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Y
hdistymisvapauden piiriin 
luetaan muun muassa puolueet, 
yhdistykset, yritykset ja uskon-
tokunnat. Toisinaan yksilöt ja 
arvoyhteisöt ajautuvat kuitenkin 
ratkeamattomiin keskinäisiin 
ristiriitoihin, joiden myötä yk-
silön elämä arvoyhteisössä voi 
käydä mahdottomaksi. Tämän 

vuoksi yhdistymisvapaus tarkoittaa myös poistumisoi-
keuden turvaamista. Poistumisoikeus tarkoittaa, että ar-
voyhteisön toiminnan ehtona on sen jäsenten poistumis-
mahdollisuuksien turvaaminen. Poistumisoikeuskeskus-
telussa on keskitytty tarkastelemaan erityisesti ns. syvien 
arvoyhteisöjen järjestämiä poistumismahdollisuuksia. 
Syvät arvoyhteisöt ovat sellaisia yhteisöjä, joiden yksilö 
kokee antavan elämälle arvon ja merkityksen. Tällaisiksi 
luetaan yleisesti lähinnä uskonnolliset ja muut syvästi fi-
losofiset yhteisöt. 

Kysymys poistumisoikeudesta on kytköksissä moni-
kulttuurisuuden rajoihin liberaalissa yhteiskunnassa, sillä 
se määrittää samalla yhteisöjen sisäisen hierarkian muo-
dostamisen mahdollisuuksia ja ei-liberaalien yhteisöjen 
rajoja. Liberaalia yhteiskuntaa puolustavat filosofit pää-
sääntöisesti hyväksyvät näkemyksen poistumisoikeuden 
turvaamisen välttämättömyydestä, joskaan sen turvaa-

misen ehdoista ei olla päästy yhteisymmärrykseen edes li-
beralismin puolustajien keskuudessa. Esittelen seuraavassa 
poistumisoikeuden kaksi perinnettä, joiden taustalla vai-
kuttavat toisistaan eroavat liberalismin tulkinnat. Väitän, 
että tasapuolisen poistumisoikeuden ehtona on auto-
nomian julkinen tukeminen, jota ilman poistumisoikeus 
jää arvoyhteisöjen hyväntahtoisuudesta riippuvaiseksi.

Reformaatioliberalismi vs. valistusliberalismi

William A. Galston erotteli esseessään ”Two Concepts 
of Liberalism” kaksi yhteensopimatonta liberalismin pe-
rinnettä, reformaatioliberalismin ja valistusliberalismin, 
joiden näkökulmista keskustelua poistumisoikeuden eh-
doista on viime aikoina käyty. Molemmissa Galstonin 
esittelemistä liberalismin muodoista kulttuurisen mo-
nimuotoisuuden edistämisen ja yhteensovittamisen tul-
kitaan olevan liberalismin yksi tärkeimmistä periaatteista. 
Lisäksi suvaitsevaisuus nähdään molemmissa perinteissä 
kulttuurisen monimuotoisuuden rauhaisan yhteiselon 
edistämisen ehtona. Tästä huolimatta tulkinnat suvaitse-
vaisuuden vaatimuksista eroavat merkittävästi reformaa-
tioliberalismin ja valistusliberalismin välillä. 

Historiallisesti reformaatioliberalismin synty juontuu 
Euroopassa 1500- ja 1600-luvulla käytyihin uskonsotiin ja 
niitä seuranneisiin rauhansopimuksiin. Kyseiset rauhan-

Jaakko Kuosmanen

Yhdistymisvapaus ja 
poistumisoikeus liberaalissa 
yhteiskunnassa

Modernien liberaalien valtioiden takaamiin yksilön perusoikeuksiin 
luetaan yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapaus tarkoittaa 
yksilön vapautta assosioitua tai olla assosioituneena sellaisten 
arvoyhteisöjen kanssa, joissa esiintyvien päämäärien, arvojen 
hierarkioiden ja arvotulkintojen yksilö kokee olevan sovitettavissa 
yhteen omien arvotulkintojensa ja elämänpäämääriensä kanssa. 
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sopimukset olivat merkittäviä ennen kaikkea siksi, että 
niissä päädyttiin homogeenisten poliittisten yksiköiden 
muodostamisen sijaan ’liberaaliin’1 ratkaisuun, jossa kult-
tuurista monimuotoisuutta pyrittiin sovittamaan yhteen 
suvaitsevaisuuden avulla. Reformaatioliberalismin näkö-
kulmasta suvaitsevaisuus perustuu tasapuolisen pidättäy-
tymisen periaatteelle, jolla mahdollistetaan eri elämänta-
pojen rauhaisa kanssaelo.2 

Reformaatioliberalismille on ominaista, että sen tul-
kinnoissa esitetään liberaalin yhteiskunnan legitiimeihin 
ja suvaittaviin elämäntapoihin kuuluvan myös sellaisia 
yhteisöllisiä elämäntapoja, jotka torjuvat yksilöllisen 
autonomian edistämisen yhteisön sisällä. Galston puo-
lustaa reformaatioliberalismille perustuvaa näkemystä 
liberaalista yhteiskunnasta ja esittää, että yhteiskunnan 
tulee tukea niin laajaa kulttuurista monimuotoisuutta 
kuin mahdollista. Liberaali yhteiskunta, jossa on mah-
dollisuus elää sekä kulttuurisia perinteitä noudattavien 
ei-autonomisten elämäntapojen mukaan että yksilöllisiä 
autonomiaa korostavia elämäntapoja seuraten, toteuttaa 
parhaiten liberaalia neutraaliuden ihannetta.3 Galstonin 
mukaan yksilöllä tulee olla vapaus elää sellaisten yhtei-
söjen jäsenenä, jotka saattavat näyttäytyä muille yhteis-
kunnan jäsenille alistavina ja epävapaina. Hän kuitenkin 
huomauttaa, että tapauksissa, joissa yksilön ja yhteisön 
arvoristiriidat syvenevät peruuttamattomasti, yksilöllä 
tulee olla turvattu mahdollisuus poistua yhteisöstä.4 

Valistusliberalismin taustalla sen sijaan on sokraat-
tinen kriittisen tietoisuuden ideaali. Autonomiaa koros-
tavan valistusliberalismin muotoutumiseen ovat merkit-
tävästi vaikuttaneet myös Kant ja J. S. Mill, joiden töissä 
yksilöllisen autonomian universaali merkitys korostuu. 
Valistusliberalismille on ominaista, että sen eri tulkin-
noissa autonomian julkinen tukeminen nähdään suvait-
sevaisuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden toteu-
tumisen välttämättömänä ehtona. Valistusliberalismin 
puolustajat5 torjuvat reformaatioliberalismin väitteen fyy-
sisten esteiden poissaolon riittävyydestä suvaitsevaisuuden 
ehtona. Autonomian julkinen tukeminen tarkoittaa käy-
tännössä laajempia rajoituksia ei-liberaaleille yhteisöille 
kuin reformaatioliberalismissa. Yhteisöjen mahdolli-
suutta muodostaa omat sisäiset hierarkiansa rajoitetaan 
tapauksissa, joissa ne eivät tue yksilöiden mahdollisuutta 
autonomiassa vaadittavien kykyjen kehittämiseen ja yllä-
pitämiseen.

Chandran Kukathas, joka edustaa reformaatiolibera-
lismin libertaristista tulkintalinjaa, argumentoi, että ei-
liberaaleille yhteisöille tulee liberaalissa yhteiskunnassa 
turvata mahdollisuus järjestää omat sisäiset hierarkiansa 
tahtomallaan tavalla, kunhan ne täyttävät poistumis-
oikeuden vaatimat ehdot jäsenten fyysisen koskemat-
tomuuden turvaamisesta.6 Kukathasin teoria perustuu 
muodolliselle tulkinnalle poistumisoikeuden ehdoista. 
Tässä yhteydessä muodollisella poistumisoikeudella tar-
koitetaan sellaiselle tasa-arvon periaatteelle perustuvaa oi-
keutta, jossa tasa-arvoisen poistumisen vaatimuksena esi-
tetään olevan rodusta, sukupuolesta, luokasta, uskonnol-
lisesta vakaumuksesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta 

riippumaton universaali tasapuolisen mahdollisuuden 
periaate. Tasapuolisen poistumismahdollisuuden voidaan 
muodollisen tasa-arvon periaatteen mukaan katsoa toteu-
tuneen, kunhan samat esteiden poissaolon ehdot pätevät 
yksilöstä ja kontekstista riippumatta.7 

Vaikka Kukathas ei eksplisiittisesti puolustakaan yh-
teisöjen positiivisia oikeuksia, tulkitsen hänen hahmot-
telemansa libertaristisen poistumisoikeuden mahdollis-
tavan tästä huolimatta ryhmien de facto auktoriteettien 
vallan suhteessa heikko-osaisimpiin jäseniin, sillä siinä 
sivuutetaan yhteisöjen sisäiset hierarkiat ja todelliset 
valta-asetelmat. Nähdäkseni muodollinen lähestyminen 
poistumisoikeuteen sivuuttaa myös sosiaalisen paineen, 
psyykkisen väkivallan, sekä taloudellisen aseman vaiku-
tukset todelliseen mahdollisuuteen poistua yhteisöstä. 
Yhteisöjen sisäisten hierarkioiden vuoksi poistumisoikeus 
ei välttämättä ole tasa-arvoinen kaikille yhteisöjen jä-
senille.8 Yhteisöissä, joissa sosiaalinen paine pysyä alis-
tuneessa roolissa ilman taloudellista itsenäisyyttä on to-
dellinen asiantila, pelkkä fyysisen koskemattomuuden 
poissaolo on riittämätön turvaamaan poistumisoikeutta 
tasapuolisesti yksilöiden välillä. Fyysisten esteiden pois-
saololle rakentuvan poistumisoikeuden puolustajat jou-
tuvat perustelemaan, miksi fyysiset esteet rajoittavat to-
dellista poistumisoikeutta eri tavoin kuin esimerkiksi ai-
vopesu, henkinen väkivalta ja koulutusmahdollisuuksien 
riistäminen. Nähdäkseni tämä onkin yksi fyysiselle puut-
tumattomuusperiaatteelle perustuvan poistumisoikeuden 
merkittäviä heikkouksia, johon sisällöllisen poistumisoi-
keuden teoriat kykenevät vastaamaan paremmin.

Sisällöllistä poistumisoikeutta määriteltäessä huomi-
oidaan yksilöiden väliset erot ja niiden vaikutukset pois-
tumismahdollisuuksiin. Poistumisoikeuden sisällöllinen 
turvaaminen tarkoittaa sen suhteuttamista yksilöllisiin 
kykyihin toimia. Galstonin tulkinta poistumisoikeuden 
ehdoista seuraa sisällöllisen poistumisoikeuden ajatusta, 
joskin hän tekee eron autonomiaan tukeutuvien sisällöl-
listen ja autonomian poissulkevien sisällöllisten poistu-
misoikeuskäsitysten välille. Vaikka Galstonin esitys auto-
nomian julkisesta tukemisesta – tai pikemminkin sen jul-
kisen tukemisen torjumisesta – on hyvin samankaltainen 
Kukathasin teorian kanssa, heidän näkemyksensä pois-
tumisoikeuden ehdoista eroavat merkittävästi toisistaan. 
Galston väittääkin, että poistumisoikeuden perustaminen 
ainoastaan muodolliselle tulkinnalle yksilönvapaudesta 
fyysisten esteiden poissaolona johtaa ongelmalliseen pois-
tumisoikeuteen. Teoksessaan Liberal Pluralism (2002) 
Galston argumentoi, että fyysisten esteiden poissaolon li-
säksi poistumisoikeuden turvaamisen vaatimuksena näyt-
täisivät olevan myös tieto vaihtoehtoisista elämäntavoista, 
kyky arvioida näitä vaihtoehtoja, henkisen painostuksen 
poissaolo ja kyky seurata joitain vaihtoehtoisia elämän-
tapoja.9 

Erottelu sisällölliseen ja muodolliseen poistumisoi-
keuteen jättää avoimeksi, kuinka poistumisoikeuteen 
vaadittavien yksilöllisten kykyjen kehittäminen olisi 
järjestettävä. Lisäksi olisi tarkennettava, mikä toimin-
nallisten kykyjen ja tietojen taso on riittävä turvaamaan 



3/2008  niin & näin

poistumisoikeuden tasapuolisesti. Sisällöllisissä poistu-
misoikeusteorioissa keskeiseksi kiistan kohteeksi nousee 
autonomia. Galston kritisoi autonomialle perustuvaa 
poistumisoikeutta, esittäen sen johtavan homogeeni-
suuteen, liialliseen interventioon ja kulttuurisen moni-
muotoisuuden kieltämiseen. Galston myös kiistää, että 
hänen esittelemänsä poistumisessa vaadittavat kyvyt ja 
tiedot johtavat autonomian julkiseen tukemiseen, tai että 
ne konstituoisivat yksilöllisen autonomian jo itsessään.10 
Sen sijaan poistumisen turvaavat kyvyt ja tiedot voidaan 
Galstonin mukaan tulkita erillään sellaisesta kriittisestä 
itsereflektiosta, jota käytetään asetettaessa itse itselleen 
elämänpäämääriä ja arvioitaessa niitä kriittisesti syvien 
arvositoumusten näkökulmasta. 11

Autonomian kaksi käsitettä

Sisällöllisen autonomiaan perustumattoman poistumis-
oikeuden puolustajat joutuvat vastaamaan, millä tavoin 
poistumisoikeudessa vaaditut tiedot ja kyvyt eroavat au-
tonomiasta. Ei-autonomiaan perustuvien elämäntapojen 
legitiimisyyttä on reformaatioliberalismin näkökulmasta 
puolusteltu vetoamalla autonomian käsite-erottelun mah-
dollisuuteen. David Johnston hahmottelee teoksessaan 
The Idea Of Liberal Theory (1994) erottelun vahvan yksi-
löllisen autonomian ja heikomman moraalisen autonomian 
välille. Johnstonin mukaan moraalisen autonomian jul-
kinen tukeminen on välttämätön ehto toimivalle yhteis-
kunnalle. Yksilöllinen autonomia on sen sijaan liberaali 
arvo, jonka levinneisyyttä yhteiskunnallisten instituu-
tioiden kautta ei tule maksimoida, sillä yksilölliselle au-
tonomialle perustuvat elämäntavat eivät ole luontaisesti 
ensisijaisia verrattuna ei-autonomisiin elämäntapoihin.12 

Moraalinen autonomia tarkoittaa Johnstonin mukaan 
oikeustajun omaamista, sekä muiden yksilöiden tunnus-
tamista moraalisiksi agenteiksi, joilla on henkilökohtaisia 
arvoja ja projekteja. Oikeustajun omaava yksilö rajoittaa 
yleisiin resursseihin kohdistuvia vaateita ymmärtäessään, 
että myös toisilla yksilöillä on niihin kohdistuvia vaa-
teita.13 Yksilöllinen autonomia taas tarkoittaa, että yksilö 
tekee valintoja arvojen ja projektien välillä, asettaa valit-
semansa arvot ja projektit kriittisen arvioinnin kohteeksi 
ja muodostaa niistä lopulta kohtuullisen systemaattisen 
ja koherentin kokonaisuuden.14 Johnstonin esittämän 
käsite-erottelun taustalla olevana ajatuksena on, että ai-
noastaan moraalinen autonomia on välttämätön pois-
tumisoikeuden turvaamiseksi. Moraalisen autonomian 
turvaaminen on tämän tulkinnan mukaan riittävä mah-
dollistamaan poistumisehtojen toteutumisen ja sellaisten 
kykyjen kehitysmahdollisuuksien turvaamisen, joiden 
avulla yksilöt kykenevät toimimaan yhteiskunnallisten 
instituutioiden puitteissa ja hyväksymään kulttuurisen 
monimuotoisuuden suvaitsemisen sosiaalisen kanssakäy-
misen perustaksi. 

Autonomian käsite-erottelu moraaliseen ja yksilöl-
liseen autonomiaan kohtaa merkittäviä ongelmia, joiden 
vuoksi se ei nähdäkseni ole toimiva ratkaisu sisällöllisen 
poistumisoikeuden puolustuksissa. Johnston esittää ana-

lyysissaan, että vaikka moraalinen autonomia ja yksilöl-
linen autonomia ovat käsitteellisesti erotettavissa, moraa-
lisen autonomian konstituoivat kyvyt ovat osaltaan myös 
rakentamassa yksilöllistä autonomiaa. Toisin sanoen, 
Johnston tulkitsee moraalisen autonomian vaatimien oi-
keustajun ja toisten ihmisten tunnustamisen moraalisiksi 
agenteiksi olevan myös yksilöllisen autonomian ominai-
suuksia. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, mitä yk-
silöllisessä autonomiassa on moraaliseen autonomiaan 
vaadittavien kykyjen lisäksi. Johnston painottaa, että 
olennaista yksilöllisessä autonomiassa on siihen sisältyvä 
kriittisen itsereflektion kyky, joka tarkoittaa kykyä valita 
arvoja ja projekteja, arvioida niitä ja muodostaa niistä lo-
pulta suhteellisen koherentti kokonaisuus.15 

Johnston ei kuitenkaan ota analyysissaan huomioon, 
että oikeustajun ja moraalisten agenttien tunnustamisen 
vaatimuksena on kriittinen käsitys itsestään, joka muo-
dostaa pohjan oikeustajulle ja moraalisten agenttien tun-
nustamiselle. Ilman kriittistä itsereflektiota oikeustaju ja 
ymmärrys muista moraalisina agentteina eivät ole sisäis-
tettyjä kykyjä, vaan korkeintaan pelon tai kannustimien 
varaan rakentuvia ulkoapäin asetettuja normeja. Kyky ar-
vioida ja valita omia projekteja ja arvoja on välttämätön 
ennakkoehto moraalisten agenttien tunnustamisessa ja 
oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämisessä. Tämän 
vuoksi tulkitsenkin, että moraalinen autonomia ei ole 
mahdollinen ilman kriittisen itsereflektion kykyä. Kriit-
tinen itsereflektio kykynä on suoraan suhteessa moraa-
liseen autonomiaan siten, että mitä kykenevämpi yksilö 
on arvioimaan itseään kriittisesti suhteessa mahdollisiin 
kuvitteellisiin projekteihin ja muiden edustamiin ar-
voihin, sitä kykenevämpi hän on myös kuvittelemaan 
muut moraalisiksi agenteiksi ja huomioimaan heidän vaa-
teitaan. Tätä taustaa vasten autonomian käsite-erottelu ei 
enää näyttäydy erotteluna heikon ja vahvan autonomian 
välillä, vaan pikemminkin toisiaan tukevina ja toisiaan 
konstituoivina ominaisuuksina.

Yhteisöjen hyväntahtoisuus ja valtion rooli

Reformaatioliberalismille rakennettava poistumisoikeus 
kohtaa myös muita ongelmia, jotka osoittavat reformaa-
tioliberalismin olevan sisällöllisesti epätasa-arvoinen pe-
rusta poistumisoikeusteorioille. Ensimmäinen merkittävä 
ongelma koskee poistumisoikeudessa vaadittavien ky-
kyjen kehittämistä ja tiedon saantia. Sisällöllisen poistu-
misoikeuden turvaamisen politiikka on yhteydessä kysy-
mykseen opetuksen turvaamisesta ja ei-liberaalien yhtei-
söjen mahdollisuuksista säilyttää ryhmäidentiteetti. Kiis-
tanalaisia kysymyksiä ovat ennen kaikkea yhteiskunnan 
opetusstandardien määrittäminen ja valvominen, sekä 
mahdollisuus oppivelvollisuuden suorittamiseen yhteis-
kunnan ylläpitämien tai tukemien kouluinstituutioiden 
ulkopuolella. 

Galstonin mukaan liberaalin yhteiskunnan perusperi-
aatteisiin kuuluvat ihmiselämän turvaaminen, yksilöiden 
kehitysmahdollisuuksien turvaaminen suojelemalla lasten 
oikeutta ravintoon ja fyysiseen koskemattomuuteen, sekä 
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sosiaalisen rationaalisuuden kehittämisen turvaaminen. 
Sosiaalisen rationaalisuden kehittämisen suojaaminen 
tarkoittaa käytännössä sellaisia opetusta koskevia stan-
dardeja, jotka turvaavat mahdollisuuden toimia osana 
yhteiskuntaa.16 Galston esittää, että tietty julkinen kont-
rolli vaaditaan oppivelvollisuuden toteuttamisessa. Tämä 
kontrolli jää kuitenkin kohtuullisen löyhäksi, sillä yhte-
näinen opetuksen minimi Galstonin mukaan on hyvin 
kapea. Hän argumentoi, että vahva pakottavalle sosiali-
saatiolle perustuva kansalaisuuden idea ja yhdenmukai-
suutta ja yksilöllistä autonomiaa korostava opetusohjelma 
tarkoittavat yksilönvapauden tukahduttamista. Valtion 
tehtävänä on opettaa yhteisesti kansalaisille ainoastaan 
välttämättömät liberaalia yhteiskuntaa koossapitävät 
hyveet, joilla rauhaisa rinnakkaiselo turvataan.17 

Merkittävimmäksi liberaaliksi hyveeksi Galston näkee 
puuttumattomuusperiaatteelle perustettavan suvaitsevai-
suuden, jota tulee tukea julkisten instituutioiden ja ope-
tuksen avulla.18 Galston puolustaa vahvasti vanhempien 
yksilöllistä oikeutta opettaa lapsensa arvojärjestelmiänsä 
mukaillen kotiopetuksessa. Hänen käsityksensä opetus-
politiikasta seuraa osittain libertaristista tulkintalinjaa, 
joskin vähemmän kuin Kukathasin teoria.19 Kukathas 
puolustaa vanhempien absoluuttista oikeutta määritellä 
opetuksen sisältö ja muoto kulttuurisia käytäntöjä mu-
kaillen. Hän argumentoi, että ei-liberaaleilla kulttuureilla 
tulee olla täysmittainen mahdollisuus vetäytyä julkisesta 
opetusvelvollisuudesta, jos oppivelvollisuuden voidaan 
tulkita uhkaavan kulttuurisia käytäntöjä.20 

Kukathasin ja Galstonin poistumisoikeusteorioiden 
olennaisena ongelmana on oletus kulttuurisesta hyvän-
tahtoisuudesta. Tämä käy ilmi ennen kaikkea tarkastel-
taessa niiden kykyjen kehittämismahdollisuuksia, jotka 
vaaditaan poistumisoikeuden sisällölliseen turvaamiseen. 
Jos poistumisoikeuden turvaavien kykyjen tulkitseminen 
ja opettaminen jätetään vanhempien ja yhteisöjen va-
paasti järjestettäväksi, jää poistumisoikeus pitkälti riip-
puvaiseksi yhteisöjen auktoriteettien hyväntahtoisuu-
desta. Yhteisöjen puitteissa järjestettävän kohtuullisen 
vapaaseen sisältöön perustuvan opetuksen seurauksena 
yksilöiden mahdollisuudet seurata henkilökohtaisia elä-
mänpäämääriään vähenevät, sillä yleisesti yhteisöjen 
yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on yhteisöllisyyden säily-
minen ulkoisten paineiden ja uhkien edessä. On absurdia 
olettaa, että ei-liberaalit yhteisöt kautta linjan tarjoaisivat 
jäsenilleen opetusta, jossa kehitetään sellaisia kriittisessä 
ajattelussa vaadittavia välineitä, joiden avulla yksilö ky-
kenee systemaattisesti arvioimaan omaa suhdettaan yh-
teisön sisäisiin käytäntöihin ja arvoihin ja vertaamaan 

niitä yhteisön ulkopuolisiin elämäntapoihin. Tällaisen 
opetuksen mahdollisuus on kaikista epätodennäköisintä 
sisäänpäin kääntyvissä yhteisöissä, joiden identiteetti ja 
kulttuuriset käytännöt perustuvat dogmeihin ja tradi-
tioihin. 

Ryhmäidentiteettiä puolueellisesti eteenpäin vievässä 
vapaassa opetuksessa kulttuuristen käytäntöjen ja usko-
musten välittämisen merkitys voi korostua, ja samalla 
seurauksena voi olla kulttuuria uhkaavien arvojen ja 
tiedon tukahduttaminen. Opetuksessa asetetaan samalla 
paine ryhmän jäsenille alistua kulttuurisiin rooleihin sen 
sijaan, että he valinnan kautta määrittelisivät omat elä-
mänpäämääränsä, joko yhteisön sisällä tai sen ulkopuo-
lella.21 Hyväntahtoisuuteen perustuva poistumisoikeus 
asettaa kaikista epätasa-arvoisimpaan asemaan ne, jotka 
ovat muutenkin yhteisöjen heikko-osaisimpia, sillä tra-
ditionaalisten yhteisöjen auktoriteetit voivat pyrkiä uu-
sintamaan kulttuuria varjelemalla kulttuuristen roolien 
asemaa yhteisössä. Vaatimus kulttuurisen taakan kanta-
misesta rooleja ylläpitämällä vaikeuttaa yhteisön huono-
osaisimpien mahdollisuutta autonomian konstituoivien 
kykyjen ja tietojen omaksumiseen, sekä elämänpäämääriä 
koskeviin autonomisiin valintoihin. 

Toinen merkittävä reformaatioliberalismin ongelma 
koskee sen väitettyä tasapuolisuutta. Yhdyn Ayelet 
Shacharin väitteeseen, jonka mukaan kulttuuristen yhtei-
söjen akkommodaatio ei valtion puolelta koskaan perustu 
ainoastaan yhteisön legitimiteetin tunnustamiseen. Yhtei-
söjen sisäiset ja ulkoiset suhteet ja identiteettitulkintojen 
moninaisuus yhteisöjen sisällä tarkoittavat käytännössä 
sitä, että yhteisön, ulkopuolisen yhteiskunnan ja valtion 
kanssakäymisen rajat tukevat samalla tiettyä tulkintaa 
yhteisöllisestä identiteetistä. Toisin sanoen, puuttumat-
tomuusperiaatteelle rakentuvan suvaitsevaisuuspolitiikan 
seurauksena valtio sallii yhteisöjen dominoivien jäsenten 
hyödyntävän ryhmän ulkopuolella tapahtuvan kanssakäy-
misen säätelyä oman valta-asemansa vahvistamiseen.22 He 
voivat käyttää ryhmän ulkopuolella olevan yhteiskunnan 
hyödykkeitä ja instituutioita hyväkseen siinä määrin, kun 
ne tukevat status quo identiteettitulkintaa, ja toisaalta 
rajoittaa identiteettitulkintaa uhkaavien ulkoisten ja si-
säisten tekijöiden vaikutuspiiriä rajoittamalla ulkopuo-
lella tapahtuvaa kanssakäymistä. 

Ryhmäoikeuksia tarkasteltaessa on erityisen tärkeää 
huomioida, että yhteisöt eivät ole koherentteja yhden 
identiteettitulkinnan varaan rakentuvia assosiaatioita 
vaan sisäisiä valtakenttiä, joihin valtio vaikuttaa puut-
tumisellaan ja puuttumattomuudellaan. Kuten Shachar 
esittää, valtio puuttuu väistämättä arvoyhteisöjen iden-
titeettitulkintojen muotoutumiseen. Tämän vuoksi on 
olennaista kysyä, kenen tulkintaa valtio lopulta asettuu 
tukemaan.23 Merkittäväksi kysymykseksi nousee myös, 
kuinka yksilöiden vapauksien yhteentörmäys tulisi rat-
kaista. Reformaatioliberalismin tulkinnat ajautuvat lo-
pulta puolustamaan yhteisöjen auktoriteettien ryhmä-
identiteettitulkintaa ja näkemystä vapaudesta sisällölli-
sesti tasapuolisen yksilönvapauden sijaan. Auktoriteettien 
vapauden legitimoinnin voidaan tulkita myös tarkoit-

”On olennaista kysyä, 
kenen tulkintaa valtio 
lopulta asettuu tukemaan.”
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tavan, että ryhmän kollektiivinen vapaus – käsitettynä 
dominoivan identiteettitulkinnan tahtona – asetetaan 
reformaatioliberalismissa lopulta yksilönvapauden edelle, 
vaikka sekä Galston että Kukathas esittävätkin toisin.24 

Akkommodaatiopolitiikkaa muotoiltaessa olisi 
otettava huomioon, että liberalismissa on ryhmien ak-
kommodaation lisäksi kyse myös yksilön vapautuspyr-
kimyksistä. Tulkitsenkin poistumisoikeuden ja ryhmäoi-
keuksien suhdetta liberalismin viitekehyksessä siten, että 
yksilön yhdistymisvapauden negatiivinen määritys, eli 
vapaus olla assosioitumatta, on ensisijainen positiivisiin 
ryhmäoikeuksiin nähden. Nähdäkseni olennainen on-
gelma reformaatioliberalismin poistumisoikeusteorioissa 
on nimenomaan siinä, että vapaaehtoisen assosioitumisen 
ehdot määritellään siten, että käytännössä ryhmäoikeudet 
saavat etusijan sisällölliseen poistumisoikeuteen nähden. 

Autonomian julkinen tukeminen 

Nähdäkseni valistusliberalismille perustettava poistumis-
oikeus kykenee vastaamaan edellä tarkasteltuihin kysy-
myksiin huomattavasti reformaatioliberalistisia teorioita 
paremmin. Vahvalle autonomialle perustuvassa poistu-
misoikeudessa ei tarvitse vedota ongelmalliseen erot-
teluun heikon ja vahvan autonomian välillä. Autonomian 
julkista tukemista vaativa poistumisoikeus ei myöskään 
ajaudu yhteisön hyväntahtoisuuden ongelmaan yhtä 
vahvasti, sillä yksilön toimintakykyä tukevan opetuksen 
yleiseksi linjaukseksi voidaan asettaa yksilöllisen auto-
nomian tukemisen vaatimus, jolloin yhteisen opetuksen 
rajat ovat – ainakin hieman – selkeämmin määriteltävissä 
kuin vapaaehtoisuudelle tai suvaitsevaisuudelle perustet-
tavassa opetuspolitiikassa.25 Lisäksi, autonomian tuke-
minen tarkoittaa yksilön asettamista etusijalle ryhmäoi-
keuksiin nähden, jolloin yksilöllistä yhdistymisvapautta 
vahvistetaan huomattavasti puuttumattomuusperiaatetta 
tehokkaammin. 

Autonomialle perustettavan poistumisoikeuden puo-
lustajat joutuvat kuitenkin vastaamaan syytöksiin ho-
mogeenisuuden tukemisesta, liiallisesta interventiosta 
ja kulttuurisen monimuotoisuuden kieltämisestä.26 
Mielestäni nämä ongelmat eivät lopulta osoittaudu ylit-
sepääsemättömiksi valistusliberalismin näkökulmasta. 
Ensiksi, syytökset interventiosta koskettavat samalla 
tavalla puuttumattomuusperiaatteelle perustuvaa refor-
maatioliberalismia kuin autonomian julkista edistämistä, 
kuten valtion neutraalin akkommodaatiopolitiikan mah-
dottomuutta tarkastellessani olen esittänyt. Kysymys on 
ennen kaikkea siitä, millainen puuttumattomuuden ja 
intervention suhde turvaa parhaiten yksilöiden perusoi-
keudet ja kulttuurisen monimuotoisuuden liberaalissa 
yhteiskunnassa. 

Lisäksi autonomian tukeminen ei tarkoita suoraan 
kulttuurien homogenisoitumista tai kulttuurisen mo-
nimuotoisuuden kieltämistä, sillä autonomia on ennen 
kaikkea päätöksenteon taustalla vaikuttava mekanismi. 
Samat uskomusten ekspressiot, joita ei-autonomiset 
yksilöt ilmaisevat käytännöissään, ovat mahdollista to-

teuttaa kriittisen deliberaation perustalta. Tulkitsenkin 
Galstonin asettavan reformaatioliberalismin ja valistusli-
beralismin virheellisesti vastakkain esittäessään, että valis-
tusliberalismi tarkoittaa järjen ylivaltaa uskosta.27 Vaikka 
autonomian voidaankin ymmärtää tarkoittavan kriittistä 
järkeen perustuvaa deliberaatiota, ei tämän deliberaation 
lopputuloksena tarvitse välttämättä olla uskonnollisten 
uskomusten hylkääminen. Uskonnollisen kasvatuksen 
saanut voi kriittisen itsereflektion kautta hyväksyä us-
konnollisen taustansa osaksi autonomista elämäntapaa. 
Tämän hyväksymisen ehtona kuitenkin on, että yk-
silöllä on autonomian konstituoivat tiedot ja kyvyt, 
joiden avulla uskonnollisten uskomusten autonomiaan 
perustuva arviointi ja hyväksyminen on mahdollista. 
Yhdynkin Emily R. Gillin väitteeseen, jonka mukaan 
sellaisten uskonnollisten uskomusten ilmaisu, jotka eivät 
näytä olevan yksilöllisen autonomian rajoissa ilmenevää 
toimintaa, ei välttämättä sulje pois autonomiaa. Usko-
mukset voidaan hyväksyä ja rehabilitoida konstitutiivisen 
valinnan perusteella, eli valinnan, jossa uskonnolliset il-
mestykset tulkitaan kriittisen itsereflektion avulla.28 

Autonominen valinta voi kohdistua elämäntapoihin, 
jotka ulkopuolelta käsin näyttäytyvät ei-liberaaleina. Esi-
merkiksi inhimillinen altruismi voi johtaa uhrauksiin, 
jotka saattavat ilmentää ei-liberaalia ei-autonomista elä-
mäntapaa, mutta perustua tästäkin huolimatta kriittiseen 
itsereflektioon. Autonomian tukeminen valtion toimesta 
ei tarkoita elämäntapojen harjoittamisen rajoittamista 
tavalla, jossa traditionaaliset paikoittain alistavilta näyt-
tävät käytännöt ja ei-liberaalit hierarkiat tarvitsee kieltää 
täydellisesti. Esimerkkinä mahdollisuudesta toteuttaa 
alistavalta näyttäytyvää kulttuurista käytäntöä kriittisen 
itsereflektion perustalta on länsimainen itsenäinen toi-
meentuleva musliminainen, joka kriittisen itsereflektion 
myötä päätyy käyttämään huivia – hijabia – uskonnol-
lisena symbolina. Ei-liberaaleja käytäntöjä suvaittaessa on 
kuitenkin erityisen tärkeää huomioida, etteivät ne ajaudu 
ristiriitaan yhteisöjen jäsenten poistumisoikeuden ja au-
tonomian tukemisen kanssa. Tapaukset, joissa tällaisia 
ristiriitoja ilmenee, olisi nähdäkseni ratkaistava yksilöl-
lisen yhdistymisvapauden negatiivisen muotoilun, eli 
poistumisoikeuden eduksi. 

Valistusliberalismin puolesta

Sekä reformaatioliberalismi että valistusliberalismi pyrkii 
sovittamaan yhteen kulttuurisen monimuotoisuuden 
ja yhdistymisvapauden mahdollisuuden. Reformaatio-
liberalismin näkökulmasta valistusliberalismi esittäytyy 
kulttuurista monimuotoisuutta rajoittavana yhden kor-
keimman hyvän hyväksyvänä perfektionistisena järjes-
telmänä, joka ei ota huomioon mielekkäiden elämänta-
pojen legitiimiä moninaisuutta yhtä hyvin kuin puuttu-
mattomuusperiaatteelle perustettava reformaatiolibera-
lismi. Väitän näkökulmaeron johtuvan ennen kaikkea 
siitä, että reformaatioliberalismissa puuttumattomuus-
periaate kallistuu lopulta puolustamaan kollektiivista va-
pautta yksilönvapauden sijaan. Liberaalin yhteiskunnan 
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tehtävä on turvata vapaus elää kollektiivista uskonnollista 
elämää, mutta myös yksilöiden perusoikeudet, jotka ovat 
nähdäkseni ensisijaisia ryhmäoikeuksiin nähden. Poistu-
misoikeuden sisällöllinen turvaaminen ei ole mahdollista 
ilman vahvan yksilöllisen autonomian tukemista, jonka 
vuoksi valistusliberalismi muodostaa reformaatiolibera-
lismia paremmin tasapainon yksilönvapauden, kulttuu-
risen monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden välillä. 
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