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Johdanto 

 

I have set myself three goals in my life: to be the greatest economist in the world, to be the 

best horseman in all of Austria and the greatest lover in all of Vienna.1 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoituksenani on tutkia itävaltalaisen taloustieteilijä ja 

valtionvarainministeri Joseph Alois Schumpeterin (1883–1950) demokratiakäsitystä. Schumpeter 

tarkastelee demokratiaa osana laajempaa yhteiskunnallista ja historiallista analyysia. 

Kiinnostukseni taloustieteen aatehistoriaa kohtaan heräsi suorittaessani kansantaloustieteen 

sivuaineopintoja. Kandidaatintutkielmassani tarkastelin itävaltalaista taloustieteellistä koulukuntaa 

edustaneen Friedrich Hayekin ja häntä kritisoineen akateemisen Fabian sosialisti Herman Finerin 

käsityksiä valtion roolista ja sen yhteydestä valtion harjoittamaan taloudelliseen suunnitteluun. 

Aihepiiri ei lakannut kiehtomasta, joten pro gradu -tutkielmani kohdehenkilöksi valikoitui 

Taloustieteen oppihistoria -luentosarjan aikana esitelty Joseph Schumpeter, joka verrattain värikkään 

ja aikalaisissaan pahennusta aiheuttaneen pramean elämäntyylinsä ansiosta herätti mielenkiintoni.  

Joseph Schumpeter ei ollut pelkästään yksi 1900-luvun alkupuoliskon nimekkäimmistä 

taloustieteilijöistä, vaan useissa hänen teoksissaan on vahva yhteiskuntatieteellinen näkökulma. 

Oman kiinnostukseni ohella tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut aiheen ajankohtaisuus 

nykyhetken näkökulmasta. Etenkin taloustieteessä, mutta toisaalta myös yhteiskuntatieteiden parissa, 

Schumpeterin näkemyksiä kohtaan on virinnyt kuluneiden vuosikymmenten aikana yhä kasvavaa 

mielenkiintoa. Etenkin keskustelu innovaatiopolitiikan tarpeellisuudesta talouskasvun luomiseksi on 

noussut ajankohtaiseksi Suomessa: Schumpeterin kehittämään luova tuho -käsitteeseen on 

modernissa taloustieteessä viitattu paljon, erityisesti vuoden 2008 pankkikriisin jälkimainingeissa. 

Toisaalta myös demokratia on terminä ajankohtainen, mistä kertoo muun muassa tiedotusvälineissä 

aika ajoin otsikoihin nouseva huoli länsimaisen edustuksellisen demokratian kriisistä.2   

  

                                                           
1 Thomas McCraw siteeraa Schumpeterin päiväkirjaa, jossa Schumpeter kertoo saavuttaneensa kolmesta 
tavoitteestaan kaksi. Hän ei päiväkirjassaan mainitse, mitkä nämä kaksi saavutettua tavoitetta ovat, joskin hän antaa 
ymmärtää, että tilanne hevosten kanssa ei ole hyvä. McCraw 2007, 4; McCraw 2008, x. 
2 ”Liberaalin demokratian alamäki jyrkkenee” (pk.). Helsingin sanomat (HS) 13.12.2016, ”Demokratia on hyökkäyksen 
kohteena” (art.). HS 7.12.2016, ”Demokratia ei saa kaikkia mukaansa” (pk.). HS 4.12.2016, ”Voivatko valeuutiset 
vaarantaa demokratian?” (art.). HS 1.12.2016. 
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Tutkimustilanne 

 

Schumpeterin teokset ovat herättäneet kiinnostusta niin aikalaisten kuin jälkipolvienkin parissa. 

Schumpeteriä koskevan tutkimuksen näkökulmat ja tutkimuskohteet voidaan karkeasti jakaa 

tematiikaltaan kahteen ryhmään: viime vuosikymmeninä on koettu mielekkääksi tutkia Schumpeterin 

tuotannon innovaatio- ja taloustematiikkaa. Aiemmin kiinnostusta herätti erityisesti hänen 

yhteiskunnallista evoluutiota koskeva ajattelunsa, esimerkiksi kapitalismin pitkän aikavälin 

muutokset.3 Osa tutkijoista on lisäksi halunnut korostaa Schumpeterin varhaisen Euroopassa 

kirjoitetun tuotannon erilaisuutta suhteessa hänen myöhempiin Yhdysvalloissa kirjoittamiinsa 

julkaisuihin.4 Schumpeteristä ovat kirjoittaneet niin historioitsijat, taloustieteilijät, sosiologit kuin 

politiikantutkijatkin, joten täysin koskematonta teemaa Schumpeterin tuotannosta tuskin löytyy. 

Schumpeterin teokset ovat innoittaneet tiedeyhteisöä päätyen monien tutkimusten kohteiksi. 

Aiempaan tutkimukseen perehdyttäessä ei ole löytynyt teosta, joka olisi historiatieteiden 

näkökulmasta keskittynyt ainoastaan Capitalism, Socialism and Democracy -teokseen tai siinä 

esitettyyn demokratiakäsitykseen. Schumpeteriä tutkinut valtiotieteiden professori John Medearis 

toteaa Schumpeterin kyenneen Capitalism, Socialism and Democracy -teoksensa neljässä 

demokratiaa käsittelevässä pääluvussa vakiinnuttamaan minimidemokratian osaksi tieteellistä 

peruskäsitteistöä.5 Medeariksen vuonna 2001 julkaistu Joseph Schumpeter’s Two Theories of 

Democracy -teos on ensimmäinen Schumpeterin poliittista ajattelua käsittelevä kokopitkä esitys. 

Valtiotieteellisestä näkökulmasta kirjoittava Medearis tuo teoksessaan esiin mahdollisuuden tulkita 

Schumpeterin demokratiaa ’uudistavana’ taipumuksena, joka johtaa kohti demokraattista sosialismia. 

Aiemmin Schumpeterin muotoilema määritelmä demokratialle on tunnettu lähinnä vain sen kapeassa 

äänestyskäyttäytymiseen viittaavassa merkityksessä. Tässä pro gradu -tutkielmassa lähestyn 

Schumpeterin demokratiateoriaa aiempaa laajemmasta aatehistoriallisesta näkökulmasta, jollaista 

hänen tutkimiseensa ei ole aiemmin sovellettu. 

Suomessa Schumpeteriä ja hänen teorioitaan ei ole historiatieteiden näkökulmasta juurikaan tutkittu. 

Poikkeuksen tähän tekee Jarmo Seppälän Jyväskylän yliopiston historian- ja etnologian laitokselle 

tekemä pro gradu -tutkielma Joseph Schumpeterin ”luova tuho”, jossa analysoidaan Schumpeterin 

muotoileman luova tuho -käsitteen käyttöä kirjallisuudessa sekä pohditaan käytön oikeellisuutta 

suhteessa Schumpeterin sille antamaan alkuperäiseen merkitykseen. Innovaatiokeskustelun oppi-

                                                           
3 Ks. esim. Kovács 2007, 142. 
4 Swedberg 1991b, 33. 
5 Medearis 2009, 80. 
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isänä pidettyä Schumpeteriä sekä hänen teorioitansa käsittelevää tutkimusta on julkaistu suomeksi 

esimerkiksi vuonna 2001 Kansantaloudellisessa aikakausikirjassa sekä muun muassa Tiede & edistys 

-aikakausijulkaisun 6 Schumpeteriin liittyvälle tutkimukselle omistetussa numerossa 1/09. 

Vaikka Schumpeter otti omana aikanaan jonkin verran osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, 

esimerkiksi 1930-luvulla velloneeseen kiistaan suurlaman taltuttamiseen liittyen, on hänen 

panoksensa keskusteluun painunut pitkälti unholaan. Etenkin Schumpeterin ja aikansa 

valtavirtataloustiedettä edustaneen John Maynard Keynesin välinen ajatustenvaihto jäi pitkäksi aikaa 

ilman suurempaa huomiota.7 Yhtenä syynä sille, miksi Schumpeteriä itseään ei ole pidetty yhtenä 

valtavirtataloustieteilijöistä, voidaan nähdä hänen yhteiskunnallisen analyysinsa monitieteellisyys 

sekä -tulkintaisuus.8 Kuten professori Petri Böckerman on todennut, Schumpeterin ajatusten 

esittäminen matematiikan ja tilastotieteiden keinoin on ollut haastavaa, ja vasta taloustieteen 

menetelmällinen kehitys on mahdollistanut hänen teorioidensa matemaattisen mallintamisen.9 

Toisena mahdollisena syynä Schumpeterin sivuuttamiseen on se, että Schumpeter itse ei juurikaan 

ruotinut talousteoreettisia lähtökohtiaan. Schumpeterin ajatusten innoittamana ei siten syntynyt 

koulukuntaa, joka olisi ottanut tehtäväkseen hänen teorioidensa vaalimisen ja kehittämisen.10 

 

Tutkimustehtävä ja -menetelmät 

 

Joseph Schumpeter oli kirjoittajana sekä tutkijana lukenut ja monipuolinen. Hän oli oikeustieteellisen 

koulutuksen saanut taloustieteilijä ja sosiologi, joka julkaisuissaan mielellään sivusi politiikkaa sekä 

historiaa. Hänen tuotantonsa laajuus asettaa tutkijoille haasteita, mutta toisaalta myös vetää puoleensa 

tutkijoita lukuisilta eri tieteenaloilta. Vaikka tuskin on mahdollista kyetä yksityiskohtaisesti 

nimeämään, mistä mikin vaikute tai ajatus on peräisin, on tarkoitukseni tässä tutkielmassa tarkastella 

Schumpeterin henkilöhistoriaa suhteessa hänen elinpiirinsä yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja 

henkiseen ilmapiiriin soveltaen filosofian tohtori Markku Hyrkkäsen vaikuteanalyysia.11 

                                                           
6 Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema monitieteinen ja kriittinen aikakausjulkaisu. Se seuraa erityisesti 
yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä 
ympäristötieteitä. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy myös monipuolista 
tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien. Tiede & edistys - lehdessä 
julkaistavat tutkimusartikkelit valitaan tieteellisin perustein ja ne käyvät läpi vertaisarvioinnin. 
7 Böckerman & Kiander 2009, 99. 
8 McCraw 2007, 248-249. 
9 Böckerman 2001, 74. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 97. vsk. – 1/2001; Lemola 2000, 152; Andersen 2009, xiii. 
10 Böckerman 2001, 74; Andersen 2009, xiv. 
11 Hyrkkänen 2002, 18-19, 136, 166-168, 178-179. 
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Tarkoituksenani on tutkia Schumpeterin kirjallisesta tuotannosa ilmeneviä käsityksiä demokratiasta. 

Tutkielman laaja pääkysymys on, millainen on Schumpeterin demokratiakäsitys eli miten hän 

ymmärtää ja määrittelee demokratian? Mitä vaikuttimia hänen demokratiamääritelmänsä taustalta 

löytyy ja kenelle hän tekstinsä osoitti?  

Tutkielma jakaantuu kolmeen päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa tutkin Schumpeterin 

henkilöhistoriaa ja hänen ajattelunsa ideologista taustaa. Luku on luonteeltaan taustoittava ja sen 

tarkoituksena on hahmottaa Schumpeterin ajatteluun vaikuttaneita henkilöhistoriallisia ja 

yhteiskunnallisia tekijöitä. Toisessa pääluvussa hahmotan Schumpeterin käsityksiä kapitalismista ja 

sen tulevaisuudesta. Miten Schumpeter näki kapitalismin tulevaisuuden ja mitä merkitystä 

kapitalismilla on demokratian kannalta hänen ajattelussaan? Kolmannessa pääluvussa käsitellään 

Schumpeterin käsityksiä demokratian ulottuvuuksista. Millainen on Schumpeterin määritelmä 

demokratialle?  

Historiallinen selittäminen on ilmiöiden keskinäisten yhteyksien jäljittämistä ja osoittamista.12 En 

pidä perusteltuna keinotekoista erottelua Schumpeterin taloustieteellisen ja yhteiskunnallisen 

ajattelun välillä, sillä aivan kuten hän on itse todennut ”mikään yksittäinen teoria ei ole koskaan 

pätevä itsessään, vaan se on aina osa teoreettista rakennetta ja se voidaan ymmärtää vain sellaisena – 

jokainen väite on ymmärrettävä ketjun osana suhteessa ketjun muihin osiin”.13 Näin ollen tutkin sitä, 

miten hänen monitieteinen ajattelunsa ja taloustieteellinen taustansa ovat vaikuttaneet hänen 

muotoilemaansa demokratiakäsitykseen.  

Taloustieteellinen puhe ja ajattelu ei koske pelkästään taloutta, sillä samalla siihen on 

sisäänrakennettu tietty käsitys yhteiskunnasta sekä yksilöstä osana sitä. Käsitys ihmisyydestä on 

keskeistä siinä, miten erilaisia asioita yhteiskunnassa oikeutetaan. Sillä on vaikutusta myös siihen, 

millaisista asioista on mielekästä ylipäätänsä puhua tai kirjoittaa. Kolmannessa pääluvussa tutkin 

Schumpeterin ihmiskuvaa ja sitä, miten hän näkee yksilön toiminnan luonteen ja motivaation.  

Tutkielmani kannalta on hedelmällistä pohtia, mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet 

Schumpeterin demokratiakäsityksen muotoutumiseen. Onko hänen ajattelunsa omaperäistä ja 

millaisia vaikutteita sen taustalta on mahdollista löytää? Selvitän Schumpeterin demokratiakäsityksen 

taustalla mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä aatehistorian perusmetodien avulla täydentäen ja 

                                                           
12 Hyrkkänen 2002, 11. 
13 Schumpeter totesi, että on vastenmielinen tehtävä erottaa toisistaan Marx profeettana ja Marx sosiologina, koska: I 
do not mean to deny either the presence of a unity of social vision which succeeds in giving some measure of analytic 
unity, and still more a semblance of unity, to the Marxian work or the fact that every part of it, however independent 
intrinsically, has been correlated by the author with every other. Schumpeter 1962, 9; Schumpeter 1915, 9. 
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analysoiden niitä aineistolähtöisesti tutkimuskirjallisuudella. Tutkielman rajaus on temaattinen, sillä 

tarkoituksenani on järjestää Schumpeterin yhteiskunnalliset ja poliittiset näkemykset 

johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi. 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys perustuu tulkintaani Quentin Skinnerin aatehistoriallisesta 

metodologiasta, jossa tekstejä tulkitaan tekoina: tekstin ymmärtäminen edellyttää tietoa kirjoittajan 

mahdollisista tarkoituksista. Mahdolliset tarkoitukset eivät kuitenkaan voi olla ”mitä tahansa”, vaan 

ne ovat sidoksissa vallitsevalle ajalle ja kulttuurille tyypillisiin piirteisiin. Jos kirjoittajan taustat ja 

tyypilliset piirteet tunnetaan, voidaan yksinkertaistaen pyrkiä selvittämään, mihin kirjoittaja 

todellisuudessa pyrki tekstiä kirjoittaessaan. Näin voidaan osoittaa lähin mahdollinen kirjoittajan 

tarkoitusten ja tekstien välinen yhteys.14 Schumpeterin omat kirjoitukset tukevat ajatusta, että 

historiallinen konteksti muodostaa kehyksen, jonka puitteissa hän demokratiasta kirjoittaa. 

Skinnerin logiikkaa seuraten voidaan nimetä kaksi sääntöä, joiden avulla tekstien merkitystä voidaan 

avata. Ensinnä tulee huomioida historiantutkimukselle oleellinen vaatimus tekstissä esiintyvien 

teemojen käsittelyyn liittyen: millaisia argumentteja ja käsitteitä käytetään, sillä ”käytössä olevan 

sanaston luonne määrittää, miten tietyt kysymykset nostetaan esiin ja miten niistä keskustellaan”. 

Tekstin merkityksen selvittäminen ei ole tulkinnan ainoa tehtävä, vaan tekstillä voi olla myös muita 

kuin kirjoittajan ilmaisemia merkityksiä. Skinnerin toinen sääntö korostaa tulkitsijan velvollisuutta 

kiinnittää huomiota kirjoittajan mentaaliseen maailmaan: uskomukset ja tarkoitukset ovat toisiinsa 

vääjäämättä loogisessa yhteydessä. Sama voidaan ilmaista myös niin, että tulkinnan mahdollistaa 

normatiivisen sanaston kääntäminen, jonka avulla kirjoittaja ilmaisee mentaalista maailmaansa.15 

Toisena tutkielmani käsitteellisenä ulottuvuutena on Juha Mannisen määrittely maailmankuvasta, 

joka toimii sekä tutkielmani kohteena että sen välineenä. Maailmankuva on teoreettinen konstruktio, 

jota ei voi suoraan palauttaa teksteihin, joiden pohjalta siitä tehdään päätelmiä. Tarkoituksenani on 

siis huomioida niin sosiaaliset kuin poliittisetkin kontekstit, joiden avulla maailmankuvaa on 

mahdollista selittää ja ymmärtää. Kontekstien lisäksi maailmankuvasta puhuttaessa on kuitenkin 

tärkeää kiinnittää huomiota kirjoittajan henkilökohtaiseen näkökulmaan, ajattelun yksilölliseen 

ulottuvuuteen, johon vaikuttaa muun muassa kirjoittajan henkilöhistoria.16 

Lähestyn tutkimusongelmaani ja tutkimuskysymyksiäni kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. 

Kuten Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi toteavat teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, 

                                                           
14 Hyrkkänen 2002, 175-177. 
15 Hyrkkänen 2002, 178-179, 183, 188. 
16 Manninen 1989, 41-43, 104-105; Hyrkkänen 2002, 106-107. 
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laadullinen analyysi ei pyri kaiken kattavaan tulkintaan tai ehdottomaan totuuteen, vaan sen 

pyrkimyksenä on esittää perusteltu tulkinta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, joka tässä 

tapauksessa on Schumpeterin demokratiakäsitys.17 Ideat tai käsitykset eivät ole mekaaninen seuraus 

vallitsevista yhteiskunnallisista tai poliittisista konteksteista, vaan ne ovat yksi mahdollinen tapa 

reagoida ja suhtautua niihin.18 

 

Käsitteet ja niiden määrittely 
 

Evolutionaarinen taloustiede on taloustieteen haara, jonka parissa työskennelleet taloustieteilijät ovat 

keskittyneet tutkimaan ja ymmärtämään taloudellisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

teknologian muutoksiin. Innovaatioiden katsotaan aiheuttavan muutoksia teknologiassa, ja 

innovaatioilla tarkoitetaan tässä tapauksessa tuotteissa ja tuotantoprosesseissa tapahtuvia muutoksia. 

Talouden ja yhteiskunnan muutosdynamiikan paljastaminen on muodostunut merkittävimmäksi 

muuten hajanaista evolutionaarista koulukuntaa yhdistäväksi tekijäksi.19  

Evolutionaarisen taloustieteen juuret ulottuvat aina 1800-luvulle asti, joskin merkittävin 

evolutionaarisen taloustieteen kehittäjä on tutkimukseni kohdehenkilö Joseph Schumpeter. 1900 -

luvun alussa Schumpeter kritisoi varsin äänekkäästi uusklassisen, eli niin sanotun 

valtavirtataloustieteen, perusolettamuksia kuten täydellistä kilpailua, taloudellisten toimijoiden 

rationaalisuutta ja tasapaino-oletuksia.20 Vaikka Schumpeterin vaikutus evolutionaarisen 

taloustieteen muotoutumisessa on kiistaton, ei hän varsinaisesti jättänyt jälkeensä yhtenäistä 

koulukuntaa: paradoksaalisesti evolutionaarisesta taloustieteestä on myöhemmin kuitenkin käytetty 

nimitystä uusschumpeterilaisuus.21  

Toinen tutkielman kannalta ratkaiseva tärkeä käsite on demokratia. Demokratia terminä juontuu aina 

antiikin Kreikkaan asti. Perusmerkityksessään demokratialla tarkoitetaan kansanvaltaa, jossa valta 

hallita nousee kansasta ja valta toteuttaa näin kansan tahtoa. Antiikin Ateenassa kehittyneen 

demokratian vaikutus moderniin länsimaiseen poliittiseen ajatteluun on ollut läpitunkeva ja useat 

                                                           
17 Tuomi & Sarajärvi 2009, passim.  
18 Yleisen historian professori Markku Hyrkkänen käsittelee Aatehistorian mieli -teoksessaan sitä, että ei ole 
mahdollista määrittää ulkoisista olosuhteista automaattisesti nousevaa ajattelutapaa, johon tutkittavan henkilön 
toiminta pohjautuisi. Tilanteiden vaikutus ihmisiin selittyy vain silloin, kuin pystytään osoittamaan, miten he ovat 
kokeneet ja tulkinneet tilanteet. Tilanteita ei saa myöskään pitää vaihtoehdottomina, sillä olosuhteet eivät määritä 
valittua toimintaa tai synnytä sinänsä mitään ideaa. Hyrkkänen 2002, 9-10, 28-29, 41, 106-107.   
19 Lemola 2000, 149. 
20 Schumpeter 1962, 81-86.  
21 Lemola 2000, 149-150; McCraw 2007, 220. 
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länsimaisen demokratian poliittiset ideaalit – kuten kansalaisten poliittinen tasa-arvo, vapaus ja 

oikeusturva – ovat saaneet vaikutteensa antiikin demokratiasta. Kuitenkin erimielisyydet demokratian 

määritelmästä ovat leimanneet demokratian idean historiaa kautta aikojen: jo se, miten esimerkiksi 

kansa tulee määritellä tai mitkä asiat kuuluvat demokraattisen päätöksenteon piiriin, on herättänyt 

vastakkainasettelua. Viitataanko demokratialla kansanvaltaan, jossa kansalla on aktiivinen rooli 

päätöksenteossa, vai onko demokratia päätöksenteon apuväline, jolla äänestämällä valtaan valittujen 

edustajien päätökset legitimoidaan.22 

Sanana demokratia muodostuu kansaa tarkoittavasta sanasta demos ja valtaa tai hallitsemista 

tarkoittavasta sanasta kratos, mutta terminä demokratia on häilyvä.23 Kuten brittiläinen politiikan 

teoriaa laajasti tutkinut ja siitä useita laajalevikkisiä oppikirjoja kirjoittanut Andrew Heywood toteaa, 

demokratia samaistetaan arkipuheessa helposti yhteiskunnalliseen hyvään, jota useimmiten ei 

tarkemmin määritellä. Vaarana on, että mikäli termi sen käyttäjästä riippuen voi tarkoittaa ”mitä 

tahansa”, se ei käytännössä merkitsekään enää mitään.  Demokratia saa merkityksenä tietyssä 

ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa. Niin liberaalit, konservatiivit kuin sosialistitkin ovat 

julistautuneet demokraattisiksi: näennäinen demokraattisuus ja yksimielisyys sen hyvyydestä sekä 

tarpeellisuudesta kätkee taakseen valtavasti määritelmällisiä erimielisyyksiä. Esimerkkinä 

mainittakoon termi kansandemokratia, joka ei todellisuudessa viittaa demokratiaan sen klassisessa 

kansanvaltaa tarkoittavassa merkityksessä, vaan nimestään huolimatta tarkoittaa työväenluokan eli 

proletariaatin diktatuuria. 

 

Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 

Tutkimukseni rakentuu Schumpeterin kirjallisen tuotannon ympärille, josta aiheeni kannalta 

merkittävin teos on toisen maailmansodan aikana ilmestynyt Capitalism, Socialism, and Democracy 

(1942), joka toimii tämän tutkielman yhtenä päälähteenä. Tutkimuksen painopiste on Schumpeterin 

yhteiskunnallisessa ajattelussa, jota tarkastelen etenkin hänen myöhemmän tuotantonsa valossa. 

Myös varhaisempia 1900-luvun alkupuolella julkaistuja, lähinnä taloustieteellisen kehityksen teoriaa 

koskevia, artikkeleita ja teoksia käytetään tutkielmassa relevantein osin. Hyödyllisiksi lähteiksi ovat 

osoittautuneet myös Schumpeterin kirjoittamat lukuisat esseet, joita on koottu yhteen esimerkiksi 

Richard Swedberg toimittamassa The Economics and Sociology of Capitalism -teoksessa sekä 

                                                           
22 Heywood 2004, 142; Held 2006, 1-2, 13-15. 
23 Held 2006, 1-2. 
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Richard V. Clemencen toimittamassa Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and 

the Evolution of Capitalism. 

Osaltaan Schumpeterin merkityksestä niin talous- kuin yhteiskuntatieteillekin kertovat hänestä 

kirjoitetut lukuisat elämänkerrat, joissa Schumpeteriä ja hänen teorioitaan on lähestytty erilaisista 

näkökulmista. Schumpeterin oman kirjallisen tuotannon ohella olen käyttänyt tutkimuskirjallisuutena 

hänestä kirjoitettuja laajoja elämänkerrallisia teoksia, jotka valottavat henkilöhistorian lisäksi 

Schumpeterin teoriota. Näistä uusin käytössäni oleva teos on Harvardin yliopiston liiketoiminnan 

historian emeritusprofessori Thomas K. McCrawin kirjoittama Prophet of Innovation – Joseph 

Schumpeter and Creative Destruction, joka ilmestyi vuonna 2007. International Joseph A. 

Schumpeter Society palkitsi kirjan vuonna 2008. McCraw tarkastelee Schumpeterin teoksia 

taloussosiologisesta näkökulmasta yhteiskunnallista kontekstia unohtamatta.24 Tämän lisäksi 

käytössäni on muun muassa sosiologi Richard Swedbergin yhteiskunnallista näkökulmaa korostava 

teos Joseph Schumpeter, His Life and Work sekä John Medeariksen vuonna 2007 julkaistu teos 

Joseph A. Schumpeter. 

Tanskalaisen Aalborgin yliopiston kansantaloustieteen professori Esben Sloth Andersenin teos 

Schumpeter's evolutionary economics: A theoretical, historical and statistical analysis of the engine 

of capitalism esittelee modernin tulkinnan Schumpeterin viidestä tunnetuimmasta teoksesta 

evolutionaarisen taloustieteen näkökulmasta. Schumpeterin kapitalismikäsitykseen liittyen 

käytössäni on vuonna 1985 amerikkalaisessa Notre Damen yliopistossa esseistä koostettu Capitalism 

and Democracy: Schumpeter revisited. Teoksen ovat koonneet Richard D. Coe ja Charles K. Wilber. 

Teoksessa esiteltyjen esseiden kirjoittajat ovat poikkeuksetta taloustietelijöitä, ja teoksen näkökulmaa 

voikin kuvailla lähinnä kansantaloustieteellisesti suuntautuneeksi. Valtiotieteiden professori John 

Medeariksen valtiotieteellisestä näkökulmasta kirjoitettua vuonna 2001 julkaistua Joseph 

Schumpeter’s Two Theories of Democracy -teosta käytän tutkimuskirjallisuutena erityisesti 

Schumpeterin demokratiakäsitystä määritellessäni. Oma näkökulmani tässä pro gradu -tutkielmassa, 

suhteessa aiempaan Schumpeterin demokratiateoriaa käsitelleeseen tutkimukseen, on 

aatehistoriallinen ja siten otteeltaan uusi.  

Vaikka Schumpeteriä ei historiatieteiden valossa ole Suomessa juurikaan analysoitu, on 

Schumpeteriä koskevia akateemisia töitä tuotettu muilla tieteenaloilla, painottuen etenkin 

taloustieteisiin. Näistä käytössäni on aiheeni kannalta olennainen György Kovácsin väitöskirja 

                                                           
24 Lovio 2009, 2. 
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Joseph A. Schumpeter’s Theory of Social and Economic Evolution. A Reconstruction and Critique, 

jossa tarkastellaan kriittisesti Schumpeterin teoriaa sosioekonomisesta muutoksesta. 

  



12 
 

1. Joseph Schumpeter 
 

Schumpeter oli oikeustieteellisen koulutuksen saanut taloustieteilijä ja sosiologi, mutta samalla myös 

politiikan- ja historiantutkija. Tämän tutkimuksen lähtökohtana onkin analysoida Schumpeterin 

poliittista ajattelua suhteessa hänen aikansa poliittiseen ja akateemiseen liikehdintään. 

Schumpeter ei juurikaan kirjoittanut omasta elämästään; Schumpeteria tutkineet henkilöt ovat 

koonneet tietoa muun muassa viranomaisten asiakirjoista sekä ystävien ja kollegoiden muisteluista.25 

Schumpeteria tutkineen sosiologi Richard Swedbergin mukaan Schumpeter ei myöskään pyrkinyt 

keräämään saati säilyttämään itseään koskevaa materiaalia, mistä kielii esimerkiksi se, että 

muuttaessaan vuonna 1932 pysyvästi Yhdysvaltoihin, hän ei tuonut mukanaan edes omia 

taloustieteellisiä kirjoituksiaan, henkilökohtaisesta kirjeenvaihdostaan puhumattakaan. Swedbergin 

mukaan Schumpeter halusi jättää Euroopassa eletyn menneisyyden taakseen uudelle mantereelle 

muuttaessaan.26 Joseph Schumpeteria koskeva arkisto, joka sisältää artikkeleita, käsikirjoituksia ja 

kirjeitä, on hänen viimeisen vaimonsa Elizabeth Boody Schumpeterin kokoama ja sitä säilytetään 

Harvard University Archivessa (HUA), Cambridgessä, Massachusettsissa.27  

Schumpeteriä koskevan materiaalin pirstaleisuudesta johtuen jokainen tutkija on voinut nostaa esiin 

omaa näkökulmaansa parhaiten tukevat tekijät ja valita tutkimukseensa parhaiten sopivat palaset, 

mikä pakottaa jokaisen Schumpeteria tutkivan lähdekriittisten pohdiskelujen pariin. Tässä 

tutkielmassa olen voinut käyttää Schumpeteria koskevaa arkistomateriaalia vain siinä määrin kuin 

muut tutkijat ovat sitä suoraan lainanneet tai sisällyttäneet siitä katkelmia omiin tutkimuksiinsa. 

Toiset tutkijat ovat tulkinneet etenkin Schumpeterin varhaisia nuoruusvuosia koskevaa niukkaa 

viranomaismateriaalia ilmeikkäämmin kuin toiset ja löytäneet siitä tekijöitä, joiden he ovat tulkinneet 

vaikuttaneen läpi Schumpeterin vaiherikkaan elämän. Esimerkiksi McCraw on teoksessaan Prophet 

of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction katsonut Schumpeterin vahvan 

äitisuhteen olevan yksi Schumpeterin elämän leimallisimmista piirteistä.28 

                                                           
25 Swedberg 1991a, 6, 10, 207-208 (Schumpeterin omaelämäkerrallinen novelli Ships in the Fog).  
26 Swedberg 1991a, 6, 109. 
27 Swedberg 1991a, 251. 
28 Ks. esim. McCraw 2007, 13-14, 121-122; Swedberg 1991a, 9-10, 207-208.  
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1.1 Elämä 

 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) syntyi Itävalta-Unkarissa pienessä Trieschin kylässä 

saksankielisen ja hyvin vaikutusvaltaisen porvarisperheen ainoana vesana.29 Schumpeterin suvun 

yhteydet Trieschiin olivat vanhaa perua, sillä niin Schumpeterin isä kuin myös hänen isoisänsäkin 

toimivat Trieschissä kankaan valmistajina ja tehtailijoina, mikä osaltaan oli tuonut Schumpeterin 

suvulle arvostetun aseman omassa paikallisyhteisössään. Schumpeterin isä ja isoisä toimivat 

yritystoimintansa ohella Trieschin pormestareina. Josephin äiti Johanna Schumpeter, omaa sukuaan 

Grüner, puolestaan tuli lääkäriperheestä Trieschin lähellä sijaitsevasta pikkukaupunki Iglausta.30  

Schumpeterin synnyinkaupungin Trieschin väestö koostui usean eri kansallisuuden edustajista, joista 

suurimmat väestöryhmät olivat etniset tšekkiläiset sekä saksalaistaustainen väestö. Suuri osa 

saksalaistaustaisesta väestöstä kuului etuoikeutettuun ja rikkaaseen yläluokkaan. Poliittinen tilanne 

oli kiristynyt 1880-luvulla merkittävästi niin Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian sisällä kuin myös 

sen ulkorajoilla kansallisuusaatteen leviämisen myötä.31 Itävalta-Unkari oli maantieteellisesti 

jättiläismäinen keisarikunta, joka oli vain vaivoin kyetty kursimaan kokoon hallitsevan Habsburg -

suvun onnistuneen avioliittopolitiikan seurauksena. Itävalta-Unkarin sisäinen hajanaisuus sekä 

taloudellinen ja poliittinen jälkeenjääneisyys yhdistettynä heikkoon keskusvaltaan olivat omiaan 

edelleen murentamaan jo valmiiksi löyhää valtioliittoa. Kroaattien, puolalaisten ja ukrainalaisten 

kansallinen herääminen aiheutti levottomuuksia ja herätti vaatimuksia tunnustetusta asemasta, mikä 

osaltaan langetti pitkän varjonsa Itävalta-Unkarin poliittiseen elämään.32 

Schumpeterin isän Aloisin menehtyessä metsästysonnettomuudessa, muutti Joseph äitinsä Johannan 

mukana Graziin. Grazissa Schumpeter aloitti koulutaipaleensa paikallisessa Volkschulessa, jonka 

jälkeen hän siirtyi jatkamaan opintojaan Itävalta-Unkarin pääkaupunkiin Wieniin hänen äitinsä 

Johannan avioiduttua varakkaan aristokraatti Sigismund von Kélerin kanssa.33 

Wienissä Schumpeter suoritti yläasteen ja lukion oppimäärän päiväoppilaana elitistisessä 

Gymnasiumissa, Theresianumissa.34 Theresianumista valmistuttuaan Schumpeter aloitti vuonna 1901 

                                                           
29 Historiallisessa Määrin maakunnassa, nykyisen Tšekin tasavallan alueella, sijaitseva Triesch tunnetaan nykyisin 
tšekin kielisellä nimellään Třešť. 
30 Swedberg 1991a, 6-8, McCraw 2007, 11-12. 
31 McCraw 2007, 12. 
32 Swedberg 1991a, 48-49 
33 McCraw 2007, 10-14; Swedberg 1991b, 5-8. 
34 Theresianum on keisarinna Maria Theresan vuonna 1746 perustama sisäoppilaitos, joka tarjosi myös 
mahdollisuuden suorittaa laajaan yleissivistykseen tähtääviä opintoja myös päiväopintoina. Theresianum oli 
tarkoitettu aristokraattien ja korkeiden virkamiesten vesoille, joiden katsottiin hyötyvän klassisten aineiden kuten 
kreikan ja latinan opiskelusta. Koulun tehtävänä olikin ennen kaikkea korostaa tapakasvatuksen merkitystä, olivathan 
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opintonsa Wienin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Schumpeterin todelliset akateemiset 

intohimot eivät kuitenkaan kohdistuneet oikeustieteisiin, vaan hän suoritti yliopisto-opintojaan 

laitosrajoja rikkoen opiskellen muun muassa historiaa, matematiikkaa, statistiikkaa ja valtio-oppia. 

Jo opiskeluvuosinaan Schumpeter alkoi enenevässä määrin keskittyä taloustieteisiin; valmistuttuaan 

oikeustieteellisestä vuonna 1906 Schumpeter alkoi kirjoittaa ensimmäistä puhtaasti taloustiedettä 

koskevaa kirjaansa Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, joka 

valmistui vuonna 1908. Teoksessa Schumpeter tutki taloustieteen metodologiaa. Toinen 

Schumpeterin merkittävistä varhaisista taloustieteellisistä teoksista on 1911 ilmestynyt Theorie der 

Wirtschaftlichen Entwicklung, jossa hän pohti yrittäjän roolia talouden toiminnassa.35   

Tohtorinarvon saaminen ja valmistuminen Wienin yliopistosta vuonna 1906 merkitsivät 

Schumpeterille mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen sekä matkusteluun, mikä vei Schumpeterin 

Englantiin vielä samana vuonna. Etenkin tämän tutkimuksen kannalta Schumpeterin Englannissa 

viettämä vuosi on hyvin mielenkiintoinen: Schumpeter opiskeli taloustiedettä London School of 

Economicsissa (LSE), joka oli sosialisti-intellektuellien vuonna 1895 perustama talous- ja 

yhteiskuntatieteisiin keskittynyt yliopisto. Schumpeterin suorittamat opinnot LSE:ssä kasvattivat 

Schumpeterin kiinnostusta sosiologiaa kohtaan: hän osallistui muun muassa suomalaisen sosiologi 

Edward Westermarckin luennoille. Vuosi oli myös Schumpeterin henkilöhistorian kannalta 

tapahtumarikas, sillä hän meni naimisiin ensimmäisen vaimonsa, 12 vuotta itseään vanhemman 

englantilaisen Gladys Seaversin kanssa. Richard Swedberg kuvailee teoksessaan Joseph A. 

Schumpeter, his Life and Work Englannissa vietettyä vuotta Schumpeterin siihenastisen elämän 

onnellisimmaksi.36  Tällä Swedberg viittaa siihen, kuinka Schumpeter koki tyydytystä voidessaan 

toteuttaa itseään keskittyessään akateemisiin intohimoihinsa taloustieteisiin ja sosiologiaan. 

Schumpeter kehitteli Englannissa vietetyn vuoden aikana ajatuksia, joiden käsittelemiseen hän 

akateemisella urallaan keskittyi. Kuitenkin Schumpeterin nuoruusvuodet sekä hänen varhaiset 

vaiheensa akateemisen uransa kynnyksellä pysyvät edelleen osin hämärän peitossa. Schumpeterin 

poliittisesta ajattelusta ja erityisesti hänen demokratiakäsityksestänsä kiinnostuneiden tutkijoiden 

mielenkiinto on useimmiten kohdistunut hänen myöhempään kirjalliseen tuotantoonsa, joissa 

                                                           
koulussa opiskelevat tulevia virkamiehiä Itävalta-Unkarissa, joka oli useista kiistelevistä kansallisuuksista koostuva 
hajanainen kokonaisuus. Swedberg 1991a, 11-12; Theresianumin historiaa, elektr. dokumentti.  
35 Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung alkulehdillä kirjan ilmestymisvuodeksi on merkitty 1912, vaikka se 
tosiasiassa ilmestyi jo edellisenä vuonna. Swedberg 1991a, 12-13, 17, 20-21, 240; Skousen 2009, 425. 
36 Edvard Alexander Westermarck (1862 – 1939) oli suomalainen filosofi, sosiologi ja sosiaaliantropologi sekä 
evoluutiopsykologian uranuurtaja. Hän tutki mm. moraalia, avioliiton historiaa ja uskonnollisia instituutioita ja 
insestitabua. Häntä pidetään suomalaisen sosiologian isänä, joka tuli tunnetuksi 1800-luvun lopulla sosiologian 
perinteiden tuomisesta Suomeen. Maailmalla Westermarck on tunnetuimpia suomalaisia yhteiskuntatieteilijöitä. 
Swedberg 1991a, 16; Timosaari 2017, passim; Kansallisbiografia, elektr. dokumentti.  
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poliittinen aspekti on ilmeinen. Schumpeterin ajatukset eivät kuitenkaan syntyneet tyhjiössä, joten 

Schumpeterin demokratiakäsityksen muovautumisen kannalta myös vuosilla, jolloin Schumpeterin 

ei varsinaisesti katsottu kirjoittaneen politiikasta tai osallistuneen siihen, on merkitystä. Tulkitsen 

Schumpeterin kirjoittaneen politiikasta myös silloin, kun hän ei erikseen ilmoittanut niin tekevänsä. 

Englannissa vietetyn vuoden jälkeen Schumpeter päätyi Kairoon italialaisen lakifirman palvelukseen, 

joskin hän palasi jo vuonna 1908 takaisin Itävaltaan, Wienin yliopistoon. Siellä Schumpeter joutui 

aloittamaan akateemisen uransa lähestulkoon pohjalta saadessaan paikan palkattomana dosenttina 

(Privatdozent). Toisaalta dosentin akateeminen arvo antoi hänelle mahdollisuuden luennoida 

tutkimusalastaan sekä kiinnostuksen kohteistaan yliopistotasolla. Luennot keskittyivät etenkin 

taloustieteisiin, sosiologiaan sekä statistiikkaan. Vuoden 1909 aikana Schumpeter yleni 

akateemisessa hierarkiassa ottaessaan vastaan paikan apulaisprofessorina Czernowitzin nuoressa 

yliopistossa. Schumpeterin näkökulmasta Czernowitz oli toisen luokan yliopisto – hän tähtäsi 

urallaan huomattavasti korkeammalle. Ehkä osittain juuri siksi Schumpeterin Czernowizissa 

viettämää aikaa väritti paheellinen elämäntyyli lukuisine naisseikkailuineen.37 

Vuonna 1911 Schumpeter sai kansantaloustieteen professuurin Grazin yliopistosta, jonka myötä 

Schumpeterin työhön sisältyi ylen määrin opetustyötä ja luennointia. Vuoden 1913-1914 ajaksi 

Schumpeter siirtyi vierailevaksi professoriksi Columbian yliopistoon paetakseen raskaaksi 

kokemaansa työtaakkaa. Palattuaan Graziin vuonna 1914 katkaisi ensimmäisen maailmansodan alku 

Schumpeterin tuotteliaan akateemisen kirjoittelun politiikan alkaessa vetää häntä enenevässä määrin 

puoleensa. Schumpeter ei missään vaiheessa osallistunut itse ensimmäisen maailmansodan 

sotatapahtumiin, sillä hänet vapautettiin vakinaisesta sotapalveluksesta, olihan hän Grazin yliopiston 

ainoa taloustieteen professori. Schumpeterin lupaava akateeminen ura jatkui katkeamatta yli 

ensimmäisen maailmansodan, vaikka hän alkoi jo sodan aikana enenevässä määrin ottaa kantaa 

Itävallassa velloneeseen poliittiseen keskusteluun. Avioliitto Gladysin kanssa oli kuitenkin 

kuihtumassa kasaan: Gladys ei muuttanut miehensä mukana Yhdysvaltoihin, eikä hän myöskään sen 

koommin palannut aviomiehensä luo Itävaltaan.38 

Schumpeter oli valmis vaihtamaan rakentamansa uran sekä saavuttamansa professuurinsa poliittiseen 

uraan, ja hän siirtyi ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa Itävallan 

valtionvarainministeriksi.39 Schumpeter oli julistautunut pasifistiksi, eikä hän ylipäänsä nähnyt 

                                                           
37 Kaupunki tunnetaan nykyisin nimellä Tšernivtsi (saksaksi Czernowitz) ja se sijaitsee läntisessä Ukrainassa. Swedberg 
1991a, 17-18.  
38 Swedberg 1991a, 19-21; McCraw 2007, 78-81, 87-88. 
39 McCraw 2007, 76, 90-92, 96. 
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Itävallalla olevan voitettavaa ensimmäisessä maailmansodassa. Hän näki Yhdysvallat neutraalina 

kumppanina, jonka kanssa rakennetut suhteet voisivat hyödyttää Itävaltaa niin taloudellisesti kuin 

poliittisestikin, unohtamatta myöskään Saksasta tulevan uhan fyysistä torjumista. Schumpeterin 

suurimmiksi huolenaiheiksi sotaan osallistuvan Itävalta-Unkarin kannalta nousivat Habsburg -

monarkian selviäminen sodan puristuksessa, Itävalta-Unkarin taloudellinen selviäminen sekä Saksan 

ja Itävallan sodan myötä muuttunut suhde. Schumpeter tuli tunnetuksi paitsi pasifistina mutta myös 

anglofiilina eli Iso-Britannian ihailijana.40  

Sodan aikana Itävallan saksankielisen väestön keskuudessa, etenkin Itävallan läntisissä osissa, 

yhdistyminen Saksaan alkoi kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta. Toiset näkivät mahdollisuuden 

lopettaa kansallisuuksien välinen valtataistelu Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiassa: poliittisesti 

oikealla olevat näkivät mahdollisuuden rakentaa ideologista suur-Saksaa, kun taas poliittisesti 

vasemmalla lähentyminen Saksaa kohtaan nähtiin lupaavana mahdollisuutena yhdistää maiden 

työväestöt sosiaalidemokraattisen lipun alla. Schumpeter esitti vakavan varoituksensa Saksan kanssa 

lähentymisestä ja lähestyi asian tiimoilta muun muassa Wienin yliopistossa Schumpeteriä opettanutta 

Heinrich Lammaschia, joka tunnettiin parlamentissa pasifistina.41 Schumpeter suorasukaisesti ehdotti 

Itävalta-Unkarin uudeksi hallintomalliksi englantilaistyyppistä tory -demokratiaa, jossa parlamentti 

sidottaisiin yhteen siviilihallinnon kanssa.42 Schumpeterin toiveissa Habsburgien keisarikunta olisi 

jopa voinut neuvotella erillisrauhan liittoutuneiden kanssa säilyttäen samalla monarkian ja pitäen 

Saksan kädenmitan päässä.43  

Joseph Schumpeteristä teoksen Joseph Alois Schumpeter: a Public Life of a Private Man kirjoittanut 

Wolfgang F. Stolper opiskeli professori Schumpeterin alaisuudessa ensin Bonnin yliopistossa ja 

sittemmin Harvardissa valmistuen vuonna 1938. Hän ystävystyi myöhemmin Schumpeterin ja hänen 

viimeisen vaimonsa Elizabethin kanssa. Hän kuvaili ystävänsä Josephin toivoneen ensimmäisen 

maailmansodan lopputuleman olevan ”vähittäisen muutoksen rajoittamattomasta monarkiasta 

perustuslailliseen brittityyliseen monarkiaan”.44  

Yhdysvallat julisti sodan Itävalta-Unkarille joulukuussa 1917. Saksalle Yhdysvallat oli julistanut 

sodan jo kahdeksan kuukautta aiemmin, toukokuussa 1917. Samana vuonna Heinrich Lammaschista, 

jolle Schumpeter oli jo useaan otteeseen lähettänyt poliittisia mietintöjään liittyen Itävalta-Unkarin 

                                                           
40 McCraw 2007, 89, 90-91; Stolper 1994, 177, 179. 
41 McCraw 2007, 90-91. 
42 Swedberg 1991a, 52. 
43 McCraw 2007, 90-91.  
44 Stolper 1994, 177-179; Swedberg 1991a, 115. 
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ulkopoliittiseen tilanteeseen ja lähentymiseen Saksan kanssa, tuli pääministeri.45 Lammaschin 

astuminen pääministerin saappaisiin avasi Schumpeterille yhden kanavan, jonka kautta saada 

poliittiset äänenpainonsa kuulluksi. McCrawin mukaan Lammasch astui virkaansa 1917, joskin hän 

muiden lähteiden mukaan astui virkaansa vasta sodan loppupuolella 1918. 

Vuoden 1919 tammikuussa Schumpeteria pyydettiin mukaan German Socialization Commission 

(Sozialisierugskommission) -komissioon, joka oli perustettu Saksaan tiettyjen teollisuudenalojen 

hallintaan ottamiseksi. Alun perin komissio oli perustettu Saksassa valtionvarainministeriön toiveesta 

ja sen tarkoituksena oli kartoittaa keinoja puuttua teollisuudenalojen toimintaan. Komission tehtävänä 

oli pohtia Saksan hiiliteollisuuden mahdollista haltuunottoa valtion toimesta. Pääasiassa komissio 

muodostui saksalaisista sosialisteista ja etenkin ammattiyhdistysliikkeen edustajista, vaikka ikään 

kuin poikkeuksena sääntöön mukaan oli kutsuttu myös muutamia liberaaleja. Komissio ei, kenties 

juuri akateemisesta kokoonpanostaan johtuen, onnistunut juurikaan kehittämään konkreettisia 

keinoja sosialisoinnin toteuttamiseksi, vaan se pääasiassa kokoontui keskustelemaan poliittisesti 

polttavista aiheista akateemiseen tyyliin.46 

Jotta teollisuuden sosialisoiminen olisi edes teoreettisella tasolla mahdollista, keskusteltiin 

komissiossa muun muassa siitä, kuinka paljon valtio saisi puuttua talouden toimintaan niin että 

järjestelmää vielä voitaisiin kutsua kapitalistiseksi. Toisaalta oli myös tärkeää määritellä, minkä 

verran valtion oli välttämätöntä puuttua talouden toimintaan ja kapitalismin sivutuotteisiin kuten 

väärinkäytöksiin, monopolitaipumukseen sekä kohtuuttomaan voitontavoitteluun. Jos taas 

voitontavoittelua valtion toimesta rajoitettaisiin, mistä valtion sosialisoima teollisuus saisi osaavia 

teollisuusjohtajia?47 Schumpeter allekirjoitti sosialisointia puoltavan komissiomietinnön – hän ei 

allekirjoittanut komiteamietinnöstä jätettyä eriävää mielipidettä kuten muut komitean ei-sosialistiset 

jäsenet.48 Swedbergin tulkinnan mukaan taustalla vaikutti ajatus siitä, että vaikka Schumpeter oli 

skeptinen sosialismin toimivuuden suhteen, sen mahdollinen toimivuus selviäisi vain sitoutumalla 

sen kokeilemiseen täysin. 

                                                           
45 Schumpeter kirjoitti vuosien 1916-1917 aikana kolme mietintöä, joita säilytetään nykyisin Itävallan 
kansalliskirjastossa. Mietintöjen tarkoituksena oli herättää Itävallan aristokraatit toimimaan. Ensimmäinen muistio 
kehotti torjumaan Saksan edottaman tullisopimuksen, toinen tähtäsi konservatiivipuolueen perustamiseen Itävaltaan 
ja kolmannen tehtävä oli toimia ohjenuorana ensimmäisen maailmansodan jälkipyykin selvittelyssä. Schumpeter 
pelkäsi, että tulliliiton myötä Itävalta-Unkarista tulisi haluamattaan Saksan siirtomaa. McCraw 2007, 92-93; Swedberg 
1991a, 46-48, 50-53; Stolper 1994, 177-188. 
46 Swedberg 1991a, 55. 
47 Swedberg 1991a, 56. 
48 Swedberg 1991a, 58. 
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Schumpeter kenties näki itse olevansa osa Itävalta-Unkarin taloudellisen kriisin ratkaisua, vaikka hän 

ei suoranaisesti vielä tässä vaiheessa voinut vaikuttaa päivän politiikkaan. Tilanne kuitenkin muuttui, 

kun hän nousi perinteisen poliittisen kentän ulkopuolelta tasavaltaisen Itävallan ensimmäiseksi 

valtionvarainministeriksi – hän sai pestin kiertoteitse Schumpeterille opiskeluajoilta tuttujen 

marxistien ansiosta, vaikka olikin itse vannoutunut konservatiivi. Hallitus muodostettiin 

sosiaalidemokraattisen ja katolisen konservatiivipuolueen edustajien kesken.49 Syy siihen, miksi 

Schumpeter suostui valtiovarainministeriksi sosialistipohjaiseen hallitukseen, ei ole lainkaan 

yksiselitteinen. 

Schumpeter ajautui erimielisyyksiin muiden hallituspuolueiden edustajien kanssa, eikä hän tuntunut 

löytävän ymmärrystä poliittisille tavoitteilleen ja kansantalouden elvyttämiseen tähtääville 

suunnitelmilleen vasemmalta, oikeistokonservatiivisista piireistä puhumattakaan. Lisäksi käynnissä 

olevat neuvottelut ensimmäisen maailmansodan rauhanehtojen täyttämiseksi aiheuttivat 

lisävaikeuksia Schumpeterille – hän uskoi hallituksen linjan vastaisesti, että armottomiksi koetut 

rauhanehdot olivat täytettävissä, jos hän saisi tarpeeksi aikaa Itävallan talouden elvyttämiseksi. Hän 

joutui eroamaan tehtävästään poliittisen paineen alla ja hänen uransa valtiovarainministerinä jäi 

lyhyeksi, maaliskuusta lokakuuhun 1919, mihin osaltaan vaikutti hänen kunnianhimoisen 

rahoitussuunnitelman Finanzplanin50 epäonnistuminen. Muun muassa McCraw vertaa Schumpeterin 

Itävallan valtiontalouden pelastamiseksi masinoimaa rahoituskampanjaa toista maailmansotaa 

seuranneeseen Marshall -apuun: se tähtäsi markkinoiden avaamiseen Itävallassa tuotetuille tuotteille 

ja toisaalta sen tarkoituksena oli houkutella ulkomaisia pääomasijoituksia Itävaltaan. Omien oppiensa 

mukaisesti Schumpeter uskoi yrittäjyyden sekä lainoituksen olevan ratkaisevia tekijöitä Itävallan 

taloudellisessa ja sitä kautta myös poliittisessa pelastamisessa.51   

Schumpeter yritti valtionvarainministerinä toteuttaa poliittisia tavoitteitaan, joita hän oli kehittänyt ja 

muotoillut jo ensimmäisen maailmansodan jälkipuoliskolla. Schumpeter oli kuitenkin poliittisesti 

varsin kokematon, eikä hänellä kenties ollut tarvittavaa taipumusta käytännön politiikkaan. 

Epäonnistuneen valtionvarainministerikauden jälkeen Schumpeterin ura politiikan parissa oli tullut 

auttamattomasti päätepisteeseensä. Schumpeter vannoi, ettei enää koskaan osallistuisi politiikkaan, 

                                                           
49 McCraw 2007, 96-97; Swedberg 1991a, 59. 
50 Rauhanneuvotteluissa brittiläisiä neuvonut taloustieteilijä John Maynard Keynes oli ideologisesti huomattavasti 
konservatiivisemman Schumpeterin kanssa samoilla linjoilla, ja hän ehdotti samansuuntaisia toimia Saksan talouden 
elvyttämiseksi kuin Schumpeter oli laatimassaan Finanzplanissa ehdottanut. Keynesin kannanotot kaikuivat kuitenkin 
kuuroille korville, ja valtavista taloudellisista sotakorvauksista sydämistynyt Keynes lähti kesken rauhanneuvottelujen 
Versaillesista. McCraw 2007, 102. 
51 McCraw 2007, 98-101; Swedberg 1991a, 60-61. 
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ellei hän kykenisi tekemään sitä puhtaasti työnsä puolesta taloustieteilijänä.52 Schumpeterin katsottiin 

olleen liiaksi kallellaan Englantiin, ja toisaalta hänen koettiin olleen liian saksalaisvastainen 

onnistuakseen hoitamaan valtionvarainministerin tehtävää. Schumpeterin ura epäonnistui pahemman 

kerran, mutta ei kokonaan hänen omasta syystään.53 

Muutaman vuoden ajan Schumpeter kokeili onneaan pankkialalla aloittaen Biedermann -pankin 

johtajana vuonna 1921. Schumpeterin ystävät hallituksessa katsoivat, että häntä oli kohdeltu 

valtionvarainministerinä epäoikeudenmukaisesti: hyvittääkseen huonon kohtelun he järjestivät 

Schumpeterille toimiluvan, jonka turvin hän saattoi operoida pankkialalla. Vastoinkäymiset kuitenkin 

jatkuivat, sillä ensimmäistä maailmansotaa seurannut inflaatio heijastui talousnäkymiin ja sai 

valuutan arvon romahtamaan. Pankki ajautui vaikeuksiin vetäen mukanaan myös Schumpeterin, joka 

velkaantui pankkialalla tekemänsä seikkailun myötä myös henkilökohtaisesti.54 Nyt Schumpeterillä 

oli todella näkemystä puhua ja kirjoittaa yrittäjyydestä, olihan hän itse kokenut sekä nopean nousun 

että sitä seuranneen mahalaskun sijoittajana pankkialan ytimessä. 

1925 Schumpeter teki paluun yliopistomaailmaan opettaen lyhyen aikaa Japanissa, mutta vain 

palatakseen jälleen Saksaan. Hän sai jälleen professuurin, tällä kertaa Bonnin yliopistosta. Vuosi 1925 

oli käänteentekevä myös toisella tapaa, sillä virallisesti yhä naimisissa olevana miehenä Schumpeter 

meni uudestaan naimisiin. Schumpeterin toinen vaimo oli tätä lähes 20 vuotta nuorempi Anna ’Annie’ 

Reisinger, Schumpeterin lapsuudenkodin vahtimestarin tytär. Schumpeterille vuosi oli kuitenkin 

menetysten värittämä, sillä tragediat tuntuivat seuraavan toinen toistaan ja vuoden sisällä hänen 

äitinsä, nuori aviopuolisonsa sekä heidän yhteinen poikavauvansa menehtyivät. Ensin Schumpeter 

menetti äitinsä, joka oli etenkin McCrawn tulkinnan mukaan Schumpeterin elämän yksi kantavista 

hahmoista, ellei jopa tärkein. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin myös Annie kuoli 

synnyttäessään pariskunnan yhteistä lasta. Myös vastasyntynyt poikavauva menehtyi vain muutamia 

tunteja synnytyksen jälkeen.55 

Tapahtumat saivat Schumpeterin omistautumaan entistä uutterammin työnteolle. Hän työskenteli 

Bonnissa, eräässä arvostetuimmista saksalaisista taloustieteitä opettavista yliopistoista, minkä lisäksi 

hän toimi Harvardissa kahteen otteeseen vierailevana professorina. Kuitenkin myös Schumpeterin 

akateeminen ura tuntui junnaavan paikoillaan, eikä hän toiveistaan huolimatta saanut toivomaansa 

taloustieteiden professuuria Berliinin yliopistosta.56 Vuoteen 1932 mennessä Schumpeter jätti 

                                                           
52 Swedberg 1991a, 47. 
53 Swedberg 1991a, 61-62. 
54 McCraw 2007, 105-107. Swedberg 1991a, 67-68. 
55 McCraw 2007, 120-121; Swedberg 1991a, 72-74. 
56 Swedberg 1991a, 65, 79. 
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virkansa lähteäkseen Yhdysvaltoihin: hän sai pysyvän professuurin Harvardin yliopistosta, jossa hän 

viihtyi aina kuolemaansa 1950 saakka.57 Schumpeter pyrki tekemään pesäeron viimeisiin Itävallassa 

ja Saksassa viettämiinsä vuosiin, jotka tuntuivat tuottaneen pettymyksen niin akateemisesti kuin myös 

henkilökohtaisenkin elämän suhteen. Tutkimukseni kannalta Schumpeterin uusi alku uudella 

mantereella on merkittävä, koska siellä ollessaan hän pitkäksi venyneen tauon jälkeen löysi jälleen 

tarmoa kirjoittaa. Hän kirjoitti kolme merkittävää (poliittista) taloustiedettä käsittelevää teostaan 

Yhdysvalloissa asuessaan: vuonna 1939 teoksen Business Cycles, vuonna 1942 Capitalism, Socialism 

and Democracy -teoksen sekä viimeisenä monumentaalisen History of Economic Analysisin, joka 

julkaistiin postuumisti vuonna 1954.58 

 

1.2 Kolme sielua yhdessä ruumiissa 
 

”The excessive demands for social services in any country could stop the flow of golden 

eggs by killing the capitalist goose.”59  

Kuten yllä olevasta lainauksesta voi päätellä, Schumpeter oli ideologisesti konservatiivi, vaikka 

hänen uransa politiikan parissa etenkin hänen valtionvarainministerikautenaan hämärtää kuvaa 

Schumpeterista puhtaasi konservatiivina. Schumpeterin tiedetään kirjoittaneen ainakin kolme 

poliittista muistiota, jotka hän osoitti Heinrich Lammaschille.60 Viimeisimmässä eli kolmannessa 

muistiossaan huhtikuulta 1917, Schumpeter propagoi sen puolesta, että Itävaltaan tulisi perustaa 

oikea aristokraattivetoinen konservatiivipuolue. Itävallan konservatiiviset voimat olivat ensimmäisen 

maailmansodan aikana hyvin hajanaisia, ja eri konservatiivisten ryhmien välillä oli paljon 

vihamielisyyksiä. Schumpeterin mukaan suurin ongelma oli yhteisen talouspoliittisen linjan 

puuttuminen: konservatiivien tuli olla teollisuusmyönteisiä ja pyrkiä mahdollisimman matalaan 

verotukseen – etenkin valtion varojen tuhlaamista sosiaalihuoltoon oli vältettävä kaikin keinoin. 

Käytännön tasolla keisarin kruunaaminen valtaan näyttäytyi keinona lisätä konservatiivisten suosiota 

eri ryhmien välillä: keisari olisi niin maanomistajien, teollisuudenharjoittajien kuin turvaa kaipaavien 

talonpoikienkin asialla.61 Näitä ajatuksiaan Schumpeter esitteli muun muassa yhdessä 

merkittävimmistä artikkeleistaan, joka on nimetty kuvaavasti nimellä ”Crises of the Tax State”. 

                                                           
57 Swedberg 1991a, 108-109. 
58 Swedberg 1991a, 111, 240. 
59 McCraw 2007, 95. 
60 Myös neljännen, Böömin tilannetta käsittelevän, muistion olemassaoloon on viitattu, vaikka muistion olinpaikka ei 
ole tiedossa. 
61 Swedberg 1991a, 52-53. 
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Haastavaa tutkimukseni kannalta on, että etenkin sen keskeisiä ideologisuuteen viittaavia termejä, 

kuten konservatismia, on käytetty erilaisissa merkityksissä. Konservatismi on myös terminä ajan 

saatossa muuttunut, minkä lisäksi kukin kirjoittaja on termiä käyttäessään voinut ottaa tiettyjä 

vapauksia sen käytön suhteen. Eri ideologioiden edustajat ovat käyttäneet termejä erilaisissa 

merkityksissä ja liittäneet niihin erilaisia ennakkoluuloja. 

Konservatismista puhuttaessa voidaan siitä erottaa useita eri merkityksiä, joista ensimmäinen 

merkitys viittaa konservatismiin haluna säilyttää. Joskus konservatismiin onkin viitattu tämän takia 

kaikille ihmisille yhteisenä ominaispiirteenä, ei niinkään ideologiana. Toisaalta konservatismilla 

voidaan tarkoittaa myös suoremmin poliittista konservatismia, joka nousi liberalismin ja sosialismin 

tavoin Ranskan suuren vallankumouksen jälkeisestä poliittisesta sekaannustilasta. Konservatismi 

jakaa muiden ideologioiden kanssa tiettyjä yhteisiä ideoita, arvoja ja teorioita. Konservatismia 

vahvistivat 1800-luvun ensimmäisen puoliskon poliittiset mullistukset, jotka saivat konservatismin 

poliittisena liikkeenä korostamaan vallankumouksen vaarallisuutta. 1830-luvun Iso-Britanniassa 

Tory -puolue omi termin konservatismi omaan käyttöönsä. Konservatismin voi siis nähdä olevan sekä 

säilyttämiseen pyrkivä yleiskäsite, mutta toisaalta sillä on ideologiana myös poliittinen ulottuvuus.62  

Konservatismia on joskus pidetty myös poliittisesti anti-ideologiana, koska käytännön tasolla 

konservatismilla ei ole kovaa ideologista ydintä, johon kaikki konservatiivit sitoutuisivat. Sanalle 

konservatismi voidaan erottaa ainakin viisi eri käyttötarkoitusta. Sillä voidaan ensinnäkin tarkoittaa 

aristokraattista ideologiaa, jossa puolifeodaaliset maata viljelevät aristokraatit joutuivat 

puolustuskannalla Ranskan suuren vallankumouksen aiheuttamien myllerrysten seurauksena, jonka 

vuoksi he kokivat olemassaolonsa uhatuiksi niin poliittisesti kuin taloudellisesti. Iso-Britanniassa 

tämän tyyppinen Tory-puolueen edustama konservatismi sai väistyä jo vuonna 1832 

demokratisoitumisen ja klassisen liberalismin tieltä.63 Tässä mielessä konservatismi ideologiana on 

historiallisin sitein kiinni tietyissä historiallisissa tapahtumaketjuissa. Schumpeterin konservatismin 

voi luonnehtia syntyneen juuri ensimmäisen maailmansodan tuoksinassa. Sekä hänen kirjoittamansa 

poliittiset muistiot että toimintansa ensin sosialisointikomissiossa ja myöhemmin tasavaltaisen 

Itävallan ensimmäisessä hallituksessa, kertovat Schumpeterin poliittisen ajattelun juurien löytyvän 

Itävalta-Unkarin sodan aikaisista kamppailuista.  

Joskus konservatismilla taas tarkoitetaan poliittista pragmatismia, jolloin konservatismin rooliksi jää 

omaksua muiden muotoilemat poliittiset ohjelmat.  Valtiotieteiden emeritusprofessori Andrew 

                                                           
62 Vincent 1992, 55-56. 
63 Vincent 1992, 56. 
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Vincentiä mukaillen voidaan todeta, että viimeisen parin sadan vuoden aikana konservatismi on 

tyytynyt puolustamaan vallitsevia oloja tai muutoksenkin kohdalla muiden on annettu muotoilla 

tavoitteet ja menettelytavat, joita sitten on puolustettu. Toisaalta joskus konservatismilla voidaan 

viitata esimerkiksi minkä tahansa vakiintuneen puolueen sisällä olevaan konservatiivisiipeen, joka 

vastustaa muutosta.64 Schumpeterin kohdalla periaatteellinen muutosvastarinta kuulostaa kaukaa 

haetulta. Vaikka hän oli konservatiivi, hän oli valmis kokeilemaan sosialismia, vähintään sen 

rajatummassa merkityksessä suunnitteluun perustuvana taloudellisena mallina, vaihtoehtona 

kapitalistiselle markkinataloudelle.65 

Konservatismia voi pitää myös ihmislajille tyypillisenä taipumuksena, ei niinkään ideologiana. 

Vanhoja ja kokeiltuja käytäntöjä suositaan uudistusten kustannuksella, jolloin kokemusten ajatellaan 

painavan vaakakupissa enemmän kuin teoreettisten pohdintojen. Epäluottamus tuntematonta kohtaan 

on niin vahvaa, että konservatiivit pitävät mieluummin kiinni jo olemassa olevista käytännöistä ja 

instituutioista, olivatpa ne sitten enemmän tai vähemmän toimivia. Yleisesti voidaan todeta, että 

huolimatta eriävistä määritelmistä ja pyrkimyksistä riisua konservatismi ideologisuudestaan, 

poliittinen konservatismi on yksiselitteisesti ideologia, joka saa elinvoimansa kaikenlaisen 

kumouksellisen toiminnan ja sen seurausten vastustamisesta.66 

Schumpeterin näkemyksissä voidaan erottaa myös piirteitä klassisesta liberalismista – vaikka hän itse 

katsoi olevansa nimenomaan poliittisesti konservatiivisten piirien neuvonantaja. Etenkin poliittisella 

urallaan Schumpeter toimi usein ristiriitaisesti ja hänen kannanottonsa olivat hyvinkin 

monitulkintaisia.67 1800-lukua voidaan pitää liberalismin vuosisatana, jonka taustalla vaikutti 

länsimaiden teollistuminen. Klassisen liberalismin valtioihannetta voi puhtaimmassa muodossaan 

luonnehtia minimivaltion käsitteellä, jonka mukaan valtion tärkein ja lähestulkoon ainoa tehtävä on 

taata järjestys ja turvata kansalaisoikeudet. Suhtautumisessaan talouteen 1800-luvun liberaalit 

korostivat markkinatalouden vapautta suhteessa valtioon: valtion ei tullut puuttua talouden toimintaan 

muutoin kuin luomalla ja ylläpitämällä talouden vaatimaa oikeusjärjestystä. Yritysten tuli saada 

vapaasti tavoitella voittoa ja harjoittaa kauppaa valtion siihen puuttumatta.68 Lisäksi klassiseen 

liberalismiin yhdistyi ajatus, että markkinoita ohjaa ”näkymätön käsi” eli kapitalististen 

                                                           
64 Vincent 1992, 57. 
65 Sosialismin voidaan konservatismin tavoin katsoa jakaantuvat ylä- ja alatasoihin. Sosialismilla voidaan kapeammassa 
merkityksessä tarkoittaa talousjärjestelmää, joka tarjoaa kollektivismiin ja suunnitteluun perustuvan vaihtoehdon 
kapitalismille eli yksityisomistukseen perustuvalle säätelemättömälle markkinataloudelle. Toisaalta sosialismi on 
laajemmassa merkityksessään ideologia, joka jakaa sille ominaiset ideat, arvot ja teoriat. Heywood 2012, 100-102. 
66 Vincet 1992, 57-58. 
67 Swedberg 1991a, 47-48, 54. 
68 Heywood 2012, 24–26. 
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markkinoiden sisäiset lainalaisuudet, joiden mukaan ihminen omaa etuaan ajaessaan tulee samalla 

edistäneeksi myös yhteistä hyvää.69  

Schumpeteria on hyvin vaikea lokeroida pelkästään yhden ideologian puolestapuhujaksi, sillä hänen 

monisyisessä ajattelussaan voidaan erottaa eri ideologioille tyypillisiä aineksia. On esitetty, että 

Schumpeterillä on niin sanotusti kolme sielua: konservatiivi, liberaali ja marxilainen. Osa 

Schumpeteria tutkineista kirjoittajista ovat katsoneet Schumpeterin pyrkineen miellyttämään kaikkia, 

ja siksi mukauttaneen ajatteluaan suhteessa seuraansa ja keskustelukumppaneihinsa.70 Schumpeter 

korosti omaa konservatiivisuuttaan, mutta hänen taloudelliseen ajatteluunsa liittyy paljon klassiselle 

liberalismille ominaisia piirteitä. Yksi tekijä, joka puolestaan on vakuuttanut osan lukijoista 

Schumpeterin marxilaisuudesta, on Schumpeterin vuonna 1942 kirjoittama teos Capitalism, 

Socialism and Democracy. 

 

1.3 Capitalism, Socialism and Democracy 1942 
 

The social process is really one indivisible whole.71 

Schumpeterin teokset ovat laaja-alaisia useita eri tieteenaloja yhdistäviä synteesejä. Aivan kuten 

Schumpeter edellämainitulla tavalla toteaa Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung -teoksensa 

alkusanoissa, sosiologiset ja historialliset näkökulmat ovat erottamaton osa taloustieteen prosessia. 

Schumpeter oli kirjallisesti hyvin tuottelias heti Wienin yliopistosta vuonna 1906 valmistuttuaan aina 

ensimmäiseen maailmansotaan saakka: tuona aikana hän julkaisi kolme merkittävää kirjaa lukuisten 

taloustieteen teoriaa käsittelevien artikkeliensa ohella. Schumpeter itse katsoi jo nuoruudessaan 

sivunneensa aiheita, joista hän halusi kirjoittaa ja joista hän yhä uudelleen ammensi myöhemmässä 

tuotannossaan. Kysymys Schumpeterin ajattelun suhteesta muihin tieteenaloihin onkin yksi 

Schumpeteria tutkineita kiinnostaneista kysymyksistä: mitä merkitystä esimerkiksi historialla tai 

sosiologialla on suhteessa taloustieteen teorioihin.72 Schumpeterin pyrkimys selittää tieteenalojen 

osin ristiriitaistakin suhdetta toimii punaisena lankana läpi hänen kirjallisen tuotantonsa. 

Schumpeter ei nähnyt, koulutuksensakaan puolesta, taloustiedettä kapea-alaisesti vain teoreettisen 

taloustieteen näkökulmasta. Schumpeterin opiskeluaikoina akateemisessa maailmassa kiisteltiin 

                                                           
69 Skousen 2009, 23–24. 
70 Swedberg 1991a, 16, 56-57, 60. 
71 Swedberg 1991a, 23. 
72 Swedberg 1991a, 21-23; McCraw 2007, 88. 
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kovin sanoin siitä, tuliko tutkimuksen olla historiallisesti suuntautunutta vai perustua abstrakteihin 

metodeihin.73 Kysymys oli pinnalla etenkin saksankielisissä Keski-Euroopan maissa 1900-luvun 

alkupuolella, jolloin Schumpeter opiskeli Wienin yliopistossa. 

Tämä Methodenstreit -nimellä tunnettu kiista taloustieteen historiaan sovellettavien menetelmien 

käytöstä sai alkunsa saksalaisen poliittisesti suuntautuneen taloustieteilijä Gustav von Schmollerin 

historiallisesta lähestymistavasta taloustieteisiin. Schmoller edusti taloustieteisiin historiallisesti 

suhtautuvien joukkoa eli historiallista koulukuntaa, jotka uskoivat, että historiasta ja historiallisista 

tilastoista voitaisiin johtaa sosiaalisesti parempia lakeja. He eivät luottaneet abstrakteihin teorioihin, 

joiden taustalta ei löytynyt historiallista tutkimusta. Carl Menger ja muut itävaltalaiset taas uskoivat, 

että ihmisten toiminta on palautettavissa filosofiseen logiikkaan: niin monimutkaista asiaa kuin 

ihmisten motiiveja ja sosiaalista yhteistyötä ei voi tutkia laveista yleisistä tilastoista.74 

Schumpeterin teokset heijastelevat menetelmäkiistaa, joskaan Schumpeter ei tiukasti sitoutunut 

kumpaakaan näkökulmaan. Hänen mukaansa molemmat näkökulmat olivat tilannesidonnaisia, eikä 

näkökulmaa voinut valita tuntematta tilannetta tai tutkimuksen kohdetta. Etenkin uransa 

alkuvaiheessa Schumpeter korosti teoreettisen metodien tärkeyttä taloustieteellisessä tutkimuksessa. 

Kuitenkin tässäkin vaiheessa hänelle oli tärkeää korostaa, että teoreettisessa lähestymistavassa ei 

tullut missään tapauksessa ottaa mitään tiettyä poliittista taikka ideologista kantaa.75 Jo 

ensimmäisessä teoksessaan Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie 

Schumpeter totesi: ”I am not interested in practical politics and my only ambition is knowledge”.76 

Schumpeterin politiikkaa välttelevä linja ei kuitenkaan ollut tullut jäädäkseen. 

Ensimmäisen maailmansodan aikaisen käytännön poliittisen hairahduksensa jälkeen Schumpeter 

jatkoi akateemisella urallaan, jonka hän oli jo nuorena akateemikkona viitoittanut. Jätettyään rakkaan 

Eurooppansa lopullisesti ja muutettuaan pysyvästi Yhdysvaltoihin vuonna 1932, Schumpeter alkoi 

työstää uutta kirjaansa nimeltään Business Cycles, lähes 25 vuoden kirjoitustauon jälkeen. Teoksen 

kirjoittaminen oli kovan työn takana puhtaasti siksi, että sitä kirjottaessaan Schumpeter huomasi, että 

oli lähestulkoon mahdotonta käsitellä samassa teoksessa sekä taloustiedettä että kapitalismin 

sosiologiaa. Siksi Schumpeter päätyi kompromissiin, jossa Business Cyclesissä sosiologia väistyi 

taloustieteellisen analyysin ja statistiikan tieltä. Tarkoituksena oli kirjoittaa teokselle myöhemmin 

                                                           
73 Methodenstreit (suom. menetelmäkiista) oli itävaltalaisten ja saksalaisten taloustieteilijöiden kiista tieteellisistä 
metodeista, joilla taloustiedettä tulisi tutkia, sekä yleisesti ottaen ihmisten toiminnan selittämisen epistemologisesta 
muodosta. Swedberg 1991a, 23. 
74 Swedberg 1991a, 22-25. 
75 Swedberg 1991a, 25.  
76 Schumpeter 1908, vii. 
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jatko-osa, joka täydentäisi teoksessa ilmenneitä puutteita sosiologian osalta.77 Näin syntyi teos 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942), joka toimii tämän tutkielman yhtenä tärkeimpänä 

päälähteenä, ja johon tässä tutkielmassa viittaan lyhenteellä CSD. Kirjan esipuheessa Schumpeter 

toteaa kirjan olevan, seuraavan lainauksen mukaisesti, lopputulos lähes neljänkymmenen vuoden 

ajatustyöstä: 

This is the result of an effort to weld into a readable form the bulk of almost forty years’ 

of thought, observation and research on the subject of socialism.78 

Toisen maailmansodan aikana ilmestynyt Capitalism, Socialism, and Democracy nousi yhdeksi 

Schumpeterin tunnetuimmaksi teokseksi. CSD on edeltäjäänsä verrattuna selkeästi poliittinen teos – 

ellei jopa poliittinen kannanotto. Teosta voi kuvailla tutkielmaksi poliittisessa sosiologiassa: se 

kuvailee kapitalismissa tapahtunutta muutosta, jota Schumpeter itse kutsuu institutionaaliseksi 

muutokseksi kilpailullisesta kapitalismista trustiutuneeksi kapitalismiksi.79 Se, mitä vastaan tai minkä 

puolesta teos ottaa poliittisesti kantaa, on kiistanalaista. Toiset lukijat ovat sen perusteella pitäneet 

Schumpeteriä sosialistina, toiset taas nähneet teoksen sisältävän moraalis-filosofisen varoituksen 

sosialismin vaaroista. Etenkin vuonna 1947 julkaistun uudistetun toisen painoksensa myötä kirjasta 

tuli yksi Schumpeterin laajimman lukijakunnan saavuttaneista teoksista80, mikä osaltaan selittää sen, 

miksi teos on päätynyt poliittisten kiistojen kohteeksi.  

CSD:llä oli merkittävä rooli toisen maailmansodan jälkeisenä aikana etenkin demokratiateorian 

kehityksessä. Erityisesti nousussa olevat tieteenalat kuten sosiologia ja valtio-oppi ammensivat 

Schumpeterin teoksen yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Kirja jätti lähtemättömän vaikutuksen 

poliittisten päättäjien ja äänestäjien välisiä vaikutussuhteita koskevaan tutkimustraditioon, jonka 

parissa teoksesta tuli lähestulkoon välitön klassikko. Schumpeterin harmiksi taloustieteen alalla teos 

ei kuitenkaan herättänyt merkittävää mielenkiintoa.81 Schumpeter nautti kirjan saavuttamasta 

yllättävästä suosiosta, vaikka sen kohderyhmä ei varsinaisesti ollutkaan laajemmin lukeva kansanosa, 

vaan ennemminkin akateeminen yleisö – eritoten taloustieteilijät. 

Kirja alkaa Karl Marxin ajattelun analyysillä, jossa Schumpeter vaikuttaa suhtautuvan Marxiin 

myötätuntoisen kriittisesti. Schumpeter leikittelee Marxin tavoin ajatuksella siitä, että sosialismi tulee 

korvaamaan kapitalismin, mutta toisenlaisista syistä kuin joihin Marx oli analyysissään päätynyt. 

                                                           
77 Swedberg 1991a, 127, 136. 
78 Schumpeter 1962, xiii.  
79 Swedberg 1991a, 136, 151. 
80 McCraw 2008, xxvii; Swedberg 1991a, 15 
81 Held 2006, 141. 
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Siirtyminen kapitalismista sosialismiin ei Schumpeterin mukaan tapahdu minkään yksittäisen 

taloudellisen kriisin, saati vallankumouksen seurauksena, vaan vähittäisenä muutoksena, jonka 

taustalla vaikuttaa kapitalismin taipumus nakertaa oman olemassaolonsa perustaa.82 Sekä Schumpeter 

että Marx molemmat puhuvat taloudellisesta evoluutiosta, ja Schumpeter itse näki omalla talouden 

muutosta tutkivalla teoriallaan yhtymäkohtia Marxin vastaavaan teoriaan.83 Koska he molemmat 

vaikuttavat jakavan käsityksen vallankumouksesta itsessään taloudellisesta järjestelmästä nousevana 

prosessina, on heidän rinnastaminen toisiinsa perusteltua. Erona on kuitenkin se, että Schumpeter ei 

uskonut Marxin tavoin luokkateoriaan, vaan yrittäjyyteen talouden mullistajana. 

Vaikka Schumpeterin alkuperäisenä tarkoituksena oli kirjoittaa juuri sosialismista, voidaan jo kirjan 

nimekkeestä huomata sen olevan huomattavasti tätä moniulotteisempi. CSD rakentuu viiden 

keskeisen teeman ympärille. Ensimmäisenä käsittelyyn päätyy marxismi, sitten myös kapitalismin 

tulevaisuus, sosialismin tulevaisuus, sosialismin ja demokratian yhteensopivuus sekä sosialistiseksi 

tunnustautuvien liikkeiden historia.84 Käytännössä Schumpeter ei rajoittunut teoksessaan 

käsittelemään vain talouteen liittyvää tematiikkaa, vaan usein hän käsitteli myös politiikan piiriin 

kuuluvia teemoja, joskin taloustieteellisestä näkökulmasta. 

I do not advocate socialism. Nor have I any intention of discussing its desirability or 

undesirability, whatever this may mean. More important is it — to make it quite clear 

that I do not ”prophesy” or predict it.85 

Vuoden 1962 versioon CSD:stä on jälkipuheeseen lisätty Schumpeterin 1949 kirjoittama toisen 

maailmansodan jälkeisiä kehityskulkuja kommentoiva ”March into Socialism” -alaluku, jossa hän 

oikoo aiempiin painoksiin saamaansa kritiikkiä: Schumpeter painottaa, että hän ei esitä poliittisia 

ohjeita, vaan ainoastaan pyrkii ennakoimaan tulevaisuutta.86 Kuten yllä olevassa lainauksesta käy 

ilmi, Schumpeter ei itse nähnyt teostaan poliittisena kannanottona, koska hän ei pyrkinyt teoksessaan 

esittämään toimintaohjeita. Vaikka teos ei ole avoimen kantaaottava, sitä tuskin voi pitää 

arvoneutraalina tai objektiivisena sen kirjoitus- ja julkaisuajankohta huomioiden. Lisäksi Schumpeter 

oli julkisesti julistautunut ideologisesti konservatiiviksi. 

                                                           
82 Schumpeterin mukaan kapitalismin menestyminen johtaa tietynlaisiin yritysten muotoihin ja edistää tietynlaisia 
arvoja yhteiskunnassa. Nämä kehityskulut kohtaavat vastustusta erityisesti intellektuellien keskuudessa: yritysten 
vaatima sosiaalinen ja intellektuaalinen ilmapiiri katoaa kapitalismin kehittyessä, ja näin ollen yhteiskunta siirtyy 
sosialismiin. Schumpeter 1962, xiii-xiv; Böckerman & Kiander 2009, 101-102. 
83 Swedberg 1991a, 153. 
84 Schumpeter 1962, xiii; Swedberg 1991a, 152. 
85 Schumpeter 1962, 416. 
86 Schumpeter 1962, 409, 416. 
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Schumpeterin poliittista ajattelua, joka on toiminut inspiraationa CSD -teokselle, on voitu tutkia 

ensimmäisen maailmansodan ajalta Schumpeterin 1916-1917 kirjoittamien poliittisten muistioiden 

kautta sekä toisen maailmansodan osalta yhteiskunnalliseen tutkimukseen keskittyneessä 

arvovaltaisessa Lowell -instituutissa pitämiensä luentojen avulla.87 Schumpeter oli omien sanojensa 

mukaisesti konservatiivi, nationalisti sekä brittimielinen kuningasvallan kannattajana. Schumpeterin 

voi nähdä olevan perinteinen konservatiivi siinä mielessä, että hänen vertailukohtansa, johon hän 

muutosta vertasi, oli maailma ennen ensimmäisen maailmansodan myllerryksiä.88 Hänen 

luonteessaan voi pilkallisesti sanoa olevan tiettyä taantumuksellisuutta89, joka on perinteisesti 

konservatiivisuuteen liitetty ennakkoluulo.  

Povatessaan kapitalismin synkkää tulevaisuutta tulee Schumpeter samassa yhteydessä käyttäneeksi 

ensimmäistä kertaa ilmaisua luova tuho, joka on hänen mukaansa kapitalismin keskeinen piirre. Tämä 

ilmaisu viittaa siihen, miten vanhat rakenteet ja tavat tehdä asioita tuhoutuvat korvautuen uusilla.90 

Tällä visionäärisellä käsitteellä hän pyrki kuvaamaan kapitalistisen talouden evoluution ristiriitaista 

perusluonnetta.91 Vaikka CSD -teoksen myötä tutkijoiden mielenkiinto on pitkälti kohdistunut juuri 

luova tuho -käsitteen tutkimiseen ja soveltamiseen, on teos perusluonteeltaan analyysi kapitalismin 

ja siten myös demokratian tulevaisuudesta.92 

Schumpeter perustelee kirjan esipuheessa, miksi hänen on välttämätöntä kirjoittaa kapitalismin 

yhteydessä myös demokratiasta: hänen mukaansa on mahdotonta esittää minkäänlaista tulkintaa 

sosialistisen järjestelmän suhteesta demokraattiseen hallintotapaan analysoimatta ensin laajalti 

käsityksiä demokratiasta ja sen luonteesta.93 Schumpeterille sosialismi näyttäytyi käytännön 

vaihtoehtona kapitalistiselle talousjärjestelmälle, jonka kirjan ensijulkaisun aikaan 1942 uskottiin 

ottavan viimeisiä henkäyksiään. Schumpeterin näkemys kapitalismin mahdollisesta – kenties jopa 

lähitulevaisuuteen sijoittuvasta – kuolemasta, ei ollut omana aikanaan ennenkuulumaton, sillä muun 

muassa taloustieteilijä Friedrich Hayek varoitti voimallisesti kapitalismin olevan matkalla tuhoonsa.94  

Schumpeter lanseerasi määritelmänsä minimidemokratiasta ensimmäistä kertaa samaisessa CSD -

teoksessaan. Määritelmän tärkein tehtävä oli kyetä mahdollisimman tarkasti kuvaamaan vallitsevaa 

                                                           
87 McCraw 2007, 319-320. 
88 Swedberg 1991a, 138-139, 145. 
89 Taantumuksellisuudella viitataan tiettyjen, pääosin konservatiivisten piirien, kaipuuseen takaisin 1800-luvun 
kultaiselle vuosisadalle, jonka katsottiin olleen taloudellisen vaurauden ja moraalisuuden aikaa. Heywood 2012, 87. 
90Luova tuho tunnetaan samaa tarkoittavilla termeillä schöpferische Zerstörung sekä creative destruction.  Böckerman 
& Kiander 2009, 102. 
91 Lovio 2009, 1; McCraw 2007, 3. 
92 Böckerman & Kiander 2009, 101. 
93 Schumpeter 1962, xiii. 
94 Ks. esim. Hayek 2007, 11, 39; Schumpeter 1962, xiii 
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todellisuutta demokratioissa ja näin ollen erottaa demokratiat ei-demokratioista. Schumpeterin 

antaman muotoilun mukaisesti minimidemokratiassa poliittiset johtajat valitaan vaaleilla, joissa 

kansalaiset antavat poliitikoille vallan hallita heitä vaalikauden ajan.95 Vaikka Schumpeterin 

määritelmää on sovellettu laajasti muun muassa vertailevassa politiikantutkimuksessa, muodostuu 

minimidemokratian teoria useiden kirjoittajien näkemyksistä.96 Kirjoittajat eivät käytä 

minimidemokratia -käsitettä yksiselitteisesti, eivätkä heidän ajatuksensa muodosta selkeää jatkumoa 

toisilleen. Minimalistisen demokratiakäsityksen muotoutumiseen vaikuttaneet teoreetikot jakavat 

kuitenkin näkemyksen siitä, että demokratiaa tulee luonnehtia ensisijaisesti vaalijärjestelmänä 

ottamatta niinkään kantaa demokratian lopputuloksiin. 

Schumpeterin lähes täydellinen epäonnistuminen käytännön politiikan saralla ei kerro siitä, että hän 

ei ymmärtäisi politiikkaa – päinvastoin Schumpeteriä voidaan pitää yhtenä tarkkanäköisimmistä ja 

kyvykkäimmistä politiikan teoreetikoista. Tämä näkyy sekä 1910-luvulla kirjoitetuista lukuisista 

politiikkaa sivuavista tai käsittelevistä artikkeleista, etunenässä artikkelista ”The Crisis of the Tax 

State”, mutta ennen kaikkea 1942 julkaistusta CSD:stä. Vaikka erinomaisinkaan politiikan 

teoreetikko ei välttämättä kykene soveltamaan teorioitansa tosielämän tarpeisiin, ovat useat 

poliittisesta teoriasta kirjoittaneet ajattelijat siitä huolimatta halunneet koetella rajojaan osallistumalla 

päivänpolitiikkaan. Usko omaan erinomaisuuteen ja terävyyteen ei aina tuota toivottua tulosta, ei 

myöskään Schumpeterin kohdalla. On yleisesti hyväksyttyä kutsua Schumpeteriä laajasti 

sivistyneeksi poliittiseksi ajattelijaksi, vaikka hänen julkituomiinsa poliittisiin ajatuksiin ei ole 

systemaattisesti pureuduttu.97  

Schumpeterin vaiherikas elämä ja laaja tuotanto yhdistettynä Schumpeterin akateemiseen 

kiertolaisuuteen tekee hänen tutkimisestaan sekä mielenkiintoista että haastavaa. Vaikka 

Schumpeteriä on monissa yhteyksissä syytetty takinkäännöstä ja kutsuttu myös vähemmän 

mairittelevilla termeillä, pidän hänen ansionaan erityisesti sitä, että hän luotti lukijoidensa 

älykkyyteen teoksia kirjoittaessaan. Käsitys Schumpeterin monitulkintaisuudesta lienee syntynyt 

osaltaan juuri lukijoiden rivien välistä tekemien päätelmien pohjalta, joihin Schumpeter ei itse ole 

todellisuudessa teoksissaan sitoutunut. 

 

  

                                                           
95 Setälä 2003, 61. 
96 Ibidem. 
97 Swedberg 1991a, 64, 137. 
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2. Kapitalismi ja sen merkitys demokratialle 

 

Tässä pääluvussa pohditaan Schumpeterin evolutionaarista näkemystä demokraattisesta 

yhteiskunnasta. Tästä syystä on mielekästä aloittaa Schumpeterin tutkiminen juuri kapitalistisesta 

talousjärjestelmästä käsin, ja siten edetä pohtimaan kapitalistisen talousjärjestelmän suhdetta 

demokratiaan poliittisena järjestelmänä.  

Schumpeterille yhteiskunta näyttäytyi kapitalismin läpäisemänä organisaationa, joka on jatkuvan 

sosiaalisen muutoksen, evoluution, kourissa.98 Miten Schumpeter näki kapitalismin? Mitä 

Schumpeterin kapitalismin tulevaisuutta koskeva synkeä ennuste merkitsi demokratialle? 

Tarkoitukseni on tässä pääluvussa kartoittaa Schumpeterin demokratiakäsityksen syntyyn 

vaikuttaneita tekijöitä voidakseni seuraavassa pääluvussa mahdollisimman tyhjentävästi vastata 

siihen, miksi demokratia näyttäytyi Schumpeterille ongelmallisena. Oleellista on kuitenkin huomata, 

että pureudun Schumpeterin kapitalismikäsitykseen ainoastaan siinä määrin kuin sen voi ajatella 

olevan merkityksellistä hänen demokratiakäsityksensä kannalta. 

Schumpeterin tarkoituksena oli etenkin CSD-teoksellaan ottaa kantaa kapitalismista käytyyn 

keskusteluun, jota hänen mukaansa ei ollut mahdollista hedelmällisesti käydä ottamatta samalla 

kantaa myös demokraattisen järjestelmän toimivuuteen.99 Hänen tarkoituksenaan oli antaa lukijalle 

totuudenmukainen kuva kapitalismista, sosialismista ja demokratiasta.100 Richard Swedberg ehdottaa 

kokoamassaan antologiassa, että Schumpeterin kaikkea tuotantoa on luettava jatkumona, jolle 

ominaista on tietty yhtenäisyys. Schumpeter yhdisteli näkemyksessään taloustieteeseen aloja, kuten 

sosiologiaa, historiaa ja valtio-oppia, jotka nykyisin nähdään taloustieteestä irrallisina 

tieteenaloina.101  

Vuoden 1929 pörssiromahdus New Yorkissa ja sitä seurannut talouslama olivat omiaan 

voimistamaan kapitalistisen järjestelmän kriisiä. Laman syvyys ja sen pitkäkestoisuus saattoivat 

klassisen laissez faire -ajattelun102 ja ylipäätänsä vapaan markkinakapitalismin kyvyn korjata itseään 

kyseenalaiseksi. Perinteinen Adam Smithin perinnölle rakentunut taloustiede alettiin nähdä 

                                                           
98 Kovács 2007, 31. 
99 Schumpeter 1962, xiii 
100 Coe & Wilber 1985, 1. 
101 Swedberg 1991b, 31. 
102 Laissez faire -kapitalismilla tarkoitetaan 1800-luvun lopulla syntynyttä vapaita markkinoita korostavaa oppia, jonka 
mukaan valtio ei saa puuttua talouden toimintaan. Talouden parissa toimivien ihmisten tulee saada vapaasti tavoitella 
henkilökohtaista hyötyä parhaaksi näkemällään tavalla, sillä taloudellinen individualismi johtaa viime kädessä yleiseen 
hyvään. Opin kannattajat vastustivat talouteen liittyvää lainsäädännöllistä puuttumista, koskipa se sitten 
lapsityövoiman käyttöä tai tehtaiden työturvallisuutta. Heywood 2012, 48. 
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luonteeltaan epätäydellisenä, sillä se ei kyennyt takaamaan kapitalistisen kilpailun vaatimia oloja eikä 

luomaan uusia työpaikkoja ennennäkemättömän työttömyyden vallitessa, mikä pakotti valtion 

tiukentamaan liikeyrityksiä kohtaan harjoittamaansa taloudellista kontrollia.103 

1930-luvun kuluessa lama syveni entisestään. Laman leviäminen Yhdysvalloista lähes koko 

Eurooppaan sai maailmantalouden käytännössä romahtamaan maailmansotien välillä. Aikalaisille 

hyperlama ei ollut pelkästään kriisi kapitalistisessa talousjärjestelmässä, vaan se johti länsimaisen 

talousjärjestelmän lisäksi myös edustuksellisen demokratian kyseenalaistamiseen. Vuosikymmenen 

aikana monissa Euroopan maissa suosiotaan kasvattivat vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen 

haastaneet poliittiset järjestelmät, joista tunnetuimpia esimerkkejä ovat Saksassa vallankahvaan 

noussut kansallissosialismi, Italian fasismi ja Neuvostoliitossa vallinnut puoluejohtoinen 

kommunismi.104 Fasismin nousua maailmansotien välisenä aika on selitetty nimenomaan 

kapitalismin sisältä loogisesti nousevana kriisinä: kapitalismi taloudellisena järjestelmänä oli 

törmäyskurssilla demokratian kanssa.105 Fasismin taustalla vaikuttava ajatus vallanjaosta 

korporaatioiden avulla tarjosi vaihtoehdon niin liberalismiin perustuvalle kapitalistiselle 

järjestelmälle kuin myös toisaalta kommunistiselle yhteiskunnalle.106 

Osaltaan ensimmäistä maailmansotaa seuranneen laman johdosta, ja toisaalta toisen maailmansodan 

vaatimien sotaponnisteluiden ja teollisuuden uudelleenorganisoinnin seurauksena, valtion rooli 

talouden suunnittelussa kasvoi ennennäkemättömäksi. Talouselämän ohjaamisen alettiin uskoa 

olevan mahdollista, kenties jopa kannattavaa, myös rauhanoloissa.107 Laissez faire -kapitalismin 

sijaan keskusjohtoista suunnittelua alettiin pitää tehokkaampana ja tuottavampana vaihtoehtona – 

jopa markkinasosialismia ja siihen liittyvää hintojen keskusjohtoista määrittämistä ”yrityksen ja 

erehdyksen” kautta pidettiin varteenotettavana vaihtoehtona.108  

                                                           
103 Adam Smith ei itse käytä ranskalaisilta periytyvää Laissez faire -termiä taloustieteellisessä teoksessaan An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), johon hänen 1800-luvulla syntynyt maineensa 
rajoittamattoman markkinatalouden puolestapuhujana perustuu. Skousen 2009, 323–325.   
104 Morgan 2003, 13; Held 2006, 1. 
105 Vincent 1992, 144-145. 
106 Korporativismi (tai korporatismi) on yhteiskuntateoria, jonka mukaan elinkeinoryhmät ja niiden edustajat, 
korporaatiot, muodostavat valtiokoneiston keskeisen osan. Lainsäädäntövaltaa käyttävät vaaleissa yhtäläisen 
äänioikeuden perusteella valittujen kansanedustajien sijaan työnantajien ja työntekijöiden muodostamat 
ammattikunnat eli korporaatiot. Järjestelmää on sovellettu muun muassa Benito Mussolinin Italiassa. Tieteen 
termipankki, elektr. dokumentti; Vincent 1992, 166. 
107 Yhteiskunta järjestäytyy uudelleen sodan aikana valtion ennalta määrittämällä tavalla sodan päämäärien 
saavuttamiseksi, muun muassa säännöstelyn ja teollisuustuotannon valtiollistamisen muodossa. Saarinen 2006, 918. 
108 Taloustieteilijä Ludwig von Mises kritisoi sosialismia puhtaan taloustieteellisestä lähtökohdasta jo 1920-luvulla. 
Vuonna 1935 hän julkaisi yhdessä taloustieteilijä Friedrich Hayekin kanssa kokoelmateoksen Collectivist Economic 
Planning, johon oli koottu heidän sosialismia kohtaan esittämänsä kritiikki. Sosialistisessa leirissä vastatiin Misesin 
esittämään kritiikkiin kehittämällä markkinasosialismin ideaa puolalaisen sosialisti Oskar Langen ja American Economic 
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2.1 Tuomittu epäonnistumaan? 

 

Euroopassa kapitalismi on juurtunut osaksi arkista kielenkäyttöä 1800-luvun loppupuoliskolla, joskin 

sanan pääomaa tarkoittava kantamuoto Kapital on ollut käytössä saksankielisten kauppiaiden parissa 

jo niinkin varhain kuin 1500-luvulla. Yhteiskuntaa tutkivat tieteet omaksuivat kapitalismi käsitteen 

1600- ja 1700-lukujen taitteessa, jolloin sillä alettiin viitata ”mieheen, jolla on kosolti pääomaa sekä 

niin runsaasti käteisvaroja ja omaisuutta, että tulee toimeen niiden koroilla”. Käsite tuli viittaamaan 

etupäässä kauppiaisiin ja pankkiireihin, mutta myös muihin henkilöihin, jotka laittoivat rahaa sivuun 

käyttääkseen ne uuden työn ja tuotannon luomiseen. Samalla vastakkainasettelu voittoa vuolevien 

kapitalistisen ja työläisten välillä alkoi kuitenkin hiljalleen kehittyä, mikä johti kapitalismin 

liittämiseen osaksi luokkayhteiskuntaa koskevaa käsitteistöä.109 Berliinin yliopiston talous- ja 

sosiaalihistorian professori Jürgen Kocka hahmottelee kapitalismin juuret huomattavasti 1500-lukua 

kauemmas, aina Kiinaan ja arabialaiseen kauppiaskapitalismiin asti. Schumpeterin 

kapitalismikäsityksen kannalta ei kuitenkaan ole tarvetta tutkia kapitalismin etymologiaa.  

Etenkin saksalaisella kielialueella kapitalismia on pyritty käsitteenä aktiivisesti kehittämään. 

Kapitalismin määrittelystä käytyä tieteellistä ja poliittista keskustelua ovat ohjanneet muutamat 

klassiset kapitalismista kirjoittaneet ajattelijat. Luokkataisteluun viittaavaan poliittisen 

merkityksensä lisäksi he ovat käyttäneet kapitalismia yhteiskuntajärjestelmän erittelyn työkaluna.110 

Poliittinen taloustiede liittää talouden tarkastelun laajempaan yhteiskunnan ja historian kehityksen 

tarkasteluun. Poliittisen taloustieteen edustajat korostivat talouteen liittyvien ilmiöiden 

keskinäisriippuvuutta, jolloin taloudellinen toiminta kehittyy tiettyjen selitettävissä olevien 

historiallisten lainalaisuuksien kautta. Taloudellisten lainalaisuuksien tarkastelun lisäksi poliittiselle 

taloustieteelle on oleellista tarkastella yhteiskunnan luokkarakennetta ja siihen sisältyviä ristiriitoja. 

Poliittisen taloustieteen perinne on siis pohjimmiltaan väittelyä siitä, minkälaiseen tulon- ja 

työnjakoon valtioiden tulisi pyrkiä, jotta ne maksimoisivat kansojen varallisuuden. Poliittinen 

taloustiede viittaa Adam Smithin aloittamaan taloustieteen perinteeseen, jonka kuuluisimmiksi 

jatkajiksi Smithin ohella lukeutuvat muun muassa David Ricardo, John Stuart Mill sekä Thomas 

Malthus.111 Yhteistä Adam Smithin ja Schumpeterin ajattelussa on se, että molemmat korostivat 

                                                           
Associationin johtajan Fred M. Taylorin vuonna 1938 julkaisemassa teoksessa On the Economic Theory of Socialism. 
Skousen 2009, 422-423; Lange & Taylor 1952, passim. 
109 Kocka 2016, 8-9. 
110 Kocka 2016, 12. 
111 Saastamoinen 2011, passim; Sappinen 2011, passim. 
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yritysten asemaa talouden keskeisinä toimijoina. Kysymys yritysten asemasta kapitalistisessa 

yhteiskunnassa onkin eräs taloustietelijöitä jakanut ikuisuuskysymys.112 

Vaikka Schumpeter ei kenties edusta poliittista taloustiedettä sen puhtaassa merkityksessä – hän ei 

ensisijaisesti ottanut teoksissaan kantaa yhteiskunnallisiin tulon- ja työnjakoa koskeviin kysymyksiin 

– kommentoi hän poliittisen taloustieteen piirissä käytyä keskustelua, usein talouden näkökulmasta 

ja taloudellisin argumentein. Schumpeter kirjoitti kapitalismista aikana, jota leimasivat taloudellinen 

murros ja yhteiskunnalliset kriisit, mikä tarjosi hänelle mahdollisuuden kirjoittaa kapitalismista 

poliittisen taloustieteen näkökulmasta. 

Euroopan tulehtuneesta taloudellis-poliittisesta tilanteesta johtuen sekä kapitalismi että demokratia 

olivat vakavasti uhattuna 1920-luvun lopulla.113 Kysymys valtion asemasta oli noussut keskeiseksi 

teemaksi, koska asenteet ja odotukset yhteiskuntaa kohtaan olivat muun muassa ensimmäisen 

maailmansodan sekä laman seurauksena muuttuneet: valtiolta odotettiin tekoja joukkotyöttömyyden 

ja köyhyyden aisoissa pitämiseksi.114 1900-luvun ensimmäistä neljännestä leimasi siis vahvasti 

kapitalismin ja sosialismin välinen kädenvääntö, johon Schumpeter otti osaa.115 CSD -teoksensa Can 

Capitalism Survive? -pääluvun alkusanoissa Schumpeter pohti kapitalismin mahdollisuutta selviytyä 

päätyen vastaamaan esittämäänsä kysymykseen kaunistelematta: ”No. I do not think it can”.116 Ajatus 

ei kuitenkaan ollut Schumpeterin kohdalla uusi, sillä esimerkiksi jo 1928 Economic Journal -lehdessä 

julkaistussa ”The Instability of Capitalism” -artikkelissa sekä uudelleen vuonna 1936 Washingtonissa 

pitämässään puheessa Schumpeter esitti kapitalismin olevan matkalla tuhoonsa. 117  

Talouslaman jälkimainingeissa Schumpeter, monien muiden aikalaisten taloustietelijöiden tavoin, 

pohti laman syntyä ja sen merkitystä kapitalistisen järjestelmän tulevaisuudelle. Sinänsä 

Schumpeterin kapitalismin häviämiseen liittyvä ennuste ei ollut ennenkuulumaton, mutta sitä 

pidettiin harvinaisen selitysvoimaisena kapitalismin häviämiseen johtavien syiden selittämisessä. 

Hänen päätelmäänsä johtanutta ajatuksenjuoksua pidettiin ansiokkaana, mikä toi hänelle huomattavaa 

arvostusta sekä painoi hänen nimensä historiankirjoihin.118  

                                                           
112 Lemola 2000, 154. 
113 Saarinen 2006, 918. 
114 Clavin 2000, 110–111, 114. 
115 Skousen 2009, 424. 
116 Schumpeterin pitämän puhe on sisällytetty Richard Swedbergin kokoamaan teokseen The Economics and the 
Sociology of Capitalism. Schumpeter 1991, 475. 
117 Schumpeter 1962, 61. 
118 Coe & Wilber 1985, 8. 
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Capitalism, whilst economically stable, and even gaining in stability, creates, by 

rationalising the human mind a mentality and a style of life incompatible with its own 

fundamental conditions, motives and social institutions, and will be changed, although 

not by economic necessity and probably even at some sacrifice of economic welfare, 

into a order of things which it will be a merely a matter of taste and terminology to call 

Socialism or not.119  

Schumpeter ennakoi kapitalismin tuhoa kirjoituksissaan jo paljon ennen CSD:n julkaisemista. Kuten 

yllä olevasta vuonna 1928 Economic Journalissa julkistusta”The Instability of Capitalism” -

artikkelista voi päätellä, Schumpeterille kapitalismin tuho ja korvautuminen sosialismilla ei johdu 

taloudellisesta pakosta. Kapitalismi ei tule loppumaan taloudellisen mullistuksen seurauksena, vaan 

se häviää, koska se onnistuu täyttämään tarkoituksensa. CSD:ssä Schumpeter toteaa, että 

vaurastumisen myötä ihmisten elintaso kasvaa. Elintason kasvaessa ihminen ei kuitenkaan tyydy 

siihen, mitä hänellä jo on, vaan uusia tarpeita syntyy kuin tyhjästä, mikä tekee epätodennäköiseksi, 

että kapitalismi onnistuisi lopullisesti täyttämään kaikkia ihmiskunnan taloudellisia haluja ja toiveita. 

Jos kapitalismi kuitenkin onnistuisi tehtävässään, ei yrittäjälle jäisi enää motiivia pyrkiä taloutensa 

parantamiseen. Schumpeterin pääargumentiksi kapitalismin tuhossa voikin ajatella sen, että yrittäjää 

ei enää pidetäkään innovaatioiden alkulähteenä ja yrittäjähenkisyyden merkitys katoaa. Tämä 

tarkoittaa käytännössä myös kapitalismin kuolemaa.120 Yrittäjät olivat Schumpeterin 

kapitalismikäsityksen keskeisin voima: yrittäjyydellä oli valtava sosiaalinen merkitys 

yhteiskunnassa, jonka kadotessa kapitalismikin katoaa. 

Miksi on merkityksellistä, mitä Schumpeter ajatteli lamasta ja kapitalismin mahdollisuuksista selvitä 

sen kourissa? Schumpeteriä luonnehditaan usein konservatiiviksi.121 Laman hoidossa kamppailtiin 

usealla eri tasolla, joista yksi on konkreettisen fyysisen tarpeiden tyydyttäminen luomalla työtä ja 

toimeentuloa. Samalla kamppailua käytiin kuitenkin myös ideologisella tasolla; laman johdosta 

päätään nostanut itävaltalainen taloustieteellinen koulukunta pyrki edistämään rajoittamatonta, Adam 

Smithin perinnön ideologiselle tulkinnalle rakentuvaa laissez faire -kapitalismiksikin kutsuttua, 

markkinataloutta.122 Toisaalta laman myötä ratkaisevan tärkeään asemaan nousi brittiläisen 

taloustieteilijä John Maynard Keynesin oppeihin perustuva valtiovallan aktiivisuutta 

                                                           
119 Schumpeter toteaa peittelemättömän epäuskoisen suhtautumisensa kapitalismin mahdollisuuksiin selvitä jo 
vuonna 1928 Economic Journalissa julkaistussa artikkelissa. Schumpeter 1989, 71-72. 
120 Schumpeter 2008, 131-134. 
121 Medearis 2001, 4. 
122 Skousen 2009, 323-324. 
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talouspolitiikassa korostava suuntaus, jonka mukaan suhdannevaihteluita ja työvoiman kysynnän 

heilahteluja voitaisiin tasata aktiivisella talouspolitiikalla valtiovallan toimesta.123 

Keynesiä ja Schumpeteriä yhdisti toisiinsa kriittisyys uusklassista taloustiedettä kohtaan, eivätkä he 

pitäneet mielekkäänä keskittymistä lainalaisuuksien etsimiseen talouden tutkimisessa. Taloutta ei 

heidän mukaansa tullut tarkastella ulkokohtaisesti samaan tapaan kuin luontoa. Yhteisestä 

lähtökohdasta huolimatta heidän talousnäkemyksensä poikkesivat toisistaan huomattavasti, sillä 

Keynesin muotoilemassa talouspolitiikassa talouslamaa ja sen tuomaa hajaannusta pyrittiin 

välttämään kaikin keinoin. Schumpeterille lama oli taloudessa luonnostaan esiintyvä taipumus. Lama 

ja siihen olennaisena osana kuuluva rakennemuutos on taloutta eteenpäin vievä voima eli niin sanottu 

luova tuho, joka siirtää tuottamattomat alat historian havinaan ja vapauttaen resurssit uusille 

paremmin tuottaville aloille. Keynes taa viis veisasi talouden pitkän aikavälin kasvusta, koska 

”pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleita”.124 Käsitykset siitä, onko taloutta suotavaa tai järkevää 

ohjailla ylhäältä päin valtion toimesta, jakaa edelleen taloustietelijöitä vähintäänkin kahteen eri 

leiriin. Talouspolitiikan suuntaa haetaan edelleen aktiivisesti poliittisissa piireissä. 

Jos Schumpeterin käsityksen luovasta tuhosta hyväksytään olevan oleellinen tai kenties välttämätön 

osa kapitalistista talousjärjestelmää, on perusteltua valita noudatettavaksi talouspoliittiseksi 

toimintamalliksi valtion väliintuloa ja taloudellista elvyttämistä välttävä linja. 1930-luvun laman ja 

suurtyöttömyyden hillitseminen valtion harjoittaman talouspolitiikan avulla olisi Schumpeterin 

näkemyksen mukaan keinotekoisesti estetty talouden vääjäämätön rakennemuutos. Tällöin myöskään 

talouden elinvoimaisuus ei voi palautua.125 Ongelmallista on kuitenkin se, että laman seuraukset 

kasaantuvat pitkälti työttömänä olevan työvoiman niskaan, mikä tekee lamasta yhteiskuntarauhan 

kannalta vaarallisen. Schumpeterin laman hoitoon liittyvät taloustieteelliset näkökulmat pitkälti 

sivuutettiin aikalaisten parissa: myös ajan virallinen talouspoliittinen näkemys korosti valtion 

pidättäytymistä aktiivisesta suhdannevaihteluihin puuttumisesta126. 

Hayek oli 1930-luvulla Keynesin merkittävin ja vaikutusvaltaisin kriitikko, joka otti tehtäväkseen 

vastustaa keynesiläistä talouspolitiikkaa. Hayek ja Keynes kävivät The Times -lehden sivuilla kiivasta 

väittelyä valtion roolista laman hoidossa. Hayek oli onnistunut ajoittamaan tulevan 

pörssiromahduksen keväälle 1929. Lisäksi hän onnistui loogisesti selittämään, miksi 1920-luku 

päättyi rajuun pörssiromahdukseen. Onnistunut ennustus nosti koko itävaltalaisen taloustieteellisen 
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125 Böckerman 2016, 192. 
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koulukunnan arvostusta.127 Vaikka Hayek, ja hänen myötään itävaltalainen koulukunta, saavuttivat 

vaikutusvaltaisen aseman taloustieteen parissa, he eivät kyenneet kehittämään toimivaa lääkettä 

lamaan. Keynesin valtion aktiivista talouteen puuttumista korostava lähestymistapa saavutti 1930-

luvulla suosiota myös aiemmin Hayekin nimeen vannoneiden taloustieteilijöiden parissa. Hayekin 

katsottiin hävinneen talouden elvytystoimia koskeneen kiistan Keynesille.128  

Osittain juuri Keynesin oppien seurauksena Yhdysvalloissa turvauduttiin presidentti Rooseveltin 

johdolla New Deal -ohjelmaan. Oppien mukaisesti valtio lisäsi lainanottoaan sijoittaakseen rahaa 

takaisin talouteen erilaisten julkisten projektien muodossa. Hayekin kiivaasti vastustaman 

keynesiläisyyden katsotaan pelastaneen kapitalismille ominaisen vapaan markkinatalouden, 

päinvastoin kuin Hayek tai itävaltalaisen taloustieteen edustajat olivat ennustaneet.129 Keynes oli yksi 

aikansa merkittävimmistä kapitalismin määrittelyyn panoksensa antaneista taloustieteilijöistä. 

Kritisoidessaan Max Weberin pääomarationaalisuutta ja ’protestanttista etiikkaa’ korostanutta 

kapitalismikäsitystä, korosti Keynes mielialojen, tunteiden ja sattuman merkitystä kapitalismissa. 

Keynes katsoi 1920- ja 1930-luvulla, että halu omistaa ja hankkia vaurautta kuuluu ihmisen 

perusvaistoihin. Samalla se oli talouden toiminnan kannalta välttämätöntä.130  

Everything else is not science but prophecy. Analysis, whether economic or other, never 

yields more than a statement about the tendencies peresent in an observable pattern. 

And these never tell us what will happen to the pattern but only what would happen if 

they continued to act as they have been acting in the time interval covered —

”inevitability” or ”necessity” can never mean more than this.131 

Schumpeterille puhtaasta taloustieteellisestä näkökulmasta kapitalismi oli menestystarina kyetessään 

tuottamaan yhä enenevässä määrin tavaroita ja palveluita. Huolimatta 1930-luvun suuresta lamasta ja 

muista talouteen negatiivisesti vaikuttaneista tekijöistä, kapitalismi oli onnistunut pitämään talouden 

pyörät pyörimässä ja luomaan ennennäkemättömän määrän vaurautta, joka oli levinnyt myös 

kapitalistisen elitistiluokan ulkopuolelle.132 Raha ja sen jatkuva kartuttaminen pyörittävät 

Schumpeterin mukaan porvarillista maailmaa, ja näin ollen kapitalismille luonteenomaista oli sen 

                                                           
127 Itävaltalaisten taloustieteilijöiden ennustus vääjäämättömästä taloudellisesta romahduksesta kävi toteen vuosien 
1929-1932 aikana. Heidän rahateoriansa perustana on talouden suhdannevaihteluiden ja lamakausien selittäminen 
sykliteoria avulla: nousukaudella inflatorisen rahapolitiikan takia korkotaso on matalampi kuin todellisuudessa, mikä 
saa ihmiset säästämään liian vähän, keskuspankit myöntämään liikaa lainaa ja sijoittajat investoimaan väärin. 
Koulukunnan edustajat ajattelivat, että lama on väline tehtyjen virheiden korjaamiseksi.  Skousen 2009, 290, 298-300. 
128 Skousen 2009, 300; O’Brien 2007, 223–224. 
129 Skousen 2009, 326. 
130 Kocka 2016, 20-21. 
131 Schumpeter 1962, 61. 
132 Coe & Wilber 1985, 4-5. 
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sisäänrakennettu palkitsemisjärjestelmä. Lyhyesti kapitalismissa voittomotiivin ajamat yrittäjät 

laittavat tehokkaasti yhteiskunnan resurssit hyötykäyttöön, ja näin ollen he rikastuvat huomattavasti. 

Rikastuminen toimii objektiivisena ja kiihkottomana mittarina yrittäjän menestykselle kapitalismin 

kentillä.133 

Uutta Schumpeterin taloudellisessa ja etenkin kapitalismia koskevassa ajattelussa oli tapa, jolla hän 

onnistui yhdistämään ajattelussansa yksityisen yrittäjyyden yhteiskuntaa tosiasiallisesti pyörittävien 

suurten monopolistisesti toimivien firmojen sekä oligopolien toimintaan.134 Ratkaisuna tähän 

kaikkeen Schumpeter kehitteli luovan tuhon -käsitteen, joka korostaa talouden toiminnan vaikutuksia 

pitkällä aikavälillä, ei niinkään millään yksittäisellä hetkellä.135 Staattinen tehokkuus yhdellä 

mittaushetkellä ei ole tärkeää, vaan dynaaminen tehokkuus pitkällä aikavälillä.  

The essential point to grasp is that in dealing with capitalism we are dealing with an 

evolutionary process – Capitalism, then, is by a nature a form or method of economic 

change and not only never is but never can be stationary.136 

Schumpeterin mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa vallitsee jatkuva evolutionaarinen muutos: 

Schumpeterin edustama evolutionaarinen taloustiede ottaa toisaalta kantaa, ja toisaalta on saanut 

vaikutteita Charles Darwinin evoluutioteoriasta, jota se on pyrkinyt soveltamaan erilaisten 

teknologioiden syntyyn ja leviämiseen.137 Schumpeterin yhteiskunnallisen ja institutionaalisen 

muutoksen teoria eroaa kuitenkin niin darvinistisesta kuin spenceriläisestäkin 

evoluutionäkemyksestä: Schumpeterille sosiaalinen ja taloudellinen muutos on syklistä ja se sisältää 

epäjatkuvuuksia. Darvinistiseen pitkän aikavälin asteittaista muutosta korostavaan teoriaan 

verrattuna Schumpeterin teoria korostaa muutoksen epävakautta ja ajoittaista taloudellista ja 

sosiaalista pysähtyneisyyttä. Uusi vallankumouksellinen idea eli käytännön elämässä innovaatio 

saattaa kuitenkin radikaalisti ja äkillisesti muuttaa niin taloudellisia kuin sosiaalisiakin realiteetteja, 

mikä osaltaan heijastuu ihmisten jokapäiväiseen elämään kapitalistisessa yhteiskunnassa.138  

                                                           
133 Ibidem. 
134 Jopa melko hajaantuneilla markkinoilla perinteinen oletus täydellisestä kilpailusta on ristiriidassa tosiasioiden 
kanssa: markkinoilla tapahtuu paljon kilpailua heikentäviä tekijöitä, joista mainittakoon esimerkiksi hintakartellit, 
pyrkimys estää uusien yritysten markkinoille pääsy tai kilpailijoiden ostaminen kilpailun vähentämiseksi. Monopoleille 
tyypillinen voitonmaksimointi johtaa pitkällä tähtäimellä korkeampiin hintoihin sekä pienempiin tuotantomääriin ja 
näin ollen myös resurssien tehottomaan käyttöön. Coe & Wilber 1985, 5. 
135 Schumpeter 1962, 81-83, 65-66. 
136 Schumpeter 1962, 82-83.  
137 Lemola 2000, 150. 
138 Kovács 2007, 31. 
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Schumpeterin innovaatioihin pohjaava kapitalismin voi katsoa olevan niin muuntautumiskykyinen, 

että siihen kohdistetun arvostelunkin voi ajatella vanhenevan ajan kuluessa suhteellisen nopeasti. 

Vaikka Schumpeter itse analysoi kapitalismin tuhoutuvan pitkällä aikavälillä, mielestäni hän ei 

välttämättä tarkoittanut sitä kirjaimellisesti. Kuten hän on myöhemmin pyrkinyt korostamaan, hän ei 

esittänyt kapitalismin epäonnistumista väistämättömänä tapahtumakulkuna. Mielestäni myös se, että 

Schumpeterin teos oli alun perin tarkoitettu Business Cyclesia sosiologian osalta täydentäväksi 

teokseksi, mikä osaltaan kertoo siitä, että sen kohdeyleisö ei ollut laajempi lukijakunta, vaan 

akateemisesta taloustieteestä kiinnostunut koulutettu yliopistoväki. Oletan Schumpeterin siis, 

huolimatta teoksen saavuttamasta laajalevikkisyydestä, kirjoittaneen myös CSD -teoksensa 

pääsääntöisesti akateemiselle yleisölle ja näin ollen olettaneen yleisöltänsä vähemmän kirjaimellista 

tulkintaa teoksen sanomasta. Schumpeterin ennustus kapitalismin epäonnistumisesta toimiikin 

mielestäni ennemminkin yhteiskunnallis-moraalisena varoituksena sosialismiin siirtymisestä, ei 

niinkään pyrkimyksenä hahmottaa todellisuutta. 

 

2.2 Sosialismin monet kasvot 

 

Prognosis does not imply anything about the desirability of the course of events that 

one predicts. If a doctor predicts that his patient will die presently, this does not mean 

he desires it. One may hate socialism or at least look upon it with cool critisim, and yet 

forsee its advent.139  

Schumpeter päätyi analyysissään siihen, että kapitalismin menestyminen heikentää sitä suojelevia 

instituutioita lopulta johtaen kapitalismin kuihtumiseen. Schumpeterin mukaan kapitalismin luultavin 

manttelinperijä on sosialismi, aivan kuten marxilaiset olivat ehdottaneet, joskaan ei marxilaisten 

mainitsemista syistä.140 Schumpeter konservatiivina toivoi kapitalistisen järjestelmän, jossa hän oli 

itse varttunut, voivan selvitä sitä koettelevista mullituksista. Hänen toiveenaan oli yhteiskunta, jossa 

innovaatio toimii kapitalismin moottorina perinteisen poliittisen johdon suotuisassa ohjauksessa.141 

Schumpeter siis pohti, kuten lainauksesta käy ilmi, sosialismin olevan kuolevan kapitalismin 

seuraaja. Metaforisesti hän viittasi kapitalismiin potilaana, jonka kuolema oli hänelle lääkärinä 

ennustettavissa, vaikkakaan se ei ollut toivottu lopputulos. Schumpeter käytti CSD -teoksessaan 

paljon tilaa sosialismin kommentoimiseen, etenkin sen marxilaisessa muodossa, mikä tekee 
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tutkielmani kannalta välttämättömäksi pohtia hänen käsityksiään kapitalismin seuraajaksi 

nimeämästä sosialismista.  

Schumpeterille sosialismi henkilöityi Marxiin. Schumpeterin mukaan sosialismista puhuttaessa 

marxismi oli ansainnut paikkansa valokeilassa, koska kaikista sosialismin muodoista se osoittaa 

tiettyä vakaumuksellisuutta ja periksiantamattomuutta. Tämä teki Schumpeterin näkökulmasta 

marxilaisuudesta ylivertaisen muihin sosialismin suuntauksiin verrattuna. Schumpeter toteaa, että jo 

1850-luvun tienoilla tie sosialismille oli ikään kuin valmiiksi kivetty: sosialismista tuli vakavasti 

otettava poliittinen tekijä, kun sosialismi Marxin ja aikalaisten toimesta muotoiltiin käytännössä 

toteutettavaan muotoon. Sosialistista puoluetoimintaa voi syntyä vain silloin kun sille on sosiaalista 

tilausta. Tämä viittaa Marxin ajatukseen työväenluokasta poliittisena ja sosiaalisena toimijana, jonka 

tuli vapauttaa itsensä sorron ikeestä. Hän kuitenkin samassa huomauttaa, että sosialismi ei liikkeenä 

olisi edennyt mihinkään, ellei se olisi kyennyt hankkimaan porvaristaustaisia intellektuelleja 

johtohahmoikseen.142 Marxin ja hänen laajan kirjallisen tuotantonsa käsitteleminen on 

Schumpeterille näin luonnollinen lähtökohta sosialismista kirjoittamiseen. 

Schumpeterin sosio-ekonomisen muutoksen teoriassa on monia yhtymäkohtia Marxin näkemyksiin: 

evoluutio tarkoittaa yhteiskunnan materiaalisen rakenteen muutosta. Marxille sosiaalisen muutoksen, 

eli evoluution, liikkeellepaneva voima on luokkasota. Schumpeterille evoluutio näyttäytyy aiemmin 

käyttämättömän tai uuden innovaation aiheuttamana muutoksena, joka heijastuu talouden lisäksi 

myös yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.143 Tässä mielessä Schumpeterin CSD -teoksineen voi katsoa 

kirjoituksillaan kuuluvan osaksi perinnettä, jota voi kutsua poliittiseksi taloustieteeksi. 

Marxin tavoin Schumpeter yhdistää talouden osaksi laajempaa historiallista ja yhteiskunnallista 

analyysiä. Tähän poliittisen taloustieteen perinteeseen liittyy myös Marxin kapitalistista 

tuotantotapaa käsittelevä kolmiosainen Pääoma (Das Kapital, ensimmäinen osa 1867, toinen 1885 ja 

kolmas osa postuumisti vuonna 1894), jota Marx itse kutsui alaotsikossa poliittisen taloustieteen 

kritiikiksi. Karl Marx (1818-1883) ja Friedrich Engels (1820-1895) kritisoivat säälimättä liberaaliin 

demokratiaan liitettyjä käsityksiä: kapitalistisessa järjestelmässä valtio ei koskaan voisi olla neutraali, 

taloudellisesta vapaudesta puhumattakaan. Marxin ja Engelsin mukaan luokkayhteiskunnassa 

vallitsevat realiteetit tekevät käytännössä mahdottomaksi tasa-arvoisuuden, yksityisten 

omistusoikeuksien ja henkilökohtaisen vapauden turvaamisen kapitalistisessa yhteiskunnassa.144 
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Marxismia käsitellessään Schumpeter kommentoi Marxin käsitystä sosiaalisten luokkien synnystä. 

Marx halveksi ajatusta siitä, että kapitalistit syntyisivät ihmisen työteliäisyydestä: porvarillisen 

iltasadun mukaan ihmiset rikastuvat korkeamman älykkyytensä ja ahkeran työskentelyn kautta 

tapahtuvan säästämisen myötä. Schumpeter korosti ihmisen älykkyyden olevan niin tärkeä 

mekanismi kapitalismin varhaisissa kehitysvaiheissa, että taloudellinen menestys on lähes aina 

selitettävissä sillä. Schumpeterin mukaan Marxin käsitys kapitalistisen omistavan luokan synnystä on 

liioitteleva ja kiinnittää liikaa huomiota omistavan luokan ja proletariaatin väliseen 

luokkavihamielisyyteen.145 Schumpeter ajattelussa on konservatiivinen vire, jonka mukaan 

yhteiskunnallinen hierarkia on luonnollista riippumatta siitä, johtuuko se ihmisten ylivertaisista 

älyllisistä kyvyistä vai syntyperästä johtuvasta korkeammasta luokka-asemasta. Hän korostaa Marxin 

tarkoitushakuisesti etsivän vallankumoukseen johtavaa konfliktia sosialistisella luokkateoriallaan.  

Schumpeter toteaa, että Marx olisi todennäköisesti arvottanut sosialismin demokraattista 

toimintatapaa tärkeämmäksi – epädemokraattiset päätöksenteon menetelmät tai muodollisesti 

demokraattisten päätösten takaaminen epädemokraattisilla keinoilla vesittävät demokratian. Marxille 

todellisen demokratian saavuttamiseksi kapitalismin myrkylliset huurut, jotka tukahduttavat 

demokratian, on kuitenkin keinoja kaihtamatta ensi sijassa poistettava.146 Tällä Marx viittasi siihen, 

että tarvittaessa kapitalismin poistamiseksi saatettiin tarvita radikaaleja toimia, kenties jopa 

vallankumouksellista toimintaa. 

Amerikkalaisen taloustieteilijän ja Schumpeterin entisen oppilaan W. F. Stolperin mukaan on selvää, 

että Schumpeterin käsitys sosialismista eroaa niin kommunistien käsityksistä, viitaten erityisesti 

Leniniin, mutta toisaalta myös itävaltalaista taloustieteellistä koulukuntaa edustavien ajattelijoiden 

käsityksistä, viitaten muun muassa Hayekiin. Hänen mukaansa Schumpeterin ajattelua on syytä 

tarkastella nimenomaan sen taloudellisen kehityksen, evoluution, kontekstissa. Pelkästään 

markkinamekanismin puuttuminen ei ole riittävä kriteeri sosialismin määrittelemiseksi.147 

Schumpeter ei siis puhunut sosialismista pelkästään sen rajatussa merkityksessä taloudellisena, 

yhteisomistukseen ja valtion harjoittamaan taloussäätelyyn perustuvana, järjestelmänä.  

Vaikka Schumpeter suhtautui Marxin näkemyksiin hyväksyen, hän muun muassa ihaili Marxin kykyä 

oikeiden kysymysten esittämiseen ja terävää älyä, päätyi hän silti erilaiseen teoriaan sosialismiin 

siirtymisen suhteen. Schumpeterin mukaan kapitalismi kuihtuu pois onnistumisiensa, ei niinkään 

mahdottomuutensa takia. Schumpeterin mukaan siirtymä kapitalismista sosialismiin ei vaadi 
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dramatiikkaa, vaan kapitalismi voi muuttua sosialismiksi hiljalleen ja lähes huomaamatta.148 Vaikka 

Schumpeter käytti huomattavan paljon tilaa juuri marxilaisuudesta kirjoittamiseen, ei sosialismi 

marxilaisessa muodossaan ollut ainoa, eikä välttämättä myöskään todennäköisin, vaihtoehto 

kapitalismin korvaajaksi. Sosialismin piiriin kuuluu myös liikkeitä, jotka ovat sosialistisesta 

painotuksestaan huolimatta kapitalismin kanssa marxilaisuutta paremmin yhteensopivia.  

Schumpeter oli lapsesta asti ihaillut Englantia ja sen poliittista järjestelmää – olihan etenkin 

maailmansotia edeltänyt Englanti kapitalismin mallimaa, jossa matala verotus oli onnistuneesti 

yhdistetty kunnolliseen köyhäinapuun. Tästä huolimatta Schumpeter koki jopa brittiläisen 

demokratian piirissä harjoitetun puoluepolitiikan itselleen vastenmielisenä, sillä siinä poliitikot 

liehittelevät äänestäjiään tyhjillä lupauksilla, jotka pitkällä aikavälillä vahingoittavat poliittista 

järjestelmää itseään. Valmistuttuaan 1906 Wienin yliopistosta Schumpeter muutti vuodeksi 

Englantiin, jota hän oli aiemmin voinut vain kaukaa ihailla.  Englannissa hän asui Lontoon 

hienostoalueella samalla opiskellen arvostetussa, joskin vielä nuoressa, London School of 

Economicsissa.149 London School of Economics (LSE) on vuonna 1895 perustettu, nykyisin yhtenä 

maailman arvostetuimmista pidettynä talous- ja yhteiskuntatieteisiin keskittyneistä yliopistoista. 

Sidney ja Beatrice Webb150 sekä Bernard Shaw, kaikki tunnettuja ei-vallankumouksellisia 

sosialistisia intellektuelleja, perustivat LSE:n nostaakseen yhteiskunnallisen tutkimuksen tasoa 

Englannissa.151 Schumpeterin oleilu Englannissa 1900-luvun alkupuolella viittaa siihen, että hän on 

akateemisen koulutuksen saaneena talous- ja yhteiskuntatieteilijänä ollut varsin tietoinen ajan 

poliittisesta ja aatteellisesta liikehdinnästä Euroopassa, etenkin kapitalismin kehdossa Englannissa. 

Schumpeter hahmotteli CSD:ssä sosialistisen liikehdinnän historiaa ja korosti erityisesti Englannissa 

esiintyneen sosialismin erityislaatuisuutta suhteessa muihin valtioihin. Schumpeter kirjoittaa 

lähestulkoon ylistävään sävyyn englantilaisen työväenliikkeen ja toisaalta koko poliittisen 

järjestelmän paremmuudesta. Tällä hän viittaa erityisesti siihen, kuinka konservatiivipuolue onnistui 

profiloitumaan myönteiseksi suhteessa työväenasiaan ja työväestön ajamiin taloudellisiin 

tavoitteiseen. Hienovaraisuuteen perustuvalla toiminnallaan Englanti onnistui koko 1800-luvun 

välttelemään poliittisia karikkoja ja välttämään Ranskan suuren vallankumouksen kaltaiset 

                                                           
148 Stolper 1994, 105. 
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selkkaukset. Tämä oli yksi tekijä, joka viivytti luokkatietoisuuden heräämistä Englannissa.152 Piirteet, 

joita Schumpeter englantilaisessa poliittisessa traditiossa ihailee, kuvastavat mielestäni hyvin 

Schumpeterin konservatiivisuutta. Hän muun muassa korostaa Englannin kykyä pitää sosiaaliset 

liikkeet vaatimuksineen hallinnassa. Toisaalta myös ei-sosialististen liikkeiden kyky edustaa ja näin 

ajaa työväestön asiaa, oli Schumpeterille merkki englantilaisen poliittisen yhteiskunnan 

ylemmyydestä.  

LSE:n perustajajäsenet kuuluivat kaikki Fabian Society -liikkeeseen, joka oli Iso-Britanniassa vuonna 

1884 perustettu akateeminen sosialistinen liike. Sen tavoitteena oli ”rakentaa yhteiskuntaa 

korkeampien moraalisten periaatteiden mukaisesti” vähitellen kohti sosialismia.153 Fabian Societyn 

pitkäaikaisen sihteerin Edward Peasen kirjoittamassa historiikissa The history of the Fabian Society 

(1916) yhdistys määritellään sosialistiseksi liikkeeksi, jonka päämääränä on vähentää köyhyyttä, 

lisätä tasa-arvoa ja korjata taloudellisen kilpailun aiheuttamia epäkohtia yhteiskunnassa.154 Pease 

toimi Fabian Societyn sihteerinä ja hän kuului liikkeen sisäpiiriin, mikä näkyy historiikin paikoitellen 

ihailevassa ja nostalgisoivassa sävyssä. 

Korostaakseen ideologiansa erilaisuutta suhteessa kommunismiin ja marxismiin Fabian Societyn 

jäsenet kutsuivat itseänsä sosiaalidemokraateiksi.155 Marxismin ansiot tunnustettiin Fabian Societyn 

piirissä, sillä juuri Karl Marx osoitti ihmisille markkinoiden turmeltuneisuuden ja onnistui luomaan 

ajatuksen tuotantovälineiden yhteisomistuksesta. Peasen mukaan Fabian Society kuitenkin vapautti 

englantilaisen sosialismin ”marxismin kahleista” ja mahdollisti sosialismin soveltamisen olemassa 

olevassa yhteiskunnassa ilman tarvetta vallankumoukselle. Taistelua tuli käydä vallankumouksen 

sijaan hallinnon eri tasoilla. Fabian Societyn piirissä ei koskaan tiukasti määritelty puhdasoppista 

fabianismia.156 Fabianistit katsoivat olevansa osa historiallista jatkumoa, joskin he vaikuttivat 

tuntevan ylemmyydentuntoa suhteessa muihin sosialistisiin suuntauksiin, joiden he katsoivat liiaksi 

kumartelevan oppi-isänsä Marxin näkemyksille. 

Marxilaiseen historiankirjoitukseen perehtyneen emeritusprofessori Eric Hobsbawmin tulkinnan 

mukaan fabianisteilla ei ollut paikkaan Iso-Britannian poliittisessa traditiossa, sillä he eivät kuuluneet 

liberaaliin perinteeseen konservatismista puhumattakaan. He eivät tasa-arvopainotuksestaan 

huolimatta kosiskelleet työväenaatteen kannattajia, eivätkä he myöskään vaikuttaneet täysin 
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ymmärtävän puoluepolitiikkaa. Hobsbawmin mukaan fabianistit uskoivat kykenevänsä ikään kuin 

huomaamatta käännyttämään liberalistit sosialisteiksi, vaikka oli ilmeistä, että liberalistit olivat 

valmiita tekemään myönnytyksiä työväen suuntaan vain pelätessään menettävänsä äänestäjiään. 

Tosiasiassa 1900-luvun taitteessa fabianistien kannattama politiikka oli lähimpänä liberaalipuolueen 

vasenta laitaa.157  

Se, missä määrin Schumpeterillä on ollut varsinaisia yhteyksiä 1900-luvun alun englantilaiseen 

sosialistiseen liikehdintään tai missä määrin hän on saanut siltä vaikutteita, jää osin avoimeksi. 

Schumpeterille fabianismin ongelmallisuus kiteytyy kenties siihen, että se ei marxilaisuuden tavoin 

ollut yhtä dogmaattista. Fabianimista puuttui vakaumuksellisuus ja toisaalta sen parissa eläteltiin liian 

yleviä ajatuksia ihmiskunnan ja sen kyvykkyyden suhteen. Silti, fabianismi oli toteutettavissa oleva, 

sillä sen toiminta keskittyi käytännön politiikkaan, toisin kuin varhaiset utopiasosialistien haihattelut. 

Käytännössä fabianistit eivät sinänsä vastustaneet vakiintunutta poliittista järjestelmää ja he 

hylkäsivät ajatuksen vallankumoukseen johtavan luokkasodan tarpeellisuudesta.158  

Schumpeterin mukaan fabianistisen liikkeen kyky keskittyä ratkaistavissa oleviin ongelmiin sekä 

heidän luottamuksensa yhteiskunnan sosiaalisen evoluution toimivuuteen toimivat fabianistien 

eduksi. Fabianistit eivät hekumoineet kapitalismin vääjäämättömällä katastrofilla, toisin kuin Marx. 

Lopullinen päämäärä, yhteiskunnan muokkaaminen sosialismin mukaiseksi ja etenkin talouden 

valtiollinen ohjaaminen, olisi saavutettavissa byrokratian keinoin kuin itsestään. Fabianismi osoitti 

paremmuuteensa marxismiin verrattuna, koska se ymmärsi etenkin sosialismin olevan koko 

yhteiskunnan läpäisevä prosessi, joka aiheuttaa muutoksen kaikkien yhteiskuntaluokkien 

ajattelussa.159 Schumpeter ei toki, yläluokkaisen taustansa ja konservatiivisen ajatusmaailmansa 

johdosta, kannattanut sosialismia sinänsä: toisaalta esimerkiksi LSE:n piirissä harjoitettu fabianismi 

sisälsi marxismiin verrattuna monia englantilaiselle politiikalle tyypillisiä ”konservatiivisia” 

elementtejä. 

Schumpeter otti todistetusti osaa poliittiseen keskusteluun vasta ensimmäisen maailmansodan 

loppupuolella, vain muutama vuosi ennen hänen lyhyeksi jäänyttä Itävallan valtionvarainministerin 

pestiään. Hänen on kuvattu olleen länteen kallellaan ollut brittimielinen pasifisti – vuonna 1950, pian 

Schumpeterin kuoleman jälkeen julkaistussa biografiassa Gottfried Haberler kuvaa Schumpeterin 

suhtautumista lisäksi myös anti-saksalaiseksi. Ensimmäisen maailmansodan päättyminen merkitsi 

Schumpeterin tunteman maailmanjärjestyksen järkkymistä. Ensimmäisen maailmansodan, jota 
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Schumpeter kutsui kirotuksi hulluudeksi, vielä ollessa käynnissä vuonna 1918, ovet Schumpeterin 

uralle politiikan parissa aukenivat hänen saadessaan kutsun liittyä yritysten valtiollista sosialisointia 

suunnittelevaan komissioon (Sozialisierungs Kommission), joka muodostui marxilaisista 

teoreetikoista sekä liberaaleista ajattelijoista.160 Viimeistään ensimmäisen maailmansodan poliittisten 

mullistusten myötä Schumpeter joutui siis pohtimaan suhtautumistaan demokraattisen sosialismiin. 

Tulevaisuus näytti avoimelta, eikä sosialismin voittokulku ollut missään mielessä selvä. 

Swedbergin mukaan Schumpeterin ensimmäisen maailmansodan aikaiset poliittiset kannanotot 

liittyvät Itävalta-Unkarin valtiolliseen tilanteeseen ja johtamiseen. Schumpeterin visiossa yhdistyy 

ajatus aristokraattisesta elitismistä yhdistettynä porvarilliseen demokratiaan, mikä merkitsi 

parlamentin lojaaliutta monarkialle. Konservatiiviseen näkemykseen yhdistyi ajatus 

lehdistönvapauden asettamasta uhasta konservatiivista demokratiaa kohtaan.161 Schumpeterin 

näkökulma heijasteli konservatiivista epäluuloa aikansa yhteiskunnallista projektia, sosialismia, 

kohtaan. Sosialismi näyttäytyi liian teoreettisena kyetäkseen tarjoamaan konkreettisia neuvoja 

yhteiskunnan ohjaamiseksi poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet huomioiden.  

It will be necessary to turn to corporate organization in the sense advocated by 

Quadragesimo Anno. It is not the economist’s role to praise a moral message of the 

Pope. But he can draw out an economic doctrine from it.162  

Schumpeterin poliittiset sympatiat ja suhtautuminen maailmansotien välisiin ideologioihin on 

askarruttanut Schumpeterin yhteiskunnallisia käsityksiä tutkineita. Schumpeter viittaa paavi Pius 

XI:n vuonna 1931 liikkeelle laittamaan teologiseen Quadragesimo Anno -nimiseen kiertokirjeeseen, 

joka käsitteli niin rajoittamattoman kapitalismin kuin sosialisminkin eettisiä seuraamuksia ihmisten 

vapaudelle. Kiertokirjeessä korostettiin tarvetta järjestää yhteiskunta solidaarisuusperiaatetta 

noudattaen, kristilliset arvot ohjenuorana. Paavin kiertokirjeessä näitä periaatteita haluttiin 

korporatiiviseen henkeen laajentaa koskemaan myös teollisuutta.163 Swedbergin tulkinnan mukaan 

Schumpeterin ehdotus yhteiskunnan uudelleenorganisoinnista paavin teologisen kiertokirjeen 

pohjalta ei kuitenkaan ollut fasistinen, vaan kuvastaa nimenomaan Schumpeterin ajattelun 

konservatiivisia piirteitä; konservatiiviselle traditiolle ominainen korostus työnantajan ja 

työntekijöiden välisten suhteiden sopusoinnusta viehätti Schumpeteria.164 Joka tapauksessa vuonna 

1946 julkaistussa ”The Future of Private Enterprise in the Face of Modern Socialistic Tendencies” -

                                                           
160 Haberler 1950, 344-345; Swedberg 1991b, 12-14. 
161 Swedberg 1991b, 13. 
162 Schumpeter 1991, 404. 
163 Swedberg 1991b, 70-71; McCraw 2007,426-428; Quadragesimo anno, elektr. dokumentti.  
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artikkelissa, johon myös Swedberg viittaa, Schumpeter ilmaisee poliittisen kantansa harvinaisen 

suorasukaisesti, kutsuipa näkemystä sitten korporatismiksi tai konservatismiksi.165 Kenties 

Schumpeterin näkemystä yhteiskunnan rakenteiden perustavanlaatuisen uudistamisen suhteen 

tulisikin tulkita lähinnä konservatiivisesta ”anti-ideologisesta” näkökulmasta esitetyksi kritiikiksi 

muita ideologioita kohtaan. 

Schumpeterille sosialismi näyttäytyy leimallisesti autoritaarisena valtiojohtoisuutena, kun taas 

korporativismi osoittaa ylemmyytensä sosialismiin kykenemällä ohjaamaan yhteiskuntaelämää 

säännöstelemättä sitä liian tiukasti. 166 Schumpeter argumentoi ”The Future of Private Enterprise in 

the Face of Modern Socialistic Tendencies” -artikkelissaan, että yhteiskunnat ja niiden sisällä olevat 

sosiaaliset ryhmittymät sisältävät sekä yhteistyön että konfliktin siemenet. Toinen sosiaalisena 

liimana toimiva tekijä on yhteinen kulttuuri ja usko. Yhteiskunnan ongelmaksi muodostuukin se, että 

hallitseva luokka ei kykene modernissa yhteiskunnassa luomaan todellista poliittista johtajuutta.167 

Tehokkaan päätöksenteon mahdollistava, korporativismille ominainen, dynaamisuus ja 

johtajajohtoisuus toimivat vastakohtana aikaa vievälle parlamentaariselle koalitiopolitiikalle. Valtaa 

käytetään korporaatioiden toimesta, jolloin monimutkaiselle ja jähmeälle demokratialle ei ole 

tarvetta.168 Schumpeterin demokratiakäsityksen muotoutumisen kannalta sosialismin merkitystä ei 

siis tule liioin korostaa – esimerkiksi elitismiin viittaavan piirteensä se on luultavammin perinyt 

enemmänkin fasismiin liittyvästä vallanjaosta ja korporaatioajattelusta. 

 

2.3 Kapitalismin ja demokratian suhde 

 

Schumpeter’s relatively sceptical stance toward democracy forms an odd counterpoint 

to his more favorable view of capitalism. It is as if he were discussing capitalism in 

America but democracy in Europe. The historian Eric Hobsbawm described 

Capitalism, Socialism and Democracy as ”a notable and very central European 

work.”169 

Schumpeterin lähtökohtana oli ajatus, jonka mukaan moderni demokratia on historiallisin sitein kiinni 

kapitalismissa ja on siten siitä kausaalisesti riippuvainen. Schumpeterin mukaan sosialismi aiheuttaa 
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kapitalismia enemmän ongelmia demokratialle, mikä johtuu siitä, että kapitalismi kykenee 

itsesäätelyyn jollaiseen jatkuvaan poliittiseen ohjaukseen perustuva sosialismi ei kykene. Schumpeter 

ei pitänyt välttämättömänä, sosialistien petollisena pitämää, porvarillisen demokratian suitsemista 

myöskään 1930-luvun laman kaltaisessa taantumassa: sosialistisen talousjärjestelmän ylläpitäminen 

tarkoittaa käytännössä proletariaatin hallitsemista rautaisella otteella, ei proletariaatin diktatuuria.170 

Tässä alaluvussa tutkin Schumpeterin, osin ristiriitaisiakin näkökulmia sisältävää, pohdintaa 

kapitalismin ja demokratian yhteensopivuudesta. 

Toisin kuin Capitalism, Socialism and Democracy -teos antaa nimensä perusteella olettaa, siinä ei ole 

käytetty juurikaan tilaa kapitalismin ja demokraattisen järjestelmän väliseen analyysiin. Nimestään 

huolimatta teos ei siis juurikaan valaise asiaa, vaan kuva kapitalismin ja demokratian suhteesta jää 

pääosin Schumpeterin antamien vihjeiden pohjalta lukijan itse rakennettavaksi. Yhdyn huomioon, 

josta muun muassa Coe ja Wilber ovat vuonna 1985 ilmestyneessä taloustieteellisistä esseistä 

koostuvassa Capitalism and Democracy: Schumpeter revisited -teoksessaan huomauttaneet: 

kapitalismin ja demokratian suhdetta käsittelevän analyysin vähäisyys on kummallista, ottaen 

huomioon Schumpeterin akuutin kiinnostuksensa sosiaalipoliittisia tekijöitä kohtaan.171 

Voidaan väittää, että kapitalismia on ainakin jossakin määrin pidetty demokratian elinehtona, vaikka 

myös sosialistiset valtiot voivat olla demokraattiseen päätöksentekoon sitoutuneita ja 

demokraattisesti hallittuja – ainakin näennäisesti retoriikan tasolla. Päätelmänsä Schumpeter tiivistää 

demokratiaa käsittelevän luvun johtopäätökset -alalukuun, jossa hän toteaa, että määritelmästä 

riippuen demokratia voi olla yhteensopiva sosialismin kanssa. Kaikki riippuu siitä, miten sosialismi 

ja demokratia määritellään.172  

Vuonna 1992 Chicagon yliopiston poliittisen taloustieteen professori ja tutkija Francis Fukuyama 

esitti teoksessaan The End of History and the Last Man valtaisasti huomiota herättäneen teoriansa 

liberaalista demokratiasta historian loppuna. Historian loppumisella Fukuyama halusi kuvata 

ihmiskunnan historiallista kehitystä ideologioiden välisenä kamppailuna, joka hänen mukaansa 1990-

luvun alkupuolella vaikutti päättyneen liberaalin demokratian voittoon. Niin Hegel kuin Marxkin 

näkivät historian etenevänä kohti ’loppuaan’, sillä kummankin ajattelussa kehityksen päätepisteenä 

on yhteiskuntamuoto, joka toteuttaa ihmiskunnan keskeiset tavoitteet. Hegelin tapauksessa 

ihmiskunnan keskeisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuvan liberaalissa valtiossa, kun taas 
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Marxille historian loppu merkitsee kommunistisen yhteiskunnan syntymistä.173 Vaikka Fukuyama ei 

ole historioitsija, ottaa hän teoksellaan kantaa samaan keskusteluun, johon Schumpeter CSD -

teoksessaan keskittyy. 

Fukuyaman mukaan tuhoisat maailmansodat saivat Euroopan valtiojärjestelmät vaikuttamaan 

itsetuhoisilta, eikä vaikuttanut enää niin selvältä, että ihmiskunnalla olisi tietty päämäärä. Toisen 

maailmasodan jälkeisenä aikana uskottiin, että kommunistinen totalitarismi tulisi pysymään liberaalin 

demokratian vaihtoehtona aina hamaan tulevaisuuteen saakka.174 Schumpeter kirjoitti CSD -teostaan 

tämän oletuksen valossa, ja siksi pohdinta demokratian yhteensopivuudesta erilaisten 

talouspoliittisten järjestelmien kanssa oli CSD:n kirjoittamisen aikaan ajankohtaista. 

Kapitalismin ilmeinen merkitys läntisille demokratioille on synnyttänyt kiivasta polemiikkia; 

voivatko kapitalismi ja demokratia olla missään tilanteessa toistensa kanssa yhteensopivia. 

Yksinkertaistaen kapitalistisen talousjärjestelmän toimintaperiaatetta voidaan kuvata niin, että se 

jakaa taloudelliset oikeudet ”yksi dollari vastaa yhtä ääntä” -periaatteen mukaisesti. Varallisuus on 

yhteiskunnassa kuitenkin hyvin harvoin tasaisesti yksilöiden kesken jakaantunutta, mikä merkitsee 

kapitalististen talousjärjestelmän lähtökohtaista eriarvoisuutta. Demokraattisessa järjestelmässä 

saman periaatteen noudattaminen tarkoittaisi tilannetta, jossa poliittiset oikeudet voisi yhtä lailla 

ilmaista muodossa ”yksi ääni yhtä ihmistä kohden”. Tällaisen järjestelmän ongelmaksi muodostuu 

suuri enemmistö, joka lopulta yhdistyy ja syrjäyttää äänestämällä kapitalistisen omistavan luokan, 

samalla riisuen sen omistuksistaan ja etuoikeuksistaan.175 

Edellinen teoria kapitalismin ja demokratian yhteensopimattomuudesta on johtanut ajatukseen, että 

pitkällä aikavälillä kapitalismi ja demokratia eivät voi elää toistensa kanssa rinnakkain. Näkökulma 

ei ole ainoa mahdollinen. Näkökulman vastustajat ovat korostaneet kapitalismin ja demokratian 

yhteensopivuutta, sillä molempien järjestelmien taustalla on ajatus siitä, että yksilön valinnanvapaus 

johtaa niin taloudessa kuin politiikassakin sosiaalisesti toivottaviin lopputuloksiin. Valta on tällöin 

yhteiskunnallisesti tasaisesti jakaantunutta: taloudellinen ja poliittinen järjestelmä tukevat toisiansa. 

Jälkimmäisen näkökulman kannattajat ovat todenneet, että sosialismi ei taloudellisena järjestelmänä 

voi puolestaan olla yhteensopiva demokratian kanssa, sillä sosialistisessa talousjärjestelmässä 

taloudellinen valta keskittyy pienen ryhmän käsiin ja runnoo näin jalkoihinsa demokratian.176  

                                                           
173 Fukuyama 1992, 12. 
174 Fukuyama 1992, 34. 
175 Coe & Wilber 1985, 2. 
176 Coe & Wilber 1985, 2-3. 
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Schumpeterin demokratiateorian lähtökohtana oli neoklassinen malli hintakilpailusta (neoclassical 

model of price competition): aivan kuten markkinataloudessa yrittäjien täytyy kilpailla markkinoilla 

pärjätäkseen, tulee tulevien poliittisten johtajien kilpailla demokratioissa äänestäjien antamista 

äänistä. Pohjimmiltaan kyse ei ole kuitenkaan siitä, kuka edustaa kansan tahtoa tai ajaa sen asioita 

parhaiten. Demokratiassa tärkeintä on saada myytyä tuote – demokratian tapauksessa tuotteena voi 

pitää valituksi tulevien päättäjien tekemiä valtiollisia päätöksiä – vaihdossa äänestäjien antamia ääniä 

vastaan.177 Schumpeterin käsitys demokratiasta on taloustieteellisesti värittynyt ja hän pyrkii 

samaistamaan demokratian toiminnan kapitalistiseen markkinatalouteen. Hän jäsentää myös 

taloudesta riippumatonta yhteiskunnallista keskustelua taloudesta peräisin olevin metaforin: vaalit 

kuvastavat markkinoita, joilla äänien muuttaminen päätöksiksi tapahtuu.  

Kuten jo ensimmäisessä pääluvussa Schumpeterin ideologisuutta pohdittaessa totesin, Schumpeteria 

on hyvin vaikea lokeroida minkään tietyn yksittäisen ideologian puolestapuhujaksi. Hänen 

monisyisessä ajattelussaan voidaan erottaa niin konservatiivisia, liberaaleja kuin myös 

marxilaisuudelle ominaisia aineksia. Osa Schumpeteria tutkineista kirjoittajista on katsonut 

Schumpeterin pyrkineen miellyttämään kaikkia, ja siksi mukauttaneen ajatteluaan suhteessa 

seuraansa ja keskustelukumppaneihinsa.178 Mielestäni kyse oli kuitenkin enemmänkin siitä, että 

Schumpeter oli realisti, eikä esittänyt näkemyksiään sosialismin tulemisesta vääjäämättömänä 

tapahtumana. Se, että Schumpeter piti ensimmäisen maailmansodan poliittisten mullistusten johdosta 

demokraattista sosialismia todennäköisenä vaihtoehtona liberaalin demokratian seuraajaksi, oli 

perusteltu arvio. Se, että Schumpeter katsoi sosialistien itse hylänneen ajatuksen taloudellisesta 

demokratiasta heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen,179 vaikutti varmasti siihen, ettei Schumpeter 

enää vuonna 1942 CSD -teoksen julkaisun aikaan pitänyt sitä enää niinkään vakavasti otettavana 

vaihtoehtona. 

Liberaalien demokraattisten arvojen voittokulku taloudellisessa ajattelussa, eli niin sanottu vapaa 

markkinatalous, on Fukuyaman mukaan tuottanut aiempaa korkeamman aineellisen hyvinvoinnin 

tason myös useissa sellaisissa maissa, jotka toisen maailmasodan seurauksena kärsivät köyhyydestä. 

Pitkälle kehittynyt teollisuusyhteiskunta ei kuitenkaan automaattisesti johda poliittiseen vapauteen: 

markkinatalous ei aina ole ollut seurausta poliittisista vapauksista. Löydettävissä on myös 

                                                           
177 Although political elites must in some minimal sense be responsive to voters on this view, democracy is not 
fundamentally about representation; It is about selling a product – governmental output – in exchange for votes. 
Shapiro & Hacker-Gordón 1999, 4. 
178 Swedberg 1991a, 16, 56-57, 60. 
179 Noted that the socialists themselves had abandoned ”industrial or economic democracy” as early as 1919 when the 
German coal commission chaired by Karl Kautsky had unanimously condemned the idea that managers of plants 
should be elected by workingmen. Schumpeter 1962. 
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esimerkkejä siitä, että autoritaarisesti hallituissa valtioissa on saavutettu voimakkaampaa 

talouskasvua kuin läntisissä demokratioissa. Vaikka taloudellisesti kehittyneemmät maat ovat 

menestyneimpiä demokratioita, se ei yksinään voi selittää demokratiaa historian ilmiönä. Ihminen ei 

koskaan ole pelkästään taloudellinen toimija.180 Tällä Fukuyama viittaa Hegelin teoriaan, jonka 

mukaan ihminen janoaa oman asemansa tunnustamista – ihmisellä on ihmisyyteen liittyvä arvo. Kun 

jokainen kansalainen tunnustaa vastavuoroisesti toistensa arvon, tunnustaa valtio tuon arvon 

myöntämällä oikeuksia kansalaisilleen.181  

Schumpeterin teorian mukaan kapitalismi ja demokratia ovat toisissaan historiallisin sitein kiinni, 

mutta siitäkin huolimatta kapitalismi oli muuttamassa sosialismiksi. Monet yhteiskunnallisesti 

suuntautuneet tutkijat, olivat kuitenkin sitä mieltä, että sosialismi ei missään tapauksessa voi olla 

järjestelmänä yhteensopiva demokratian kanssa. Schumpeter kuitenkin ratkaisi tämän 

yhteensopivuusongelman muotoilemalla demokratiakäsityksensä sellaiseksi, että se on 

käyttökelpoinen ja käytännöntasolla mahdollinen kumman tahansa talouspoliittisen järjestelmän, eli 

niin kapitalismin kuin sosialisminkin kanssa. Osa Schumpeter -tutkijoista on kuitenkin määrittänyt 

oman tutkimuksensa ja sen kohteen niin kapeasti, että se on sulkenut ulkopuolelleen joko 

Schumpeterin taloustieteellisen tai yhteiskunnallisen ajattelun, eikä siksi ole kyennyt ottamaan hänen 

ajatteluansa kokonaisuutena huomioon. Mielestäni Schumpeterin kapitalismia koskevat väitteet 

saavat todellisen merkityksensä vasta kun ne ymmärretään osana teoreettista rakennetta, johon 

olennaisena osana kuuluu Schumpeterin määrittelemä käsitys demokratiasta, jota tutkin seuraavassa 

pääluvussa.  

  

                                                           
180 Fukuyama 1992, 14-16. 
181 Hegeliläinen käsitys eroaa anglosaksisesta käsityksestä: tunnustuksen saaminen on ikään kuin toissijainen tavoite, 
joka on alisteinen oman edun tavoittelulle. Tarkemmin Fukuyaman tulkinnasta Hegelin teoriaan ihmisyyden arvoon 
liittyen ks. Fukuyama 1992, III Taistelu tunnustetusta asemasta -pääluku. Fukuyama 1992, 18-19.   
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3. Demokratia 
 

Demokratiaa arvostetaan, vaikka aikojen saatossa demokratian merkitys käsitteenä on hämärtynyt, 

eikä ole lainkaan itsestään selvää, mihin sillä viitataan. Demokratia ei ole yksiselitteinen käsite, vaan 

se kuvailee erinäisiä demokratian malleja, minkä lisäksi se kätkee taakseen erilaisia normatiivisia eli 

arvottavia merkityksiä.182 Demokratiateoriat siis sekä kuvailevat demokratian keskeisiä periaatteita 

ja toimintatapoja, että esittävät oman normatiivisen käsityksensä siitä, mikä demokratiassa on 

arvokasta. Tutkimuskohteena demokratia kehittyy lakkaamatta niin maailmanlaajuisesti kuin myös 

vakiintuneidenkin demokratioiden sisällä, samalla haastaen nykyiset demokratiaan liittyvät 

käsityksemme. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana demokratia on levittäytynyt kauas 

eurooppalaisilta alkujuuriltansa, mikä on luonut käsityksen liberaalin demokratian voittokulusta. 

Schumpeterin demokratiateoriasta puhuttaessa tutkijat ovat olleet jopa harvinaisen yksimielisiä sen 

suhteen, että Schumpeter onnistui Capitalism, Socialism and Democracy -teoksensa alkuperäisessä 

painoksessa ilmestyneillä viidellä pääluvulla luomaan pohjan kokonaiselle demokratian 

teoriasuuntaukselle. Ennen vuotta 1942 ilmestynyttä teostansa Schumpeterin ei ole katsottu juurikaan 

filosofioineen yhteiskunnallisista tai poliittisista teemoista – CSD seisoo ikään kuin yksittäisenä, 

mutta ansiokkaana panoksena demokratian historiassa. Hänen demokratiakäsitystänsä on nimitetty 

elitistiseksi minimidemokratiaksi. 

Edellisessä kapitalismia käsittelevässä pääluvussa tutkin Schumpeterin kapitalismiin liittyvää 

ajattelua todetakseni, että Schumpeterin mukaan kapitalismi kulki kohti loppuaan. Teorian mukaan 

kapitalismi oli muuttumassa demokraattiseksi sosialismiksi, joskaan se ei ollut Schumpeterin 

edustamasta konservatiivisesta näkökulmasta toivottava asiantila. Tässä tutkielmassa Schumpeterin 

elitistinen minimidemokratiateoria ymmärretään suhteessa hänen kapitalismia käsittelevään 

teoriaansa. Aiemmat Schumpeterin demokratiateoriasta kiinnostuneet tutkijat ovat käsittäneet hänen 

elitistisen demokratiakäsityksensä pelkästään staattisena institutionaalisena järjestelynä, jolloin 

käsitys demokratiasta on jäänyt auttamatta melko kapeaksi. Tutkielmassani osoitan, että 

Schumpeterin demokratiateoria sisältää kuitenkin ajatuksen demokratiasta historiallisena 

taipumuksena, joka johtaa sosiaaliseen muutokseen. Myös valtiotietelijä ja apulaisprofessori John 

Medearis on vuonna 2001 ilmestyneessä teoksessaan Joseph Schumpeter’s Two Theories of 

                                                           
182 Setälä 2003, 9-10. 
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Democracy kehittänyt ajatusta Schumpeterin demokratiateoriasta laajempana historiallisena 

ilmiönä.183  

Demokratiaa käsittelevä pääluku jakaantuu kahteen osaan: ensimmäisessä alaluvussa 3.1 

hahmottelen, millaiseksi Schumpeter määritteli demokratian sen kapeammassa merkityksessä 

elitistisenä päätöksenteon metodina. Samalla pohdin hänen demokratiakäsityksensä reunaehtoja ja 

merkitystä: teoriallaan Schumpeter halusi kuvata nimenomaan demokratian luonnetta ja 

demokraattisen hallitusmuodon rajallisuutta.184 Alaluku jakaantuu kahteen osioon, joissa 

ensimmäisessä pohdin kansanvaltaa sekä yhteisen hyvän mahdollisuutta ja toisessa Schumpeterin 

taloustieteellisesti värittynyttä ihmiskuvaa. 

Sen sijaan, että tyytyisin tutkimaan demokratiaa pelkästään päätöksenteon metodina, hahmotan 

alaluvussa 3.2 Schumpeterin demokratiakäsityksen aiempaa laajemmassa mittakaavassa 

historiallisena muutoksena. Schumpeterin demokratiateorian juuret ovat havaittavissa jo hänen 

ensimmäisen maailmansodan aikaisissa poliittisissa muistioissaan. Koska pelkästään historiallinen 

konteksti ei riitä selittämään tietyn idean syntyä, erotan Schumpeterin ajattelusta myös näkökulmia, 

jotka viriävät hänen henkilökohtaisesta kokemusmaailmastaan. Demokratia muutoksena -alaluku on 

jaettu löyhästi kahteen jaksoon, joiden myötä katson Schumpeterin demokratiaa koskevan ajattelun, 

kuten myös ympäröivän yhteiskunnan poliittisten mielialojen, muuttuneen. Ensimmäinen ajanjakso 

ajoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaan, jolloin Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian tilanne oli 

äärimmilleen jännittynyt. Toisena vedenjakajana Schumpeterin ajattelussa erotan 1930-luvun 

suurlaman, jolle leimallista oli Keynesin talouspoliittinen New Deal -ohjelma.185 

 

3.1 Demokratia päätöksenteon metodina 

 

The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political 

decisions in which individual acquire the power to decide by means of a competitive 

struggle for the people’s vote.186 

Schumpeterille demokratia on institutionaalinen järjestely, jonka avulla poliittisia päätöksiä tehdään. 

Demokratia on päätöksenteon metodi, jossa valtaan haluavat poliitikot kilpailevat vaaleissa ihmisten 

                                                           
183Ks. esim. Medearis 2001, 3-4.  
184 Medearis 2001, 99. 
185 Myös Medearis liittää Schumpeterin poliittiseen ajatteluun historiallisia kausia, joita oma jaotteluni hyvin löyhästi 
mukailee. Medearis 2001, 16. 
186 Schumpeter 2008, 269. 
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äänistä.187 Poliittista valtaa havittelevat yksilöt järjestäytyvät poliittisten puolueiden taakse ja 

äänestäjien osaksi jää säännöllisin aikavälein valita itselleen edustajat ja näin valtuuttaa hallitukset 

toimintaansa.188 Kuten mainittu Schumpeterin on katsottu muodostaneen demokratiaa koskevan 

teoriansa nimenomaan CSD -teoksessaan. Muun muassa sosiologi Richard Swedberg toteaa, että 

teoksen demokratiaa koskevat muutamat pääluvut ovat käytännössä ainoat Schumpeterin poliittista 

teoriaa käsittelevät tekstit.189 

Edustuksellisen demokratian peruskivet valettiin 1700-luvulla Jean-Jacques Rousseaun toimesta. 

Hän korvasi ajatuksen siitä, että jokainen voisi vuorollaan hallita ja olla hallittavana, ajatuksella 

yleistahdosta. Tähän liittyi demokratian edustuksellisuus: lainsäätäjän tehtävänä oli toimia 

toteuttaakseen ja muotoillakseen kansan yleistahto poliittiseksi toiminnaksi. Antiikin suora ja välitön 

demokratia ei enää muuttuvassa maailmassa ollut ajankohtainen, eikä alati kasvavan väestön myötä 

käytännössä mahdollinenkaan, mikä synnytti kuvatun kaltaisen edustukselliseen vaalijärjestelmään 

perustuvan klassisen demokratiakäsityksen.190 Demokratiasta puhuessaan ja sitä kritisoidessaan 

Schumpeter viittasi juuri tähän klassiseen demokratiateoriaan, joka on 1700-luvulla kehittynyt 

muunnelma alkuperäisestä antiikin välittömästä demokratiasta. 

Demokratia ja sen merkitys on aikojen saatossa ollut jatkuvassa muutoksessa, ja sen toimivuus on 

kyseenalaistettu eri aikoina erilaisista syistä. Schumpeter ylenkatsoi klassista demokratiateoriaa, 

koska se ei hänen mukaansa kuvannut oikeastaan millään tavalla todellisuutta. Schumpeterin oma 

minimalistinen demokratiateoria sen sijaan tavoitteli vallitsevan todellisuuden kuvaamista. Hänen 

demokratiateoriansa päämäärä oli pelastaa demokratia täydelliseltä epäonnistumiselta, johon 

epärealistinen ja vääristynyt käsitys sen merkityksestä välttämättä johtaisi.191 Schumpeter ei ollut 

ainoa klassista demokratianäkemystä tutkinut ja pohtinut, joka on lopputuloksena todennut etenkin 

klassisen demokratianteorian olevan vain hyvin heikosti sidoksissa todellisuuteen. Esimerkiksi 

Schumpeterin demokratiateoriaakin kommentoinut Robert Dahl pitää demokratiaa ylipäätään 

pelkkänä ideaalina. Todellisesta demokraattisesta hallintomuodosta puhuttaessa Dahl puhuu 

polykratioista, ”koska mikään olemassa oleva järjestelmä ei ole demokraattinen”.192 

                                                           
187 Ibid. 
188 Held 2006, 142. 
189 Tässä tutkielmassa on käytetty tutkimuskirjallisuutena useita teoksia, joissa Schumpeterin demokratiateoriaa on 
tulkittu kapea-alaisesti vain elitistisenä demokratiateoriana äänestämisestä, muun muassa Held, Stolper, Swedberg ja 
Macpherson. Medearis 2001, 10; Swedberg 1991a, 60; Macpherson 1977, 77. 
190 Shapiro & Hacker-Górdon 1999, 2. 
191 Schumpeter 2008, 269. 
192 Dahl 1971, 8; Dahl 1989, 177. 
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Demokratiaa arvostetaan, koska se samaistetaan hyvinä ja positiivisina pidettyihin ilmiöihin; 

demokratian uskotaan muuttaneen ja yhä muuttavan maailman paremmaksi vähentämällä 

epäoikeudenmukaisuutta ja suoranaista sortoa. Lisäksi sillä nähdään olevan tärkeä rooli sotien 

ehkäisemisessä, vapauden lisäämisessä ja toisaalta myös vaurauden tuottamisessa. Kuitenkin 

demokratia tuottaa usein pettymyksen ideaalisen demokratian kohdatessa poliittiset realiteetit, joihin 

sen on mukauduttava. Voidaan sanoa, että jo antiikin aikoina demokratia on elänyt vahvemmin siitä 

kirjottaneiden filosofien kirjoituksissa kuin todellisessa poliittisessa elämässä.193  

Schumpeter määrittelee demokratialla olevan pääasiassa välineellinen arvo. Demokratia ei ole 

hänelle päämäärä sinänsä, eikä hän samaista demokratiaa hyvään tai oikeaan. Demokratia kyllä 

tuottaa päätöksiä, mutta niiden hyvyyteen Schumpeter ei ota teoriassaan kantaa:  

Democracy is a political method, that is to say, a certain type of institutional 

arrangement for arriving at political – legislative and administrative – decisions and 

hence incapable of being an end in itself, irrespective of what decisions it will produce 

under given historical conditions.194 

Schumpeterin ajattelua voidaan tulkita demokratiaan kohdistettuna konservatiivisena kritiikkinä. 

Näin ollen sen voi katsoa kuuluvan 1800-luvun puolivälin paikkeilla vahvistuneeseen 

konservatiiviseen traditioon, joka vastusti massojen demokratisoitumista. Traditioon voidaan lukea 

muun muassa Alexis de Tocqueville ja Max Weber, joita yhdistää muihin tradition edustajiin jaettu 

suhtautuminen demokratiaa kohtaan. Demokratisoituminen sai konservatiivit nousemaan 

takajaloilleen ja tämä puolustuksellinen asema johti konservatiivileirissä ajatukseen, että demokratia 

tuli kesyttää. Kesyttäminen tapahtui nimenomaan eliittien avulla. Konservatiiviajattelijat eivät 

sinänsä kuitenkin tietoisesti pyrkineet muodostamaan uutta koulukuntaa.195  

Juuri ennen CSD:n julkaisua Schumpeter piti Lowell Institutessa luentosarjan, jossa hän käsitteli 

kapitalismin muuttumista demokraattiseksi sosialismiksi turvautuen jälleen lääkärivertaukseen: 

”tohtori voi ennustaa flunssan pahimmillaan kehittyvän keuhkokuumeeksi – mutta kuten sanoin, 

flunssan ei tarvitse merkitä keuhkokuumetta”. Keuhkokuumeella viitattiin demokraattiseen 

sosialismiin, johon siirtymisen Schumpeter itse oletti tapahtuvan. Lääkkeeksi Schumpeter tarjosi 

konservatismia, sillä hän katsoi, että yhteiskunnan rakenteen muuttamisen kapitalistisesta 

markkinayhteiskunnasta sosialistiseksi demokratiaksi tapahtuisi näin mahdollisimman pienin 

                                                           
193 Shapiro & Hacker-Gordón 1999, 1-2. 
194 Schumpeter 1962, 242. 
195 Medearis 2001, 4-5. 
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vahingoin.196 Schumpeter määritteli konservatismin kykenevän säilyttämään inhimilliset arvot 

siirryttäessä demokraattisen konservatismiin. Myös hänen demokratiateoriaansa tutkittaessa on siis 

otettava huomioon, että se on ymmärrettävä suhteessa Schumpeterin ideologiseen perspektiiviin. 

Oman näkemyksensä mukaisesti Schumpeter oli konservatiivi. Hän oli ensimmäisen maailmansodan 

alkupuolella ollut Itävalta-Unkarin konservatiivipiirien neuvonantaja – kenties kysymättä ja 

pyytämättä – ja lisäksi hän oli pyrkinyt muun muassa perustamaan Itävaltaan konservatiivipuolueen.  

Konservatiivit, Schumpeter mukaan lukien, eivät yleensä puhu vapaudesta sen liberaalissa 

merkityksessä. Heille vapaus merkitsee ennemminkin laillista vapautta, jota ihminen voi toteuttaa 

tietyn perinteiden ja laillisuusperiaatteen määrittämän kehikon sisällä. Lait ovat luotu turvaamaan 

ihmisten omistusoikeudet ja sitä kautta suojella ihmistä osana lähiyhteisöään kuten perhettään.197  

Vapauden ongelmaa on yhteiskuntatieteiden parissa käsitelty laajasti ja yksi merkittävimmistä 

vapauden ongelmasta teorioineista on brittiläinen filosofi ja aatehistorioitsija Isaiah Berlin (1909-

1997). Berlin piti vuonna 1957 kuuluisan luentonsa ”Two Concepts of Liberty” tullessaan valituksi 

sosiaalisen ja poliittisen teorian professoriksi. Luennossa hän pohtii negatiivista ja positiivista 

vapauskäsitystä, jotka hänen mukaansa ovat muokanneet ihmiskunnan historiaa huomattavasti ja 

tulevat myös tulevaisuudessakin niin tekemään. Aatehistorioitsijat ovat erottaneet satoja eri 

merkityksiä vapaudelle.198 Tutkielmani kannalta niistä erityisen käyttökelpoisia juuri nämä kaksi 

Berlinin esille nostamaa käsitystä. 

Käsitykset vapaudesta voidaan siis jakaa karkeasti kahtia. Klassisen liberalismin on katsottu 

sitoutuneen negatiiviseen vapauskäsitykseen, vapauteen jostakin. Yksinkertaistaen, kun yksilöön ei 

kohdistu ulkoa tulevaa pakkoa, hän on silloin vapaa. Valtion sekaantumisen yksilön elämään on 

katsottu loukkaavan yksilön perusoikeuksia. Liberalistinen käsitys vapaudesta on lähes kaikkina 

aikoina ollut tiiviisti kytköksissä varallisuuteen ja omistamiseen.199 

Negatiivisen vapauden vastapari on positiivinen vapauskäsitys, vapaus johonkin. Positiivinen 

vapauskäsitys edellyttää, että ihmisellä on vapaus itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Positiivinen vapaus on negatiivista vapautta selkeämmin aiheuttanut myös koulukuntien sisäisiä 

jakolinjoja: useimmat sosialismin eri koulukunnat ovat sitoutuneet positiiviseen vapauskäsitykseen, 

mutta vain osa liberaaleista on ollut valmis hyväksymään itsensä toteuttamiseen ja menestykseen 

liittyvän tavoitteen, koska se mahdollisesti merkitsisi valtion otteen ulottamista yksilön 
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elämänpiiriin.200 Schumpeterin kielteisestä suhtautumisesta demokratiaa kohtaan voi mielestäni 

perustellusti päätellä hänen vapauskäsityksensä olevan lähinnä negatiivista vapauskäsitystä: 

vapauden toteutumisen kannalta ei sinänsä ole välttämätöntä, että ihminen saa mahdollisuuden 

osallistua poliittiseen päätöksentekoon. 

Vapauskäsityksestä puhuttaessa on oleellista kuitenkin huomata, että nykyisenkaltainen käsitys 

yksilönvapaudesta on suhteellisen uusi, eikä sille ole esimerkiksi antiikin demokratiakäsityksessä 

asetettu juurikaan painoarvoa. Yksilönvapaus keskeisenä ihanteena on siis syntynyt vasta 

demokratisoituneiden länsimaiden myötä. Berlin huomauttaa ”Two Concepts of Liberty” 

luennossaan, että demokratia hallintusmuotona voi itseasiassa viedä kansalaisiltaan sellaisia 

vapauksia, joita muun tyyppinen yhteiskunta saattaisi kansalaisilleen sallia. Valistunut itsevaltias voi 

halutessaan antaa kansalaisilleen laajat yksilönvapaudet. Siksi Berlinin mukaan ei voida suoraan 

sanoa, että yksilönvapaudet ja kansanvalta liittyisivät erottamattomasti toisiinsa, vaikka voidaan 

perustellusti olettaa kansanvallan turvaavan kansalaisvapaudet muita järjestelmiä varmemmin. Näin 

ollen etenkin liberaalit ajattelijat ovat usein sitoutuneet juuri kansanvaltaan. Usein negatiiviseen 

vapauskäsityksen puolestapuhujat katsovat, että positiivista vapauskäsitystä käytetään usein vain 

verhoamaan todellinen hirmuvalta vapauden kaapuun.201  

Yhdyn Medeariksen esittämään ajatukseen, jonka mukaan vuosien 1930-luvun suurlamaa 

seuranneina vuosina liberaalien kapitalistiseen markkinatalouteen perustuvien yhteiskuntien 

muuttuminen sosialistisiksi demokratioiksi painoi Schumpeterin mieltä jatkuvana huolena. Huolensa 

Schumpeter sanoitti CSD -teokseensa, jossa hän nimenomaisesti katsoi, että demokratisoituminen oli 

tärkein yhteiskunnallinen tekijä, joka vauhditti sosialistisen demokratian leviämistä ja juurtumista.202 

Schumpeter oli uumoillut sosialismin voittoa jo valtionvarainministerikaudellaan ja maailmansotien 

välinen aika oli vahvistanut hänen oletuksiaan. 

Vuonna 1949 kirjoittamassaan kolmannen englanninkielisen CSD -painoksen esipuheessa 

Schumpeter kommentoi Iso-Britannian poliittis-taloudellista tilannetta todeten, että edes 

konservatiivipuolue ei ole vakavasti otettavalla tavalla ja moraalin vaatimalla kiihkeydellä pyrkinyt 

vastustamaan demokraattisen sosialismin leviämistä Englannissa. Työväenpuolueen hallituskaudella 

teollisuutta on Iso-Britanniassa alettu viime vuosina parlamentaarisen demokratian keinoin 

sosialisoida. Parlamentaariseen demokraattiseen järjestelmään ja sille ominaiseen äänestystapaan 

liittyy hänen mukaansa kiinteästi se, että asteittainen sosialisoiminen on välttämätöntä. Hänen CSD -
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teoksessa kuvaamansa demokraattinen vaalitapa, jossa hallituksen muodostavat kilpailullisista 

vaaleista voittajina selviytyneet, todistaa sosialismin ja demokratian olevan toistensa kanssa 

yhteensopivia. Schumpeterin mielestä oli käynyt selväksi, että minimidemokratialla ei ole tässä 

suhteessa mitään tekemistä vapauksien kanssa: se kykenee vain vaivoin turvaamaan sanan- tai 

lehdistönvapauden. Kuitenkin ilmeistä on myös, että demokratia ja sosialismi vaikuttavat olevan 

yhteensopivia, aivan kuten Schumpeter oli olettanut.203 Schumpeter lähestyy Iso-Britannian tilannetta 

taloustieteellisestä näkökulmasta: hänen ensimmäisessä vuonna 1942 ilmestyneessä CSD -

painoksessa diagnosoimansa demokraattisen sosialismin maailmanvalloitus on edennyt ja vienyt 

mukanaan kapitalismillejärjestelmälle ominaiset vapaudet, joista taloustieteilijälle erityisen tärkeitä 

ovat investointioikeus, kuluttajan valinnanvapaus sekä ammatinvapaus. 

Vapaus ei ole perinteisessä konservatismissa mikään absoluuttinen arvo, vaan sen määrittää 

ympäröivä yhteisö. Vapautta ei voida saavuttaa sallimalla kaikkien ottaa osaa poliittiseen prosessiin, 

vaikka muun muassa sosialistit ovat erheellisesti näin pyrkineet tekemään. Konservatiivit eivät 

periaatteellisella tasolla ole useinkaan kokeneet sympatiaa demokratiaa kohtaan: sen on katsottu 

tappavan järjellisen poliittisen elämän ja johtavan vääjäämättä despotismiin ja vapauden 

menettämiseen.204 Schumpeterin voi siis diagnosoida olevan vakaumuksellinen kapitalismin 

puolestapuhuja, mutta ei missään nimessä poliittisen demokratian ihailija. 

Schumpeter kritisoi Iso-Britanniassa vallinnutta sotatalouden voimistamaa myötämielistä asennetta 

valtiollisen keskusjohdon toteuttamaa taloudellista suunnittelua kohtaan: pelko kohdistui siihen, että 

suunnittelun kautta totalitaristiset ideat saisivat jalansijaa läntisissä demokratioissa.205 Schumpeterille 

vapauden riittävä määritelmä on pakottamisen puuttuminen, mikä vähintäänkin periaatteellisella 

tasolla tarkoittaa sitä, että negatiivinen vapaus voi toteutua myös autoritaarisessa poliittisessa 

järjestelmässä siinä missä muuallakin. Demokratia Schumpeterin kuvailemassa muodossa 

päätöksenteon metodina ei siis sulje pois myöskään yhteensopivuutta esimerkiksi sosialismin kanssa 

tai jopa epädemokraattisen fasistisen poliittisen järjestelmän kanssa. 
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3.1.1 Kansanvalta ja yhteinen hyvä 

 

Athenian democracy was marked by a general commitment to the principle of civic 

virtue: dedication to the republican city-state and the subordination of private life to 

public affairs and the common good. ’The public’ and ’the private’ were interwined.206 

Demokratian kehitys historiallisena ilmiönä ulottaa juurensa antiikkiin asti. Antiikin demokratialle 

oli leimallista kansalaisten välitön osallistuminen hallintoon: heidän elämänsä, ja jopa mahdollinen 

kuolemansa, oli symbioosissa kaupunkivaltion harjoittaman päätöksenteon kanssa. Perimmäiseltä 

merkitykseltään demokratia tarkoittaa kansanvaltaa (rule of the people): jokaisen kansalaisen, joka 

valtaa pääsi käyttämään, ääni oli samanarvoinen. Traditiosta kumpuaa myös nykyisin liberaaleissa 

demokratioissa käytössä oleva yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Kansalaisuuden määritteleminen on 

ollut tiukasti rajoitettua niin antiikin Kreikassa kuin myös demokratian myöhemmissäkin 

sovellutuksissa.207 Antiikin Kreikassa vieraspaikkakuntalaiset ja naiset olivat suljettu äänioikeuden 

ulkopuolelle. Myös ikä, sukupuoli ja varallisuus ovat olleet laillisia syitä äänioikeuden ulkopuolelle 

jättämiseen.208 Kun demokraattisia käytäntöjä alettiin soveltaa laajemmin Länsi-Euroopassa, 

edustuksellisuus nousi yhdeksi demokratian tärkeimmistä piirteistä. Antiikin suoran demokratian 

sijaan päätösvalta siirrettiin kansan valitsemille edustajille vaaleissa tapahtuvan äänestämisen kautta. 

Vaaleista tuli demokratian tärkein työväline. 

Klassinen demokratiakäsitys aiheutti Schumpeterille kuitenkin huomattavaa päänvaivaa. Klassisen 

demokratian silmiinpistävimpänä ongelmana hän piti sitä, että teorian mukaan kansalla on 

rationaalinen mielipide jokaiseen demokratiassa esille nousevaan kysymykseen. Kansa valitsee 

itselleen edustajat, jotka huolehtivat, että kansan mielipide tulee päätöksenteossa kuulluksi. Kansa 

itse on siis keskeinen ongelma Schumpeterille. Näin ollen hän muotoilemassaan elitistisessä 

demokratiakäsityksessä katsoi, että kansan tehtävä ei ole valita itselleen edustajia, vaan kansan rooli 

on, ei enempää eikä vähempää, kuin tuottaa hallitus. Täten johtajuuden hyväksyminen on 

äänestäjäkunnan tärkein tehtävä.209 Silloin kun demokratia samaistetaan liberaalissa demokraattisessa 

valtiossa tapahtuvaan päätöksentekoon, on vaalien merkitys erityisen korostunut.210 Schumpeter 

                                                           
206 Held 2006, 14. 
207 Sartori 1987a, 21-25; Sartori 1987b, 280-281. 
208 Setälä 2003, 19. 
209 Schumpeter 2008, 269, 273. 
210 Liberaali demokratia määritellään yksilön perusoikeuksien suojaamiseen tähtäävään hallitusmuotoon, jossa 
säännöllisillä vaaleilla valitut päättäjät edustavat kansaa ja hallituksen toimivaltaa rajoitetaan perustuslaillisesti. Ks. 
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kääntää siis klassisen demokratiateorian päälaelleen tehden vaaleista ja niissä äänestämisessä 

ensisijaisen päämäärän kansan tahdon toteuttamiseen nähden. 

Schumpeterille demokratia on metodi, jossa äänestämisen kautta tapahtuvalla osallistumisella on 

tärkeä rooli demokratian ytimenä. Yleensä demokratiaa ei kuitenkaan ole ymmärretty pelkästään 

päätöksenteon metodina, vaan lisäksi demokratialla on ajateltu olevan kaksoismerkitys ideaalina, 

johon yhteiskunnassa tulisi pyrkiä.211 Schumpeter ei kuitenkaan näe demokratialla sosiaalista 

merkitystä.212 Medearis huomauttaakin, että demokratian sosiaalisen merkityksen sivuuttaminen 

merkitsee Schumpeterin demokratiakäsityksen riisumista yleisesti demokratiaan liitetyistä 

uskomuksista ja ideaaleista.213 Demokraattisuuden takeeksi riittää, että kansa saa mahdollisuuden 

äänestämällä valtuuttaa poliittiset päättäjät virkoihinsa.214 Schumpeterin päätöksentekoon liittyvää 

demokratiakäsitystä on kutsuttu minimidemokratiaksi juuri siitä syystä, että se ei sisällä ajatusta 

demokratian ideaalisuudesta ja toisaalta siinä kansalle annetaan kovin vaatimaton rooli. 

Democracy does not mean and cannot mean that the people actually rule in any obvious 

sense of the terms ”people” and ”rule”. Democracy means only that the people have 

the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them.215 

Koska Schumpeterin demokratiakäsityksen mukaan valta ei ole kansalla, on hänen 

demokratiateoriaansa kutsuttu elitistiseksi. Elitismi viittaa käsitteenä yhteiskunnalliseen tai 

poliittiseen valta-asemaan tai sitä kannattavaan suuntaukseen.216 Schumpeterille demokraattinen 

päätöksenteko ei merkinnyt sitä, että äänestäjillä olisi tosiasiassa mahdollisuutta hallita itseään. 

Ihmiset ovat aina hierarkiassa ylempänä olevien johdettavina, ja ihmisillä voi olla päätäntävaltaa 

korkeintaan siihen, kenet he hyväksyvät itseään johtamaan. Tämäkin kuitenkin tapahtuu vaalien 

kautta hyvin rajatussa merkityksessä niin, että vaaleissa ehdolle asettuvat ehdokkaat voivat tulla 

kansan valitsemiksi tai hylkäämiksi. Käytännössä Schumpeterin demokratiateoriassa kansa ei ole 

vallassa tai hallitse, vaan demokratiassa poliitikko hallitsee.217 Kysymys kuuluukin, missä määrin 

äänestäjä osaa havaita ja tulkita faktoja, joiden pohjalta hän joutuu vetämään johtopäätöksiä ja 

valitsemaan eliittiä edustavan poliitikon itseään hallitsemaan. 
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Schumpeterille demokratia ei siis tarkoittanut kansanvaltaa, vaan demokratiassa valta oli käytännössä 

poliitikoilla. Kansan valta ja rooli oli kovin rajallinen, sillä sen tehtävä oli vain säännöllisin väliajoin 

äänestää poliitikot valtaan. Politiikka on ura muiden joukossa. Usein poliitikot epäonnistuvat ajamaan 

heidät valinneen kansan, tai kapeammin oman yhteiskuntaluokkansa, etua. Yksi asia on kuitenkin 

selvää – poliitikot ajavat ensisijaisesti omaa etuaan.218 Vaikka ajatus kuulostaa kyyniseltä Held 

tulkitsee Schumpeterin tarkoittavan tällä sitä, että olisi vilpillistä väittää poliittisia päätöksiä ohjaavan 

ajatuksen yhteisestä hyvästä, kun päätöksiä tekevät oman etunsa ensimmäiseksi asettavat poliitikot.219 

Kansa voi vaikutta poliitikon päätöksiin lähinnä vain sillä, että vastoin kansan tahtoa toimiva 

poliitikko ei tule valituksi seuraavissa vaaleissa. 

Etenkin osallistuva demokratia on näyttäytynyt uhkakuvana konservatiiveille, sillä demokratiassa itää 

vallankumouksen siemen. Ihmiset eivät ole kykeneviä hallitsemaan, vaan he tarvitsevat hallitsevan 

eliitin johtamaan itseään. Ajatus kansan suvereeniudesta oli konservatiiveille liikaa, sillä se käänsi 

luonnolliset valtasuhteet päälaelleen: hallitsijasta tuli ikään kuin kansan alamainen tai heidän 

nimissään valtaa käyttävä välikäsi. Vapaus ei siis voi syntyä demokratian, vaan auktoriteetin kautta. 

Mitä lähemmän nykyaikaa tullaan, myös konservatiivipiireissä on alettu hyväksyä demokratia, 

ainakin silloin kun demokratialla tarkoitetaan rajattua ja ylhäältä kontrolloitua edustuksellista 

demokratiaa. Demokratia voisi siis toteutua myös ilman, että jokaisella olisi äänivaltaa: aviomies voi 

edustaa vaimoaan, työnantaja työntekijäänsä ja lukutaitoinen lukutaidotonta.220 Schumpeterin 

konservatiivisuus tulee ilmiselvästi läpi hänen demokratiakäsityksestänsä, jonka mukaisesti hän 

hyväksyy demokratian sen kapeassa merkityksessä päätöksenteon metodina. Todellista valtaa hän ei 

silti luota kansan käsiin, vaan poliitikko muotoilee politiikan sisällön valituksi tultuaan. 

Taloustieteellistä peliteoriaa soveltava amerikkalainen valtiotieteilijä William Riker päätyi vuonna 

1982 julkaistussa teoksessaan Liberalism against Populism erottamaan toisistaan liberaalin ja 

populistisen teorian äänestämisestä. Kiista siitä, mitä demokratia on ja miten se tulisi määritellä 

kulminoituu käsitykseen demokratiaan liitetystä tasa-arvosta. Loputon kamppailu oikeasta tasa-

arvomääritelmästä taas johtaa väistämättä pohdintoihin kansanvallan merkityksestä. Kansan tulee 

demokratian määritelmän mukaisesti valita, mutta miten? Rikerin sosiaalisen valinnan teoria tutkii 

demokratiaa nimenomaan metodina, kuten esimerkiksi äänestämisenä vaaleissa, jonka avulla ihmiset 

voivat kollektiivisesti tehdä valintoja erilaisten mahdollisuuksien välillä.221 Setälän mukaan Rikerin 
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teoriassa yhdistyy ajatus äänestyskäyttäytymisen suhteesta negatiiviseen ja positiiviseen 

vapauskäsitykseen.222 

Ilmiönä demokratia ei varhaisimmissa muodoissaankaan ole kyennyt toimimaan ideaalinsa 

mukaisesti, eivätkä demokratian lopputuloksetkaan ole usein täyttäneet niille asetettuja odotuksia.223 

Käsitteenä demokratia on tulkinnanvarainen, ja se on kehittynyt pitkälle alkuperäisestä 

merkityksestään. Lähtökohtaisesti alkuperäisessä merkityksessään demokratia tarkoittaa 

kansanvaltaa. Jo pelkkänä kreikankielisenä kielitieteellisenä terminä demos eli kansa on 

monimerkityksinen. Kansalla voidaan tarkoittaa niin sanotusti kaikkia ihmisiä, epämääräisesti 

valtaosaa tai siihen voidaan viitata arvottavassa merkityksessä alempana säätynä. Kansa voi olla myös 

enemmän kuin osiensa summa, jolloin yksilöllä ja hänen valinnoillaan ei sinänsä ole arvoa. Joskus 

kansaan voidaan viitata myös poliittisessa päätöksenteossa tarvittavana enemmistönä.224 

Beyond ”direct” democracy lies an infinite wealth of possible forms in which the 

”people” may partake in the business of ruling or influence or control those who 

actually do the ruling. None of these forms, particularly none of the workable ones, has 

any obvious or exclusive title to being described as Government by the People if these 

words are to be taken in their natural sense. If any of them is to acquire such a title it 

can do so only by virtue of an arbitrary convention defining the meaning to be attached 

to the term ”to rule”.225 

Monet poliittiset ideologiat katsovat markkinoiden toteuttavan ihmisten preferenssit kollektiivisia 

päätöksiä tehokkaammin. Kiistanalaista on se, missä määrin politiikan – kollektiivisena 

päätöksenteon areenana – tulisi puuttua esimerkiksi tulonjakoon tai moraalia koskeviin 

kysymyksiin.226 Moraalifilosofi Jean-Jacques Rousseaun kirjoituksiin pohjautuvan ajattelun 

mukaisesti kansalla voi olla yleistahto, joka perustuu yhteiskunnassa toimivien yksilöiden jaettuun 

käsitykseen yhteisestä hyvästä. Hän esitti vuonna 1762 ilmestyneessä Yhteiskuntasopimuksesta (Du 

Contrat Social) -teoksessaan, että vapaus on mahdollista yhdistää pakkoon silloin, kun yhteiskunnan 

jäsenet voivat osallistua ”tasavertaisesti sellaisten lakien säätämiseen, jotka heijastavat niin sanottua 

yleistahtoa”. Yleistahto eroaa kaikkien tahdosta, joka taas viittaa juuri yksilön oman edun ajamiseen 

ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että enemmistöpäätökset ja 
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mahdollisuus tasa-arvoisesti osallistua päätöksentekoon ovat riittävät kriteerit yleistahdon 

toteutumiseksi.227 

Yhteiskunta muodostuu toistensa kanssa ristiriitaisista tai osin jopa vastakkaisista yhteiskuntaan 

kohdistuvista toiveista ja haluista. Demokratia on väline näiden eriävien toiveiden 

yhteensovittamiseksi rauhanomaisin keinoin. Enemmistöperiaatteen mukaisesti tehdyt päätökset 

kertovat kansan arvoista, intohimoista ja kiinnostuksenkohteista, jotka tulisi ottaa huomioon. Vaalit 

ovat kiihkoton tapa korvata vallankumous vallan vaihtamisen keinona. Enemmistöperiaate on 

vähintäänkin tapa – ellei jopa luonteeltaan suoranainen ihme – välttää väkivaltaiseen poliittiseen 

konfliktiin ajautuminen.228 Schumpeterille demokratian arvo näyttäytyy sen kyvyssä hallita 

konflikteja ja ylläpitää yhteiskuntarauhaa, ei niinkään demokratian hyvyydessä sinänsä. Schumpeter 

ei myöskään demokratiateoriallaan ehdottanut minkäänlaista yhteiskunnallista tai poliittista 

uudelleenjakoa, jota esimerkiksi sosialistit toivoivat, ja jota toisaalta1800-luvun liberaalit pelkäsivät. 

Mielestäni Schumpeterin minimidemokratiateorian pohjakaiku on Rousseaun ajattelussa, sillä 

molempien ajattelussa kansalaiset ovat vapaita vain käyttäessään omaa harkintaansa valitakseen 

edustajansa esimerkiksi vaaleissa.229 Kuitenkin se, voiko yhteistä hyvää olla olemassa, erottaa 

ajattelijat toisistansa. Lähtökohtaisesti Schumpeter ei uskonut yhteisen hyvän olemassaolon 

mahdollisuuteen: vain suorassa demokratiassa, jossa ihmiset voivat olla välittömästi päättämässä 

itseään koskettavista asioista, ihmisillä on minkäänlaista mahdollisuutta hallita tai ylipäätänsä 

vaikuttaa asioihinsa.230 Rousseaulle demokratia tuottaa yleistahdon eli yhteisen hyvän tietyissä 

olosuhteissa: hänen mukaansa yksilön mahdollisuudella vaikuttaa lakien säätämiseen on kasvattava 

vaikutus kansalaisiin, mikä auttaa heitä huomaamaan oman etunsa yhteisen edun toteutuessa. 231 

Schumpeter kritisoi voimakkaasti ajatusta klassisesta demokratiasta, eikä uskonut sen voivan kuvata 

demokratioiden todellisuutta. Erityisesti yhteisen hyvän olemassaoloon hän suhtautui vähintäänkin 

epäilevästi. Mikäli yhteinen hyvä olisi mahdollista, muodostuisi ongelmaksi se, että ihmiset eivät 

kykenisi päättämään keinoista, joilla yhteiseen hyvään päästäisiin.232 Schumpeter vierasti 

voimakkaasti ajatusta yleistahdosta, joka klassisessa demokratiakäsityksessä on usein samaistettu 

yhteisen hyvään. Ihmiset eivät ilmaise yleistahtoa, vaan yleistahto muotoutuu vasta poliittisen 

prosessin myötä valittujen edustajien muovaamana: ”The will of the people is the product and not the 
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motive of the political process”.233 Tahto muotoillaan siis ylhäältä käsin ja ihmiset voivat 

kilpailullisissa vaaleissa valita edustajan, joka kykenee antamaan uskottavimman muotoilun ihmisten 

yleistahdolle.  

The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political 

decisions which realizes the common good by making the people itself decide issues 

through the election of individuals who are to assemble in order to carry out its will.234 

Heldin tulkinnan mukaan Schumpeterin demokratiateoriassa demokratialla voi olla monia päämääriä. 

Yhteinen hyvä voi olla päämäärä siinä missä muutkin. Schumpeter varoitti kuitenkin vakavasti 

sotkemasta mahdollisia päämääriä demokratiaan itseensä.235  Koska yhteiskunta muodostuu lukuisten 

yksilöiden erilaisista mielihaluista ja mieltymyksistä, on niiden muotoileminen toteutettavissa 

oleviksi poliittisiksi vaatimuksiksi lähes mahdoton tehtävä. Demokratia on institutionaalinen 

järjestelmä, jonka avulla voidaan valita päättäjiä, joiden muotoilemat poliittiset päätökset ovat eniten 

hyväksyttävissä tai vähiten huonoja.236 Taloustieteelle ei ole kuitenkaan automaattisesti välttämätöntä 

olettaa, että yhteistä hyvää ei olisi olemassa: toisen maailmansodan jälkeen vakiintuneessa 

keynesläisyydessä ajateltiin, että talouspolitiikassa pystyttiin toimimaan ”yleisten intressien” 

mukaan.237 Schumpeterin mallissa demokratia on puolestaan riisuttu moraalisesta ulottuvuudestaan 

ja typistetty markkinametaforaksi. 

Schumpeterillä ajatusta osallistumisen vaikutuksesta ihmisten kykyyn ymmärtää omaa parastaan ei 

ole havaittavissa. Hän suhtautuu negatiivisesti ihmisten mahdollisuuksiin tehdä ”hyviä” poliittisia 

päätöksiä: ajatus ei ollut maailmasotien välittömässä läheisyydessä mitenkään poikkeuksellinen eikä 

se rajoittunut pelkästään konservatiivisiin ajattelijoihin. Esimerkiksi talous- ja yhteiskuntatieteilijänä 

tunnettu Hayek päätyi vuonna 1944 ilmestyneessä teoksessaan The Road to Serfdom ja 1988 

ilmestyneessä teoksessa Fatal Conceit siihen, että ihmiset eivät kykene tekemään informoituja 

päätöksiä moraalisen ja henkisen kapasiteettinsa kapeudesta johtuen.238 Hayek ei toki ollut 

                                                           
233 Schumpeter 1962, 263. 
234 Schumpeter 1962, 250. 
235 Held 2006, 142. 
236 Macpherson 1977, 78-80. 
237 Böckerman 2016, 188. 
238 Alkuteos The Road to Serfdom on julkaistu Suomessa vuonna 1995 suomennettuna nimellä Tie orjuuteen. The Fatal 
Conceit puolestaan on suomennettu vuonna 1998 nimellä Kohtalokas ylimieli. Etenkin The Road to Serfdom on 
saavuttanut valtavan suosion ja suuren lukijakunnan tietoisuuden: se on ilmestynyt Valittujen palojen julkaisuna ja 
sijoittunut amerikkalaisen National Review -lehden 1900-luvun 100 parhaan ei-fiktiivisen kirjan listauksessa 
neljänneksi. National Review, elektr. dokumentti.  
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konservatiivi – vaikka häntä taantumukselliseksikin on haukuttu – vaan brittimielinen klassinen 

liberaali.  

Schumpeter CSD-teos julkaistiin vuonna 1942, kaksi vuotta Hayekin The Road to Serfdomia 

aikaisemmin. Näin ollen Schumpeterin kirja oli ensimmäisiä keskustelunavauksia sosialismin ja 

demokratian yhteensovittamiseen liittyen. Kirjan uusintapainokseen lisätyssä alaluvussa hän 

kuitenkin toteaa tuntevansa lukuisia viime vuosina julkaistuja pamfletteja, joissa on väitetty 

sosialismin ja demokratian olevan toisensa täysin poissulkevia ja yhteensovittamattomissa. Omasta 

näkökulmastaan Schumpeter oli kyennyt tyydyttävällä tavalla sovittamaan demokraattisen 

sosialismin ja demokratian yhteen kehittämällä oman minimidemokratiakäsityksensä.239 Schumpeter 

ei tarkemmin erittele, mihin pamfletteihin hän viittaa, mutta uskoakseni hän ottaa kantaa nimenomaan 

Hayekin The Road to Serfdomiin, joka päätyi analyysissään täysin päinvastaiseen lopputulokseen. 

Mielestäni Schumpeter antaa ymmärtää, että sosialismin ja demokratian yhteensovittamisen 

mahdottomuutta propagoivat pamfletit eivät onnistu tavoittamaan demokraattista todellisuutta. 

 [Socialism is] an institutional pattern in which control over means of production and 

over production itself is vested in the central authority – in which, as a matter of 

principle, the economic affairs of society belong to the public and not to the private 

sphere.240  

Mikäli ajatellaan, että yhteiskunnan tulisi pyrkiä toteuttamaan jäsentensä mieltymyksiä, joita voidaan 

kutsua taloustieteellisellä termillä taloudellisen vaihdon kautta paljastuviksi preferensseiksi, on 

ratkaistava kaksi demokratian toimivuuden kannalta merkityksellistä kysymystä. Milloin on järkevää 

tehdä kollektiivisia päätöksiä ja milloin jokaisen yksilön on saatava päättää itse? Miten nämä 

päätökset tulisi tehdä, jotta ne vastaisivat mahdollisimman pitkälle yksilöiden preferenssejä?241 

Schumpeter totesi edellä olevan lainauksen mukaisesti paheksuen, että sosialismissa taloudelliset 

tekijät eivät kuulu enää jokaisen ihmisen henkilökohtaisen päätöksenteon piiriin vaan niistä tulee 

julkisia. Hänen näkemyksensä mukaisesti niiden tulisi nimenomaan kuulua yksilön oman 

päätäntävallan alaisuuteen. 

Kapitalistiselle järjestelmälle on omaleimaista se, että poliittisen päätöksenteon piiriin kuuluvat asiat 

ovat tarkoin rajattu. Näin etenkin silloin, jos kapitalismi määritellään vapaita markkinoita 

korostavaksi laissez faire -kapitalismiksi, jossa talouden piirissä toimivien ihmisten tulee saada 
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vapaasti tavoitella henkilökohtaista hyötyä haluamallaan tavalla. Tällöin taloudellisen 

individualismin ajatellaan johtavan viime kädessä yleiseen hyvään.242 Esimerkiksi klassisen 

liberalismin valtioihannetta voi kuvailla minimivaltion käsitteellä, jonka mukaan valtion tärkein ja 

lähestulkoon ainoa tehtävä on taata järjestys ja turvata kansalaisoikeudet.243 Ajatuksen mukaan 

markkinoita ohjaa tällöin ”näkymätön käsi” eli kapitalististen markkinoiden sisäiset lainalaisuudet, 

joiden mukaan ihminen omaa etuaan ajaessaan edistää yhteistä hyvää.244 Näin ollen voi ajatella, että 

Schumpeterin käsitys kapitalismista oli loogisessa yhteydessä hänen käsitykseensä demokratiasta. 

Ensinnäkin se määritteli ja rajoitti, millaisiin asioihin poliittisessa päätöksenteossa voitiin ottaa 

kantaa. Toisaalta taas kapitalismin voidaan ajatella osoittavan ylivertaisuutensa jättämällä julkisen 

vallan ulkopuolella olevat asiat demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle. 

Schumpeter viittaa CSD -teoksessaan, että ajatus ihmisyhteisöstä homogeenisenä kokonaisuutena, 

jolla on kollektiivinen tahto, alkoi jo 1800-luvun loppupuoliskolla rakoilla. Ihmisten 

epärationaalisuus alettiin etenkin yhteiskuntatieteiden parissa tiedostaa aiempaan merkittävämpänä 

tekijänä.245 Äänestäminen antaa kansalle mahdollisuuden osallistua demokratiaan. Kansalaiset eivät 

ole kuitenkaan kykeneviä varsinaisesti päättämään, koska heidän ymmärtämyksensä poliittisiin 

kysymyksiin liittyen ovat vähäisiä, etenkin jos asiakysymykset eivät kuulu ihmisen välittömään 

elinpiiriin vaan koskevat esimerkiksi kansallisia kysymyksiä.246  

By accepting equality on the political sphere, by teaching the laborers that they were 

just as valuable citizens as anyone else – to veil the gradual but incessant change that 

was bound to dissolve the discipline in the factory.247  

YK:n ihmisoikeuksien julistus on yksi merkittävimmistä virstanpylväistä demokratian historiassa. 

YK:n yleiskokouksessa vuonna 1948 julkaistu yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa 

muotoiltiin ajatus, jonka mukaan perusihmisoikeudet kuuluvat kaikille kansoille.248 Poliittisten 

oikeuksien lisäksi ihmisillä on siis yksilöllisiä perusoikeuksia, jotka eivät ole sivuutettavissa edes 

demokraattisella enemmistöpäätöksellä. Ihmisoikeusajattelu toi demokratiakäsitykseen ristiriitaisia 

aineksia, sillä ihmisoikeuksien turvaamiseksi demokratiassa täytyy olla mekanismeja, joilla 

demokraattisesti valittujen johtajien valtaa voidaan tietoisesti rajoittaa. Kuten edellä olevasta 
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lainauksesta voi huomata, Schumpeterille ihmisoikeuksiinkin kuuluva yhteiskunnallinen tasa-arvo 

uhkaa hierarkiaa niin yleisellä tasolla, viitaten tasa-arvoon yhteiskunnallisen aseman ja varallisuuden 

suhteen, kuin myös ruohonjuuritasolla esimerkiksi yksittäisistä tehtaista puhuttaessa. 

Ihmisoikeusajattelu oli jossain määrin ristiriidassa Schumpeterin demokratiamääritelmän kanssa: 

1940-luvun alussa Schumpeter esitti CSD-teoksessaan, että demokratiassa kansalaiset valitsevat 

poliittiset johtajat säännöllisillä vapailla vaaleilla. Peter Bachrachin, nimekkään valtiotieteiden 

emeritusprofessorin sekä osallistuvan demokratiateorian kehittäjän, mukaan Schumpeterin tapa 

määritellä demokratia päätöksenteon metodiksi tarkoittaa käytännössä sitä, että 1700-luvulla syntynyt 

idea yhteisestä hyvästä ja mahdollisuudesta yleistahtoon ovat myyttejä.249 Schumpeterin kapean 

demokratiamääritelmän demokratia ei tarkoittanut ”government by the people”, vaan sen sijaan 

”government approved by the people”.250 

Schumpeteria voi vain vaivoin kuvailla demokraattisen järjestelmän ihailijaksi. Mielestäni 

Schumpeterille kansan mahdollisuus ottaa osaa poliittiseen päätöksentekoon ei ole välttämätön osa 

vapautta, vaan ennemminkin positiiviseen vapauskäsitykseen liittyvä harha. Tätä ajatusta muun 

muassa positiiviseen vapauskäsitykseen sitoutuneet sosialistit ovat propagoineet kansan parissa. Se, 

miksi Schumpeter ei ollut valmis suomaan kansalle positiiviseen vapauskäsitykseen liittyviä 

oikeuksia taas liittyy kiinteästi siihen, millaisena Schumpeter kansan näki. Tähän seikkaan pureudun 

yksityiskohtaisemmin tutkielman seuraavassa alaluvussa, jossa tutkin Schumpeterin ihmiskuvaa. 

 

3.1.2 Schumpeterin ihmiskuva – homo economicus? 

 

Näkemykseni mukaan Schumpeter perusteli demokratian kuvaamisen kapea-alaisesti päätöksenteon 

metodina antamalla epäsuorasti ymmärtää, että ihmisluonto tekee mahdottomaksi sen, että 

demokratia voisi olla mitään muuta kuin eliittien välistä kilpailua kansan äänistä. Siksi tässä 

alaluvassa on oleellista tarkastella demokratiamääritelmän takana olevia oletuksia ihmisluonnosta ja 

sen rajallisuudesta. 

Yet entrepreunial success was fascinating enough for everyone excepting the highest 

strata of feudal society to draw most of the best brains and thus to generate further 

success – to generate additional steam for the rationalist engine. So, in this sense, 
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capitalism – not merely the economic activity in general – has after all been the 

propelling force of the rationalization of human behaviour.251 

Jos Schumpeterin ihmiskuvaa lähdetään purkamaan talouden näkökulmasta, voidaan havaita, että 

hänen mukaansa talous pakotti ihmisen lajina ajattelemaan ja käyttäytymään rationaalisesti. 

Taloudellisten päätösten tekeminen alkeellisimmassakin muodossaan on rationaalisuuden alkulähde; 

jos esihistoriallisen miehen työkalunaan käyttämä keppi katkeaa, on tämän mahdollista turvautua 

joko taikauskoon tai rationaalisuuteen. Taikauskolla Schumpeter viittaa alkukantaiseen korkeampiin 

voimin luottamiseen: esimerkkinä hän pilkallisesti mainitsee taikauskoksi suunnitteluun ja 

valtiolliseen kontrolliin turvautumisen, johon sosialistinen talouskäsitys puolestaan perustuu. 

Taikausko ei kuitenkaan korjaa rikkoutunutta työkalua, vaan on rationaalista pyrkiä korjaamaan keppi 

tai tuottaa uusi vastaava. Ei kuitenkaan mikä tahansa taloudellinen toiminta tai päätösten tekeminen, 

vaan nimenomaan kapitalismi, on johtanut rationaalisen yksilön syntymiseen. Suuressa 

mittakaavassa koko talouden laajuisena ilmiönä kapitalismi on tuottanut rationaalisen tieteen ja 

rationaalisen mielenlaadun.252  

Schumpeterin mukaan jo hänen halveksimansa klassinen demokratia pohjaa ajatukseen ihmisten 

toiminnan rationaalisuudesta.253 Silloin kun ihmistoiminnan järkevyyttä sovelletaan yhteiskunnan ja 

sen harjoittaman politiikan tutkimiseen, puhutaan yleensä rationaalisen valinnan teoriasta, joka 

voidaan tarkemmin jakaa vielä kahtia päätösteoriaan ja peliteoriaan. Päätösteoria on kiinnostunut 

yksittäisten ihmisten järkeväksi tai rationaaliseksi oletetusta päätöksenteosta. Peliteoriassa ihmisen 

päätöksiin huomioidaan vaikuttavan myös se, mitä muut ihmiset valitsevat ja siksi sen metaforana 

käytetään usein niin sanottua vangin ongelma -peliä254.  

Schumpeterin ihmiskuvaa pohdittaessa ajatukset kääntyvät varsin helposti taloustieteeseen – kuten 

todettua hänen maailmankuvansa oli taloustieteellisesti värittynyt ja hän tutki demokraattisen 

päätöksenteon toimintaa – jolloin voidaan puhua taloustieteen termein julkisen valinnan teoriasta. 

Teorian mukaan ihmiset pyrkivät edistämään ensisijaisesti omaa etuaan toimiessaan yhteiskunnan 

instituutioissa. Koska Schumpeter oli taloustieteen suhteen intohimoinen ja hänen demokratiaan 

liittyvä tutkimuksensa voidaan lukea julkisen valinnan teoriaperinteeseen, oletan hänen 
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taloustieteellisen taustansa heijastuvan hänen ihmiskuvaansa. Ideologiselta näkökannalta Schumpeter 

on monipuolinen, ellei jopa ristiriitainen henkilö. Hän itse katsoi olevansa konservatiivi, mutta 

toisaalta hän on ollut valmis mukauttamaan kantojaan tilannekohtaisesti. Mielipiteissään hän oli siinä 

määrin joustava, että osa aikalaisista piti tätä mielipiteineen varsinaisena takinkääntäjänä. 

Homo economicus viittaa ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmisen tavoitteena on mahdollisimman 

rationaalisella ja harkitulla tavalla tavoitella omaa maksimaalista etuaan. Homo economicukseen on 

katsottu tiivistyvän nimenomaan taloustieteen kapeaksi mielletty ihmiskuva – käsite on ollut suosittu 

nimenomaan ei-taloustietelijöiden parissa. Kuten akatemianprofessori Uskali Mäki ja 

kansantaloustieteen tutkijaopettaja Jorma Sappinen artikkelissaan ”Homo economicus ja 

marginalismin perintö” huomauttavat, taloustieteen ihmiskäsitys on ollut, niin taloustieteellisestä 

kuin myös omasta aatehistoriallisesta tutkimusnäkökulmastani, uudelleen punnittavana ja siten myös 

mullistuksen kourissa.255 Kun puhutaan oman edun tavoittelusta, on mielestäni oleellista huomata, 

että käännettäessä termi self-interest suomen kielelle puhumme omasta edusta. Käännös on petollinen 

siinä mielessä, että useimmiten omalla edulla tarkoitetaan omien päämäärien edistämistä toisten 

päämäärien kustannuksella. Alkuperäinen englanninkielinen termi viittaa omaan etuun kuitenkin vain 

siinä mielessä, että etu on henkilön oma poissulkematta sitä, että yksilön etu on myös jonkin toisen 

etu. Oman edun tavoittelu ei automaattisesti viittaa siekailemattomaan muiden hyväksikäyttämiseen 

tai toisten välineellistämiseen.  

Kuten kapitalismia käsittelevässä toisessa pääluvussa perustelin, Schumpeterin voi liittää niin 

sanotun poliittisen taloustieteen perinteeseen. Poliittisen taloustieteen katsotaan edustavan niin 

sanottua klassista käsitystä taloustieteestä. Tällä tarkoitan sitä, että sen teoria muodostui ajattelijoiden 

keskustellessa poliittisesti ajankohtaisista teemoista, joita 1800-luvulla olivat etenkin se, miten 

yhteiskunta jakautuu yhteiskuntaluokkiin. Tämä jakautuminen puolestaan johtuu siitä, miten 

yhteiskunnan materiaaliset edellytykset tuotetaan kapitalistisessa järjestelmässä. Poliittisen 

taloustieteen valta-asema mureni 1870-luvulla tapahtuneen marginalistisen kumouksen myötä. 

Murroksen liikkeelle paneva voima oli tieteellinen keksintö: Stanley Jevons, Carl Menger sekä Leon 

Walras kirjoittivat lähes yhtäaikaisesti, mutta itsenäisesti, klassista poliittista taloustiedettä 

arvostelevat uraauurtavat teokset rajahyödystä256.  
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kaupaksi. Tuotteiden arvo määräytyy siis kuluttajan rajahyödyn perusteella. Nykytaloustiede tutkii markkinoilla 
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Marginalistinen kumous on kuitenkin yllä mainittua monimutkaisempi prosessi, jonka alkua ei voi 

selkeästi ajoittaa tiettyyn vuosilukuun tai liittää vain tiettyihin henkilöihin. Carl Menger toimi, 

Schumpeterin aloittaessa opintonsa Wienin yliopistossa 1901, kansantaloustieteen professorina, 

joskin hän eläköityi kokonaan vain muutaman vuoden kuluttua. Lisäksi hän oli tullut tunnetuksi 

Methodenstreit -kiistan aloittajana syyttäessään saksalaista koulukuntaa historismista.257 

Schumpeterillä oli yhteyksiä marginalistisen kumouksen aloittaneisiin ajattelijoihin. Wienin 

yliopistossa vaikutusvaltaisessa asemassa työskennelleen Mengerin Schumpeter tapasi opintojensa 

kautta, mutta teoreetikkona hän arvosti Walrasin Mengeriä korkeammalle. Viehätys johtui Walrasin 

kuulumisesta niin sanottuun matemaattiseen koulukuntaan Pareton ja Edgeworthin kanssa. Menger 

sen sijaan tunnetaan itävaltalaisen taloustieteellisen koulukunnan perustajana.258 

Marginalistista kumousta tarvittiin toisaalta ratkaisemaan taloustieteen sisäisiä ristiriitaisuuksia, 

mutta toisaalta myös taloustieteen ulkopuolisilla sosiaalisilla tekijöillä oli merkityksensä murroksen 

synnyssä. Tällaisina voidaan mainita samoihin aikoihin syntynyt marxismi sekä toisaalta 1800-luvun 

loppupuolella syntynyt fabianismi, jotka näkivät yhteiskunnan jakaantuneen yhteiskuntaluokkiin. 

Marginalismi kielsi luokka-antagonian olemassaolon, jonka myötä ajatus yhteiskunnan 

jakautumisesta toisilleen vihamielisiin luokkiin poistui virallisesti valtavirtataloustieteen 

maailmankuvasta. Varauksetonta suosiota uusi taloustiede ei kuitenkaan saanut. Marx kutsui 

kuluttajan hyötyä tutkivaa taloustiedettä vulgaaritaloustieteeksi: nykyisenkaltainen taloustiede ei 

huomioi yhteiskunnallisia rakenteita, jotka alistavat työläistä silloin kuin työläisen ja kapitalistin edut 

kohtaavat markkinoilla. Marginalismin synnyssä voidaan erottaa myös poliittis-ideologinen 

ulottuvuus. Sen on katsottu synnyttäneen oikeutuksen omaa hyötyään maksimoivan ja koroilla elävän 

luokan olemassaololle, vaikka toisaalta se taas on tarjonnut teoreettisia perusteluja muun muassa 

progressiivisen verotuksen synnylle. Pidettiinhän esimerkiksi Walrasia markkinasosialistina, jonka 

teorian on katsottu ensisijaisesti kuvaavan suunnitelmataloutta markkinatalouden sijaan.259 Joka 

tapauksessa taloustieteen käsitteellinen muutos poliittisesta taloustieteestä, joka koski 

yhteiskunnallisten olojen järjestämistä kokonaisuutena, pelkän taloustieteen tutkimuksesi, on valtava. 

                                                           
toimivien kuluttajien rajahyötyä, eikä se ole kiinnostunut kokonaisyhteiskunnallisesta tarkastelusta, vaan yksittäisen 
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uusklassisen taloustieteen syntynä. Kumousta tarvittiin, koska klassinen poliittinen taloustiede ei kyennyt selittämään 
eikä ratkaisemaan taloustieteessä havaittuja paradokseja. Murroksen myötä syntyneen uusklassisen taloustieteen 
katsotaan keskittyvän resurssien kohdentamiseen. Mäki & Sappinen 2011, 294. 
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Schumpeter toteaa vuonna 1946 julkaistussa artikkelissa ”The Future of Private Enterprise”, että 

vaikka 1920-1930-luvun suurlama oli omiaan säikäyttämään porvarillisen maailman edustajat 

pelkäämään asemansa puolesta, on yksisilmäistä tilastojen valossa väittää, etteikö talouden yksityinen 

sektori jatkaisi kasvuaan. Hänen mukaansa osa taloustieteilijöistä virheellisesti uskoo ja pyrkii 

uskottelemaan muille, että yksityisyrittäjyyden kasvu on ollut vain yksittäinen historiallinen 

tapahtuma: tulevaisuudessa tulee esiintymään niin pitkä ja vaikea lamakausi, että sen taittamiseen 

tullaan tarvitsemaan valtiolta voimakasta väliintuloa. Schumpeterin näkemyksen mukaan asia ei ole 

kuitenkaan näin, sillä hänen mukaansa työväenluokan materiaalinen menestyminen on seurannut 

tiiviisti talouden kasvua, jolloin teoria luokkavastakohtaisuudesta on osoittanut kelvottomuutensa.260 

Schumpeter siis arvosteli sosialisteja nimenomaan siitä, että sosialismin tarpeellisuutta perusteltiin 

nimenomaan luokkavihamielisyydellä. Kieltäessään sen mielekkyyden kapitalistisessa 

markkinataloudessa Schumpeter siis kantoi mukanaan marginalismin perintöä. 

Schumpeter ei siis ainakaan enää Yhdysvaltojen vuosinaan pitänyt luokkavihamielisyyttä 

selitysvoimaisena teoriana ja hän turvautui sosiaalisen konfliktin selittämiseksi vertaukseen 

perheestä: 

To answer this question we have only to return to our example of a family, a very 

modern one, whose members end up hating each other. A similar situation obviously 

does not derive necessarily from poverty or from a conflict of economic interest. On the 

contrary, one often observes it among wealthy circles – but it is very easy to indicate 

two general causes which tend to produce social decomposition: it is the lack of faith 

among the governing class and the lack of what one calls ”leadership”.261  

Schumpeter peräänkuuluttaa johtajuutta. Konservatiivisessa perinteessä taloudellisen epätasa-

arvoisuuden on katsottu kuuluvan yhteiskuntaan. Tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat niin kyvyiltään 

kuin yhteiskunnalliselta asemaltaan luonnostaan eriarvoisia. Toiset ihmiset ovat ikään kuin 

luonnostaan syntyneet johtamaan ja toisen seuraamaan. Yhteiskunnassa jollakin on määräysvaltaa ja 

auktoriteettia muihin yhteisönsä jäseniin nähden, jolloin eriarvoisuus on looginen seuraus.262 

Schumpeter ei pitänyt hierarkiaa ja niihin sisältyvää määräysvaltaa paheksuttavana tekijänä 

myöskään yhteiskunnallisella tasolla.  
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Perinteiseen konservatismiin kuuluva ajatus ihmisluonnosta on pysynyt suhteellisen 

muuttumattomana. Ihmiskunnan kyky altruismiin on rajallista, eikä altruistisia tunteita 

konservatiivien mukaan uloteta juurikaan omaa perhettä ja välitöntä lähipiiriä kauemmas. Ihminen ei 

siis tällaisen konservatiivisen ajatusmallin mukaan kykene toimimaan rationaalisesti omaa hyötyään 

maksimoiden. Ihminen on luontaisesti itsekäs olento, jonka omistushaluisuus voi tehdä siitä 

moraalisesti rappiollisen. Toisaalta sitä kuitenkin rajoittaa konservatismille ominainen ajatus 

ihmisestä olentona, joka suosii kokeiltuja ja testattuja asioista uusien kustannuksella. Skeptisyys 

ihmislajin rationaalisuuspyrkimyksiä kohtaan on tyypillistä konservatismille – ihmiset ovat 

monimutkaisia ja kamppailevat tunteiden, ajatusten ja toistensa kanssa ristiriitaisten vaikuttimien 

ristiaallokossa.263 

Ihmiset kasvavat konservatiivien mukaan historiallisen ja sosiaalisen sopeutumisen seurauksena, 

jolloin yksilön vapaus on tulosta vuosien sosiaalisesta kehityksestä. Kehitys riippuu puolestaan 

kansallisesta perinteestä, jonka sisällä se syntyy. Konservatiivien ihmiskuvassa yhdistyy 

universaalius ja epähistoriallisuus. Ihmisen perusluonne ja motivaatiot eivät ole riippuvaisia ajasta, 

vaan niiden voi ajatella olevan muuttumattomia. Toisaalta, kummallista kyllä, konservatiivit ovat 

kiistäneet luonnonoikeusteoriat, sopimusteoriat ja ajatuksen luonnontilasta, koska nämä 

vieraannuttavat ihmiset kansallisista perinetistä ja instituutioista, jotka ovat muovanneet heidän 

elämänsä tietynlaisiksi. Ihminen ei ole perinteisille konservatiiveille mitään ilman ympäröivään 

yhteiskuntaa vaikutteineen, vaikka ihmisyyden perusluonne onkin muuttumaton.264 

Konservatiiveille yhteiskunnan epätasa-arvoisuus ei ole ongelmallista, koska yhteiskunta on 

orgaanisesti rakentunut ja näin siihen kuuluu tietty arvojärjestys. Sosiaalinen järjestys rakentuu 

auktoriteetille. Hallinto taas on välttämätöntä, johtuen ihmisluontoon kuuluvasta vajavaisuudesta. 

Teoksessaan Aristocracy and Evolution konservatiivi W.H. Mallock ehdotti johtajan valinnan 

perustuvan yrittäjähenkiseen meritokraattiseen aristokratiaan, jonka perustuu evolutionistiseen 

kyvykkyyteen johtaa.265 

Taloustieteessä sekä yrittäjien että kuluttajien oletetaan olevan rationaalisia hyödyn maksimoijia. 

Schumpeterin demokraattisessa mallissa ajatusta taloustieteelle ominaisesta hyödyn maksimoinnista 

on sovellettu politiikkaan. Lopputuloksena hyödyn maksimoimisesta markkinoiden tapaan toimivalla 

poliittisella kentällä seuraa tasapainotila. Vapailla ja kilpailuilla poliittisilla markkinoilla äänestäjien 

                                                           
263 Uudemman New Right -liikehdinnän parissa on perinteistä konservatismia voimakkaammin omaksuttu piirteitä 
muun muassa klassisesta liberalismista, eikä sen parissa ihmisluontoa ole ajateltu myöskään muuttumattomaksi. 
Vincent 1992, 67-68. 
264 Vincent 1992, 68-69. 
265 Vincent 1992, 75. 
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politiikkaan laittama energia tuottaa samassa suhteessa poliittista toimintaa, päätöksiä.266 Schumpeter 

oli taloustieteilijä ja hänen demokratiateoriansa on taloustieteen läpikyllästämänä tekijänsä näköinen. 

Äänestäjä samaistetaan kuluttajaan, jonka ajatellaan olevan asemassa, jossa kykenee määräämään 

millaisia päätöksiä, niin taloudellisilla kuin poliittisillakin, markkinoilla tehdään. 

Viimeisenä voidaan todeta, että ajatus ihmisluonteen epätäydellisyydestä on konservatismissa niin 

syvään juurtunut, että ihmisen ei katsota olevan siitä parannettavissa. Joillekin perinteisille 

konservatiiveille ajatus ihmisluonnon epätäydellisyydestä on vertautunut perisyntiin: poliittisella 

johtajuudella voidaan korkeintaan pitää syntinen yhteiskunta pystyssä siinä määrin kuin se on 

mahdollista. Langenneen maailman pitäminen kaidalla tiellä on käytännössä mahdoton tehtävä 

poliittisille vallankäyttäjille, joiden vain on yritettävä parhaansa. Kuitenkin 1900-luvulla yleistynyt 

maallistunut konservatismin suuntaus on pyrkinyt hylkäämään uskonnollisen tematiikan 

ihmisluonnon epätäydellisyydestä ja suhtautunut ihmisen puutteellisuuteen käytännönläheisesti. He 

ovat katsoneet, että ihmisen kyvyt eivät riitä maailman ymmärtämiseen tai selittämiseen, mikä johtuu 

oman elinpiirimme sosiaalisesta ja historiallisesta rajallisuudesta. Emme parhaimmillaankaan kykene 

erottamaan yhteistä hyvää, eikä ihminen voi tehdä mitään muuttaakseen luontoaan tältä osin.267 

Schumpeterin ajattelussa uskonnollisella tematiikalla ei ole juurikaan ollut sijaa, vaan hänen 

suhtautumisensa ihmisluonnon epätäydellisyyteen on perustunut pääasiassa siihen, että ihmisellä on 

tarpeeksi tietoa vain hänen omaa välitöntä elinpiiriään koskevista seikoista. 

Ihmiskuva on yksi maailmankuvan osa-alue. Ihmiskuvan lisäksi maailmankuvaan kuuluu myös muita 

osa-alueita kuten yhteiskunta- ja kulttuurikäsitys. Kuten jo mainittukin, Schumpeterin ihmiskäsitys 

oli ennen kaikkea konservatiivinen. Konservatiivien piirissä kiistakapulaksi eri suuntausten 

edustajien välillä on noussut ihmisen yksilöllisyys suhteessa massayhteiskuntaan: joskus niiden on 

nähty olevan kolikon kääntöpuolia. Massat syntyvät ajatuksen mukaan vieraantuneista yksilöistä. 

Toisaalta konservatismin on usein katsottu suhtautuvan epäileväisesti individualismiin. Tämä johtuu 

ajatuksesta, jonka mukaan yhteiskunta on rakentunut hierarkkisesti ja jossa johtajuutta ja poliittista 

kyvykkyyttä on suotu vain harvoille ja valituille.268 

Konservatiiveille valtio ja sitä edustava hallintokoneisto on välttämätön paha useista syistä: 

toimiakseen yhteiskunnat tarvitsevat rauhan, oikeudenmukaisuuden, vapauden ja omistusoikeudet 

turvatakseen hallintokoneiston luomia instituutioita sekä oikeusjärjestelmää. Toisaalta 

oikeusjärjestelmän välttämättömyys kielii ihmisten moraalisesta vajavaisuudesta, jonka takia ihmiset 
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eivät sitoudu noudattamaan yhteiskunnassa vallitsevia lainalaisuuksia ilman valtion valvontaa. 

Maailmansotien välisenä aikana Iso-Britanniassa vallan kahvassa ollut konservatiivipuolue oli 

kansallistamisen etunenässä.269  

 

3.2 Demokratia muutoksena 

 

Tässä alaluvussa Schumpeterin demokratiateoria hahmotetaan aiempaa laajemmassa mittakaavassa 

historiallisena muutoksena: Schumpeterin demokratiateorian juuret ovat havaittavissa jo 

Schumpeterin ensimmäisen maailmansodan aikana kirjoittamissa poliittisissa muistioissa. Pelkästään 

historiallinen konteksti ei riitä selittämään tietyn idean syntyä, vaan erotan Schumpeterin ajattelusta 

myös näkökulmia, jotka viriävät kirjoittajan henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta. Demokratia -

luku on jaettu löyhästi jaksoihin, joiden myötä Schumpeterin demokratiaa koskeva ajattelu, kuten 

myös ympäröivän yhteiskunnan poliittiset mielialat, ovat muuttuneet. Ensimmäinen ajanjakso 

ajoittuu ensimmäisen maailmansodan aikaan, jolloin Itävalta-Unkarin tilanne oli äärimmilleen 

jännittynyt ja Schumpeter haaveili konservatiivipuolueen perustamisesta toryismin henkeen. 

Schumpeterin käsitys demokratiasta kehittyi ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana, jolloin 

marxilaisesta perinteestä nouseva sosialistinen demokratia näytti todennäköiseltä vaihtoehdolta. 

Viimeisenä vedenjakajana Schumpeterin ajattelussa erotan 1930-luvun suurlamaa seuranneen ajan, 

jolle leimallista oli taloustieteilijä Keynesin muotoilemaan talousteoriaan nojaava taloudellisen 

kasvuun tähtäävä New Deal -ohjelma, johon Yhdysvallat presidentti Franklin Delano Rooseveltin 

johdolla sitoutui.270 

 

3.2.1 Ensimmäisen maailmansodan luhistuva monarkia 

 

Vuoteen 1916 asti vain ani harva kielsi demokratian ja sosialismin lähtökohtaisen yhteensopivuuden. 

Etenkin sosialistisessa leirissä demokratiaa pidettiin tavoiteltavana asiantilana, johon yleisimmin 

katsottiin päästävän vallankumouksen avulla. Vallankumous luo väliaikaisen proletariaatin 

diktatuurin, joka on siirtymävaihe tiellä kohti kommunistista yhteiskuntaa. Proletariaatin 

diktatuurissa demokratia on kuitenkin vielä ajatuksen tasolla, koska proletariaatin diktatuurissa valtio 
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on työväenluokan hallitsema. Schumpeterin tulkinnan mukaan sosialistit väittävät pyrkivänsä 

todelliseen demokratiaan, jota porvarillinen ”pelkkä poliittinen demokratia” ei ensinkään edusta. 

Sosialisteille, eritoten marxilaisittain suuntautuneille, demokratiaa ei voi olla niin kauan kuin 

tuotantovälineet ovat yksityisten kapitalistien käsissä antaen heille taloudellisen vallan avulla 

mahdollisuuden sanella tahdin poliittisesti.271 Kuten yllä olevasta voi todeta, ensimmäisen 

maailmansota ja sen käynnistämä vanhaa maailmanjärjestystä uhkaava muutosten aalto, tarkemmin 

vuosi 1916 oli eräänlainen vedenjakaja Schumpeterin demokratiaa koskevassa ajattelussa. 

Schumpeterin ensimmäinen dokumentoitu poliittinen kannanotto on vuodelta 1916 ja se on osoitettu 

Schumpeterin henkilökohtaiselle ystävälle sekä opettajalle professori Heinrich Lammaschille.272 

Schumpeter oli huolissaan perustuksiaan myöten järisevän Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian 

luhistumisesta; käytännön tasolla ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä Itävalta-Unkari oli 

Saksan talutusnuorassa taloudellisen ja poliittisen jälkeenjääneisyytensä vuoksi. Maataloudesta elävä 

ja vahvojen paikallisten aristokraattien hallitsema Itävalta-Unkari ei ollut vielä merkittävästi 

teollistunut 1900-luvulle tultaessa. Osaltaan saksalaisen vaikutusvaltaisen valtionpäiväedustaja 

Friedrich Naumannin vuonna 1915 julkaisema Mitteleuropa -teos, jonka punaisena lankana oli 

yllyttää Itävalta-Unkarin saksankieliset vähemmistöt Saksan tueksi niin itää kuin länttäkin vastaan, 

sai vastakaikua etenkin Saksassa. Töykein sanankääntein Saksa kehotti Itävaltaa, joka oli 

kaksoismonarkian saksankielistä aluetta, tekemään lähempää yhteistyötä. Salaisessa lisäpöytäkirjassa 

keisarikuntien välille pyrittiin luomaan tullisopimusta, mikä eritoten kuohutti Schumpeteriä, joka sai 

akateemisten suhteidensa kautta vihiä salaisesta sopimuksesta. Pian Schumpeterin tulliliittoa 

demonisoiva muistio kiersi aristokraattisten ylähuoneen edustajien käsissä.273 

Kuten ensimmäisessä Joseph Schumpeterin elämää käsittelevässä pääluvussa todettiin, lääkkeenä 

luhistuvan Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian pelastamiseksi Schumpeter tarjosi monarkiaa tukevaa 

aristokraattista poliittista liikehdintää. Hän katsoi Itävalta-Unkarin tarvitsevan aristokraattisen 

puolueen, joka kykenisi vastustamaan kaksoismonarkian sisällä leviävää hajaannustilaa. Medearis 

hahmottelee CSD:ssä esitetyn elitistisen demokratiateorian pääpiirteiden löytyvän jo Schumpeterin 

1916-1918 välisistä kannanotoista ja toiminnasta. Näiksi pääpiirteiksi Medearis nimeää eliitin 

kilpailun äänestäjien tuesta, demokratian näkemisen pelkästään päätöksenteon metodina ja 
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pyrkimyksen tiukasti erottaa demokratia sille annetuista muista merkityksistä kuten tasa-

arvoisuudesta.274  Laajemmat tasa-arvopyrkimykset näyttäytyvät Schumpeterille vaarallisina. 275 

Medeariksen ehdottamien yhteyksien näkeminen ensimmäisen maailmansodan aatteellisen 

liikehdinnän ja Schumpeterin demokratiateorian muotoutumisen välillä ei vaadi tutkijalta kovinkaan 

vilkasta mielikuvitusta. Kuitenkin Medearis tekee päätelmänsä suhteellisen kapean materiaalin, 

pääasiassa Schumpeterin kirjoittamien poliittisten muistioiden varassa, mikä herättää kysymyksen 

havaintojen luotettavuudesta. Muistioiden virallinen tehtävä on vakuuttaa lukijakunta toimimaan 

tietyn asian puolesta tai perustella jonkin asia haitallisuus. Tiedetään myös, että Heinrich 

Lammaschin kannusti Schumpeteriä etenkin ensimmäisen muistion kirjoittamisessa 276, jolloin on 

myös oikeutettua kyseenalaistaa, kenen suulla Schumpeter niitä kirjoittaessaan puhui. Kuten todettua, 

Schumpeter oli myös henkilökohtaisen uransa suhteen hyvin kunnanhimoinen, jolloin muistioiden 

kirjoittaminen on osaltaan voinut olla osa hänen uranrakennusprojektiaan. Kiistatta Schumpeterille 

hajaannusta aiheuttavana voimana näyttäytyi kuitenkin nimenomaan demokratia. 

Schumpeterin poliittista ajattelua tutkineet toteavat yksimielisesti, että ensimmäisen maailmansodan 

aikana Schumpeter kannatti demokratiasuuntausta, jota Schumpeter itse kutsui niin sanotuksi tory-

demokratiaksi. Tory-demokratia viittaa 1700-luvun alun brittiperinteeseen kuuluvaan konservatiivien 

suosimaan elitistiseen demokratiakäsitykseen. Medearis määrittelee tory-demokratian vertaamalla 

sitä vastakohdaksi Itävallan sosiaalidemokraattisen liikkeen (Sozialdemokratische Partei, SDP) 

edustamalle poliittisen kentän ja yhteiskunnan läpikotaiselle demokratisoimispyrkimykselle, joka 

kohdistui niin taloudelliseen kuin sosiaaliseenkin todellisuuteen. SDP -puolueen johtohahmot 

koostuivat austromarxisteista277, joiden pyrkimys korvata Habsburg -suvun monarkia 

demokraattisella poliittisella järjestelmällä aiheutti reaktion vanhan vallan kannattajissa, kuten 

Schumpeterissa.278  Sosiaalidemokraattinen liikehdintä tähtäsi demokraattisen sosialismiin, mutta ei 

niinkään väkivaltaisen vallankumouksen, vaan demokratian kautta.279 

SDP:n piirissä vaatimus poliittisesta demokratiasta manifestoitui yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 

tavoittelun muodossa. Tämä tarkoitti käytännössä myös vaatimusta, siitä että äänioikeuden lisäksi 
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yhteiskunnan tuli turvata oikeusjärjestelmän toimivuus demokraattisten oikeuksien turvaamiseksi. 

Sanan- ja lehdistönvapaus sekä oikeus laillisesti kokoontua yhteen kuuluivat liberaalin demokratian 

vaatimuksiin. Keisarijohtoisessa Itävalta-Unkarissa sekä naiset että köyhät olivat äänioikeudettomia, 

mikä oli ajan henkeen luonnollista. Lisäksi Itävalta-Unkarin vaalijärjestelmä suosi lähtökohdiltaan 

ylempiä ja harvalukuisempia yhteiskuntaluokkia: jokaista yhteiskuntaluokkaa kohden oli varattu 

tietty ennalta määrätty lukumäärä paikkoja parlamenttiin, jolloin pienet ja etuoikeutetut 

sosioekonomiset ryhmät olivat yliedustettuina hallituksessa suurten ja pääosin köyhemmästä 

väestöstä koostuvien kansanryhmien kustannuksella. SDP toimi aktiivisesti kiihottaen kansaa 

lakkoihin ja marsseihin yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden saavuttamiseksi 1900-luvun alkuvuosina; 

painostustoimista huolimatta tulokset jäivät Itävalta-Unkarin keisarikunnassa vajavaisiksi pelkästään 

miesten saavuttaessa äänioikeuden vuoden 1906 vaalireformissa.280 

Maailmansotien väliset poliittiset voimasuhteet olivat nostaneet valtaan kapitalismia ja siihen 

keskeisenä osana kuuluvaa liberaalia demokratiaa halveksivia liikkeitä, jotka villitsivät kansaa 

nousemaan laillista esivaltaa vastaan. Venäjän keisarikunnassa tapahtunut sosialistinen Bolsevistien 

masinoima vallankumous ja toisaalta Saksan natsihallinto, joka liehitteli kansan tuekseen 

kansallissosialistien julkisiin joukkokokouksiin, olivat varoittavia esimerkkejä kansan 

aktivoitumisesta. Yksi toisen maailmansodan tärkeimmistä päämääristä olikin fasismin 

kukistaminen.281 Schumpeterin demokratiakäsityksen synnyn taustalla vaikutti pelko 

kansannoususta, mikäli kansa pääsee päättämään omista asioistaan. Ylenpalttiset 

osallistumismahdollisuudet voivat saada kansan liikekannalle jopa tuhoisin seurauksin.282 

Schumpeterille, kuten myös useille muille taloustieteeseen perehtyneille aikalaisille, demokraattisen 

järjestelmän silmiinpistävin ongelma oli äänestäjäkunnan laajeneminen. Äänioikeutettujen määrän 

kasvaessa äänestäjäkunta muuttui työntekijävaltaisemmaksi. Koska palkkatyöntekijät eivät omista 

tuotantovälineitä, heidän käsityksen markkinatalouden toiminnasta ei vastaa todellisuutta.  

Vastustaakseen SDP:n demokratisoitumista edistävää politiikkaa, Schumpeter oli ensimmäisen 

maailmansodan aikana valmis liittoutumaan muiden demokratisoitumista vieroksuvien liikkeiden 

kantoihin. Schumpeter muun muassa liittyi demokratisoitumisen jarruttamiseen pyrkineeseen 

konservatiiviseen katoliseen puolueeseen (Christlichsoziale Partei, CSP), jolle hän pyrki 

valtionvarainministerinä toimiessaan markkinoimaan epäonnista rahoitussuunnitelmaansa. Toisaalta 

ainoa puolue tai liike, jonka parista Schumpeterin kunnianhimoinen rahoitussuunnitelma sai osakseen 
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edes vähäistä ymmärrystä, oli SDP:n sosialistisiipi. SDP oli muodostanut yhdessä katolisen 

konservatiivipuolueen kanssa koalitiohallituksen Itävaltaan. Eritoten sen austromarxisti ulkoministeri 

Otto Bauer, joka oli ehdottanut Schumpeterin nimittämistä valtionvarainministeriksi, arvosti 

Schumpeteria taloustieteilijänä ja piti Schumpeterin The Crisis of the Tax State -pamfletissa esittämää 

arvioita Itävallan taloudellisesta tilanteesta poikkeuksellisen tarkkanäköisenä.283 Medeariksen 

tulkinnan mukaan Schumpeter asettui katolisen konservatiivipuolueen kannalle ensisijaisesti siksi, 

että se oli ainoa todellinen anti-demokraattinen vastavoima SDP:lle.  

Schumpeter kuului syntyjään Itävalta-Unkarin saksankieliseen katoliseen vähemmistöön, joten 

ensimmäisen vaimonsa Gladysin kanssa häitä vietettiin katolisin menoin. Katolinen kirkko ei 

kuitenkaan hyväksynyt avioeroa, joten keskimmäisen vaimonsa Annien Schumpeter nai salaa 

ensimmäiseltä vaimoltaan luterilaisessa kirkossa. Yhteydet Schumpeterin ensimmäiseen vaimoon 

olivat ensimmäisen maailmansodan seurauksena katkenneet vaimon jäädessä Englantiin 

Schumpeterin puolestaan majaillessa Wienissä. Schumpeter ei McCrawn tulkinnan mukaan tieten 

tahtoen halunnut kääntää selkäänsä katolilaisuudelle, mutta teki sen käytännön syistä voidakseen 

mennä uudelleen naimisiin. Tämän taas mahdollisti se, että Wien oli 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä niin sanotusti punainen, ja sen sosialistihallitus oli hyväksynyt avioeron 

sallivan lain.284 Schumpeterin suhdetta katolisuuteen tai uskonnollisuuteen voi kuvailla suhteellisen 

etäiseksi eikä kovinkaan vakaumukselliseksi. Schumpeterin siteet katolisen konservatiivipuolueen 

kanssa eivät selity niinkään uskonnollisella vakaumuksella, vaan enemmänkin puolueen edustamalla 

syvän epädemokraattisella ja sosialismia kohtaan vihamielisellä suhtautumisella. 

Syytä on kuitenkin huomata, että Schumpeter löysi katolisen kirkon piirissä esitetyistä ajatuksista 

ratkaisuja taloustieteellisiin ongelmiin. Tällä hän viittasi paavi Pius XI:n kiertokirjeeseen, jossa 

kehotettiin järjestämään yhteiskunta korporatismin henkeen, jolloin työnantajat- ja tekijät 

muodostavat ammattikuntia, jotka toimivat yhteistyössä yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. 

Katolisten ajattelijoiden korporatiivinen ajattelu 1800-lvulla oli vastareaktio nousevalle sosialismille, 

mutta toisaalta myös rajoittamattomalle laissez faire -taloudelle.285 Schumpeterille korporatismi oli 

ratkaisu tähän ongelmaan: säätelemätön kapitalismi ei kykenisi saavuttamaan tarvittavaa 

kansansuosiota etenkään epävakaina aikoina, jolloin työntekijät joutuvat tinkimään palkoistaan. 

Schumpeter kuitenkin muistutti, että tosiasiassa palkat olivat jatkuvassa noususuhdanteessa, jota 

häiritsivät vain ajoittaiset taantumat.286 Sosialismin kiehtovuus taas perustui Schumpeterin mukaan 
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juuri taloudellisille argumenteille, joiden mukaan kapitalismissa riistetään työntekijöitä. 

Työntekijöiden näkökulmasta kapitalismi oli yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukainen, mikä 

tarkoitti, että mikäli yhteiskuntien demokratisoituessa sen olisi yhä haastavampaa saada vaaleissa 

taakseen alempien luokkien tukea. 

Vaikka Schumpeter ei sinänsä ollut uskonnollinen, on hänen ajattelunsa mielestäni monissa 

asiakysymyksissä käsikädessä CSP:n ajamien etujen kanssa. Keisarillisessa Itävalta-Unkarissa 

hajanaisen keisarikunnan liimana toimi katolinen kirkko oppeineen, ja samoin katolisen 

konservatiivipuolueen piirissä katsottiin tarpeelliseksi, että katolinen kirkko ja valtio pitävät tiukasti 

yhtä. Yksilönvapauksista tai yhteiskuntasopimuksesta puhuminen käsitettiin uhaksi vanhalle vallalle, 

mikä antoi pontta vastustaa myös kansalaisoikeuksia monarkian nimissä. Poliittisesti SDP seisoi 

monarkian takana ja sosiaalisesti se rummutti korporatismin puolesta. Hierarkkisuus oli yksi 

korporatismin poliittista rakennuspalikoista: korporaatiot voisivat toimia yksilön edustajina heidän 

sosiaalisen asemansa mukaisesti.287 Kuten myös Medearis huomauttaa, katolinen liikehdintä sai 

kuitenkin tukensa pääosin alemmista kansanryhmistä, vaikka Schumpeter koki olevansa ennen 

kaikkea korkeamman sosiaalisen aseman omaavana aristokraattisten piirien kuiskaaja.288 

 

3.2.2 New Deal – uusi jako vai uudelleenjako? 

 

 ”Roosevelt can’t – won’t – take an apple without upsetting the whole applecart.”289 

CSD:n punaisena lankana toimi ajatus kapitalismin evolutiivisesta luonteesta, jonka seurauksena 

siirtyminen jonkin asteiseen sosialismiin vaikutti todennäköiseltä.290 Sotien aikana talouselämä oli 

kulkenut tiukasti valtion talutusnuorassa. Maailmansotien jälkeinen taloudellinen sekosortotila 

vahvisti valtion roolia talouden ohjaamisessa myös rauhanoloissa.291 Taloudellinen suunnittelu oli 

maailmansotien välisenä aikana saanut taakseen merkittäviä puolestapuhujia, joista tärkeimpänä 

mainittakoon brittiläinen taloustieteilijä ja talousteoreetikko Keynes. Keynesin oppien mukaan 

talouden suhdannevaihteluita ja työvoiman kysynnän heilahteluja pyrittiin tasaamaan aktiivisella 

talouspolitiikalla valtiovallan toimesta.292 Vaikka Schumpeter oli itsekin ollut ensimmäisen 
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maailmansodan jälkeen Itävalta-Unkarissa toimineessa komiteassa, joka pohti teollisuuden 

sosialisointia, piti hän sitä silti pahaenteisenä luisumisena sosialismin suuntaan. Sosialismi 

suunnitteluun perustuvana taloudellisena mallina tarjosi vaihtoehdon markkinatalouteen perustuvalle 

kapitalismille. 

Schumpeter hyväksyi tarjouksen lähteä Harvardiin vuonna 1932, jonka jälkeen hän ei enää palannut 

vanhalle mantereelle. Pian Schumpeterin kotiutumisen jälkeen Yhdysvalloissa valtaan astui 

presidentti Franklin Delano Roosevelt. Medeariksen mukaan uuden mantereen vaikutuksen myötä 

Schumpeterin kapitalismiin liittyvä teoretisointinsa alkoi vilistä Yhdysvalloissa ajankohtaisia aiheita 

kuten talouden depressiota, poliittisia konflikteja ja lakkoja.293 Vaikka Yhdysvaltoihin muuttamisella 

oli varmasti välitön ja huomattava vaikutus Schumpeterin ajatteluun, voi Medeariksen listaamien 

ilmiöiden nähdä lähes yhtä vahvasti olevan läsnä myös vanhan mantereen talouspoliittisesti sekavassa 

lamatilassa 1930-luvun alussa. 

Schumpeter itse ei viimeisinä Saksassa viettäminään vuosina ottanut natsien uhkaa todesta, sillä 

todellinen uhka Saksassa löytyi kansasta. Vain puolisen vuotta ennen natsien nousua vallankahvaan 

Schumpeter oli kirjoittanut ystävälleen Gottfried Haberlerille kirjeen, jossa hän suorasukaisesti 

kehotti olla huolehtimatta, koska hän ”ei uskonut, että mitään erikoista tulisi tapahtumaan” 

poliittisella rintamalla Saksassa. Schumpeterin sinisilmäinen suhtautuminen johtui siitä, että hän 

pelkäsi kansan olevan alttiina demagogien harjoittamalle kansankiihotukselle Saksan äärimmäisen 

huonosta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Versaillesin rauhassa määrätyt huomattavat 

sotakorvaukset painoivat Saksan taloutta, eikä ensimmäisen maailmansodan nöyryyttävä rauha ollut 

rakentava alusta yhteiskuntarauhan säilymiselle. Schumpeter ei uskonut äänestäjäkunnan kykyyn 

tehdä säällisiä poliittisia valintoja taloudellisen kriisin keskellä. Pako Yhdysvaltoihin ei kuitenkaan 

auttanut, sillä Schumpeter uskoi Rooseveltin juonivan itselleen diktaattorin asemaa.294 Roosevelt 

näyttäytyi Schumpeterille vaarallisena poliitikkona, mikä lienee osittain Schumpeterin omien 

konservatiivijuurien aiheuttamaa. Rooseveltin valtion harjoittaman talouden säätelyyn perustuvan 

ohjelman saattoi halutessaan käsittää askeleeksi joko fasismin tai sosialismin suuntaan. 

Edelleenkin Schumpeterin demokraattista muutosta kuvaava teoria on monin sitein kiinni hänen 

kapitalismiin liittyvässä analyysissään. Yrittäjävetoisen kapitalismin kuolemaa Schumpeter piti 

todennäköisenä. Yrittäjien ja yrittäjähenkisyyden menettäminen ei kuitenkaan ollut ainoa 

kapitalismin katoamisen puolesta puhuva tekijä, vaan kapitalismin evoluutioon liittyy rationalisoiva 
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ja demokratisoiva tendenssi.295 Medeariksen mukaan eräs kapitalismin evoluution taustalla 

vaikuttavan tekijä on useimmilta tutkijoilta jäänyt lähes täysin huomaamatta: Schumpeter viittasi 

tendenssistä puhuessaan erityisesti New Deal -kauden tapahtumiin Yhdysvalloissa.296 

Kotimantereellaan Euroopassa Schumpeter osallistui ensimmäisen maailmansodan aikana myös 

päivänpolitiikkaan, tosin siinä surkeasti epäonnistuen. Itselleen antamansa lupauksen mukaisesti, 

Schumpeter ei enää lyhyeksi jääneen valtionvarainministerikautensa jälkeen osallistunut varsinaiseen 

poliittisen toimintaan vaan siirtyi tarkkailijan rooliin.297 Schumpeterin Itävalta-Unkarissa kirjoittamat 

poliittiset muistiot oli suunnattu tietyn tarkasti määritellylle konservatiivisen sisäpiirin luettavaksi. 

Yhdysvaltoihin muutettuaan tilanne kuitenkin muuttui, eikä Schumpeter enää tähdännyt tiettyjen 

henkilöiden tai piirien poliittiseen vakuuttamiseen tai pyrkinyt esittämään tiettyjä toimintaohjeita, 

vaan hän viittasi enää vain yleisluontoisemmin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ilmiöitä hän seurasi 

uudesta näkökulmasta, koska ne eivät enää koskeneet hänen kotimaataan, jonka hän oli 

Yhdysvaltoihin muuttaessaan jättänyt taakseen.298 Medearis tulkitsee havaintojen 

yleisluontoisuudesta Schumpeterin kirjoittavan Yhdysvalloissa niin sanotusti laajalle lukevalle 

yleisölle.  

Mielestäni kyse ei niinkään ole siitä: CSD oli tarkoitettu vuonna 1939 ilmestynyttä Business Cyclesia 

sosiologian osalta täydentäväksi teokseksi. Business Cycles oli ollut Schumpeterille jossain määrin 

pettymys, koska se ei ollut herättänyt kohdeyleisössään erityistä kiinnostusta, eikä sitä tunnuttu 

ottavan vakavasti. Kirjan laihasta vastaanotosta sydämistyneenä Schumpeter päätyi kirjoittamaan 

CSD: n.299 Mielestäni mikään ei indikoi, että Schumpeter olisi vaihtanut teoksensa kohdeyleisöä, vaan 

edelleen se oli tehty akateemisesta taloustieteestä kiinnostunutta väkeä silmällä pitäen.  

Se, miksi Business Cycles sai niin laihan vastaanoton Harvardissa, ja toisaalta yliopistomaailmassa 

ylipäätänsä, johtui pitkälti Keynesin The General Theory of Employment, Interest, and Money -

teoksesta, joka julkaistiin vuonna 1936. Harvard oli Yhdysvalloissa keynesiläisyyden kotipesä niin 

tiedekunnan henkilökunnan kuin merkittävimpien jatko-opiskelijoidenkin kääntyessä 

keynesiläisyyteen. Schumpeter suhtautui Keynesiin ja etenkin General Theory -teokseen kielteisesti; 

suurin syy lienee ollut Schumpeterin vuonna 1939 julkaistu Business Cycles -teos, joka jäi Keynesin 

samaa aihepiiriä sivuavan teoksen varjoon. Schumpeter oli työskennellyt yli tuhat sivuiseksi 

paisuneen Business Cycles -teoksensa parissa jo viimeisinä Euroopan vuosinaan, joten pettymys oli 
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valtava, kun yli vuosikymmenen ajatustyötä vaatinut teos ei saavuttanut kovinkaan innostunutta 

vastaanottoa. Schumpeterin teos sai vastineekseen yhden murskakritiikin ja paljon välinpitämätöntä 

selkään taputtelua. Toisena syynä kirjan heikkoon menestykseen vaikuttanut syy oli toisen 

maailmansodan syttyminen, joka käänsi niin akateemikoiden kuin kansankin huomion itseensä.300 

Schumpeter tuntui kokevan jonkin asteista alemmuuskompleksia Keynesin ja hänen 

valtavirtataloustieteeksi suhteen. 

Yhdysvalloissa Schumpeter vaikuttaa siis omaksuneen aikaisempaa vahvemmin poliittisen 

tarkkailijan roolin. Taustalla vaikuttaa mielestäni vähintään kaksi eri tekijää: Schumpeterin aiempi 

epäonnistuminen politiikassa oli melko varmasti syönyt hänen uskottavuuttaan poliittisena 

ajattelijana – olihan se esimerkiksi estänyt Schumpeteriä saamasta haluamiaan akateemisia virkoja 

Euroopassa. Toisaalta Schumpeter oli Yhdysvaloissa ulkopuolinen kommentoija, toinen, jonka 

mielipiteille ei siksi annettu välttämättä huomattavaa painoarvoa. Lisäksi Schumpeterin naiivius 

natsismia kohtaan on tuskin vakuuttanut asiaan perehtyneitä yhteiskuntatietelijöitä Schumpeterin 

yhteiskunnallisesta näkemyksellisyydestä: Schumpeter ei pitänyt natsismia merkittävänä uhkana, 

etenkään jos sitä verrattiin sosialistisen demokratian ja massayhteiskunnan aiheuttamaan uhkaan. 

Schumpeterin mahdollisten natsisympatioiden olemassaolo ja mahdollinen paheksuttavuus on voinut 

vaikuttaa myös Schumpeterin rooliin niin ajattelijana kuin akateemikkonakin Yhdysvalloissa.  

Formerly when people were dissatisfied with a pope or a king, they would revolt against 

the particular pope or a king but they took the institution for granted. Now we ask 

ourselves, ’Why should there be such things as popes or kings?’ The bourgeois asked 

this question. It did not strike him that the same question would be answered 

unfavorably to the capitalist.301 

Schumpeter totesi CSD-teoksessaan, että ”työläisen valmius totella käskyjä ei ole koskaan johtunut 

rationaalisesta uskosta kapitalistisen yhteiskunnan hyveellisyyteen”.302 Hierarkian 

kyseenalaistaminen levisi siis kapitalismin viimeiseen linnakkeeseen eli työväestöön autoritaarisesti 

istutettuun kuriin.303 Jos aiemmin kapinointi kohdistui tiettyyn hallitsijaan, demokratisoitumisen 

myötä siitä sai tuta koko järjestelmä kokonaisuutena. Aiemmin, etenkin feodaalisissa yhteiskunnissa, 

hierarkia oli rakennettu tiukasti sisään osaksi järjestelmää, eikä koko yhteiskuntajärjestelmän 
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kyseenalaistaminen tullut yleensä kysymykseen. Schumpeter oli yllä olevan lainauksen mukaan jo 

1936 Lowell Instituten luennoissaan huomauttanut, että demokratisoituminen murtaisi kapitalismin 

hengen: koko järjestelmän kyseenalaistamisesta tuli mahdollista. Vuonna 1942 Schumpeterin 

argumentti oli kehittynyt ja hän käytti paljon palstatilaa perustellakseen, miksi työväestön kuri oli 

radikalisoitumisen ja demokratisoitumisen myötä murtunut ja yhteiskunnallisen hierarkian 

kyseenalaistaminen oli levinnyt työntekijöihin. 

Schumpeterille New Deal -kautta Yhdysvalloissa kuvasi parhaiten demokraattisen ideologian 

leviäminen talouden piiriin. Perinteisen yhteiskuntamuodon murtuminen näkyi yksilötasolla 

perinteisten siteiden ja velvollisuuksien katoamista, koskipa tämä sitten perhettä tai työpaikan 

arvojärjestystä.304 Schumpeter katsoi, että nimenomaan demokratian leviäminen ensin poliittiseen 

elämän piiriin oli portti sen leviämiselle myös talouselämään: 

Gone are most of the means of maintaining discipline, and even more power to use 

them. Gone is the moral support if the community that used to be extended to the 

employer struggling with infractions of discipline – step by step we can trace the way 

that led from backing the master to neutrality, through the various nuances of neutrality 

to backing the workman’s right to being considered an equal partner in a bargain.305 

Schumpeter tuli siis enenevässä määrin epäluuloiseksi ammattiyhdistysliikettä ja sen toimintaa 

kohtaan. Lisäksi hän näki sosialismin, vähintään klassisessa muodossaan, olevan porvarillista 

alkuperää. Näin ollen se jakaa porvarillisen ideologian kanssa myös paljon samoja arvoja. Useat 

näistä arvoista ovat heijastuneet erityisesti klassiseen demokratiakäsitykseen.306 Schumpeter ei ollut 

toki ajattelijana ensimmäinen, eikä viimeinenkään, joka oli nähnyt demokratian olevan 

vääjäämättömässä yhteydessä sosialismiin siirtymisessä; päinvastoin jo 1840-luvulla ranskalaiset 

liberalistit uskoivat, että demokraattisesti valitut ammattiyhdistysliikkeen edustajat nostaisivat 

tarkoituksellisesti työttömyyden huippuunsa. Työläiset syyttävät hallitusta työttömyydestään ja 

voivat näin perustella tuotantovälineiden takavarikoimisen. Jo varhaisen liberalismin edustajat ovat 

olleet korostuneen epäluuloisia demokratiaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa kohtaan.307 

Schumpeterin kapitalismin tuhoa ennakoiva teoria perustui pitkälti siihen, että yhteiskunnassa 

etenevä rationalisoituminen horjuttaa kapitalismin valta-asemaa sosialismin hyväksi.308 
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Schumpeterin teoria kapitalismin tuhosta muuttui kuitenkin ajan saatossa: Yhdysvaltoihin 

muuttamisen myötä syyttävä sormi kohdistui ennen kaikkea ammattiyhdistysliikkeeseen. 1930 -luvun 

Yhdysvalloissa työväen liikehdintä demokratisoi Yhdysvallat.309  Erityisesti juuri New Deal, joka 

pyrki lievittämään työttömyyden aiheuttamia ongelmia, oli valtava edistysaskel 

sosiaalilainsäädännön kehittämisessä. Sen myötä Yhdysvaltojen liittovaltio alkoi aktiivisesti ottaa 

vastuuta heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevista kansalaisistaan. Taustalla vaikuttanut 

ajatusmalli, jonka mukaan jokainen on oman onnensa seppä ja vastaa vain omasta itsestään, alettiin 

kyseenalaistaa. Huomattavaa on kuitenkin se, että New Deal teki ammatillisesta järjestäytymisestä 

sekä suosittua että sallittua. Joskus New Dealin on katsottu olevan sosialistinen, sillä siihen kuului 

olennaisena osana valtion vallan kasvattaminen. Ajatus on kuitenkin harhaanjohtava, sillä ohjelman 

avulla ei pyritty muuttamaan talousjärjestelmän perusteita vaan lähinnä asettamaan sille rajoja, joiden 

sisällä toimia. Sen myötä taloudellinen demokratia lisääntyi.310 Ohjelmana New Deal haastoi 

perinteiset arvot, joille Yhdysvallat oli rakentunut, eikä se kunnioittanut entisenlaisella tavalla 

yksilönvapauksia tai individualismia. 

Yhdysvalloissa ammattiyhdistysliike järjestäytyi huomattavasti eurooppalaista vastinpariaan 

myöhemmin. Yksi syy tähän oli se, että Yhdysvalloissa ihailtiin yrittäjyyttä, minkä taustalla vaikutti 

ihanne omin avuin menestymisestä. Työväestöön kuuluminen toimi ikään kuin siirtymävaiheena 

kohti yrittäjyyttä. Asenneilmastossa tapahtui merkittäviä muutoksia vasta 1930-luvulla. Samoihin 

aikoihin AFL (American Federation of Labor) pirstoutui ja sen kumouksellinen siipi erkaantui 

kattojärjestöstään lopullisesti. Työväestön järjestäytymisaste nousi kohisten, sillä 1930-luvun alussa 

työväestöstä vain 2,5 miljoonaa kuului ammattiyhdistysliikkeisiin, kun taas toisen maailmansodan 

kynnyksellä jo 11 miljoonaa amerikkalaista oli liittynyt niihin. Amerikkalainen ammattiyhdistysliike 

oli vastaavaan eurooppalaiseen verrattuna ensinnäkin myöhässä ja toisaalta myös kesy, koska siitä 

puuttui vallankumouksellisuus, joka oli tyypillistä eurooppalaisissa ammattiyhdistysliikkeissä.311 

Much more important than anything I have mentioned so far is the fact that 

childlessness and the refusal to undertake the responsibilities of parenthood alter te 

whole psycho-sociological pattern of society – Being a father and thinking of the 

conditions which he was going to leave to his children, he was fighting tooth and nail – 
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fighting taxation, labor unions, and so on, and thereby he was safeguarding the interests 

of the society in the future.312 

Moraalin murtuminen yhteiskunnassa huoletti Schumpeteriä. Hän näki porvarillisen perheen olevan 

yksi tärkeä tae kapitalismin jatkuvuudelle, jota esimerkiksi aleneva syntyvyys uhkasi. Perhe toi 

pysyvyyttä ja ylläpiti yhteiskunnan moraalia. Yrittäjä, jolla ei ollut lapsia, ei ollut motivoitunut 

ylläpitämään kapitalistista järjestelmää, koska hän ei voinut jättää perintöä. Demokratisoituminen ja 

tasa-arvoisuuden korostaminen nakersivat perinteisiä sosiaalisia instituutioita ja hierarkioita kuten 

perhettä. Schumpeter viittasi useaan otteeseen useammissa teksteissään muun muassa lakkojen 

moraalittomuuteen.313 Moraalin murtuminen oli Schumpeterin mukaan osa demokratisoitumista, 

jonka hän näki edenneen Yhdysvalloissa juuri ammattiyhdistysliikkeen toimesta. 

Ammattiyhdistysliikkeen vahvistuminen näkyi muun muassa lakkoaaltoina ja muunlaisena 

yhteiskunnallisena tottelemattomuutena New Deal ajan Yhdysvalloissa, jossa demokratisoituminen 

eteni harppauksittain 1930-luvulla. 

Konservatiivien mukaan suutarin tulee pysyä lestissään – kukin tuntekoon paikkansa yhteiskunnassa. 

Toiset syntyvät onnellisten tähtien alla, toiset taas ovat jo alkujaan fiksumpia, mikä tarkoittaa, että 

yhteiskunta on vääjäämättä jo lähtökohdiltaan epätasa-arvoinen, eikä minkäänlaiselle 

yhteiskunnalliselle ”uudelleenjaolle” ollut konservatiivisten äänenpainojen mukaan tarvetta.314 

Schumpeter oli tässä mielessä hyvin perinteinen konservatiivi. Mielestäni Schumpeterille yksi New 

Deal -ajan kuohuttavimmista tekijöistä oli yhteiskunnan läpäisevä pyrkimys tasa-arvon lisäämiseen.  

Ammattiyhdistysliike onnistui luomaan ajatus työntekijästä tasa-arvoisena neuvotteluosapuolena, 

mikä erityisesti kauhistutti Schumpeteriä.  

Toisaalta New Deal -ajan politiikkaan liittyi myös taloudellisten resurssien uudelleenjako liittovaltion 

ottaessa isomman roolin kansalaisistaan huolehtimisessa. Olihan juuri presidentti Roosevelt 

ilmoittanut vaalikampanjassaan hänen talousohjelmansa pyrkimykseksi kansallisvarallisuuden 

aiempaa tasapuolisemman jakamisen liittovaltion puuttuessa aiempaa voimallisemmin talouselämän 

toimintaan.315 Schumpeter vastusti tasa-arvoistumista niin poliittisessa kuin taloudellisessakin 

mielessä, ja samaisti sen kuuluvan osaksi demokraattista sosialismia.  
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Johtopäätökset 

 

It is a poor result of a life’s work to arrive at the realization that the whole damn thing 

is not worth the trouble of breathing.316 

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee Schumpeterin demokratiakäsitystä ja sen muotoutumista 

historiallisessa kontekstissaan. Tutkielman ensimmäisessä pääluvussa hahmotellaan Schumpeterin 

värikkäitä elämänvaiheita aina ensimmäistä maailmansotaa edeltävästä Euroopasta toisen 

maailmansodan jälkeisiin vuosiinsa Atlantin toisella puolella. Toisessa pääluvussa tutkitaan 

Schumpeterin demokratiakäsityksen suhdetta kapitalistiseen talousjärjestelmään. Schumpeter ei 

tyytynyt pelkästään analysoimaan kapitalismia, vaan hän ulotti analyysinsä myös sosialismiin. 

Lopputuloksena syntyi elitistiseksi minimidemokratiateoriaksi kutsuttu teoriasuuntaus, jota puidaan 

tutkielman kolmannessa eli viimeisessä pääluvussa. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen katson 

Schumpeterin kapitalismia koskevien väitteiden olevan ymmärrettävissä silloin, kun niitä tutkitaan 

osana samaa teoreettista viitekehystä, johon myös Schumpeterin demokratiakäsitys oleellisesti liittyy. 

Vuonna 1942 ilmestyneessä Capitalism, Socialism and Democracy -teoksessa, joka toimii tutkielman 

päälähteenä, Schumpeter esittää kapitalismin väistyvän sosialismin tieltä – omien sanojensa mukaan 

Schumpeter päätyi kirjoittamaan demokratiasta päästäkseen kommentoimaan sosialistista 

yhteiskuntajärjestystä. Argumenttini etenee kahdella tasolla, joista ensimmäinen on taloudellinen. 

Koska historiallinen selittäminen on asioiden yhteyksien etsimistä, ei Schumpeterin 

demokratiakäsitystä voi mielestäni erottaa hänen taloutta koskevista käsityksistään. Siksi tutkielmani 

yksi pääluku on omistettu Schumpeterin kapitalismikäsityksen ymmärtämiseen sekä toisaalta 

kapitalismin ja demokratian välisen suhteen hahmottamiseen. Tutkielman toinen taso, jota voisi 

kutsua yhteiskunnalliseksi tasoksi, rakentuu kapitalismi -pääluvussa rakennetulle taloudelliselle 

pohjalle, mikä mahdollistaa Schumpeterin demokratiateorian syvällisemmän analysoimisen.  

Kirjoittaessaan Capitalism, Socialism and Democracy -teostaan 1940-luvun alkupuolella Schumpeter 

asui jo pysyvästi Yhdysvalloissa. Hän vaikuttaa pitäneen itseään sydämeltään eurooppalaisena sekä 

erityisesti isänmaalleen Itävalta-Unkarille lojaalina, mutta ulkopuolisena tarkkailijana. Schumpeteriä 

tuskin voi kuitenkaan pitää objektiivisena tai arvoneutraalina havainnoitsijana, vaikka hän etenkin 

kirjansa myöhemmissä esipuheissa korostaa painokkaasti pidättäytyvänsä ennustamasta tulevaa tai 

antamasta minkäänlaisia toimintaohjeita. Vaikka Schumpeter ei suorasanaisesti esitä ohjeita, voi 

                                                           
316 Swedberg lainaa Schumpeterin yksityistä päiväkirjaa. Swedberg 1991a, 191.  
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rivien välistä tulkita teoksen olevan puolustuspuhe kapitalismille. Mielestäni Schumpeterin CSD -

teos on ennen kaikkea yhteiskunnallis-moraalinen varoitus sosialismin vaarallisuudesta. 

Tutkielman toisessa kapitalismia käsittelevässä pääluvussa esitän Schumpeterin ajattelun kuuluvan 

poliittisen taloustieteen perinteeseen, joka oli 1870-luvun marginalistisen kumouksen myötä 

lähestulkoon painunut historian havinoihin. Muutos poliittisesta taloustieteestä pelkäksi taloustieteen 

tutkimuksesi ja hyödyn etsimiseksi, oli merkittävä paradigman muutos. 1900-luvun alussa ihmisten 

elintaso nousi, työolot paranivat ja yrityksiä versoi lähestulkoon tyhjästä. Ajatus kapitalismin 

hegemoniasta länsimaisissa demokratioissa alkoi kuitenkin murtua katastrofaalisten maailmansotien 

sekä niiden välisen syvän lamakauden myötä. Sekä kapitalismia että sille elinehdoksi miellettyä 

demokratiaa alettiin kyseenalaistaa. Schumpeter kirjoitti kapitalismista aikana, jota leimasivat 

taloudellinen murros ja yhteiskunnalliset kriisit, mikä tarjosi hänelle mahdollisuuden kirjoittaa 

kapitalismista poliittisen taloustieteen näkökulmasta. 

Schumpeter itse analysoi kapitalismin tuhoutuvan pitkällä aikavälillä, mutta silti hänen 

innovaatioihin pohjaava kapitalismikäsityksensä on kokenut 2000-luvulla varsinaisen renessanssin. 

Uuden kukoistuksen taustalla ovat vaikuttaneet viime vuosikymmeninä koetut voimakkaat 

suhdannevaihtelut: rakenteelliseen muutokseen liittyvää luovaa tuhoa ja innovaatiopolitiikan 

tarpeellisuutta talouslaman taittamisessa on korostettu. Schumpeterin kapitalismikäsityksen voi 

katsoa olevan hyvin muuntautumiskykyinen, jolloin siihen kohdistetun arvostelun voi ajatella 

vanhenevan suhteellisen nopeasti. Schumpeterin näkökulma heijasteli konservatiivista epäluuloa 

aikansa yhteiskunnallista projektia, sosialismia, kohtaan. Sosialismi näyttäytyi liian teoreettisena 

kyetäkseen ohjaamaan yhteiskuntaa poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet huomioon ottaen. 

Schumpeter ei puhunut sosialismista pelkästään sen rajatussa merkityksessä taloudellisena, 

yhteisomistukseen ja valtion harjoittamaan taloussäätelyyn perustuvana, järjestelmänä. Schumpeter 

käytti etenkin CSD -teoksessaan eniten tilaa marxilaisen sosialismin kommentointiin. Laajemmassa 

merkityksessään sosialismilla voidaan viitata myös muihin sosialistisiin liikkeisiin, jotka jakavat 

sosialismille ominaiset arvot ja ihanteet. Schumpeterin demokratiakäsityksen muotoutumisen 

kannalta sosialismin merkitystä ei tule liioin korostaa – elitismiin viittaavat piirteensä se on 

luultavammin perinyt fasismiin liittyvästä vallanjaosta ja korporaatioajattelusta.  

Schumpeterin oli jo nuoruudessaan Englannin poliittisen järjestelmän ihalija, ja akateemisen 

koulutuksen saaneena talous- ja yhteiskuntatieteilijänä hän oli tietoinen ajan poliittisesta ja 

aatteellisesta liikehdinnästä erityisesti kapitalismin kehdossa Englannissa. Schumpeter ei, 

yläluokkaisen taustansa ja konservatiivisen ajatusmaailmansa vuoksi, kannattanut englantilaistakaan 
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sosialismia sinänsä. Toisaalta LSE:n piirissä harjoitettu fabianismi sisälsi marxismiin verrattuna 

monia englantilaiselle politiikalle tyypillisiä konservatiivisia elementtejä. Kenties Schumpeterin 

näkemys yhteiskunnan rakenteiden perustavanlaatuisen uudistamisen suhteen tulisikin tulkita 

konservatiivisesta ”anti-ideologisesta” näkökulmasta esitetyksi kritiikiksi muita ideologioita kohtaan. 

Schumpeter puolusti kapitalismia lukeneen ja akateemisen taloustieteilijän roolista käsin. Kapitalismi 

käsitteenä on kiistanalainen, sillä se on luotu alun perin juuri marxilaisten toimesta kritiikin 

välineeksi, jollaisena sitä on myös usein käytetty. Kapitalismilla on mahdollista tarkoittaa 

kirjoittajasta riippuen erilaisia asioita: nykyisin kapitalismiin liittyvää kädenvääntöä käydään 

taloustieteilijöiden sijaan lähinnä yhteiskunta- ja kulttuuritietelijöiden toimesta. Yhteiskunnallisessa 

keskustelussa on ollut havaittavissa kapitalismiin liittyvä käsitteellinen käänne. Kapitalismin sijaan 

puhe on kääntynyt markkinatalouteen. Emme enää puhu kapitalismin epäonnistumisesta, vaan 

mieluummin viittaamme kapeammin esimerkiksi finanssi- tai pankkikriisiin. Johtopäätös puhetavan 

muutoksesta voi olla se, että kykenemme aiempaa tarkemmin erottelemaan kriisiin johtavat tekijät. 

Toisaalta kapitalismin asema on läntisissä demokratioissa suuresssa mittakaavassa 

kyseenalaistamaton, jolloin keskustelua ei juurikaan käydä kriisin mahdollisesta syvemmästä 

olemuksesta, jonka juuret löytyvät kapitalismista. Schumpeterin voi diagnosoida olleen 

vakaumuksellinen kapitalismin puolestapuhuja, mutta ei niinkään poliittisen demokratian ihailija. 

Schumpeter kirjoitti tärkeimmän, ellei jopa ainoan, varsinaisesti demokratiaa käsittelevän teoksensa 

toisen maailmansodan varjossa, taustalla kuvitelma kapitalismin ja sosialismin välisen kamppailun 

jatkumisesta aina pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka Schumpeter ei laajemmassa mittakaavassa 

demokratiakäsitystään muissa teoksissaan avannut, on hänen kirjoituksissaan selkeämpi jatkumo, 

kuin aiemmissa tutkimuksissa on annettu ymmärtää. Konsensus siitä, että Schumpeterin osallistui 

keskusteluun ainoastaan CSD- teoksensa muutamalla, joskin jälkipolville merkittävään asemaan 

nousseella, pääluvulla, on harhaanjohtava. Schumpeter puhui politiikasta ja sen ohella demokratiasta 

myös silloin, kun hän ei erikseen ilmoittanut keskustelevansa juuri siitä. 

Schumpeter kritisoi erityisesti klassista demokratiateoriaa, joka on 1700-luvulla kehittynyt 

muunnelma alkuperäisestä antiikin välittömästä demokratiasta. Omassa teoriassaan Schumpeter 

käänsi klassisen demokratiateorian päälaelleen tehden vaaleista ja niissä äänestämisessä ensisijaisen 

päämäärän kansan tahdon toteuttamiseen nähden. Schumpeterin elitistinen demokratia on mielestäni 

suotta typistetty pelkäksi elitistiseksi demokratiateoriaksi, sillä sitä tulisi tarkastella suhteessa 

liberaalin kapitalismin kehitykseen ja yhteiskunnassa tapahtuvaan muutokseen. Siksi tässä 

tutkielmassa en tyydy pelkästään kirjoittamaan Schumpeterin äänestyskäyttäytymiseen viittaavasta 

elitistisestä minimidemokratiateoriasta, vaan lisäksi tarkastelen demokratiaa muutoksena.   
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Schumpeterin minimidemokratiateoriaa voi helposti arvostella epädemokraattiseksi sanomalla, että 

järjestelmä, jossa kansalaiset pääsevät vaaleissa äänestämään eliittien välillä, ei itseasiassa edes ole 

demokratia. Tällaisessa järjestelmässä kansa ei hallitse demokratian alkuperäisen merkityksen 

mukaisesti.  Tutkielmassani määrittelen Schumpeterin vapauskäsityksen olevan lähinnä negatiivista 

vapauskäsitystä: ihminen voi olla vapaa, vaikka ei saisi mahdollisuutta osallistua poliittiseen 

päätöksentekoon. 

Schumpeterille demokratian arvo näyttäytyy sen kyvyssä hallita konflikteja ja ylläpitää 

yhteiskuntarauhaa, ei niinkään demokratian hyvyydessä sinänsä. Schumpeter ei myöskään 

demokratiateoriallaan ehdottanut yhteiskunnallista tai poliittista uudelleenjakoa, jota esimerkiksi 

sosialistit toivoivat, ja jota toisaalta 1800-luvun liberaalit pelkäsivät. Schumpeterin demokratiateoria 

on ymmärrettävä suhteessa hänen ideologiseen perspektiiviinsä: Schumpeter ajatteli konservatismin 

kykenevän säilyttämään inhimilliset arvot siirryttäessä demokraattisen sosialismiin.  

Aiemmin Schumpeterin demokratiateoria on ymmärretty kapeasti äänestyskäyttäytymisenä. 

Kuitenkin ensimmäinen maailmansota ja sen myötä vanhaa maailmanjärjestystä uhkaavat muutosten 

aallot olivat eräänlainen vedenjakaja Schumpeterin demokratiaa koskevassa ajattelussa. Yhdyn 

työssäni Medeariksen tulkintaan, jonka mukaan Schumpeter asettui Itävalta-Unkarissa katolisen 

konservatiivipuolueen kannalle ensisijaisesti siksi, että se oli ainoa todellinen anti-demokraattinen 

vastavoima sosialistiselle demokratialle. Schumpeterin ajattelussa uskonnollisella tematiikalla ei ole 

juurikaan ollut sijaa, vaan hänen suhtautumisensa ihmisluonnon epätäydellisyyteen on perustunut 

pääasiassa siihen, että ihmisellä on tarpeeksi tietoa vain hänen välitöntä elinpiiriään koskevista 

asioista. Schumpeterin suhdetta katolisuuteen ja uskonnollisuuteen voi kuvailla suhteellisen etäiseksi. 

Schumpeterin siteet katolisen konservatiivipuolueen kanssa eivät selity niinkään uskonnollisella 

vakaumuksella, vaan ennemminkin puolueen edustamalla syvän epädemokraattisella ja sosialismia 

kohtaan vihamielisellä suhtautumisella. 

1930-luvun suurlamaa seuranneina vuosina kapitalistiseen markkinatalouteen perustuvien 

yhteiskuntien muuttuminen sosialistisiksi demokratioiksi vaivasi Schumpeteriä. Huolensa 

Schumpeter sanoitti CSD -teokseensa: demokratisoituminen oli merkittävin yhteiskunnallinen tekijä, 

joka vauhditti sosialistisen demokratian leviämistä ja juurtumista. Schumpeter oli uumoillut 

sosialismin voittoa jo valtionvarainministerikaudellaan. Maailmansotien välinen aika oli vahvistanut 

hänen oletuksiaan. Schumpeter esimerkiksi kommentoi Iso-Britannian toisen maailmansodan 

jälkimainingeissa: hänen diagnosoimansa demokraattisen sosialismin maailmanvalloitus oli edennyt 

vieden mukanaan kapitalismille ominaiset vapaudet, joista taloustieteilijän sydäntä lähellä olivat 

erityisesti investointioikeus, kuluttajan valinnanvapaus sekä ammatinvapaus. 
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Väitän, että Schumpeterin demokratiakäsitys on riisuttu moraalisesta ulottuvuudestaan ja typistetty 

taloustieteen läpikyllästämäksi markkinametaforaksi. Äänestäjä samaistetaan kuluttajaan, jonka 

ajatellaan olevan asemassa, jossa kykenee määräämään millaisia päätöksiä, niin taloudellisilla kuin 

poliittisillakin, markkinoilla tehdään. Mielestäni Schumpeterin käsitys kapitalismista oli loogisessa 

yhteydessä hänen käsitykseensä demokratiasta. Sen voi katsoa vaikuttaneen muun muassa siihen, 

millaisiin asioihin poliittisessa päätöksenteossa otettiin kantaa. Toisaalta kapitalismin voidaan osana 

Schumpeterin demokratiakäsitystä ajatella osoittavan ylivertaisuutensa jättämällä julkisen vallan 

ulkopuolella olevat asiat myös demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle. 

Schumpeterille hajaannusta aiheuttavana yhteiskunnallisena voimana näyttäytyi nimenomaan 

demokratia, jonka kesyttämiseen hän demokratiateoriallaan pyrki. Aktiivisen politiikkaan 

osallistumisen sijaan Schumpeter vaikutti omaksuneen Yhdysvalloissa poliittisen tarkkailijan roolin. 

Taustalla vaikutti mielestäni vähintään kaksi tekijää: Schumpeterin aiempi katkera epäonnistuminen 

valtionvarainministerinä oli melko varmasti syönyt hänen uskottavuuttaan poliittisena ajattelijana. 

Toisaalta Schumpeter oli Yhdysvaloissa ulkopuolinen kommentoija, toinen. Lisäksi Schumpeterin 

naiivius natsismia kohtaan tuskin vakuutti Schumpeterin yhteiskunnallisesta näkemyksellisyydestä: 

Schumpeter ei pitänyt natsismia merkittävänä uhkana verrattuna demokratian vaarallisuuteen. 

Esimerkiksi presidentti Roosevelt näyttäytyi Schumpeterille yhteiskunnallista hierarkiaa uhkaavana 

poliitikkona, mikä lienee kummunnut Schumpeterin konservatiivisuudesta. Rooseveltin 

harjoittamaan politiikkaan kuului taloudellisen säätelyn lisääminen, minkä saattoi halutessaan 

käsittää askeleeksi sosialismin suuntaan. 

Moraalin murtuminen liittyi Schumpeterin mukaan demokratisoitumiseen, jonka hän näki edenneen 

Yhdysvalloissa ammattiyhdistysliikkeen toimesta. Ammattiyhdistysliikkeen vahvistuminen näkyi 

lakkoaaltoina ja muunlaisena yhteiskunnallisena tottelemattomuutena New Deal ajan Yhdysvalloissa, 

jossa demokratisoituminen oli 1930-luvulla edennyt harppauksittain. Työväestön kuri oli 

radikalisoitumisen ja demokratisoitumisen myötä murtunut ja yhteiskunnallisen hierarkian 

kyseenalaistaminen oli levinnyt ammattiyhdistysliikkeiden välityksellä työntekijöiden pariin. 

Schumpeteriä on tutkittu suhteellisen paljon, mikä on etenkin 2000-luvulla vaikuttanut siihen, että 

häntä on pidetty hyvin ajankohtaisena ajattelijana. Schumpeteriä ei kuitenkaan ole missään nimessä 

ajattelijana loppuun kaluttu, vaan tutkittavaa riittää niin yhteiskuntatieteellisesti kuin myös 

taloustieteellisesti suuntautuneille tutkijoille. Schumpeterin demokratiakäsitys on vasta 2000-luvun 

alkupuolella saanut aiempaa moniulotteisemman kuvan sen sijaan, että se olisi ymmärretty pelkästään 

vaaleissa tapahtuvana äänestämisenä. Silti tämäkin tutkielma jättää Schumpeterin 

demokratiakäsityksen tutkimukseen edelleen varjopaikkoja; jatkotutkimuksen kannalta olisi 
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kiinnostavaa tutkia sosiaalisten luokkien ja luokkavastakohtaisuuden roolia Schumpeterin 

demokratiakäsityksessä ja sen rakentumisessa. Lähtökohtaisesti Schumpeter kielsi 

luokkavastakohtaisuuden järjellisyyden, mutta siitä huolimatta hän käytti käsitettä useissa 

kirjoituksissaan. Luokkavastakohtaisuuden ilmeneminen Schumpeterin kirjoitusten muodostamassa 

viitekehyksessä voisi olla Schumpeteriin liittyvän tutkimuksen seuraava aluevaltaus.  
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