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Kun ihmiset ensimmäisen kerran käyttivät sanaa liberaali ”an-
teliaan” tai ”laaja-alaisen” merkityksessä, vähänpä he aavistivat, 
miten mahtavan aallon liberalismi vielä päästäisi liikkeelle. 
Jonkinlainen vihje ”liberaalin” tulevaisuudesta saatiin, kun 
sana yhdistettiin avomielisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Siitä 
lähtien, kun termi liberales kehitettiin Espanjassa kaksisataa 
vuotta sitten erään poliittisen puolueen nimikkeeksi, liberalis-
mi on seissyt vakaasti julkisuuden areenalla: sotahuutona yksi-
löille, jotka isoavat tilaa, jossa olla vapaa perusteettomista ra-
joituksista, ja joukkona perustavia institutionaalisia järjestelyjä, 
joiden tarkoitus on perustella ja sivistää politiikan käytännöt. 
Sana on alkanut viitata ennen kaikkea ajatuksiin ja menettely-
tapoihin, joiden tarkoitus on uudistaa, vapauttaa ja avata mah-
dollisuuksia yksilöille, jotka tahtovat elää elämäänsä oman ym-
märryksensä mukaan. Kaikkien ideologioiden ja kollektiivisten 
uskomusjärjestelmien tavoin liberalismi kilpaileekin julkisesta 
tunnustuksesta ja soveltamisesta, ja kaikkien niiden tavoin si-
täkin on parjattu lukuisista suunnista.

Ongelma piilee siinä, että ei ole yhtä ainutta, yksiselitteistä 
liberalismia. Kaikki liberalismit, jotka ovat olleet olemassa tai 
ovat olemassa, valitsevat – tahdonalaisesti tai tiedostamattaan 
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– tiettyjä asioita kasaantuneesta ja runsaasta liberaalista reper-
tuaarista ja jättävät toisia pois, sekä siksi, ettei osa elementeistä 
sovi yhteen toisten kanssa, että siksi, että intellektuaaliset muo-
dit ja käytännöt muuttuvat. Otsikon ”liberalismi” alla asustaa-
kin kokonainen joukko uskomusjärjestelmiä ja teorioita, eikä 
yksikään niistä voi sisältää kaikkia niitä mahdollisuuksia – aat-
teita ja poliittisia järjestelyjä – jotka termi laajimmillaan mutta 
vain hypoteettisesti voi pitää sisällään tai joita liberaalit politii-
kan käytännöt ovat ajan oloon ja eri paikoissa sisältäneet. Tar-
kastele esimerkiksi sellaisia ilmaisuja kuin ”klassinen liberalis-
mi”, ”sosiaaliliberalismi” tai ”uusliberalismi”: kolmea edelleen 
käytössä olevaa versiota sanasta. Klassinen liberalismi pyöri yk-
silönvapauden (englannin sanalla liberty, vapaus, on tietysti 
läheinen etymologinen suhde liberalismiin), ihmisen riippu-
mattomuuden ja laillisuusperiaatteen ympärillä, ja merkittävää 
oli, että se rajoitti, mitä valtioilla ja hallituksilla on lupa tehdä 
yksilöille. Sosiaaliliberalismi – ja yhdessä eräiden skandinaavis-
ten vastikkeidensa kanssa myös uusi liberalismi, joka syntyi 
Britanniassa reilu vuosisata sitten – tutki yksilön kehityksen ja 
kasvun ehtoja silloin, kun sitä tukevat keskinäisen avun ja riip-
puvuuden verkostot. Nykyaikainen hyvinvointivaltio syntyi 
tästä liberalismin haarasta. Erityisen hämmentävää on kuiten-
kin se, että ”uus-” ja ”uusi” vetävät hyvin eri suuntaan. Uus-
liberalismi – suurimmaksi osaksi 1?00-luvun jälkipuoliskon 
tuote – korostaa kilpailullisten markkinoiden ja yksilön edisty-
misen hyödyllisiä seurauksia paljon enemmän kuin ihmisen 
hyvinvoinnin yleistä kukoistusta. Kuten luvussa B todetaankin, 
sen liberaalius on erittäin kyseenalaista. Niillä, jotka ajattelevat, 
että liberalismi koskee pitkälti rajoittamatonta yksityistä toi-
mintaa, ja niillä, jotka uskovat, että liberalismi koskee yksilön 
kohtuullista kehittymistä tukea suovassa ja hankkeita jakavassa 
yhteiskunnassa, ei ole paljoa yhteistä.
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Aivan yhtä iskevä on usein vallitseva erimielisyys siitä, mikä 
liberalismin piirteistä on tärkein. Erimielisyys on selvä sekä li-
beraalien että heidän kriitikoidensa leirissä. Koskeeko liberalis-
mi yksilönvapauden lisäämistä vai kaikkien kohtelemista yhtä 
kunnioittavasti? Koskeeko se muille koituvan vahingon rajoit-
tamista vai ihmisen kukoistuksen mahdollistamista? Koskeeko 
se sitä, että on humaanimpi, vai sitä, että on tuottavampi? 
Onko olemassa yksi tosi liberalismi, jota hämäräperäiset jälji-
telmät ympäröivät? Ovatko muut ideologiat nokkineet libera-
lismia kuin korppikotkat, vieneet valikoituja osia mukanaan ja 
jättäneet loput mätänemään? Liberalismin tutkijan haasteena 
on saada tolkkua näistä eri ymmärryksistä, ei niinkään ilmaista 
jäykästi mieltyneensä yhteen niistä. Siksi saattaakin olla täs-
mällisempää puhua liberalismeista monikossa: kaikki liberalis-
mit kuuluvat laajaan perheeseen, jossa on sekä samankaltai-
suuksia että eroja. Monilla liberaalin perheen jäsenillä on 
yhteisiä piirteitä, mutta toisaalta jotkin niistä ovat hädin tus-
kin puheväleissä.

O#(, %'K)4&%'-3' L,'++&#*+M

Lukuisat liberaalit intoilijat ajattelevat, että liberalismi on suuri 
menestystarina sekä poliittis-ideologisena uskonkappaleena että 
>loso>sena pohdiskeluna oikeudenmukaisen yhteiskunnan 
ominaisuuksista. Yksi intomielisimmistä on ollut Francis Fuku-
yama, amerikkalais>loso>, joka yli kaksikymmentä vuotta sit-
ten julisti ”liberaalin aatteen” voittoa. Liberalismi oli hänen 
mukaansa hyväksytty yleisesti, eikä mikään muu ideologia voi-
nut väittää olevansa yhtä universaali. Olivatko ideologiset kon-
Niktit siis loppuneet? Olimmeko kaikki nyt liberaaleja? Itsevar-
ma näkemys tuo heti mieleen kolme ongelmaa. Ensinnäkin: 
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missä sijaitsee ideologian maaliviiva? Milloin ideologia ylittää 
maaliviivan, huokaisee helpotuksesta ja sanoo: ”olemme vih-
doinkin peitonneet muut”? Historia ei juuri anna viitteitä siitä, 
että tällainen loppu olisi olemassa, etenkään kun arvioimme 
nykyhetken tapahtumia ja aatteita. Eihän modernista yhteis-
kunnasta ole kokonaan kadonnut edes usko magiaan – joka 
kerran oli voimallinen tekijä tulkittaessa, mitä maailmassa ta-
pahtuu. Kysymys on merkityksetön, ellemme tiedä, mikä ideo-
logisen voiton kriteeri on, ja ellemme voi osoittaa ideologioiden 
yhteentörmäyksille selvää loppua. Ne, jotka olettavat liberalis-
min voittaneen, väittävät itse asiassa epäkriittisesti vain, että 
yksi liberalismin versio on voittanut ja toiset ovat hävinneet. 
Väistämätöntä on, ettei sitäkään voi todistaa, sillä aina voidaan 
kiistellä, mikä aatteiden, teorian tai ideologian alalla oikein 
merkitsee voittoa. Lyhytaikaiset voitot saattavat hyvinkin 
muuttua pitkäaikaisiksi tappioiksi: siitä todistaa 1?00-luvun 
kommunismin historia, mutta kuka tietää, miten kommunis-
min onni kääntyy vielä pidemmällä aikavälillä?

Toiseksi on niukasti todisteita, että liberalismi olisi hyväk-
sytty useimmissa osissa maapalloa. Jonkinlaiseen liberaaliin 
demokratiaan pyrkimisen rinnalla kohtaamme myös uskon-
toon perustuvia ideologioita, radikaalin populismin muotoja, 
itsevaltaiseen uskontoon ja hallintoon perustuvia valtioita sekä 
tietysti monia konservatiivisia hallintoja. Fukuyaman omassa 
yhteiskunnassa Yhdysvalloissa liberalismin suuntaan viskellään 
herjauksia. Mutta suuntaudutaanko liberaaleja näkökulmia 
kohti silti vähitellen? No, tuntuu ennenaikaiselta ja erheellisel-
tä arvioida, miten muut ideologiat leviävät tulevaisuudessa. 
Nopeasti muuttuvassa ja yhä fragmentoituneemmassa maail-
massa aatteiden tulevaisuuden ennustamisesta on tullut vai-
keampaa, ei suinkaan helpompaa. Jopa ne, jotka väittävät nä-
kevänsä, että liike kohti globalisaatiota nopeutuu, saattavat 
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puhua kilpailevista globalisaatiokäsityksistä, jotka eroavat sel-
västi toisistaan: esimerkiksi markkina-arvojen globalisoitumi-
sesta ihmisen solidaarisuuden globalisoitumista vastaan. Libe-
ralismin globalisoituminen on siis edelleen pelkkää pilkettä 
jonkun silmässä, eikä sitä välttämättä koskaan tapahdu.

Kolmanneksi Fukuyama antoi ymmärtää, että on yksi selvä-
rajainen asia nimeltä liberalismi. Todistusaineisto sanoo toista. 
Ymmärrämme liberalismia paljon paremmin, kun tunnustam-
me, että on monia tapoja tarkastella sitä. Jokainen näkökulma 
valaisee eräitä piirteitä ja hämärtää samalla toisia. Kun katsom-
me maalausta, voimme esittää kysymyksiä taiteilijasta sekä 
teoksen kompositiosta, sen estetiikasta, siinä käytetyistä teknii-
koista ja materiaaleista, sen kaupallisesta arvosta tai paikasta 
taidehistoriassa. Kaikki riippuu siitä, mikä kiinnostaa meitä 
eniten. Liberalismiin kuten mihinkään muuhunkaan ideolo-
giaan ei vastaavasti ole mitään yksittäistä lähestymistapaa, joka 
kertoisi meille kaiken, mitä siitä tahdomme tietää, ei yhtä ai-
noaa helppoa määritelmää, joka kattaisi kaikki ilmenemät.

Siksi tämä kirja tarkastelee liberalismia monista näkökulmis-
ta. Fukuyaman epäonnistunutta metaforaa käyttäen niin sano-
tussa kisassa on monta liberaalia juoksijaa, joten vaikka julistai-
simmekin liberalismin äkkiväärästi voittajaksi, emme silti saisi 
selville, mikä liberalismin monista versioista ”voitti”. Nimik-
keen ”liberalismi” alla asustavat aatteet ja järjestelyt saattavat 
nimittäin ratkaisevasti muuttua, kuten ne menneisyydessä ovat 
muuttuneetkin. Poliittiset kommentaattorit saavat vähän väliä 

”endismin” kohtauksia siinä missä yhteiskuntaprofeetatkin, ja 
niistä pursuaa enemmän kuin ripaus utopistisuutta, teleologista 
väistämättömyyttä tai ehkä jopa kyynisyyttä. Mutta vaikka mi-
kään liberalismin määritelmä ei voikaan sisältää sen kaikkia 
muunnelmia, sen kestävimmät piirteet kerrotaan luvussa A.
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