettava, sääntöjä löysättävä ja vastattava kilpailuun. Se on 

globaalia - kiinalaiset tekevät mitä hyvänsä tuotteita yhdellä kymmenesosalla siitä hinnasta jolla 

niitä Suomessa ja Euroopassa tehdään. Erityisesti työn hintaa on laskettava niin, että voimme 

pärjätä globaalissa kilpailussa. Hyvinvoinnin säilyttämisen nimissä koko hyvinvointio on ajettava 

pohjamutiin. Surullisen selkeä kehäpäätelmä - sanoisin. 

Yllä kuvattu lähtökohta on sementoitu ainoaksi päteväksi lähtökohdaksi Euroopan Unionin 

sisämarkkinoiden peruskirjoihin, Maastrichtin sopimukseen ja Valuuttaunionin peruskirjaan." 

 

Mitä on tehtävä? 

Sosialidemokratiaa hirttonuoran tavoin kannattanut V.I. Lenin, oman aikansa ehkä taitavin 

poliittisten tilanteiden tulkitsija, kirjoitti vuonna 1902 ajananalyysinä kirjasen "Mitä on tehtävä?"  

Sen saman kysymyksen meidän sosialidemokraattien, bolsevismin vastustajien, tulisi nyt 

viimeistään esittää itsellemme.  On ainakin varmaa, että emme etsi tai löydä vastauksia leninistisen 

ideologian suunnalta.  Vastaukset löytyvät tekemällä kysymyksiä itsellemme ja vertailemalla niitä 

sosialidemokratian alkuperäiseen tarkoitukseen ja aatteemme arvopohjaan.  Voisimme esimerkiksi 
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aloittaa kysymyksellä; Olemmeko sosiaaliliberaaleja vai demokraattisia sosialisteja?  Jo siihen 

annettu totuudenmukainen vastaus kertoo meille puolueemme tulevaisuuden.   

Jos ja kun vastaamme olevamme demokraattisia sosialisteja,  meidän tulee noudattaa siitä 

kumpuavia tavoitteita, jotka liittyvät jäsentemme ja potentiaalisen kannattajakunnan, palkansaajien 

etujen valvontaan ja puolustamiseen.  Kapitalismin ja rikkaiden etujen valvomisen me jätämme 

kauniisti siihen omistautuneiden porvarillisten puolueiden, etujärjestöjen ja kaikenlaisten 

kuppikuntien tehtäväksi.  Heillä on täysi oikeus ja ehkäpä oikein velvollisuus hoitaa se asia.  Me 

demokraattiset sosialistit keskitymme palkansaajien, pienyrittäjien, eläkeläisten, työttömien ja 

vähävaraisten kansalaisten intressien ajamiseen.  Tällä historiallisella tehtävällä me tuomme oman 

ja äärettömän tärkeän panoksemme isänmaamme Suomen kehittämiseen paremmaksi paikaksi 

kaikkien kansalaisten elää.   

Ruotsalainen aatetoverimme, sosialidemokraattien johtaja Olof Palme totesi aikoinaan, että 

politiikka on tahdon asia.  Se on monessakin mielessä terävä oivallus politiikka-käsitteen 

ytimestä.  Me suomalaiset sosialidemokraatit voisimmekin esittää itsellemme kysymyksen:  

"Olemmeko me tahtoneet hyvinvointiyhteiskunnan rommuttamista, miljardööriemme  

sietämätöntä rikastumista, eriarvoisuuden lisääntymistä, pitkäaikaistyöttömien armeijaa, 

pätkätyöläisyyden ja lyhytaikaisten työsuhteiden kasvua, sairastuvuus- ja kuolleisuuserojen 

kasvua, yhteisen omaisuuden myyntiä, verovaroin rahoitettujen palveluiden kilpailuttamista, 

leipäjonoja ja sosiaalisista eroista johtuvia itsetuhoja?"   

Jos emme ole niitä tahtoneet, niin miksi ihmeessä me elämme todellisuudessa, jossa ne ovat 

arkipäivää?  Noihin ongelmiin ainakaan osaksi emme voi kieltää isyyttämme ja äitiyttämme, jos 

olemme rehellisiä itsellemme.  Osaan niistä emme ole aktiivisesti vaikuttaneet, mutta seuranneet  

kyllä kehitystä katseella ja joskus jopa kunniaa tehden.    

Jos emme halua kapitalismin ja uusliberalismin ideologien meille varaamaa tulevaisuutta ja 

kohtaloa, nyt alkaa olla viimeiset ajat ryhtyä vastarintaan ja kokoamaan kaikkia demokraattisia 

voimia yhteistyöhön.  Porvarillinen leiri ei ole mikään monoliittinen blokki, vaan sielläkin esiintyy 

monensuuntaista huolta tapahtuneesta kehityksestä ja pelkoa tulevasta.  Suuri osa porvaristoa on 

yhtä huolissaan tapahtuneesta kehityksestä kuin me sosialidemokraatitkin.  Eivätkä syyttä.  

Uusliberalismin musta auko tulee nielaisemaan heidätkin kitaansa aivan varmasti, elleivät osaa pitää 

puoliaan.  Mutta ennenkaikkea meidän demokraattisten sosialistien on luotettava mahtavimpaan 

yhteiskunnassa olevaan voimaan - palkansaajiin.  
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Miksi Olof Palme oli demokraattinen sosialisti?   

Ne, jotka häpeilevät olla aidosti demokraattisia sosialisteja, voisivat miettiä, mitä Olof Palme 

vastasi, kun keskustapuolueen Thorbjörn Fälldin ja Ola Ullsten irvailivat häntä eräässä TV-

väittelyssä sosialistiksi:   

”Fälldin on kovistellut minua kertomaan miksi olen sosialisti. 

Olen demokraattinen sosialisti ylpeydellä ja ilolla. Minusta tuli sellainen kun kiertelin Intiassa ja 
näin hirvittävän köyhyyden vaikka samalla toiset olivat valtavan rikkaita, kun kiertelin ja näin 
tavallaan vielä alentavampaa köyhyyttä Yhdysvalloissa, kun hyvin nuorena jouduin silmätysten 
kommunismin vapaudettomuuden ja ihmisiin kohdistuvan vainon kanssa kommunistisissa maissa. 
Kun kävin natsien keskitysleireillä ja sain nähdä sosialidemokraateista ja ammattiyhdistysmiehistä 
tehdyt kuolenmanlistat. 

Minusta tuli demokraattinen sosialisti kun ymmärsin, että sosialidemokratia loi edellytyksiä 
demokratialle Ruotsissa, kun ymmärsin, että sosialidemokratia oli nostanut maan köyhyydestä ja 
työttömyydestä toteuttamalla 30-luvun kriisipolitiikkaa. Kun itse sain olla mukana työskentelemässä 
ATP:n (Yleinen lisäeläke) puolesta ja jouduin kohtaamaan etuoikeutetussa asemassa olevien 
sosialistikampanjoita tavallisten palkansaajien halutessa turvata vanhuutensa, sillä sitä te silloin 
teitte. 

Minusta tuli demokraattinen sosialisti työskenneltyäni monta vuotta yhdessä Tage Erlanderin 
kanssa, silloin opin, mitä demokratia ja humanismi on, sitä oppia sain myös läheisiltä ystäviltä 
kuten Willy Brandtilta, Bruno Kreiskyltä ja Tryggve Brattelilta, jotka panivat henkensä alttiiksi 
taistelussa inhimillisyyden puolesta. 

Mutta tärkeämpää on se, että vakaumukseni vahvistuu luodessani katseeni maailmalle,nähdessäni 
sodan, kilpavarustelun ja joukkotyöttomyyden sekä ihmisten välisen eriarvoisuuden. 

Vakaumukseni vahvistuu, kun näen epäoikeudenmukaisuuden lisääntyvän omassa maassamme, 
työttömyyden kasvavan, spekulaation ja epärehellisyyden voimistuvan. 

Näen miten oikeistolainen politiikka maassa maan jälkeen ajaa ihmisiä työttömyyteen, rikkoo 
heidän turvallisuutensa, mutta ei kuitenkaan ratkaise taloudellisia ongelmia. Näen tulevaisuuden, 
jota porvarit ilmeisesti tarjoavat, tulevaisuuden, jossa palkansaajat köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat, 
sosiaalinen turvallisuus heikkenee ja luksusveneiden lukumäärä kasvaa, solidaarisuus heikkenee ja 
egoismi vahvistuu, vahvat ottavat itselleen ja heikot joutuvat ottamaan lusikan kauniiseen käteen. 

Olen siis demokraattinen sosialisti. Olen sitä ylpeydellä siitä, mitä tämä demokraattinen sosialismi 
on maassamme saanut aikaan, olen sitä ilolla koska tiedän, että meillä on tärkeitä työtehtäviä 
edessämme holtittoman porvaripolitiikan vuosien jälkeen. 

Olen myös luottavainen, sillä nyt ihmiset tietävät mitä työpaikoille ja turvallisuudelle tapahtuu kun 
oikeistovoimat saavat vastuun. 
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Voin tavallaan hymyillä huvittuneesti tietäessäni, että viimeaikojen ruotsalainen historia on täynnä 
arvokkaita uudistuksia, jotka te olette leimanneet ilkeäksi sosialismiksi, mutta myöhemmin koitatte 
saada niistä kunnian itsellenne, kun ihmiset ovat kokemuksensa kautta nähneet mitä ne merkitsevät. 

Niin Fälldin ja Ullsten, minä olen demokraattinen sosialisti, kuten Branting ajaessaan läpi 
äänioikeuden, kuten Per-Albin taistellessaan työttömyyttä vastaan 30-luvulla ja puhuessaan 
kansankodista, kuten Erlander rakentaessaan sosiaalista turvallisuutta ja toteuttaessaan ATP:n. 
Kysymys on solidaarisuudesta ja siitä että huolehdimme toisistamme. Mutta mikä Fälldin 
oikeastaan on? ”   

 

 

Lopuksi 

Maailma, Eurooppa ja sen mukana suomalainen yhteiskunta elävät valtavaa muutosta.  Sen vauhti 

on ennennäkemättömän nopeaa ja vaikutukset syvälle käyviä.  Tuo muutos on ymmärrettävissä vain 

ihmiskunnan taloudellisen toiminnan ja siihen liittyvien intressien kautta.  Siksi kapitalismin 

analyysi on paras ja ehkä ainoakin väline muutoksen tajuamiseen.  Kehitys ja todellinen tilanne 

voidaan toki marxilaisen metodin kautta kuvata näistä lähtökohdista, mutta tulevaisuutta sillä ei 

voida selittää.  Valitettavasti ei, vaikka kommunismin lisäksi monet erilaiset sosialistiset teoriat 

kovin halukkaasti kuvaavatkin sosialismin väistämättömänä seurauksena kapitalismin jälkeiseksi 

järjestelmäksi.  Tällä hetkellä todennäköisempi vaihtoehto lienee täysin erilainen; kansoille ja 

demokratialle vihamielinen sekä paljon julmempi.    

Aatehistoria osoittaa, että evoluutio voi hairahtua myös harhapoluille.  Ideologia saattaa muuttua 

oman alkuperäisen tarkoituksensa vastakohdaksi.  Siinä ei sellaisenaan ole mitään uutta eikä edes 

ihmeellistä. Näin on käynyt monille ideologioille, kuten mm. kristinuskolle ja kapitalismille, joiden  

äpärälapsi demokraattinen sosialismikin on.  Kyse on pikemminkin säännöstä kuin poikkeuksesta.  

On vahvaa näyttöä siitä, että myös sosialidemokratiaan on muodostunut oma itseriittoinen eliitti.  

Kommunismin tavoin se haluaa vaalia omia etujaan ja uskoo omaan erehtymättömyyteensä.  Sillä 

on myös vahva taipumus erottautua oman oikeutuksensa lähteestä, puolueen jäsen- ja 

kannattajakunnasta.   

Näin käy, kun yhteys ideologian tai organisaation perustamisen alkusyyhyn katkeaa.  Poliittiselle 

organisaatiolle se on tuhon enne.  Länsimaisessa demokratiassa puolueet ovat parhaimmillaan 

syntyneet edustamaan jotain yhteiskunnallista intressitahoa.  Tämä antaa niille moraalisen 

legimiteetin toimia ja edustaa puolueen taakse organisoitunutta kannattajakuntaa. Kapitalismissa 
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edustuksellinen demokratia on tarjonnut omistamattomalle luokalle, palkansaajille ja pienyrittäjille  

toiminta-areenan puolustaa omia etujaan.  Suomessakin SDP on ollut vuosikymmeniä tuon 

intressiryhmän, johon kuuluu valtaosa kansasta, paras edustaja.  Aikojen kuluessa puolueen 

hampaat ovat tylsyneet ja sen piiristä valitut edusmiehet ja -naiset ovat muuttuneet osaksi 

valtaeliittiä.  Tämä voidaan vielä, niin halutessa, tunnistaa ja välttää perikato. Vaihtoehtona on 

totuuden kieltäminen ja sosialidemokraattisen ideologian väistämätöntä loppu nykyisessä 

muodossaan ja organisaationa.   

 

Reino Seppänen    

 


