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A L KU SA NAT

Vapaus 

Vapaata liikkuvuutta, verovapautta, yksilönvapautta, 
järjestäytymisvapautta, vapaaehtoisuutta, vapautumista, 

valinnanvapautta, vapaita markkinoita, vapaa-aikaa, 
fossiilivapautta, sananvapautta, perhevapaauudistusta ja 

vapaiden kanojen munia. Yhdet rakastavat vapahtajaa, toiset 
uskonnonvapautta.

S U O M A L A I S E T  R A K ASTAVAT  vapautta. Vapauden ihanne nousee esille 
jokaisen suomalaisen puolueen periaateohjelmassa. Lähes kaikki yhteis-
kunnallisesti vaikuttavat organisaatiot, jopa vastakkaisista tavoitteistaan 
huolimatta, julistavat puolustavansa vapautta. AY-liikekin lupaa meille 
vapaiden valtakunnan. Niinpä on turvallista sanoa, hieman paradoksaa-
lisesti, että termiä vapaus käytetään liian vapaamielisesti. Filosofi Ludwig 
Wittgenstein totesi sanojen voivan kulua niin, että ne muuttuvat käyttö-
kelvottomiksi. On kuitenkin tärkeää, että vapaus-sana on sisällöllisesti 
merkittävä.

Filosofisesti vapaus on moninainen käsite. Jotkut näkevät vapauden osa-
na ihmisen olemusta, toiset sosiaalisena konstruktiona. Osalle vapaus on 
jumalalta saatu kyky valita hyvän ja pahan välillä tai synnistä vapautumi-
nen, toisille taas tavoiteltava hyve tai arvoista arvokkain.

Ajatuspaja Libera on ilmoittanut tehtäväkseen edistää yksilönvapauksia ja 
vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Jotta organisaatio voi puolustaa vapautta, 
on sen ensin määriteltävä, miten sen käsittää vapauden. Tämä on tärkeää, 
sillä vapaus ei ole arvo muiden joukossa. Sen perustaminen on valtion 
ydintehtävä, ja siksi kaikki poliittiset kysymykset ovat pohjimmiltaan va-
pauskysymyksiä.
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Ajatuspaja Liberan varjobudjetti vuodelle 2021 peräänkuulutti keskuste-
lua valtion ydintehtävästä. Me kirjoittajat allekirjoitamme tämän keskus-
telunavauksen tärkeyden.

Kohdatessamme kriisejä, kuten pandemioita, on entistä tärkeämpää käy-
dä keskustelua valtion ydintehtävästä. Kun valtiovalta painii viheliäisten 
yhteiskunnallisten haasteiden kanssa, on syytä kerrata, mitkä oikeastaan 
ovat valtion vastuut ja mihin sen toiminnan rajat asetetaan. Siksi olemme 
kirjoittaneet pamfletin, jonka tarkoituksena on vastata tähän politiikan 
perustavanlaatuiseen kysymykseen.

 – Silva Mertsola, Mikael Lundqvist
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1.  J O H DA N TO

Poliittinen 
johdonmukaisuus

Politiikan arkipäivä on usein käytännönläheistä 
ongelmanratkaisua. Politiikan ammattilaiset viettävät viikkonsa 

vastaamalla asiakysymyksiin, rakentamalla yhteistyötä ja 
etsimällä kompromisseja. Periaatteellinen itsetutkiskelu jää 

helposti taka-alalle, kun elämä on tulipalojen sammuttamista 
ja seuraavan kuun gallupiin varautumista. Silti poliittinen 

johdonmukaisuus edellyttää periaattellista pohdintaa. 

L I I A N P I T K Ä L L E  viety osaoptimointi on kuitenkin osasyy siihen, että suo-
malaiset poliitikot eivät aina tee kovinkaan johdonmukaista politiikkaa. 
Kun politiikassa keskitytään siihen, miten asiat saadaan toimimaan, unoh-
detaan usein pohtia, miksi asioiden tulee toimia tietyllä tavalla.

Etenkin liberaaleiksi itsensä määrittelevillä toimijoilla on usein vaikeuksia 
sanoittaa oman politiikkansa arvopohjaa. Julkiseen keskusteluun osallis-
tutaan usein taloudelliset reunaehdot edellä. Liberaalit yhteiskunnalliset 
vaikuttajat tietävät, että talouskasvu edellyttää vastuullista talouspolitiik-
kaa – mutta miksi talouden pitää kasvaa? Talouden kasvu ei ole itseisarvo, 
vaan sen avulla saavutetaan jotain muuta – mutta mitä?

“Talouden on kasvettava, jotta valtio voi hoitaa tehtävänsä!”, vastaavat li-
beraalit. Mutta mikä on valtion ydintehtävä?

“Kansalaisten turvallisuuden takaaminen!” tai “Kansalaisten hyvinvoin-
nin maksimoiminen!”, vastaavat liberaalit, paljastaen sisäiset ristiriitansa.
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Poliittinen johdonmukaisuus edellyttää, että poliittisilla toimijoilla on 
selkeä kuva perustavanlaatuisista arvokysymyksistä, kuten siitä, mikä 
valtion ydintehtävä on. Esitämme tässä pamfletissa oman vastauksemme 
tähän kysymykseen. Valtion ydintehtävä on taata ihmisten vapaus. Siksi 
uskallamme väittää, että kaikki poliittisen kysymykset ovat pohjimmiltaan 
vapauskysymyksiä.

Tämän liberaalin poliittisen ajatuksen ytimessä on käsitys siitä, että yksilöt 
ovat kykeneviä ajattelemaan itse ja tietävät siksi muita ihmisiä ja valtiota 
paremmin, mikä on heille parasta.

Koska yksilöillä on kyky itse tehdä valintoja, ei valtion tule puuttua yksi-
löiden vapauteen ilman painavia ja johdonmukaisia perusteluita. Onkin 
huolestuttavaa, kuinka usein suomalaiset liberaaleiksi itsensä tituleeraavat 
toimijat hylkäävät yksilönvapauden, joka on liberaalin aatteen peruspilari.

Esimerkki tästä löytyy perhevapaauudistusta koskevasta keskustelusta. 
Useat liberaaleiksi itsensä mieltävät poliitikot puoltavat korvamerkittyjä 
perhevapaita, vaikka niillä asetetaan kollektivistinen tavoite yksilönvapau-
den edelle. Jos he käsittelisivät tätä kysymystä aatteellisesti johdonmukaises-
ti, eivät he kannattaisi uudistusta, jolla edistetään lopputulosten tasa-arvoa 
tai kokonaistaloudellista hyötyä yksilönvapauden kustannuksella.

Poliittinen pragmatismi, eli tässä yksittäisessä tapauksessa pitkälti kaupun-
kilaisten äänestäjien miellyttäminen, on johtanut linjaukseen, joka ei ole 
linjassa liberaalin ihmiskäsityksen kanssa. Tämä johtaa kysymykseen siitä, 
onko liberaaleille selvää, mille arvopohjalle he rakentavat politiikkaansa?

Jotta liberaalit toimijat pystyvät tekemään aatteellisesti johdonmukaista 
politiikkaa, on heidän palattava politiikan peruskysymysten ääreen. Niin-
pä esitämme tässä pamfletissa vastausehdotuksemme seuraaviin kysymyk-
siin; Mikä on valtion ydintehtävä? Mitä on vapaus? Miten valtion ja sen 
lakien tuoma pakko voidaan oikeuttaa? Mihin tarvitsemme valtiota, vai 
tarvitsemmeko mihinkään?

Tulemme huomaamaan, että vastaukset näihin kysymyksiin kietoutuvat 
tiiviisti toisiinsa. Aloitamme siksi siitä, miksi valtion ydintehtävä on nimen-
omaan vapauden – ei turvallisuuden tai hyvinvoinnin – perustaminen.
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2 .

Valtion ydin-
tehtävän ei 

tule perustua 
turvallisuuteen 

eikä hyvinvoinnin 
edistämiseen

Suomen valtio on ottanut hoitaakseen valtavan määrän tehtäviä. 
Niillä pyritään pitkälti turvaamaan perustuslaissa määritellyt 
perusoikeudet, joihin kuuluvat muun muassa yhdenvertaisuus, 

sivistykselliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet sekä 
henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. 

Suomen julkinen valta turvaa näiden toteutumisen säätämällä 
lakeja, joiden nojalla tuotetaan julkisia palveluita, hoidetaan 

valtiontaloutta ja johdetaan Suomen ulkopolitiikkaa.

P E RU ST U S L A I N AV U L L A  voimme tunnistaa Suomen valtion tehtäviä. Ne 
eivät kuitenkaan ole sama asia kuin valtion ydintehtävä. Tarkoitamme 
ydintehtävällä valtion olemassaolon tarkoitusta. Teoreettisempi termi tälle 
on valtion legitimiteetin perusta, eli se periaate, jonka nojalla kansalaiset 
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hyväksyvät valtion lainsäädäntövallan ja alistuvat sille. Valtion kaiken 
lainsäädännön, palvelujen, budjettiratkaisujen ja ulkopoliittisten päätös-
ten tulee perustua sille ydintehtävälle, joka suo valtiolle kansalaistensa 
hyväksynnän. Jos valtio luo lainsäädäntöä, joka ei toteuta tätä valtion pe-
rimmäistä tehtävää, se ylittää kansalaistensa sille suomat valtuudet.

Päivänpolitiikka on pitkälti neuvottelemista valtion eri tehtävien keski-
näisestä tärkeysjärjestyksestä. 2020-luvulla moni kokee, että esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on modernin valtion tärkein teh-
tävä. Valtion ydintehtävä säilyy kuitenkin muuttumattomana, vaikka päi-
vänpolttavat kysymykset ja muiden tehtävien tärkeysjärjestys ajan mukana 
vaihtuisivatkin.

Turvallisuus on tunne, eikä sen 
takaaminen siksi voi olla valtion 
ydintehtävä
Ilmastonmuutoksesta puhutaan aikamme vakavimpana turvallisuusuh-
kana. Sen seurauksena elinolosuhteet ympäri maailmaa ovat vaarassa 
muuttua sietämättömiksi ja johtaa jo ennen sitä geopoliittisiin jännittei-
siin, uudenlaisiin terveysuhkiin ja inhimilliseen kärsimykseen. Ilmaston-
muutoksen ratkaisu nähdään tästä syystä edellytyksenä sille, että valtiot 
voivat taata ihmisten turvallisuuden.

Monet poliittiset ajattelijat ja toimijat filosofi Thomas Hobbesin (1588-
1679) jälkeen ovatkin nähneet juuri turvallisuuden takaamisen valtion 
ydintehtävänä. Hobbes oli yhteiskuntasopimusteoreetikko. Hän puhui 
luonnontilasta viitaten teoreettiseen tilaan “ennen” tai ilman poliittisia 
instituutiota ja valtion interventiota ihmisten elämiin. Hobbesin mukaan 
ihminen luopuu osasta vapauttaan vapaaehtoisesti ja alistuu valtiolle, sil-
lä ilman valtiota ihmiset olisivat toisilleen jatkuva turvallisuusuhka. Val-
tion legitimiteetin perusta ja ydintehtävä on siis hobbelaisittain nähtynä 
turvallisuuden takaaminen, joka vapauttaa ihmiset jatkuvasta “kaikkien 
sodasta kaikkia vastaan”.

Mutta mitä tarkoittaa turvallisuus? Ihmiset kokevat turvattomuutta eri 
syistä ja päättäjät tekevät turvallisuuspolitiikkaa erilaisista lähtökohdista. 
Jotkut kokevat ilmastonmuutoksen aikamme suurimpana turvallisuusuh-
kana. Muille suurin uhka on monikulttuurisuus. Puolustusministeriön 
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arvion mukaan hävittäjähankinnat ovat oleellinen osa suomalaisten 
turvallisuuden takaamista, vaikka osa poliitikoista vastustaa niitä, eikä 
asia näytä juuri kiinnostavan kansalaisia. Kansainvälisessä politiikassa 
on puoli vuosisataa väitelty siitä, olivatko ydinaseet turvallisuusuhka vai 
turvallisuustekijä kylmän sodan aikana.

Turvallisuus on siis subjektiivinen käsite, jota on vaikea mitata. Kööpenha-
minan koulukunnan uraauurtavan kriittisen turvallisuusteorian mukaan 
turvallisuus määritellään sosiaalisessa kanssakäymisessä. Pahimmassa 
tapauksessa turvallisuuden uudelleen määrittely tapahtuu niin sanotun 
turvallistamisen kautta. Turvallistamisessa uhkaavaksi luokiteltu asia 
voidaan siirtää poliittisen agendan ulkopuolelle hätäpolitiikan piiriin. 
Hätäpolitiikassa voidaan tehdä liberaaleista demokraattisista periaatteista 
poikkeavia toimia, sillä turvallisuuteen vetoamista on poliittisesti vaikea 
vastustaa. Kun turvallisuuden takaaminen nähdään valtion perimmäise-
nä tehtävänä, voi valtio sen nimissä legitimoida epädemokraattisiakin toi-
menpiteitä. Näin on historiassa aloitettu sotia ja poljettu ihmisoikeuksia.

Tässä ajassa esimerkiksi koronaviruspandemian torjunta siirrettiin pikai-
sesti pois poliittisen keskustelun areenalta hätäpolitiikan piiriin, jonka 
seurauksena ihmiset ympäri maailman menettivät perustavanlaatuisia 
vapauksia.

Pidemmän aikavälin ongelmasta eli ilmastonmuutoksen torjunnasta 
käydään usein keskustelua sellaiseen sävyyn, että jos nykyiset hitaat ja 
demokraattiset järjestelmät eivät pysty ongelmaa ratkaisemaan, on ongel-
manratkaisua varten annettava jollekin julkisen vallan taholle ehdotonta 
valtaa. Valtion perimmäinen tehtävä ei tästä syystä voi olla yksilöiden 
omakohtaisista tulkinnoista riippuva asia, kuten turvallisuuden tunteen 
tyydyttäminen, sillä turvallisuuden nimissä voidaan legitimoida mitä epä-
demokraattisimpia tekoja. Pandemioiden ja ilmastonmuutoksen vastaisen 
työn keskiössä on oltava vapauden takaaminen.

Hyvinvoinnin maksimointi on yksilön 
valinta, ei valtion tehtävä

Hyvinvointi ja valtio ovat Suomessa erottamaton sanapari. Ei siis ole ihme, 
että suomalaisessa hyvinvointivaltiossa moni poliittinen toimija näkee hy-
vinvoinnin maksimoimisen valtion tärkeimpänä tehtävänä. Esimerkiksi 



16

EU-puheenjohtajuuskaudellaan nykyinen hallitus pyrki tuomaan niin 
sanottua hyvinvointitaloutta unionin agendalle, sillä heidän mukaansa 
“ihmisten hyvinvointi on yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista ja euroop-
palaisten yhteiskuntien arvovalinta”.

Mutta mitä tarkoittaa hyvinvointi? Hyvinvointia määritellään ja mita-
taan hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Index of Sustainable Economic Welfare 
(ISEW) sekä sen kehittyneempi versio Genuine Progress Indicator (GPI) 
pyrkivät mittaamaan kuluttajan kokemaa hyvinvointia. National Accounts 
of  Well-being (NAWB) taas pyrkii selvittämään eurooppalaisten koke-
musta omasta hyvinvoinnistaan. Näistä kaksi ensimmäistä määrittelevät 
hyvinvoinnin useiden objektiivisten indikaattorien, kuten painotetun ku-
lutuksen, kotitaloustöiden, koulutuksen, ympäristön tilan sekä pääoman 
nettokasvun summana. NAWB-tutkimus taas mittaa subjektiivista hyvin-
vointia kyselytutkimuksella, jossa hyvinvoinnin indikaattoreina nähdään 
muun muassa hyvä itsetunto, optimismi, aktiivinen elämäntyyli ja kan-
nustavat ihmissuhteet.

Hyvinvointia lisäävien politiikkatoimien perustamista tämän tyyppisiin 
tutkimuksiin voi pitää hyvin ongelmallisena. Tämä saattaa kuulostaa 
epäsympaattiselta, sillä mikä olisikaan jalompaa kuin hyvinvoinnin mak-
simoiminen?

Valtion ei kuitenkaan pidä päättää kansalaistensa puolesta mitä hyvin-
vointi on ja miten se tulisi määritellä. Hyvinvointi on subjektiivista. Yh-
delle se tarkoittaa valvomista punaviinilasi ja dekkari kädessä, jollekin 
toiselle terveellisiä elämäntapoja ja vapaa-aikaa. Kolmas taas on valmis 
uhraamaan vapaa-aikansa, fyysisen terveytensä ja ihmissuhteensa voidak-
seen rakentaa itselleen merkityksellisen uran. Subjektiivinen hyvinvointi 
ei siis voi olla pätevä mittari mittaamaan valtion onnistumista. Tietynlai-
sen hyvinvoinnin edistäminen saattaa jopa lisätä joidenkin ihmisten pa-
hoinvointia. Esimerkiksi perheen perustaminen on keskimäärin asia, joka 
pitkällä aikavälillä lisää ihmisten koettua hyvinvointia. Valtio ei kuiten-
kaan voi määritellä perhettä osaksi hyvinvoinnin käsitettä, sillä monelle 
vapaaehtoinen lapsettomuus on hyvinvoinnin edellytys.

Ehdotammekin, että jättäisimme antiikin ja keskiajan filosofien keskeiset 
yhteiskunnalliset kysymyksenasettelut – “minkälainen on hyvä elämä?” tai 
“mikä tekee ihmiset onnelliseksi?” – ja hyväksyisimme sen, että ihmisillä 
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on näistä hyvin erilaisia näkemyksiä. Kukaan ei voi kannustaa ketään ole-
maan onnellinen jonkun muun asettamien kriteerien perusteella. Niinpä 
myös valtion tulisi olla neutraali sen suhteen, mitä hyvä tai onnellinen 
elämä sisältää.

Kun olemme hyväksyneet tämän, voimme siirtyä pohtimaan, miten ih-
misten, joilla on erilaisia käsityksiä turvallisesta ja hyvästä elämästä, on 
eriäväisyyksistään huolimatta mahdollista elää yhdessä.
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3. 

Valtion 
ydintehtävä on 
taata jokaisen 
vapaus riippu-
mattomuutena 

mielivallasta

Lyhyesti Kantin käytännöllisestä 
filosofiasta

Preussilaista valistusajan filosofia Immanuel Kantia (1724–1804) ei aina 
luetella keskeisimpien klassisten poliittisten teoreetikoiden kaanonin, 
Aristoteleen, Hobbesin, Locken, Rousseaun, Millin ja kumppaneiden 
joukkoon. Hänen ajattelunsa on kuitenkin liberaalin aatteen kulmakiviä, 
ja hänen teoksensa tarjoavat meille johdonmukaisen tavan käsitellä kysy-
mystä valtion ydintehtävästä.

Kant-tutkimus tekee selkeän jaottelun Kantin moraalifilosofian ja poliit-
tisen filosofian välille. Näistä nimenomaan politiikan filosofian tutkimus 
on kokenut renessanssin viime vuosikymmeninä. Tämä jako on selkeim-
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min havaittavissa Kantin vuonna 1797 julkaistussa Die Metaphysik der 
Sitten- teoksessa. Teos, joka on Kantin käytännöllisen filosofian kulmaki-
viä, jakautuu kahteen pääosaan: Rechtslehreen ja Tugendlehreen. Näistä 
kahdesta Rechtslehre, eli oikeusoppi, suuntautuu pääasiallisesti politiikan 
ajatteluun ja käsittelee klassisia poliittisia kysymyksiä.

Tämän jaottelun myötä löydämme myös Kantin jaon sisäiseen ja ulkoi-
seen vapauskäsitteeseen. Kun puhumme vapauden perustamisesta valtion 
ydintehtävänä puhumme nimenomaan Kantin ulkoisesta vapauskäsit-
teestä, joka on oikeusopin ytimessä, sillä se koskee yhteiskunnallista ja 
poliittista vapautta ja julkista oikeutta. Ulkoisessa vapauden käsitteessä ja 
oikeusopissa onkin paljolti kyse siitä, miten intersubjektiivisen moninai-
suuden keskinäisiä suhteita tulee määritellä ja säädellä. Käsitteellä inter-
subjektiivinen moninaisuus viittaamme tässä yhteisöön, jonka jäsenillä 
on erilaisia, toisistaan poikkeavia elämänkatsomuksellisia uskomuksia 
ja preferenssejä, ja jonka jäsenet ja jäsenten teot ja ajatukset väistämättä 
vaikuttavat toisiinsa. Samalla ulkoinen vapauden käsite käsittelee sitä, 
minkälainen tulee olla pakottavan valtiovallan suhde subjekteihinsa, eli 
kansalaisiin. Niinpä keskeinen poliittinen kysymys on: minkälainen on 
yksilöiden suhde toisiinsa ja yhteisöön?

Kantin sisäinen vapauskäsite puolestaan koskee ihmisen moraalin autono-
miaa ja velvollisuusetiikkaa, jonka kulmakivi on kuuluisa kategorinen im-
peratiivi – ohjenuora, jonka avulla yksilöt voivat punnita moraalisia valin-
tojaan. Velvollisuusetiikassa on siis kyse yksilön moraalisesta toiminnasta.

Oikeusopin eli poliittisen filosofian avulla löydämme vastausehdotuksia 
keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten “mikä on valtion tehtä-
vä?”, ”ovatko valtion pakottavat lait legitiimejä ja jos ovat, niin miksi?”, 
“miksi ihmisellä on oikeus vapauteen?” ja “mitä vapaus on?”, ja “minkälai-
nen yksilöiden suhde yhteisöön tulee olla?”. Tässä pamfletissa keskitymme 
ulkoisen vapauden käsitteeseen, sillä se koskee ihmisten välisiä lakeja niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Emme siis tule käsittelemään 
velvollisuusetiikkaa, emmekä juurikaan käsittele Kantin kosmopolitismia 
tai ajatuksia rauhasta.

Vastaamalla yllä esitettyihin kysymyksiin Kant muodostaa teorian valtion 
tehtävästä ja määrittelee vapauskäsitteen, joka rakentuu johdonmukaisesti 
hänen ihmiskäsitykselleen. Näistä voimme puolestaan johtaa argumentin 
valtion tuottaman rajoitetun pakon sekä sääntöperustaisen kansainvälisen 
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järjestelmän puolesta. Kantilainen vapauskäsite on näin ollen enemmän 
kuin määritelmä; se on poliittisen järjestelmän kivijalka.

Vapaudesta ja valtion ydintehtävästä

Havainto yhteiskunnasta intersubjektiivisena moninaisuutena on Kantin 
politiikan teorian ytimessä. Meistä on moneksi, ja mieltymyksiä on yhtä 
monta kuin on ihmisiä. Siten myös valtion tulisi olla neutraali sen suhteen, 
mitä hyvä tai onnellinen elämä kullekin sisältää, esimerkiksi sukupuoleen, 
ikään, etnisyyteen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin 
ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. Emme kuitenkaan 
voi välttyä siltä, että vaikutamme teoillamme toisiimme eläessämme maa-
pallolla, joka on tilallisesti rajallinen. Tämän takia tarvitsemme julkisen 
oikeusjärjestelmän.

Kantilaisen ajattelun mukaan vastaus kysymykseen valtion ydintehtävästä 
on selkeä: se ei ole hyvinvoinnin maksimoiminen tai hyödyn tuottaminen, 
vaan valtion tehtävä on ihmisten yhdenvertaisen vapauden takaaminen. 
Kant määrittelee vapauden yhdenvertaisena riippumattomuutena toisten 
mielivaltaisesta tahdosta ja alleviivaa, että vapaus on kunkin ihmisen ja-
kamaton ja samalla ainoa synnynnäinen oikeus.

Tämänkaltainen määritelmä vapaudesta synnynnäisenä oikeutena eroaa 
huomattavasti niistä vapauskäsitteistä, joihin törmäämme suomalaisessa 
poliittisessa keskustelussa ja kulttuurissa. Esimerkiksi Vihreän liiton vuon-
na 2012 hyväksymän periaateohjelman mukaan vapaus “lisää onnellisuut-
ta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja 
osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin”. Samankaltainen hyötyä 
korostava näkemys toistuu usein talouspoliittisessa keskustelussa, jossa va-
paus nähdään ja perustellaan työkaluna, jonka avulla luodaan esimerkiksi 
talouskasvua tai työpaikkoja. Näiden vapauskäsitteiden mukaan vapaus ja 
sen arvo ovat välineellisiä.

Vapautta ja sen oletettua arvoa ei kuitenkaan tule tarkastella välineelli-
sesti. Jos toimimme niin, voimme yhtä hyvin korvata vapauden jollakin 
toisella periaatteella, joka mahdollisesti tuottaisi tehokkaammin jotain 
vallanpitäjien määrittelemää päämäärää. Vallan keskittäminen diktaat-
torille voisi esimerkiksi johtaa nykyistä huomattavasti tehokkaampaan 
ilmastopolitiikkaan tai työllisyyspolitiikkaan. Välineellisen tarkastelun 
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sijaan vapaus tulee nähdä oikeutena, jota ei saa sortaa. Vapauden tulee 
ohjata valtiovallan säätämiä lakeja ja niiden tuomaa pakkoa. Toisaalta 
poliittisen auktoriteetin tuoma pakko toimii myös vapauden perustana. 
Tämä saattaa kuulostaa nurinkuriselta, mutta pakko ja vapaus ovat saman 
kolikon kaksi puolta.

Mikään rationaalisen päättelyn tuloksena saatava oikeus ei ole kovinkaan 
hyödyllinen, ellei ole toimijaa, joka toteuttaa sitä käytännössä. Toimijan 
tulee olla poliittinen auktoriteetti, eli tässä tapauksessa valtio, joka perus-
tuu perustuslakiin. Valtion laeista tulee päättää yhteisen tahdon nojalla 
niiden, joita lait koskevat. Yhdessä sovittujen, kaikkia koskevien pakotta-
vien lakien avulla valtio toimii siten kansalaistensa vapauden perustana.

Historia on karusti osoittanut, että ihmiset ovat järkensä käyttämisen lisäk-
si kykeneviä kohtelemaan toisiaan mitä julmimmin tavoin. Vaikka oikeus 
vapauteen ei perustu empiirisiin havaintoihin, kuten historian kulkuun, 
tarvitsemme tästäkin syystä toimijan, joka estää ihmisiä käyttäytymistä 
mielivaltaisesti.

Kantilainen ymmärrys ulkoisesta vapaudesta poikkeaa myös huomatta-
vasti esimerkiksi kokoomuksen sisäistämästä ajatuksesta, jonka mukaan 
ihminen on vapaa, kun hänen toimintansa on vapaata ulkoisista esteistä. 
“Esteiden poistaminen” toistuu puolueen päämääränä läpi sen poliittisten 
linjausten. Tämä kokoomuksen niin sanottu negatiivinen vapauskäsitys 
on ristiriidassa esimerkiksi pakottavien lakien olemassaolon kanssa.

Kokoomuslainen vapauskäsite muistuttaa Hobbesin vapauskäsitettä. Hob-
bes inspiroitui luonnontieteistä sekä aikalaisensa, fyysikko Galileo Galilein 
ajatuksesta, jonka mukaan kaikki kappaleet ovat jatkuvasti liikkeessä, ellei 
jokin ulkoinen voima estä niitä liikkumasta.Hobbes sovelsi tätä fysiikan 
lakia ihmisiin ja yhteiskuntaan: ihminen olisi siten vapaa, kun ulkoiset 
tekijät eivät estä häntä. Toisin sanoen ihminen olisi täysin vapaa vain ja 
ainoastaan niin sanotussa luonnontilassa ilman poliittisia instituutioita, 
joiden tuottama pakko ja mahdolliset ulkoiset esteet estävät vapauden to-
teutumista.

Negatiivisen vapauskäsitteen ongelmallisuutta voi havainnollistaa Hen-
rik Ibsenin Nukkekodin avulla, joskin kyseinen teos sijoittuu yksityisen 
kodin piiriin. Teos kuvaa Noran ja Torvaldin avioliittoa, jossa Torvald an-
taa Noralle täyden vapauden elää kuten parhaaksi näkee. Hobbesilaisen 
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negatiivisen vapauskäsitteen näkökulmasta Nora on vapaa, sillä kukaan 
ei estä häntä tekemästä mitä hän haluaa. Nora on kuitenkin riippuvainen 
Torvaldista, joka pystyisi minä hetkenä hyvänsä viemään vaimoltaan tälle 
suomansa näennäisen vapauden. Ulkoisen pakon poissaolo ei siis takaa 
vapautta. Todellinen vapaus edellyttää, että ihminen on esimerkiksi talou-
dellisesti riippumaton muiden hyväntahtoisuudesta. Tämä logiikka pätee 
myös yhteiskunnallisella tasolla.

Käyttämässämme vapauskäsitteessä ei siis ole kyse ulkoisista tai sisäisistä 
esteistä. Kyse on ihmisten välisistä suhteista, eli ihmisten asemasta toisiin-
sa ja toisaalta myös valtiovaltaan. Näissä suhteista pitää päteä yhdenver-
tainen vapaus.

Oikeudesta vapauteen ja holhoavasta, 
despoottisesta valtiosta

Ihmisillä on silkan ihmisyytensä nojalla oikeus vapauteen eli yhtäläiseen 
riippumattomuuteen toisten mielivaltaisesta tahdosta. Oikeus vapauteen 
on universaali, se pätee kaikkiin. Tämä perustuu havaintoon, jonka mu-
kaan kukin ihminen itse kykenee järkevään ajatteluun. Havaintoa ei voi 
kiistää tuottamatta niin sanottua performatiivista kontradiktiota, sillä 
kyseenalaistamalla kykymme itsenäiseen ajatteluun havainnollistamme 
väitteen totuudenmukaisuuden. Jos hyväksymme oman kykymme aja-
tella itsenäisesti, on meidän kohdeltava muita ihmisiä toimijoina, jotka 
kykenevät samaan. Näin emme voi kiistää muilta oikeuksia, joita suomme 
itsellemme.

Ajattelun myötä ihminen kykenee asettamaan itselleen päämääriä, joita 
hän voi tavoitella, sikäli että ne ovat yhteensovitettavissa kaikkien muiden 
vapauden kanssa universaalien lakien asettamien reunaehtojen puitteissa. 

Emme välttämättä aina toimi rationaalisesti, esimerkiksi maksimoidak-
semme taloudellisia tai muita hyötyjä, mutta kykenemme järkemme 
avulla jäsentämään havaintojamme ja olemaan tietoisia itsestämme oman 
mielemme subjekteina. Jokainen terve ihminen voi toisin sanoen asettaa 
itselleen tietoisia tavoitteita ja toimia tai jättää toimimatta tavoitteidensa 
saavuttamiseksi. Allekirjoittaessamme tämän ihmiskäsityksen, siitä seu-
raa, että kukaan muu kuin ihminen itse ei voi arvottaa, mitkä asiat ovat 
hänelle parhaaksi ja mitä tavoitteita hänen tulee seurata. Ei edes valtio.
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Kantin mukaan valtio, joka pyrkii maksimoimaan kansalaistensa hyvin-
vointia ja täten asettamaan kansalaisilleen tavoitteita heidän puolestaan, 
esimerkiksi kasvattamalla yksilöiden itsetuntoa, optimismia, fyysistä ak-
tiivisuutta ja kannustavia ihmissuhteita, onkin määritelmällisesti ja mitä 
suuremmassa määrin holhoava valtio. Holhoaminen siis tarkoittaa, että 
valtio asettaa tavoitteita kansalaisilleen heidän puolestaan. Määrittelemäl-
lä kansalaisten puolesta, minkälainen elämä on tavoittelemisen arvois-
ta, valtio tuuppaa kansalaisiaan elämään tietynlaista elämää, eikä siten 
kunnioita elämänkatsomusten moninaisuutta eikä ihmisten kykyä asettaa 
päämääriä itselleen.

Holhoaminen ei ole pelkästään moraalisesti arveluttavaa, vaan despotis-
min pahin mahdollinen muoto: holhoava valtio, samoin kuin holhoava 
vanhempi, pidättää itsellään oikeuden mitätöidä kansalaisensa (tai lap-
sensa) mieltymykset ja tavoitteet, ja riistää täten holhottavalta itsemäärää-
misoikeuden ja vapauden. Esimerkiksi valtio, joka vie aikuisilta oikeuden 
jakaa vanhempainvapaat kuten he parhaaksi näkevät, harjoittaa holhoa-
vaa politiikkaa määrittämällä perheiden puolesta, millaista toivottava 
perhe-elämä on.

Kantilaisen ihmiskäsityksen paikka länsimaisissa yhteiskunnissa on kiis-
taton. Esimerkiksi oikeusjärjestelmämme nojaa ajatukseen, jonka mukaan 
kaikki terveet täysi-ikäiset ovat vastuussa omista teoistaan. Jos ihminen 
päättää rikkoa lakia, hän ansaitsee lain määräämän rangaistuksen rik-
komuksestaan. Mikäli omaksuisimme vapaan tahdon ja ajattelukyvyn 
sijasta deterministisen ihmiskäsityksen, jonka mukaan ihmisen ajattelu 
ja toiminta esimerkiksi olisi täysin riippuvainen vallitsevista olosuhteista, 
emme voisi myöskään asettaa ihmistä oikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Jos katsomme, että ihminen rikkoo lakia esimerkiksi taustansa seuraukse-
na eikä omien valintojensa takia, hän ei ansaitse samaa rangaistusta kuin 
toisenlaisen taustan omaava ihminen. Jos jokaisen tekoja tarkastellaan 
suorana olosuhteiden tuotteena, eivät ihmiset enää ole yhdenvertaisia 
toistensa silmissä eivätkä lain edessä.

Vapauden ja pakon rajoista

Selkokielelle suomennettuna vapaus on Kantin mukaan ihmisten tasaver-
taista riippumattomuutta muiden mielivaltaisesta tahdosta. Vapaus siis 
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toteutuu tai on toteutumatta yksilöiden välisissä suhteissa eikä esimerkiksi 
sisäisenä tunteena. Tämä tarkoittaa, että vapaus edellyttää valtiota ja sen 
toimeenpanemia pakottavia lakeja, sillä muuten ihmiset rajoittavat tois-
tensa ”luonnollista” vapautta mielivaltaisesti.

Tämä teoria ei eksplisiittisesti anna yksityiskohtaista ohjetta siitä, mitä 
kaikkea lakien tulee sisältää tai mitä oikeuksia niiden tulee taata. Pikem-
minkin se tarjoaa meille periaatteen, jonka voi yksinkertaisimmillaan ki-
teyttää näin: luonnollista, rajatonta vapautta saa rajoittaa vain vapauden, 
eli yhdenvertaisen mielivallasta riippumattomuuden vuoksi. Tätä periaa-
tetta valtaapitävien tulee kunnioittaa säätäessään lakeja, mikäli he eivät 
pyri olemaan holhoavia vapaudenriistäjiä.

Kun pohdimme jonkun lain oikeudenmukaisuutta ja yhteen sopivuutta 
vapauden kanssa, meidän ei tule kysyä merkitseekö laki pakkoa tai ra-
joittaako se jonkin tavoitteen toteutumista. Meidän tulee sen sijaan kysyä, 
onko laki välttämätön kaikkien kansalaisten yhdenvertaisen vapauden 
toteutumiseksi tai yhteensovitettavissa kaikkien kansalaisten yhdenver-
taisen vapauden kanssa.

Sekä Kant että Hobbes etsivät vastausta kysymykseen valtion ydintehtä-
västä ajatuskokeella luonnontilasta, vaikka Kantin määrittelemiseen sopi-
musteoreetikkona onkin syytä suhtautua varauksellisesti.Kantin mukaan 
ihmisen oikeus vapauteen ei voi toteutua luonnontilassa. Ilman lakeja ei 
voida oikeudenmukaisesti rangaista esimerkiksi varkaita, eikä luonnon-
tilassa siten ole omaisuuden suojaa paitsi silloin, kun yksilö itse kykenee 
suojelemaan omaisuuttaan. Niinpä lakien ja niiden tuoman pakon tehtävä 
on toimia esteenä vapauden estämistä vastaan, kuten Kant asian kuului-
sasti kiteytti.

On tärkeää painottaa, että valtion asettamalle pakolle on tarkkaan määri-
tellyt rajat. Lakien tulee siksi olla luonteeltaan sen kaltaisia, että ne joko 
ovat välttämättömiä vapauden itsensä vuoksi tai yhteensovitettavissa 
kunkin tasavertaisen riippumattomuuden kanssa. Niinpä meidän oikeut-
tamme vapauteen rikotaan, jos joudumme pakon alaiseksi muun kuin 
tasavertaisen vapauden toteutumisen vuoksi.

Valtio ja laki voidaan nähdä synonyymeinä. Valtio on kokonaisuus, insti-
tuutio, joka takaa lain toimeenpanon ja siten vapauden toteutumisen. Juu-
ri tästä koostuu valtion legitimiteetin ydin: valtio ja sen luoma pakko ovat 
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legitiimejä, sillä ilman valtion luomaa pakkoa ihmiset ovat laittomassa, 
anarkistisessa tilassa, ja oikeus yhtäläiseen riippumattomuuteen toistensa 
mielivallasta ei voi toteutua. Lakien tulee tosin kunnioittaa kunkin yhtä-
läistä vapautta ja olla sen kaltaisia, että kukin yksilö voisi niihin järkensä 
perusteella suostua – tässä on siis kyse muun muassa sananvapauteen 
nojaavasta yhteiskunnallisesta deliberatiivisesta prosessista ja oikeuden-
mukaisista vaaleista.

Yhteenveto: kansalaisten vapautta 
kunnioittavan politiikan periaatteet

Valitsemalla tässä kappaleessa esitellyn vapauskäsitteen poliittisen pohdis-
kelun perustaksi, voimme tunnistaa kolme periaatetta, joiden tulee ohjata 
kaikkea poliittista toimintaa.

Ensinnäkin valtion on kunnioitettava yhteiskunnan moninaisuutta. Va-
paassa valtiossa ihmisillä on toisistaan poikkeavia ja keskenään ristirii-
taisiakin uskonnollisia, filosofisia, kulttuurillisia, esteettisiä ja moraalisia 
näkemyksiä ja mieltymyksiä. Jotakuta kiinnostaa renessanssin kuvataide, 
toista amerikkalaiset autot, kolmatta ydinperheensä mökin kunnostami-
nen. Yhteiskunnan moninaisuus korostuu entisestään aikana, jona ihmis-
ten, ideoiden, hyödykkeiden ja tiedon liikkuvuus ei tunne rajoja.

Toiseksi valtion on oltava neutraali hyvän elämän suhteen. Valtion ei tule 
määritellä kansalaistensa puolesta mikä elämän tarkoitus on tai mitä 
päämääriä kansalaisten tulee tavoitella. Moniarvoisessa yhteiskunnassa 
ihmisillä on eri tavoitteita, eikä valtion tule ottaa näihin millään tavalla 
kantaa tai asettaa tiettyjä päämääriä etusijalle. Ei edes vedoten mahdolli-
seen demokraattiseen enemmistöön.

Kansalaisia ei tule nähdä välineinä (kuten synnyttäjinä tai veronmaksa-
jina), joiden avulla päästään yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Ihmiset ovat 
aina päämääriä itsessään, eivät välineitä vallanpitäjien tavoitteiden tai ide-
aalien saavuttamiseksi. Ihmisiä ei siten tule kohdella pelkkinä välineinä. 
Valtiolla ja sen ylläpitämisellä on sitäkin suurempi tehtävä kansalaisten 
vapauden perustajana.

Kolmanneksi valtion on kunnioitettava yksilöiden järkeä ja autonomiaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei valtion tule harjoittaa holhoamista – 
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vaikka valtiovallan edustajasta tuntuisikin siltä, että hän tietää yksilöitä 
paremmin, mikä kullekin yksilölle on hyvästä. Vallanpitäjät eivät siten saa 
sekaantua ihmisten elämään enempää kuin mitä tasavertaisen vapauden 
takaaminen vaatii.

Kun poliittinen päätöksentekijä seuraa näitä periaatteita, kunnioittaa hän 
kansalaisten oikeutta yhdenvertaiseen vapauteen ja toteuttaa aidosti libe-
raalia politiikkaa.
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4.

Vapautta 
kunnioittava 

politiikka 
käytännössä

Lähdimme liikkeelle toteamalla, että useat suomalaiset, 
liberaaliksi itsensä mieltävät poliittiset toimijat ovat hyviä 

puhumaan siitä, miten asiat saadaan toimimaan ja huonoja 
puhumaan siitä, miksi asioiden pitää toimia. Tämä poliittinen 

pragmatismi johtaa usein siihen, että näiden toimijoiden 
poliittiset ulostulot ovat sisäisesti ristiriitaisia.

TA RJ O S I M M E O N G E L M A N ratkaisuksi periaatteellista pohdintaa, eli vas-
tausten etsimistä politiikan perustavanlaatuiseen kysymykseen: mikä on 
valtion ydintehtävä? Vaikka intuitiivinen vastaus tähän kysymykseen 
usein löydetään turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralta, eivät nämä sub-
jektiiviset asiat voi olla valtion olemassaolon tarkoitus. Totesimme, että ih-
minen kykenee rationaaliseen päättelyyn ja on siksi oikeutettu vapauteen. 
Valtion ydintehtävä ja legitimiteetin perusta on vapauden perustaminen. 

Edellisessä kappaleessa esitettyä filosofista viitekehystä voidaan soveltaa 
poliittisiin kysymyksiin tavalla, joka tuo esille näiden kysymysten taustal-
la olevat arvovalinnat. Pyrimme seuraavaksi lyhyesti havainnollistamaan 
kantilaisen poliittisen filosofian perusperiaatteita sosiaaliturvan, ulkopo-
litiikan ja talouspolitiikan kautta.
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Esimerkki: Ei vapautta ilman sosiaaliturvaa

Verotuksen avulla rahoitettava sosiaaliturva on tiukasti sidoksis-
sa vapauteen. Keskustelu sosiaaliturvan ehdoista ja kattavuudesta 
saa liberaalia talouspolitiikkaa kannattavan usein näyttäytymään 
keskustelun pahiksena, vaikka hän intuitiivisesti allekirjoittaisi-
kin sen, että yhteiskunnassa huono-osaisista on huolehdittava. 
Osasyy tähän on, että kyseisten poliittisten toimijoiden argumentit 
sosiaaliturvan puolesta ovat usein heikohkot.

Mikäli valtio ei takaa perusturvaa ihmisille, jotka eivät kykene 
huolehtimaan omasta toimeentulostaan, jää tehtävä vapaaehtoi-
suuden piiriin. Amerikkalainen malli, jossa yhteiskunnan turva-
verkot rakentuvat enemmänkin kansalaisyhteiskunnan vapaaeh-
toistoiminnalle kuin valtion takaamalle kattavalle sosiaaliturvalle, 
tuntuu Suomesta katsoen vieraalta. Samaan aikaan sosialidemo-
kraattisen hyvinvointivaltion heikkoudeksi nimetään usein se, 
että hädän hetkellä ihmisen lähin omainen on viranomainen.

Vapaaehtoistoiminta tekee vähäosaiset riippuvaisiksi toisten ih-
misten hyväntahtoisuudesta. Tällainen sosiaaliturva voidaan 
periaatteessa milloin tahansa viedä ihmiseltä, joten se ei takaa 
hänen vapauttaan mielivallasta. Perustuslaissa taattu sosiaalitur-
va on siis edellytys sille, että valtio voi taata ihmisten vapauden. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että valtion on jossain määrin harjoi-
tettava varojen uudelleen jakamista, jotta se kykenee hoitamaan 
ydintehtävänsä. Tällainen redistribuutio ei kuitenkaan itsessään 
ole valtion tarkoitus, eikä verotus ole päämäärä sinänsä: sitä tulee 
harjoittaa vain ja ainoastaan siinä määrin, mitä vapauden toteut-
taminen vaatii. Verotuksella kustannettujen maltillisten tulonsiir-
tojen ja sosiaalietuuksien avulla taataan ihmisten tasavertainen 
riippumattomuus.

Kantilainen poliittinen filosofia auttaa meitä muodostamaan pe-
riaatteellisen argumentin sosiaaliturvan puolesta niin, että sen 
ytimessä on liberaalille aatteelle keskeinen vapauden ihanne. So-
siaaliturvan käsitteleminen kysymyksenä vapaudesta sanoittaa 
suhtautumista sosiaaliturvaan luontevin käsittein.
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Esimerkki: Julkisesta taloudesta sekä valtion suhteesta 
muihin valtioihin

Kantin filosofia tarjoaa johdonmukaisen perusteen sille, miksi 
valtion tulee harjoittaa vastuullista talouspolitiikkaa. Jos valtion 
tulee taata kansalaistensa vapaus riippumattomuutena, täytyy 
myös valtion itsensä olla riippumaton eli vapaa muiden ihmisten, 
tai tässä kontekstissa muiden valtioiden, mielivaltaisesta tahdosta. 
Mikäli valtio syystä tai toisesta ajautuu tilaan, jossa riippumaton 
toiminta kansainvälisellä kentällä on mahdotonta, se ei täytä pe-
rimmäistä tehtäväänsä kansalaistensa vapauden takaajana.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Keskinäisten riippuvuuksien 
talousjärjestelmässä talous on kansainvälistä. Tämä ei vapauden 
näkökulmasta ole ongelma, kunhan keskinäisriippuvuus pe-
rustuu säännöille, jotka pätevät myös käytännössä. Aivan kuten 
yksilöt voivat olla vapaita myös harjoittaessaan elinkeinotoimin-
taa, ovat valtiot vapaita, vaikka niiden toimeentulo edellyttääkin 
kansainvälistä kaupankäyntiä. Valtio menettää vapautensa vasta, 
kun siitä tulee riippuvainen muiden anteliaisuudesta tai hyvän-
tahtoisuudesta: mielivallasta. Huonosti hoidettu kansantalous voi 
pahimmassa tapauksessa ajaa valtion “Kreikan tielle”.

Kreikan 2010-luvun talouskriisi ja siitä seuranneet toimenpiteet 
ovat esimerkki tilanteesta, jossa valtio menetti riippumattomuu-
tensa. Kreikka ajoi itsensä tilanteeseen, jossa se oli riippuvainen 
Euroopan unionin maiden, Euroopan keskuspankin sekä Kan-
sainvälisen valuuttarahaston tahdosta. Tuolloin Kreikka ei täyttä-
nyt tehtäväänsä kansalaistensa vapauden takaajana.

Vastuullinen talouspolitiikka on perusedellytys valtion ja sen kan-
salaisten vapauden takaamiseksi. Vapaus ei näin ollen ole tapa 
edistää taloudellista päämäärää, kuten hyvinvointia, vaan julkisen 
talouden hoidon päämääränä tulee olla vapauden takaaminen.

Käsittelimme aiemmin kysymystä turvallisuudesta ja siitä, miten 
turvallisuuden tuottaminen ei itsessään voi olla valtion ydinteh-
tävä. Valtio ei saa tehdä politiikkaa turvallisuus ylimpänä periaat-
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teenaan. Oikeus vapauteen tosin implikoi, että valtion on hoidetta-
va suhteitaan toisiin valtioihin niin, että valtio pystyy suojelemaan 
kansalaistensa vapautta niin sisäisiä kuin ulkoisia uhkia vastaan. 
Tästä seuraa, että valtion tehtävälistaan kuuluu turvallisuudesta 
huolehtiminen, mutta ei turvallisuuden itsensä vuoksi, vaan pel-
kästään vapauden vuoksi.

Ajatellesamme vapautta riippumattomuutena mielivallasta onkin 
tärkeää alleviivata, että vapauden toteutuminen edellyttää, että 
niillä, joita säännöt koskevat, on mahdollisuus vaikuttaa sääntöi-
hin. Tämä pätee niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 
Niinpä vapautta puolustava valtio puolustaa sääntöpohjaista 
kansainvälistä järjestystä ja osallistuu sen sisällön kehittämiseen 
puolustaen näin kansalaisiaan muiden toimijoiden mielivallalta.
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5.  LO P U KS I :

Kansalaiset 
vapautensa 

vartijoina 

Näemme, että vallanpitäjien tulee vaalia valtion neutraliteettia, 
kunnioittaa yksilöiden moninaisuutta sekä toimia 

johdonmukaisesti kansalaistensa vapauden takaamiseksi.

VA I K K A  VA PAU D E N  takaaminen on perustuslain ja valtiovallan tehtävä, 
on samalla tärkeä muistaa, että instituutiot, joiden tehtävä on taata kan-
salaisten vapaus, edellyttävät myös panosta kansalaisilta itseltään. Insti-
tuutioiden ylläpito esimerkiksi edellyttää, että kansalaiset vaalivat niitä. 
Vapauden toteutuminen taas edellyttää kansalaisten aktiivista osallistu-
mista julkiseen keskusteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja vallanpitä-
jien kriittiseen arviointiin myös vaalien välisenä aikana.

Yhteiskunnallisten reformien ei tule tapahtua vallankumouksellisesti 
vaan asteittaisten, maltillisten uudistusten kautta. Uudistusten tulee olla 
sovitettavissa yhteen kunkin yhdenvertaisen vapauden kanssa, ja kansa-
laisten tulee käyttää sananvapauttaan julkisuudessa niiden ajamiseksi.

Onkin toivottavaa, että kansalaiset, joita lait pakottavat, osallistuvat ak-
tiivisesti, omaa kriittistä ajatteluaan hyödyntäen, yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun ohjatakseen päätöksentekoa. Kritiikillä ei tosin ole arvoa, ellei 
se pohjaudu johonkin normatiiviseen perustaan. Nykytilanteen kritisointi 
kritisoinnin vuoksi ei välttämättä ole kovinkaan hyödyllistä tai hedelmäl-
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listä, jos kritiikin esittäjällä ei ole perusteltua kantaa siihen, miten valtaa-
pitävien tulisi käyttää valtaansa ja miten asioiden tulisi olla.

Tarvitsemme siis jonkin kriteerin, johon voimme viitata arvostellessam-
me vallitsevia olosuhteita. Ilman normatiivista standardia emme voi to-
sissamme väittää, että tietyt lait tai poliittiset järjestelmät ovat parempia 
kuin toiset. Ehdotammekin tähän tarkoitukseen esittämäämme kantilaista 
oikeutta vapauteen.
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kinoita ja vapaata yhteiskuntaa. 

Sen toiminta koostuu tiedotus- ja 

julkaisutoiminnasta, tutkimustyös-

tä ja tapahtumien järjestämises-
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