
Sosialismi- vaihtoehtoinen 
yhteiskuntajärjestelmä

Mitä ajatuksia sana ”sosialismi” herättää?







Sosialismin olemuksesta
 Sosialismi on vaihtoehtoinen yhteiskuntajärjestelmä, joka Marxilaisen talousteorian mukaan 

tulee korvaamaan nykyisen kapitalistisen järjestelmän.
 Vastoin yleistä puhekieltä, sosialismi ja kommunismi eivät ole synonyymejä toisillensa. 

Kommunismi on marxilaisen teorian mukaan yhteiskuntajärjestelmä, joka seuraa sosialistista 
järjestelmää. 

 Sosialismi ja sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio eivät myöskään ole toistensa 
synonyymejä. Hyvinvointivaltio pyrkii simuloimaan sosialismin tuottamaa työväenluokan 
vapautumista kapitalismin oloissa, mutta on lopulta tuomittu romahtamaan kapitalismin mukana.

 On myös huomattava, ettei ole toistaiseksi ole ollut olemassa  kapitalistisesta järjestelmästä 
irrotettua itsenäistä sosialistista järjestelmää. Historialliset reaalisosialistiset valtiomallit ovat 
olleet pyrkimyksiä tämän tilanteen saavuttamiseen.



Miksi kapitalismille on etsittävä 
vaihtoehtoa?

 Jotta ymmärtäisimme sosialismia, on meidän aluksi perehdyttävä hieman 
kapitalismiin, jonka sosialismi tulee korvaamaan.

 Useimmille nykyihmisille on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin 
kapitalismin loppu.

 Ajatukseen kannattaa kuitenkin totuttautua, sillä kapitalismi pitää sisällään 
oman tuhonsa ainekset.

 Kapitalismi tulee tulevaisuudessa korvautumaan joko edistyneemmällä 
sosialismilla tai taantumuksellisella uusfeodalismilla, ellei rakenteiden 
romahtaminen johda vajoamista barbariaan.



Kapitalismin toimintaperiaatteet
 Yleensä kapitalismi ts. markkinatalous(eivät ole eri asia) taloudellisena järjestelmänä ja 

tuotantotapana voidaan tiivistää seuraavasti:

 Tuotannon tarkoitus on tuottaa voittoa ja tätä voittoa käytetään tekemään lisää voittoa. Tämä johtaa 
loputtomaan pyrkimykseen tehostaa tuotantoa.

 Tuotanto on tarkoitettu markkinoilla myytäväksi, mikä johtaa myyntiarvon maksimoimiseen 
käyttöarvon sijasta.

 Tuotantovälineet ovat yksityisessä omistuksessa ja siksi myös voitot päätyvät yksityiseen 
omistukseen.

 Työväenluokka tekee työt kapitalistin maksamaa palkkaa vastaan, joka ei vastaa työn täyttä arvoa. 
Kapitalistit saavat elantonsa työväenluokan työstä, jonka tuottamat voitot he ottavat itselleen, 
käyttäen osan kapitalistisen prosessin jatkumiseen ja työntekijöiden palkanmaksuun. 
Työväenluokka ostaa palkallaan kapitalisteilta elantonsa, jonka ovat itse tuottaneet.



Kapitalismin pimeä puoli
 Kapitalismin kritiikki pitää yleisesti sisällään seuraavat huomiot:
 Kapitalismi on luonnostaan hyväksikäyttöä, sillä se perustuu pohjimmiltaan lähtökohdalle jossa useat tekevät työtä, jotta harvat voivat 

rikastua.

 Kapitalismi ei ole ympäristön kannalta kestävää, sillä järjestelmä vaatii jatkuvaa kasvua ja luonnonvarojen ylikäyttöä ja viimekädessä 
myös hukkaamista ”turhiin” asioihin. Tämä johtaa ympäristökriisin jatkuvaan etenemiseen.

 Kapitalismi luo taloudellista epätasa-arvoa, sillä yhteiskunnan tekemän työn tuottamat hyödyt keskittyvät kapitalisteille. Tämä johtaa 
yhteiskuntaan, jossa toisilla on enemmän hyvinvointia kuin toisilla.

 Kapitalismi on antidemokraattista, sillä yhteiskunnallinen valta keskittyy yhdessä vaurauden ja pääoman kanssa. Tämä johtaa 
yhteiskuntaan jossa ne joilla on vähemmän hyvinvointia, omaavat myös vähemmän valtaa muuttaa tilannettaan.

 Kapitalismi johtaa ihmisoikeuksien rappeutumiseen, sillä voitontavoittelu ylittää ihmisten hyvinvoinnin järjestelmän tärkeysjärjestyksessä. 
Tästä seuraa, että kapitalismin luomasta eriarvoisuudesta johtuvien yhteiskunnallisten ongelmien poistaminen ei ole toivottavaa tai edes 
mahdollista.

 Kapitalismi kannustaa imperialistiseen laajentumiseen ja sen kautta sotaan.

 Kapitalistinen logiikka johtaa, jatkuviin ja toistuviin taloudellisiin kriiseihin, joiden seurauksena yhteiskuntarakenne on jatkuvasti uhattuna.



Kapitalistinen järjestelmä ei kykene 
toimimaan loputtomiin

 -Kapitalismin toimintaan sisältyy rakenteellinen vika, joka 
väistämättä lopettaa kapitalismin kyvyn toimia 
yhteiskuntamme taloudellisena järjestelmänä.

 -Marxilaisessa teoriassa tämä kapitalismin rakenteellinen 
ongelma tunnetaan voitonsuhdeluvun laskutaipumuksena.

 -Tätä vikaa ei voi korjata, sillä kapitalistinen järjestelmä vaatii 
toimiakseen tämän rakenteellisen ongelman olemassaoloa.



Voiton suhdeluvun laskutaipumus
Miksi kapitalismi on tuomittu epäonnistumaan?

 Kilpaillakseen toisten kapitalistien kanssa, kapitalistin on jatkuvasti joko alennettava 
työvoiman kustannuksia tai panostettava enemmän rahaa tehokkaampiin 
tuotantovälineisiin.

 Seurauksena on taipumus korvata ihmistyö kasvavissa määrin koneiden tekemällä 
työllä.

 Pääoman kasaantuessa kapitalisteille, vähentynyt ihmistyö johtaa proletariaatin palkan 
ja myös näin ollen kulutuskyvyn alentumiseen.

 Siksi kapitalistin on tehtävä jatkuvasti enemmän ja halvemmalla pitääkseen yllä 
kulutusta, mikä taas johtaa paineisiin alentaa kustannuksia tai laskeviin voittoihin.

 Tämä kierre kuvaa voiton suhdeluvun laskutaipumusta.



Voiton suhdeluvun laskutaipumus 
Miksi kapitalismi on tuomittu epäonnistumaan?

 kapitalistien harjoittama kilpailu johtaa lopulta siihen, että kapitalisti ei voi enää laskea työntekijäkustannuksia tai 
saada hyötyä uusista koneista.

 Työvoiman saama palkka ei voi laskea alle elinkustannuksien.

 Kaikkia työntekijöitä ei voi korvata koneilla, sillä lopulta jonkun on ostettava kapitalistin tuotteet.

 Luonnonvarat kallistuvat niiden käyttämisen myötä. Hankkimisprosessia ei voi tehostaa loputtomiin.

 Myös koneiden kyky tehostaa tuotantoprosessia muuttuu jatkuvasti suhteellisesti kalliimmaksi prosessin 
tehostuessa kohti täydellisyyttä.

 Lopulta kapitalistinen järjestelmä ei enää kykene toimimaan, koska voittojen saaminen ei enää ole mahdollista 
kapitalismin menetelmillä. 

 Seuraa systeemikriisi, jonka seurauksena järjestelmä romahtaa ja korvautuu joko uusfeodalismilla, jossa talous 
ei kasva mutta työläiset jatkavat omistavan luokan elättämistä, tai sosialismilla, jossa omistava luokka poistuu ja 
talouskasvu ohjautuu koko yhteiskunnan hyväksi.



Sosialismi- edistynyt vaihtoehto 
yhteiskuntajärjestelmäksi

 Sosialismin taloudellisena järjestelmänä ja tuotantotapana voidaan tiivistää 
seuraavasti:

 Tuotannon tarkoitus on pitää yllä yhteiskuntaa ja kehittää ihmisten elintasoa. Ylituotantoa ei tarvita.

 Tuotanto on tarkoitettu käytettäväksi, mikä johtaa käyttöarvon maksimoimiseen.

 Tuotantovälineet ovat yhteisessä omistuksessa ja siksi myös tuotannon hyödyt päätyvät yhteiseksi omistukseksi.

 Työväenluokka tekee työtä yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Tuotettu lisäarvo menee yhteiseksi pääomaksi, jota 
käytetään yhteisön hyvän kasvattamiseksi.



Kapitalismi vs Sosialismi
 Kuinka kapitalistinen ja sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä eroavat toisistaan?
 Asiaa voi lähteä lähestymään vertailemalla:
 -yhteiskuntarakennetta.
 -Tuotantovälineiden hallintaa.
 -Teknologian roolia työn tekemisessä.
 -Työpäivän pituutta.
 -Palkkaa ja tuottojen jakautumista.
 -Hallinnon järjestämistä.



Kapitalistinen vs sosialistinen 
yhteiskuntarakenne



Tuotantovälineiden hallinta



Teknologian käyttö



Työaika



Tulonjako



Valtiomalli



Mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin 
sosialismi tarjoaisi ratkaisun?

 Toteutuessaan oikein sosialistinen yhteiskuntarakenne ratkaisisi monia nykyisessä globaalissa yhteiskunnassamme vaikuttavia ongelmia.

 Talousjärjestelmän toimintaperiaatteen vaihtaminen ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen voitontavoittelun sijasta, johtaisi luonnonvarojen ja 
ympäristön säästämiseen. Tuotanto ja kulutus voitaisiin keskittää asioihin, joita todella tarvitaan.

 Työajan ja työnmäärän jakaminen koko potentiaalisen työväenluokan kesken johtaisi työttömyyden ja sen mukana tulevien sosiaalisen ja 
taloudellisen syrjäytymisen poistumiseen.

 Työn jakaminen useampien ihmisten kanssa johtaisi vähenevään henkilökohtaiseen työtaakkaan, mikä johtaisi lisääntyvään vapaa-aikaan, 
sosiaaliseen, henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

 Tuloerojen tasoittaminen vähentäisi köyhyydestä johtuvia lieveilmiöitä, kuten esimerkiksi rikollisuutta. Yhteiskunta olisi turvallisempi ja 
vakaampi.Väkivaltakoneistojen tarve olisi siten vähäisempi. Lisäksi kaikille tulisi riittävä toimeentulo.

 Toimeentulon ja palkkatyön välisen suhteen heikkeneminen, johtaisi yhteiskuntaan jossa kaikilla olisi suunnilleen samat pohjaedellytykset 
elämässä. Työväestön keskinäinen tarve kilpailla toisiaan vastaan poistuisi ja tämä parantaisi yhteiskunnallisia suhteita.

 Hallintomalli, jossa ihmiset johtavat itse itseään johtaisi kasvavaan yhteisölliseen tietoisuuteen ja sen mukana tulevaan mahdollisuuteen 
vaikuttaa omaan elämään.

 Taloudellisen kilpailun poistuminen parantaisi maailman valtioiden  välisiä suhteita ja johtaisi kestävään rauhaan.



Esitettyä kritiikkiä sosialismia 
kohtaan

 Kuten kaikille yhteiskuntamalleille, myös sosialismille on esitetty 
runsaasti kritiikkiä, ennenkaikkea kapitalistisen järjestelmän 
puolustajien taholta. Argumentaatio keskityy kolmeen osa-alueeseen:

 Yksilön vapaus ja oikeudet menetetään sosialismissa.
 Suunnitelmataloudet ovat tehottomia.
 Sosialististen rakenteiden pystyttäminen ei ole onnistunut.
 Näitä argumentteja on syytä tarkastella hieman tarkemmin, jotta 

niiden pätevyys voidaan punnita.



Väitteet:Yksilön vapaus ja oikeudet 
menetetään sosialismissa.

 Tämän väitteen yleisin muoto on ”Stalin oli paha tyyppi ja kommunistit tappoivat 100miljoonaa ihmistä”

 -Yhteiskuntajärjestelmien uudistukset ovat kivuliaita. Ihmisten tappaminen ei kuitenkaan ole sosialismin perustarkoitus. 
Kapitalismin uhriluvut ovat kuitenkin samoilla kriteereillä arvioituna ainakin 400 miljoonaa ihmistä. Mukaanlukien vuosittain 1-3 
miljoonaa uhria nälän,veden ja tautien muodossa.

 Useat reaalisosisialistiset järjestelmät olivat totalitaristisia. Tämä on totta, mutta totalitaristinen diktatuuri ei ole sosialismin 
rakenteiden mukainen hallintomalli. Myös lukuisat kapitalistiset maat ovat olleet ja ovat diktatuureja.

 Sosialistinen järjestelmä asettaa rajoituksia ihmisten yksilönvapauksiin ja oikeuksille.

 Kapitalismin luoma vapaus itsensä toteuttamiseen on yksi tärkeitä illuusioita, joita kapitalistinen hegemonia meille luo. 
Todellisuudessa mahdollisuutemme toimia ovat rajoitetut. Samaten mahdollisuutemme vaikuttaa on todellisuudessa rajattu siten, 
että se palvelee vallassa olevan oligargian etuja.

 Väite pitää paikkansa kapitalistien kohdalla. Heillä on nykyisessä yhteiskunnassa kyky ja oikeus toteuttaa itseään vapaasti 
kenenkään rajoittamatta. Teoriassa kaikilla on Kapitalismissa tämä oikeus, mutta vain harvalla mahdollisuus. Sosialismissa yksilön 
oikeudet ja edut eivät mene yhteisten etujen ylitse. Voidaan siis todeta, että heidän kykyänsä toteuttaaitseään tullaan rajoittamaan. 
Käytännössä useimpien ihmisten kyky toteuttaa itseään kasvaa sosialismissa kasvaneen vapaa-ajan, vaurauden ja 
yhteiskunnallisen vaikutusmahdollisuuden  johdosta.



Väite:Suunnitelmataloudet ovat 
tehottomia.

  
 Yleisimmin esitetään muodossa ”Jos kapitalismi ei kelpaa niin sopii mennä Kuubaan tai Venezuelaan katsomaan kuinka hyvin 

systeemi toimii.”
 Toimiiko esimerkiksi kapitalistisen Haitin, Zimbawen, Kolumbian, Kreikan, Venezuelan tai Yhdysvaltojhen taloudet? 

Suunnitelmataloudet ja kapitalistiset taloudet voivat molemmat olla hyvin tai huonosti toteutettuja.
 Historiallisesti esimerkiksi Neuvostoliiton talouden nousu etsii vertaistaan. Se teollisti maan, opetti ihmiset lukemaan, rokotti 

heidät, toipui kahdesta maailmansodasta ja lähetti ihmisen ensimmäisenä avaruuteen muutaman vuosikymmenen aikana. Myös 
Kiinan talouden nousu on ihmiskunnan historian suurimpia. Muinainen Egypti oli suunnitelmatalous yli 2000 vuotta. 
Suunnitelmataloudet voivat siis olla menestyksekkäitä.

 Vakavampi argumentti on se, että kun poistetaan yksilöllinen voitontavoittelu ja sen mukanaan tuoma kannustin tehokkuuteen ja 
innovaatioon, tämä johtaa vääjäämättä teknisen kehityksen hidastumiseen, tehottomuuteen ja resurssien hukkaanheittämiseen. 
Tämä voi pitää paikkansa jollakin tasolla, mutta vaikutusta liioitellaan.

 Täytyy muistaa, ettei myöskään kapitalistisessa järjestelmässä yksittäisellä työntekijöillä ole juurikaan mahdollisuuksia tähän 
oman hyödyn saavuttamiseen saatikka työnsä innovointiin.

 Myös suunnitelma taloudet voivat innovoida ja kannustaa työntekijöitänn. Kysymys on enemmän mekanismeista.
 Historiallisesti suunnitelmatalouksille suurin ongelma on ollut kartoittaa ihmisten tarpeet ja suhteuttaa tuotantonsa vastaamaan 

tätä. Nykyinen tietokone ja sähköinen tiedonsiirto ratkaisevat monia tällaisia ongelmia. Ratkaisut ovat mahdollisia, mutta vaativat 
paljon työtä ja siksi markkinatalousmekanismeja tarvitaankin suunnitelmatalouden rinnalla sosialismin varhaisimmissa vaiheissa.



Väite:Sosialististen rakenteiden 
pystyttäminen ei ole onnistunut.

 Yleisimmin esitetään muodossa ”ihmiset nyt vaan ovat luonnostaan ahneita ja omaa etuaa tavoittelevia. Sosialismi on 
kaunis ajatus, mutta sitä on mahdoton saada toimimaan käytännössä”. Katso  vaikka Neuvostoliittoa. 

 Itseasiassa sosialismi on ihmisten perustava yhteiskunnallinen toimintamalli. Perheet toimivat sen pohjalta. 95% 
Ihmiskunnan historiasta se on ollut hallitseva yhteiskuntajärjestelmä. 

 Todellisuudessa ensimmäiset yritykset vaihtaa yhteiskuntajärjestelmää, johtavat takuulla ongelmiin. Virheistä opitaan. 
Se, että jokin ei ole vielä onnistunut täydellisesti ei kerro siitä, että sitä ei voi toteuttaa.Kapitalismilla kesti noin 400 
vuotta voittaa feodaalinen yhteiskuntajärjestelmä.

 Neuvostoliitto ja ensimmäisen aallon sosialismi joutuivat aloittamaan uudenlaisen yhteiskunnan rakentamisen ilman 
edeltäviä kokemuksia. Asioita on vaikea saada toimimaan ensimmäisellä kerralla. 

 Se mikä pitää paikkansa, on että sosialististen rakenteiden pystyttäminen on äärimmäisen vaikeaa, mikäli vallitseva 
kapitalistinen järjestelmä on yhä olemassa sen rinnalla. Oikeastan merkittävin kysymys sosialismiin siirtymisessä 
onkin se, että millä mekanismilla tähän järjestelmään siirrytään?



Mitä yhteiskunnallisia uudistuksia olisi saavutettava 
sosialistiseen yhteiskuntaan siirtymiseksi?

 Vaikka sosialistiset rakenteet voidaan toteuttaa vain ajan kanssa ja vaikka toteutuksen muotoja ei voidakaan etukäteen määrittää, sosialistiselle yhteiskunnalle voidaan kuitenkin 
hahmotella ainakin seuraavia peruspiirteitä. Monien näiden tavoitteiden saavuttaminen on hyvin vaikeaa kapitalistisen yhteiskunnan rakenteiden sisällä:

 - Tuotantolaitosten ja rahoituslaitosten niin merkittävä yhteiskunnallisen omistuksen osuus, että suunnitelmallinen kansalaisille edullinen ja ympäristön huomioon ottava talouden kehittäminen on 
mahdollista.

 - Työntekijöiden ja työyhteisöjen oikeus hallita työnsä tuloksia ja jakaa ne oikeudenmukaisesti. Tämä edellyttää suurten pankkien ja tärkeimpien tuotantovälineiden yhteiskunnallista omistusta.

 - Yhteiskunta huolehtii koko yhteiskunnan kannalta tärkeistä toiminnoista (energian tuottaminen ja jakelu, julkinen liikenne jne).

 - Tuloista ja asuinpaikasta riippumaton oikeus laadukkaaseen koulutukseen, terveydenhoitoon, asumiseen sekä sosiaali- ja kulttuuripalveluihin.

 - Täystyöllisyyden, jokaisen yksilön perusoikeuksien, ja sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen.

 - Kansanvalta ja laaja itsehallinto, joiden perustana ovat demokraattiset oikeudet, kuten sanan- ja mielipidevapaus, vapaat vaalit, lakko-oikeus sekä puolueiden ja kansalaisliikkeiden toimintaoikeudet. 
Kuitenkin sosialistisen yhteiskunnan on rajoitettava entisten kapitalististen elementtien uudelleen tulemista ja kontrolloida niitä. Sosialistisessa järjestelmässä yksilön etu ei mene yhteisen edun edelle.

 - Kansalaisten osallistuminen välittömästi päätösten tekemiseen erilaisilla suoran demokratian muodoilla työpaikoilla, asuntoalueilla ja muissa yhteyksissä.

 - Kansallinen itsemääräämisoikeus, tasavertainen kansainvälinen yhteistyö ja maailmanlaajuinen solidaarisuus.

 - Ekologisesti kestävä kehitys.

 - Oikeudenmukainen ja pysyvä rauhan tila.

 - Tieteen, tekniikan ja kulttuurin kehitys ihmisen hyväksi ja koko ihmiskunnan yhteisenä rikkautena.



Miksi sosialismiin ei ole toistaiseksi 
siirrytty?

 Kapitalistinen hegemonia tekee kaikkensa pitääkseen itsensä vallassa.

 Ensimmäisen aallon ”sosialismin epäonnistuminen” 

 Ihmiset eivät vaihda mielellään tuttua pintapuolisesti omalla kohdallaan 
toimivaa asiaa sellaiseen mikä ehkä toimii paremmin kaikkien kannalta.

 Kapitalismin kriisiytyminen ei ole vielä toistaiseksi tullut siihen 
pisteeseen, että sen korvaamisen pakollisuus olisi tullut selväksi 
riittävän monille. 



Muuttuva yhteiskuntarakenne
Yhteiskuntarakenne jatkaa uudistumistaan, vaikka 

kapitalismi vaikuttaakin tällä hetkellä 
itsestäänselvyydeltä ja jopa ikuiselta.

Ennen kapitalismia oli muita 
yhteiskuntarakenteita:



Protososialistinen yhteiskunta 
100000BC-5000BC



”Aasialaistyyppinen yhteiskunta” 
5000BC-1000BC



Antiikin orjayhteiskunta 1000BC-
500AD



Feodaalinen maaorjayhteiskunta 
500AD-1800AD



Kapitalistinen palkkaorja yhteiskunta 
1800AD-20XX



Sosialistinen yhteiskunta 20XX-
2XXX



Kommunistinen yhteiskunta 
2XXX-????
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