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Saatteeksi 

 

”Vapaus on solidaarisuuden ja tasa-arvon ohella yksi Ranskan vallankumouksen 

ihanteista, joiden saavuttamiseksi on rakennettu sosialidemokraattista yhteis-

kuntaa. Viime vuosikymmeninä vapauden aate on kuitenkin liitetty ensisijaisesti 

oikeistoon, siinä missä sosialidemokraattien on katsottu keskittyvän liikaa raken-

teisiin ja järjestelmiin yksilöiden kustannuksella.  

Toteutuuko vapaus parhaiten markkinoiden ehdoilla? Kuinka paljon yksilöiden 

itsemääräämisoikeutta on sopivaa kaventaa sääntelyllä ja verotuksella yleisen 

hyvinvoinnin nimissä? Missä kulkee kultainen keskitie? Holhoaako hyvinvointi-

valtio, vai vapauttaako?”  

Tällaisten kysymysten saattelemana ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö julisti elo-

kuun lopulla 2015 yhdessä Työväen Sivistysliiton kanssa kaikille avoimen kirjoi-

tuskilpailun Sosialidemokratia vapausaatteena. Muoto oli yhtä vapaa kuin ajatus-

kin: osallistua saattoi niin runoilla, tarinoilla kuin tutkielman tyyppisillä esseillä.  

Tai sarjakuvalla, kuten tästä kilpailun satoa esittelevästä julkaisustakin käy ilmi. 

Saatiinpa mukaan yksi laulukin, ”Vapausaate-blues”, siististi nuotitettuna, muttei 

sentään demolevytyksenä. Kaikkiaan kirjoituksia tuli yli 30, joista jokaiselle 

osanottajalle lämmin kiitos.  

Kilpailusta kun oli kyse, niin palkintosijatkin piti teksteistä seuloa. Arvioivaan 

raatiin osallistuivat allekirjoittaneen lisäksi TSL:n puolelta puheenjohtaja, kan-

sanedustaja Ilkka Kantola sekä viestinnän asiantuntija ja Aikamerkki-

verkkojulkaisun vastaava toimittaja Merja Leskinen ajatuspajan muun henkilö-

kunnan antaessa taustatukea.  

Ensimmäiselle sijalle nousi Johannes Pihlajaniemi lukudraamallaan ”Ilmainen 

keskustelu”, toiseksi Antton Rönnholm tulevaisuuden perspektiivejä hahmotta-

valla otteella ja kolmanneksi Johannes Niemeläinen omakohtaisesta yleiseen au-

keavalla esseellään ”Ettei kenenkään tarvitse periä”. Aulis Kaarniolle päätimme 

myöntää sarjakuvastaan erikoismaininnan.  

Voittajia olkoot kaikki, jotka ottivat asiakseen pohtia asetettua kysymystä, sosia-

lidemokratiaa vapausaatteena. Jännityksellä jäämme odottamaan, millaiseen 

muotoon se jäsentyy SDP:n valmisteilla olevassa uudessa periaateohjelmassa.  

 

Helsingissä 9. helmikuuta 2016  

 

Mikko Majander  

Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja  
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Johannes Pihlajaniemi 

Ilmainen keskustelu 

Lounaskeskustelu pankkiiriliikkeen kabinetissa,  

osallistujina Pankkiiri, Professori ja Prekaari 

 

PANKKIIRI: Tervetuloa! Olen iloinen että hyväksyitte kutsuni, arvostan sitä to-

della. Olkaa hyvä ja istukaa. Eturuokana on crème de chou-fleur, mosaïque de cra-

be royal, petits pois et chou-fleur mariné au citron ja viininä champagne Taittinger 

Brut Réserve. Pyydän anteeksi ranskan ääntämystäni, siksi ehdotankin että 

otamme aluksi lasilliset keltaista leskeä, sehän tunnetusti parantaa monenlaisia 

epäkohtia. Skål! Kuten jo aiemmin kerroin, kutsuin teidät tänne koska te molem-

mat olette julkisuudessa propagoineet varsin näkyvästi ja kuuluvasti uutta sosi-

aalidemokraattista ajattelua, erityisesti vapaus-käsitteen voisiko sanoa takaisin 

valtausta. Näin olen asian ymmärtänyt. Uskon että voimme keskustella aiheesta 

sen verran tasokkaasti että siitä tulee nautittavaa. Olen vilpittömän kiinnostunut 

ajatuksistanne. Skål! Jos sopii esitän heti kärkeen sanoisinko suussa sulavan ky-

symyksen, se on ollut minulla kielen päällä jo pitkään. Toivottavasti ei kuitenkaan 

liian pitkään. Olkoon se ikään amuse-gueule, turvanaukaisija niin kuin Heikki Ta-

velalla oli tapana sanoa. Kysymys kuuluu: Onko sosiaalidemokratia enää pelkkä 

reliikki savupiipputeollisuuden aikakaudelta?  

PROFESSORI: Yhtä hyvin voisi kysyä onko koko uusliberaali ajattelu pelkkä re-

liikki höyrykoneiden ja Kehruu-Jennyjen aikakaudelta. Vastaukseni on siis jyrkkä 

ei. Erilaisten ideologioiden tausta- ja perusajatukset voivat tulla hyvinkin kaukaa, 

mutta ne elävät ajassa, jos elävät. Tarkoitan että elävä aate antaa vastauksia yh-

teiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Parhaassa tapauksessa se näyttää kehitykselle 

suuntaa luomalla poliittisille ja taloudellisille linjauksille ajatuksellisen perustan, 

käsitteellisen kehikon. Tällaisena näen sosialidemokraattisen vapausaatteen 

merkityksen. Se ei tietenkään saa olla tyhjä iskusana, vaan lastattu täyteen mo-

nenlaisia painavia merkityksiä. 

PREKAARI: Meille vapaus tarkoittaa muutakin kuin markkinoiden vapautta, se 

on ennen kaikkea ihmisten vapautta. Ihmisen vapautta. 

PANKKIIRI: Varsin kiinnostavaa mutta kovin diffuusia. Kun minulla oli täällä 

jokin aika sitten lounasvieraana emerituspiispa, ja minä sanoin hänelle että hyvin 

toimivat markkinat ovat tuoneet maailmaan enemmän vapautta kuin yksikään 

vapautusarmeija, hän oli siitä kovin yllättynyt. Se taas yllätti minut, siis se että 

tällainen väite, joka muuten on tosiasia joka voidaan perustella jopa laskennalli-

sesti, no, joka tapauksessa minusta oli hämmästyttävää että tällainen ajatus tun-
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tui kirkonmiehestä niin yllättävältä. Toisin sanoen emerituspiispa uskoo mie-

luummin aseiden siunauksellisuuteen kuin markkinoiden siunauksellisuuteen, 

ainakin jollain tiedostamattomalla tasolla. Mutta voisitteko nyt kuvata hieman 

täsmällisemmin miten ajattelunne eroaa vaikkapa juuri uusliberalismin vapaus-

ihanteesta.  

PREKAARI: Sosialidemokratia eroaa vapausaatteena uusliberalistisista ja liber-

taarisista ajatussuunnista korostamalla positiivisia vapauksia eli ihmisen vapaut-

ta johonkin, esimerkiksi terveyteen ja koulutukseen ja työhön ja arvokkaaseen 

elämään. Toki tarvitaan myös negatiivista vapautta eli ihmisen vapautta jostakin, 

esimerkiksi sorrosta ja väkivallasta. Tarvitaan siis edelleenkin poliisia ja armei-

jaa, mutta niiden lisäksi myös julkisia palveluja jotka ovat kaikkien kansalaisten 

käytettävissä riippumatta heidän varallisuudestaan, esimerkiksi julkista tervey-

denhuoltoa ja koululaitosta.  

PANKKIIRI: Uusklassinen taloustiede korostaa myös positiivisia vapauksia, en-

nen muuta jokaisen oikeutta toimia markkinoilla itselleen parhaaksi katsomal-

laan tavalla. Sitä paitsi myös minä olen laadukkaan terveydenhuollon ja korkea-

tasoisen koulutuksen lämmin ystävä, ja juuri siksi minua kiinnostaa, miten tällai-

set palvelut tuotetaan. Erityisesti tehokkuusnäkökulmasta katsottuna. Siksi on 

huolestuttavaa, kun te tunnutte asettavan ikään kuin yhtäläisyysmerkin positii-

visten vapauksien ja julkisten palvelujen välille. Ymmärsinkö oikein?  

PREKAARI: Kyllä. Olen vakuuttunut siitä, että jos kansalaisten elämän kannalta 

tärkeät peruspalvelut halutaan järjestää tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti, kunnal-

linen tai valtiollinen järjestelmä on silloin ylivoimaisesti paras tapa tuottaa niitä. 

Mutta minä arvaan että teitä huolestuttaa ennen kaikkea se, voidaanko esimer-

kiksi terveys- ja koulutuspalveluja tuottaa myös markkinaehtoisesti.  

PANKKIIRI: Te siis uskotte että kyseiset palvelut voidaan järjestää tasa-

arvoisesti ja tasapuolisesti vain julkisen vallan toimesta. No, siksi minä pyydänkin 

teitä nyt miettimään maamme päivittäistavarakauppaa, sehän jos mikä on ihmis-

ten perustarpeiden häikäilemätöntä hyödyntämistä, ja se toimii kokonaan yksi-

tyisten yritysten varassa. Ja kuten tiedätte, päivittäistavarakaupan markkinat 

ovat meillä keskittymisestään huolimatta varsin tiukasti kilpaillut eli tehokkaat. 

Eli oletteko sitä mieltä että ruokakaupassa käynti on maassamme vaikeaa?  

PREKAARI: On varmasti ainakin niille, jotka seisovat rahattomina leipäjonoissa. 

Ja kyllä se voi jossain haja-asutusalueella olla hankalaa myös niille, jotka eivät 

omista autoa. Mutta en minä silti ole ehdottamassa ruokakauppojen sosialisoin-

tia, ei teidän sitä tarvitse pelätä.  

PANKKIIRI: Ruoan ilmaisjakelu ei ole kauppaa vaan hyväntekeväisyyttä, ja se 

toimii pääasiassa kaupan tekemien lahjoitusten varassa. Mutta nyt me taisimme 

hiukan eksyä aiheesta. 

PREKAARI: Ei mitenkään, nyt vasta minä oikein ymmärrän että te asetatte yhtä-

läisyysmerkin kaupankäynnin ja palvelun välille. Minulla taas on päinvastainen 

näkemys. On paljon julkisia palveluja jotka eivät mitenkään voi olla kauppatava-

raa, kuten terveyspalvelut, koulutuspalvelut, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, 

kulttuuripalvelut…  
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PANKKIIRI: Hetkinen, hetkinen. Nyt minusta tuntuu, että te kuvittelette että vain 

ruokakaupassa tapahtuisi taloudellisia transaktioita, kun taas julkisten palvelujen 

käyttäminen olisi niistä vapaata. Tämä on valitettavan yleinen väärinkäsitys. Tie-

tysti esimerkiksi kirjan lainaaminen yleisestä kirjastosta voi tuntua ilmaispalve-

lulta, mutta kyllä siinäkin tapahtuu joka kerta taloudellinen transaktio. Tosin sen 

vaikutukset näkyvät vain epäsuorasti ja valitettavan epätarkasti kunnan tuloslas-

kelmassa. Jokaisen maksuttoman lainaustapahtuman maksavat veronmaksajat. 

Ilmaisia palveluja ei todellakaan ole. Mitä muuten pidätte crabe royalista? 

PROFESSORI: Erittäin nautittavaa. Saatte vielä sievoisen voiton tästä ajatusten 

transaktiosta. Me tarjoamme teille helposti sulavaa informaatiota, te tarjoatte 

meille maistuvan lounaan. Arvaanko oikein, jos sanon että taloudellinen tehok-

kuus on teille kaikkein korkein arvo? 

PANKKIIRI: Olette oikeassa, noin yleisesti ottaen. Vihaan tehottomuutta, koska 

tiedän ja voin todistaa, että markkinamekanismi on ehdottomasti tehokkain tapa 

kohdentaa resursseja. Sen avulla pystyisimme tuottamaan myös monet julkiset 

palvelut paljon nykyistä tehokkaammin.  

PREKAARI: Miten te tehostaisitte esimerkiksi yleisten kirjastojen toimintaa? Tai 

peruskoulua? Tai…  

 PROFESSORI: Anteeksi että keskeytän, mutta minusta meidän ei kannata kiistel-

lä siitä kumpi on parempi, markkinamekanismi vai julkishallinto. Se on ajanhuk-

kaa, koska ne joka tapauksessa toimivat tai joutuvat toimimaan rinnakkain ja 

yhteistyössä, toisiaan täydentäen, kuin rakkaus ja rattaat. Ainakin niin niiden 

pitäisi toimia, mielestäni. Mutta jos haluamme keskustella sosialidemokratian 

vapausaatteesta, silloin on syytä suunnata katse tulevaisuuteen ja kysyä, miten se 

voi toteutua sanokaamme kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. 

Mielestäni vastauksia kannattaa hakea ainakin kahdelta tai kolmelta tasolta. En-

siksi on yksityisen kansalaisen näkökulma, sitten on kansallisvaltion näkökulma 

ja kolmas taso voisi olla globaali näkökulma.  

PANKKIIRI: Hyvä, tehdään niin. Ehdotan että aloitamme yksilön näkökulmasta. 

Esitän hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Tarkoittaako sosiaalidemokraattinen 

vapausaate yksilön vapauden kasvua?  

PROFESSORI: Minulla on siihen hyvin yksinkertainen vastaus. Sosialidemokrati-

an vapausaate tunnistaa ihmisen ja kansalaisen, mutta ei yksilöä. Siitä yksinker-

taista syystä, että yksilöitä ei ole olemassa missään muualla kuin Platonin 

ideamaailmassa. No man is an island. Jokainen ihminen syntyy, elää ja kuolee 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Ja kun ihmisyhteisö 

kehittyy valtioksi, ihmisistä tulee myös kansalaisia. Kukaan ei siis ole yksilö vaan 

yksilöllinen ihminen ja kansalainen, ja samalla totaalisen riippuvainen toisista 

ihmisistä, kansalaisista ja muusta ympäristöstä. Tämä erottelu voi äkkiseltään 

tuntua saivartelulta, mutta sitä se ei todellakaan ole. Kysymys on perustavanlaa-

tuisesta ideologisesta erosta, vastakkaisista näkökulmista. Lyhyesti sanottuna me 

sosialidemokraatit emme tavoittele yksilön vapautta ja vielä vähemmän yksilön 

vapauden kasvua. Sen sijaan me pyrimme kansalaisten keskinäiseen ja tasaver-

taiseen vapauteen ja vapauden kasvuun. 
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PANKKIIRI: Vaikea välttyä vaikutelmalta, että te saivartelette, mutta olkoon. Joka 

tapauksessa on lohduttavaa kuulla, että te uskotte ja mahdollisesti jopa lupaatte 

vapauden kasvua.  

PROFESSORI: Kysymys ei ole uskomisesta tai lupaamisesta, koska ne molemmat 

lepäävät yleensä tyhjän päällä. Lähtökohtana on rationaalinen päättely. On tut-

kimuksellisesti perusteltua sanoa, että keskinäisen ja tasavertaisen vapauden 

kasvu on ainoa tie, jolla nykyaikainen yhteiskunta voi kehittyä eteenpäin. Tule-

vaisuutemme riippuu siitä, miten me onnistumme kehittämään ihmisten ja kan-

salaisten välistä tietojen ja tunteiden vaihtoa eli vuorovaikutusta yhä vapaam-

maksi. Eli tehokkaammaksi. Tekniikka meillä jo on, nyt on vain valittava, käy-

tämmekö sitä ihmisten vapauttamiseen vai orjuuttamiseen. Palveleeko esimer-

kiksi robotiikka ihmistä vai toisinpäin, palvelevatko ihmiset robotteja? 

PANKKIIRI:  

Kiinnostava kysymyksenasettelu, mutta pelkään että siinä haiskahtaa vahva halu 

tuoda markkinoille lisää sääntelyä ja vanhanaikaista valtiollista ohjausta.  

PREKAARI: Jos minä olisin pankkiiri, en olisi niinkään huolissani sääntelystä 

kuin talouden uusista toimintatavoista. Nehän tekevät pankkiirit pian tarpeetto-

miksi. Jakamistalous, joukkorahoitus, virtuaalivaluutat, pilvi…   

PROFESSORI: Ja niin edelleen. Digitalisaation vaikutuksia on tapana verrata nii-

hin mullistuksiin ja uudistuksiin, joita höyryvoiman, sähkön ja polttomoottorin 

laajamittainen hyödyntäminen aiheutti yhteiskunnille. Ensin mullistuivat ja uu-

distuivat teolliset ja taloudelliset rakenteet, sitten kokonaiset yhteiskunnat. Ta-

pahtui niin sanottu luova tuho, todella kattavasti ja perinpohjaisesti. Minulla on 

kuitenkin sellainen näkemys, että digitalisaation vaikutukset tulevat olemaan 

vielä suurempia ja syvällisempiä. Ja syynä on muun muassa se, että nyt kaikkeen 

kehitykseen liittyy entistä vahvemmin entistä laajempi globalisaatio.  

PANKKIIRI: Hyvä, minäkin olen joskus ollut professori ja pitänyt luentoja. 

PROFESSORI: Anteeksi jos puhun itsestäänselvyyksiä, mutta haluan varmistaa 

että meillä on yhdenmukainen näkemys lähtökohdista. Sosialidemokraattista 

vapausaatetta pitää tarkastella mainittuja megatrendejä vasten. Valitettavasti 

sekään ei vielä riitä, samalla on otettava huomioon valtavat ympäristöhaasteet, 

ilmaston lämpeneminen ja ennennäkemätön väestönkasvu.  

PANKKIIRI: Maltan tuskin odottaa, miten sosiaalidemokraattinen vapausaate 

vastaa näihin haasteisiin. Maistuisiko Taittinger brut? 

PROFESSORI: Kiitos, mielelläni.  

PREKAARI: Minäkin voisin maistaa. 

PANKKIIRI: Totta kai, olkaa hyvä. 

PROFESSORI: Vastaan mahdollisimman komeasti, sehän ymmärtääkseni tyylila-

jina sopii myös teille. Sosialidemokratian vapausaate jatkaa valistuksen suurta 

kertomusta, grand narrative. Tässä ei ole tarpeen uppoutua Lyotardin kielipelien 

hetteikköihin, ei ehkä muutenkaan, riittää kun yksinkertaisesti toteaa, että tiedon 
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jakaminen ja sen hyödyntäminen ovat koko ihmiskunnalle ehdottomasti paras tie 

eteenpäin. Joku voi nyt sanoa, että sekin on vain uskomus, mutta mielestäni tä-

män käsityksen tueksi on jo saatavilla aivan riittävästi vahvaa empiiristä näyttöä. 

Ja tiedolla tarkoitan siis tieteellistä tietoa, kunakin ajankohtana parhaiten perus-

teltua tietoa, joka kehittyy ja uudistuu kaiken aikaa. 

PANKKIIRI: Hienoa, mutta mikä tuossa on erityisesti sosiaalidemokraattista? 

Eikö kuka tahansa sivistynyt ihminen ajattele jotenkin noin? 

PROFESSORI: Toivottavasti. Mutta sosialidemokratiaa ovatkin ne johtopäätökset 

tai politiikkasuositukset, joita tämän näkemyksen pohjalta tehdään. Miten tietoa 

jaetaan? Miten sitä hyödynnetään? Jakolinjaksi nousevat erilaiset vapauskäsityk-

set. Pyritäänkö yksilölliseen vapauteen vai keskinäiseen ja tasaveroiseen vapau-

teen?  

PANKKIIRI: Tuo teidän jakolinjanne on minusta edelleenkin jotenkin näennäi-

nen tai keinotekoinen. Toki myönnän että minua miellyttää enemmän yksilölli-

nen tiedon vapaus kuin tasaveroinen tiedon vapaus. Ja haluan myös huomauttaa, 

että tasaveroinen vapaus voi joskus jopa estää yksilöllisen vapauden. Siitä huoli-

matta en näe niiden välillä suurta eroa. Kysymyksessä on korkeintaan vivahde-

ero, tai sanokaamme ei-niin-merkittävä painotusero. 

PREKAARI: Mutta käytännössä pienikin ero voi olla suuri. Se näkyy monissa 

maissa huomattavina tasoeroina yksityiskoulujen ja valtionkoulujen välillä.  

PANKKIIRI: Eikä tarvitse kysyä, kumman hyväksi! Ha, voisin puhua koulutuspo-

litiikasta paljonkin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yksityiskoulut ja yksityiset yli-

opistot ovat todella tehokkaita, myös tasa-arvonäkökulmasta. Täällä Euroopassa 

ei tajuta sikäläistä stipendijärjestelmää. Lahjakkuudet pääsevät varmasti esiin, 

jos vain itse tahtovat. Tietysti myös armeija toimii siellä yhtenä kanavana korke-

ampaan koulutukseen.  

PREKAARI: Pakko kysyä, ajatteletteko te todella noin?  

PROFESSORI: No niin, haluaisin katsoa tiedon vapautta paljon laajemmasta nä-

kökulmasta. Kysymys ei ole vain koulutuspolitiikasta tai yliopistojen rahoitukses-

ta vaan ennen kaikkea siitä, miten informaatiota jalostetaan tiedoksi, joka hyö-

dyttää mahdollisimman monia. Palaan siis digitalisaatioon. Se tarkoittaa tiedon 

levittämisen vallankumousta, ja se on paljon suurempi kumous kuin kirjapaino-

taidon yleistyminen aikanaan. Informaatiota voidaan nyt jalostaa, monistaa ja 

levittää paitsi tehokkaasti myös erittäin edullisesti, hinta on vain murto-osa siitä, 

mitä se oli sanokaamme parikymmentä vuotta sitten. Toisin sanoen digitalisaatio 

on valtava mahdollisuus, valtava myönteinen mahdollisuus. Ehdotan että jätäm-

me internetin pimeän puolen nyt sivuun, ihan kaikkea ei ehdi käsitellä yhdellä 

lounaalla.  

PANKKIIRI: Tor-verkko ei siis edusta sosiaalidemokraattista vapausaatetta? 

 

PROFESSORI: Ei, vaan uusliberalistista vapausaatetta. Sen lähtökohtanahan on 

epäluottamus toisiin ihmisiin, viranomaisiin ja valtioon. Ikävä kyllä se on nyky-
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maailmassa usein aiheellista, siitä huolimatta meidän lähtökohtana ja tavoitteena 

on luottamus ihmisiin, viranomaisiin ja valtioon. 

PANKKIIRI: Uusliberalismin lähtökohtana on luottamus markkinoiden toimivuu-

teen. Toki se edellyttää luottamusta myös valtioon ja viranomaisiin, esimerkiksi 

siihen että omaisuuden suoja ja muut perusoikeudet toteutuvat.  

PREKAARI: Nyt alkaa ilmassa olla jo niin paljon luottamusta, että kohta iskee 

hallituskriisi.  

PROFESSORI: Te luotatte yövartijavaltioon, me luotamme hyvinvointivaltioon.  

PANKKIIRI: Olenkin jo odotellut, että milloin te pääsette siihen. Ehkä ensin kui-

tenkin siirrymme pääruokaan. Selle de cerf rouge rôtie aux épices, terrine de car-

rottes, betteraves jaunes au sel, petits oignons fumés, purée de pommes de terre et 

jus de gibier. Olkaapa hyvät! 

PREKAARI: Kiitos. Saako hyvinvointivaltiosta puhua ruoka suussa? 

PANKKIIRI: Vain sillä ehdolla, että sillä on kumppanina terhakka ja hersyvä viini. 

Villa Cafaggio, Chianti Classico. Hyvää vuosikertaa. Sopii värinsäkin puolesta pu-

heenaiheeseen. Olkaa hyvä.  

PROFESSORI: Hyvinvointiyhteiskunta olisi kyllä parempi termi, mutta luotetaan 

nyt tällä kertaa valtioon, edes sen verran. Nykyaikainen hyvinvointivaltio on poh-

joismaisen sosialidemokratian suurin saavutus. Se on hyödyttänyt ennen näke-

mättömän laajasti ja syvällisesti kaikkia pohjoismaisia yhteiskuntia. Kunnia tästä 

kuuluu tietysti ensisijaisesti Ruotsin sosialidemokraateille, jotka ryhtyivät pian 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen rakentamaan kansankotia.  

PANKKIIRI: Kansankoti ja kansanauto ovat molemmat kauniita sanoja, mutta 

kun niiden pintaa vähän raaputtaa, alta paljastuu 1930-luvun totalitarismi, jopa 

eugeniikka. 

PROFESSORI: Ohoo, onko hyvinvointivaltio mielestänne totalitarismia?  

PANKKIIRI: Ajatellaanpa vaikka tapaus Bergmania, Ingmar Bergmania. Hän jou-

tui 1976 pakenemaan Länsi-Saksaan, kun ruotsalaisen hyvinvointivaltion poliisi-

joukot rynnäköivät hänen työpaikalleen ja pidättivät hänet täysin perättömien 

veronkiertoepäilyjen takia. Tätä voi hyvin verrata siihen, miten Solzhenitsyn kar-

kotettiin Neuvostoliitosta. Hyvinvointivaltio kehittyy huolestuttavan helposti, jos 

ei yhden puolueen diktatuuriksi, niin ainakin enemmistön tyranniaksi. 

PROFESSORI: Kukaan ei kai väitä, että hyvinvointivaltio olisi täydellinen. Myös 

sen puitteissa voi tapahtua ylilyöntejä ja virheitä, ja tapahtuu. Mutta kuten hyvin 

tiedätte, veropolitiikka on Ruotsissa muuttunut ja verotuksen taso madaltunut 

olennaisesti sitten 1970-luvun huippuvuosien.  

PREKAARI: Minusta Bergman oli pohjimmiltaan taantumuksellinen taiteilija.  
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PANKKIIRI: En halua arvioida Ingmar Bergmanin taiteellista arvoa, en varsin-

kaan poliittisilla perusteilla. Sen sijaan haluan jatkaa hyvinvointivaltion tarkaste-

lua. Arvaatte varmaan, että minua huolestuttaa erityisesti sen rahoituspohja. Jos 

sallitte, pidän aiheesta pienen luennon. Kuten jo mainitsin, olen itsekin toiminut 

joskus professorina. Suomalainen hyvinvointivaltio syntyi 1960- ja -70-luvuilla 

aivan toisenlaisissa olosuhteissa kuin ne, jotka nyt vallitsevat. Suomi oli silloin 

suljettu talous, kotimarkkinat oli suojattu tulleilla ja vientimarkkinat rajoittuivat 

pääosin Länsi-Eurooppaan ja Neuvostoliittoon. Vientiteollisuutta hallitsivat ko-

dikkaat keskinäiset kartellit, ja niiden rinnalla toimi anomaalinen idänkauppa 

clearing-sopimuksineen. Suuret ikäluokat olivat juuri tulleet työmarkkinoille eli 

huoltosuhde oli erinomainen. Rahoitusmarkkinat olivat suljetut, säännellyt ja 

pankkikeskeiset. Ja viimeksi mutta ei vähäisimpänä, Suomella oli oma valuutta, 

joka mahdollisti devalvaatiot eli joustavan tavan parantaa vientiteollisuuden kil-

pailukykyä. Ja tähän vielä se lisämuistutus, että suomalainen hyvinvointivaltio 

rahoitetaan pitkälti juuri vientiteollisuuden ja sen alihankkijaverkostojen tuot-

tamilla verotuloilla, kotimarkkinamme ovat aivan liian pienet hyvinvointivaltion 

ylläpitämiseen. Ja nyt kysyn, mikä noista edellä mainituista olosuhteista on edel-

leen voimassa? Ja vastaan itse, koska vastaus on yleisesti tunnettu. Kaikki muut 

tekijät ovat muuttuneet paitsi se, että maamme on edelleenkin hyvin riippuvai-

nen vientiteollisuuden kilpailukyvystä. Oletteko samaa mieltä?  

PROFESSORI: Senkin uhalla että yksimielisyys on mielettömyyttä, sanon kyllä.  

PANKKIIRI: Ja minä kun luulin, että yksimielisyys on voimaa. Ha. 

PROFESSORI: Sanotaan sitten, että olen suunnilleen samaa mieltä kanssanne. Eli 

lyhyesti sanottuna, taloudellisen integraation, globalisaation ja digitalisaation 

seurauksena joudumme nyt kohtaamaan kovan kansainvälisen kilpailun vailla 

mitään kansallista suojausta. Tilanne on outo, uus’, mutta eihän se vielä todista, 

että suomalainen hyvinvointivaltio olisi tuhoon tuomittu, tai edes pulassa.  

PANKKIIRI: Pulassa se on varmasti. Siinä on pahoja valuvikoja, jotka sen rahoi-

tuksen kriisiytyminen on paljastanut. Alltid mer, aldrig nog, kuten Ruotsissa sa-

notaan. 

PROFESSORI: Valuviat ovat rakenteellisia vikoja eli epäkohtia, jotka voidaan 

korjata. Olen hyvin optimistinen suomalaisen hyvinvointivaltion suhteen, sen 

kehittämisen puolesta puhuvat monet tosiasiat.  

PANKKIIRI:  Olisi kiinnostavaa kuulla, millaisiin tosiasioihin teidän optimismin-

ne perustuu. Ja kun puhumme valuvioista, pyydän ettette unohtaisi esimerkiksi 

Wagnerin lakia ja Baumolin tautia. 

PROFESSORI: En unohda, en unohda edes väestön vanhenemista. Dementiani ei 

ole vielä niin pitkällä.  

PREKAARI: Te ekonomistit menette aina piiloon omien käsitteittenne taakse. On 

Phillipsin käyrää ja NAIRU-tasoa ja Gini-kerrointa, mutta ihmisille ei koskaan 

kerrota, mitä ne tarkoittavat, todellisuudessa. Te ette uskalla sanoa, että te halu-

atte vain luoda luokkayhteiskunnan, jossa pieni rikkaiden eliitti hallitsee, ja sitten 

on valtavan suuri matalapalkka-ala niin kuin esimerkiksi Saksassa nykyään on. 



WWW.SORSAFOUNDATION.FI                        
 

11 
 

Siellä ei ihminen elä yhdellä työllä, siellä täytyy tehdä monta työtä yhtaikaa, raa-

taa yötä päivää.  

PANKKIIRI: En tiedä puhutteko te nyt baarikierroksesta Berliinissä vai mistä, 

sanon vain että jos haluaa keskustella taloudesta ja yhteiskunnasta, on hyvä tun-

tea peruskäsitteet. Se ei vaadi edes erityistä lahjakkuutta, riittää kun oppii perus-

asiat. Minun nuoruudessa se oli tuttu vaatimus. 

PROFESSORI: Ehkä kuitenkin puhumme vain yleisellä tasolla. Spesifisiä kysy-

myksiä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on niin paljon, että niiden purkami-

seen ei taida yksi lounas riittää. 

PANKKIIRI: Odotan yhä vastaustanne. Millaisilla panoksilla te pelaatte hyvin-

vointivaltion puolesta? Paljastakaa tosiasiat, joihin vetoatte. Jään kuuntelemaan. 

Tai enpäs jääkään. Ennen kuin paljastatte suuren totuutenne, kerron lyhyesti 

oman käsitykseni suomalaisesta hyvinvointivaltiosta. Se on tehoton, kömpelö ja 

passivoiva. Se ei kunnioita yksilöä vaan kohtelee kaikkia lamaannuttavan tasa-

puolisesti. Käytännössä se tarkoittaa toimimattomia palveluja. Se ei siedä yksilöl-

listä vastuunkantoa, aloitteellisuutta ja omatoimisuutta. Kaiken sellaisen se halu-

aa ajaa maan rakoon tai maan pakoon. Siksi se myös sortuu, ellei sen rakenteita 

muuteta selvästi markkinavetoisiksi. Saako olla lisää Chiantia? 

PROFESSORI: Kiitos, oikein hyvää. 

PEKAARI: Mulle riitti. Kiitti vaan.  

PROFESSORI: Tapa jolla kuvaatte hyvinvointivaltiota saa minut palaamaan sii-

hen, mistä äsken puhuimme, että onko olemassa yksilöitä vai ihmisiä ja kansalai-

sia. Tiedän että tämä jaottelu on mielestänne keinotekoinen, mutta pidän siitä 

silti kiinni. Samoin siitä, mitä sanoin tieteellisen tiedon merkityksestä yhteiskun-

taa kehitettäessä. Siitä kai olemmekin samaa mieltä. Nämä molemmat ovat tär-

keitä premissejä, kun kysytte, miksi luotan hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. Ne 

ovat myös sosialidemokraattisen vapausaatteen keskeisiä perusteita, ja ne voi 

kiteyttää yhteen sanaan. Se sana on ihmiskuva. Väitän, että uusliberalistinen ih-

miskuva on hyvin erilainen, jopa vastakkainen verrattuna sosialidemokraattiseen 

ihmiskuvaan. 

PANKKIIRI: Siltä minustakin on usein tuntunut. 

PROFESSORI: Uusliberalistinen ihmiskuva on kieltämättä terävä, se osuu johon-

kin olennaiseen ihmisessä, mutta siitä huolimatta se on liian kapea, kaksinkertai-

sesti kapea. Se käsittää ensinnäkin ihmisen rationaalisuuden liian kapeasti, ja 

toisekseen se käsittää ihmisen emotionaalisuuden liian kapeasti. Jälkimmäisen se 

joskus jopa kokonaan sivuuttaa.  

PANKKIIRI: Toivottavasti meidän ei tarvitse kiistellä vanhentuneista käsityksis-

tä. Yksikään ekonomisti ei ole enää vuosikymmeniin uskonut sellaiseen ideaali-

seen markkinamalliin, jossa kaikki toimijat tekisivät rationaalisia päätöksiä täy-

dellisen informaation varassa.  
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PROFESSORI: Ei, en puhu nyt markkinoiden rationaalisuudesta tai irrationaali-

suudesta tai muusta sellaisesta. Puhun ihmisen rationaalisuudesta. Ihminen on 

uskomattoman paljon enemmän kuin homo economicus.   

PANKKIIRI: En nyt ihan ymmärrä mitä tarkoitatte. Olisi kiva jos voisitte jotenkin 

täsmentää ja todistaa väitteenne. Edes jotenkin.  

PROFESSORI: Hyvä, muotoilen asian toisin. Ihmiskuva. Ajatellaanpa vaikka mil-

jonäärejä. Te tunnette heidät varmasti paremmin kuin minä, itsenne lisäksi var-

maan aika monia. Viimeistään eläkeikään ehtiessään he kaikki tai ainakin useim-

mat heistä ryhtyvät harjoittamaan hyväntekeväisyyttä. Yksi edistää kaunoluiste-

lua, toinen suojelee meriä, kolmas haluaa edistää metsätalouden tutkimusta. Mik-

si ihmeessä? Minkä takia? Sen takia, että ihminen on laumaeläin.  

PANKKIIRI: Sosiobiologiaa! Anteeksi nyt, mutta minusta tuo kuulostaa vähän 

liian… sanotaan nyt vaikka yksinkertaistavalta.  

PROFESSORI: Ihminen on sosiaalinen eläin. En silti väitä, että ihminen olisi homo 

sosiologicus. Ihminen on homo sapiens. Ja se on sat sapienti. Kyse on siitä usko-

mattoman suuresta älyllisestä potentiaalista, joka ihmisellä on. Ja samalla on 

huomattava, että suuri älyllinen potentiaali edellyttää uskomattoman suurta 

emotionaalista potentiaalia. Ihminen pystyy säälimään ja rakastamaan jopa saa-

liseläimiään, lajitovereista nyt puhumattakaan. Sama potentiaali vaikuttaa vali-

tettavasti myös toisinpäin, ihminen voi myös silmittömästi halveksia ja vihata 

lajitovereitaan, muita eläimiä ja ylipäätään kaikkea minkä kokee itsensä ulkopuo-

liseksi, toiseksi. Neurobiologiasta tiedämme jo sen verran, että äly ja tunteet ovat 

erottamaton pari, ilman toista ei voi olla toista. Äly ja tunteet ovat kuin kruunu ja 

klaava kaikessa mitä ihminen tekee tai jättää tekemättä. Kulttuurimme ja sivis-

tyksemme perustuu ja kehittyy molempien varassa. 

PANKKIIRI: Entä sitten? Odotan suurella mielenkiinnolla, miten tämä liittyy so-

siaalidemokraattiseen vapausaatteeseen. 

PREKAARI: Saanko tehdä pienen huomautuksen. Sosialidemokratia-sanan al-

kuosassa on vain yksi a-kirjain.  

PANKKIIRI: Haa, minäpä annankin teille kolmen A:n luottoluokituksen, sosiAA-

Alidemokratia!   

PROFESSORI: Parempi yksi A kuin kaksi O:ta. Sosiodemokraatti kuulostaisi aika 

pelottavalta. Mutta vastaan kysymykseenne, eli jatkan. Ihmisen älyllinen ja emo-

tionaalinen potentiaali on huomattavasti laajempi ja syvempi kuin mitä uuslibe-

ralistinen homo economicus -ajattelu pystyy hahmottamaan. Me yksinkertaisesti 

luotamme, uusimman tieteellisen tiedon ja pitkän empirian pohjalta, että yhteis-

kunnallinen toiminta pitää rakentaa paitsi älyllisen harkinnan myös emotionaali-

sen voiman varaan. Jälkimmäisellä tarkoitan ihmisen valtavaa kykyä tuntea em-

patiaa, myötätuntoa ja yhteisvastuuta toisista ihmisistä ja koko ympäristöstä. 

Aiemmin sitä kutsuttiin, ehkä hieman kapeasti, solidaarisuudeksi. 

PANKKIIRI: ”Työstä ja taistelusta… ” 
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PREKAARI: ”Maa on kaiken kansan mutta, herrat maata hallitsee… ” 

PROFESSORI: Täytyy tunnustaa että Brechtin ja Eislerin Solidaritätslied tuntuu 

minusta kaikessa aggressiivisuudessaan hiukan eltaantuneelta. Siinä on sellainen 

DDR-läinen naftaliinin haju. Ehkä se on juuri tuo uhmakkuus, siihen kätkeytyy 

jotain synkkää ja pessimististä. Tulee sellainen tunne, että ei tästä kuitenkaan 

mitään tule. Sen sijaan se henki ja ajatus, jota minä tavoittelen, on paljon va-

loisampi ja optimistisempi. Esimerkiksi Guthrien This Land Is Your Land edustaa 

sitä paljon paremmin. ”As I go walking that freedom highway…”  

PANKKIIRI: Nyt tämä menee kokonaan laulun puolelle. Ehdotan että siirrymme 

jälkiruokaan. Mousse et sorbet baies bleues de ronces sauvages de Åland panna 

cotta au safran et génoise au beurre noisette. Ja juomaksi kunnon Sauternes’ia, 

Calvet Réserve du Ciron. 

PREKAARI: Kiitos. Aika tukeva ateria.  

PANKKIIRI: Tämä on itse asiassa illallismenu. Minusta on miellyttävämpää naut-

tia illallinen ja informaatio päivällä, että se ehtii sulaa. 

PREKAARI: Kuulostaa tehokkaalta.  

PANKKIIRI: Ennen kaikkea se on käytännöllistä. Kalenterini on täynnä iltatilai-

suuksia ja neuvotteluja aikavyöhykkeiden yli. Mutta palataanpa vielä tuohon ih-

miskuvaan, jonka esititte. Minusta siinä on paljon totta, mutta myös paljon hai-

hattelua. Ei yhteiskuntaa voi rakentaa pelkän solidaarisuuden varaan.  

PROFESSORI: Nimenomaan sen varaan yhteiskunta pitää rakentaa. Yhteisvas-

tuun ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden perustalle. Ilman niitä ei mikään demo-

kraattinen yhteiskunta pysy pystyssä. Homo economicus pystyy kyllä pyörittä-

mään markkinoita, mutta yhteiskuntaa se ei osaa rakentaa. Siihen tarvitaan homo 

sapiens. Ja siksi sanonkin, että meidän ihmiskuvamme on paljon realistisempi 

kuin uusliberalistinen ihmiskuva.  

PANKKIIRI: Markkinamekanismi on globaali voima, se on luonut hyvinvointia jo 

sadoille miljoonille ihmisille, jotka aikaisemmin elivät köyhyydessä tai suoranai-

sessa kurjuudessa.  

PROFESSORI: Mutta hyvinvointiyhteiskuntia se ei ole luonut. Kuten alussa mai-

nitsin, puhun mieluummin hyvinvointiyhteiskunnasta, koska sosialidemokraatti-

sen vapausaatteen ykköstavoitteena on kehittää nykyinen hyvinvointivaltio hy-

vinvointiyhteiskunnaksi. Ja siihen tarvitsemme kaikkien apua. Myös teidän.  

PANKKIIRI: Ahaa, nyt alan ymmärtää. Minun pitää siis maksaa lisää veroja? 

PROFESSORI: Ei. Kysymys on siitä, haluammeko rakentaa yhdessä sivistyneen 

yhteiskunnan.  

PANKKIIRI: Sivistys ei auta, jos rahat loppuvat. Ei siitä ole muutenkaan apua tosi 

paikan tullen. Mannerheim sanoi vähän ennen talvisotaa jotenkin niin, että Suo-

men puolustusta ei voi jättää Akateemisen kirjakaupan varaan. 
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PROFESSORI: Talvisota on hyvä esimerkki siitä, miten sivistys voittaa sivisty-

mättömyyden.  

PANKKIIRI: Taas menee saivarteluksi. Semanttiseksi saivarteluksi. Jokainen yh-

teiskunta on kuitenkin oman kulttuurinsa tuote. Siksi uskallan sanoa, että länsi-

mainen demokratia ei välttämättä sovi joka paikkaan. Eikä varsinkaan pohjois-

mainen hyvinvointivaltio. 

PROFESSORI: Olen samaa mieltä siitä, että kulttuurit ovat erilaisia, aikaan ja 

paikkaan sidottuja, tuleehan jo sana kulttuuri latinan viljelys-sanasta Mutta kult-

tuurit voivat olla myös hyvin typeriä ja julmia, ajatellaanpa vain esimerkiksi as-

teekkien ihmisuhrikulttuuria tai meidän nykyistä tosi-tv-kulttuuria. Siksi minä en 

luota kulttuuriin vaan sivistykseen, ja aivan riippumatta siitä, mitä Mannerheim 

on joskus jossakin tilanteessa sanonut. Sivistys on universaali ja ajaton ilmiö. Se 

tarkoittaa tiedon arvostusta, vaalimista ja hyödyntämistä. Ja kuten hyvin tiedätte, 

sivistys-sana tulee latinan civilis-sanasta, joka tarkoittaa kansalaista, joka elää 

kaupunkinsa sääntöjä noudattaen. Elää siis ihmisiksi toisten ihmisten joukossa. 

PANKKIIRI: Mikä oli todistettava.  

PROFESSORI: Ettekö te juuri sitä varten kutsunut meidät tänne?  

PREKAARI: Minä en ole nähnyt ainuttakaan tosi-tv-ohjelmaa. Enkä aiokaan näh-

dä. 

PROFESSORI: Anteeksi, mutta tietämättömyydellä kehuskelu on sivistymättö-

myyttä sekin, olipa tietämättömyyden kohde mikä tahansa. Vaikka Formula-kisat. 

Tämä näin kaikessa ystävyydessä sanottuna, ihan vain meidän kesken.  

PANKKIIRI: Jos teidän pitäisi kiteyttää sosiaalidemokraattinen vapausaate yh-

teen sanaan, niin mikä se olisi? 

PROFESSORI: Tarvitsen kaksi sanaa. Sivistynyt hyvinvointiyhteiskunta. 

PANKKIIRI: Hyvin-vointi-yhteis-kunnassa on jo neljä sanaa. Mutta olkoon, hy-

väksytään. Saako olla lisää Sauternes’in hunajaa? 

PREKAARI: Te taidatte olla hunajarohmu. Mutta kiitos, kun tarjoatte meillekin. 
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Antton Rönnholm 

Tieto, toiminta, vapaus 
 

Mitä vapaus on sosialidemokratialle? Vakiintunut jako negatiivisten ja positiivis-

ten vapauksien välillä havainnollistaa miten kysymystä hahmotetaan: Jos poliitti-

set ideologiat asetettaisiin liukuvalle asteikolle, oikeisto korostaisi negatiivisia 

vapauksia eli puuttumattomuutta yksilön vapauksiin yhteiskunnan toimesta, kun 

taas vasemmistolle korostusivat positiiviset vapaudet esimerkiksi yhteiskunnan 

tarjoamien palveluiden muodossa. Päivittäin tehtävä poliittinen arvovalinta kos-

keekin useimmiten juuri tätä resurssien jakoa tai uudelleenjakoa.  

 

SDP:n demokratiaohjelma vuodelta 2012 toteaa: ”Vapaus ei voi milloinkaan to-

teutua ilman yhteisiä rakenteita, yhteisöä ja yhteisöllisyyttä.” Eroja tasoittavien 

mahdollisuuksien lisäksi sosialidemokratialle vapaus on siis kollektiivista. Hyvä 

niin. Mutta mitä kaikkea muuta se voi olla? Pyrin seuraavassa pohtimaan vapaut-

ta ja sen ilmenemistä muuttuvassa yhteiskunnassa työelämän, talouden, tukijär-

jestelmien ja ihmisen itsensä toteuttamisen sekä hänen vastuunsa näkökulmasta.  

 

Toivon sosialidemokratian laajentavan vapausretoriikkansa uudelleenjaosta, 

syventävän sen moraalista ulottuvuutta ja täydentävän sitä ajatuksella vapauden 

aktiivisesta luonteesta.  

 

Vapaus käsitteenä lienee muuttunut yhtä vähän kuin ihminen itse. Mutta sen il-

menemismuotoihin tai niiden rajoituksiin vaikuttavat yhteiskunnan käytännön 

muutokset. Tästä syystä on aluksi hyvä hahmottaa mitä tapahtuu yhteiskuntaa 

läpileikkaavan digitaalisen muutoksen myötä. 

 

Esihistoria, historia ja hyperhistoria 

 

Pahoittelen, että harppaus taaksepäin on pitkä, mutta mielestäni tarpeellinen. 

Luciano Floridin mukaan viimeisen 12000 vuoden aikana ihmisyhteisöjen kehi-

tystä on määrittänyt tieto. Tämän ajanjakson alkupuolella maanviljelys tehostui 

tasolle, joka mahdollisti paikalleen asettumisen ja saattoi kannatella järjestäyty-

neitä yhteiskuntia. Esihistoria siis vaihtui historiaksi, kun meille kehittyi mahdol-

lisuus merkitä muistiin ja kommunikoida kirjallisesti.  

 

Seuraavan 6000 vuoden aikana informaatiovallankumous saavutti pisteen jossa 

olemme nyt. Matkalle mahtuu innovaatioita Gutenbergin painosta Mooren lakiin. 

Tällä hetkellä informaatiota kertyy muutamassa vuodessa enemmän kuin aiem-
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min koko tunnetun historian aikana. Se kaikki pystytään myös varastoimaan hel-

posti ja edullisesti. Nyt olemme astumassa hyperhistoriaan, jossa viestintätekno-

logiasta on tullut meille elinehto ja virtuaalinen todellisuus astuu fyysisen rinnal-

le. Floridin sanoin maailmasta on tulossa infosfääri. 

 

Tulevat vapautta eniten muokkaavat muutokset maailmassa voidaankin pelkistää 

sanoihin tieto ja tietoisuus.  

 

Tiedän mitä hait viime kesänä 

 

If you want total security, go to prison. There you're fed, clothed, given medical care 

and so on. The only thing lacking... is freedom - Dwight D. Eisenhower. 

 

Informaation muodostaessa uuden virtuaalisen maailman fyysisen maailman 

rinnalle, myös vapaudet on määriteltävä siinä todellisuudessa. Keskeisin niistä on 

yksityisyys. Infosfäärissä yksityisyyden katoaminen on keskeinen uhka, mutta 

tarkemmin ajateltuna kattavan yksityisyyden aika rajoittui osapuilleen samaan 

kuin 30 kasvun vuotta: aikaan jolloin kaikki ei ollut vielä verkossa, mutta kau-

punki saattoi jo tarjota anonymiteetin. Ennen maailmansotia kaikki kylällä nimit-

täin tiesivät mitä mummoni hankki sekatavarakaupasta ja kenelle hän oli sukua. 

Nyt kukaan ei talossani tiedä kuka olen ja mitä teen, mutta kanta-asiakasohjelma 

rekisteröi ostokseni ja geenipankki voi kertoa kenelle olen sukua. Yksityisyy-

temme ei ole siis välttämättä vähentynyt tai läpinäkyvyys lisääntynyt, mutta 

muuttunut maantieteellisesti: Se mikä ennen näkyi vain lähelle, näkyykin nyt 

vain kauas.  

 

Olemme perinteisesti käsitelleet yksityisyyttä vapauden kaltaisesti: Joko utilita-

ristisesti hyöty–haitta laskelman kautta siitä paljonko yksityisyyden rajauksia 

voidaan sallia, tai toisaalta jonkinlaisena omistusoikeutena meitä koskeviin tie-

toihin. Mutta jos yksityisyyteni olisi kuin hallitsemani fyysinen tila, ei tietojeni 

varastaminen ole kuin pöytähopeitteni vieminen, sillä lusikat jäävät sekä minulle 

että varkaalle. Tässä todellisuuden toisessa ulottuvuudessa tietomme ovat per-

sonalisuutemme ja meillä on oikeus koskemattomuuteen aivan kuten fyysisessä 

maailmassa. Tulevaisuudessa meitä koskevaa tietoa ei siis pidäkään nähdä osana 

omaisuuttamme, vaan osana henkilöämme. Tästä syystä tietoomme kohdistuvia 

rikkeitä ja rajoitteita tulisi käsitellä kuten kajoamista fyysiseen koskemattomuu-

temme. 

 

Todellisten ja kuviteltujen turvallisuusuhkien maailmassa erilaiset rajoitukset ja 

oikeuksien loukkaukset markkinoidaan välttämättöminä edellytyksinä turvalli-

suudelle. Informaation liikkumista halutaan rajoittaa koska sen ajatellaan lisää-

vän niin turvallisuutta kuin yksityisyyttä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kitkan li-

säämisellä infosfääriin on yhtä positiivisia vaikutuksia kuin tullimuureilla vapaa-

kauppa-alueen tai hiekalla moottorin toimintaan. Oikeudet kohdistamattomaan 

verkkovalvontaan ovat oikeus keskeytymättömään kotietsintään joka kodissa. 

Voi kysyä mitä hyötyä tällaisesta oikeudesta olisi turvallisuusorganisaatioille 

fyysisessä maailmassa, millä niistä olisi resurssit tämän suorittamiseen, ja minkä-

lainen olisi yhteiskunta joka tämän sallisi? 
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Totaalinen tieto vailla yksityisyyttä saattaa joissakin palvella yhteiskunnan tur-

vallisuustarpeita, mutta samalla se tappaa omaperäisyyden. J.S. Mill sanoi jo 

1800-luvulla, että eksentrisyys korreloi nerouden ja moraalisen rohkeuden kans-

sa. Indeksit luovan talouden kanarialinnuista ja Slushin pöhinä kertovat, että tu-

levaisuuden taloudessa juuri rohkeat eksentrikot luovat kasvua. On valintamme 

haluammeko vaihtaa monta timanttia yhteen prismaan.1 

 

Sosialidemokratian on tunnustettava tiedon ja sen kitkattoman kulun merkitys 

yhteiskunnassa ja puolustettava yksilön mahdollisuuksia suojata omaa vapaut-

taan ja koskemattomuuttaan verkossa sekä hallita oman datansa käyttöä. Kysy-

mykset joita kysymme kertovat meistä enemmän kuin vastaukset joita annamme. 

Tämän takia sosialidemokratian tulee ajaa globaalia lainsäädäntöä, jossa toimin-

nastamme virtuaaliseen todellisuuteen jääneen tiedon hyödyntämiselle asetetaan 

selkeitä rajoja.  

 

Kuski, pelkääjä vai vapaa matkustaja? 

 

Automaattisesti ohjautuvat autot eivät ole tieteisfantasia.  Lentokoneet toimivat 

näin käytännössä ja teknologia mahdollistaisi jo nyt automatisoidun liikenteen. 

Itse luotankin kameroilla, sensoreilla ja varajärjestelmillä varustettuun, kaltais-

tensa kanssa keskustelevaan supertietokoneeseen kuskina paljon enemmän kuin 

itseeni. Ja luotin tai en, aivan pian nämä ovat käytössä. Ja hyvä niin, sillä julkisen 

liikenteen ja yksityisautojen raja hämärtävällä kuljetuskonseptilla on kiistattomia 

ympäristöhyötyjä.  

 

Kuten kaikessa muutoksessa, kehitystä voidaan vauhdittaa tai siilipuolustaa sitä 

mikä vääjäämättä loppuu. Työpaikoista huolestuneille sosialidemokraateille ky-

symys kilpistyy siihen haluaako ihminen olla tulevaisuudessa kuljetusvälineiden 

valvoja vai jotakin aivan muuta logistiikan, tai jollakin muulla alalla? Digitalisaa-

tion nyrkkisääntönä pidetään, että jos työ ei vaadi poikkeuksellista luovuutta tai 

välitöntä inhimillistä läsnäoloa, se on korvattavissa. Jos oletamme ihmisen halua-

van tehdä muuta kuin valvovan liikennevälineitä ja uskomme hänellä olevan sii-

hen edellytykset, olemme potentiaalisesti suurimman ihmiskuntaa vapauttavan 

mahdollisuuden äärellä. Onko sosialidemokraateista uskomaan ihmisen oikeu-

teen siirtyä hevosen päältä ja ratin takaa vihdoin vapaaksi matkustajaksi, hänen 

kykyihinsä yltää aivan toisenlaisiin saavutuksiin?  

 

Se ei riitä, mutta opi ne  

 

Peruskouluja uudistetaan opetusmateriaalien digitalisoinnista ympäristöjen 

muokkaamiseen. Koodaaminen tuodaan harrastuskerhoista luokkahuoneisiin 

osaksi kaikkia aineita. Tämä on vasta alku. Suurten irtisanomisten ympäristössä 

myös uudelleen- ja muuntokoulutus tarvitsevat uusia muotoja, jotka huomioivat 

myös korkeasti koulutetut osaajat. Muutos tarjoaa mahdollisuuksia, jos niihin 

                                                             
1
 Prism on Yhdysvaltojen liittovaltion joukkotiedustelutyökalu 
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osataan tarttua. Mikrokolleget kouluttavat käytännön taitoja kuten koodausta tai 

oluenpanoa perinteisiä nopeammin. 

 

Uusi työelämä vaatii siis elämänpituista oppimista ja uusia malleja toteuttaa tämä 

tavoite. Aikuiskoulutuksen resurssien allokoiminen henkilökohtaisten koulutus-

tilien kautta luulisi motivoivan kaikkia, myös niitä jotka nyt jättäytyvät sen ulko-

puolelle. Nämä investoinnit voisivat olla joko yksilön omaa säästämistä, julkisia 

panostuksia, tai näiden yhdistelmää.  Ammatteja tuhoutuu ja syntyy kiihtyvällä 

tahdilla. Tieto lisääntyy eksponentiaalisesti ja työllisyys on kiinni sen hyödyntä-

misestä. Sosialidemokratian tulisi ajaa osaamistason kasvua ja työkaluja sen päi-

vittämiseksi kuin aikanaan peruskoulu-uudistusta. 

 

Voittajan vapaus 

 

Keynes ennusti jo 1930, että vuoteen 2030 mennessä ihmistyövoiman tarve on 

vähentynyt radikaalisti automatisaation ja koneistumisen myötä. Tyler Cowenin 

ennustaa kirjassaaan The Average is Over, että tulevaisuudessa työvoima tulee 

jakautumaan yhä jyrkemmin kahteen leiriin: Pieni teknologiaa kehittävä ja ylläpi-

tävä korkeasti koulutettu luova luokka tulee ansaitsemaan yhä enemmän samalla 

kun kansakunnan enemmistölle on yhä haastavampaa löytää mielekästä työtä. 

Työntekijät jakautuvat kahteen kastiin: Joko heillä menee erittäin hyvin tai ei 

lainkaan hyvin. 

  

Pohjoismaisissa yhteiskunnissa talous ja sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu 

ajatukselle, että kaikki kynnelle kykenevät työskentelevät enemmän tai vähem-

män kokopäiväisesti. Mitä tapahtuu, jos kaikille ei enää ole työtä? Miten tilan-

teessa, jossa suuren osan työvoimaa ammattitaito esimerkiksi vuosikymmenessä 

vanhenee ja he siirtyvät työntekijöistä tulonsiirtojen saajiksi, käy valtiontalouden 

pohjan muodostavalle palkka- ja kulutusverotuksen tuotolle? Oli tämä dystopia 

totta tai ei, sosialidemokratialla pitää olla malli miten teknologisen tuottavuuden 

hedelmiä jaetaan tulevaisuudessa: Tekeekö sijoituksia osinkoja jakava sovereign 

fund vai minkälainen kansankapitalismi päästää myös pääomattomat osingoille 

nauttimaan uusista vapauksista? 

 

Samalla yli puolet maailman suurimmista talouksista on yrityksiä. Viime vuoteen 

mennessä Google oli ostanut reilussa vuosikymmenessä 163 yritystä ja käyttänyt 

siihen yhteensä 30mrd dollaria2.  Tämä kertoo, että mille tahansa alalle voi käydä 

kuten mainonnalle: yksittäinen yritys kaappaa joko merkittävän markkinaosuu-

den tai lähes kokonaisen alan. Digitaalinen aika siis hävittää teollisuuden alojen 

rajat, sillä kenestä tahansa jolla on dataa ja ylivertaiset analyysimetodit voi tulla 

hetkessä jättipeluri. Yhdysvalloissa anti-trust-lainsäädäntö säädettiin konglome-

raattien rajoittamatonta kasvua vastaan. Onko nykyisessä kilpailulainsäädännös-

sä tapoja puuttua siihen, että jollakin on eniten kaikesta, muttei määräävää 

markkina-asemaa yhdelläkään ”alalla”? Volyymi ei tuo vapautta. 

 

 
                                                             
2 http://www.businessinsider.com/important-google-acquisitions-2014-8?op=1 
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Kankea kone ja notkea moderni 

 

Zygmunt Baumanin ajatus notkeasta modernista kuvaa modernia maailmaa sen 

monimutkaistuessa. Vaihdamme sosiaalista ryhmää ja statusta kuin takkimme 

naulakkoa. Se mitä koetaan normaaliksi on hajoamassa niin yksilöllisen todelli-

suuden kuin työelämän osalta. Yhteiskunnalliset tukijärjestelmät rakennettiin 

monokulttuurin ja maaltamuuton maailmaan. Nyt tuen ja avun tarve on toisen-

lainen. Kone on kankea, vaikka maailma sen ympärillä on notkistunut. Järjestel-

män tulisi tukea yksilön vapautta ja sosiaalisia suhteita, voimistaa vapauteen. Jos 

nykytilanne ei toimi, siitä poikiviin avauksiin – kuten perustuloon –on kyettävä 

vastaamaan. Ja vastaukseksi ei riitä vain ei. Sosialidemokratian on esitettävä rea-

listisia vaihtoehtoja jotka rehellisesti tunnustavat todellisuuden muuttuneen.  

 

Sama koskee yhteiskunnan perinteisiä päätöksentekomekanismeja. Työelämän 

asioissa on totuttu siihen, että niistä sopivat joko partit tai kolmikanta. Samalla jo 

nyt yksittäinen yritys voi välittää 5 miljoonan ihmisen työtä globaalisti 900 000 

työantajalle. Freelance-pohjalta tehdyt työt ovat itsenäistä konsultointia ja irrot-

tavat tai vapauttavat tekijän kansallisesta työlainsäädännöstä ja työsopimuksis-

ta.3  Kyseinen oDesk luo omaa säätelyään kuin suvereeni valtio julistamalla glo-

baalin neljän dollarin minimipalkan. Se on aasialaisittain korkea, ja sama kuin 

kokoelmalinjastoilla ihmisiä syrjäyttävällä erikoisrobotti-Baxterilla.  

 

Tulevaisuudessa 3D-teknologian vakiintumisen myötä tuotannon odotetaan siir-

tyvän takaisin Eurooppaan. Elämmekö jo 10 vuoden kuluttua yhteiskunnassa, 

jossa tuotanto on siirtynyt halpatuotannon maista takaisin ja sijaitsee hajautettu-

na kadunkulmissa, jossa yksinyrittäjä 3d-printterinsä kanssa tarjoaa yksilölliset 

silmälasin sangat? Nämä pientehtailijat ovat joko vapaita yksinyrittäjiä tai palkol-

lisia monikansallisissa yrityksissä, jos pääomien tarve heidät siihen pakottaa. 

Tämä riippuu osittain valitsemastamme yritystoiminnan sääntelymallista ja vaa-

timuksista: Haluammeko pitää kiinni perinteisestä teollisuuden mallista ja sen 

myötä perinteisistä järjestäytymisen muodoista?  

 

Ja työmarkkinaosapuolille tämä esittää kysymyksen ovatko printtereitään tule-

vaisuudessa laulattavat verkostolaiset ylipäätään jotenkin järjestyneitä? Jos eivät, 

miten käy päätöksentekojärjestelmän legitimiteetin? Jos kyllä, ovatko he sitä 

työnantajina vai työntekijöinä? Keskeisin kysymys ei ole miten heidät parhaiten 

sovitetaan olemassa olevaan järjestelmään, vaan minkälainen järjestelmä tarjoaa 

heille eniten vapautta toimia omista lähtökohdistaan. Pystyykö liike, jonka lipus-

sa komeilee ratas, vapauttamaan ihmiset uimaan notkeassa modernissa?  

 

Velka ja lunastus 

 

”Ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisil-

lemme.” Kun puhumme vapauden laajentamisesta, tunnistammeko ajatusraken-

nelmat jotka jo kielen kautta tunkeutuvat arkiseen alitajuntaamme? Luotto on 

välttämätöntä talouden toiminnalle. Ja korko siitä maksettava hinta joka heijaste-

                                                             
3 Kts. www.odesk.com ja Dr. Vili Lehdonvirran tutkimus Oxford Internet Instituessa. 

http://www.odesk.com/
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lee siihen sisältyvää riskiä.  Pankkijärjestelmä luo jatkuvasti uutta luottoa ja tar-

joaa sitä sitä välttämättä tarvitseville, mutta siinä missä veloista suoriutumisesta 

on tullut yksilölle tai valtiolle moraalinen kunnia-asia, pankkien osalta ne voidaan 

tasaisin väliajoin nollata. Siinä missä Madagaskar joutui ja Matti, Maija ja Malta 

ovat velvollisia maksamaan velkansa, niin Morgan Stanleyn velat maksaa joku 

muu.   

 

Velkojen maksamatta jättäminen ei ole talousjärjestelmän perikato, vaan luot-

toon sisältyvä riski on sen perusta. Aikaisempina vuosisatoina ja tuhansina kai-

kissa kulttuureissa odotettiin velkojen anteeksiantoa ja sellaisia tasaisin väliajoin 

myönnettiin. Nykyisen talousjärjestelmän historia ulottuu vain toiseen maail-

mansotaan asti ja kysymys on voiko se tällaisena jatkaa. Eurokriisin ympärillä 

käyty keskustelu on mielenkiintoisella tavalla kuvannut miten tärkeää sosialide-

mokraattien olisi vapautua protestantismin kahleista ja ymmärtää velka puhtaas-

ti taloudellisena, moraalisen käsitteen sijaan. Käytännön vapauden näkökulmasta 

sosialidemokratia voisi tutkia yksilön vastuun rajaamista ja mahdollisuutta uu-

siin alkuihin. 

 

Talousjärjestelmä siis palkitsee riskinotosta vain harvoja, mutta heitä lähes rajat-

tomasti . Pikettyn tutkimus on osoittanut miten pääoma jatkaa kasautumistaan 

palkkatulojen ja keskiluokan kustannuksella. Prosessi sulkee säätykierron ja tuh-

laa lahjakkuusvarantoja tavalla johon on varaa vain mailla joiden väestö kasvaa 

voimakkaasti. Kieroutuneita tuloksia tuottavan talousjärjestelmän luoma köy-

hyys purkautuu tasaisin väliajoin silmittömänä – milloin mihinkin ismiin verhot-

tuna – väkivaltavana. 

 

Sosialidemokraatit tietävät, että köyhyys ja resurssien epätasainen ja epätarkoi-

tuksenmukainen jakautuminen on keskeinen turvallisuusongelma. Ja vaikka tie-

dostamme ettei ole olemassa lähtökohtaisesti epärehellisiä ihmisiä tai kreikka-

laista moraalia, nämä ajatukset roikkuvat kollektiivisessa alitajunnassamme. On 

olemassa toimimattomia järjestelmiä ja vääriä kannustimia. Perisyntiä ei kenen-

kään tarvitse lunastaa koska sitä ei ole olemassa. Ihminen ei ole lähtökohtaisesti 

kenellekään velkaa. 

 

Free Willy! 

 

Ihminen on historiansa aikana lisännyt ymmärrystä omasta vapaudestaan ja vel-

vollisuudestaan muita kohtaan: ihmisryhmien ja sukupuolien välillä vallitsee nyt 

enemmän vapautta kuin koskaan aiemmin. Kysymys on koska, jos koskaan, va-

pauden voittokulku saavuttaa ihmisen lisäksi muut lajit ja luonnon?  

 

Tunnemme enenevässä määrin vastuuta ilmakehästä ja luonnon pilaantumisesta. 

Miksi? Koska se on moraalinen velvollisuutemme tiedostavina ja vahvempina vai 

koska ympäristö on eloonjäämisellemme yksinkertaisesti välttämätön? Kenties 

kumpaakin. Keskustelu Särkänniemen delfinaariosta tai tuotantoeläinten kohte-

lusta on tehnyt pitkä matkan laidoilta lähemmäksi keskiötä. Osana tätä keskuste-

lua hanke taata suurille inhimillisille apinoille ihmisoikeudet kuvastaa kuitenkin 

kiinnostavalla tavalla näkemystämme vapaudesta: Vapaus kuuluu niille jotka 
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lähimmin muistuttavat meitä itseämme. Vapaus orjuudesta kuului mustalle mie-

helle tai poliittiset oikeudet naisille koska vallanpitäjä havaitsi ja tunnusti heidät 

itsensä kaltaisiksi. 

 

Ihminen on jumalineen kokenut useamman luonnontieteellisen vallankumouk-

sen myllerrykset. Kopernikus näytti miten emme planeettamme kanssa olleet-

kaan universumin keskiössä vaan kiertojärjestys ja riippuvaisuussuhde oli päin-

vastainen. Darwin osoitti, että ihminen ei ollut pallollaan luomakunnan keskiös-

sä ja sen lähtöpiste, vaan evoluution tulos. 1900-luvun vallankumous koski sisäis-

tä maailmaamme, jossa Freud paljasti meille alitajuntamme voiman. Emme ehkä 

olleetkaan oman tietoisuutemme herroja tai sen keskiössä.  

 

Seuraava vallankumous on jo käynnissä eikä sitä tarvitse liittää yhdenkään henki-

lön nimeen. Kuitenkin samalla tavalla kuin sitä edeltäneet kumoukset se asettaa 

ja alistaa ihmisen paikalleen vain yhdeksi osaksi infosfääriä, jossa kommunikaa-

tioon osallistuvat myös älykkäät koneet ja muut järjestelmät. Ihminen luovuttaa 

näille järjestelmille enenevässä määrin päätösvaltaa, ei pakosta, vaan koska 

olemme laiskoja. Kyse on kuin parisuhteesta vätysmäisen intellektuellin ja tome-

ran tomppelin välillä: Ihminen sopeuttaa omaa toimintaansa koneen logiikkaan 

päästäkseen vähemmällä. Samalla kenties uusi riippuvaisuussuhde ja muistutus 

omasta rajallisuudesta – paikasta keskiön sijasta sivulla – avaa ihmiselle uuden 

kyvyn tuntea empatiaa. 

  

Kysymys eläimestä on kysymys vastuustamme laajentaa vapautta meille ilmisel-

vän toiselle puolen.  Ihmisen on vastattava kysymykseen, onko olemassa objekti-

vistinen oikea, jota tulee tavoitella totutuista käytännöistä tai sen mukavuudelle 

asettamastamme hinnasta riippumatta? Sosialidemokratian vapausaatteena on 

arvioitava, onko historiallisessa jatkumossa tapahtumassa moraalinen heräämi-

nen vapaudesta vahvemman velvoitteena ja vastattava kysymykseen suhtaudu-

taanko siihen proaktiivisesti vai reaktiivisesti? Jos ihmisen tietoisuus on saavut-

tanut pisteen, jonka mukaan eläinten tappaminen teollisessa mittakaavassa on 

väärin ja tarpeetonta, edellyttääkö se häneltä toimenpiteitä?  

 

Keinotekoisesti tuotetun lihan kilohinta on laskenut 350 000 dollarista kahteen-

toista. 

 

Miksi juosta kun voi ratsastaa?  

 

Ihminen kesytti esihistoriassaan tulen ja kotieläimet. Maanviljelyksen kehitys 

ruokki meidät ja höyrykone ja sähkö loivat teollistuvan maailman perustan anta-

en käyttöömme miljardit hevosvoimat, vapauden tehdä muuta. Yhteistä kaikille 

näille on aikaisten omaksujien saavuttama etumatka ja mahdottomuus ihmiselle 

kilpailla ylivertaisia apukeinoja vastaan, olivat ne sitten kuokka, hevonen tai ko-

ne. Kaikki perustui ja perustuu ihmisen kykyyn käyttää hyödykseen apukeinoja, 

kehittää niitä eteenpäin ja mukauttaa omaa toimintaansa.  

 

Suomalainen ei pärjää automaattiselle metsäkoneelle kuokkimalla, eikä hänen 

tarvitse istua edes kuskin penkillä.  Hänen valtansa on tieto, jota vaaditaan kehi-
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tettäessä laitteen uusia toiminnallisuuksia. Vapauden ääni on höyryvasaran kor-

viahuumaavan paukkeen vaihtuminen näppäinten kilkutukseen. Vapauden läm-

pötila on masuunin kuumuuden korvautuminen perhe-elämän realiteetit ja yksi-

lön voimavarat huomioon ottavalla coolilla etätyöllä. Ja vapauden keveyttä on se, 

kun aihion tilalle mellotuksen kohteeksi vaihtuu numeroiden matriisi, josta epä-

olennaisen voi piestä kuin raudasta hiilen, mutta pelkällä sormen näpäytyksellä.  

 

Sosialidemokratian on vain kysyttävä itseltään uskooko se, että ihmisestä on tä-

hän kaikkeen? Voiko ihminen oppia ja tarjoaako Suomi hänelle siihen välineet? 

Hevosen kanssa voi juosta kilpaa tai sitä voi ratsastaa.  

 

Tieto + toiminta = vapaus  

 

”Sosialidemokratian tehtävä on aina yksilön vapaan personalisuuden kehittäminen 

ja suojaaminen, vaikka taloudellisista vaatimuksista tinkien” 

 

Sitaatti Bernsteinin Sosialismin edellytyksistä pukee sanoiksi uusvanhan sosiali-

demokraattisen vapauskäsityksen, jossa ihmisen kehittyminen itsessään on mää-

ritelmä vapaudelle. Vapauden perinteisten määritelmiä tulisikin täydentää va-

pauden aktiivisella luonteella. Vapaus on tunnettujen perusoikeuksien lisäksi 

vapautta pelosta ja epävarmuudesta eli mahdollisuutta kukoistaa yksilönä ja yh-

teisön jäsenenä.  

 

Sosialidemokratian aktiivisen vapauskäsityksen mukaan ihmisen kehittyminen 

itsessään on jo määritelmä hänen vapaudelleen. Vapaus on prosessi eikä päämää-

rä. Sen lopullista muotoa ei voi eikä pidä määritellä, sillä se koostuu niin ulkoisis-

ta edellytyksistä kuin yksilön valinnoista.  Se on liikkuva maali ja kullekin erilai-

nen.  

 

1960-luvun latinalaisen Amerikan vastaus äärimmäiseen poliittiseen ja taloudel-

liseen epäoikeudenmukaisuuteen oli vapautuksen teologia, joka kristillisestä 

näkökulmasta kannusti ihmisiä muuttamaan yhteiskuntaa ja luomaan uutta, soli-

daarisempaa ja demokraattisempaa todellisuutta.  

 

2020-luvun sosialidemokraattisen vapautuksen teologian on tarjottava ihmiselle 

lupaus, joka perustuu realismiin siitä mitä on tapahtumassa. Lupaus, joka pohjau-

tuu peruskoulu-uudistuksen kaltaiseen edistysuskoon ihmisen kyvystä nostaa 

omaa osaamistasoaan täysin toiselle tasolle. Sen on tarjottava lupaus, että tule-

vaisuudessa huimasti kasvava taloudellinen tuottavuus voi oikeudenmukaisesti 

jaettuna mahdollistaa ihmisille elämän, jossa voi tulla toimeen vähemmällä työllä, 

ja työllä, joka on enenevässä määrin henkisen kehityksen ja itsensä toteuttamisen 

väline.  

 

Ihminen on vapaa vasta vuorovaikutuksessa muiden kanssa kehittyessään kai-

keksi siksi, jota voi olla.  Ja hänen luottamuksensa voittavat vain poliittiset aatteet 

ja yhteiskunnat, jotka tarjoavat hänelle uskottavan polun suosta sähköiseen sa-

lonkiin, jossa hän on vapaampi kuin yksikään aiempi sukupolvi.   
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Johannes Niemeläinen 

Ettei kenenkään tarvitse periä 

 

Avaan läppärini. Se on minulle työkalu, jonka avulla saan omistamani pääoman 

tuottamaan. En ole perinteisesti rikas, vaan tavallinen asuntovelallinen. Mutta 

paljon minulla on. 

Olen maisteri. Osaan analysoida, kirjoittaa ja kuunnella. Tiedän vähän, mutta se ei 

haittaa: tiedän, miten tietoa etsitään. 

Työnantajani kouluttaa minua, kun osaan asiani oikein esittää. Koulutan itseäni, 

koska se kannattaa ja on kivaa. Hakeudun lisäkursseille, koska pääomasta pitää 

huolehtia. Teen kyllä tarvittavat poistot, jopa etupainotteisesti, mutta vanhentu-

vaa pääomaa korvaan uusinvestoinneilla. 

Seuraavaksi pitäisi miettiä jatkokoulutuspaikkoja. Vuosi Yhdysvalloissa vai viisi 

Suomessa? Toinen maisterintutkinto, väitöskirja vai useita lisäkoulutuksia? Tut-

kijaystäväni on luvannut auttaa tutkimussuunnitelman kanssa. Hän tietää, miten 

perusinvestointeja tehdään. 

Suunnitelmissani ei ole pitää huolta pääomasta sen itsensä vuoksi. En ole laiskan 

taseen mies. Olen jo pannut pääomani töihin. 

Viime talvena osallistuin startup-kilpailuun. Pyörittelin ideaa kaverini kanssa, 

loimme liiketoimintasuunnitelman ja kävimme startup-leirillä. Ilman läppäriäni 

ideasta ei olisi tullut orastavaa yritystä. 

Ei meillä ollut kummallakaan yrityksistä eikä liiketoimintasuunnitelmista mitään 

hajua. Eikä koodaamisesta, joka oli koko yritysidean perustana. Mutta tiesin, että 

jollain on. Joku osaa koodata, joku osaa luoda malleja uusista palveluista. 

Joten googlasin ja kyselin. Sain selville ohjelmat, joilla malleja voi luoda. Opiskelin 

hieman ja loin mockupin, eli mallin palvelusta. Lopulta lähetimme liiketoiminta-

suunnitelman ja mockupin kilpailun raadille. 

Sen yrityksen oras paleltui keskellä talvea. Mutta pääomani oli jo tuottanut koval-

la prosentilla: useita uusia kontakteja, kyky luoda mockupeja, tietoa startup-

kilpailuista, lisätaitoa käyttää läppäriäni sekä oman toiminimen. 

Paljon minulla on: sivistyksellistä, inhimillistä, kulttuurista ja sosiaalista pää-

omaa. Läppärilläni panen osaamispääomani tuottamaan – tai ainakin uskon niin. 
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Olen sekä pääoman omistaja että palkkatyöläinen. Voin valita roolini, minulla on 

siihen kaikki edellytykset. Olen vapaa. 

* * * 

Vapauteni on osa sosialidemokraattista tarinaa. Suomessa se alkoi 1900-luvun 

taitteessa, tehtaan varjossa. Ilman työväenliikettä ja sen sivistystyötä ei olisi syn-

tynyt peruskoulua, ei ilmaista korkeakoulutusta. 

Ilman laajaa korkeakouluverkostoa eläisimme yhä yhteiskunnassa, jossa keski-

luokka olisi pieni. Osaaminen ja vauraus keskittyisivät harvoille. Ilman verotusta 

ja sillä tehtävää tulonjako-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa luokkaerot olisivat suu-

ria. 

Vanhempani ovat sitä sukupolvea, kun työläisten lapsista tuli maistereita. He 

kokivat luokkanousun ja koulutustason nousun. Vauraus levittäytyi yhä suurem-

malle joukolle. 

Ei enää tarvinnut periä ollakseen vapaa. Koulutusjärjestelmä ja kasvava talous 

loivat osallisuutta. Näköalat olivat laajat. 

 

Vanhempamme eivät olleet kuitenkaan samalla tapaa vapaita kuin meidän suku-

polvemme. Heidät oli sidottu nykyistä vahvemmin kansallisvaltioon. Työmarkki-

nat imivät heidät toimihenkilöiksi tai virkamiehiksi. Suurimmasta osasta tuli 

palkkatyöläisiä. Työpaikoilla heidän taidoistaan otettiin enin irti. Tarjolla oli tur-

vallinen elämä ja rajatusti valinnanmahdollisuuksia. Joku toinen korjasi pääoman 

tuoton. 

 

Minun sukupolveni on perinyt vanhempiemme koulutustason sekä sosiaaliset 

taidot ja suhteet – samoin kuin tulemme perimään heidän asuinvarallisuutensa. 

Meistä tuli opettajia ja lääkäreitä, koska vanhemmistammekin tuli. Meillä on 

myös enemmän, mistä valita: lähes koko maailma on meille avoinna. 

 

Mutta kaikille ei riittänyt perittävää. Olemme pienipalkkaisia kaupankassoja, 

vuorotyötä tekeviä lähihoitajia ja pitkäaikaistyöttömiä. Tai perittäväksi jäi se, 

mitä ei pitäisi periä: köyhyys, huono terveys ja työttömyys. Ja vaikka olisimme 

perineet osaamisen, ei kaikille ole töitä tarjolla. 

 

Olemme sukupolvi, jonka aikana luokkanousu on pysähtymässä ja keskiluokka 

pienenee. 

Olemme sukupolvi, jonka koulutustason nousu on kääntynyt laskuun. Olemme 

sukupolvi, jolle perimisestä on tulossa ensisijainen turva elämässä. 

 

* * * 

 

Taloudessa tuottavuus kasvaa digitalisaation vuoksi huimaa vauhtia. Ei kaikkien 

tuottavuus, vaan osaavien ja taitavien. Ne, jotka ehtivät periä ennen luokkanou-

sun hidastumista, ovat vahvoilla. 
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Teknologian murros kasvattaa pääoman tuottavuutta – sekä perinteisen että in-

himillisen. Robotit ovat tehokkaampia kuin vanhat koneet. Läppärin avulla luovat 

ihmiset pystyvät tuottamaan enemmän kuin aiemmin. 

 

Tuottavuuden kasvu jakautuu epätasaisesti. Kuten perijöissä, on voittajia ja hä-

viäjiä. Jos tuottavuutesi kasvaa, se kasvaa paljon. Teknologisesta kehityksestä 

suhteellisesti eniten hyötyvät tuottavimmat työntekijät – miljardiluokan startup-

yhtiössä työntekijöitä saattaa olla kourallinen. 

 

Ei tuottavuus voi kaikilla aloilla kasvaa. Miten kasvaisi opettajan tuottavuus? Eikä 

tuottavuuden tarvitsekaan kasvaa. Epätasaisella kasvulla on kuitenkin vaikutuk-

sensa talouskasvun jakautumiseen. 

 

Kun tuottavuus harppoo, sen synnyttämä taloudellinen hyöty jakaantuu epäta-

saisesti. Hyvätuloinen on se työntekijä, joka osaa korjata korkean teknologian 

robotit. Tai se, jonka koodilla robotit toimivat. 

 

Rikas on taas se, joka robotit omistaa – tai omistajan yritystä johtava toimitusjoh-

taja. Muille jää ilman tulojen tasausta yhä vähemmän, matalapalkkoja ja pienene-

viä tuloja, jos työtä on lainkaan. 

 

Ongelma ei ole pääoman, vaan heidän, joiden pitäisi pääomaa suitsia. Pääoma ei 

tarvitse koskaan kaikkia. 

 

* * * 

 

Jos talous kasvaisi vauhdilla, emme ehkä edes huomaisi koko asiaa. Niinhän kävi 

Yhdysvalloissa. Vasta finanssikriisi teki tuloeroista yleisesti hyväksytyn yhteis-

kunnallisen ongelman. 

 

Kun talouskasvu on hidasta, ongelmat kärjistyvät. Bruttokansantuotteen kasvu 

matelee, ja vauraus kasaantuu pääoman omistajille. Jos talouskasvu on prosentin 

verran vuodessa, pääoman arvo nousee 8–10-kertaiseksi vuotuiseen kansantu-

loon nähden. Tämä tarkoittaa, että pääoma saa suuremman osan vuotuisista tu-

loista. Osuus voi nousta 30–40 prosenttiin – samalle tasolle kuin 1900-luvun tait-

teessa, jolloin taloudellinen epätasa-arvo oli suurimmillaan. 

 

Silloin perimisen vaikutukset korostuvat. Väestön ikääntyminen ja väestönkas-

vun hidastuminen vahvistavat vaurauden perimisen merkitystä.  

 

Ennusteet eivät ole lupaavia. Hidasta talouskasvua on luvassa Suomessa ainakin 

15 vuotta, ellei pidempään. 

 

Hitaaseen talouskasvuun liittyy olennaisesti matala inflaatio. Inflaatio on hidas-

tunut, mitä keskuspankit ovat torjuneet painamalla korot nollaan. Molemmat 

kehityskulut vahvistavat perijöiden valtaa. 
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On helpompi elää vuokratuloilla ja muilla pääoman tuotoilla, kun inflaatio on 

nollassa. Perimisestä tulee kannattavampaa. Nollakorot eli halpa lainaraha puo-

lestaan nostaa omistusten arvoa: ne hyötyvät, jotka jo omistavat. 

 

Ilman talouskasvua tuotannon jakaminen on nollasummapeliä. 

 

 

* * * 

 

Luokkanousu pysähtyi. Koulutustaso kääntyi laskuun. Työpaikkoja katoaa 

enemmän kuin niitä syntyy. Näin jatkuu, ellemme tee jotain. 

 

Vapauden tavoitteleminen on vaikeaa, kun vähäinen sosiaalinen liikkuvuus ja 

hidas talouskasvu sementoivat asetelman. Pääoma kasaantuu ja tuottaa omistajil-

leen jatkuvasti enemmän. Koneet tuottavat koneita, osingot lisäosinkoja ja suh-

deverkostot uusia kohtaamisia. 

 

Yhteiskuntamme ei mahdollista kaikkien vapautta. Jos et ole perijä, voi asemasi 

olla huonompi kuin aiempina vuosikymmeninä. Sivistys on vapautta, mutta sivis-

tystä on pian tarjolla vain sivistyspääomaa periville. 

 

Ilman uutta politiikkaa perijöiden asema vahvistuu entisestään. Perijöiden ase-

man vahvistamiseksi ei tarvitse edes tehdä mitään. Pääoma kasaantuu – korkoa 

korolle – ja kymmenen vuoden päästä erojen kaventaminen vaatii jo rajumpia 

toimenpiteitä. 

 

* * * 

 

Työväenliikkeen aika on ollut talouskasvun aikaa. Samalla se on ollut tasa-

arvoistuvan yhteiskunnan aikaa. 

 

Vauraus kasvoi 1900-luvulla. Työntekijät pääsivät turvallisempiin ja parempiin 

töihin. Palkalla alkoi tulla kunnolla toimeen.  Työolot kohenivat ja työpäivät lyhe-

nivät. Aikaa alkoi riittää virkistäytymiseen, sivistykseen ja muuhun hyvinvointiin 

vuosisadan jälkipuoliskolla.  

 

Lopulta myös koulutustaso alkoi nousta. Yhteiskunta keskiluokkaistui. Vapautu-

minen tapahtui vääjäämättä kaikilla rintamilla. Tulevaisuus näytti yhä useammal-

le kirkkaalta siinä rajatussa ympäristössä, jonka sotien jälkeinen kansallisvaltio 

tarjosi, vaikka satojentuhansien elämä oli edelleen selviämistä ja paremman elä-

män hakemista muualta. 

 

Samalla työnantajilla alkoi mennä hyvin. Yritykset vaurastuivat ja kasvoivat. Pää-

omia alkoi 1980-luvulla riittää paitsi vanhoille myös uusille yrityksille. 

 

Osaamispääoma ja perinteinen pääoma jakaantuivat Suomessa yhä useammalle. 

Perijät perivät, mutta se ei ollut ongelma: myös muille riitti vaurautta ja lupaus 

paremmasta huomisesta. 
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Miten toimitaan nyt, kun yhteiskunta ei mahdollista enää pääomien hankkimista, 

vaan pääoma peritään? Miten toimitaan nyt, kun kaikille ei ole tarjolla vapautta? 

 

* * * 

 

Perimisestä emme pääse koskaan pois. Emme luultavasti haluakaan. Jotta sosiaa-

linen, sivistyksellinen ja kulttuurinen pääoma eivät periytyisi, vastasyntyneet 

pitäisi ottaa yleiseen kasvatuslaitokseen. 

 

Myös varallisuuden periminen jatkuu. Pääoman kerääntyminen sukulaisuuden 

kautta on iänikuinen perinne, jota on vaikea murtaa, vaikka mitään erityisen 

luonnollista siinä ei ole. Osaamista rahan periminen ei vaadi. 

 

Koska emme pääse perimisestä, tarvitsemme sosialidemokraattisia uudistuksia, 

että ei tarvitse periä ollakseen vapaa toimimaan, yrittämään ja menestymään. 

 

Ennen työväenliikkeen aikakautta läntinen maailma oli perijöiden ja eriarvoisuus 

suurta. Sen jälkeen alkoi tapahtua. 1980-luvulla oltiin jo yhteiskunnassa, jossa ei 

tarvinnut enää periä ollakseen vapaa. Tarvitsemme nyt samaa liikettä ja saman-

kaltaisia toimenpiteitä kuin 1900-luvun alussa.  

 

Verotus on myös jatkossa keskeisin politiikan väline. Verotuksella kohennetaan 

terveyttä, tuetaan työllisyyttä ja elinkeinoelämää, jaetaan tuloja, suojellaan ym-

päristöä ja tehdään sosiaalipolitiikkaa. 

 

Verotuksella voidaan vähentää perinteisen perimisen vaikutuksia. Verorahoilla 

vähennetään sosiaalisen pääoman perimisen aiheuttamaa eriarvoisuutta. 

 

Tarvitsemme yhteiskunnan, jossa kaikilla on avoin tie korkeampaan koulutuk-

seen ja laajempaan sivistykseen. Tarvitsemme hyvinvointijärjestelmän, jossa 

vanhempien terveyserot eivät siirry suoraan lapsille. 

 

Lisäksi tarvitsemme kasvavan talouden, jotta vapaus olisi mahdollinen. Talous-

kasvulle ja teknologiselle kehitykselle pitää luoda hyvät edellytykset. Ja kun työ-

paikat, tuottavuus ja tulot jakaantuvat epätasaisesti, tuloja pitää jakaa jatkuvasti 

uudelleen. Kaikki eivät ole yhtä tuottavia tai pysty hyödyntämään teknologian 

kehitystä: heidän osaamispääomastaan ja uudelleenkoulutuksesta on pidettävä 

huolta. 

 

Tarvitsemme myös työtä kaikille haluaville. Vapautta ei ole ilman työtä. Sekä kas-

vua että työtä on mahdollista luoda, jos niin haluamme. Työtakuu ja elvyttävä 

politiikka ovat mahdollisuuksia maailmassa, jossa kansallisvaltiot tekevät laajaa 

yhteistyötä. Lisäksi tarvitsemme mahdollisuuksien pankin, jotta jokainen voi 

hyödyntää sen, minkä avautunut maailma tarjoaa. 

 

Yhteiskunta on muuttunut 1900-luvun alusta, ja 1980-luvulta. Sen vuoksi keinot 

voivat olla vain samankaltaisia, eivät samoja. Keinot eivät voi rajoittua enää kan-

sallisvaltioon, koska vapaus ei voi rajoittua kansallisvaltioon. Oikeus vapauteen 

on yleismaailmallinen. 
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Samalla pitää tavoitella lisää vapautta. Vapautta virkistykseen, sivistykseen ja 

hyvinvointiin – ja vapautta valita sitä, mitä tekee. Sen vuoksi tavoitteet pitää aset-

taa korkealle: tavoitella esimerkiksi kuusituntista työpäivää, täystyöllisyyttä ja 

vapaata liikkuvuutta. 

 

Emmekä voi unohtaa velvollisuuksiamme. Vapaus on mahdollista vain, jos me 

sen toisillemme yhdessä ja yhteistyössä mahdollistamme. 

 

* * * 

 

Suljen läppärini, ja pohdin: 

 

Sosialidemokratia vapautti minut pääoman omistajaksi. Se on vapauttanut mil-

joonia. Mutta vapauttaminen on hidastunut. Vaarana on, että yhteiskunnastamme 

tulee perijöiden yhteiskunta. 

 

En halua perijöiden yhteiskuntaa. Haluan yhteiskunnan, jossa kaikilla on tosiasi-

allisesti samankaltaiset mahdollisuudet vapauteen huolimatta heidän lähtökoh-

distaan. Jossa jokainen voi kerryttää itselleen sivistyksellistä, kulttuurista ja sosi-

aalista pääomaa, ja jossa mahdollisuudesta kerryttää pidetään yhteisesti huolta. 

 

Helppoa sen ylläpitäminen ja luominen ei ole. Pääomalla on taipumus periytyä ja 

ihmisillä taipumus lokeroitua. 

 

Vapaa yhteiskunta on kuitenkin sellainen, jossa kaikki ovat vapaita lokerostaan 

huolimatta – olivat sitten perijöitä tai eivät. Ihmiset ovat vapaita rakenteiden 

avulla, eikä perijän asema juuri poikkea sen asemasta, joka ei peri. 

 

Vapaus on nimittäin valtaa, valtaa päättää omasta kohtalostaan. Valtaa päättää, 

haluaako olla työntekijä, yrittäjä vai jotain muuta. Se valta ei rajoita muita, vaan 

mahdollistaa aidon vapauden. 

 

Vapaa yhteiskunta ei ole perijöiden yhteiskunta. Sosialidemokratia vapausaat-

teena on sitä, ettei tarvitse periä. 

 

Sain vanhemmiltani laajan perinnön ja olen siitä heille kiitollinen. Lapsilleni ha-

luaisin maailman, jossa ei tarvitse periä tietoa, taitoa tai rahaa ollakseen vapaa – 

eikä mahdollisuus vapauteen rajoittuisi kansallisvaltioihin. 
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