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Kolme väitettä

• Hyvien asioiden epätasainen jakautuminen 
(taloudellinen tai sosioekonominen 
eriarvoisuus) ei sinänsä ole huono asia

• Erivertaisuus on sinänsä huono asia
• Tasavertainen yhteiskunta edellyttää ja luo 

suhteellisen pientä sosioekonomista 
eriarvoisuutta



Taustaoletus: moraalinen tasa-arvo

• Moraalisesta näkökulmasta jokainen yksilö on 
yhtä tärkeä syntyperästä, ihonväristä, 
sukupuolesta jne. riippumatta

• Kaikilla on samat ja yhtäläiset perusoikeudet ja 
–vapaudet

• Jokaista on aina kohdeltava ihmisarvon 
edellyttämällä kunnioituksella



1 Hyvien asioiden jakautuminen



“Eriarvoisuus”

• Edellytysten eriarvoisuus
– Ulkoiset voimavarat: raha, asunto, muu omaisuus
– Kyvyt: taidot, lahjat, tieto ja osaaminen
– Pääsy tavoiteltaviin asemiin
– (Valta ja sosiaalinen status)

• Hyvinvoinnin eriarvoisuus
– Onnellisuus
– Terveys
– Läheiset ihmissuhteet
– Elämän mielekkyys

• Eriarvoisuus = yksilöiden saatavilla olevien hyvien (tai 
huonojen) asioiden erilainen arvo heille



Alaspäin tasoittamisen ongelma
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Alaspäin tasoittamisen ongelma
• Jos hyvien asioiden tasainen jakautuminen on itsessään 

hyvä asia, tilanne 2 on ainakin yhdessä suhteessa 
moraalisesti parempi kuin tilanne 1 seurauksista 
riippumatta

• Mutta: ei uskottava monien edellytysten tai hyvinvoinnin 
tekijöiden suhteen
– Ei ole parempi, että olemme molemmat sairaita (jne.), kuin että 

vain toinen on
– Ei ole parempi, että olemme molemmat osaamattomia/köyhiä 

jne. kuin että vain toinen on
• Jos on kiusaus ajatella toisin, selityksenä on, että 

ajattelemme seurauksia muille asioille (tilanteessa 1 A voi 
ehkä pompottaa B:tä tms…)



Tasa-arvosta riittävyyteen

• On erotettava seuraavat väitteet:
– On itsessään huono asia, jos joillakin menee 

huonommin kuin toisilla
– On itsessään huono asia, jos joillakin menee kurjasti

• Jälkimmäinen on totta, mutta ei vaadi tasa-arvoa, 
vaan ainoastaan huono-osaisten aseman 
parantamista
– Riittävyysnäkemys: oikeudenmukaisuus vaatii, että 

kaikki on riittävän pystyviä säälliseen elämään 
absoluuttisella mittapuulla, ei väliä jos jotkut ovat 
rikkaampia



Oikeuttamisen haaste

• Resurssit huono-osaisten aseman 
parantamiseen on otettava hyvä-osaisilta –
mikä oikeuttaa tämän puuttumisen 
omistusoikeuteen ja vapaiden markkinoiden 
tuloksena syntyvään jakaumaan? 

• Eikö yksilöiden tule kantaa itse vastuu, jos 
heidän huono-osaisuutensa on seurausta 
omista valinnoista, kuten laiskuudesta tai 
riskin otosta?



2 Erivertaisuudesta



Esimerkkejä erivertaisista hierarkisista 
suhteista

• herrat ja orjat
• herrarotu ja ali-ihmiset
• riistäjät ja riistetyt
• yläluokka ja työväenluokka
• mukaan otetut ja ulossuljetut
• etuoikeutetut ja muut



Elizabeth Anderson erivertaisuudesta

• Erivertaisuudessa (engl. relational tai social inequality) ei 
ole kyse eri määrästä hyviä asioita vaan ihmisten välisen 
suhteen laadusta

• Anderson:
– Erivertaisuuden vallitessa ylemmässä asemassa olevat 

kykenevät ”tekemään väkivaltaa alemmille, sulkemaan heidät 
ulos yhteisön elämästä, kohtelemaan heitä halventavasti, tai 
pakottamaan heidät tottelemaan, työskentelemään ilman 
vastinetta ja luopumaan omasta kulttuuristaan”. 

– Sen kriitikkojen tavoitteena on ”poistaa sorto – toisin sanottuna, 
sellaiset sosiaalisten suhteiden muodot, joissa jotkut hallitsevat, 
hyväksikäyttävät, marginalisoivat tai väheksyvät toisia tai 
kohdistavat heihin väkivaltaa” (1999, 313)



Philip Pettit ylivallasta, vapaudesta ja
tasavertaisuudesta

• Vapaus on ylivallan puutetta, ei vain 
puuttumattomuutta
– Onnekas orja ja mielivaltainen isäntä

• Ylivallan puute edellyttää takuita 
puuttumattomuudesta (esteet ja sanktiot), 
riippumattomuutta
– Taloudellinen, tiedollinen, tunteellinen itsenäisyys
– Mahdollisuus haastaa vallankäyttö

• Molemminpuolisesti tiedossa oleva ylivalta synnyttää 
eriarvoisuuden tunteita
– Alivertaisella mielistelyn tarve, ahdistus, häpeä, 

omanarvontunnon puute



Suora erivertaisuus

• A:lla on yhteiskunnan tai yhteisön tuki hänen 
vaatiessaan B:tä tekemään asioita, jotka 
palvelevat hänen etuaan B:n edun 
kustannuksella 

• B:n vaatimukset A:ta kohtaan vaiennetaan tai 
jätetään vaille yhtäläistä paino-arvoa

• B on riippuvainen A:n hyvästä tahdosta jonkin 
itselleen tärkeän asian suhteen



Epäsuora erivertaisuus

• Jokin päättävä taho tai sosiaalinen normi tai 
käytäntö suosii järjestelmällisesti A:ta 
suhteessa B:hen hyvien asioiden jakamisessa –
A:n tarpeilla, edulla tai mielipiteillä on 
suurempi painoarvo päättäjän päätöksissä tai 
normien tai käytäntöjen vaatimuksissa, 
riippumatta A:n ja B:n suhteellisista ansioista. 



Tasavertaisuus
• Jos A ja B ovat suoraan tasavertaisia, molemmat tietävät, 

ettei kumpikaan ole asemassa, jossa voi vaatia toiselta 
alistumista tai vastikkeetonta palvelua 
– Sen sijaan on taattu, että kummallakin on yhtäläinen sananvalta 

heihin itseensä vaikuttavissa asioissa, eikä kumpikaan ole 
riippuvainen toisesta perustarpeidensa tyydyttämisen suhteen

• Jos A ja B ovat epäsuorasti tasavertaisia, heillä on 
yhtäläinen pääsy ”omanarvontunnon sosiaalisiin lähteisiin” 
(Rawls)
– Päättävät tahot, normit tai käytännöt eivät suosi kumpaakaan ja 

heidän välillään vallitsee reilu mahdollisuuksien tasa-arvo 
yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen ja poliittisen 
vaikuttamisen suhteen

• Yhteensopivaa vallan ja statuksen erojen välillä, kunhan ne 
ovat vastavuoroisesti oikeutettavissa (työnjohto on kaikille 
hyväksi)



Tasavertaisuuden arvo

• Emme kohtele ihmisiä yhtäläisellä kunnioituksella, jos 
emme anna heidän vastalauseilleen yhtäläista painoa
– Vastavuoroisuus: emme itse voisi hyväksyä toimintaamme 

toisen tilanteessa
• Jokainen ansaitsee tulla tunnustetuksi

– Kykyjen ja saavutusten arvostus sellaisinaan, välittäminen 
mahdollisuutena

• Tasavertaisilla suhteilla on itseisarvoa
– Scheffler: alistumisen ja etuoikeuksien toistuminen 

tukahduttaa vapautta ja vääristää vuorovaikutusta, johtaa 
vääristymiin ihmisten asenteissa itseään kohtaan 

– Anderson, O’Neill: demokraattinen poliittinen ihanne



3 Erivertaisuus ja eriarvoisuus hyvien
jakautumisessa



Eriarvoisuudesta erivertaisuuteen

• Merkittävä taloudellinen eriarvoisuus luo 
ylivaltaa ja riippuvuutta
– Määräävä markkina-asema mahdollistaa 

riiston/hyväksikäytön

• Merkittävä taloudellinen eriarvoisuus antaa 
varakkaille poliittisen etulyöntiaseman
– Esim. Gilens ja Page 2014: rikkaiden preferenssit 

politiikan suhteen toteutuvat 2.5 kertaa 
todennäköisemmin kuin muiden



Eriarvoisuudesta erivertaisuuteen

• Merkittävä taloudellinen eriarvoisuus 
rapauttaa omanarvontunnon sosiaalisten 
lähteiden yhtäläisyyttä
– Wilkinson ja Pickett 2018: DBS, patologiset 

tunnereaktiot hierarkioihin 
(alistuminen/masennus, kuvitelmat/narsismi)

• Martin O’Neill: tilanne 2 voi olla parempi kuin 
tilanne 1, jos siitä puuttuvat riisto ja ylivalta –
vaikka kaikilla menisi yksilöinä huonommin!



Tasavertaisuudesta tasa-
arvoistumiseen

• Yhtäläiset mahdollisuudet osallistua talouteen ja 
politiikkaan edellyttävät jokaisen riittävää pystyvyyttä
– Vaatii markkinoiden luoman vaurauden käyttöä kaikkien 

koulutukseen ja terveydenhuoltoon
• Tasavertaisuus työelämässä edellyttää säätelyä, joka 

pakottaa omistajat huomioimaan työntekijöiden 
näkemykset
– “Esijako”, ammattiliitot, osallistuminen hallintoon

• Kun nämä toteutuvat, osaamis- ja tuottavuuserot 
pienenevät, ja omistajille jäävä osuus tuotosta 
pienenee -> taloudellinen tasa-arvoistuminen (Suomi 
vs. USA)



Tasavertaisuudesta tasa-
arvoistumiseen

• Tasavertaisuus edellyttää myös riippumattomuutta 
työnantajista ja hyväntekeväisyydestä perustarpeiden 
suhteen
– Julkinen terveydenhuolto, lastenhoito, ikääntyneiden palvelut 

jne.
– Perustulo? Valtiollinen rahasto + kansalaisosinko?

• “Omistuksellinen demokratia”? 
– Pikettyn r>g ja tekoälyn nousu puoltavat vahvasti omistusten 

laajaa jakaumaa
– James Meade: ”Miehellä, jolla on runsaasti omaisuutta, on 

vahva neuvotteluasema ja vahva turvallisuuden, itsenäisyyden ja 
vapauden tunne, ja hän nauttii näistä ei vain suhteessa 
omaisuudettomiin kanssakansalaisiinsa vaan myös suhteessa 
julkisiin auktoriteetteihin.”



Tasavertaisuudesta tasa-
arvoistumiseen

• Poliittinen tasavertaisuus vaatii tiukkoja 
rajoitteita rahalla ostettavalle vaikutusvallalle
– Michael Walzer: politiikka on oma hyvien 

vyöhykkeensä, joka täytyy erottaa taloudesta
– Christian Schemmel: ei käytännössä onnistu 

muuten kuin ehkäisemällä varallisuuseroja



Tasavertaisuus ja vastuu

• Olisi myöskin erivertaistavaa, jos ahkerat ja 
tuotteliaat eivät saisi työstään/sijoituksistaan 
palkintoa

• Vaikeita rajanvetoja: mitkä asiat ovat niin 
tärkeitä tasavertaiselle osallistumiselle 
yhteiskuntaan, että niiden pitäisi jäädä 
markkinoiden ulkopuolelle?



Teesit uudelleen

• Hyvien asioiden epätasainen jakautuminen 
(taloudellinen tai sosioekonominen 
eriarvoisuus) ei sinänsä ole huono asia

• Erivertaisuus on sinänsä huono asia
• Tasavertainen yhteiskunta edellyttää ja luo 

suhteellisen pientä sosioekonomista 
eriarvoisuutta


