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Johdanto 
 

Elämme yhteiskunnassa, jossa kuluttaminen on arkipäiväistä ja markkinoiden 

kulutusta tuottava vaikuttaminen jatkuvaa ja huomaamatonta. Yksilö altistuu 

päivittäin virikkeille, jotka enemmän tai vähemmän huomaamattomasti vaikutta-

vat siihen, miten hän käyttää aikaansa ja rahaansa. Jo maitopurkin hakeminen 

marketista altistaa yksilön useille erilaisille vaikuttamisen muodoille. Kuluttami-

sen ja sitä kautta tuotannon tarve on nykyisin tasolla, jolla maailman laskennal-

liset vuosittaiset uusiutuvat luonnonvarat kulutetaan loppuun yhä aiemmin. 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna niin kutsuttu ylikulutuspäivä oli vuonna 2018 

1. elokuuta, ja se siirtyy vuosi vuodelta aikaisemmaksi.1 

 

Tuotantoa pidetään yleisesti myös yhteiskunnan menestyksen mittarina. Medi-

asta saamme lukea jatkuvasti tietoja siitä, kuinka paljon talous on kasvanut 

edellisellä mittausajanjaksolla. Sitä myöten saamme tiedon siitä, kuinka hyvin 

yhteiskunnan asiat ovat. Samalla kuluttamisen kulttuuri on tullut yhä enemmän 

riippuvaiseksi lainarahasta niin meillä kuin maailmallakin. Kotitalouksien velka-

määrä kasvaa Suomessakin koko ajan, ja esimerkiksi Euroopan järjestelmäris-

kikomitea on varoittanut kiihtyvän velkaantumisen vaaroista.2 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena oleva amerikkalainen taloustieteilijä ja 

julkkisajattelija John Kenneth Galbraith (1908–2006) käsitteli tuotannossaan 

1950–1970-luvuilla kuluttamiseen vaikuttaneita yhteiskunnallisia tekijöitä ja lain-

alaisuuksia. Hän oli pääasiallisesti taloustieteilijä, mutta vaikutti voimakkaasti 

myös yhdysvaltalaisessa politiikassa. Galbraithia on erityisesti kiitetty taloustie-

teen popularisoinnista, ja hänen taloustiedettä käsitteleviä teoksia onkin luettu 

laajasti myös alan ulkopuolella. Hänen tapansa tuoda asiat esille johtivat hänen 

vaikutuksensa ja asemansa vähättelyyn taloustieteilijöiden piirissä. Usein hänen 

kohdallaan on mainittu, ettei hän ollut ekonomistien ekonomisti.3 Galbraith kir-

joitti politiikkaa ja sosiologiaa sisältävää tieteellistä proosaa, mikä ei istunut ylei-

seen tapaan tehdä taloustieteellisiä julkaisuja, jotka olivat teoreettisten laskel-

                                                           
1
 WWF tiedote: Maailman ylikulutuspäivä on tänään. 1.8.2008. 

2
 Yle artikkeli: Moni Suomalainen on velkaisempi kuin tietääkään. 22.7.2017. 

3
 Esimerkiksi Vaivio, 1974. 
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mien ja kaavojen kyllästämiä. Galbraithin taloustieteellistä antia on tutkittu ja 

kritisoitu laajasti erilaisissa julkaisuissa. Hänen yhteiskunnalliset kannanottonsa, 

esimerkiksi valtion roolista yhteiskuntasuunnittelussa, ovat jääneet vähemmälle 

huomiolle. Tämä pro gradu -tutkielma valottaa näitä näkökulmia Galbraithin 

ajattelussa. 

 

John Kenneth Galbraith 

John Kenneth Galbraith oli yksi tärkeimmistä toimijoista taloustieteen saralla 

toisen maailmansodan jälkeen. Uransa aikana hän toimi pitkään taloustieteen 

professorina Harvardin yliopistossa, ja oli vahvasti mukana lukuisissa valtiolli-

sissa tehtävissä. Hän toimi muun muassa Intian suurlähettiläänä John F. Ken-

nedyn (1917–1963) presidenttikauden aikana. Galbraith osallistui aktiivisesti 

julkiseen keskusteluun esiintymällä usein televisiossa ja lehtien sivuilla. Varsin 

tuotteliaan kirjoittajan teoksista muun muassa The Affluent Society (1958, 

suom. Runsauden yhteiskunta, 1969) ja The New Industrial State (1967, suom. 

Uusi yhteiskunta 1968) nousivat ilmestyessään bestseller-listan kärkipaikoille.4 

 

Galbraith syntyi 15.10.1908 maanviljelijäperheeseen syrjäisessä Iona Stationin 

kylässä Kanadan Ontariossa.5 Vuonna 1926 hän aloitti opiskelut Ontario Agri-

cultural Collegessa. 1920- ja 1930-lukujen taitteessa Suuren laman vaikuttaes-

sa Kanadan talouteen, heräsi Galbraithin kiinnostus taloustiedettä kohtaan. Hän 

osallistui collegessaan agraariekonomian (agricultural economics6) kursseille, 

koska halusi ymmärtää mistä lama, ja erityisesti maatalouden huonot ajat lopul-

ta johtuivat. Motivoivana tekijänä oli myös kysymys siitä, kuinka hän itse onnis-

tuisi työllistymään hankalassa taloudellisessa tilanteessa.7 

 

Galbraith sai kosketuksen politiikan maailmaan jo nuoruusiässä. Hänen isänsä 

Archie Galbraith oli poliittisesti aktiivinen Kanadan liberaalipuolueen jäsen, joka 

osallistui julkisten asioiden käsittelyyn ja teki vaalityötä ehdokkaiden hyväksi. 

                                                           
4
 Stanfield & Stanfield 2004, XI–XV. 

5
 Parker 2005, 15. 

6
 Taloustieteen soveltava linja, joka pyrkii tehostamaan maatalouden toimintaa, ja tutkii muun muassa 

maatalouteen liittyvien tunnuslukujen ja politiikan muuttumista. 
http://www.studyingeconomics.ac.uk/module-options/agricultural-economics/ 
7
 Parker 2005, 32–34. 
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Vuoteen 1917 asti Kanadassa toimi selkeästi liberaaleihin ja konservatiiveihin 

jakautunut kaksipuoluejärjestelmä. Ensimmäisen maailmansodan kuluessa libe-

raalipuolue hajosi kutsunnoista alkaneisiin riitoihin. Archie Galbraith oli mukana 

irtaantuneessa siivessä, joka perusti uuden puolueen ajamaan muuan muassa 

sosiaalisia uudistuksia. Perustettu uusi puolue hajosi sisäisiin ristiriitoihin neljä 

vuotta perustamisensa jälkeen ja uudistusten tie mutkistui. Erkaantuneet jäse-

net liittyivät suurimmilta osin takaisin vanhaan liberaalipuolueeseen. Konserva-

tiivinen ajattelu oli kuitenkin vallannut alaa poliittisella kentällä, ja palanneet jäi-

vät vuosiksi ulos vallan keskiöstä. Elämäkertateoksen John Kenneth Galbrait-

hista kirjoittanut taloustieteilijä Richard Parker8 huomauttaa, että tällainen dy-

namiikka vaikutti Galbraithin pyrkimyksiin politiikan saralla.9 

 

1930-luvun alussa Galbraith muutti Yhdysvaltoihin opiskelemaan Berkeleyn yli-

opistoon, josta hän valmistui tohtoriksi. Berkeleyn aikana hän tutustui Thorstein 

Veblenin (1857–1929) ajatuksiin, jota pidetään institutionaalisen taloustieteen 

koulukunnan oppi-isänä. Veblenin näkemykset poikkesivat traditionaalisesta, 

muun muassa Adam Smithin (1723–1790) ja David Ricardon (1772–1823) 

edustamasta taloustieteen haarasta, jonka keskipisteessä olivat varallisuuden 

sekä tuotannon kasvattamisen ja jakautumisen mekanismit. Veblen näki, että 

instituutiot, tavat ja kulttuuri muovaavat yksilön käytöstä, joka taas vaikuttaa 

talouden suuntaan.10 

 

Vuonna 1934 Galbraith siirtyi opetustyöhön Harvardin yliopistoon. Tämän ohella 

hän työskenteli saman vuoden kesällä maatalousministeriössä (US Department 

of Agriculture) Washington D.C.:ssä. Tuona aikana hän vakuuttui kuuluvansa 

poliittiselta kannaltaan demokraatteihin.11 Vuonna 1936 ilmestynyt John 

Maynard Keynesin (1883–1946) teos The General Theory of Employment Inter-

est and Money ravisutteli Galbraithia ja koko taloustieteen maailmaa, esittämäl-

lä valtiolle aktiivisempaa roolia kelkan kääntämiseksi huonossa taloustilantees-

                                                           
8
 Americans for Democratic Action -järjestön presidentti 2008–2010. Galbraith oli perustamassa järjes-

töä vuonna 1947. Sen tavoitteena on edistää liberaalia politiikkaa sekä taloudellista ja sosiaalista tasa-
arvoa. www.adaction.org/ada-history. Luettu 17.5.2018. 
9
 Parker 2005, 27–31. 

10
 Pressman 2006, 136. Stanfield & Stanfield 2004, XII. 

11
 Galbraith 1981, 35, 48. 
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sa.12 Luettuaan teoksen, ja työskenneltyään hänen rinnallaan Cambridgen yli-

opistossa 1930-lopulla, Galbraith tunnustautui Keynesin kannattajaksi.13 

 

Galbraith oli jo nuorella iällä maailmaa nähnyt henkilö, joka vietti paljon aikaa 

muun muassa eripuolilla Eurooppaa. Galbraithilla oli myös tapana matkustaa 

Sveitsin saksankielisille aluille Zürichiin ja Gstaadiin työstämään teoksiaan. 

Esimerkiksi The Affluent Society – ja The New Industrial State -teosten tekemi-

sen aikaan, hän vietti näillä aluilla kuukausia saadakseen rauhassa viimeistellä 

kirjansa.14 

 

Vuonna 1937 hän matkusti Belgian, Saksan ja Tanskan läpi Ruotsiin. Matkalla 

ollessaan hän kertoi tutustuneensa ja muodostaneensa elinikäisen ystävyys-

suhteen Alva (1902–1986) ja Gunnar (1898–1987) Myrdalin kanssa. He olivat 

ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunta- ja ”folkhem” -ajattelun perustajia. Galbraith 

tutustui myös poliittisilta kannoilta porvarillisiin ekonomisteihin, kuten Bertil Ohli-

niin (1899–1979), joka oli Liberaalipuolueen puheenjohtaja, sekä Dag Ham-

marskjöldiin (1905–1961) ja Gösta Baggeen (1882–1951). Hammarskjöld toimi 

talousministerinä ja Bagge Konservatiivipuolueen johtajana.15 Nämä olivat koh-

taamisia, joilla oli kauaskantoisia vaikutuksia Galbraithin ajatteluun. 

 

Toisen maailmansodan aikana Galbraithilla oli tärkeä rooli Yhdysvaltojen valti-

ontalouden tasapainon ylläpitämisessä. Hän työskenteli Office of Price Admini-

strationin (OPA) palveluksessa. Hänen tehtävänänsä oli kontrolloida hintatasoa 

USA:ssa, ja hillitä inflaatiota sotaponnisteluihin ajautuneessa maassa. Taloutta 

tasapainotettiin muun muassa säätelemällä kuluttajakysyntää ja kehottamalla 

kansalaisia säästäväisyyteen.16 

 

                                                           
12

 Keynes esitteli teoksessa talousteorian, jonka mukaan talouden heilahteluja tuli hillitä valtion menoja 
nostamalla ja laskemalla tarpeen niin vaatiessa. Laskukaudella valtio nosti menojaan muun muassa työt-
tömyyden nousun ja investointien laskun estämiseksi. Parempien aikojen koittaessa menoja vähennet-
tiin ja valtion piti pyrkiä säästämään varoja seuraavan laskukauden kuluja varten. 
13

 Galbraith 1981, 65–68, 98. 
14

 Galbraith 1981, 322, 370. 
15

 Galbraith 1981, 81–83. 
16

 Galbraith 1981, 124. 
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1950-luvulla Galbraith alkoi jäsentää omia taloustieteellisiä ajatuksiaan kirjalli-

seen muotoon tilanteessa, jossa Yhdysvalloissa elettiin huiman taloudellisen 

nousukauden aikaa. Vuonna 1952 ilmestynyt American Capitalism ja vuonna 

1954 julkaistu The Great Crash, 1929 olivat myyntimenestyksiä ja keräsivät 

runsaasti huomiota. American Capitalism -teoksessa Galbraith esitteli teorian 

yhteiskunnallisista vastavoimista talouden voimasuhteiden tasaajina yritysten ja 

muun yhteiskunnan välillä (countervailing power). Kuitenkin vasta vuonna 1958 

ilmestynyt The Affluent Society nosti hänet suuren yleisön tietoisuuteen.17  

 

Teoksessa Galbraith kiinnitti huomiota vallinneeseen tapaan tuottaa tarpeeton 

määrä tavaroita, joita oli myytävä erilaisin markkinointikeinoin talouden pitämi-

seksi rateillaan. Hän kutsui tätä toimintatapaa termillä ”sovinnainen viisaus”18 

(conventional wisdom), mikä viittasi klassisen taloustieteen teoriaan. Galbraithin 

esittämän näkemyksen mukaan tuotannon runsauden järkevä käyttöönotto esi-

merkiksi valtion ohjaamana johtaisi korkeampaan elintasoon laajalla rintamal-

la.19 Historioitsija Howard Brick kuvaakin Galbraithia sosiaaliseksi keynesiläi-

seksi (social Keynesian).20 

 

1950- ja 1960-luvut olivat Galbraithille poliittisesti aktiivista aikaa. Vuosina 1952 

ja 1956 hän oli mukana ajamassa demokraattiehdokas Adlai Stevensonia 

(1900–1965) maansa presidentiksi. Stevenson hävisi molemmat vaalit. Vuonna 

1960 Galbraith oli jälleen mukana presidentinvaalikampanjoinnissa, tällä kertaa 

voittavan ehdokkaan John F. Kennedyn taustajoukoissa. JFK:n vaalikampanja 

ajoi liberaaleinta ohjelmaa demokraattisen puolueen historiassa. Galbraith kir-

joitti Kennedyn puheita, ja valmisteli tätä talouteen liittyvissä kysymyksissä. Pai-

notus oli julkisen puolen puutteissa ja yksityisen puolen runsaudessa.21 Gal-

braith toi Kennedyn puheisiin näkemyksiä julkisen kulutuksen tarpeellisuudesta, 

ja pyrkimyksen erottaa julkinen kulutus konservatiivien ”creeping socialism” -

                                                           
17

 Parker 2005, 272, 292. 
18

Käytän työssäni Galbraithin luomista teknisistä termeistä niiden suomenkielisiä muotoja, jotka löytyvät 
päälähteiden suomennetuista versiosta. Conventional wisdom on suomennettu alun perin ”tavanomai-
nen viisaus”, mutta sekaannusten välttämiseksi käytän työssäni muotoa ”sovinnainen viisaus”, joka 
kuvaa paremmin alkuperäisen termin sisältöä jostakin yleisesti hyväksytystä ja siten haastamattomasta 
näkemyksestä. 
19

 Kts. Galbraith 1960. 
20

 Brick 2006, 217. 
21

 ”Private opulence and public squalor”, yksi tunnetuimpia Galbraithin tunnuslauseita. 
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ajattelusta22. Galbraith vaikutti myös Kennedyn painotuksiin kansalaisoikeus-

asioissa.23 Galbraithilla oli myös merkittävä rooli Kennedyä presidenttinä seu-

ranneen Lyndon B. Johnsonin (1908–1973) taustajoukoissa. Galbraith jatkoi 

kotimaan sosiaalisten kysymysten painottamista, ja vastusti voimakkaasti Yh-

dysvaltojen läsnäoloa Vietnamissa.24 

 

Poliittisen aktiivisuuden myötä Galbraith sai oman osansa kommunistivainoista 

1950-luvun alussa, kun republikaanisenaattori Homer E. Capehart (1897–1979) 

hyökkäsi häntä vastaan. Galbraith kutsuttiin senaatin pankkikomitean paneeliin, 

jossa keskusteltiin Yhdysvaltoja mahdollisesti uhkaavista taloudellisista vaike-

uksista, kun pörssit osoittivat oireita ylikuumenemisesta. Galbraithin komitealle 

antama, erilaisia pankkien ja pörssin valvontaan kehottavia ohjeita sisältänyt 

lausunto ei miellyttänyt republikaaneja. Erityisesti Capehart syytti Galbraithia 

kommunismin tukemisesta, perustellen väitteitään kontekstistaan irrotetuilla lai-

nauksilla Galbraithin lausunnosta.  Times–lehti julkaisi syytösten pohjalta etusi-

vun artikkelin ”Capehart charges red bias to market inquiry witness”. Silloinen 

kauppaministeri Sinclair Weeks (1893–1972) tarttui esitettyihin syytöksiin ja 

vaati FBI-tutkintaa Galbraithin mahdollisista kytköksistä kommunistiseen liikeh-

dintään.25 FBI ei löytänyt tutkimuksissaan todisteita Galbraithin poliittisesta vää-

räuskoisuudesta. Weeksille FBI ilmoitti tutkimusten olleen muuten tuloksetto-

mia, mutta kohdehenkilön olevan pöyhkeä, itserakas ja hienosteleva.26 

 

The Affluent Society -teoksesta alkanut suuryritysten ja yhteiskunnan välisen 

vuorovaikutuksen tutkiminen jatkui ja kulminoitui huippuunsa seuraavassa 

myyntimenestysteoksessa The New Industrial State. Kirjassa Galbraith loi ter-

min ”teknostruktuuri” (technostructure), jolla hän tarkoitti suuryritysten johtavien 

toimihenkilöiden koneistoa. Näiden henkilöiden, jotka olivat oman alansa huip-

puosaajia, tehtävänä oli varmistaa edustamansa yrityksen jatkuva ja tasainen 

kasvu. Tämän turvaamiseksi yrityksen toiminnan ympäriltä oli poistettava kaikki 

                                                           
22

 Valtion menojen kasvu esimerkiksi uusien sosiaaliohjelmien myötä nähtiin sosialismin hivuttautumi-
sena yhteiskuntaan. Esimerkiksi Mattson 2004, 159. 
23

 Mattson 2004, 158–159. 
24

 Esimerkiksi Holt 2017. 
25

 Parker 2005, 271. 
26

 Ibid. 
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epävarmuustekijät. Tämä tarkoitti muun muassa vaikuttamista alan kilpailutilan-

teeseen, raaka-aineiden saatavuuteen ja hinnoitteluun, alaan vaikuttaviin poliit-

tisiin päätöksiin sekä ihmisten kulutustottumuksiin. Tätä kokonaisuutta Galbraith 

kuvasi teoksessa Economics and the Public Purpose (1973, suom. Raha ja Val-

ta, 1974) termillä ”suunnittelujärjestelmä” (planing system).27 

 

Tutkimustilanne 

Galbraithia on tutkittu maailmalla, mutta laajempaa suomenkielistä tutkimusta ei 

ole tehty. Ainoa löytynyt suomenkielinen tutkimus on YTL Tuomo Kokkosen 

vuonna 2008 julkaistu artikkeli Epätoivon perinteestä onnellisuuden tavoitteluun 

– Taloudellinen ajattelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja elämäntavan muu-

tos J.K. Galbraithin runsauden yhteiskunnassa, joka on väitöskirjan osajulkaisu. 

Artikkelissaan Kokkonen esittelee The Affluent Society -teoksen sosiaalisia lin-

jauksia.28 Galbraithia sivutaan myös usein kotimaisissa artikkeleissa etenkin 

sosiologian alalla, mutta hänen ajatteluunsa syvällisemmin paneutuvaa tutki-

musta en ole löytänyt. 

 

Galbraithia on kommentoitu muiden taloustieteilijöiden toimesta hyvinkin run-

saasti. Nämä kirjoitukset on kuitenkin tehty useimmiten kulloisenkin kirjoittajan 

oma näkökanta edellä, jonka nojalla puolletaan tai kiistetään Galbraithin näke-

mykset. Kyseiset kirjoitukset eivät siten ole varsinaista tieteellistä tutkimusta, 

vaan ennemminkin keskustelua aiheen tiimoilta. Osansa Galbraithia koskevaan 

kritiikkiin ovat tuoneet esimerkiksi taloustieteilijät Friedrich Hayek (1899–1992) 

ja Myron E. Sharpe.29 Kattava aikalaiskritiikkikokoelma ja kannanotto Galbrait-

hin teesejä kohtaan on taloustieteilijä Charles H. Hessionin kirjoittama John 

Kenneth Galbraith and his critics (1972). Galbraithia sivutaan usein myös osana 

suurempaa tutkimuskokonaisuutta, mutta näissä tapauksissa käsittely jää yh-

teenvedon tai toteamisen omaiseksi ilman syvempien merkitysten esille tuomis-

ta. 

 

                                                           
27

 Kts. Galbraith 1968. Galbraith 1975. 
28

 Kokkonen 2008. 
29

 Heidän Galbraithia koskevat teoksensa ovat: Friedrich A. von Hayek: The Non Sequitur of the Depen-
dence Effect, 1961 (Artikkeli). Myron E. Sharpe: John Kenneth Galbraith and the Lower Economics, 1973. 
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Varsinaista Galbraithiin keskittyvää tutkimusta edustavat muuan muassa talous-

tieteen professori David Reismanin teos Galbraith and Market Capitalism, sekä 

Beat Meierin Zürichin yliopistossa tekemä väitöskirja John Kenneth Galbraith 

und seine Wegbereiter – von Veblen zu Galbraith (1989). Tutkimuksessaan 

Meier pyrkii vastaamaan muun muassa kysymyksiin: Miten Galbraith kuvailee 

modernia teollisuusyhteiskuntaa? Millä tavoin hänen ajattelunsa on originaalia 

ja mistä ajatukset juontuvat? Meierin tutkimuksen suurin anti on kuitenkin Gal-

braithin ajatteluun vaikuttaneiden henkilöiden yksityiskohtainen esilletuonti.30 

Reismanin tutkimus esittelee ja kritisoi Galbraithin taloustieteellisiä lähtökohtia 

esimerkiksi pyrkimällä osoittamaan Galbraithin esittämät kuluttajan tarpeiden 

muodostumisen mekanismit puutteelliseksi.31 

 

2000-luvun alkuvuosina Galbraith tutkimus sai uutta nostetta muun muassa ta-

loustieteilijä Richard Parkerin vuonna 2005 julkaiseman massiivisen elämäker-

tateoksen John Kenneth Galbraith: His Life, His Politics, His Economics myötä. 

Samoihin aikoihin erilaisissa tieteellisissä aikakausijulkaisuissa julkaistiin Gal-

braithia koskevia artikkeleita, joissa on pyritty luomaan kokonaiskuvaa Galbrait-

hin taloustieteestä, ja tutkittu muun muassa hänen ajattelunsa radikaaliutta ai-

kalaisiinsa nähden.32 

 

Tutkimustehtävä, rajaus ja rakenne 

Tutkimuskysymykset, joihin tässä tutkielmassa vastataan ovat: 

1. Mitä olivat sovinnaisen viisauden teoria ja teknostruktuuri? 

2. Mitä vaikutuksia Galbraith näki teknostruktuurilla olevan yhteiskuntaan? Mi-

ten hänen käsityksensä teknostruktuurista suhteutui yhdysvaltalaiseen talo-

uskäsitykseen ja poliittiseen tilanteeseen tutkimusajankohtana? Millaisia vai-

kuttimia Galbraithin näkemysten taustalla mahdollisesti oli? 

  

                                                           
30

 Meier 1989, 1. 
31

 Reisman 1980. 
32

 Esimerkiksi Dunn & Pressman (2005), “The Economic Contributions of John Kenneth Galbraith”, Review 
of Political Economy, Vol. 17 No. 2, pp. 161–209. Stefan Kesting, (2010) "John Kenneth Galbraith: A Radi-
cal Economist?", International Journal of Social Economics, Vol. 37 Issue: 3, pp.179–196. 
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3. Mitä vaikutuksia teknostruktuurilla oli kuluttajuuteen ja kansalaisuuteen? Mil-

laisiksi Galbraith näki kuluttajuuden ja kansalaisuuden muotoutuneen tutki-

musajankohtana? Millaisia vaikuttimia näkemysten taustalla mahdollisesti 

oli? 

 

Tämän pro gradu -tutkielman alueenrajaus käsittää Galbraithin tuotantoa 1950-

luvulta 1970-luvulle. Kyseinen aikaväli on Galbraithin teosten temaattisen sisäl-

lön, sekä Yhdysvalloissa tapahtuneiden yhteiskunnallisten ja taloudellisten muu-

tosten kannalta järkevä. Galbraith aloitti kirjallisen tuotantonsa 1950-luvulla. En-

simmäinen todella huomiota herättänyt teos The Affluent Society ilmestyi vuon-

na 1958. Tuolloin USA:ssa elettiin toisen maailmansodan jälkeistä voimakasta 

taloudellista nousukautta, joka jatkui hänen pääteoksensa The New Industrial 

State -teoksen ilmestymisen aikoihin asti. Taloudellinen nousu vahvisti suuryri-

tysten asemaa, ja nosti laajoja kansanjoukkoja huonotuloisista työläisistä hyvin 

tienaaviksi keskiluokan edustajiksi. Tällä oli merkittävä vaikutus kuvaan kansa-

laisuudesta ja kuluttajuudesta.33 

 

Poliittisesti ajanjakso on myös Galbraithin ajattelun kannalta mielenkiintoinen, 

koska puolueiden ohjelmaerot näyttivät kaventuvan toisen maailmasodan jäl-

keen aina 1960-luvulle saakka. John F. Kennedyn ja Lyndon B. Johnsonin kau-

silla muun muassa sosiaaliohjelmien määrän kasvu ja lisääntynyt valtion rahan-

käyttö niihin aiheuttivat jälleen näkemysten erkaantumista pääpuolueiden välillä. 

Galbraithin ajattelun kehittyminen tätä poliittista kontekstia vasten on tämän 

työn kannalta merkityksellistä. 

 

Tutkielma etenee seuraillen Galbraithin julkaisujen temaattista sisältöä ja hänen 

ajattelunsa kehittymistä. Tutkielma tulee jakautumaan kolmeen päälukuun, jois-

ta ensimmäisessä tutkin Galbraithin teknostruktuuria sekä hänen tähän liittyviä 

näkemyksiä taloustieteestä yleensä. Ensimmäinen pääluku kuitenkin alkaa so-

vinnaisen viisauden teorian esittelemisellä, mitä vasten Galbraithin ajattelu alun 

alkaen rakentuu. Toinen pääluku käsittelee teknostruktuurin vaikutuksia yhteis-
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kuntaan sekä politiikkaan, ja kolmas sen vaikutuksia kansalaisuuteen ja kulutta-

juuteen niin kuin ne ilmenevät Galbraithin ajattelussa. 

 

Lähteet 

Tutkielman päälähteinä ovat teokset The Affluent Society, The New Industrial 

State ja Economics and the Public Purpose.34 Kuvaa Galbraithin ajattelusta täy-

dennetään 1950–1970-luvuilla ilmestyneillä muilla julkaisuilla, niiden tutkielmalle 

relevanttien sisältöjen mukaan. Apuna on myös tutkimusajankohtana ilmesty-

neitä haastatteluja, joita on kerättynä teokseen Interviews with John Kenneth 

Galbraith (2004), sekä Galbraithin kirjeenvaihtoa, jota on julkaistu taloustieteilijä 

Richard P.F. Holtin toimittamassa teoksessa The Selected Letters of John Ken-

neth Galbraith (2017). Tutkimusaiheen kontekstointia avustavana lähteenä on 

Galbraithin oma muistelmateos A Life in Our Times (1981). 

 

Lähdeaineisto on selkeä kokonaisuus, joka muodostaa ajatusjatkumon; uusi 

teos täydentää tai muovaa edellisessä esitettyjä näkemyksiä. Kolme päälähdet-

tä mainitaan yleensä trilogiana. Lähdekritiikin kannalta on huomioitava erityises-

ti ne yleiset pyrkimykset, joita Galbraithilla mahdollisesti oli teoksia kirjoittaes-

saan.35 Galbraith pyrki kirjoittamaan taloustiedettä käsittelevät teoksensa tyylil-

lä, joka on helposti lähestyttävä myös maallikkolukijalle.36 Tämän vuoksi on mie-

lestäni tarkkailtava mahdollisia yleistyksiä tai ns. ”mutkien suoriksi vetoja”. Gal-

braithin teokset ovat myös liberaalin ja hyvinvointiyhteiskunnan laajentamiseen 

tähtäävän poliittisen ideologian värittämiä. Tämä tulee huomioida tekstejä ana-

lysoitaessa. 

 

Tutkimuskirjallisuus koostuu Yhdysvaltain toisen maailmasodan jälkeisen histo-

rian ja taloushistorian teoksista, sekä USA:n poliittisen tilanteen kehittymistä 

ruotivista tutkimuksista. Niiden avulla rakennan historiallisen taustan ja konteks-

tin. Näiden lisäksi tärkeänä tukena on Richard Parkerin jo mainittu elämäkerta-

teos. Yhdysvaltalaisen liberaalipolitiikan vaiheiden hahmottamisessa apuna 

                                                           
34

 Tämän työn lähteinä on käytetty The Affluent Society -teoksen 6. painosta vuodelta 1960, The New 
Industrial State -teoksen pokkaripainosta vuodelta 1968 ja Economics and the Public Purpose -teoksen 
pokkariversiota vuodelta 1975. 
35

 Lappalainen 2002, 119. 
36

 Stanfield & Stanfield 2004, XV. 
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ovat muun muassa historioitsija Howard Brickin teos Age of Contradiction: Ame-

rican thought and Culture in the 1960’s (1998) ja historioitsija Richard H. Pellsin 

The Liberal Mind in a Conservative Age: American Intellectuals in the 1940’s 

and 1950’s (1989). Yhdysvaltalaisen konservatismin kehittymistä ja vaikutuksia 

tutkimusajankohtana valottaa historioitsija George H. Nashin teos The Conser-

vative Intellectual Movement in America since 1945 (1976/2006). Kuluttajuuden 

kehittymisen taustoittamisessa tärkeänä tutkimuskirjana toimii historioitsija Gary 

Crossin teos Time and Money – The Making of Consumer Culture (1993). 

 

Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodeina toimivat lähiluku ja kontekstianalyysi. Lähiluvulla tarkoite-

taan syventymistä tekstin sisältöön yksityiskohtaisesti. Ensimmäisellä lukuker-

ralla tekstistä muodostetaan yleiskuva. Myöhemmillä lukukerroilla muodostunei-

ta näkemyksiä on tarkennettava ja tarpeen mukaan muutettava, tekstin merki-

tysten avautuessa lukijalle yhä paremmin. Lähiluvun avulla pyrkimyksenä on 

löytää teoksen keskeiset sisällöt.37 Kun sisältö on avattu, se on järjestettävä 

kontekstianalyysin avulla niin, että sisällön merkitys tekstin ilmestymisajankoh-

tana ymmärretään ja johtopäätöksiä sisällöstä pystytään tekemään.38 Näiden 

lisäksi haen syvyyttä tutkimuksen kohdehenkilön ajattelun tulkitsemiseen vaiku-

temallin kautta. Vaikutemallin avulla pyrkimyksenä on tunnistaa, mistä lähteistä 

henkilö on mahdollisesti omaksunut käsityksensä. Millaisia henkilöitä, ideologi-

oita ja oppirakennelmia ajattelun taustalla on?39 

 

Historioitsija Markku Hyrkkäsen mukaan vaikutteelle on asetettava vähintään 

neljä ehtoa, joilla vaikutteen lähteen ja sen vastaanottajan yhteys osoitetaan. 

Hyrkkäsen mukaan A:n voidaan katsoa vaikuttaneen B:hen tavalla c, jos seu-

raavat ehdot täyttyvät. 
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1. Ajallinen ehto: A esitti c:n ennen B:tä. 

2. Kontaktiehto: Ennen c:n esittämistä, B tutustui A:han suhteessa c. 

3. Samanlaisuusehto: A:n ja B:n c:t ovat samanlaisia. 

4. Muutosehto: B muutti c:tään vasta, kun oli tutustunut A:n c:hen.40 

 

Vaikutemallin hyödyntämisessä on myös ongelmansa, jotka tutkijan on huomioi-

tava työssään. Vastaanottaja voi kiistää tai jättää mainitsematta vaikutteen ole-

massaolon. Tällöin tutkijan on luotettava omaan näyttöönsä ja selitettävä mah-

dolliset syyt vaikutteen piilottamiselle. Vaikuteanalyyttiset tutkimukset voivat 

jäädä oletuksen tai arvion omaisiksi tulkinnoiksi vaikutteen olemassaolosta, jos 

selitystä ei rakenneta huolella. Vaikute voi olla myös käsitteenä harhaanjohtava, 

mikäli lähteen ja vastaanottajan välinen dynamiikka mielletään aktiivisen ja pas-

siivisen roolin kautta. Vastaanottaja voi olla aktiivinen tekijä, joka käyttää läh-

teen ajatuksia omiin tarkoitusperiinsä.41 
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1. Sovinnaisesta viisaudesta uuteen järjestykseen 

 

1.1 Sovinnaisen viisauden teoria ja menneen ajan talousopit 
 

Galbraith aloitti The Affluent Society -teoksen työstämisen vuonna 1955. Tuol-

loin runsaus-käsite ei ollut vielä esillä. Alustavasti teoksen nimenä oli ”Why 

People are Poor?”. Kysymys köyhyydestä ei kuitenkaan asettunut Galbraithin 

ajattelussa minkäänlaiseen järkevään muottiin ja työ jumiutui. Matka Intiaan ja 

siellä todistettu ääretön köyhyys avasivat uusia näkymiä, jolloin teoksen keski-

öön nousi puutteen sijaan Yhdysvalloissa vallinnut ennennäkemätön rikkaus.42 

 

Galbraith loi teoksessa The Affluent Society pohjan koko taloustieteelliselle ra-

kennelmalleen. Kaiken perustana oli klassisen taloustieteen teorian ja muuttu-

neen taloudellisen todellisuuden välinen ristiriita. Galbraithin mukaan klassinen 

taloustiede perustui oletukselle täydellisestä kilpailusta. Tilanteesta, jossa luke-

maton määrä itsenäisiä yrityksiä kilpaili tuloista rajoituksista vapailla markkinoil-

la, joita ohjasivat itsenäisten kuluttajien tekemät kulutusvalinnat. Talousjärjes-

telmän perustana pidettiin jatkuvaa tuotannon kasvua, joka itsessään loi yleisen 

hyvinvoinnin nousua yhteiskunnassa. Jatkuvan kasvun tavoittelusta oli tullut 

Galbraithin mukaan dogmi, jota harvoin haastettiin yhteiskunnallisessa keskus-

telussa. 

 

Tätä jo 1700-luvulta asti oletetusti voimassa ollutta näkemystä Galbraith kutsui 

sovinnaisen viisauden teoriaksi. Hänen mukaansa sovinnaisen viisauden opit 

nojasivat Adam Smithin, David Ricardon ja Thomas Malthusin (1766–1834), 

John Stuart Millin (1806–1873) sekä Alfred Marshallin (1842–1924) ajatuksiin. 

1950-luvulla taloudellinen todellisuus oli Galbraithin mukaan kuitenkin jo jotain 

aivan muuta, kuin mitä sovinnaisen viisauden teorian mukaisen taloustieteen 

kannattamat opit opettivat. 
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Klassisen taloustieteen perintö runsauden yhteiskunnalle 

Adam Smith loi teoksessa The Wealth of Nations (1776) talousteorian, jonka 

mukaan yksilön taloudellinen oman edun tavoittelu vapailla markkinoilla loi yh-

teistä hyvää ilman yksilön tietoista pyrkimystä siihen niin sanotun ”näkymättö-

män käden” ohjaamana. Historioitsija Kari Saastamoisen mukaan populaari ta-

loushistoriallinen näkemys kytkee Smithin ajattelun nykyaikaan sellaisenaan, ja 

luo hänestä kuvan sääntelemättömän markkinatalouden puolestapuhujana. 

Saastamoisen mukaan Smithin ajatusten irrottaminen ajallisesta kontekstistaan, 

johtaa niiden puutteelliseen tulkintaan nykyaikana.43 

 

Sovinnaisen viisauden teorian mukainen taloustiede rakentui Smithin esittä-

mäksi mielletylle ajatukselle, että kilpailu ja markkinat määrittivät valtion sijaan 

vapaan yhteiskunnan taloutta. Sovinnaisen viisauden teorian kannalta olennai-

nen Smithiltä periytynyt ajatus oli, että yksilön tuoma panostus markkinoille kas-

vatti koko yhteiskunnan varallisuutta, ja tämän varallisuuden jatkuva kasvu oli 

syy yleisen hyvinvoinnin edistymiselle.44 Galbraithin mukaan sovinnaisen vii-

sauden teorian perusoletus oli näiden oppien pohjalta, että jatkuva bruttokan-

santuotteena mitattava tuotannon kasvu loi perusedellytykset laajojen massojen 

hyvinvoinnin nousulle. 

 

Galbraith kuitenkin näki, ettei kansojen massojen tulevaisuus ollut Smithin mu-

kaan niin ruusuinen, kuin vallalla olleet taloudelliset opinkappaleet antoivat ym-

märtää. Hän huomioi, että Smith puhui kokonaisvarallisuuden kasvusta, mutta 

varallisuuden jakautuminen oli Smithinkin mukaan epätasa-arvoista kapitalistien 

ja työläisten välillä.45 

 

Smithin teoriassa työläisen ja työnantajan välillä oli jatkuva ristiriita, työläisen 

palkkatoiveiden ja yrittäjän voitontavoittelun myötä. Työläinen oli riippuvainen 

myymästään työpanoksesta. Hän joutui ottamaan vastaan palkan, jonka työn-

antaja oli valmis maksamaan.46 Galbraith nosti esille tämän palkkojen rautaisen 

lain (Iron law) ja huomautti, ettei Smithin mukaan massoilla ollut mahdollisuuk-
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44
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sia nostaa toimeentuloaan juurikaan selviytymisen kannalta välttämättömän 

rajan yläpuolelle.47 Tämä puoli Smithin ajattelusta jätettiin sovinnaisen viisauden 

teorian mukaisessa taloustieteessä huomiotta, jotta tuotannon kasvuun nojaa-

van oppirakennelman oikeutus pystyttiin luomaan. Kaiken hyvinvoinnin perus-

taksi oli sementoitu kasvu, ja tulonjako oli jätetty toissijaiseksi kysymykseksi. 

 

Smith loi teoksessaan ajatuksen tuotantoprosessin jakamisesta eri työvaiheisiin. 

Erikoistamalla työntekijä tekemään tietty tuotannonvaihe, tuotannon tehokkuutta 

saatiin nostettua huomattavasti. Yrityksen voittojen kertymä oli riippuvainen täs-

tä erikoistumisesta ja erikoistumisen taso riippuvainen yrityksen tuotannon ko-

koluokasta. Markkinoiden laajuus määritti siten sitä, kuinka pitkälle yritys kykeni 

tuotantoprosessia erikoistamaan.48 Smith tunnisti teoksessaan myös kolme teki-

jää, jotka määrittivät tuotantoa. Nämä olivat maa, työvoima ja pääoma.49 David 

Ricardo ja Thomas Malthus tarttuivat näiden tekijöiden jakautumiseen ja sen 

vaikutukseen yhteiskunnassa. Malthusin väestöteoria ja Ricardon näkemys 

omaisuuden keskittymisestä maanomistajien haltuun johtivat synkkään tulevai-

suuden kuvaan. 

 

Malthusin teorian mukaan väestö kasvoi nopeammin, kuin mitä esimerkiksi ruo-

kavarantoja pystyttiin lisäämään. Tämän johti jatkuvaan puutteeseen. Ricardon 

mukaan kasvavan väestön elättäminen vaati yhä huonomman maan käyttöönot-

toa. Tämä aiheutti tuoton jatkuvaa laskua suhteessa maa-alaan. Tuotantoon 

lisätty panostus ei nostanut tuottoa. Tätä Ricardo ja Malthus kutsuivat vähene-

vän tuoton laiksi (law of diminishing returns). Laskeva tuotto nosti parempien 

maan vuokraa, mikä puolestaan nosti ruoan hintaa. Ruoan hinnannousu pakotti 

työläisten palkkoja ylöspäin. Nousseet vuokrat ja palkat söivät tuottajien käteen 

jääneet tulot minimiin, noussut ruoan hinta työläisen. Ainoaksi voittajaksi jäi 

maanomistaja. Väestönkasvu, heikkenevä tuotto ja tulonjaon epätasaisuus joh-

tivat jatkuvaan puutteeseen yhteiskunnassa. Tuottojen kasautuessa omistajille 
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ja kasvavan työväestön kamppaillessa toimeentulosta, työläisen kohtaloksi jäi 

tyytyminen siihen, mitä omistaja oli valmis hänelle maksamaan.50 

 

Galbraithin mukaan Ricardon perintö taloustieteelle oli näkemykset työläisen 

pysyvästä tilasta taloudellisen selviytymisen rajamailla, ja omistavan kansan-

osan jatkuvasti kasvavasta vauraudesta. Molemmat näistä nähtiin luonnollisina 

asiantiloina. Ricardon ajattelussa sopimukset kuten työläisten palkat, tuli jättää 

reilujen ja vapaiden markkinoiden säänneltäväksi. Vapaat markkinat varmistivat 

onnellisuuden suurimmalle mahdolliselle joukolle yhteisössä (happiness, ”a 

word to be duly noted”, Galbraith huomautti). Valtiolla ja lainsäädännöllä ei ollut 

sijaa niiden määräytymisessä.51 

 

Sovinnaisen viisauden teorian mukaisen taloustieteen perusajatukset olivat nyt 

kassassa. Smithiltä oli poimittu ajatus jatkuvan taloudellisen kasvun tarpeelli-

suudesta ja sen luomaksi mielletty yhteisön elinolojen kohentuminen. Ricardo 

puolestaan oli legitimoinut uskon vapaiden markkinoiden erehtymättömään oh-

jausvoimaan ja tulonjaon epätasaisuuden luonnollisuuteen. Galbraithin mukaan 

nämä ajatukset vahvistuivat ja muodostivat jatkumon moderniin taloustietee-

seen John Stuart Millin ja Alfred Marshallin ajattelussa. 

 

Mill puolusti vapaiden markkinoiden hyödyllisyyttä ja ohjausvoimaa teoksessa 

On Liberty (1859). Millin mukaan tuotteiden halpuus ja laatu varmistuivat parhai-

ten vapailla markkinoilla, kun ostaja oli vapaa valitsemaan tarvitsemansa kenel-

tä tahansa tuottajalta. Kaikenlainen markkinoiden rajoittaminen valtion taholta 

oli yksiselitteisesti pahuutta. Valtion ainoa tehtävä oli taata turvallinen ympäristö 

markkinoiden toiminnalle ja valvoa, ettei yksilön toiminta vahingoita toisen mah-

dollisuuksia menestyä.52 

 

Alfred Marshall kehitti talousteoriaa eteenpäin teoksessaan Principles of 

Economics (1890). Hän toi taloustieteen käyttöön termit kysyntä ja tarjonta. 

Marshallin teoriassa tuotanto ja kulutus, tuotannon hinta ja tuotteen kuluttajalle 
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tuoma hyöty määräsivät markkinoita. Marshallin ajattelun myötä kuluttajan toi-

minta markkinoilla vahvisti asemaansa markkinoita määrittävänä tekijänä. Kulut-

tajakysyntään ja sitä kautta hintaan vaikuttavia tekijöitä, Marshall tunnisti useita. 

Varallisuus, väestömäärä, hinnanmuutokset ja tulevaisuuden hintaodotukset 

vaikuttivat kuluttajien ostopäätöksiin. Hän nosti myös esille mahdollisuuden vai-

kuttaa kuluttajien kulutustottumuksiin esimerkiksi mainonnan kautta.53 

 

Marshall näki myös kasvun yrityksille tuomat edut. Kasvava yritys oli koko ajan 

vapaampi rajoitteista. Erikoistuminen, koneellistuminen, kasvava pääoma ja sitä 

kautta mahdollistuva luottojen saanti auttoivat yrityksiä kasvamaan yhä suu-

remmiksi. Suuri yritys kykeni vaikuttamaan jossakin määrin omiin ostohintoihin-

sa esimerkiksi pelkän volyymin kautta, ja siten laskemaan omien tuotteidensa 

hintoja. Kasvu loi siten yritykselle toimintamahdollisuuksia, jotka puolestaan toi-

vat kilpailuetuja. Kasvu mahdollisti siten markkinoiden valloittamisen kokonaan, 

tai lähes kokonaan, johtaen monopolistiseen tai oligopolistiseen kilpailutilantee-

seen.54 

 

Marshallin vaikutus ei rajoittunut pelkästään teoriaan, vaan hän muutti talous-

tiedettä instituutiona. Marshallin lähestymistapa oli ensinnäkin matemaattisempi 

kuin hänen edeltäjiensä. Hänen myötä kaaviot ja taulukot nousivat taloustieteen 

työkaluiksi laajamittaisesti. Marshall halusi, että taloustiede nousi käytännön 

tieteenalaksi, jonka avulla valtion virkamiehet ja yrittäjät pystyivät tekemään 

päätöksiä tehokkaasti. Toinen merkittävä muutos tapahtui vuonna 1903. 1900-

luvun alkuun asti taloustiede oli oppiaineena alisteinen muun muassa historialle. 

Marshallin vaikutuksen myötä Cambridgen yliopisto nosti taloustieteen omaksi 

oppituolikseen ensimmäisenä maailmassa.55 

 

Sovinnaisen viisauden teorian mukainen taloustiede rakensi kuvan järjestelmäs-

tä, jonka keskiössä oli kuluttaja, joka valinnoillaan vapailla markkinoilla loi kilpai-

lua ja niiden myötä kehitystä. Yritysten rajoittamaton kilpailu näillä markkinoilla 

oli kaiken perusta. Kasvu oli nimenomaan tuotannon laajenemista, jonka myötä 
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yritys kykeni kehittymään ja erikoistumaan. Tuotannon kasvu tarkoitti myös yh-

teisön elinolojen parantumista. Vauraus kasvoi kaikkien hyväksi ainakin näen-

näisesti. Todellisuudessa massojen elinolot ja varallisuus pysyivät pitkällä aika-

välillä juuri ja juuri selviytymisrajan yläpuolella. Valtion roolin tuli pysyä minimaa-

lisena, jottei se häirinnyt talouden luonnollista kehitystä. Tätä kuluttajalähtöistä 

rajoittamattomien markkinoiden talousmallia Galbraith kutsui ”hyväksytyksi jär-

jestykseksi” (The Accepted Sequence)56. 

 

Sovinnainen epätasa-arvo 

Oletus rajoittamattomasta kilpailusta ja kuluttajan vapaudesta muodostivat Gal-

braithin näkemyksen mukaan amerikkalaisen taloustieteen kivijalan. Nämä teo-

riat olivat Marshallin myötävaikutuksesta jalostuneet taloustieteen opetuksessa 

tärkeimmiksi opinkappaleiksi, ja olivat sitä yhä The Affluent Society -teoksen 

kirjoittamishetkellä. 

 

Galbraithille usko klassisen taloustieteen muodostamaan näkemykseen vapais-

ta markkinoista oli ongelmallista. Kasvava väestö ja koulutuksen sekä tekniikan 

kehittymättömyys olivat tuottaneet taipumusta puutteeseen, mutta kehitys oli 

ajanut Galbraithin mukaan tämän ohi. Läntinen maailma kykeni tuottamaan te-

holla, jolla ongelmat olisivat olleet poistettavissa kokonaan. Puute oli jo vaihtu-

nut runsauteen.57 Jatkuvan kasvun tuottama hyvinvointi kasautui kuitenkin edel-

leen harvoille. Kysymys tulonjaosta oli modernissa runsauden yhteiskunnassa 

ennemminkin moraalinen kuin tekninen ongelma. 

 

Ricardon esittämä tulonjaon epätasaisuus oli edelleen voimassa ja jopa hyväk-

syttyä amerikkalaisessa taloustieteessä ja yhteiskunnassa yleensä. Syynä tä-

hän Galbraith piti amerikkalaista näkemystä vapaan kilpailun moraalisesta hy-

veellisyydestä. Näkemys vapaiden markkinoiden yksilöä ja yhteiskuntaa kehit-

tävästä voimasta sai tukea amerikkalaisessa ajattelussa englantilaisen kehitysfi-

losofin Herbert Spencerin (1820–1903) ”vahvimman oikeus” -ajatuksesta (survi-

val of the fittest). 
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Galbraith näki, että Spencerin ajatukset rantautuivat Yhdysvaltoihin 1800-luvun 

lopulla, aikana jolloin todella suuret omaisuudet alkoivat kertyä yritysmiesten 

käsiin. Vapaa kilpailu ja heikompien pois karsiutuminen toivat voittoja.58 Työ, 

kasvu ja kilpailu olivat moraalisesti yleviä periaatteita yhteiskunnassa. Galbraith 

painotti asiaansa lainaamalla John D. Rockefeller juniorille kreditoitua lausah-

dusta:  

 

The growth of a large business is merely the survival of the fittest…The 

American Beauty Rose can be produced in the splendour and fragrance 

which bring cheer to its beholder only by sacrificing the early buds which 

grow up around it. This is not an evil tendency in business. It is merely the 

working-out of a law of nature and a law of God.
59 

 

Klassisen taloustieteen opit yhdistettynä amerikkalaiseen kilpailuajatteluun tar-

koittivat, että epätasa-arvo nähtiin ennen kaikkea kannustimena ja pääomia 

luoneena tekijänä. Jokaisella oli mahdollisuus nousta yhteiskunnan arvoas-

teikolla ja hankkia hyvinvointia, mutta se vaati työtä ja kuluttamista.60 

 

Todellisuus oli Galbraithille kuitenkin aivan toisenlainen. Kilpailuun perustuvas-

sa yhteiskunnassa onnella oli merkitystä ja sen ennustamattomat vaihtelut väis-

tämättömiä. Milloin tahansa työntekijä tai yrittäjä saattoi suistua taloudelliseen 

onnettomuuteen työttömyyden tai konkurssin myötä. Nämä vaihtelut olivat so-

vinnaisen viisauden teorian mukaisen taloustieteen pohjalta kuitenkin hyväksyt-

täviä ja välttämätön osa järjestelmää, sillä ne nähtiin kapitalismin tapana sopeu-
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tua muutokseen.61 Tätä perustellakseen sovinnaisen viisauden teorian mukai-

nen taloustiede kääntyi Joseph Schumpeterin (1883–1950) puoleen. 

 

Galbraith huomautti jo Marxin osoittaneen, että lamat kuuluivat sisäänrakennet-

tuna osana kapitalistiseen järjestelmään. Pääomien kasautuessa tuotto näytti 

laskevan Ricardon ja Malthusin lain mukaan. Tämä laski yrittäjien haluja sijoit-

taa varojaan, mikä puolestaan johti taloudessa laskukauteen.62 Joseph Schum-

peter pyrki kausivaihteluteoriallaan osoittamaan, että nousu- ja laskukaudet 

seurasivat toisiaan luonnollisissa sykleissä. Schumpeterin mukaan talousjärjes-

telmän kausivaihtelut jakautuivat lyhemmillä aikaväleillä toistuviin vaihteluihin 

yrityksen varastossa ja investoinneissa, sekä pidemmällä aikavälillä uusien in-

novaatioiden ilmestymisessä. Pitkän aikavälin vaihtelut innovaatioiden esille-

tuonnissa aiheuttivat suurimmat vaihtelut taloudessa.63 

 

Schumpeterin ajattelun mukaan syklien oli annettava toistua niihin puuttumatta. 

Hän näki niiden tervehdyttävän talousjärjestelmää poistamalla elinkelvottomat 

yritykset markkinoilta, ja vapauttamalla siten resursseja myöhempää ja parem-

min tuottavaa toimintaa varten. Schumpeterin luovan tuhon käsitteen (creative 

destruction) mukaan kapitalismi uusiutui jatkuvasti, kun markkinoilla toimijat 

pyrkivät tehostamaan toimintaansa ja parantamaan selviytymismahdollisuuksi-

aan uusien innovaatioiden kautta.64 Galbraith näki sovinnaisen viisauden teori-

an mukaisen taloustieteen käyttävän Schumpeterin teoriaa yhtenä perusteluna 

sille, miksi valtion ei tullut puuttua talouden kulkuun.65 

 

Galbraithin mukaan kysymykset yleisestä varallisuuden jakautumisesta ja yksi-

lön hyvinvoinnista ohitettiin amerikkalaisessa taloustieteessä ja yritysmaailmas-

sa lähinnä olan kohautuksella. Kilpailu vapaassa yhteiskunnassa vain oli sellais-

ta. Mutta eikö ole jotain pahasti vialla järjestelmässä, jossa konkurssi, vararikko, 

puute tai näiden pelko ovat sisäänrakennettu oletus, Galbraith kysyi.66 
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Tuotannon turvaava vaikutus 

Kilpailusta, tuotannon jakautumisesta ja erikoistumisesta sekä ennen kaikkea 

yrityksen jatkuvasta kasvusta, oli tullut klassisen taloustieteen tulkintojen myötä 

amerikkalaisen kapitalismin hyväksyttyjä kantavia voimia. Tuotannon volyymi oli 

yrityksen kehityksen kannalta ratkaisevaa, sillä se nähtiin edistyksen mahdollis-

tajana. Kasvavan tuotannon tuomaa vaurauden kasvua varjosti kuitenkin me-

nettämisen pelko. Laajentumisen ja sitä kautta vaurauden turvaamisesta, tuli 

Galbraithin näkemyksen mukaan uusi normi yritysten toiminnalle. 

 

Vuonna 1929 Yhdysvallat kohtasi historiansa vaikeimman taloudelliseen ahdin-

gon Suuren laman alettua. Vuosina 1929–1933 New Yorkin pörssiin listattujen 

osakkeiden markkina-arvo suli kuudesosaan vuoden 1929 huipputasosta. Pörs-

sistä alkanut lasku levisi kaikkialle yhteiskuntaan. Kansallinen kokonaistuotanto 

laski yli kolmanneksella. Työttömyys nousi pahimmillaan 25 prosenttiin. Suuren 

laman aiheuttama työttömyys muutti osaltaan suhtautumista työhön, rahaan ja 

kuluttamiseen. Laman aiheuttaman niukkuuden jälkeen ihmiset halusivat työtä 

ja hyödykkeitä helpottamaan elämäänsä ja korvaamaan vapaa-ajan joutilaisuut-

ta. Suuri lama vahvisti tuotannon asemaa yhteiskunnan tärkeänä päämäärä-

nä.67 

 

Taloudellisen turvan luomisesta oli tullut tuotantoa ajava voima. Tuotannon tär-

keyttä puolustettiin sillä, että se täytti kuluttajien tarpeita. Kasvavan runsauden 

olisi pitänyt Galbraithin mielestä laskea taloudellisten tavoitteiden tärkeyttä ku-

luttajien keskuudessa, kun haluja pystyttiin täyttämään laajasti ja helposti. Tuo-

tannon tärkeyden olisi pitänyt menettää asemaansa yhteiskunnassa.68 

 

Yrityksille korkean tuottavuuden ylläpitäminen tarkoitti kuitenkin yhä suurempaa 

tarpeiden luonnin tarvetta. Kuluttajalähtöinen tarpeiden ilmaantuminen ei ollut 

riittävää, vaan yritykset alkoivat luoda tarpeita itse. Kysynnän luomiseksi kulut-

taja alistettiin Galbraithin sanoin säälimättömälle psykologiselle paineelle, jotta 

he vakuuttuivat tuotteiden tarpeellisuudesta.69 
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Mekanismia, jossa tarpeet syntyivät samasta prosessista, jolla ne tyydytettiin, 

Galbraith kutsui riippuvuusvaikutukseksi (dependence effect). Riippuvuusvaiku-

tuksen takia talousjärjestelmä oli myös kokonaisuutena sellainen, että sen oli 

jatkuvasti kasvettava. Tuotanto joka itse loi itselleen kysynnän, ei ollut miten-

kään puolusteltavissa. Tuotantoa tehtiin sen itsensä vuoksi ja sitä perusteltiin 

kuluttajien tarpeilla. Todelliset yhteiskunnalliset tarpeet määräsivät, että tuotan-

toa oli riittävästi täyttämään halukkaan työvoiman sosiaalisen hyvinvoinnin ja 

tyytyväisyyden.70 

 

Kuluttajakysynnän lisäksi tuotannon tärkeyden täytyi olla poliittisesti ja yhteis-

kunnallisesti hyväksyttyä, jotta yritysten toiminta sai jatkua niiden haluamalla 

tavalla. Vuosisatoja kestänyt historiallinen ja psykologinen kehitys oli johtanut 

amerikkalaisessa yhteiskunnassa tilanteeseen, jossa tuotannon aseman koros-

taminen oli Galbraithin mukaan muodostunut päähänpinttymäksi.71 Tuotanto-

päätökset syntyivät ennemmin markkinoiden kontrolliin pyrkineen tuotanto-

organisaation tarpeista, kuin itsenäisen kuluttajan antamista ohjeista. Yksilön 

halut ja tarpeet olivat sitä helpommin muokattavissa, mitä kauempana ne olivat 

fyysisistä perustarpeista. Kansalaisista oli tullut ajatuksiltaan ja toimiltaan sen 

koneen palvelijoita, joka oli luotu palvelemaan heitä.72 

 

Yhteiskunnan tapa mitata hyvinvointia oli omiaan lisäämään tuotannon tärkey-

destä muodostuvaa kuvaa. Keskittyminen bruttokansantuotteen (BKT) kehitty-

misen seuraamiseen yhteiskunnan tilan mittarina, vääristi Galbraithin mielestä 

käsitystä todellisesta tilanteesta. BKT mittaa valtion tuottamien tuotteiden yh-

teisarvon riippumatta tuotannonalasta. Se, että kulutushyödykkeiden tuotanto ja 

hyvinvointipalvelut niputettiin saman mittarin alle, oli Galbraithille ongelmallista. 

Käytäntö suuntasi hänen mielestään yhteiskunnan arvostuksia vääriin kohtei-

siin. Yleisesti hyväksytyn talousajattelun suurin voitto oli, että tuotanto, oli se 

mitä tahansa, pysyi yhteiskunnan tärkeimpänä tavoitteena.73 Yhteiskunnalliset 

instituutiot pitivät yllä uskoa tuotannon tärkeydestä. Yliopistot opettivat sovinnai-
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sen viisauden teorian mukaista taloustiedettä. Poliittinen keskustelu painotti jat-

kuvaa kasvua ja sen tarvetta, jotta yhteiskunta menestyisi. Yritykset ruokkivat 

omalta osaltaan tätä näkemystä oma etu mielessään. 

 

Yhdysvalloissa talouden tasaamiseen nähtiin Galbraithin mukaan kaksi reittiä. 

Joko keynesiläisen ajattelun mukainen tapa, jossa valtion kulutuksen lisäyksillä 

luotiin uusia mahdollisuuksia heikon suhdanteen aikana, ja nousukaudella ke-

rättiin varoja seuraavan laskukauden kuluihin. Toinen mahdollisuus oli vaikuttaa 

korkojen kautta yritysten investointihaluihin ja kuluttajien rahankäyttöön. Gal-

braithille molemmat tavat olivat ongelmallisia, koska taustalla pysyi koko ajan 

ajatus jatkuvasta kasvusta, joka hänen mukaansa tuotti epätasa-arvoa huoli-

matta taloudenvaihteluiden ääripäiden mahdollisesta tasautumisesta. Sovinnai-

sen viisauden teorian mukainen taloustiede oli Galbraithin mielestä syy siihen, 

että poliittisesta kannasta huolimatta lopputulos eri vaihtoehdoille oli sama, reitti 

kulki vain eri polkuja. 

 

Sovinnaisen viisauden teoria oli siis yhteiskunnallinen instituutio, joka piti sisäl-

lään klassinen taloustieteen opit ja niiden opetuksen. Sekä valtavirran poliittisen 

toiminnan, joka ylläpiti klassisen taloustieteen mallien käyttöä yhteiskunnallisten 

asioiden hoidossa. Sovinnaisen viisauden teoriaan kuului oleellisesti ajatus sii-

tä, että kuluttaja oli ensisijaisesti se, joka ohjasi yritysten toimintaa ja niiden kil-

pailua. Tuotannossaan Galbraith pyrki osoittamaan, että sovinnaisen viisauden 

opit eivät sellaisenaan enää päteneet yhteiskunnassa. 
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1.2 Teknostruktuuri – uusi järjestys ja suunnitelmallisuuden 

merkitys 

 

Yritystoiminnan tärkein elementti ja merkittävä yhteiskunnallinen tekijä Galbrait-

hin ajattelussa oli teknostruktuuri. Teknostruktuurin vaikutusten ilmentymät oli-

vat Galbraithin mukaan räikeässä ristiriidassa sen kanssa, mitä taloustiede ylei-

sesti edelleen opetti. Seuraavassa avataan teknostruktuurin rakennetta ja toi-

mintaa, mutta ensin on käytävä hieman läpi sitä, miten se on muotoutunut. 

 

Amerikkalaisen talousmaailman muutoksia 1900-luvun alkupuolella 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen bisnesinvestoinnit ja ostovoima kasvoivat 

nopeasti Yhdysvaloissa. Kauppa- ja tehdasrakennusten, asumusten sekä tei-

den rakentaminen toimivat talouden vetureina. Ostovoiman kasvu näkyi tuotan-

non nousuna muun muassa kodinkoneiden ja autojen valmistuksessa. 1920-

luvulla nähtiinkin niin sanottu kestokulutustuotteiden vallankumous, kun imurei-

den, radioiden ja vastaavien tuotteiden tuotantomäärät määrät kasvoivat räjäh-

dysmäisesti. Ansiot henkeä kohti nousivat huomattavasti saman vuosikymme-

nen kuluessa. Kuluttajaluottojen määrä lähes kolminkertaistui 1925–29. Talou-

den kasvu näkyi myös kasvavana hyvinvointina. Koulutukseen käytettyjen varo-

jen osuus bruttokansantuotteesta nousi 1920-luvulla lähes kaksinkertaiseksi 

(1,17 % vuonna 1920, 2,22 % vuonna 1928).74 

 

Taloustieteessä 1920–40-luvuilla nopeasti muuttunut todellisuus muutti näke-

myksiä yritysmaailman lainalaisuuksista. 1900-luvun alussa yritys oli ennen 

kaikkea sen omistajan tai omistajien luomus ja suurilta osin riippuvainen näiden 

kyvyistä hallita sen toimia. Yritysten vielä erikoistuessa yksittäisten tuotteiden 

valmistukseen, oli yritysmogulin mahdollista tehdä toimintoja ja tuotteita koske-

via päätöksiä henkilökohtaisesti. Yrittäjä itse oli usein oman alansa huippuosaa-

ja. Yritysjohtajat olivat tunnettuja vaikuttajia koko yhteiskunnassa ja he rikastui-

vat yritystoiminnallaan henkilökohtaisesti. Yritysjohtamisen kulmakivi oli vuonna 

1911 julkaistu teräsalan yrittäjä Frederick W. Taylorin (1856–1915) teos Princi-

ples of Scientific Management. Taylor kehitti johtamismallin, jossa yksittäinen 
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työnjohtaja korvattiin ”suunnitteluosastolla” (planning office), joka vastasi teh-

taan kaikesta toiminnasta kirjanpidosta tuotantoon. Osaston alaisuudessa toi-

mivat tarkastajat (supervisors), jotka valvoivat muun muassa työnkulkua ja tuot-

teiden laatua. Pian oli kuitenkin uusien kehitysaskelten vuoro, kun yritysten toi-

minta monimutkaistui nopeasti.75 

 

1920-luvun aikana tapahtuikin muutoksia, jotka muovasivat yritysmaailman ku-

van täysin uudenlaiseksi. Adolf Berle (1895–1971) ja Gardiner Means (1896–

1988) julkaisivat vuonna 1932 teoksen The Modern Corporation and Private 

Property, jossa he huomauttivat, että tuotannon tekijät eivät enää 1920–luvulta 

lähtien olleet omistajien hallussa. Kuten teollinen vallankumous oli irrottanut 

tavallisen työntekijän tuotantotekijöistä, korporaatioiden vallankumous irrotti 

samalla lailla omistajat eli osakkeenhaltijat yrityksen varsinaisesta päivittäisestä 

päätöksenteosta.76 

 

1920-luvulla yritysten rakenne alkoi muuttua, kun ne laajenivat yhä monialai-

semmiksi. Toimintakentän laajentuessa asiakokonaisuuksien hallinta kävi liian 

monimutkaiseksi yksittäiselle henkilölle. Yritykset alkoivat muodostaa sisäänsä 

eri osastoja, jotka hallitsivat tiettyä toiminnan osa-aluetta. Tätä yritysrakennetta 

kutsuttiin divisionaaliseksi organisaatioksi (multidivisional structure77). Osasto 

vastasi osastopäällikön alaisuudessa tietyn tuotteen tai tuoteryhmän valmista-

misesta, myynnistä ja asiakassuhteista. Osastopäälliköt olivat vastuullisia 

ylemmälle johdolle, jotka hallinnoivat yrityksen toiminnan suuria linjoja, kuten 

resurssien käyttöä. Heidän alaisuudessaan toimi talous- ja hallintohenkilöstöä, 

jotka keräsivät ylemmälle johdolle tarvittavaa tietoa yrityksen suorituskyvystä 

päätösten tekemisen helpottamiseksi. Lisäksi 1920-luvulla alkoi yleistyä yrityk-

sen sisäinen tutkimus. Tuotekehittely ja markkinointi alkoivat saada moderneja 

piirteitä ja näille syntyi omia osastoja. 1960-luvulle tultaessa kyseisen kaltainen 

yritysrakenne oli jo standardi.78 
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Organisaatiokehityksen, johtamiskulttuurin muutosten ja tekniikan kehittymisen 

myötä yritysten tehokkuus alkoi parantua huomattavasti 1920-luvulta alkaen. 

Yhtä sijoitettua dollaria vastaan saadun tuotannon määrä alkoi kasvaa yleisesti. 

Tehokkuuden kasvattamiseksi edelleen yritysten johto alkoi pian vaatia organi-

saatiolta tulosennusteita. Laskelmat sisälsivät muun muassa materiaalien osto- 

ja toimitusaikojen suunnittelun, työvoiman tarpeen arvioinnin sekä tarvittavien 

rahavarojen hankkimisen aikataulutuksen. Ne ulottuivat tuotannon yksikkökus-

tannusten, myyntihintojen ja tuottoprosenttien arviointiin yksittäisen tuotteen 

tasolla.79 Suunnitelmallisuudesta oli tullut monilla tavoin yrityksen menestyksek-

kään toiminnan kannalta välttämättömyys, kuten taloushistorioitsija Stuart 

Bruchey huomauttaa: 

 

…functions of marketing, production and sales were evolving toward 

greater concious control by the firm, a process in which the ”visible hand” 

of management increasingly replaced the invisible hand of the market.80 

 

Mikä on teknostruktuuri? 

Galbraithin näkemyksen mukaan teknologinen kehitys oli johtanut yritysten kas-

vaneeseen tarpeeseen organisoida toimintansa yhä paremmin. Teknologian ja 

organisoinnin vaatimukset ohjasivat yhteiskuntaa ja talouselämän muotoja.81 

 

Galbraith esitti The New Industrial State -teoksessa, Berlea ja Meansia mukail-

len, että fuusioitumiset sekä teknologinen kehitys ja sen vaatima hallinnointi, 

olivat modernissa yrityksessä siirtäneet vallan pääomalta, eli omistajilta, järjes-

telmälliselle tiedolle. Samalla teknologinen kehitys hajautti tarvittavaa tietoa yhä 

useamman ihmisen haltuun. Käytännössä valta siirtyi siis yrityksessä työskente-

leville oman alansa huippuosaajille, korkeakoulutetuille ammattilaisille, kuten 

insinööreille, tuotesuunnittelijoille ja markkinoijille. Nämä ammattilaiset muodos-

tivat ryhmiä, jotka yhdessä muodostivat yrityksen teknostruktuurin. Yritysten 

tärkeät päätökset siirtyivät näiden ryhmien käsiin. Ryhmien toiminta vaati koor-

dinointia, ja kehittyneen teknologian käyttö suuria pääomia. Yrityksen tehokas 
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toiminta vaati pitkälle vietyä suunnittelua ja riskien vähentämistä sen toiminta-

kentällä.82 

 

Riskien vähentäminen koski sekä yrityksen sisäistä että ulkoista toimintakent-

tää. Kulutustottumukset saattoivat vaihdella, mutta suuri moderni yritys suojasi 

itseään näiltä vaihteluilta mainostamalla ja luomalla kysyntää, erityisesti tuotteil-

le joiden tarve oli kuluttajan kannalta vähäinen. Yritykset suojasivat vakavarai-

suuttaan vaikuttamalla teknologiseen kehitykseen. Teknologiset innovaatiot pi-

dettiin omissa käsissä tai ainakin yrityksen vaikutusmahdollisuuksien piirissä, 

jotta niiden tuottama hyöty pysyi yrityksen ulottuvilla. Yritykset vaikuttivat mah-

dollisimman paljon oman alansa hintatasoon. Hintatason kontrollointi tarkoitti 

välillisesti yrityksen ansioiden kontrollointia. Moderni yritysorganisaatio jakoi 

vallan yrityksen sisällä, jolloin yksittäinen henkilö ei kyennyt tekemään sille 

suurta vahinkoa.83 Kaikkien nämä osa-alueet saatettiin teknostruktuurin vaiku-

tuspiiriin. 

 

Teknostruktuuri ei kuitenkaan ollut kaiken yrittämisen vaatimus. Galbraith teki 

eron yrittäjäyhtiön ja kypsän yhtiön välille. Yrittäjäyhtiöt olivat edelleen tärkeä 

osa talousjärjestelmää. Niissä valta oli edelleen pääosin yhden ihmisen hallus-

sa. Kypsät yhtiöt olivat niitä mammutteja, joiden johtaminen vaati pitkälle vietyä 

erikoistumista ja siten teknostruktuuri oli niille välttämätön. Yrittäjäyhtiöt toimivat 

edelleen klassisen taloustieteen osoittamilla vapaan kilpailun markkinoilla ja 

niiden omistajilla riskit olivat suuret. Kypsät yhtiöt taas toimivat yleensä markki-

noilla, joilla keskittyminen oli kehittynyt pitkälle ja kilpailu hallitumpaa. Erottaak-

seen yrittäjäyritysten ja kypsien yritysten taloudelliset todellisuudet toisistaan, 

Galbraith nimesi ne Economics and the Public Purpose (1973) teoksessa mark-

kina- ja suunnittelujärjestelmiksi (the market system & the planning system).84 

Galbraithin mukaan yrittäjäyrityksen ja korporaation ero oli perustavanlaatuinen. 

Käytännössä se vaikutti yrityksen taloudelliseen järjestäytymiseen ja markkina-

käyttäytymiseen, sekä yrittämisen motivaatioihin yleensä.85 
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Galbraith näki, että monet teolliset alat toimivat markkinoilla, joilla oli suhteelli-

sen pieni määrä yrityksiä ja ne kykenivät vaikuttamaan alansa hintatasoon ja 

sitä kautta myös yrityksen tulokseen huomattavasti (oligopoli). Nämä kuuluivat 

suunnittelujärjestelmän piiriin. Toisilla, kilpaillummilla tuotannon aloilla hinnat 

taas määräytyivät kysynnän ja tarjonnan mukaan (täydellinen kilpailu). Kilpail-

luilla markkinoilla yritykset eivät voineet säädellä hintatasoa, kuten harvojen 

hallitsemilla aloilla pystyttiin. Nämä olivat markkinajärjestelmän alaisia aloja.86 

 

Galbraith laski esimerkiksi metalli- ja autoteollisuuden aloiksi, joilla kilpailutilan-

ne salli yrityskohtaisen vaikuttamisen alan hintatasoon. Muutama toinen tois-

taan suurempi yritys hallitsi näitä aloja, ja alalle tulo oli suuren alkupääoman 

tarpeen takia äärimmäisen hankalaa. Toisella puolen oli muun muassa maanvil-

jelyn ja vaateteollisuuden kaltaisia aloja, joiden markkinat olivat täynnä erikokoi-

sia yrityksiä ja alalle tulo oli huomattavasti helpompaa.87 

 

Teknostruktuurin asema 

Teknostruktuurin aseman ymmärtämiseksi yrityksessä Galbraith peräänkuulutti 

uudenlaisen organisaatiorakenteen hahmottamista. Yrittäjäyrityksen organisaa-

tiota hän kuvasi klassiseksi leveäpohjaiseksi pyramidiorganisaatioksi. Leveä 

alaosa kuvasi määrällisesti suurta, käytännön työtä suorittavaa henkilöstöä, jolla 

ei ollut valtaa yrityksessä. Huippua kohti kapeneva rakenne kuvasi sitä osaa 

yrityksen henkilöstöstä, jolla oli yhä enemmän valtaa yrityksen sisällä. Korkein 

huippu kuvasi omistajia tai yrittäjää, jolla oli lopullinen valta yrityksen kaikessa 

toiminnassa. Pyramidiorganisaatiossa päätökset ja niiden täytäntöönpanoon 

johtaneet käskyt ja määräykset ”valuivat” huipulta alaspäin.88  

 

Sitoutuminen yrityksen toimintaan vaihteli myös sen mukaan, millä kohtaa py-

ramidin rakennetta henkilö oli. Motivaatio osallistua organisaation toimintaan 

jakautui neljään kategoriaan: pakko (rangaistuksen uhka), hyöty (raha), identifi-

ointi (organisaation tavoitteet koetaan omiksi) ja mukauttaminen (organisaation 

päämäärät ohjataan vastaamaan omia päämääriä). Pohjimmaisena olleen työ-

                                                           
86

 Galbraith 1960, 167–169. 
87

 Galbraith 1960, 183–184. 
88

 Galbraith 1968, 159. 



31 
 

 

läisen sitoutuminen oli löyhintä, lähinnä lievän pakon ja rahapalkkion tuottaman 

motivaation luomaa. Kohti huippua sitoutumisen taso kasvoi ja motivaatioiden 

kirjo laajeni. Keskitason päälliköllä rahan lisäksi identifiointi nousi motivaatioksi, 

organisaatiosta ja sen tavoitteista tuli osa henkilön persoonaa. Pyramidin hui-

pulla sitoutuminen oli voimakkainta. Yrittäjä-omistajan motivaatiot ohjasivat käy-

tännössä yrityksen tavoitteita.89 

 

Teknostruktuurin ohjaaman kypsän yrityksen organisaatiorakennetta Galbraith 

kuvasi samankeskisten ympyröiden avulla. Uloimmalla kehällä olivat osakkeen-

omistajat, joiden motivaatiot olivat puhtaasti rahapalkkion muodostamia. Seu-

raavalla kehällä sisäänpäin olivat työläiset, joiden motivaatiot koostuivat raha-

palkasta ja löyhästä identifioitumisesta yritykseen. Työläinen koki olevansa niin 

sanotusti ”organisaation mies” (organization man). Kolmas kehä (esimiehet, 

virkailijat), neljäs kehä (insinöörit, tiedemiehet ja markkinoijat eli teknostruktuuri) 

ja sisin viides kehä (johtajat) limittyivät reunoillaan osin toisiinsa. Rajat näiden 

välillä olivat häilyvät. Sisemmille kehille siirryttäessä identifioinnin ja mukautta-

misen asema motivaation luojina kasvoi. Samalla ohjeiden ja päätösten kul-

kusuunta oli asettunut ulkoa sisälle päin suuntautuneeksi. Teknostruktuurin 

ryhmät tekivät ratkaisuja yrityksen toimista, jotka esiteltiin johdolle. Johdon teh-

tävä oli tämän jälkeen ohjata näiden päätösten toimeenpano mahdollisimman 

tehokkaaksi.90 

 

Teknostruktuurin vaatimukset 

Klassinen markkinajärjestelmä vaati Galbraithin mukaan uskoa siihen, että yri-

tyksen tärkein tehtävä oli tuottaa mahdollisimman suurta voittoa omistajilleen. 

Teknostruktuurin hallitsemassa kypsässä yrityksessä tavoite oli siirtynyt kasvun 

turvaamiseen ja kokoluokan kasvattamiseen. Kasvun avulla teknostruktuuri se-

mentoi oman asemansa ja turvasi oman olemassaolon jatkuvuuden. Tekno-

struktuurin itsesäilytys vaati yrityksen jatkuvaa olemassaoloa, minimituloja ja 

toiminnan autonomiaa. 
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Suunnittelujärjestelmän alaisessa yrityksessä teknostruktuurin jäsen oli yrityk-

sessä työntekijä, jonka tulevaisuus ja sen turva riippuivat työpaikan säilymises-

tä. Työntekijä ei itse hyötynyt maksimivoittojen tavoittelusta, koska osakkeen-

omistajat olivat edelleen ne, jotka kuorivat kerman.91 Teknostruktuurin jäsenelle 

yhtiön jatkuva kasvu ja minimitulon saavuttaminen olivat tärkeimmät päämäärät. 

 

Minimitulo oli rahamäärä, josta yritys kykeni kattamaan menonsa ja maksamaan 

osakkeenomistajia tyydyttäneet osingot. Minimitulo oli ehto teknostruktuurin au-

tonomialle. Riittävän suuret osingot pitivät osakkeenomistajat tyytyväisinä ja 

hiljaisina. He eivät pyrkineet puuttumaan kovinkaan hanakasti yrityksen toimiin, 

kun rahavirta oli vakaa. Teknostruktuurin kannalta ulkopuolinen ohjailu oli ää-

rimmäisen haitallista. Sen takia se pyrki myös vaikuttamaan yhteiskunnallisiin 

asenteisiin. Teknostruktuuri pyrki muokkaamaan ja lukitsemaan yhteiskunnalli-

sia asenteita niin, että sen autonomiasta tuli yleisesti hyväksyttyä. Yritysten val-

vonta ja valtion puuttuminen niiden toimiin pyrittiin tätä kautta minimoimaan.92 

 

Minimitulo oli Galbraithin mukaan suunnittelun ja sitä kautta paremman organi-

soinnin ja yrityksen kasvun edellytys. Suunnittelun avulla teknostruktuuri poisti 

markkinoiden tuomia epävarmuuksia ja kasvun esteitä. Hintatason hallinta ja 

kuluttajatottumusten ohjailu mahdollistavat yrityksen myynnin lisäyksen. Myyn-

nin ja sitä kautta tuotannon kasvu laajensivat teknostruktuuria. Laajeneminen 

säilytti työpaikkoja, loi niitä lisää ja antoi mahdollisuuksia ylenemiselle ja palkki-

oiden nousulle. Jatkuva kasvu suojasi yritystä supistuksilta ja turvasi teknostruk-

tuurin jäsenten tulevaisuutta.93 

 

Minimitulon saavuttamisen jälkeen teknostruktuuri turvasi autonomiaansa irrot-

tamalla yrityksen yleisistä lainamarkkinoista ja pankkien vaikutuksesta omien 

pääomien avulla. Jatkuva kasvu ja tehokkaasti toimiva teknostruktuuri mahdol-

listivat tasaisesti kasvavan voittojen kerryttämisen. Voittovarojen käyttöönotto 

mahdollisti omaehtoisen investoinnin. Korporaation kyky kerätä talteen voittova-
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roja ja irtaantua pankkien vaikutuksesta oli Galbraithin mukaan suuri muutos 

valta-asetelmassa, joka muutti kapitalismin luonnetta itsessään.94 

 

Kasvava tuotanto vaati myös kasvavaa kulutusta. Myynnin edistämiseksi yrityk-

set loivat myyntistrategioita ja mainostivat tuotteitaan. Tämän toiminnan pää-

määränä oli siirtää tuotteen ostopäätös kuluttajalta yritykselle. Yritykset pyrkivät 

haalimaan itselleen uskollisen ja automaattisen ostajakunnan. Kun yritys onnis-

tui turvaamaan asemansa markkinoilla ja saavuttamaan vakaan kasvun, se py-

syi toimivissa käytännöissä. Jos asema alkoi heiketä, yritys muutti strategiaansa 

kunnes kasvu taas alkoi. Kilpailijat vastasivat näihin toimiin, ja markkinoiden 

rakenne pysyi siten käytännössä vakiona. Galbraith katsoi tällaisen reaktion ja 

vastareaktion rajoitetuilla markkinoilla kuuluvan peliteorian piiriin. Yritykset voit-

tivat ja hävisivät tiettyjen raamien sisällä, mutta lopputulos oli jotakuinkin tasa-

painoinen.95 

 

Autonomian, pitkälle viedyn suunnittelun ja laaja-alaisten vaikutuspyrkimysten 

avulla teknostruktuuri oli ottanut itselleen talousjärjestelmässä vallan, jonka ai-

emmin katsottiin kuuluneen ensisijaisesti kuluttajalle. Tätä vallankäytön suun-

nan muutosta Galbraith nimitti ”uudistetuksi järjestykseksi” (The Revised Se-

quence)96. Galbraith näki teknostruktuurin instituutiona, jonka pyrkimys oli omilla 

toimillaan muovata yhteiskuntaa tarpeitaan paremmin palvelevaksi kokonaisuu-

deksi. Tämän toteuttaakseen, se pyrki saavuttamaan autonomian suhteessa 

muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Irtaantuminen vaati vaikuttamista poliitti-

seen päätöksentekoon ja kuluttajien toimintaan markkinoilla, sekä kansalaisku-

van muokkaamista. 

  

                                                           
94

 Galbraith 1968, 91–92. 
95

 Galbraith 1968, 215–216. 
96

 Galbraith 1968, 221–222.  



34 
 

 

2. Yhteiskunta ja teknostruktuurin vaikutus 

 

Galbraithin ajattelun peruselementtien selvittyä voimme siirtyä tarkastelemaan 

hänen näkemystään sovinnaisen viisauden teorian vaikutuksesta yhdysvaltalai-

seen poliittiseen ja taloudelliseen todellisuuteen 1950–60-luvuilla, sekä tekno-

struktuurin vaikutusta yhteiskuntaan ja sovinnaisen viisauden teorian mukaisen 

yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseen. 

 

2.1 Politiikka runsauden yhteiskunnassa 

 

1900-luvun alkupuoliskon aikana yhdysvaltalaiset ajattelijat asettuivat selkeästi 

liberaalin politiikan tukijoiksi. 1910-luvulta alkaen Yhdysvaltojen älymystön pii-

rissä oli vallalla ajatus jälkikapitalistisesta järjestelmästä, joka nojasi näkemyk-

seen uudenlaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Suunnittelu oli tavoittelun kohde 

ajattelijoille, jotka kannattivat sosiaaliliberaalia ohjelmaa. Yhdysvalloissa sosiaa-

liliberalismin ja jälkikapitalistisen ajattelun välinen yhteys oli selvempi kuin Eu-

roopassa, jossa jälkikapitalistinen hyvinvointiyhteiskunta oli osa poliittista agen-

daa oikealla ja vasemmalla.97 Yhdysvalloissa konservatiivit vannoivat rajoitta-

mattomamman kapitalistisen järjestelmän nimeen, jossa yksilö oli itse vastuus-

sa omasta menestyksestään. 

 

1930-luvulla demokraattihallinto alkoi presidentti Franklin Delano Rooseveltin 

(1882–1945) johdolla luoda sosiaalisesti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Pyr-

kimyksenä oli parantaa erityisesti yksilön asemaa. Rooseveltin politiikka kutsut-

tiin Uudeksi jaoksi (New Deal). Sosiaalietuuksia luotiin ja työoloja parannettiin 

työlainsäädännöllä. Sosiaaliohjelmia rahoitettiin suuremmilla veroilla. Yritysverot 

nousivat ja työtä verotettiin uusilla veromuodoilla.98 Esimerkkisi taloushistorioit-

sija Stuart Bruchey huomauttaa, että Uusi jako oli yhdysvaltalaisen hyvinvoin-

tiyhteiskunnan ja turvatumman talouden alku.99 Rooseveltin uudistukset nostivat 

valtion rahankulutusta kuitenkin vähemmän kuin yleisesti ajatellaan. Vuonna 

1932 valtion menot olivat 7 prosenttia BKT:sta. Vuoteen 1940 mennessä osuus 
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oli noussut noin 10 prosenttiin. Tästä noin neljännes oli armeijan uudelleen va-

rusteluun käytettyä rahaa. Tilanne muuttui toisen maailmansodan aikana, kun 

valtion osuus BKT:sta nousi lähes puoleen.100 

 

1950-luvun koittaessa, aikaisemmin äänekkäästi muutosta vaatineet liberaa-

lioppineet alkoivat hiljentyä. Yhteiskunnan vaurastuminen oli tuonut heille osan-

sa runsaudesta, mikä rajoitti kritiikkiä sitä kohtaan. Valtion koneistosta löytyi 

töitä taloustieteen ja tekniikan spesialisteille.101 Liberaalien hiljalleen tyytyessä 

vallitsevaan tilanteeseen, yhdysvaltalaiset konservatiivit saivat tukea ja sisältöä 

omalle poliittiselle agendalleen, kun Friedrich Hayekin Road to Serfdom ja Lud-

wig von Misesin (1881–1973) Bureaucracy julkaistiin vuonna 1944. 

 

Teoksessaan Hayek varoitti taloussuunnittelun johtavan diktatuuriin ja uhkaa-

van vapautta. Historioitsija George H. Nash huomauttaa, että suunnittelulla 

Hayek ei tarkoittanut yksilön tai valtion valmistautumista tulevaisuuteen, vaan 

keskusjohtoista ja kilpailua haittaavaa suunnittelua. Valtion ei kuitenkaan tullut 

olla toimeton, vaan se sai määrätä esimerkiksi työajoista ja minimipalkasta. Val-

tion toimien oli oltava sellaisia, että ne säilyttivät kilpailun, yksityiset aloitteet ja 

yksityisen omistuksen ja takasivat sääntöjen yhtäläisen toteutuksen. Mises taas 

vannoi puhtaamman laissez-faire -ajattelun nimeen. Valtion kaikenlainen talou-

teen puuttuminen oli epäsuotavaa. Sivilisaatio oli hänen mukaansa riippuvainen 

yksityisestä omistuksesta. Misesin mukaan pysyvä rauha löytyi täydellisen kapi-

talismin kautta, mitä ei ollut vielä saavutettu. Muuan muassa näiden ajattelijoi-

den vaikutus herätti yhdysvaltalaisen konservatismin ja klassisen liberalismin 

(libertarismi102) uuteen nousukauteen Uuden jaon alaisesta horroksesta.103 

 

1950-luvun lopulla Galbraith näki, että amerikkalainen talouskäsitys nojasi edel-

leen menneen maailman ajatuksiin ja klassiseen taloustieteeseen, vaikka ylei-
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nen ajatusten kehityssuunta oli 1930–1940-luvuilla pyrkinyt osoittamaan todelli-

suuden toisenlaiseksi. Yritysmaailmassa ja ajattelijoiden mielissä suunnittelusta 

oli tullut normi. Galbraithin mielestä konservatiivisen virtauksen voimistuminen, 

liberaalin ajattelun pysähtyneisyys ja teknostruktuurin vaikutus haittasivat todel-

listen liberaalien ajatusten siirtymistä yhteiskunnalliseen käytäntöön. 

 

Liberaalin politiikan palautus ja amerikkalainen näkemys 

Galbraithin näkemyksen mukaan liberaalit olivat toisen maailmansodan jälkeen 

hiljalleen menettäneet poliittisen ohjelmansa ja sen myötä otettaan poliittisen 

valtavirran ohjaksista. Samalla valtapuolueiden ohjelmat näyttivät lähentyvän 

toisiaan. Yhdysvaltalainen poliittinen todellisuus pyöri hänen mukaansa tuotan-

non kasvattamisen ja materiaalisen hyvinvoinnin ympärillä. 

 

Ennen Uuden jaon aikaa liberaalit eivät olleet poliittisesti kiinnostuneet tuotan-

non tasosta. Keynesin opit kuitenkin siirsivät huomion tuotannon säätelemiseen 

valtion kulutuksen ja verotuksen kautta. Kokonaistuotannon kasvun vaikutukset 

vakuuttivat liberaalit ja siitä tuli heidän ohjelmansa. Kasvu näytti ratkaisevan 

kaikki ajan sosiaaliset ongelmat. Keynesin oppien esilletulon jälkeen konserva-

tiivit olivat parissa vuosikymmenessä omineet nämä ajatukset, ja liberaalit jäivät 

ilman omaleimasta poliittista ohjelmaa. Tästä huolimatta liberaalien talouspoli-

tiikka nojasi edelleen vahvasti tuotantoon ja sen sloganit painottivat kasvavan 

talouden tärkeyttä. Sen sijaan kysymys siitä kenen hyväksi tuotannon kasvun 

tuoma varaus lopulta jakaantui, oli jäänyt toissijaiseksi.104 

 

Historioitsija Richard Pellsin mukaan kaksipuoluejärjestelmä nähtiin Yhdysval-

loissa hyvin toimivana instituutiona. Muutoksen aikaansaamiseksi oli toimittava 

joko republikaanisen tai demokraattisen puolueen asettamissa raameissa. Tä-

mä johti käytännössä toimintatapoihin, joilla pyrittiin estämään konkreettisten 

ongelmanratkaisupyrkimysten muuttamista ideologisiksi. Polarisointia pyrittiin 

välttämään. Saamaan aikaan käytännönläheinen ota ja anna -henki nousi esille. 

Politiikan tekemisestä oli tullut neuvottelua ja konsensuksen hakua. Puolueiden 

oli kyettävä keräämään kannatusta laajalla rintamalla. Esimerkiksi president-
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tiehdokkaat valittiin keskeltä, asioiden määrittely hämärtyi ja poliittinen keskus-

telu laimeni yhtenäisyyden kasvaessa. Puolueet alkoivat vaikuttaa identtisiltä.105 

 

Galbraith ruoti demokraattien ohjelmallisia ongelmia vuoden 1953 kirjeessään 

Adlai Stevensonille, joka oli puolueen presidenttiehdokas vuosien 1952 ja 1956 

vaaleissa. Hän hävisi vaalit molemmilla kerroilla republikaanien Dwight D. Ei-

senhowerille (1890–1969). 

 

 How to keep the Democratic Party intellectually alert and positive during 

these years in the wilderness?...mere opposition is not enough…hard at 

the moment to say what the Democratic Party is for. On domestic matters 

we are for good against evil…We want expanding economy but there are 

few who could be pressed into any great detail as to what this means or 

takes.”106 

 

Molemmat kampanjat Stevensonin kanssa olivat tulokseltaan pettymyksiä Gal-

braithille, joka työskenteli niiden hyväksi. Tätä 1950-luvulle ajoittuvaa identiteet-

tiongelmaa ja Galbraithin selkeää turhautumista vasten, The Affluent Society -

teoksen sisällön voi mielestäni nähdä liberaalipoliittisena ohjelmanjulistuksena. 

Hänen pyrkimyksenään oli palauttaa hyvinvoinnin jakautumiseen perustuvat 

sosiaaliset sisällöt keskeisempään rooliin liberaalissa politiikassa. 

 

Galbraithin kuvailema sovinnaisen viisauden teoria oli ennen kaikkea konserva-

tiivista politiikkaa tukenut ajatusjärjestelmä, jonka pauloihin demokraatit olivat 

ajautuneet ja lopulta jumiutuneet. Galbraith nosti esille huomion, että ajattelijat 

joiden oppeihin sovinnainen viisaus nojasi ja joiden avulla yhteiskunnallisiin ky-

symyksiin vastattiin, eivät olleet amerikkalaisia. Sitä kautta keskittymisen tuo-

tannon kasvuun ei tullut olla yhdysvaltalaisen yhteiskunnallisen ajattelun keski-

össä. Samoin yksilökeskeinen spenceriläinen kilpailu oli alun perin epäamerik-

kalaista.107 Sen sijaan todellinen amerikkalainen poliittinen ohjelma löytyi Gal-

braithin mukaan liian vähälle huomiolle jääneiden Henry Charles Careyn (1793–

1879), Henry Georgen (1839–97) ja Thorstein Veblenin ajattelusta. 
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Heidän pohjalta Galbraith nosti keskeisiksi amerikkalaisiksi yhteiskunnallisiksi 

kysymyksiksi köyhyyden ja epätasa-arvon poiston, lamojen taltuttamisen, kapi-

talismin moraalisen ja materiaalisen perustan muutoksen sekä monopolikehi-

tyksen haittojen ehkäisyn. Luetteloon täytyy vielä lisätä työttömyyden ja inflaati-

on hillitseminen, jotka olivat nousseet muiden asioiden ohelle Galbraithin omas-

sa ajattelussa. Galbraith painotti myös yleistä asenteen muutosta positiivisem-

paan suuntaan, joka olisi mahdollistanut edelliset. Amerikkalaiseen eetokseen 

ei kuulunut Galbraithin mielestä ricardolainen pessimismi vaan usko tulevaisuu-

teen.108 

 

Historioitsija Kevin Mattsonin mukaan toinen maailmansota ja aika OPA:n pal-

veluksessa olivat näyttäneet Galbraithille miten Yhdysvallat voi nousta kollektii-

visen toiminnan ja henkilökohtaisten uhrausten kautta. Tavallisten kansalaisten 

uhraukset sodan aikana olivat vaikuttaneet Galbraithiin suuresti, Mattson sanoo. 

Hänen mukaansa Galbraithin tarkoitus oli ennen kaikkea pyrkiä saamaan libe-

raaliajattelijat ja poliitikot siirtämään tuotannon kasvun painotukset pois politii-

kan keskiöstä, ja nostamaan sosiaalisten olojen kohentaminen asialistan kärki-

paikalle.109  

 

Vuonna 1944 ilmestyneessä teoksessa An American Dilemma: The Negro 

Problem and Modern Democracy Galbraithin ystävä Gunnar Myrdal muistutti 

lukijoita amerikkalaisista yhteiskunnallisista periaatteista, joihin kansalaiset oli-

vat perinteisesti kasvaneet. Näitä olivat edistys, vapaus, tasa-arvo ja humani-

taarisuus.110 Jatkuva kilpailu ja kasvun tavoittelu, joita sovinnainen viisaus piti 

esillä tärkeimpinä yhteiskunnallisina hyveinä, veivät Galbraithin mielestä tilan 

näiden ideaalien oikeanlaiselta ilmenemiseltä yhdysvaltalaisessa yhteiskunnas-

sa. 
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Ratkaisuja amerikkalaisen yhteiskunnan ongelmiin 

Galbraith esitti The Affluent Society -teoksessa toimia, joilla edellä esitetyt ame-

rikkalaista yhteiskuntaa vaivaavat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ongelmat olisi-

vat hänen mielestään olleet selätettävissä. 

 

Tuotannon kasvuun nojaavan järjestelmän pahin uhka oli Galbraithin ajattelussa 

taantuma, joka aiheutti kokonaiskysynnän laskua ja käytettävissä olevan osto-

voiman heikkenemistä. Taantuman suuri haaste ei ollut menetetty tuotanto vaan 

menetetyt työpaikat ja tulot, jotka taas olivat suora uhka taloudelliselle turvalle ja 

suunnittelulle. Samoin kuin yritysmaailmalle, myös Galbraithille taantumien es-

täminen oli taloudellisen turvan ehdoton edellytys. Hänen näkemyksensä mu-

kaan huonot ajat toistuivat kuitenkin aina vain voimakkaampina.111 

 

Kierre oli estettävissä julkisella kuluttamisella ja paikkaamalla yhteisön ostovoi-

maa. Galbraith vaatiikin uudenlaista lähestymistä kuluttajatarpeiden tyydyttämi-

seen. Hänen näkemyksensä mukaan talouden olisi pitänyt keskittyä luomaan 

hyvinvointia, autojen ynnä muiden velanottoon nojaavien tuotteiden sijasta. Hän 

vaati enemmän esimerkiksi terveys- ja koulutuspalveluja. Julkisen tuotannon 

mahdollisuuksia hyödynnettiin huonosti. Talous nojasi ihmisten vähemmän tär-

keiden halujen varaan ja olisi ollut paljon vakaampi, jos se olisi nojannut tarpei-

den kirjoon. Galbraith näki, että mitä parempi tasapaino yhteiskunnassa vallitsi 

julkisen ja yksityisen tuotannon välillä, sitä paremmin talous kesti heilahteluja 

kotitalouksien kysynnässä.112 

 

Ostovoiman tasaamiseksi oli luotu sosiaalietuuksia, jotka takasivat jatkuvan 

tyydyttävän toimeentulon ja kulutustason vaikeina aikoina. Etuuksia ei kuiten-

kaan käsitelty yhteiskunnan taloudentasaajina, vaan niihin suhtauduttiin yksilö-

lähtöisesti, unohtaen niiden kokonaisvaikutus valtiontalouteen pitkällä aikavälil-

lä. Julkisen kuluttamisen myötä vallankumous vaihtuisi budjettivajeeseen, kuten 

Galbraith asian ilmaisi. Näiden sijasta keskityttiin edelleen tuotannon lisäämi-

seen taloudellisen turvallisuuden takaamiseksi.113 
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Taantumien ohella toinen tuotantoon nojanneen yhteiskunnan ongelma oli jat-

kuva inflaatio eli hintojen nousu. Jatkuvasti kasvanut tuotanto ja kysyntä johtivat 

yrityksen kulujen nousuun. Tuotannon lisääntymisen myötä työvoiman tarve ja 

investoinnit lisääntyivät. Samalla työntekijäliitot hamusivat työläisilleen korke-

ampia palkkoja. Näiden myötä kasvaneet kulut katettiin tuotteiden hinnoissa, 

mikä johti uuteen palkannousupaineeseen. Tätä inflaatiota aiheuttavaa meka-

nismia Galbraith kutsui palkka-hinta -kierteeksi (wage-price spiral).114 

 

Inflaatiokehityksen taittamiseksi Galbraith ehdotti kysynnän huomattavaa las-

kemista tai palkka-hinta-spiraalin katkaisua, jolloin kysynnän leikkauksen tarve 

olisi pysynyt maltillisempana.115 Tähän olisi hänen mukaansa päästy monopoli-

kehityksen haittoja ehkäisemällä, työnteon profiilia muuttamalla ja laskemalla 

yritysten voittomarginaaleja. Perinteisesti amerikkalaisessa talousmaailmassa 

rajoitettu kilpailu oli ollut tuomittavaa. Monopolit nähtiin demonisina, ja niiden 

muodostumiseen puututtiin muun muassa antitrustilainsäädännöllä. Aito kilpai-

lutilanne ei kuitenkaan todellisuudessa toteutunut kaikilla talouden osa-alueilla. 

 

Monopolistinen kehitys ei ollut hyväksyttyä yleisen mielipiteen mukaan, mutta 

Galbraith näki, ettei julkinen valta toiminut niiden periaatteiden mukaan, joilla 

kehitys olisi estetty. Vallan käyttö oli Galbraithin mukaan epätasa-arvoista. Anti-

trustilakien nojalla yrityskauppoja valvottiin, ettei uusia oligopoleja syntynyt, 

mutta jo ennestään keskittyneille aloille niitä ei sovellettu. Markkinavalta pysyi 

siten niillä, joilla se jo oli.116 

 

Hintojen nousun taittaminen vaati Galbraithin mukaan asennemuutosta sekä 

yritysten voittojen keruuta että työnteon tarvetta kohtaan. Tuotannon tason las-

keminen johtaisi vääjäämättä voittojen pienenemiseen ja sitä kautta työntarpeen 

laskuun. Galbraith ehdotti ratkaisuksi järjestelmää, jossa pienempi osa työvoi-
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masta olisi ollut yhtä aikaa töissä ja työttömäksi joutuneiden taloutta olisi paikat-

tu yhteiskunnan avulla.117 

 

Kuluttajan kannalta paras vaihtoehto tuotannon ja työllisyystilanteen vaihtelujen 

paikkaamiselle olisi Galbraithin mukaan ollut työttömyyskorvaus (Cyclically Gra-

tuated Compensation), joka olisi pitänyt ostovoimaa yllä huonoinakin aikoina. 

Sen suuruus olisi vaihdellut yleisen työllisyystilanteen mukaan ja sitä olisi voitu 

säätää alueellisten tarpeiden mukaan. Korvauksen määrä oli siten riippuvainen 

työn tarjonnasta. Kun työtä olisi ollut tarjolla, korvaus olisi pienentynyt ja kan-

nustanut työn vastaanottamiseen. Kun työpaikat olisivat olleet kiven alla, korva-

us olisi noussut. Sen piti tuottaa riittävä toimeentulo, jotta hintavakauden aiheut-

tamasta työttömyydestä kärsivä olisi selvinnyt kunnialla.118 Historioitsija Richard 

Pellsin mukaan, ehdotus riittävän työttömyyskorvauksen asettamisesta sivuutet-

tiin Yhdysvalloissa lähes täysin, samalla kun Euroopassa siitä tuli enemmän 

sääntö kuin poikkeus.119 

 

Lisävaroja julkiseen kulutukseen Galbraith halusi hankkia verotusjärjestelmän 

muutoksilla. Tuloverotuksen rinnalle olisi hänen mukaansa pitänyt luoda toimiva 

myyntiverojärjestelmä. Tämä olisi taannut sen, että mitä enemmän myyntiä olisi, 

sitä enemmän olisi saatu varoja julkiseen kulutukseen. Uusi järjestelmä olisi 

tuonut tasa-arvoa verotusjärjestelmään. Verovaroja olisi pitänyt Galbraithin mie-

lestä ohjata myös entistä enemmän muualle kuin aseisiin ja puolustukseen. 

Myyntiverojen asettaminen aiheutti vastustusta sekä republikaanien että demo-

kraattien keskuudessa.120 Historioitsija Richard Pells huomauttaa, että Euroo-

passa laajasti käyttöön otettu arvonlisävero nähtiin Yhdysvalloissa vahingollise-

na ja alistavana.121 Samaan aikaan Yhdysvaltojen hallitukset jatkoivat veroke-

vennysten linjalla, riippumatta poliittisista asemistaan. 
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Suunnittelu ja kapitalistisen järjestelmän kalibrointi 

Edellä kerrotut toimet olisivat Galbraithin ajattelun mukaan vähentäneet tuotan-

non mahtiasemaa yhteiskunnan keskeisenä tukipilarina, ja muokanneet kapita-

listista järjestelmää kohti tasa-arvoisempaa ja turvatumpaa jakoa yksilöiden ja 

yritysten välillä. Näiden toimien toteuttaminen olisi kuitenkin tarvinnut valtion 

laajaa osallistumista talouden ohjailuun, ja sitä myötä suunnittelun tarpeen 

myöntämistä. 

 

Toisen maailmansodan lopulle asti suunnittelu oli Galbraithin mukaan jonkinlai-

sessa arvossa Yhdysvaltain yhteiskunnassa.122 Sodan loputtua siitä muodostui 

kuitenkin paholaismainen sana. Samalla rajoittamaton talouden kehitys nähtiin 

tehokkaana ja moraalisesti hyvänä mallina. Länsimaissa taloudellinen kasvu ja 

laajeneva julkinen kulutus olivat Galbraithin mukaan yleisesti kulkeneet käsi 

kädessä, mutta perinteinen yhdysvaltalainen ajattelu ei tähän taipunut. Julkiset 

palvelut uhkasivat tylsyttää kilpailua. Konservatiivisten näkemysten mukaan 

amerikkalainen talous oli jatkuvasti lähestymässä sosialismia. Tämän lähenty-

misen merkkinä oli kasvava julkinen kulutus.123 

 

Kylmä sota lisäsi suunnittelulle sanana ja ajatuksena ideologisen latauksen juuri 

silloin, kun sen tarve oli yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityksen myötä 

nousemassa yhä tärkeämmäksi sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa. 

Konservatiiveille talouden suunnittelu tarkoitti Galbraithin mielestä väistämätön-

tä yksilön kontrollointia.124 Useimmille demokraattisesti ajatteleville sosialisteille 

valtion valta yritysmaailmassa taas tarkoitti lainsäädännöllistä valtaa valvoa yri-

tyksiä. Juuri kukaan ei hänen mukaansa halunnut sosialismia, jossa valta olisi 

ollut autonomisella vallankäyttäjällä.125 

 

Konservatiivien perinteiseen ajatteluun kuului modernin turvallisuushakuisuuden 

vastustaminen ja sen leimaaminen suurimmaksi uhaksi taloudelliselle edistyk-
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selle. Pelot olivat Galbraithin mielestä pinnalla varsinkin silloin, kun suuria sosi-

aaliturvauudistuksia tehtiin samaan aikaan taloudellisen nousun kanssa. Kon-

servatiiviseen eetokseen oli hänen mukaansa kuulunut ja kuului edelleen sokea 

usko laissez-faire -ajattelun toimivuuteen ja moraaliseen oikeellisuuteen.126 

 

Traditionaalinen taloustiede ja vallalla ollut konservatiivinen näkemys siitä, lähti 

liikkeelle oletuksesta, että valtion rooli oli supistettava mahdollisimman pieneksi. 

Tämä ilmeni Galbraithin mielestä yhdysvaltalaisessa taloustieteessä vahvana 

epäluulona valtiota kohtaan. Roolin supistaminen oli kuitenkin Galbraithin nä-

kemyksen mukaan mahdotonta, koska monet yhteiskunnan välttämättömistä 

palveluista eivät sisältäneet bisnesmahdollisuuksia. Jonkun oli tuotettava ne 

silti. Näitä olivat esimerkiksi tiestö, poliisi ja koulutus. Ne oli Galbraithin mukaan 

tuotettava yhdessä kaikille tai ei ollenkaan.127 

 

Yleinen ajatus oli, että vain yksityisen tuotannon kasvu nosti kansan varallisuut-

ta. Varallisuuden ja teknologian jatkuva kehitys oli kuitenkin riippuvaista sijoituk-

sista koulutukseen ja tutkimukseen. Lähes kaikki sijoitukset yksilön kehittämi-

seksi tulivat kuitenkin julkiselta sektorilta ja tapahtuivat markkinoiden ulkopuolel-

la. Suuryritykset palkkasivat ison osan koulutetusta väestöstä, ja korjasivat siten 

yhteiskunnan kylvämää viljaa. Eikö siten olisi ollut reilua, että yritykset olisivat 

osallistuneet koulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin, Galbraith kysyi. Julkiset 

palvelut nähtiin kuitenkin yleensä taakkana, joka yksityisen tuotannon oli kan-

nettava verotuksen kautta. Galbraith nosti esille epäsuhdan, joka tällaisesta 

asenteesta syntyi. Näin ajatellen auto oli tärkeämpi kuin tie, jolla sillä ajetaan.128 

Kansalaiset tiesivät Galbraithin mukaan varmaksi sen, että yritykset pystyivät 

tuottamaan heille heidän tarvitsemansa tuotteet. Sitä he eivät tienneet varmak-

si, pääsevätkö heidän lapsensa hyvään oppilaitokseen.129 

 

Julkisen rahan laittamista esimerkiksi sotateollisuuteen ei nähty sosialismina, 

koska samalla tuotettiin teknologista kehitystä, joka olisi ollut liian kallista yksi-

tyisten yritysten tuotettavaksi. Samalla tavalla ei ajateltu koulujen, sairaaloiden 

                                                           
126

 Galbraith 1963, 27, 103. 
127

 Galbraith 1960, 105–106. 
128

 Galbraith 1960, 104–105, 195. Galbraith 1963, 47–48. 
129

 Galbraith 1963, 40. 



44 
 

 

tai sosiaalietuuksien kohdalla, koska niiden ei nähty tuottavan suoranaisesti 

mitään teknologisen tai taloudellisen kehityksen hyväksi. Galbraithille julkinen 

kuluttaminen oli myös keino vastata Neuvostoliiton asettamaan haasteeseen 

talouden ja teknologian aloilla, mutta tehokkaasta vastahyökkäyksestä luovuttiin 

ideologisin perustein. Yhdysvaltojen oli hänen mukaansa epäonnistuttava sosi-

aalisesti tasa-arvoisemman ja tehokkaasti tuottavan yhteiskunnan luomisessa, 

jottei amerikkalaisia vapaiden markkinoiden ideologisia perusteita olisi rikottu.130 

 

Moderni kapitalistinen järjestelmä oli Galbraithin mukaan selvinnyt johtavana 

järjestelmänä, koska ei ollut mitään muutakaan hallinnollisesti toimivaa järjes-

telmää, joka olisi voinut ottaa sen paikan.131 Roosevelt ja Uusi jako olivat tuo-

neet hyvinvointivaltion perustamiseksi tarvitut elementit esille. Galbraith näki, 

että kyseiset toimet inhimillistivät kapitalismin ja tekivät siitä pysyvän. Kilpailu 

nähtiin kuitenkin edelleen kaiken perustana. Markkinoita ja hintoja ei tullut kont-

rolloida. Tehokas ja kehittyvä voitti, muut katosivat. Yritykset muuttaa näitä käy-

täntöjä uhkasivat yleisen näkemyksen mukaan koko taloussysteemiä itsessään, 

eikä välttämättä pelkästään sitä vaan jopa vapautta itsessään.132 

 

Galbraithin esittämä näkemys kapitalismin uudelleen kalibroinnista nojasi siten 

ajatukseen suunnittelun tarpeen tunnustamisesta ja hyväksynnästä modernina 

yhteiskunnallisena välttämättömyytenä, sekä tuotannon jakamiseen laajemmal-

le pohjalle muun muassa aineettomien ja hyvinvointia lisäävien tuotteiden alu-

eelle. Tämä jäi kuitenkin valtavirran poliittisen konsensuksen ajaman tuotannon 

kasvun tärkeyden jalkoihin. Yhteiskunnasta ei löytynyt poliittista tahtoa tarjota 

yhteisölle porkkanaa, jolla julkisen tuotannon arvostus olisi kasvanut. Yksityiset 

halut olivat talousjärjestelmässä aina yhteisön tarpeiden edellä. Sen lisäksi jul-

kiseen tuotantoon liitettiin usein muun muassa verotuksen tuoma pakon mieli-

kuva.133 
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YTL Tuomo Kokkonen kritisoi Galbraithia artikkelissaan Epätoivon perinteestä 

onnellisuuden tavoitteluun – Taloudellinen ajattelu, sosiaalinen oikeudenmukai-

suus ja elämäntavan muutos J.K. Galbraithin runsauden yhteiskunnassa pidät-

täytymisestä teollisen yhteiskunnan asettamissa rajoissa ajattelumallien ja elä-

mäntavan vallankumouksen lupailusta huolimatta:  

 

…teos ei missään kohdin vahvasti problematisoi tavarantuotantoa kapita-

lististen markkinoiden keskeisenä muotona.134  

 

Kokkosen kritiikki on mielestäni aiheeton, koska Galbraith ei missään vaiheessa 

pyri muuttamaan talousjärjestelmää kokonaan. Pyrkimyksenä on muuttaa ar-

vostuksia niin, että käytössä oleva järjestelmä olisi tasapuolinen niin yksilöitä, 

erikokoisia yrityksiä kuin yhteiskuntaa kohtaan yleensä. Toisaalta Galbraith ni-

menomaan mielestäni problematisoi tavarantuotantoa, etenkin sen painoarvoa 

yhteiskuntaa sekä kapitalismia kantavana voimana. 

 

Muutosta jarrutti sovinnaisen viisauden teoriaan nojaava poliittinen ajattelu. Yl-

läpidetty mielikuva kilpailun moraalisesta hyvyydestä, vääristi kuvan suunnitte-

lun alkuperästä ja päämäärästä. Sovinnaisen viisauden teorian vaaliman mark-

kinajärjestelmän vihollinen ei Galbraithin mukaan ollut sosialismi, vaan teknolo-

gian kehitys ja sen vaatima suunnittelu.135 Yritykset pyrkivät kuitenkin vaikutta-

maan yhteiskunnallisiin näkemyksiin siten, että suunnittelu pysyi poliittisesti 

epäsuosiollisena lähtökohtana. Sitä kautta ne pyrkivät minimoimaan muun yh-

teiskunnan puuttumisen omaan toimintaansa. 

 

The Affluent Society -teoksella oli sosiaalisia ja poliittisia merkityksiä ja vaiku-

tuspyrkimyksiä, joita on nostettu harvemmin esille. Historioitsija Richard Pellsin 

mukaan Galbraith esitti mullistavia muutoksia, vaikka olikin itse läheisessä suh-

teessa politiikkaan. Samalla politiikasta kauempana olleet ajattelijat näyttivät 

puolustavan vallalla olevia käytäntöjä. Pells näkee, että Galbraithin pyrkimys ei 

ollut olla vallankumouksellinen, vaan saada liberaalit irtaantumaan riippuvuus-
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suhteesta Rooseveltia ja Keynesiä kohtaan, ja liikkumaan kauemmas kasvu-

ajattelusta.136 

 

The Great Society ja kasvuriippuvaisuus 

Kun Galbraith oli luonut perustan liberaalille tulevaisuuden politiikalle, sen to-

teuttamiseen oli mahdollisuus John F. Kennedyn ja Lyndon B. Johnsonin de-

mokraattihallintojen myötä. Kennedyn vuosina tulokset jäivät laihoiksi, vaikka 

hän pyrki muodostamaan uudenlaista politiikkaa The New Frontier -ohjelmansa 

avulla. Kennedyn hallinnon ajatus oli ohjata sosiaalisia uudistuksia nuorisolle, 

joiden kautta tulevaisuus olisi voinut rakentua paremmaksi. Nuorisorikollisuu-

teen perehtyneen komitean tutkimukset olivat osoittaneet, että nuorison ongel-

mat kumpusivat estyneistä elintason nostamisen mahdollisuuksista. Näiden 

mahdollisuuksien (opportunity) luomisesta valtion ohjauksella tuli liberaalien 

ohjelmallinen ydin 1960-luvun kuluessa.137 

 

Johnsonin presidenttiyden myötä pyrkimykset yleisen sosiaalisen yhdenvertai-

suuden luomiseen saivat jälleen uutta pontta. Vuonna 1964 Johnson aloitti po-

liittisen ohjelman nimeltä The Great Society. Tavoitteena oli parantaa sairaan-

hoidon, ihmisoikeuksien ja työllisyyden kehitystä. Johnson julisti samana vuon-

na sodan köyhyyttä vastaan (War on Poverty). Tähän liittyen The Counsil of 

Economic Advisers ilmoitti raportissaan presidentti Johnsonille, että minimitoi-

meentulo oli saavutettavissa köyhyysrajan alla eläneille perheille tulonsiirtojen 

kautta. Tarvittu rahamäärä olisi raportin mukaan vastannut alle viidesosaa valti-

on vuosittaisesta puolustusbudjetista.138 Historioitsija James T. Pattersonin mu-

kaan Johnson vihasi ideaa sosiaaliavustuksista (welfare), ja hän jatkoi tavoittei-

siinsa tähtäämistä mahdollisuuksien luomisen kautta. Samalla hän lupasi kon-

servatiiveille kulukontrollia ja pidättäytymistä verojen korotuksista laajan julkisen 

työllistämisohjelman alkaessa. Pattersonin mukaan köyhyystaistelulla ja pa-

remman yhteiskunnan luomisella oli siten alusta alkaen rajalliset toimintamah-

dollisuudet.139 

 

                                                           
136

 Pells 1989, 167, 172–173. 
137

 Patterson 1996, 362–363. 
138

 Collins 2000, 59–60. 
139

 Patterson 1996, 363–364. 



47 
 

 

Historioitsija Robert M. Collins huomauttaa teoksessaan More: The Politics of 

Economic Growth in Postwar America (2000), että The Great Society -ohjelma 

nojasi pitkälti ajatukseen talouden jatkuvasta kasvusta. Johnson oli luottavainen 

talouden kasvun luomiin mahdollisuuksiin, rahaa näytti riittävän kaikkeen. Vuo-

sina 1961–1965 BKT nousi Yhdysvalloissa noin neljänneksellä. Johnsonin hal-

linnossa uskottiin, että kasvun tuoma vauraus oli suoraan siirrettävissä mittaviin 

sosiaaliohjelmiin. Kasvun nähtiin nostavan elintasoa yleisesti. Tulonsiirtoja ei 

tarvittu, koska kasvu tuotti saman tuloksen.140 

 

Collinsin mukaan Johnson vastusti tulonsiirtoja kolmesta syystä. Ensimmäinen 

oli Johnsonin puritaaninen eettinen suhtautuminen työhön ja ansaintaan, jossa 

vastikkeettomilla sosiaalietuuksilla ei ollut oikeutusta. Toiseksi, tulonjaosta olisi 

todennäköisesti noussut poliittisia ristiriitoja konservatiivien kanssa, joita John-

son pyrki välttämään. Kolmanneksi, tulonjaon idea näytti sotivan kasvuideaa 

vastaan. Jaettavaa määrää oli parempi kasvattaa, kuin muuttaa jakosuhdetta.141 

 

Johnsonin julkaistessa The Great Society -ohjelman ja julistaessa sodan köy-

hyyttä vastaan, Galbraith suhtautui niiden tavoitteisiin positiivisesti. Hän näytti 

uskovan uuden aikakauden koittavan yhdysvaltalaisessa politiikassa ja yhteis-

kunnassa yleensä. Galbraith kirjoitti Johnsonille kirjeen onnitellakseen tätä en-

simmäisestä The Great Society -ohjelmaa koskeneesta puheesta vain neljä 

kuukautta Johnsonin virkaanastumisen jälkeen. 

 

I thought your speech at Michigan was superb. It is a landmark in our next 

great move, which is to go from the technical and scientific frontier to that 

of charm and beauty.142 

 

Galbraith näytti uskovan, että painotukset julkisten asioiden hoidossa siirtyvät 

sotateollisuudesta, kilpavarustelusta ja avaruuskilpailusta koulutukseen ja mui-

hin sosiaalista tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. 
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Johnson kuitenkin jatkoi linjalla, joka oli suurimmilta osin Galbraithin ajatusten 

vastainen. Jo vuonna 1964 Johnson teki veronalennuksia, joiden hän toivoi pi-

tävän talouden nousun jatkuvana ja osoittavan keynesiläisen ajattelun toimi-

vuuden. Historioitsija James T. Pattersonin mukaan Johnsonin hallinto ei myös-

kään tunnistanut todellisia rakenteita köyhyyden takana. Sosiaaliohjelmia luotiin 

kiireellä, jolloin niiden vaikutus jäi vähäiseksi. Samalla ontuneet uudistukset jou-

tuivat konservatiivien hampaisiin. Epäonnistumisten myötä ohjelmat nähtiin 

konservatiivien keskuudessa rahan haaskaamisena hyväntekeväisyyteen (wel-

fare).143 

 

Veronalennuspolitiikan ja kasvu-uskon lisäksi Vietnamin sota repi juopaa Gal-

braithin ja Johnsonin välille. Galbraith mielestä sota vei turhaan huomiota koti-

maan ongelmilta. Johnson kuitenkin pitäytyi linjassaan ja jatkoi Yhdysvaltojen 

läsnäoloa Vietnamissa. 1960-luvun loppuun mennessä Galbraithin ja Johnsonin 

välit katkesivat poliittisten erimielisyyksien takia.144 

 

1950-luvulta 1960-luvulle poliittinen ilmapiiri oli demokraattijohdon myötä muut-

tunut suopeammaksi Galbraithin ajamaa valtion laajempaa ohjausta koskevaa 

linjaa kohtaan. Kennedyn ja Johnsonin politiikka näytti avaavan oven suunni-

telmallisemman tulevaisuuden mahdollisuudelle yhteiskunnallisten asioiden 

hoidossa. Poliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan kokenut niin suuria muutoksia 

kuin Galbraith oli toivonut. 

 

Historioitsija Howard Brick huomauttaa teoksessa Age of Contradiction, että 

koska Galbraith osallistui John F. Kennedyn kampanjaan vuoden 1960 presi-

dentinvaaleissa, The Affluent Society -teosta pidetään usein uuden eteenpäin 

katsovan hallinnon ideologisena lähtökohtana. Kennedy oli kuitenkin Brickin 

huomion mukaan lopulta varsin konservatiivinen hahmo, joka perusti politiik-

kansa veronkevennyksille ja tuki vain harvoja sosiaaliohjelmia.145 
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Kennedyn ja Johnsonin politiikka olikin osiltaan pettymys Galbraithille. Histo-

rioitsija Kevin Mattsonin mukaan Galbraith ei hyväksynyt veronkevennyksiä, 

jotka suosivat ”vääriä henkilöitä”.146 Pettymyksen on täytynyt nostaa halun tuo-

da esille yhteiskunnalliset rakenteet, jotka kykenivät muovaamaan poliitikkojen 

näkemykset lähestulkoon vastakkaisiksi siihen nähden, mitä kulisseissa oli kes-

kusteltu. Galbraithin vastaus tähän ongelmaan oli teknostruktuuri. 

 

Muistelmissaan Galbraith kommentoi The Affluent Society -teoksen osalta: 

 

I had begun to believe not that I had written the wrong book but that I had 

written only a small part of the right one.
147 

 

Tämän tulkitsen ilmauksena siitä, että Galbraith näki pelkän poliittisen ohjelman 

luomisen riittämättömänä vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen muuttamiseksi. 

Hän alkoi vaatia suurempaa yhteiskunnallisen ajattelun muutosta, ja ennen 

kaikkea muutosta jarruttavien voimien tunnistamista. 

 

2.2 Teknostruktuurin yhteiskunnallinen päämäärä ja suunnitte-

luvallan hallinta 

 

Ideologinen lähtökohta 

Toisen maailmansodan myötä suuryritykset olivat hyväksyneet suunnittelun 

osana niiden strategiaa, eikä ideologisilla näkemyksillä ollut enää merkitystä 

niiden toiminnan kannalta. Suunnittelun ideologisten ongelmien käsittely siirtyi 

Galbraithin mielestä keskustelun areenoille, joilla yritysmaailmassa vallinnutta 

todellisuutta ei hyväksytty. Eli lähinnä rikkaiden konservatiivien keskuuteen, joi-

den varallisuus pohjautui markkinaehtoiseen yrittämiseen ja joiden varallisuu-

den kehittymiseen muun muassa valtion päätökset vaikuttivat suoraan. 

 

Galbraith huomautti, että vaikka valtion toimien laajuutta arvosteltiin rituaa-

linomaisesti julkisuudessa, arvostelu tuli yleisesti ottaen hänen mukaansa 

suunnittelujärjestelmän ulkopuolisilta liikemiehiltä. Kritiikki kohdistui yleensä sii-
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hen osaan valtionmenoista, jotka söivät yksityisyrittäjän voittoja.148 Teknostruk-

tuurin kannalta valtion kulutuksella ei ollut ideologista merkitystä, kunhan se 

kulutti riittävästi. Teknostruktuurin toiminnalle tärkeämpää oli, että kansa ja polii-

tikot hyväksyivät sen asettamat yhteiskunnalliset tarpeet ja tavoitteet. 

 

Teknologian ja organisoinnin asettamat suunnittelun vaatimukset olivat ideolo-

gian sijaan alkaneet määrätä yhteiskunnan taloutta. Galbraithin mukaan tämä 

oli vaikeasti hyväksyttävissä niille älymystön edustajille, joille vallinnut markkina-

talouden muoto oli antiteesi yhteiskunnalliselle suunnittelulle. Samoin tämä oli 

vaikeaa niille, jotka yhdistivät suunnittelun suoraan sosialismiin.149 Galbraithin 

mukaan ajatus suunnittelusta yhdistyi yleisesti valtion toimiin. Jos korporaatio 

asetettiin suunnittelun perusyksiköksi, oli hänen mukaansa ilmeistä, että niistä 

suurimpien toiminnan laajuus lähestyi valtion kokoluokkaa.150 

 

Modernissa suunnittelujärjestelmässä teknostruktuuri otti päätöksentekovallan 

haltuunsa sekä yksityisessä että julkisessa yhtiössä samanlaisten mekanismien 

avulla. Sekä sosialisti että kapitalisti menettivät valtansa teknostruktuurin edes-

sä. Ideologialla ei ollut merkitystä tältäkään kannalta. Suurten yritysten toiminta 

oli periaatteessa samojen lainalaisuuksien mukaista niin Yhdysvalloissa kuin 

Neuvostoliitossakin, sillä erolla että Neuvostoliitossa suunnittelusta vastasi val-

tio.151 

 

Vastaavan näkemyksen oli tuonut esille jo aiemmin James Burnham (1905–

1987) teoksessaan The Managerial Revolution (1941), ennustaessaan yritys-

maailman muutosta kohti manageriaalista kollektivismia. Burnhamin mukaan 

kapitalismi eli jo auringonlaskun aikaa, mutta kapitalismin seuraajaksi hän ei 

nähnyt sosialismia. Tilalle oli nousemassa uudenlaisen managerieliitin johtama 

järjestys, joka toimi valtion omistamien korporaatioiden kollektivistisen suunnit-

telun kautta.152 Kuten Galbraith myös Burnham pohjasi ajatteluaan aiemmin 

esille tulleisiin yritystoiminnan muutoksiin omistajuuden ja päätöksenteon kont-
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rollissa, jotka Adolf Berle ja Gardiner Means esittelivät teoksessaan 1930-

luvulla. 

 

Merkittävä yhteys Burnhamin ja Galbraithin ajattelussa oli näkemys yhteiskun-

nallisen ohjausvallan sijoittumisen vaikutuksesta yhteiskunnan kehityssuuntaan. 

Burnhamin ajattelussa yhteiskunta muovautui sen mukaan, millä taholla auktori-

teetti oli kulloinkin hallussa.153 Hän teoretisoi ajatuksella, että auktoriteetti oli 

ollut kapitalisteilla, mutta se oli siirtymässä modernien yritysten suunnitelmalli-

sen toiminnan myötä pysyvästi managerieliitille. Galbraith jakoi ajatuksen ma-

nagerieliitin vallasta, mutta hänen mukaansa vallan oli kuuluttava ja se oli siir-

rettävä takaisin valtiolle. 

 

Galbraithin teknostruktuuri oli hyvin samankaltainen Burnhamin konstruoiman 

managerieliitin kanssa. Ero heidän ajattelun välille tuli kuitenkin näkemyksessä 

kapitalismin merkityksestä yhteiskunnan tulevaisuudelle. Burnhamille kapitalis-

mi oli väistyvä, kun taas Galbraithille pysyvä järjestys. Valtion ei myöskään tar-

vinnut välttämättä omistaa yrityksiä, vaan sen piti luoda suuntaviivat yleisen hy-

vän kannalta oikeanlaiselle tuotantomallille. Valtion piti Galbraithin mielestä 

osallistua tuotantoon vain niiltä osin kuin se yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta 

oli välttämätöntä. Muutoin yrityksen tehokkaan toiminnan turvaamiseksi ulko-

puolinen puuttuminen niiden päätöksiin tuli minimoida. Galbraithin mukaan so-

sialistinen valvonnan vaatimus oli vahingollista yrityksen toiminnalle ja sen 

päämäärille.154 

 

Burnhamin manageriaalinen vallankumous ja käsitys managerieliitin noususta 

sekä suunnittelun kasvavasta vaikutuksesta toimivat taustavaikuttajina Gal-

braithin näkemykselle teknostruktuurin muotoutumisesta. Galbraith ei kuiten-

kaan tuonut alun perin vaikutetta esille vaan myönsi sen vasta 1971 The New 

Industrial State -teoksen uudistetussa laitoksessa, ja toisti vaikutteen olemas-

saolon vuoden 1981 omaelämäkerrassaan.155 Syiksi omalle ja yleiselle Burn-

hamin huomiotta jättämiselle Galbraith mainitsi hänen vankkumattoman, valta-
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virran ulkopuolisen oikeanlaidan konservatiivisuuden ja akateemisen oppiarvon 

puuttumisen. 

 

Teknostruktuurin päämäärien hyväksyntä 

Aiemmin teknostruktuuria käsittelevässä kappaleessa nousi esille Galbraithin 

luoma motivaatiojärjestelmä. Teknostruktuurin jäsenten motivaatiot osallistua 

yrityksen toimintaan johtuivat identifioinnista ja mukauttamisesta sen mukaan, 

kuinka sitoutuneita he olivat yritykseen. 

 

Galbraithin mielestä yritysorganisaation pyrkimys oli saada osallistujat syrjäyt-

tämään omat motivaationsa, ja ajamaan sen asettamia tavoitteita. Siten yrityk-

sen kannalta oli äärimmäisen tärkeää, että jäsen identifioi itsensä riittävästi yri-

tyksen päämääriin. Alemmalla tasolla pyrkimys oli saada työntekijä samaista-

maan itsensä ”organisaation mieheksi”. Kuuluminen IBM:n, General Motorsin tai 

jonkin muun yrityksen organisaatioon toi tietynlaisen statuksen yhteiskunnassa, 

jonka myötä henkilön oma arvomaailma alkoi mukailla yrityksen arvoja.156 Iden-

tifioitumista helpotti myös, jos työntekijä tunnisti yrityksen tavoitteet yhteiskun-

nallisesti merkittäviksi.157  

 

Ylemmällä tasolla eli teknostruktuurin jäsenillä ja johtajilla identifioinnin lisäksi 

motivoivaksi tekijäksi nousi mukauttaminen. Galbraithin mukaan voimakas iden-

tifioituminen organisaation päämääriin johti siihen, että työntekijän omat yritystä 

koskevat päämäärät nousivat esille. Hän pyrki muuttamaan yrityksen päämääriä 

ja mukauttamaan niitä lähemmiksi omia näkemyksiään.158 Tästä johtuen kypsän 

yhtiön päämäärät heijastelivat teknostruktuurin jäsenten päämääriä.  

 

Yritystä mukauttavan teknostruktuurin jäsenen oli Galbraithin näkemyksen mu-

kaan nojattava ajattelussaan siihen, että hänen työllä oli yhteiskunnallinen mer-

kitys, joka oli tuotava yrityksen päämääräksi. Jos työntekijä onnistui mukautta-

mispyrkimyksessä, yritys alkoi puolustaa näitä päämääriä sosiaalisesti merki-

tyksellisinä. Siten yhteiskunnallisten tavoitteiden uskottiin olevan yhteiskunnasta 
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itsestään lähtöisin, vaikka todellisuudessa ne olivat peräisin teknostruktuurin 

jäseniltä.159 Teknostruktuurin, yhtiön, yhteiskunnan ja yksilön motiiveista keh-

keytyi siten teknostruktuurin ohjauksessa kaikille yhteisiä, mikä lisäsi tekno-

struktuurin toimintamahdollisuuksia ja turvasi niitä. 

 

Teknostruktuurin ja yhteiskunnan tavoitteet olivat yhdenmukaiset myös sen suh-

teen, että kasvu oli selkeä ykköstavoite. Yhteiskunta asetti suuren painoarvon 

BKT:lle eli yleiselle tuotannon kasvulle, kuten teknostruktuuri asetti yrityksen 

tuotannon kasvulle. Galbraith näki, että teknostruktuurin ja yhteiskunnan tavoit-

teet mukautuivat toisiinsa.160 

 

Yritykset pyrkivät kysynnän ohjailuun. Ne pyrkivät ohjaamaan sekä valtion että 

yksilön ostokäyttäytymistä. Pitkät sopimukset valtion kanssa tasapainottivat yri-

tyksen toimintaa. Yksilön kohdalla yritykset pyrkivät ohjailemaan tulojen käyttöä 

ja vaikuttamaan kulutukseen käytettävissä olevien tulojen suuruuteen.161 Koko-

naiskysynnän jatkuva kasvu ei itsessään riittänyt teknostruktuurin päämäärien 

toteutumiseen, oli myös huolehdittava siitä, että kansalla oli vara kuluttaa suun-

nitellusti. Ostovoiman oli kohdattava luotettavasti tuotantomäärät ja tuotteille 

vakiintuneet hinnat. Tämän toteuttamiseen teknostruktuuri tarvitsi jälleen valtion 

apua.162 

 

Kuten ensimmäisessä luvussa totesin, teknostruktuurin toiminnan kulmakivi oli 

sille taattu autonomia eli ulkopuolisten vaikutteiden pois sulkeminen sen pää-

töksenteosta. Toinen kypsän yhtiön kannalta tärkeä elementti etenkin korkean 

teknologian aloilla oli, että valtio tuki sen toimia rahallisesti. Korkean kustannuk-

sen tutkimustoimintaan ja siitä saatavien tuotteiden markkinointiin tarvittiin valti-

on panosta. Siten teknostruktuurille oli tärkeää, että teknologisille muutoksille 

taattiin tärkeä yhteiskunnallinen asema. Valtion osallistuminen yhteiskunnalli-

sesti tärkeisiin hankkeisiin ei siten kohdannut poliittista vastustusta. Galbraithin 
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näkemyksen mukaan tämä tarkoitti, että kypsät yhtiöt loivat yhteiskunnallisia 

asenteita samalla, kun ne täyttivät asenteiden luomia vaatimuksia.163 

 

Valtion, yksilön ja yrityksen välistä dynamiikkaa voi avata seuraavanlaisella 

esimerkillä. Teknostruktuuri kehittää idean juomavesisuodattimesta, jonka val-

mistus on kallista ja käyttökohteet mittakaavaltaan suuria. Tuotteella nähdään 

kuitenkin olevan tuottopotentiaalia, ja sen nähdään parantavan elämänlaatua 

kotona ja maailmalla. Rajoitteiden takia teknostruktuuri tarvitsee valtion apua 

valmistuskustannuksiin ja tuotteen käyttöönottoon. Tämän saavuttaakseen tek-

nostruktuurin on vakuutettava valtio laitteen hyödyllisyydestä, jotta se ostaa 

tuotteen käyttöönsä ja rahoittaa sen valmistusta. Teknostruktuurin on myytävä 

ideat tuotteen sosiaalisesta hyödyllisyydestä valtiolle ja mahdollisuuksista viedä 

se laajassa mittakaavassa ulkomaille, jolloin tuotot ja sosiaaliset hyödyt ovat 

vielä mittavammat. Tässä onnistuessaan teknostruktuuri on mukauttanut omat 

motivaationsa yrityksen ja valtion motiiveiksi. 

 

Työntekijän kohdalla teknostruktuurille on edullista sitouttaa osaava henkilö 

tuotteen valmistusprosessiin, jolloin tuotanto sujuu mahdollisimman tehokkaasti. 

Tähän auttaa jälleen teknostruktuurin luoma motiivi tuotteen sosiaalisesta hyö-

dyllisyydestä. Työntekijä uskoo tuotteeseen, ja identifioi yrityksen päämärän 

omiin arvoihinsa sopivaksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Teknostruktuuri 

on siten mukauttanut kaikkien tuotantovaiheiden osallistujien motivaatiot omiin-

sa. 

 

Teknostruktuurin ja koulutuksen suhde 

Galbraithin mukaan valta oli siirtynyt taloudessa aiemmin maasta pääomalle ja 

viimeisimpänä pääomalta organisoidulle tiedolle. Vallan siirtymä oli myös muut-

tanut yhteiskuntaa, mikä näkyi muun muassa teknisen taituruuden metsästyk-

senä ja koulutuksen sekä kouluttajien arvoaseman nousuna. Tekninen kehitys 

oli tehnyt osaavasta työvoimasta itsenäiseen rahoitukseen kykenevälle kypsälle 

yhtiölle kasvun elinehdon.164 
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Läheiset suhteet yliopistomaailmaan takasivat yrityksille tasaisen talenttien vir-

ran. Samalla ne pysyivät kytköksissä viimeisimpiin kehitysaskeliin tieteen ja 

teknologian saralla. Teknostruktuurin kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, että 

koulutuksen arvostus yhteiskunnassa myös kasvoi. Galbraithin mukaan pää-

omien ollessa määräävä tekijä, säästäväisyys oli tärkein sosiaalinen hyve. Nyt 

tärkein sosiaalinen hyve oli koulutus.165 

 

Korkeakoulujen henkilöstö- ja opiskelijamäärät nousivat 1900-luvun alussa no-

peasti. Vuonna 1900 korkeakouluissa oli 24000 opettajaa. 1960-luvun loppuun 

mennessä ennusteen mukaan heitä olisi 480000. Korkeakouluihin listautui 

vuonna 1900 238000 opiskelijaa, vuonna 1959 heitä oli 3,38 miljoonaa. Vuo-

teen 1969 mennessä luvun arvioitiin olevan 6,7 miljoonaa. 1960-luvun kurssin 

mukaan vuonna 1900 koulutukseen käytettiin 275 miljoonaa dollaria. Vuoteen 

1970 mennessä luvun arvioitiin olevan 42,5 miljardia. Galbraith huomautti, että 

koulutuksen kasvu oli ollut räjähdysmäistä etenkin 1950- ja 1960-lukujen tait-

teesta alkaen.166 

 

Samalla kun osallistujamäärät kasvoivat räjähdysmäisesti, alkoi 1960-luvulla 

keskustelu tutkijoiden ja älykköjen suhteesta yritysmaailmaan. 1900-luvun alku-

vuosikymmeninä yliopistomaailman jäsenet nähtiin itsenäisinä tiedon ja totuu-

den etsijöinä. 1960-luvulla keskustelu kääntyi suuryritysten ja valtion vaikutuk-

seen tutkimuksessa. Monet älymystön edustajat näkivät, että tutkimuksen mo-

nimutkaistuessa ja hinnan noustessa tutkimuksen agenda muuttui. Tapahtui 

siirtymä tieteellisen tiedon etsimisestä, yhä enemmän kohti markkinakelpoisten 

teknologisten innovaatioiden kehittämistä, yritysten ja valtion ajamien arvojen 

pohjalta.167 

 

Galbraithin näkemyksen mukaan toinen ja nimenomaan taloustieteellistä koulu-

tusta koskeva ongelma oli, että opetus nojasi ajatukseen jatkuvasta tuotannon 

kasvusta. Tämä piti BKT:n kasvun tärkeimpänä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 

mittarina, ja sulki mahdollisuuksia muuttaa näkemystä kohti talouskäytäntöjen 
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vaikutusten laaja-alaisempaa huomiointia. Teknostruktuurin menestyksen kan-

nalta koulutusmaailmaa koskevat menettelytavat ja koulutuksen nousu kansa-

laiskuvan perusrakennuspalikaksi oli kuitenkin erityisen hyödyllistä. 

 

Irtaantuminen teknostruktuurin ohjauksesta 

Teoksessaan Economics and the Public Purpose Galbraith listasi asioita, joiden 

avulla poliittinen päätöksenteko piti vapauttaa teknostruktuurin ohjauksesta. 

Ensimmäiseksi piti vähentää yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon rajoittamalla päättäjien toimikausien määrä yhteen. Tämä 

vaati sen asiantilan hyväksymistä, että yritykset todella pyrkivät ja kykenivät 

vaikuttamaan päättäjiin. Samalla hän uskoi, että tällä toimella olisi varmistunut 

edustajien pysyminen lähempänä kansalaisten kuin yritysten tahtoa julkisten 

asioiden hoidossa.168 

 

Kun valtiovalta olisi tullut vapautetuksi yritysten vaikutuksesta, Galbraith olisi 

pyrkinyt tasoittamaan yritysten valtasuhteita tasapainottamalla tuotannon alojen 

välisiä eroja. Tarkoituksena oli luoda suunnittelujärjestelmä, joka olisi mahdollis-

tanut tuotannon alojen välisen suunnittelun. Tämän hän olisi toivonut tuovan 

tasapainoa kulutushyödykkeiden ja esimerkiksi hyvinvointipalvelujen tuotannon 

välille.169 

 

Tasapainon löytämiseksi tuotantoon ja yhteiskuntaan yleensä ajatukset sosia-

lismin haitallisuudesta oli haudattava ja todettava, että se oli jo osa yhteiskun-

taa: 

 

…as a remedy for an area of gross underdevelopment and as a control 

on gross overdevelopment – the word socialism is one we can no longer 

suppress. The socialism already exists.170 

 

                                                           
168

 Galbraith 1975, 239–240. 
169

 Galbraith 1975, 240–241. 
170

 Galbraith 1975, 273–274. 



57 
 

 

Yritykset jo suunnittelivat ja koordinoivat toimiaan Yhdysvalloissa sosialistiseksi 

miellettyjen prosessien kautta. Tämä oli myönnettävä laajemmin yhteiskunnas-

sa, jotta kaikkia hyödyttävä yhteiskunnallinen suunnittelu olisi mahdollistunut. 

 

Outolintu? 

The Industrial State -teoksen ilmestymisen myötä oli selvää, että Galbraith oli 

siirtynyt näkemyksen kannattajaksi, jonka mukaan yhteiskunnallisen kehityksen 

takana oli sitä ohjaileva organisaatio, joka vaikutti kaikkialla. Galbraithin ajatte-

lun muutokseen saattoivat yhdessä vaikuttaa Kennedy ja Johnsonin politiikan 

aiheuttamat pettymykset, Burnhamin idea manageriaalisesta vallankumoukses-

ta sekä yleisempi 1960-luvulla Yhdysvaltojen älymystön keskuudessa noussut 

systeemiajattelu. 

 

Systeemi käsitteenä tarkoitti järjestäytyneitä toimintaprosesseja missä tahansa 

monimutkaisessa ja keskenään vaikutuksissa olevien muuttujien joukossa. 

Vuonna 1965 sosiologi Daniel Bell (1919–2011) huomautti, että systeemiajatte-

lun tärkein aspekti oli kontrollin idea ja sen tunnistaminen. Yleisen tietoisuuden 

kasvu prosesseista, joilla erilaisia systeemejä kyettiin hallitsemaan.171 Galbrait-

hin suunnittelujärjestelmä oli mitä suurimmassa määrin tällainen systeemi. 

Muistelmissaan Galbraith kirjoitti: 

 

As The New Industrial State took form, so did the perception of a matrix in 

which all parts of the modern corporate economy showed a rewarding 

and sometimes astonishing interrelationship.172 

 

Mitä tulee Galbraithin kykyyn nähdä sosiaalisia ongelmia, ja ehdottaa niihin yh-

dysvaltalaisesta valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja, vaikuttivat hänen kanadalai-

set juurensa ja laaja kokemus maailmalta. Hän kykeni näkemään tilanteen ul-

kopuolisen silmin. Takertumatta vallitseviin ajatusmalleihin, joihin alkuperäiset 

yhdysvaltalaiset olivat kasvaneet. 
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Toisekseen, matkoillaan Galbraith oli tutustunut järjestelmiin ja ajatuksiin, jotka 

nojasivat sosialistisiin oppeihin tai sosiaalidemokraattiseen hyvinvointiyhteiskun-

taan pohjaaviin näkemyksiin talous- ja yhteiskuntajärjestyksestä. Hän tutustui 

pohjoismaihin jo kolmekymmentäluvulla, ja ystävystyi muun muassa Gunnar ja 

Alva Myrdalin kanssa. Yhteiskuntasuunnittelu ja hyvinvointiyhteiskunnan raken-

taminen eivät olleet hänelle vieraita. Hän oli tutustunut niihin henkilökohtaisesti, 

ja todennäköisesti oli hyvin perillä näiden tuottamista tuloksista.173 

 

Huomattava seikka on myös Galbraithin sanoman selkiintyminen pääteosten 

ilmestymisten myötä. Kun The Affluent Society -teoksessa suunnittelua kohtaan 

osoitetaan vaivihkaista huomiota, se on The New Industrial State -teoksessa 

kaiken keskiössä. The Economics and the Public Purpose -teoksessa Galbraith 

vaikuttaa jo suorastaan huutavan turhautuneena suunnittelun tarpeen, ja eu-

rooppalaisen esimerkin mukaan niin sanotun sekatalouden puolesta. 

 

Väitöskirjassaan John Kenneth Galbraith und seine Wegbereiter – von Veblen 

zu Galbraith Beat Meier tulkitsee Galbraithin ajattelussa American Capitalism -

teoksen jälkeen alkaneen radikalisoitumistendenssin ja liikkumisen kohti poliit-

tista vasemmistoa. Tämän kehityksen huippukohdaksi hän näkee The New In-

dustrial State -teoksen, jonka jälkeen tendenssi kääntyy jälleen kohti entisiä 

uomiaan.174 Mielestäni ajatus Galbraithin radikalisoitumisen asteesta on vähin-

täänkin epävarma, ja kyse on nimenomaan pyrkimyksestä selkeyttää sanomaa 

poliittisen kehityksen tai kehittymättömyyden myötä, asiasisällön pysyessä lä-

hes muuttumattomana. 
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3. Kansalaisuus ja kuluttajuus runsauden yhteiskunnassa 

 

1950-luvulla yritykset pyrkivät toimiensa avulla luomaan vakaan ympäristön 

tuotteidensa kysynnälle. Tähän pyrittiin Galbraithin mukaan erityisesti mainos-

strategioiden avulla. Mainoksilla ja mielikuvamarkkinoinnilla yritykset loivat ky-

syntää yhä laajemmalle ja erikoistuneemmalle tuotevalikoimalle. Samalla yrityk-

set vaikuttivat mielikuvien luonnillaan siihen, millaisena hyvä ja menestyvä kan-

salainen nähtiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. The Affluent Society -

teoksessa kysynnän luominen oli yrityksen ja mahdollisten asiakkaiden välinen 

toiminto, jota yritykset kuitenkin yksipuolisesti hallitsivat. Poiketen yleisestä nä-

kemyksestä, jonka mukaan asiakas oli kuningas ja ohjasi kulutuspäätöksillään 

yritysten toimia. 

 

1960-luvun kuluessa ja The New Industrial State -teokseen tultaessa, Galbrait-

hin näkemys yritysten voimasta yhteiskunnallisen kehityksen suunnanmäärääji-

nä oli voimistunut ja saanut selvästi laaja-alaisempia piirteitä. Yritykset eivät 

enää vaikuttaneet pelkästään kulutustottumuksiin vaan vaikuttivat toimiensa 

kautta yksilön suhtautumiseen yhteiskuntaa kohtaan yleisesti. Pyrkimys oli eri-

tyisesti hallita näkemyksiä siitä, mikä oli yksilön mielestä henkilökohtaisesti ja 

yhteiskunnallisesti arvokasta. Tämä vaati yrityksiltä laaja-alaisempaa strategista 

suunnittelua ja kokonaisvaltaisempaa osallistumista yhteiskunnallisten arvojen 

muokkaamiseen. Seuraavissa luvuissa avataan Galbraithin näkemyksiä kansa-

lais- ja kuluttajakuvan muutoksista ja teknostruktuurin vaikutuksesta niihin tut-

kimusajankohtana. 

 

3.1 Uusi kansalaisuus 

 

1920-luvulla tuotannon tehostuessa yleinen odotus ekonomistien ja tuotannon 

nimeen vannoneiden ajattelijoiden keskuudessa oli, että työaika lyhenisi ja va-

paa-ajasta tulisi yhteiskuntaa eniten muovaava voima. Ajattelun perustana oli 

idea kuluttajien halujen rajallisuudesta. Industrialistit ja monet ajattelijat olivat 

kuitenkin tätä näkemystä vastaan. Lisääntyvän vapaa-ajan pelättiin laskevan 

tuotantoa ja rapauttavan kansan työmoraalia. Historioitsija Gary Crossin mu-
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kaan 1920-luvun kuluessa syntyi kamppailu tasapuolisen vapaa-ajan ja tasa-

puolisesti jakautuvien hyödykkeiden175 välille, jonka hyödykkeet voittivat. Raha 

vei tärkeydessä voiton ajasta.176 

 

Yleinen konservatiivisuus valtasi hiljalleen kansalaisten mielet toisen maailman-

sodan kuluessa. He halusivat jatkuvuutta. USA:n resurssit tyydyttivät keskiluo-

kan materiaaliset tarpeet. Työväenluokka koostui paljolti maahanmuuttajista, 

jotka kaipasivat ennen kaikkea hyväksyntää. Tämä teki myös heistä mukautuvia 

yleiseen konsensukseen. Nämä seikat hillitsivät aiempina vuosikymmeninä val-

linneita muutoshaluja. 1950-luvulle tultaessa nuoriso ei enää välittänyt radikaa-

lipolitiikasta, koska yhteiskunnan vauraus ja hyvä työllisyystilanne olivat vieneet 

syyt kapinalle. Historioitsija Richard Pellsin mukaan näkemys ”oikeanlaisesta” 

kansalaisuudesta koki samalla muutoksia. Koulutusjärjestelmä alkoi painottaa 

kansalaisuutta, joka perustui käytännöllisyyteen ja tehokkuuteen. Epätavallinen 

käytös ja vääränlaiset ajattelumallit muuntuivat nuorten mielissä Pellsin mukaan 

pelottaviksi. Uusi kansalaisuuden normi oli byrokraattisempi. Arvostusta annet-

tiin ”organisaation miehille”, jotka hakivat elämältä jännityksen sijaan turvaa ja 

tasaista tuloa. Elämästä tuli yksilölle sijoitus, seikkailun sijaan.177 

 

Yhteiskunnallisen suunnittelun kaappaus 

Keynesin oppien ja Rooseveltin politiikan myötä kysynnän sääntely nähtiin Gal-

braithin mukaan 1930-luvulla sosiaalikokeiluna, josta yritykset eivät pitäneet. 

Hän nosti esille vuoden 1965 Economic Report of the President -julkaisun, jon-

ka mukaan vuoden 1958 dollarin arvolla mitattuna valtion kulut olivat vuonna 

1929 3,5 miljardia dollaria, kun ne vuonna 1965 olivat jo 57 miljardia. Galbrait-

hin mielestä tämä ja kritiikin hiljentyminen menojen kasvua kohtaan osoittivat, 

että suuryritykset olivat hyväksyneet valtion roolin kasvun. Kypsien yhtiöiden ja 

niiden teknostruktuurin asenteet olivat näin hänen mukaansa mukautettu yh-

teiskuntaan.178 
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Kun otamme huomioon teknostruktuurin vaikutuksen valtioon, koulutukseen ja 

kansalaisiin, kyse on selkeästi yhteiskunnallisen suunnittelun muodoista (social 

engineering). Laajemmassa merkityksessä yhteiskunnallinen suunnittelu tulee 

esille kulttuurihistorioitsija Thomas Etzemüllerin teoksessa Die Romantik der 

Rationalität: Alva & Gunnar Myrdal – social engineering in Schweden.179 

 

Ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja myrdalilaiseen malliin 

tukeutuen, Etzemüller muodostaa yhteiskuntasuunnittelusta kuvan, joka vastaa 

hyvin myös Galbraithilla esiintynyttä ajattelumallia. Etzemüllerin mukaan yhteis-

kunnallinen suunnittelu oli ennen kaikkea sarja pieniä tekoja, jotka hiljalleen 

evolutiivisen prosessin kautta muuttivat yksilöä. Suunnittelijat kehittivät ”nor-

maaliyksilön” mallin, jonka perusteella luotiin kansalaisiin kohdistuvia interventi-

oita, jotka muuttivat käytöstä toivottuun suuntaan. Tarkoitus oli, että yksilö eh-

dollisti itse itsensä toimimaan toivotulla tavalla, luomalla arkitoimillaan itselleen 

kontrolloidun toimintaympäristön, joka varmisti halutun normaalin.180 Tämän 

kaltainen yhteiskuntasuunnittelu kuuluikin ennen kaikkea valtion toimien piiriin, 

mutta kypsät yhtiöt olivat Galbraithin kuvausten mukaan omaksuneet näitä kei-

noja yhä enenevissä määrin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Yhteiskunnallisen suunnittelun sokea kieltäminen oli lisäksi piilottanut sen ole-

massaolon heiltä, joita kontrolloitiin. Toisaalta hän myös pohti, että vaikuttami-

sen oli oltava tiedostamatonta, jotta se toimi mahdollisimman tehokkaasti.181 

Yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa yritysmaailma onnistui omilla toimillaan siir-

tämään yhteiskunnallisen suunnittelun aloitteet valtiolta itselleen, ja ne piti pa-

lauttaa Galbraithin ajattelussa takaisin valtiolle. 

 

Yritysten toimintamallien kehityksellä oli merkittävä vaikutus kansalaisuuden 

muodostumiseen, ja siihen millaisena ”hyvän kansalaisen” malli nähtiin Yhdys-

valloissa 1900-luvun puolivälin tienoilla. 1950-luvun lopulla The Affluent Society 

-teoksessa Galbraith maalasi kuvan kansalaisesta jolle työ, ansaitseminen ja 

kulutus olivat elämän aspekteja, joihin hänen persoonallisuutensa nojasi. Kas-
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vavien suuryritysten tarpeisiin juuri tällainen ennustettavasti toimiva, elämänsä 

ja kulutuksensa suunnitteleva yksilö oli erityisen tarpeellinen. 1960-luvun lop-

puun mennessä kehittyvät tiedolliset ja teknologiset vaatimukset olivat alkaneet 

painottaa hieman erityyppistä yksilöä. The New Industrial State -teoksessa kan-

salaisen tärkein kyky oli koulutus ja sen tuomat tiedot ja taidot, joilla kansalai-

nen kykeni parhaiten edistämään suuren yrityksen päämääriä. Kun 1950-luvun 

kansalaisihanne painotti eräänlaista lammasmaista laumasieluisuutta, oli ihanne 

nyt yhteistoimintaan kykenevä, mutta erikoistumaan pystyvä yksilö. 

 

Amerikkalaisille liberaaleille ajattelijoille individualismin nousu ja yhteisöllisyy-

den heikkeneminen olivat pelonaiheita yhteiskunnallisessa kehityksessä, kuten 

ne olivat Myrdalien ajattelussakin. Jotta yhteiskunta voisi toimia toivotulla taval-

la, kansalaisten oli nähtävä itsensä osana kokonaisuutta. Tätä varten tarvittiin 

uudenlaista kansalaista, joka pääsi yli väärästä individualismista.182 

 

The New Industrial State -teoksessa väärä individualismi nousi esille laskevana 

osallistumisena muun muassa ammattiliittojen toimintaan, työ- ja kulutuskeskei-

sen elämäntavan nousuna ja yritysten vallan kasvuna. Yritykset olivat kaapan-

neet sosiaalisen suunnittelun mekanismit omien tarkoitusperiensä ajamista var-

ten, ja onnistuivat tehokkaasti luomaan yksilöitä jotka täyttivät ne. 

 

Galbraith ja yhteiskuntasuunnittelun ilmentymät 

Alun perin vuonna 1952 ilmestyneessä teoksessa American Capitalism Gal-

braith esitti, että yksilön ja yritysten valta-asetelma pysyi aisoissa kansalaisten 

muodostamien kollektiivisten vastavoimien (countervailing power), kuten am-

mattiliittojen avulla. Näiden kansalaisinstituutioiden voima oli kuitenkin Galbrait-

hin silmissä rapistunut 1950- ja 1960-lukujen kuluessa. 

 

Teknostruktuurin luoma identifioituminen yrityksen arvoihin, niiden mukauttami-

nen yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi ja yleisen tulojen nousun mukanaan tuoma 

keskiluokkaistuminen olivat vähentäneet hiljalleen ammattiliittojen jäsenmääriä. 

Yrityksen arvomaailmaan voimakkaasti identifioituneet, taloudellisesti hyvin toi-
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meen tulleet ”valkokaulustyöläiset” eivät hänen mukaansa kokeneet ammattiliit-

toja tilanteessaan enää tarpeellisiksi.183 Tätä taustaa vasten korporaatiot olivat 

siten omaksuneet aiemmin yksinomaan valtiolle kuuluneen oikeuden sosiaali-

seen kontrolliin ja asennemuokkaukseen. Yrityksen suunnittelusta oli siten tullut 

yhteiskunnallisen suunnittelun muoto, joka toimi massoihin.184 

 

Ruotsalaisiin käytäntöihin perustuen Etzemüller esittää, että yhteiskuntasuunnit-

telijat osallistuivat julkiseen keskusteluun ja ohjailivat sitä, luomatta kuitenkaan 

kieltoja. Suunnittelua lähestyttiin siitä näkökulmasta, että kansalaiset piti saada 

innostuneina hyväksymään se mikä oli oikein ja muuttamaan itseään ja maail-

maa tavoilla, jotka asiantuntijat näkivät välttämättömiksi. Etzemüllerin mukaan 

ruotsalaisen yhteiskunnallisen suunnittelun pohjana oli ajatus suurimman mah-

dollinen onnellisuuden asteen luomisesta yhteiskunnassa rationaalisen suunnit-

telun avulla.185 Teknostruktuuri oli ominut suunnitteluvallan itselleen, mutta jät-

tänyt yleisen onnellisuuden tavoittelun vähemmälle huomiolle omia etuja ajaes-

saan. Suunnittelun johto oli otettava valtion haltuun, jotta onnellisuus pystyttäi-

siin lisäämään asialistalle. 

 

Galbraith pyrki vauhdittamaan vallan siirtymää eurooppalaisen esimerkin mu-

kaan luomalla kriisin nykyisen ja tarvittavan käytännön välille. Thomas Etzemül-

ler nostaa esille muun muassa Myrdalien tavan esittää asiansa kiireellisenä ja 

kriittisenä valintana, joka oli tehtävä viipymättä. Yhteiskunnallisen kehityksen 

näkökulmasta edessä oli tietoinen valinta joko pysyä tiellä kohti kaaosta tai läh-

teä kulkemaan kohti parempaa yhteiskuntaa.186 

 

Galbraithin ajattelussa kriisi koski työttömyyden, inflaation ja laman kauhuja jat-

kuvasti kasvavaan tuotantoon nojanneessa järjestelmässä. Yhteisön ensimmäi-

nen vaihtoehto oli pysyä sen hetkisellä tiellä ja sietää jatkuvasti uusiutuvia ta-

loudellisia heilahteluja ja epätasa-arvoa. Toinen vaihtoehto oli unohtaa sosia-

lismin ja suunnittelun pelko, ja antaa valtion ohjata sopivan ohjelman avulla yh-

teiskuntaa kohti yleistä onnea ja laajempaa hyvinvointia. 
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Etzemüller huomauttaa, ettei yhteiskuntasuunnittelu ollut pelkästään synonyymi 

sosiaaliselle suunnittelulle. Siihen sisältyi myös teknokraattinen maailmankuva, 

joka oli häivytetty yksinkertaisen kielellisen ilmaisun taustalle. Samalla maail-

mankuvaa syötettiin yhteisölle varoen ja se esitettiin kaikkia muita irrationaali-

seksi miellettyjä yhteiskuntamalleja parempana.187 Näitä taustoja vasten Gal-

braithin ajattelu oli erottamattomasti liitoksissa eurooppalaisen yhteiskunta-

suunnittelun perinteeseen. 

 

Yvonne Hirdman sanoo teoksessaan Att lägga livet till rätta (1990), ruotsalaisen 

ja yhdysvaltalaisen yhteiskunnallisen suunnittelun erona olleen, että Yhdysval-

loissa puuttui voimakas valtion osallistuminen.188 Yhdysvaltalainen suhtautumi-

nen valtion rooliin jätti siten yhteiskunnallisen suunnittelun alalle vallantasapai-

noon epäsuhdan, jota teknostruktuuri käytti hyväksi omien tarkoitusperiensä 

ajamiseksi, ainakin jos asiaa katsoo Galbraithin sanoman valossa. 

 

Ympäri Eurooppaa matkustelleena Myrdalien ystävänä ja useita muita ruotsa-

laisia yhteiskuntasuunnittelijoita tavanneena, Galbraith näyttää olleen erityisen 

hyvin perillä yhteiskunnallisen suunnittelun ruotsalaisista ideaaleista. Niiden 

sijaan hän kuitenkin keskittyi vertailemaan amerikkalaisen ja neuvostoliittolaisen 

järjestelmän samankaltaisuuksia. Kysymys onkin, miksei hän tuonut ruotsalaisia 

vaikutteita teoksissaan suoraan esille? 

 

Yksi mahdollinen syy peittää ruotsalaiset vaikuttimet oli yhteiskuntasuunnittelun 

yhdistyminen totalitaariseen valtiomuotoon. Ruotsissa Myrdaleja vastustaneet 

tahot yhdistivät heidän toimintansa ja pyrkimyksensä muun muassa kansallis-

sosialistiseen Saksaan ja Italian fasisteihin.189 Kevin Mattsonin mukaan huoli 

totalitarianismin noususta massakulttuurin myötä oli mukana liberaalissa ajatte-

lussa 1940-luvulta lähtien ja sai uutta voimaa 1960-luvun kuluessa. 1950-luvulla 

pelot tulivat Mattsonin mukaan esille enemmän poliittisen kentän oikealla laidal-
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la.190 Yhdysvaltalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa Galbraithin ajatte-

lun rinnastaminen eurooppalaisiin totalitaarisiin järjestelmiin olisi merkinnyt kuo-

liniskua haaveille myrdalilaisen mallin mukaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. 

 

Toinen mahdollinen syy on kysymys tuttuudesta ja sosialismin pelon voittami-

sesta. Verraten tuntemattoman ruotsalaisen järjestelmän kiinnostavuus oli var-

masti vähäisempää kuin ison pahan Neuvostoliiton. Galbraith saattoi ajatella, 

että asettamalla ääripäät vastakkain ja osoittamalla amerikkalaisittain tärkeiden 

talouden toimintaperiaatteiden samankaltaisuudet suhteessa sosialistisiin järjes-

telmiin, kansalaiset olisivat olleet valmiimpia hyväksymään valtion suuremman 

roolin yhteiskunnassa. Ruotsalainen hyvinvointiyhteiskunta toimi taustalla hy-

väksyttävänä mallina keskitiestä amerikkalaisen kapitalismin ja sosialismin välil-

lä. Pelko sosialismin pahuudesta olisi haihtunut, kun toimintaperiaatteiden sa-

mankaltaisuus olisi hyväksytty yritysmaailman esimerkin kautta. 

 

The Affluent Society -teoksen ensisivuilla Galbraith toi esille näkemyksensä tut-

tuuden merkityksestä ajatusrakenteiden hyväksyttävyydelle. Hänen mukaansa 

ihminen hyväksyi helpoiten sen, minkä tunsi ymmärtävänsä parhaiten. Samalla 

hyväksytystä ajattelusta tuli pysyvää: ”Because familiarity is such an important 

test of acceptability, the acceptable ideas have great stability.” Galbraithin mu-

kaan yhteiskunnallisessa keskustelussa massojen hyväksynnästä oli tullut to-

tuutta tärkeämpi vaikutin sille, mitä julkisuudessa ylipäänsä sanottiin.191 1900-

luvun puolenvälissä Yhdysvalloissa yleisesti hyväksytyt yhteiskunnalliset totuu-

det olivat kapitalismin hyvyys ja sosialismin pahuus. Tämän asetelman väliin ei 

mahtunut mitään. 

 

Vuoden 1937 vierailullaan Ruotsissa Galbraith oli vaikuttunut heidän kyvystään 

ehkäistä taloudellisia ongelmia valtion ohjauksen avulla. Hän antoi ruotsalaisille 

tunnustusta valtion toimien vaikutuksen huomioimisesta talousongelmien ratkai-

sussa jo ennen Keynesin ulostuloa.  
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”In a fair world what has been called the Keynesian Revolution 

would have been called the Swedish or Stockholm Revolution.”  

 

Galbraithin mukaan Ruotsi oli liian pieni valtio, ja talouspoliittiset muutokset ta-

pahtuivat liian rauhallisissa merkeissä, että maailma olisi kiinnittänyt huomionsa 

niihin.192 

 

Kansalaisuuskuvan tarpeelliset muutokset 

Galbraith nosti The Affluent Society -teoksesta alkaen esille työn, kansalaisuu-

den ja yksilön merkitystä yhteiskunnassa. Amerikkalaisen kansalaisihanteen tuli 

muuttua, jotta taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys jatkuisi kaikille suotui-

sana. Vanhat näkemykset esimerkiksi työn tärkeydestä istuivat kuitenkin tiukas-

sa. Protestanttiseen etiikkaan pohjautuva näkemys työnteosta pysyi Galbraithin 

näkemyksen mukaan pohjana yhteiskunnallisille päätöksille. Kestävän ja tasa-

puolisen yhteiskunnallisen kehityksen takaamiseksi, suhtautumista työhön tuli 

muuttaa enemmän vapaa-aikaa sallivaksi.193 

 

Lisääntyvä vapaa-aika ja lyhemmät työviikot olisivat taanneet laajemmat mah-

dollisuudet yhä useammalle saada töitä, ja elättää itsensä vähemmällä yhteis-

kunnan tuella. Vapaa-aika avaisi myös mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja 

henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen. Näkemykset tietynlaisen työetiikan mo-

raalisesta hyvyydestä ja vapaa-ajan turmiollisuudesta estivät kuitenkin tämän 

toteutumista, koska vaadittavia poliittisia päätöksiä ei kyetty tekemään.194 

 

Tähän moraaliseen ongelmaan Galbraith haki ratkaisua Thorstein Veblenin The 

Theory of the Leisure Class -teoksesta. Veblen rakensi teoksessaan kuvan 

amerikkalaisesta 1800-luvun konservatiivisesta ja rikkaasta ylemmästä kansan-

osasta, joka loi yhteiskunnassa muutosta omien toimiensa kautta: mitä rikkaat 

edellä, sitä tavallinen kansa perässä. Veblenin kuvauksessa ylempi kansanosa 

ei osallistunut tuottavaan toimintaan yhteiskunnassa, vaan vaikutti elämäntavoil-

laan siihen miten tavallinen kansa kulutti ja pyrki elämään. Ylemmän luokan 
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elämä täyttyi lähinnä vapaa-ajan toimista, ja tämä oli yleisesti moraalisesti hy-

väksyttyä, sillä vapaa-aikaa ei nähty täysin tuottamattomaksi ajaksi.195 

 

Paljon vapaa-aikaa omanneen herrasmiehen tuli osoittaa, että hän käytti aikan-

sa kunniallisesti. Tämä ilmentyi lopulta muun muassa taiteiden tai tutkimuksen 

ja opiskelun muodossa.196 Galbraith näytti ajattelevan että, jos vapaa-aika oli 

perinteisesti ollut moraalisesti ylevää amerikkalaisessa yhteiskunnassa, miksi 

sen pitäisi olla tuomittavaa nyt. Oikeanlaisella ohjauksella kansalainen oppisi 

käyttämään vapaa-aikansa henkisten tarpeiden täyttämiseen vaipumatta rap-

piotilaan. 

 

Kuten Veblenille ja Myrdaleille, myös Galbraithille protestanttinen työetiikka oli 

yhteiskunnallisesti tärkeä instituutio. Heidän kaikkien tapauksessa sen merkitys 

oli kuitenkin laajempi kuin mihin moderni, industrialistinen ja kulutusorientoitunut 

malli sen asetti. Galbraithin ajattelussa tuotannon ja tulojen kannalta yrityksille 

oli kannattavaa pyrkiä ylläpitämään kuvaa kansalaisuudesta, joka perustui tie-

tynlaisen työn kunniallisuudelle. Teknologinen kehitys ja työnkuvan muutos vaa-

tivat kuitenkin sen tunnustamista, että ahkeruus esimerkiksi taiteiden alalla oli 

myös kunniallista. 

 

Kansalaisen emansipaatio 

Galbraith uskoi, että yritysten valta yhteiskunnassa olisi vähentynyt vapautta-

malla kansalaiset niiden vallasta. Ensimmäinen askel, jonka hän kuvaili, oli us-

komusten vapauttaminen. Vallalla ollut järjestelmä nojasi uskomukseen, että 

yritysten hyvä tarkoitti yleistä hyvää. Toisin sanoen, tuotanto ja kulutus tarkoitti-

vat samaa kuin onnellisuus ja hyveellisyys.197 

 

The Affluent Society - ja The New Industrial State -teoksissa Galbraithin yhteis-

kuntasuunnitelman osa-alueet olivat lähinnä hienovaraisia vihjailuja oikeasta 

suunnasta ja ongelmien esilletuontia maltillisesti. Vuonna 1973 ilmestyneessä 

Economics and the Public Purpose -teoksessa Galbraith sen sijaan ei tuntunut 
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jättävän minkäänlaista tulkinnan varaa sille, mitä yhdysvaltalaisessa yhteiskun-

nassa tuli tehdä tuotantokeskeisen hyvän yhteiskunnan illuusion purkamiseksi. 

 

Tämän ajattelutavan murtamiseksi Galbraith listasi vaatimuksensa suoraan, 

niitä olivat: 

 

1.  Tuotanto-orientoituneen, teknostruktuuria ja suunnittelujärjestelmää hyö-

dyttävän taloustieteen koulutuksen muuttaminen. 

2. Koulutusjärjestelmän muutos niin, ettei tuloja ja kulutusta käytettäisi me-

nestyksen verrokkeina. Tämä johti yleisellä tasolla joidenkin ammattien 

hyväksyntään ja toisten väheksyntään.198 

3. Yritysten vaikutuspyrkimysten tunnustaminen, kansalaisen oli kyettävä 

huomaamaan nämä ja vastustamaan niitä. 

4. Sen tunnustaminen, että valtiovalta ja yritysten johto olivat symbioottises-

sa yhteydessä toisiinsa, ja että kaikki päätökset valtiovallan taholta olivat 

yritysten vaikutuksen alaisia, jos ei toisin todistettu.199 

 

Toinen askel Galbraithin kansalaisia koskevassa vapauttamisen skenaariossa 

oli naisen aseman muuttaminen yhteiskunnassa. Tuotanto-orientoitunut yhteis-

kunta oli asettanut naisen kotiin, johtamaan perheen tehokasta kulutuskäyttäy-

tymistä. Kulutuskeskeisyydestä pääseminen vaati, että nainen vapautuisi tästä 

roolistaan ja osallistuisi yhteiskunnan toimiin laajemmin. Myös tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi Galbraith asetti neljä tavoitetta, jotka olivat päivähoito, työviikon 

ja vuoden joustavuus, miesten monopolin purkaminen parempipalkkaisia töitä 

ajatellen ja naisten koulutusmahdollisuuksien lisääminen.200 

 

Myrdalien esimerkin lailla Galbraith uskoi, että suunnittelu ja kotitalouden toi-

minnan tehostaminen modernien keksintöjen avulla vapauttavat naiset kotiaska-

reiden paineesta ja mahdollistavat näin monimuotoisemman osallistumisen yh-

teiskunnan toimiin. Samalla oli luovuttava patriarkaalisesta perhemallista, jossa 

yksi aikuinen huolehti tulojen saannista toisen pysyessä kotona järjestämässä 
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arkea ja kulutusta. Myrdalien ajattelun mukaan patriarkaalinen järjestelmä aihe-

utti kuluttamisen ja tuotannon epätasapainoa ja johti pysyvään massatyöttömyy-

teen. Tämä oli näkemys, jonka myös Galbraith toi teoksissaan esille.201 Työttö-

myys puolestaan vei pohjan vapaudelta ja tasavertaisilta mahdollisuuksilta kan-

salaisten välillä.202 

 

Tässä kohtaa pohdittavaksi nousee kysymys, miksi Galbraithin tapa ilmaista 

asiansa sai suorempia piirteitä 1970-luvulle tultaessa. Mielestäni vastaus löytyy 

yhdysvaltalaisen poliittisen tilanteen kehittymisestä 1940-luvulta 1970-luvulle ja 

Galbraithin agendan toteutumismahdollisuuksista tässä kontekstissa. 

 

Roosevelt, Uusi jako ja toinen maailmansota veivät Yhdysvaltoja kohti Galbrait-

hin toivomaa ”hyvää yhteiskuntaa”. Kansa oli yhtenäistä ja toimi yhteisten tavoit-

teiden pohjalta. Kulutuksen kontrollointi ja hyvinvoinnin kasvu osoittautuivat 

mahdolliseksi valtion johdolla, eikä kehitystä liiemmin vastustettu. Sodan jäl-

keen yhteiskunta näytti jatkavan hyvällä tiellä. Eisenhowerin valtaannousu aihe-

utti pelkoja, jotka eivät kuitenkaan realisoituneet pahimmalla mahdollisella taval-

la. Valta ja suunta olivat palautettavissa oikeanlaisella poliittisella ohjelmalla, 

jota varten The Affluent Society -teos muotoutui. Suurin ongelma tämän lisäksi 

oli valtion sitoutuminen ja rahankäyttö sotateollisuuteen, joka oli pois kotimaan 

ongelmien ratkaisemisesta. 

 

Kennedyn kampanja ja vaalivoitto näyttivät palauttavan tilanteen oikeille raiteil-

le. Galbraith pääsi jälleen ajamaan unelmaansa sosiaalisesti oikeudenmukai-

sesta yhteiskunnasta. 1960-luvun kuluessa Galbraith kehitti näkemyksen tekno-

struktuurista, joka oli vienyt yhteiskunnallisten aloitteiden tekemisessä vallan 

valtiolta. 1960-luvun kuluessa kävi kuitenkin koko ajan selvemmäksi, ettei poliit-

tis-yhteiskunnallisen todellisuuden tila ollut niin suotuisa kuin Galbraith ehkä 

kuvitteli. Kennedyn hallinto ajoi verohelpotusten linjaa, joka suosi vääriä henki-

löitä ja kylmä sota vei hallinnon huomion kotimaasta. Galbraith jatkoi agendan-

sa ajamista Johnsonin kanssa, jonka The Great Society -ohjelma jatkoi siitä, 

mihin Kennedyn kanssa oli jääty. 
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Johnsonin ja Galbraithin kirjeenvaihdon perusteella heillä oli yhteisymmärrys 

siitä, mitä piti tehdä. Vietnamin sotaa vastustaneelle Galbraithille irtaantuminen 

konfliktista oli ehtona kotimaan ongelmien ratkaisulle. Johnson näytti myötäile-

vän Galbraithin linjaa, mutta todellisuudessa kasvatti kaikessa hiljaisuudessa 

Yhdysvaltojen toimia Vietnamissa, samalla syöden resurssit kotimaan sosiaali-

siltaohjelmilta. Tilanne paljastui Galbraithille vuonna 1971, kun Pentagon-

paperit julkaistiin. Galbraithin mukaan Johnson oli sitoutunut Vietnam-

operaatioihin jo 1964 ennen valintaansa presidentiksi.203 

 

Samalla vielä toisen maailmansodan jälkeen lupaavalta näyttänyt lähentyminen 

eri kansanosien välillä alkoi rakoilla 1950-luvun kuluessa. Kansalaisten erimieli-

syydet ja turhautuminen purkautuivat lopulta 1960-luvulla väkivaltaisina mielen-

osoituksina. Afroamerikkalainen kansanosa ja valkoiset opiskelijat ilmaisivat 

voimakkaasti mieltään rotutasa-arvon puolesta ja muun muassa Vietnamin so-

taa vastaan.204 

 

Viimeinen naula Galbraithin 1950- ja 1960-lukujen pyrkimyksille oli vuoden 1968 

vaalikampanja ja Richard Nixonin valinta presidentiksi vuonna 1968. Kampan-

jassaan Nixon halveksui The Great Society -ohjelmaa, eikä hänellä ollut haluja 

ajaa sosiaalisia parannuksia. Presidenttinä hän ei ollut kiinnostunut kotimaan 

asioista, vaan näki että maa pystyi hoitamaan asiansa omillaan ilman hänen 

ohjaustaan. Historioitsija James T. Patterson huomauttaa, että Nixonin aikana 

sosiaalilainsäädäntöön saatiin kuitenkin yllättävän monia parannuksia demo-

kraattijohtoisen kongressin avulla. Nixonin kaudella rotujen välinen kuilu silti 

kasvoi ja muun muassa Vietnam pysyi edelleen ongelmana.205 Näiden lisäksi 

maata johti henkilö, joka oli varapresidenttinä 1950-luvulla rinnastanut demokra-

tian runsauteen ja tavarantuotantoon kehumalla pääsihteeri Nikita Hruštšoville 

vapauden tarkoittavan amerikkalaisille hyvin varusteltua keittiötä.206 
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Toinen merkittävä seikka oli Demokraattisen puolueen jakautuminen Nixonille 

hävityn vaalikampanjan aikana. Puolueen sisällä oli erimielisyyksiä Vietnamin 

osalta, ja Galbraith näki puolueen yleisen linjan ajautuvan oikeammalle kuin 

hänen mielestään oli sen asialle hyväksi.207 1950-luvun lopussa Galbraithin nä-

kemysten kannalta aikaansaatu oikeansuuntainen yhtenäinen poliittinen linja oli 

jälleen hajonnut. 

 

3.2 Kuluttamisen muodonmuutos 

 

1920-luvulla alkaneet massatuotannon, keskiansion ja ostovoiman nousut 

muuttivat Yhdysvaltojen kansalaisten mahdollisuuksia kuluttaa varojaan välttä-

mättömien tarpeiden ulkopuolisiin hankintoihin. Kuluttaminen nousi kotitalouksi-

en arvostuksen mittariksi. Suuren laman aiheuttama työttömyys muutti osaltaan 

suhtautumista työhön, rahaan ja kuluttamiseen. Laman aiheuttaman niukkuu-

den jälkeen ihmiset halusivat hyödykkeitä elämäänsä helpottamaan. Lama-ajan 

työttömyys sai miehet vieroksumaan joutilaisuutta ja naiset palasivat osin takai-

sin kotiaskareiden pariin. Etenkin naisille kuluttamisesta tuli statussymboli.208 

 

Yhdysvalloissa toisen maailmansodan kokemusmaailma poikkesi huomattavasti 

eurooppalaisten vastaavasta. Valtaosalle sodan kauhu ja tuho eivät tulleet 

omalle kynnykselle. Suurta jälleenrakentamista ei tarvittu ja sota-ajan tuottama 

teknologinen ja taloudellinen loikka pystyttiin hyödyntämään välittömästi. Histo-

rioitsija Richard H. Pells kuvaa sotaa seuranneita vuosia pehmeäksi laskuksi 

lähiöiden ja massakulttuurin maailmaan. Yhteiskunnallisesti toisen maailman-

sodan jälkeinen USA oli seesteisempi kuin sotaa edeltäneinä vuosikymmeninä. 

Sodan kasvattama vauraus valui suurimmilta osin suuryritysten ja rikkaiden tas-

kuihin, mutta jotakin tästä jäi myös rahvaan nautittavaksi, mikä hillitsi pahimpia 

muutoshaluja kansan keskuudessa.209 

 

Historioitsija Kevin Mattson huomauttaa, että varaus ja kulutus toivat mukanaan 

uudenlaisen kulttuurin ainakin liberaalien ajattelijoiden mielissä. Kulutuskulttuuri 
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vaalii kapeaa demokratiakäsitystä ja amerikkalaista elämäntyyliä kaikkialla, sen 

suurin ongelma liberaaleille oli yksilön halujen korostaminen, yhteisöllisyyden 

kustannuksella. Kylmän sodan ohjatessa julkisia prioriteetteja, valtionhallinto 

huolehti talouden tasapainon ylläpitämisestä nojaamalla aseisiin ja muihin ar-

meijan tarpeisiin. Kotimaisen kysynnän hoitaminen jäi siinä sivussa mainostaji-

en ja kauppiaiden harteille, jotka loivat Yhdysvaltoihin kulutusjuhlat.210 

 

Kuluttajan asema modernissa talousjärjestelmässä 

Taloustieteessä oli perinteisesti ajateltu, että kuluttajan halut ja tarpeet nousivat 

hänestä itsestään tai kanssaihmisten kulutuksen matkimisesta. Näitä haluja yk-

silö ilmaisi kulutuskäyttäytymisellään vapailla markkinoilla. Yritysten tehtävä oli 

pyrkiä vastaamaan näihin impulsseihin vailla omia vaikutusmahdollisuuksia. 

Tämä oli kuitenkin muuttunut modernien yritysten pyrkiessä turvaamaan ole-

massaolonsa yhä tehokkaammin. Tuotantoon nojaavassa yhteiskunnassa oli 

jatkuvasti luotava kysyntää ja kysyntä vaatii taustalle aina uusia tarpeita. 

 

Galbraithin mukaan yleisesti hyväksytty kuluttajakysynnän teoria nojasi kahteen 

perusolettamukseen: 

1. Tarpeiden täyttämisen tärkeys ei vähene sitä mukaan, kun edellisiä tarpeita 

on saatu täytettyä. 

2. Tarpeet muodostuvat kuluttajan persoonallisuudesta.211 

 

Kun kuluttajilla oli enemmän pääomaa käytössään, he täyttivät koko ajan vä-

hemmän tärkeitä tarpeita. Tämän tarkoitti, että tuotannon tärkeyden olisi pitänyt 

laskea niiden tuotteiden osalta, jotka täyttivät näitä vähemmän tärkeitä haluja. 

Kasvavan runsauden olisi pitänyt siten laskea taloudellisten tavoitteiden tärkeyt-

tä. Galbraithin mukaan tämä ei kuitenkaan toteutunut talousjärjestelmässä, kos-

ka sovinnaisen viisauden teorian mukainen taloustiede sulki silmänsä tältä ja 

lisäsi oppeihinsa näkemyksiä, jotka sallivat ensimmäisen perusolettamuksen 

voimassaolon talousteoriassa.212 
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Tämä saatiin aikaan ensinnäkin poistamalla kaikki viittaukset tuotteiden tarpeel-

lisuuden asteeseen. Runsauden yhteiskunnassa opetettu taloustiede ei tehnyt 

eroa ruoan ja hienon auton tarpeellisuudelle kuluttajan tarvehierarkiassa.213 

Toiseksi, vallalla oli näkemys, jonka mukaan kuluttajalla oli lähes rajaton määrä 

eri tuotteita saatavilla. Vaikka yksittäisen tuotteen kohdalla kuluttajan halu tuo-

tetta kohtaan laski sitä mukaan, kun saatavuus tuli turvatuksi, tarve uusille tuot-

teille jatkui. Niin kauan kuin kuluttaja halusi vaihtelua, tarpeiden tärkeys ei las-

kenut. Samalla tämä tarkoitti sitä, että tuotteiden tuotanto itsessään pysyi tär-

keänä.214 

 

Moderneilla markkinoilla yrityksillä oli suurempi rooli halujen ja kulutuksen luon-

nissa kuin talousammattilaiset halusivat myöntää. Perinteisesti kulutustottumus-

ten muutosten nähtiin kumpuavan kuluttajien henkilökohtaisista ja sosiaalisista 

tarpeista, esimerkiksi tarpeesta matkia naapuria tai parempiosaisten elämäntyy-

liä. 1950-luvun markkinatodellisuudessa mainostamisella oli Galbraithin mieles-

tä enemmän vaikutusta kulutukseen kuin henkilökohtaisilla taipumuksilla.215 

 

Kuluttajamäärien ollessa vähäisiä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, yritysten 

mainostaminen oli vielä suhteellisen yksinkertaista. Massakulttuurin myötä syn-

tyi tarve uudenlaiselle markkinoinnille. Teknologinen kehitys avasi näitä mahdol-

lisuuksia muun muassa TV:n ja radion myötä. Yritysten vaikutusmahdollisuudet 

kasvoivat merkittävästi. Kysynnän ohjaaminen yksilön ja valtion tasolla muodos-

tui siten hienovaraiseksi yhteiskunnallisen suunnittelun muodoksi. Markkinointi-

järjestelmän arvovalta kasvoi, kun yritysten markkinointistrategiat pyrkivät 

muokkaaman sen päämääriin sopivia yksilöitä. Sopiva yksilö kulutti ennustetta-

vasti ja teki töitä luotettavasti, koska elämä ympäröivässä yhteiskunnassa vaati 

jatkuvasti lisää rahaa.216 Lopulta työn tuoma varallisuuskin kävi liian pieneksi 

taloudellisen kasvun paineiden alla. 
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Velkavankilan rakentaminen 

Tuotannon kasvu ja markkinointistrategioiden tuoma myynnin lisäys vaativat 

kuluttajilta yhä enemmän varoja. Työtulojen jäädessä jälkeen kulutuksen tar-

peista, tilannetta paikkaamaan kehitettiin erilaisia kuluttajaluottojärjestelmiä. 

Historioitsija Lendol Calderin mukaan vielä 1900-luvun alussa rahalainat olivat 

pienten piirien asia. Lainoja annettiin perheen sisäisesti tai sitä nostettiin ”ko-

ronkiskurilta”. Yhteiskunnan tasolla lainamarkkinoihin suhtauduttiin yleisesti hal-

veksuen. Calderin mukaan vuoden 1915 jälkeen lainamarkkinoiden rakenteet 

alkoivat uudistua ja monimutkaistua. Viimeistään 1920-luvun kuluessa myös 

asenteet lainamarkkinoita kohtaan muuttuivat.217 

 

Kuluttajaluottojärjestelmä rakentui ennen kaikkea kahden instituution varaan. 

Ensimmäinen oli osamaksusuunnitelmat, joihin kuului erilaisia luotonanto ja ta-

kaisinmaksu mahdollisuuksia. Kuluttaja pystyi ostamaan esimerkiksi General 

Motorsin valmistaman auton osamaksusuunnitelman avulla, minkä tarjosi vuon-

na 1919 perustettu The General Motors Acceptance Corporation (GMAC). Toi-

nen instituutio oli juuri GMAC:n ja muiden luotonantajien nousu, ja lainanantaji-

en määrän kasvu. 1910- ja 1920-lukujen taitteessa syntyi erikokoisia lainanan-

toon erikoistuneita yrityksiä. Teolliset ja kaupalliset suuret lainoittajat loivat ag-

gressiivisia strategioita voittojen tekemiseksi kuluttajalainamarkkinoilla.218 

 

Calderin mukaan suuri murros asenteissa lainoja kohtaan tapahtui 1920-luvun 

puolenvälissä. Vuosina 1926 ja 1927 The American Bankers Association ja The 

American Federation of Labor julkaisivat lähes identtiset raportit, joissa kerrottiin 

lainoihin perustuvalla kulutuksella olevan ”asianmukainen paikkansa” kansa-

kunnan taloudessa. Samaan aikaan erityisesti keskiluokalle suunnatut aikakau-

silehdet alkoivat tukea lainojen ottamista.219 

 

Galbraith näki muutoksen asenteissa lainojen ottoon. Hänen mukaansa amerik-

kalaisessa kulttuurissa vallitsi vielä 1900-luvun alussa puritaaninen ”säästä nyt 

ja nauti myöhemmin” -ajattelu. Lainojen varassa kuluttaminen nähtiin moraali-
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sesti vääränä. Markkinointijärjestelmän voima oli kuitenkin syrjäyttänyt tämän-

kaltaisen ajattelun. Markkinointi loi haluja ja puutteellista henkilökohtaista raha-

varantoa paikattiin lainoilla.220 

 

Halujen muodostaminen tällä tavalla johti väistämättä yhä kasvavaan velkaan-

tumiseen. Velkaan liitetyt mielikuvat olivat muuttuneet ja sen ottaminen oli sel-

keästi arkipäiväistynyt. Keskuspankkien tutkimukseen221 nojaten Galbraith 

huomautti, että USA:n asukkaiden velkamäärä kasvoi vuosina 1952–1956 

53 prosenttia. Samalla hän huomautti, että tutkimuksen mukaan kuluttajien 

maksukyvyn turvamarginaalit olivat pienentyneet ja niistä tiedettiin muutoinkin 

liian vähän. Hän kysyikin, voiko velanperijä olla hyvän yhteiskunnan keskeinen 

toimija.222 Calderin keräämien tietojen mukaan vuonna 1958 kuluttajien velka-

määrä oli 45 miljardia dollaria. Vuoteen 1965 mennessä summa oli kasvanut 

94,8 miljardiin dollariin.223 

 

Velanotosta oli tullut tuotantoon nojaavan laajenevan talouden ja kuluttajien os-

tovoiman tuki. Jos velkaa ei otettu, tuotanto ei kasvanut. Jos velkoja maksettiin 

pois, tuotanto ei kasvanut. Samalla työttömyys olisi lisääntynyt ja sosiaaliturva 

sakannut. Näin oravanpyörä oli valmis. Kuluttajakysyntä ja sen kautta tuotanto, 

nojasivat yhä enemmän kuluttajan halukkuuteen ottaa lainaa. Tarpeiden ja ve-

lan luonti olivat kietoutuneet toisiinsa. Vaikka kansantalous pyöri suurelta osin 

kuluttajavelan varassa, velkaehdot eivät olleet valtionhallinnon säänneltävissä. 

Kuluttajien välisiä maksukykyeroja ei myöskään huomioitu lainoja myönnettäes-

sä, mikä ajoi osan väestöstä ongelmiin.224 
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Markkinat muutosvoimaisena instituutiona 

Sosiologi Elizabeth McFall on tutkinut teoksessaan Advertising: A Cultural 

Economy (2004) mainostamisen vaikutusta yksilöön ja yhteiskuntaan yleensä. 

Teoksessaan McFall huomauttaa, että Marxin ajattelun mukaan yksilön halu 

tuotteita kohtaan oli lähtöisin ajatuksesta, että tuotteella itsessään on arvo, joka 

on tärkeämpi kuin yksilön tuotteeseen kohdistaman työpanoksen arvo. 

 

Marxin pohjalta yhteiskuntaa kriittisesti tarkastelleiden Theodor Adornon (1903–

1969) ja Max Horkheimerin (1895–1973) mukaan tämä kuluttajan tarpeiden ir-

taantuminen todellisista inhimillisistä tarpeista oli voimistunut 1900-luvun alun 

kuluessa massakulttuurin ja mainostamisen kasvun myötä. Mainostus peitti 

tuotteiden todellisen luonteen kapitalistisen vaihtojärjestelmän välttämättömänä 

osana. Se poisti tuotteita synnyttävän tuotantoprosessin tarinan ja korvasi sen 

symbolisella tarinalla, josta tuli totuus kuluttajan silmissä. Samalla kuluttajan 

persoona muotoutui objektiksi, jota pystyttiin muovaamaan. Tämä johti Adornon 

ja Horkheimerin mukaan kuluttajien persoonallisten piirteiden vähenemiseen. 

Mainostamisen voi siten McFallin mukaan ymmärtää liittyvän systemaattisesti 

kulutusyhteiskunnan syntyyn.225 

 

McFallin mukaan mainostus esitettiin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina 

institutionaalisena yhdistävänä tekijänä ”ekonomisen” tuotannon ja ”kulttuuri-

sen” kuluttamisen välillä. McFall näkee, että Galbraith esitti mainostamisen voi-

mana, joka oli ”valheellista kysynnän tuottamista”.226 Tämä on perusteltu näke-

mys The Affluent Society -teoksen teemoihin peilattuna, mutta laajemmassa 

tarkastelussa mielestäni vain toinen puoli kolikosta. 

 

Galbraith näki mainostamisen luovan kysyntää ja siten kasvattavan kapitalisti-

sen järjestelmän selviämiselle tärkeää tuotantoa. Galbraithin näkemys ulottui 

kuitenkin myös mainostamisen vaikutuksiin yhteiskunnallisissa asenteissa. 

Ulospäin suuntautunut mainonta muokkasi Galbraithin mukaan kuluttajien asen-

teita, mutta samalla yrityksen luoma markkinointi muokkasi yrityksen työnteki-

jöiden asenteita organisaatiohierarkian alemmilla tasoilla. Markkinoinnin vaiku-
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tus oli siten sekä sisäistä että ulkoista. Markkinointistrategioiden kokonaisuus 

muodostui institutionaaliseksi muutosvoimaksi, ei vain ulkoisen mainonnan 

asennemuokkauksena vaan myös persoonaa mukauttavana tekijänä yrityksen 

sisällä. 

 

The Affluent Society -teoksen osalta Galbraithin näkemys yrityksen kuluttajaa 

sekä kansalaista muovanneesta toiminnasta näyttäisi sisältävän yhtäläisyyksiä 

Adornon ja Horkheimerin massakulttuurin kritiikkiin. Molemmissa konsepteissa 

yhteiskunnallisesti vaikuttava instituutio pyrki yhdenmukaistamaan yksilöiden 

toimintaa ja kätkemään järjestelmän todellisen luonteen omien tarkoitusperien 

ajamiseksi. Adornon ja Horkheimerin kulttuuriteollisuusjärjestelmä oli hyvin sa-

mankaltainen kuin Galbraithin kuvaama teollinen järjestelmä. Molemmissa jouk-

ko suuria toimijoita vaikutti alansa markkinatodellisuuteen eräänlaisen hiljaisen 

sopimuksen ohjaamana. Molemmissa järjestelmissä kuluttajan asema oli vaih-

tunut itsenäisestä toimijasta ulkopuolisten vaikutteiden ohjaamaksi valtavirran 

myötäilijäksi. 

 

McFallin mukaan Adornon ja Horkheimerin ajattelussa massamedioiden ja mai-

nonnan nousu johtivat homogenisoidun kulttuurin muodostumiseen. Arkipäiväi-

sen kaupallisen kulttuurin myötä ero kulttuurin ja käytännön elämän välillä alkoi 

hävitä. McFall huomauttaa tämän pohjalta, että kulttuurin ja talouden suhde al-

koi siten muuttua ja kulttuuri luoda kulutusta. Adornon ja Horkheimerin kriittisen 

ajattelun mukaan markkinoinnilla oli siten kyky muovata yhteiskuntaa.227 

 

Galbraith ei teoksissaan viitannut Adornon ja Horkheimerin ajatteluun suoraan, 

joten vaikutteiden aukoton todistaminen on siten mahdotonta, mutta niitä näyt-

täisi olevan Galbraithin ilmaisussa The Affluent Society -teoksen sivuilla. Gal-

braith näki markkinat muutoskykyisenä instituutiona, mutta hänen tapaukses-

saan sitä ei voi typistää pelkäksi massamedian ja mainonnan vaikutukseksi. 

Sen sijaan nämä on nähtävä osana yritysten vaikutuspyrkimyksiä, joilla yritykset 

kykenivät rakentamaan identifioitumista ja muovaamaan yksilön asenteita yri-
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tystä suosiviksi. Markkinointistrategiat olivat Galbraithin ajattelussa kokonaisuu-

tena voimia, jotka muuttivat koko yhteiskunnan suuntaa. 

 

Galbraith ei ollut ainoa amerikkalainen ajattelija, joka kritisoi kulttuurin muutosta 

1950-luvulla. Massakulttuurin kritiikki oli yhdysvaltalaisten ajattelijoiden joukos-

sa tuolloin oikeastaan muotivirtaus. Noina vuosina ilmestyi useita hyvin myynei-

tä teoksia228, jotka tarkastelivat yksilön asemaa ja massojen keskiluokkaistumis-

ta muuttuneessa yhteiskunnassa ja sen eri konteksteissa. The Affluent Society -

teos kuuluu tähän samaan joukkoon.229 Galbraith sitoi kritiikkinsä kuitenkin 

omiin poliittisiin ja kansantaloudellisiin tarkoitusperiinsä. Mainostaminen ja mas-

sakulttuuri loivat vääränlaista kuluttamista, joka vääristi talouden toimintaa ja 

aiheutti kierteen, josta syntyi inflaatiota, työttömyyttä ja lamoja. Samalla kehitys 

oli siirtänyt huomion todellisista sosiaalisista ongelmista ja niiden ratkaisupyrki-

myksistä jatkuvan kasvun tavoitteluun. 

 

Oikeanlaista massakulttuuria 

Kevin Mattson huomauttaa teoksessaan, ettei Galbraith tai muutkaan liberaalit 

kriitikot olleet täysin kielteisiä massakulttuurin muotoja kohtaan, kunhan ne oli-

vat oikeanlaista kulttuuria. Mattsonin mukaan Galbraith osallistui vuonna 1953 

Iowan osavaltiossa hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli luoda sivistyksellinen 

tv-kanava joka lähettäisi korkealaatuista ohjelmaa mahdollisimman laajoille 

massoille. Tämä ei ollut myöskään ainoa kulttuurihanke, johon liberaalit ajatteli-

jat osallistuivat 1950-luvulla. Mattson tulkitsee tämän osoittavan, etteivät he ol-

leet niin vieraantuneita massojen kulttuurista, kuin heidän esittämänsä kritiikki 

oli antanut olettaa.230 

 

Mattsonin mukaan Galbraithin ja hänen kollegoidensa pyrkimys oli luoda vaih-

toehtoja pelkästään voittoja tavoittelevan massakulttuurin rinnalle. Tavoitteena 

oli säilyttää kulttuurin monimuotoisuus ja laatu tuomalla saataville vaihtoehtoja, 

jotka olisivat saattaneet jäädä unohduksiin voitontavoittelun myötä. Liberaalit 

ajattelijat uskoivat voivansa muuttaa asioiden tilaa luomalla institutionaalisia 
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välikäsiä kuluttajan ja kulttuurituotteita markkinoivan yrityksen välille.231 Tämä 

pyrkimys tukee näkemystä ruotsalaisen folkhem-aatteen vaikutuksesta Gal-

braithin ajatteluun ja hänen tavoitteestaan jalkauttaa näitä oppeja yhdysvaltalai-

seen yhteiskuntaan. Samalla se nostaa esille ajatuksen Mattsonin tulkinnan 

mahdollisesta vajavuudesta. 

 

Thomas Etzemüllerin mukaan Myrdalit esittivät jo 1930-luvulla muutoksia hyö-

dykkeiden tuotantoprosesseihin. Ajatuksena oli saattaa tuotanto ja kulutus ta-

loudellisen suunnittelun alaisuuteen. Tarkoituksena oli aloittaa massatuotanto, 

joka valmistaisi tuotteita, jotka olisivat kestäviä ja sopivan hintaisia tavalliselle 

kuluttajalle. Korkealaatuisten ja sopivan hintaisten tuotteiden ajateltiin luovan 

kasvavaa kysyntää itselleen. Tuotteiden laadukkuuden piti taata, ettei resursse-

ja tuhlattu tuotannossa. Kun tuotannonprosessit olivat kunnossa, tarvittiin vielä 

kuluttajien ohjausta. Heidät piti kouluttaa kuluttamaan oikein. Samalla koulutuk-

sen piti vapauttaa heidät kulutusta vääristävältä sosiaaliselta paineelta.232 Hyvin 

toimivien tuotteiden piti olla saatavilla kaikilla elämän osa-alueilla ja niiden tuli 

toimia vastineena modernin kapitalismin vääristyneitä muotoja vastaan, joita 

olivat huono laatu, resurssien tuhlaus ja liiallinen valikoima.233 

 

Galbraithilla oli samankaltaiset pyrkimykset The Affluent Society -teoksen myö-

tä. Sovinnaisen viisauden opit ja kasvanut mainostus olivat luoneet Yhdysval-

toihin vääristyneen kuluttamisen mallin, johon sosiaalinen paine toi oman osan-

sa. Galbraith esitti teoksessa, että tuotannon laatuun ja määrään oli kiinnitettävä 

huomiota suunnittelun kautta. Kysynnän luomisen mukanaan tuomia paineita oli 

vähennettävä ja kansalaisia opetettava kuluttamaan oikein, jotta he vapautuisi-

vat ulkopuolisten vaikutteiden ohjauksesta. 

 

Ruotsalaisen yhteiskuntasuunnittelun ja yksilönmuokkaamisen periaatteet sopi-

vat Galbraithin pyrkimyksiin mainiosti. Myrdalien mallissa yksilö oli irtaannutet-

tava kulutusyhteiskunnan luomasta massasta ja ohjattava elämään todellisten 

humanististen ja demokraattisten arvojen mukaan. Tavoitteen saavuttaminen 
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vaati kuitenkin asiantuntijaohjausta. Asiantuntijoiden luoman koulutuksen piti 

”puhdistaa” yksilön näkemykset ja arvot, sekä tuoda saataville oikeanlaista in-

formaatiota. Ohjauksen lopullinen tarkoitus oli saada aikaan yksilö, joka itse 

valitsi järjen tien. Sitä kautta yhteiskunta sai todellisen pohjan rationaaliselle 

sosiaaliselle toimintamallille.234 

 

Tätä taustaa vasten sivistys tv-kanava-hanke ja Galbraithin kirjallisen tuotannon 

viittaukset kuluttajan koulutukseen, yhdistettynä pyrkimykseen levittää sano-

maansa mahdollisimman laajoille massoille, tulevat uudella tavalla ymmärrettä-

viksi. Massakulttuuri ja sen valjastaminen olivat siten tärkeitä tekijöitä Galbrait-

hin tavoitteille. Oikeanlaisen massakulttuurin tehtävä oli vaikuttaa kansalaisiin 

pelkän kulttuurisen monimuotoisuuden turvaamisen sijaan. 

 

Tästä pääsemme jälleen Galbraithin näkökulmaan kapitalismin paikasta yhteis-

kunnallisena rakenteena, jonka hän näki ainoana toimivana järjestelmänä. Myr-

dalien ja Galbraithin ajattelussa kapitalismi oli voima, jota oli hyödynnettävä so-

siaalisesti oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomisessa. Yhteiskuntasuun-

nittelun ajatusmalliin kuului näkemys muutoksen evolutiivisesta etenemisestä. 

Vallankumouksen ajateltiin hajottavan olemassa olevan järjestyksen ja luovan 

kaaosta. Sen sijaan tarvittiin pieniä askelia kohti uutta järjestelmää.235 Kapitalis-

tisen järjestelmän säilyttäminen oli siten ainoa tie Galbraithin tavoitteiden saa-

vuttamiselle. 

 

The New Industrial State -teoksen myötä kävi selväksi, että Galbraith näki 

suunnittelun tuomat mahdollisuudet. Suuri yritys ja sen suunnittelu tarkoittivat 

valmista tehokkaan tuotannon rakennetta ja mahdollisuutta monialaisen ja laa-

dukkaan valikoiman tuottamiseen. Ongelmana oli, että kuluttaja oli alistettu yri-

tysten valtaan näennäisen vapauden avulla. Yritysten pyrkimyksenä ei ollut luo-

da oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja siksi suunnittelun valta oli siirrettävä yri-

tyksiltä muille tahoille, joiden tekemistä ajoivat oikeat tavoitteet. Käytännössä se 

oli siirrettävä riippumattomalle poliittiselle johdolle, jonka apuna olisi heitä oh-

jaava asiantuntijoiden joukko. Samalla käy selväksi, että kapitalistinen järjes-
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telmä ja suuryritykset olivat Galbraithin ajattelun mukaan hyödyllisiä, tai jopa 

välttämättömiä oikeanlaisen järjestelmän luomiseksi. Kapitalismi ja massakult-

tuuri eivät siis sinänsä olleet pahoja, vaan niiden vääränlainen ilmentymä yh-

teiskunnassa oli. 

 

Galbraithin mukaan kuluttaja oli siten asemassa, jossa hänelle luotiin kuluttami-

sen mahdollisuuksia yritysten tarpeen ja yleisen kasvu-uskon vuoksi. Kulutus-

malli johti ympäristö- ja talousongelmiin, joiden korjaamiseksi Galbraith vaati 

yhteiskunnan puuttumista suunnittelun kautta. Yksilön kohdalla suurin ongelma 

oli yleisen suhtautumisen ja ulkopuolisten virikkeiden luoma jatkuva kuluttami-

sen tarve, joka johti velkaantumiseen ja lopulta monen kohdalla taloudellisiin 

ongelmiin. Vapautuminen ongelmista vaati hienovaraista vaikuttamista, jonka 

myötä uudenlainen suhtautuminen sosiaaliseen ympäristöön ja kuluttamiseen 

olisi tullut mahdolliseksi. 

 

Galbraithin kansalaisuuteen ja kuluttajuuteen liittyvät näkemykset 1950-luvulta 

1970-luvun alkupuoliskolle olivat erittäin läheisessä suhteessa eurooppalaiseen 

ja erityisesti myrdalilaiseen yhteiskunnallisen suunnittelun käytäntöön. Galbrait-

hin ilmaisu sai kyseisenä aikana yhdysvaltalaisen yhteiskunnallisen kehityksen 

kontekstissa aina vain selvempiä viitteitä peruuttamattomasta vaikutteesta, joka 

oli ohjannut hänen toimintaansa todennäköisesti jo 1930-luvulta lähtien, jolloin 

ensimmäiset kohtaamiset yhteiskuntasuunnittelijoiden kanssa tapahtuivat.  
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Loppulause 

 

John Kenneth Galbraithin ajattelussa sovinnaisen viisauden teoria tarkoitti yh-

teiskunnassa vaikuttavaa instituutiota, joka pyrki pitämään yhdysvaltalaisen po-

liittisen ja taloudellisen ajattelun konservatiivisissa ajatusmalleissa. Nämä aja-

tukset tukivat kasvun ja tuotannon keskeistä roolia yhteiskunnallisen hyvinvoin-

nin ja menestyksen tunnuksena. Kasvun takaamiseksi yhteiskunnan tuli tukeu-

tua mahdollisimman vapaaseen markkinatalouteen, uskoon yksilön ja yritysten 

itseohjautuvuuteen vapaassa kilpailussa. Keskeistä Galbraithin ajattelussa oli 

pyrkimys osoittaa, ettei tämänkaltainen järjestys toteutunut modernissa kapita-

listisessa yhteiskunnassa. 

 

Galbraithin mukaan amerikkalainen kilpailumentaliteetin ihannointi oli muodos-

tunut sumuverhoksi, jonka takana tehokas ja suunnitelmallinen koneisto ohjaili 

yhteiskunnan todellista suuntaa. Teknostruktuuriksi nimeämänsä suunnitteluor-

ganisaatio pyrki ylläpitämään uskoa sovinnaisen viisauden teorian mukaiseen 

yhteiskuntajärjestykseen, kyetäkseen vaivihkaa muuttamaan yhteiskunnan sekä 

yksilöiden toimintaa sille sopivaksi. Teknostruktuuri oli kaapannut itselleen toi-

mintatapoja, joiden oli perinteisesti nähty kuuluvan valtion toimivallan piiriin. 

 

Turvatakseen omaa toimintaansa teknostruktuuri loi tarpeita ja niiden kautta 

kysyntää, jolle muutoin olisi ollut tilausta. Yritykset olivat alkaneet suunnitella 

toimintaansa, jotta luotu kysynnän ja tarjonnan tasapaino olisi säilynyt mahdolli-

simman hyvin ennustettavana mahdollisimman kauas tulevaisuuteen. Tämän 

saavuttamiseksi teknostruktuuri pyrki vaikuttamaan massojen kansalais- ja ku-

luttajakuvaan sekä valtavirran poliittiseen päätöksentekoon. Suuryritysten tek-

nostruktuurin tärkein päämäärä oli, että tuotannon kasvu pysyi yhteiskunnallisen 

ajattelun keskeisimpänä tavoitteena. 

 

Galbraith näki, että suuryritysten toiminta oli pohjimmiltaan samankaltaista min-

kä tahansa poliittisenjärjestelmän alaisuudessa. Kapitalisti ja sosialisti menetti-

vät yhtälailla vallan teknostruktuurin edessä. Suuryritykset olivat hyväksyneet ja 

integroineet suunnittelun pysyväksi osaksi toimintansa kokonaisuutta. Suuryri-

tysten toiminnan ja suunnittelun laajuus lähestyi valtion kokoluokkaa, mutta yri-
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tyksille oli edullista, ettei suunnittelua nähty yhteiskunnallisesti hyväksyttävänä. 

Pitämällä suunnittelun aloitteet itsellään yritykset turvasivat omaa autonomiaan-

sa. Luomalla tietynlaista kuluttaja- ja kansalaiskuvaa ja varmistamalla sopivan 

poliittisen päätöksenteon, suuryrityksen teknostruktuuri pyrki sementoimaan 

sille edullisen tuotantokeskeisyyden jatkuvuuden yhteiskunnassa. 

 

Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen kasvanut pelko sosialismia ja sitä 

kautta suunnittelua kohtaan oli tehnyt Galbraithin mukaan lähes mahdottomaksi 

kansalaisten enemmistölle hyväksyä valtiojohtoisen suunnittelun mahdollisia 

hyötyjä. Galbraith oli tutustunut erilaisiin suunnitteluun pohjaaviin järjestelmiin 

vuosien varrella ja oli perillä niiden saavutuksista. Yhdysvaltalainen suhtautumi-

nen suunnitteluun ja yksilön ohjailuun teki Galbraithin ajatusten poliittisesta hy-

väksynnästä vaikeaa. Tilanne jätti yhteiskunnallisen suunnittelun alalle vallan 

tasapainon osalta epäsuhdan, jonka yritykset käänsivät omaksi edukseen 

suunnittelun ja vaikuttamisen strategioillaan. 

 

Galbraithin kuvauksessa teknostruktuuri pyrki luomaan tietyllä tavalla homo-

geenista yhteiskuntaa, poistamalla poliittista vastakkainasettelua ja yhdenmu-

kaistamalla kansalaisten käytöstä. Ideologialla ei ollut teknostruktuurille todellis-

ta yhteiskunnallista merkitystä, kunhan enemmistö kansalaisista ja valtionpäät-

täjistä olivat ajattelultaan tarpeeksi lähellä teknostruktuurin päämääriä. Tämä 

järjestys on näyttänyt toimivan Yhdysvalloissa viime vuosiin asti. Donald Trump 

ja hänen hallintonsa jonkinasteinen arvaamattomuus, protektionistinen talous-

politiikka ja hyökkäykset suuryrityksiä kohtaan ovat jotakin mitä yhdysvaltalai-

selta poliittiselta johdolta ei ole nähty pian vuosisataan. Tämän kehityksen lop-

putulos nähdään aikanaan, mutta Galbraith tuskin olisi jäänyt tilanteessa hiljai-

seksi. 

 

Galbraithille suurin ongelma oli ymmärryksen puute suunnittelun ja kapitalisti-

sen yhteiskuntajärjestelmän yhteensopivuudesta yhdysvaltalaisen enemmistön 

mielissä. Tämä oli hänelle epäsuhta, jota poliittinen keskustelu ja sen painotuk-

set pitivät yllä. Galbraithin päällimmäiset huolenaiheet, kuten liikatuotanto, työt-

tömyys ja hintojen nousu olisivat hänen mukaansa olleet ratkaistavissa olleita 

ongelmia uudelleen kalibroidun kapitalismin alaisuudessa. Tämä olisi vaatinut 
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vähemmän tuhlailevaa ja laaja-alaisempaa massatuotantoa sekä parempaa ja 

joustavampaa sosiaalitukea. Galbraithin ajattelussa kapitalismi oli voima, jota oli 

hyödynnettävä sosiaalisesti oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomisessa. 

 

Tunnistettuaan ongelmat ja huomattuaan muutoksen vaikeudet, hänestä itses-

tään näytti kehkeytyvän viimeistään 1950- ja 1960-lukujen kuluessa yhteiskun-

tasuunnittelija, joka pyrki muun muassa Myrdalien esimerkin mukaan muutta-

maan asioiden tilaa vähitellen. Kirjallisen tuotannon, julkisten esiintymisten ja 

poliittisen taustavaikuttamisen avulla hän pyrki luomaan puitteita vähittäiselle 

muutokselle, jonka myötä massat olisivat kyenneet näkemään ja hyväksymään 

valtiojohtoisen suunnittelun merkityksen sosiaalisen tilanteen parantajana ja 

kestävämmän kehityksen tuottajana. Galbraith pyrki muuttamaan kansalaisten 

näkemystä kuluttamista kohtaan ja sitä kautta vaikuttamaan tuotantoon ja suh-

tautumiseen työntekoa kohtaan. Galbraithille, kuten Myrdaleille, alhaisempi tuo-

tannontaso tarkoitti vähempää työmäärää, mahdollisuutta keskittyä sosiaalisesti 

merkityksellisempiin askareisiin ja luoda kestävämpää kehitystä yhteiskunnan ja 

luonnonvarojen kannalta. 

 

Galbraithin pettymykseksi toisen maailmansodan jälkeen orastanut hyvän yh-

teiskunnan rakentaminen oli 1970-luvulle tultaessa hautautunut jatkuvan poliitti-

sen epävarmuuden alle, eikä hänen agendansa toteutunut siinä mittakaavassa 

kuin hänellä oli tavoitteena. Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Galbraith, 

kuten kritisoimansa liberaalipolitiikka, näyttivät olevan liian luottavaisia asioiden 

kulkuun oikeaan suuntaan omalla painollaan. Aloittaessa todellisen hyökkäyk-

sensä näiden arvojen puolesta 1950-luvun lopulla ja herätessään itsekritiikkiin, 

Galbraith ei kyennyt enää nostamaan riittävää vastavoimaa yritysten hallitse-

man yhteiskuntasuunnittelun kumoamiseksi. 

 

John Kenneth Galbraith oli suuri hahmo yhdysvaltalaisessa yhteiskunnallisessa 

keskustelussa, jonka esille nostamat teemat ovat ajankohtaisia edelleen. Tä-

män vuoksi lisätutkimukselle on edelleen paikkansa. Pienempinä asiakokonai-

suuksina mahdollisia tutkimuskohteita ovat esimerkiksi Galbraithin näkemykset 

naisen asemasta yhteiskunnassa ja hänen suhtautumisensa sotaan. Galbraithin 

henkilökohtaisten papereiden arkisto avautui vuonna 2008. Laaja dokumenttiar-
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kisto on saatavilla Bostonin Kennedy Libraryssa. Pieni osa arkistosta on digitoi-

tu kirjaston verkkosivuille. Arkisto käsittää kokonaisuudessaan satojatuhansia 

dokumentteja ja antaisi todennäköisesti lisätietoa myös tässä työssä käsiteltyi-

hin teemoihin. 1970-luvun kuluessa Galbraith luopui aktiivisesta poliittisesta 

taustavaikuttamisesta ja siirtyi kirjallisessa työssään tutkimaan tarkemmin muun 

muassa vallankäyttöä ja valtarakenteita yhteiskunnassa. Tämä on tarkastelemi-

sen arvoinen oma tutkimuskokonaisuutensa. 

 

Kuten tämä työ osoittaa, Galbraithin ajattelussa oli vaikutteita, joita hän peitteli 

syystä tai toisesta. James Burnhamilta hän omaksui näkemyksen yrityseliitin 

valta-asemasta yhteiskunnassa, Adornolta ja Horkheimerilta ajatuksen yritysten 

markkinointistrategioiden yhteiskuntaa muovaavasta voimasta. Myrdaleilta hän 

omaksui opit yhteiskuntasuunnittelun toteuttamiseen kapitalistisen järjestelmän 

ja hyvinvointiyhteiskunnan luomisen kontekstissa. Galbraith ei ollut vain passii-

vinen ajatusten vastaanottaja, vaan hän pyrki aktiivisesti käyttämään omaksu-

maansa oman näkemyksensä mukaisen hyvän yhteiskunnan luomiseen. 
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