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JOHDANTO 

Hyvin hallituissa maissa ei tarvita mitään erityistä oikeudenmukaisuut-
ta. Niissä oikeudenmukaiselta puuttuu epäoikeudenmukaisuus, kuten 
valittavalta kipu. Sellaisissa maissa oikeudenmukaisuudella ymmärre-
tään jotain kekseliästä, hedelmällistä menettelytapaa, joka yhdenmu-
kaistaa erilaisten ihmisten etupyyteet.1     
                     
Bertolt Brecht: ME-TI. Käänteiden kirja. 

 
 

Viime vuosisadan lopulla oikeudenmukaisuuskeskustelu hallitsi pitkälti 

angloamerikkalaista poliittista filosofiaa. Monimutkaisissa nyky-yhteiskunnissa ei 

kuitenkaan ole oletettavaa, että jokin yksittäinen näkemys oikeudenmukaisuudesta 

hyväksyttäisiin yksimielisesti. Globalisoituva maailma kansainvälisine markkinoi-

neen, ympäristöongelmat sekä etniset konfliktit herättävät yhä enenevissä määrin 

kysymyksen: miten päättää yhteisistä asioista toisten – erilaisten – kanssa?  

 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että viime vuosikymmenellä erilaiset 

demokratiakäsitykset ovat nousseet yhdeksi keskeiseksi puheenaiheeksi poliittisessa 

filosofiassa. Karkeasti ilmaistuna demokratia (kr. demos kansa, kratos valta, 

suvereenisuus) tarkoittaa kansanvaltaa. Yleisesti ottaen demokratialla viitataan 

yhteiskunnallista päätäntävaltaa koskevaan käsitykseen, jonka mukaan legitiimin 

hallinnon tulee perustua kansan tahtoon, joko suoraan tai edustuksellisesti. 

Demokratiaan liittyvistä lukuisista monimutkaisista kysymyksistä on keskusteltu, 

kiistelty ja väitelty jo alun kolmatta tuhatta vuotta. Franklin Ankersmit (2002) 

luonnehtii, että kukin yhteiskuntajärjestys voidaan nähdä vastausyrityksenä 

kyseisenä historiallisena hetkenä vallitseviin kriiseihin ja kysymyksiin. Moderni 

länsimainen yhteiskuntajärjestys kehittyi pitkälti Ranskan ja Amerikan vallankumo-

usten myötä vastaamaan nuorten kansallisvaltioiden ongelmiin. Nyt yli 200 vuotta 

Ranskan vallankumouksen jälkeen ympäri maapalloa kansallista, etnistä, 

uskonnollista, kielellistä, sukupuolista tai seksuaalista erilaisuutta ja identiteettiä 

korostavat pyrkimykset ovat jännitteisessä suhteessa historiallisten vallankumousten 

painottamien universalismin ja ihmisten välisen yhtäläisyyden kanssa. Nykyään 

                                                 
1 Suomennos Vesa Oittinen 
 

 1



puhutaankin demokratian kriisistä tai demokraattisen paradigman muutoksesta (ks. 

esim. Sandel 1996, Benhabib 1996a, Fraser 1997, Shapiro & Hacker-Cordón 1999b, 

Dryzek 2000, Mouffe 2000, Shapiro 2003).  

 

Seyla Benhabibin ja Joshua Cohenin muotoilema deliberatiivinen demokratiakäsitys 

on ollut 90-luvulta alkaen angloamerikkalaisen poliittisen filosofian piirissä 

keskustelluin vastausyritys erilaisuuden päätöksenteolle asettamaan haasteeseen. 

Cohen määrittelee, että deliberatiivisessa demokratiakäsityksessä on pohjimmiltaan 

kyse siitä, että asioista päätetään yhdessä julkisesti ja tasa-arvoisesti keskustellen ja 

harkiten (Cohen 1989, 17). Deliberatiivisessa käsityksessä yhdistyvät yksilöiden 

oikeuksia painottava liberaali demokratiakäsitys ja dialogia päätöksentekona 

painottava republikaaninen demokratiakäsitys sekä Jürgen Habermasin näkemys 

ideaalia kommunikaatiota säätelevistä ehdoista. Vaikka ajatus julkisesta 

keskustelusta ja harkinnasta päätöksenteon elementteinä ei ole uusi, niin termiä 

"deliberatiivinen demokratia" lienee ensimmäisenä käyttänyt vasta Joseph Bessette 

vuonna 1980 ilmestyneessä tekstissään "Deliberative Democracy. The Majority 

Principle in Republican Government."  

 

Deliberatiivista päätöksentekomenetelmää motivoivat demokratiaan liittyvät 

epistemologiset kysymykset: tiedonsaanti erilaisista päätettävään asiaan 

vaikuttavista seikoista sekä pyrkimys ymmärtää muita päätökseen osallisia ja heidän 

aluksi mahdollisesti oudoilta vaikuttavia näkemyksiään sekä niiden perusteita. Jotta 

asioista voitaisiin päättää demokraattisesti huomioiden erilaiset niihin vaikuttavat 

näkemykset, on ensin ymmärrettävä, mitä erilaiset näkemykset tarkoittavat niille, 

jotka kyseisiä näkemyksiä puolustavat tai vastustavat. Miksi he niin tekevät?  

 

Kuten Benhabib ja Cohen esittävät, deliberatiivinen ymmärrykseen tähtäävä 

keskustelu muokkaa jo itsessään erilaisia päätöksentekoon osallistuvien näkemyksiä 

paremmin yhteensopiviksi. Ensinnäkin kun erilaisia näkemyksiä esitetään 

perusteineen julkisesti niin, että muutkin voisivat ne ymmärtää, tulevat yksittäiset 

näkemykset huolellisemmin reflektoiduiksi jo tässä vaiheessa. Toisekseen 

keskusteltaessa eri näkemyksiin liittyvistä perusteista saattavat nämä perusteet ja 

niiden esiintuoma näkökulma vaikuttaa myös muihin näkemyksiin. Ideaalin 

deliberaation tavoitteena on Benhabibin mukaan päästä keskustellen ja yhdessä 
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harkiten yhteisymmärrykseen parhaasta ratkaisusta. Tällainen keskustelun ja 

julkiseen harkinnan kautta saavutettu päätös ei ole vain enemmistön kannan 

ilmaiseva äänestystulos, vaan saavutettu päätös perustuu konsensukseen, jossa ovat 

kaikkien yhdessä parhaaksi katsomalla tavalla huomioituina erilaiset päätösprosessin 

myötä muokkautuneet asiaan vaikuttavat näkökulmat. Näin konsensus myös 

legitimoi tehdyt päätökset. (Benhabib 1996b; ks. myös Cohen 1989.) 

 

Tarkastelen tutkielmassani kysymystä, kuinka Benhabibin ja Cohenin muotoilema 

deliberatiivinen demokratiakäsitys pystyy vastaamaan erilaisuuden päätöksenteolle 

asettamaan haasteeseen. Erilaisuudella tarkoitan ylipäätään ihmisten erilaisten 

henkilökohtaisten valintojen, näkemysten, kulttuurien, arvojen, arvostusten, 

uskomusten, elämän- ja maailmankatsomusten moninaisuutta. Kaikissa kansallisval-

tioissa on nykyään esimerkiksi monien erilaisten uskontojen ja kulttuurien edustajia. 

Erilaisuus voi olla myös sosiaalista: ihmiset ovat erilaisissa sosiaalisissa ja 

taloudellisissa asemissa suhteessa toisiinsa. Keskityn työssäni erilaisuuteen, koska 

nimenomaan erilaisuus tekee päätöksenteosta haastavaa: Se mikä on toisten 

näkökulmasta moraalinen velvollisuus, voi toisten silmissä näyttää käsittämättömäl-

tä julmuudelta. Vastaavasti toisten yleisesti hyväksyttävinä pitämät käyttäytymista-

vat saattavat vaikuttaa toisista järjettömältä piittaamattomuudelta. Erilaisuudestaan 

huolimatta ihmisten tulisi nähdäkseni kuitenkin voida olla poliittisesti tasavertaisia 

päätöksentekijöitä demokraattisessa prosessissa.  

 

Keskeisenä tarkasteluni kohteena on erilaisuuden ja deliberatiivisen demokratian 

suhdetta koskevaan keskusteluun aktiivisesti osallistuneen Benhabibin näkemys, 

jonka hän muotoilee esimerkiksi teoksessaan (2002) Claims of Culture: Equality 

and Diversity in the Global Era. Deliberatiivisen demokratiakäsityksen esittelyni 

perustuukin pitkälti Benhabibin näkemyksiin sekä niiden kanssa hyvin samankaltai-

seen Cohenin 1989 artikkelissaan "Deliberation and Democratic Legitimacy" 

esittämään näkemykseen. Iris Marion Young puolestaan on esittänyt erilaisuuden ja 

deliberatiivisen käsityksen suhteen kannalta keskeisiä kriittisiä argumentteja 

teoksessaan (2000) Inclusion and Democracy. Youngin ohella merkittäviä 

kannanottoja ovat esittäneet (muiden muassa) myös James Bohman teoksessaan 

(1996) Public Deliberation. Pluralism, Complexity, and Democracy ja Chantal 

Mouffe teoksessaan (2000) The Democratic Paradox. 
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Deliberatiivista demokratiaa kehittäessään Cohenin ja Benhabibin tavoitteena on 

ollut muotoilla menetelmä, joka varmistaisi erilaisten näkemysten tasapuolisen 

huomioinnin julkisessa keskustelussa, sekä määritellä ne deliberaatioprosessia 

rajaavat ehdot, jotka mahdollistavat konsensukseen tähtäävän päätöksenteon (ks. 

esim. Cohen 1989). Tällaiset luonteeltaan menetelmälliset käsitykset eivät 

kuitenkaan ole riippumattomia siitä, miten kukin sosiaalista todellisuutta hahmottaa. 

Oikeudenmukaisuudesta 1900-luvun loppupuolella keskustelleet pohtivat, onko 

ylipäätään mahdollista muotoilla muodollinen universaali käsitys oikeudenmukai-

suudesta olettamatta historiallisesti ja kulttuurisesti spesifiä käsitystä hyvästä (ks. 

esim. Mulhall & Swift 1992; Gylling 2002). Samankaltainen kysymys herää 

deliberatiivisen demokratiankin kohdalla. Onko mahdollista muotoilla menetelmäl-

linen demokratiakäsitys sitoutumatta sellaisiin menettelyä määritteleviin oletuksiin, 

jotka saattavat estää tasa-arvoisen keskustelun tai jopa sulkea jotkut kokonaan 

keskustelun ulkopuolelle? Tämä onkin keskeinen tutkimuskysymykseni, jonka 

myötä herää myös muita kysymyksiä kuten: Miten erilaiset taustaoletukset 

vaikuttavat mahdollisuuksiin huomioida erilaiset näkemykset demokraattisen 

menettelytavan puitteissa? Miten keskustelua rajoittavat ehdot voidaan määritellä 

niin, etteivät ne jo itsessään rajoita keskustelua sulkien joitain ulkopuolelle? 

Deliberatiivisen demokratian ideaali rakentuu pitkälti vapaan ja tasa-arvoisen 

keskustelun varaan. Miten tällaisen käsityksen avulla voidaan vastata epätasa-

arvoisen todellisuuden haasteisiin? Voidaanko erilaisuus ylipäätään ylittää 

demokraattisessa prosessissa ja saavuttaa konsensus? Onko ylipäätään mahdollista 

ymmärtää vastakkaisia näkemyksiä keskustelunkaan avulla? Nämä ovat 

kysymyksiä, joita tulen tutkielmassani pohtimaan.  

 

Tarkastelemani poliittisen filosofian alaan kuuluva deliberatiivista demokratiaa 

koskeva keskustelu on yhtä aikaa sekä preskriptiivistä että deskriptiivistä. Erilaisia 

käsityksiä puolustetaan tai kritisoidaan esimerkiksi sillä perusteella, miten niiden 

voidaan intuitiivisesti ajatella soveltuvan johonkin partikulaariseen kontekstiin ja 

mitä ongelmia tai etuja tällaisista sovelluksista voi seurata. Deliberatiivista 

demokratiakäsitystä tarkastelevien teoreetikkojen argumentaatiossa nämä eri 

perspektiivit – normatiivinen ja partikulaarista empiiristä todellisuutta kuvaileva – 

kietoutuvat yhteen vaihtelevin tavoin (vrt. esimerkiksi Benhabib 2002 ja Young 
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2000). Tässä yhteydessä onkin huomioitava, että merkittävänä deliberatiivista 

demokratiaa koskevan teoreettisen tarkastelun taustavaikuttajana on kriittinen teoria. 

Kuten Young kuvaa, kriittinen teoria korostaa normatiivisten reflektioiden suhdetta 

partikulaariseen sosiaaliseen kontekstiin. Filosofian tehtäväksi jää analysoida, 

selkiyttää ja myös arvioida partikulaarisen sosiaalisen kontekstin sosiaalisia ja 

poliittisia konflikteja sekä toisaalta kehittää edelleen tästä kontekstista kohoavia 

normatiivisia reflektioita. (Young 1990, 66–67.)  

 

Deliberatiivista demokratiaa koskeva keskustelu on suhteellisen tuoretta ja siihen 

liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä. Bohman ja William Rehg listaavat tämän 

demokratiakäsityksen osalta avoimina kysymyksinä jännitteet ensinnäkin 

menetelmällisen oikeutuksen sekä arvostelmia ja perusteita koskevien riippumatto-

mien standardien välillä, toisekseen vapauden ja tasa-arvon välillä, kolmanneksi 

julkisuuden ja moninaisuuden välillä sekä neljänneksi ideaalin ja aktuaalisen 

erilaisuuden mahdollisuuden välillä. (Bohman & Rehg 1997, xxvii.) Tarkastelemani 

kysymys deliberatiivisesta demokratiasta ja erilaisuudesta leikkaakin tavalla tai 

toisella kaikkia näitä kysymyksiä. Kysymyksenasetteluni on nähdäkseni oleellinen 

paitsi demokratiaa ja moninaisia yhteiskuntia koskevan laajemman problematiikan 

suhteen myös mainittujen deliberatiivisen käsityksen jännitteiden kannalta.  

 

Tarkastelutapani on systemaattinen. Keskityn tiettyihin deliberatiivisen demokratian 

muotoiluihin ja niitä kohtaan esitettyihin kriittisiin argumentteihin. Ensimmäisessä 

luvussa esittelen deliberatiivista demokratiakäsitystä taustoineen – Benhabibin ja 

Cohenin käsitystä siitä, mitä demokratia on ja mitä sen pitäisi olla. Aluksi 

hahmottelen deliberatiivista demokratiaa koskevassa keskustelussa käytetyn 

vastakohtaparin aggregatiivinen–deliberatiivinen keskeiset piirteet. Kuten Cohen 

(1989) luonnehtii, termillä aggregatiivinen demokratia viitataan ääntenlaskuun eli 

aggregointiin perustuvaan menetelmälliseen demokratiakäsitykseen. Aggregatiivi-

sessa demokratiassa keskeinen päätöksenteon muoto on erilaisten yksilöiden 

preferenssien välillä tapahtuva äänestys, jossa eniten ääniä saanut näkemys voittaa. 

Tarkastelen tässä yhteydessä aggregatiivisen ja deliberatiivisen käsityksen erojen ja 

yhtenevyyksien ohella myös keskeisiä aggregatiivisen demokratiaparadigman 

ongelmia, jotka ovat omalta osaltaan motivoineet siirtymää deliberatiiviseen 

käsitykseen. 
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Jürgen Habermasin ideat rationaalisesta, tasa-arvoisesta, konsensuskeskeisestä 

julkisesta dialogista ja hänen 70- ja 80-luvulla luoma termistönsä ovat olleet 

merkittävä lähtökohta Benhabibin ja Cohenin muotoilemalle demokratiakäsitykselle 

(ks. esim. Benhabib 1992; Cohen 1986 & 1989). Sittemmin myös Habermas itse on 

osallistunut demokratiateoreettiseen keskusteluun (ks. esim. Habermas 1996a). 

Esittelenkin deliberatiivisen käsityksen taustaksi joitain Habermasin luonnehdintoja 

deliberatiivisesta demokratiakäsityksestä ja sen suhteesta muihin normatiivisiin 

demokratiakäsityksiin sekä hänen ideaalia kommunikaatiota rajaavia institutionali-

soituja ehtoja koskevaan näkemykseensä.  

 

Tämän jälkeen syvennyn tarkemmin deliberatiiviseen demokratiaan. Kuten 

Habermas korostaa (1996b), deliberatiivisen demokratiakäsityksen muotoiluiden 

kautta on tarkoitus määritellä julkiseen tasa-arvoiseen keskusteluun perustuvan 

päätöksenteon edellyttämät institutionaaliset ennakkoehdot ja keskustelua rajaavat 

normit. Esittelen tässä yhteydessä ensinnäkin Cohenin ja Benhabibin näkemyksen 

kyseisistä ehdoista ja toisekseen ehtojen määrittämän deliberatiivisen päätöksenteko-

tavan eduista. 

 

Toisessa ja kolmannessa luvussa tarkastelen kriittisemmin deliberatiivista 

demokratiaa ja erilaisuuden huomioinnin kannalta ongelmallisia implisiittisiä tai 

eksplisiittisiä yhtenäisyysoletuksia, rajoitteita ja puutteita. Toisessa luvussa 

käsittelen deliberatiiviseen menettelytapaan sisältyviä poliittisen tasavertaisuuden ja 

erilaisuuden kannalta ongelmallisia yhtenäisyysoletuksia. Aloitan toisen luvun 

tarkastelemalla deliberatiivisen demokratian ideaalin ja oikeudenmukaisuuden 

suhdetta. Benhabibin ja Cohenin määrittelemä menettelytapa on normatiivinen 

ideaali. Tämän menettelytavan suhteen ongelmallisia kysymyksiä herättää kuitenkin 

menettelytapaa määrittävien ehtojen ja todellisuuden välinen kuilu. Tarkasteltaessa 

moninaisia yhteiskuntia ja erilaisuutta Benhabibin ja Cohenin deliberatiivisen 

käsityksen ongelmana voidaan, kuten Young (2000, 33–36) huomioi, nähdä tietty 

looginen kehä: jotta kaikki tasa-arvoisen päätöksenteon ennakkoehdot täyttyisivät, 

pitäisi yhteiskunnan olla jo etukäteen tasa-arvoinen. Toisessa luvussa tarkastelen 

kyseisen deliberatiivisen menettelytavan muotoilun sisältämiä ongelmallisia 

oletuksia, jotka tulevat esiin Youngin demokraattisen päätöksenteon mukaanotta-
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vuutta (inclusion) ja ulossulkevuutta (exclusion) painottaman tarkastelutavan myötä. 

Keskeisinä haasteina näiltä osin ovat deliberatiivisen käsityksen julkista rationaalista 

keskustelua määrittävät tekijät, kuten esimerkiksi Young, Dryzek, Maria Pia Lara 

(1998), Anne Phillips (1999) ja Melissa Williams (1998) ovat argumentoineet sekä 

poliittisten kykyjen tasavertaisuus, kuten Bohman (1996) painottaa. 

 

Kolmannessa luvussa keskityn yhtenäisyyteen deliberatiivisen päätöksenteon 

tavoitteena. Demokratiaa koskevassa keskustelussa eräs keskeinen kiista 

nykyteoreetikkojen välillä koskee kysymystä, pitäisikö demokratia nähdä 

konsensukseen tähtäävänä prosessina vai pikemminkin konfliktina? Cohenin ja 

Benhabibin mukaan deliberatiivisen päätöksentekomenettelyn avulla on tarkoitus 

saavuttaa konsensus päätettävästä asiasta. Kriitikoiden mielestä vaatimus 

konsensuksesta, jossa ratkaisun lisäksi päätöksentekoprosessiin osallistuvien tulisi 

olla yhtä mieltä myös ratkaisun perusteista, on turhan vahva. Hieman Benhabibista 

poikkeavalla tavalla deliberatiivista käsitystä tulkitsee esimerkiksi Bohman (1996), 

joka on esittänyt päämääräksi heikompaa yhteisymmärrystä, jossa saavutettaisiin 

yksimielisyys ratkaisusta, muttei välttämättä perusteista. Toisten, kuten esimerkiksi 

Youngin, mukaan yhteisymmärrys päämääränä on jo ylipäätään ongelmallinen ja 

rajoittaa keskustelua sekä erilaisten näkemysten julkituontia. Voimakkaimmin 

konsensusideaalia vastustavat poliittista prosessia ensisijaisesti kamppailuna pitävät 

agonistisen (kr. agôn – kiista, kamppailu) demokratiakäsityksen kannattajat, kuten 

esimerkiksi Mouffe. Kolmannessa luvussa keskitynkin tarkastelemaan tässä 

keskustelussa esiin nousseita konsensuksen tavoitteluun liittyviä ongelmia, jotka 

herättävät erilaisuuden ja deliberatiivisen demokratian kannalta oleellisia 

kysymyksiä. Väitän, että konsensus deliberatiivisen menettelyn päämääränä on 

erilaisuuden kannalta ongelmallinen tavoite. Käsiteltyäni Benhabibin ja Cohenin 

deliberatiivisen demokratian muotoilujen ja konsensustavoitteen ongelmia erilaisista 

näkökulmista pohdin vielä deliberatiivisen ja aggregatiivisen käsityksen eroja. Jos 

konsensus deliberatiivisen prosessin tavoitteena hylätään, niin johtaako tämä 

takaisin aggregatiiviseen demokratiaan? Nähdäkseni ei, sillä kuten Cohenkin (1989) 

painottaa deliberatiivinen menettely muuttaa jo itsessään päätöksentekijöiden 

käsityksiä ja asenteita, vaikkei päätöstä saavutettaisikaan yksinomaan deliberoiden 

vaan jouduttaisiin lisäksi turvautumaan äänestämiseen. 
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Konsensusihannetta ja ymmärtämisen haasteita tarkasteltuani kokoan lopuksi 

neljännessä luvussa yhteen aiemmin käsittelemääni ja teen johtopäätöksiä 

käsittelemistäni argumenteista. Pohdin myös, missä kulkevat Benhabibin ja Cohenin 

deliberatiivisen demokratiakäsityksen rajat suhteessa erilaisuuteen. Miten tämä 

normatiivinen käsitys auttaa vastaamaan erilaisuuden haasteeseen?  

  

Erilaisuutta ja demokratiaa koskevia tarkasteluja on kritisoitu siitä, etteivät ne 

huomioi riittävissä määrin taloudellista epätasa-arvoa vaan keskittyvät pikemminkin 

yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa olevien kannalta osittain epäoleellisiin 

kysymyksiin. (Ks. esim. Barry 2001, Fraser 1997.) Nähdäkseni nämä kysymykset 

ovat kuitenkin mielekkäitä nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien kannalta. 

Kun oikeudenmukaisuutta koskevat näkemykset ovat osoittautuneet hyvinkin 

erilaisiksi, ei taloudellista tasapuolisuutta koskevista kysymyksistä päästä 

yksimielisyyteen – toiselle oikeudenmukainen saattaa näyttäytyä toisen silmissä 

epäoikeudenmukaisena. Tällaisessa tilanteessa oleellista olisikin löytää mahdolli-

simman hyvin erilaiset näkemykset perusteineen huomioiva hedelmällinen 

päätöksentekotapa, jonka avulla voitaisiin ratkoa ongelmia niin, että heikoimmassa-

kin asemassa olevat saisivat äänensä kuuluviin.  

 

Benhabib erottelee erilaisuuden ja demokratian suhdetta tarkastelevat kutsumuksel-

taan joko monikulttuuriseksi tai demokratiateoreettiseksi erilaisten tutkimuksellisten 

painotusten perusteella. Demokratiateoreetikot eivät Benhabibin mukaan puolusta 

erilaisuutta, kulttuurista erottautumista tai identiteettiä korostavia liikkeitä 

itseisarvoisesti vaan ainoastaan siinä määrin kuin näiden liikkeiden voidaan nähdä 

lisäävän sosiaalista ja poliittista tasavertaisuutta sekä erilaisten näkemysten 

mukaanottamista päätöksentekoon. (Benhabib 2002, ix.) Tämän jaottelun puitteissa 

tarkastelutapani on demokratiateoreettinen. Vaikka kiinnostukseni kohdistuukin 

erilaisuuteen, en varsinaisesti paneudu erilaisuuden määrittelyä koskevaan 

problematiikkaan sinänsä vaan siihen, miten erilaiset näkökulmat voitaisiin 

huomioida tasapuolisesti demokraattisessa päätöksenteossa. 
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1 DEMOKRATIAN DELIBERATIIVINEN KÄÄNNE 

Lähden liikkeelle deliberatiivisen demokratiakäsityksen suhteesta muihin 

demokratiakäsityksiin. Käsittelen ensin (alaluvussa 1.1.1) usein deliberatiivisen 

käsityksen vastakohtaparina esitettyä yksityisten preferenssien aggregointiin 

perustuvaa menetelmällistä demokratiakäsitystä niine ongelmineen, jotka ovat 

motivoineet demokratiateoreettisen paradigman muutosta kohti deliberatiivista 

käsitystä. Sen jälkeen (1.1.2) esittelen Jürgen Habermasin näkemystä deliberatiivi-

sen käsityksen suhteesta muihin normatiivisiin demokratiakäsityksiin. Deliberatiivi-

sen menettelytavan lähempään tarkasteluun ryhdyn varsinaisesti alaluvussa 1.2.  

 

1.1 Deliberatiivisen käsityksen suhde muihin demokratiakäsityksiin 

1.1.1 Aggregatiivinen demokratia 

Deliberatiivista demokratiakäsitystä tarkastellaan usein vastakkaisena toiselle 

menetelmälliselle demokratiakäsitykselle, jota deliberatiivista demokratiaa 

koskevassa kirjallisuudessa kutsutaan yleensä aggregatiiviseksi demokratiaksi (ks. 

esimerkiksi Cohen 1989; Young 2000; Dryzek 2000; Mouffe 2000; Kymlicka 2002; 

Shapiro 2003). Jotkut kutsuvat kyseistä näkemystä myös intressiryhmäpluralismiksi 

tai pluralistiseksi demokratian malliksi (ks. esimerkiksi Bohman & Rehg 1997). 

Esimerkiksi Iris Marion Young pitää kuitenkin intressiryhmäpluralismi -nimitystä 

harhaanjohtavana, koska näkemykseen ei hänen mielestään välttämättä liity 

moninaisuuden puolustamista tai oikeutettuja intressejä (Young 2000, viite 5).  

 

Aggregatiivisella demokratialla tarkoitetaan demokraattista päätöksentekoprosessia, 

jossa aggregoidaan eli yhdistetään kansalaisten yksittäisiä preferenssejä siten, että 

määrällisesti eniten ääniä saanut kanta voittaa.2 Deliberatiivisella demokratialla 

puolestaan viitataan prosessiin, jossa yhteisistä asioista päätetään kansalaisten 

julkisen ja tasa-arvoisen keskustelun avulla ja jossa poliittinen autonomia perustuu 

kansalaisten käytännölliseen järkeilyyn. Deliberatiivisessa demokratiassa korostuvat 

                                                 
2 Esimerkiksi Steven Wall (2000, 225) lukee tällaisen kannan edustajiksi James Buchananin, Robert 
Dahlin, Anthony Downsin, William Rikerin ja David Trumanin. 
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äänestyksen sijaan päätöksentekoa edeltävä keskustelu ja harkinta. Päätös ei perustu 

siihen, millä kannalla on suurin määrällinen tuki, vaan siihen, minkä kannan 

puolesta voidaan esittää parhaat perusteet. Deliberatiivisen menettelytavan mukaiset 

päätökset eivät muodostu vain yhteenlasketuista erilaisista yksilöiden kannattamista 

preferensseistä äänienemmistön mukaan, kuten aggregatiivisessa käsityksessä, vaan 

deliberatiivisessa demokratiassa painotetaan nimenomaan julkista ja avointa 

keskustelua, jossa pyritään muuttamaan yksilöiden preferenssejä paremmin 

yhteensopiviksi ja lopulta (ideaalitilanteessa) saavuttamaan yksimielisyys ratkaisusta 

ja hyväksyttävistä perusteista. (Young 2000, 18–23; ks. myös Cohen 1989.) 

 

Aggregatiivinen käsitys voidaan Ian Shapiron mielestä nähdä jatkumona 

rousseaulaiselle pyrkimykselle paljastaa yksilöiden preferenssien kautta ilmenevä 

yleistahto ja säätää lakeja, jotka mahdollisimman hyvin toteuttaisivat tätä 

yleistahtoa. Shapiron mukaan aggregatiivisen näkemyksen puitteissa otetaan 

yksilöiden preferenssit annettuina ja pyritään summaamaan ne yhteen siten, että 

enemmistön tahto toteutuisi. Deliberatiiviset teoreetikot puolestaan ovat 

aristoteelisemmilla linjoilla pyrkiessään muuttamaan yksilöitä ja heidän 

preferenssejään tavoitteenaan edistää tällä tavoin yhteistä hyvää. Tällöin ei itse 

asiassa ole mitään yksittäisistä näkemyksistä koostuvaa yleistahtoa, joka voitaisiin 

löytää, vaan pikemminkin yhteinen tahto rakennetaan yhdessä. Shapiron 

luonnehdinnan mukaan kummankin näkemyksen kannattajat jakavat käsityksen, että 

demokraattisen päätöksenteon tulisi ilmaista kansalaisten yhteistä hyvää, vaikkakin 

heidän tulkintansa sen merkityksestä eroavat perustavalla tavalla. (Shapiro 2003, 3, 

10–34.) 

 

Näitä erilaisia demokratiakäsityksiä yhdistävät seuraavat minimaaliset perustekijät: 

Ensinnäkin kummankin käsityksen mukainen päätöksenteko edellyttää laillisuuspe-

riaatteen (rule of law) noudattamista sekä sitä, että lainsäätäjät valitaan vapaiden ja 

reilujen vaalien kautta. Laillisuusperiaatteella tarkoitetaan yleisesti ottaen hallinnon 

perustumista kaikkia kansalaisia, myös lainsäätäjiä, yhtäläisesti koskevaan 

lainsäädäntöön, missä yksittäisiä lakeja voidaan muuttaa ainoastaan lainsäädännön 

sallimin menettelytavoin – kaikkien tasavertaisuutta lain edessä (ks. esim. Tebbit 

2000, 8–9). Toisekseen kummankin käsityksen puitteissa käytetään äänestämistä 

päätöksentekokeinona silloin, kun konsensuksen saavuttaminen on mahdotonta. 
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Tosin tulee huomioida, että deliberatiivisessa demokratiassa äänestetään erilaisten 

harkittujen arvostelmien välillä eikä vain preferenssien välillä kuten aggregatiivises-

sa demokratiassa (Pettit 2001, 270). Kolmanneksi demokratia edellyttää molemmin 

tavoin tulkittuna myös joitain perusvapauksia kuten esimerkiksi sanan-, 

kokoontumis- ja yhdistymisvapautta. Nämä teoreettiset demokratian muotoilut ovat 

menetelmällisiä (procedural) sikäli, että ne keskittyvät demokratian keskeiseen 

ideaan, itse päätöksentekomenettelyyn, eivätkä niinkään siihen institutionaaliseen 

viitekehykseen, jonka puitteissa päätöksenteko tapahtuu. Ne voidaan myös nähdä 

idealisointeina sillä ne nostavat esiin joitakin olemassa olevia demokratian piirteitä 

ja systematisoivat nämä piirteet laajempaan käsitykseen demokratiasta. (Kumman-

kaan käsityksen sovellusala ei rajoitu välttämättä vain esimerkiksi kansallisvaltioi-

hin, vaan niitä voidaan soveltaa myös muulla tavoin rajattujen yhteisöjen 

tarkasteluun.) Aggregatiivinen demokratia saattaa vastata paremmin olemassa olevia 

konkreettisia esimerkkejä demokratiasta, kun deliberatiivinen demokratia puolestaan 

näyttäisi vastaavan paremmin demokratian ideaan implisiittisesti yhdistettyjä 

ajatuksia erilaisia näkemyksiä kannattavien välillä käytävästä avoimesta 

perustellusta keskustelusta, jossa päätetään yhteisistä asioista siten, että eri 

näkemykset huomioiden päädytään mahdollisimman tasapuoliseen ratkaisuun. 

(Young 2000, 18–23; ks. myös Bohman & Rehg 1997, ix–xiii; Cohen 1989, 17; 

Kymlicka 2002, 287–290.)  

 

Tällaisen minimaalisen vain äänten aggregointiin perustuvan demokraattisen 

päätöksenteon kannattajien, kuten William Rikerin, mukaan säännöllisin väliajoin 

järjestettävät äänienemmistöön perustuvat vaalit ovat sopiva tapa ohjata 

päätöksentekoa demokraattisesti. Riker korostaa, että nimenomaan suurissa ja 

moninaisissa yhteiskunnissa tasavertainen äänioikeus takaa kaikille mahdollisuuden 

osallistua päätöksentekoon. Hän puolustaakin perustuslaillisten oikeuksien 

rajoittamaa äänestyskeskeistä päätöksentekoa, joka hänen mukaansa sekä turvaa 

kansalaisten tasavertaisuutta että vähentää populismin ja liian äkillisten tai nopeiden 

muutosten tuomia ongelmia. (Riker (2003[1982]; vrt. Cohen 1986.) 

 

Äänestyskeskeinen aggregatiivinen demokratia vastaa siis itse asiassa melko 

arkipäiväistä ja vakiintunutta käsitystä demokratiasta. Tällaisessa tavassa käsittää 

demokratia on kuitenkin osoittautunut olevan useita ongelmia. Ensinnäkin 
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yksilöiden kannattamat näkemykset, preferenssit, mitä ne sitten ovatkin, otetaan 

annettuina. Preferenssien välillä ei tehdä laadullista erottelua, jolloin, kuten Young 

huomauttaa, ei ole keinoa arvioida eri preferenssien taustalla olevia perusteita tai 

motivaatioita. Osa preferensseistä voi olla harkitsemattomia hetkellisiä mielipiteitä 

tai perusteettomia ennakkoluuloja toisten perustuessa pitkälliseen harkintaan ja 

kolmansien liittyessä joillekin hengissä pysymisen kannalta elintärkeisiin tarpeisiin. 

Aggregatiivisen käsityksen puitteissa preferenssejä arvioidaan kuitenkin ainoastaan 

sillä perusteella, kuinka moni niitä kannattaa. Paitsi preferenssit myös päätöksenteon 

kohteena olevat kysymykset otetaan annettuina, eikä yksittäisillä kansalaisilla ole 

mahdollisuutta vaikuttaa käsiteltävien kysymysten valintaan. (Young 2000, 19–21; 

ks. myös Shapiro 2003, 10–21.)  

 

Toisekseen tällä tavoin ymmärrettynä demokratia nähdään vain mekanismina 

arvioida, mitä näkemyksiä kansalaiset kannattavat päätettävistä kysymyksistä. 

Äänestämällä voidaan aggregoida yksilöllisiä preferenssejä, mutta tämä aggregointi 

ei johda päätöksentekijöiden jakamaan käsitykseen yhteisestä hyvästä (Bohman & 

Rehg 1997, xi). Jos eriäviä näkemyksiä kannattavien välillä ei käydä dialogia, ei 

eriäviä näkemyksiä kannattavilla ole myöskään mahdollisuutta saada tietoa toisten 

näkemysten perusteista eikä vastaavasti mahdollisuutta perustella omia näkemyksi-

ään. Päätöksiä edeltävän julkisen keskustelun puuttuessa kansalaisten ei tarvitse 

perustella omia näkemyksiään siten, että heidän näkemyksensä tulisivat 

ymmärrettäviksi myös toisille vastakkaisia näkemyksiä kannattaville. Young 

toteaakin, että tästä demokratiakäsityksestä puuttuu ylipäätään idea julkisuudesta, 

joka muodostuisi vuorovaikutuksesta demokraattisten kansalaisten välillä ja jossa 

kansalaiset motivoituneina yhteiseen päätöksentekoon pyrkisivät esittämään 

näkemyksensä perustellusti. Julkisuuden puute yhdistettynä siihen, että preferenssit 

voivat olla ihan mitä vain, voi myös johtaa ei-toivottaviin ratkaisuihin. Aggregatiivi-

sen menettelytavan mukaisten päätösten legitiimiys ja motivoiva voima ovatkin 

heikkoja. Vaikka enemmistön ääni periaatteessa legitimoi päätökset, niin 

aggregatiivinen tapa käsittää demokratia ei tarjoa niille, joiden näkemykset tulevat 

äänestyksessä kumotuiksi, tilaisuutta vakuuttua, että he olisivat erehtyneet tai että 

voittanut näkemys olisi oikeudenmukaisempi. Vähemmistöillä ei myöskään ole 

keinoa vaikuttaa päätöksiin, vaan heidän tulee vain sopeutua enemmistön kantaan. 

(Young 2000, 19–21; ks. myös Shapiro 2003, 10–21.) 
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Yksilöiden preferenssien aggregointikaan ei ole niin yksinkertaista kuin päällisin 

puolin voisi olettaa. Kolmas ongelma koskee aggregatiiviseen käsitykseen liittyvää 

rationaalisuuskäsitystä, joka on ohut ja individualistinen. Vaikka poliittiset toimijat 

yksilöinä toimisivat rationaalisesti, niin prosessi itsessään ja sen tulos saattavat siitä 

huolimatta olla irrationaalisia. (Young 2000, 19–21.) Philip Pettit huomioi, että 

yksittäisten yksilöiden uskomusten suhteen rationaalisista premisseistä johdetuista 

preferensseistä yhteenlaskettuna saatava tulos ei välttämättä vastaa yksilöiden 

premissejä. Itse asiassa prosessin tulos saattaa aivan yhtä hyvin olla täysin 

irrationaalinen suhteessa premisseihin. Pettit käyttää havainnollistavana esimerkkinä 

seuraavaa aggregatiiviseen päätöksentekoon liittyvää dilemmaa: Henkilöt A, B ja C 

päättävät vakavalta vaaralta suojelevan laitteen hankinnasta pohtien: ensinnäkin (P1) 

onko kyseessä aidosti vakava vaara, toisekseen (P2) suojaisiko laite vaaralta ja 

näiden perusteella (JP) kannattaako laite siis hankkia?  

 
 A B C 

P1:  Kyllä Ei Kyllä 

P2:  Ei Kyllä Kyllä 

JP:  Ei Ei Kyllä 

 

Kaaviota tarkasteltaessa voidaan havaita, että vaikka kunkin yksittäisen 

päätöksentekijän kohdalla johtopäätös seuraa loogisesti premisseistä ja toisaalta 

enemmistö tukee kutakin yksittäistä premissiä, niin siitä huolimatta enemmistö myös 

vastustaa laitteen hankintaa. Jos siis äänestettäisiin vain kysymyksestä, kannattaako 

laite hankkia, päädyttäisiin päätöksentekijöiden yksittäisten preferenssien vastaisesti 

tulokseen, ettei kannata. (Pettit 2001, 272–273.) Pettitin esimerkin ohella sosiaalista 

valintaa tarkastelevat teoreetikot aina valistusajattelija Markiisi Condorcetista 

Kenneth Arrowiin, Alan Gibbardiin, David Milleriin ja William Rikeriin ovat 

osoittaneet preferenssien aggregointiin liittyvän monia vastaavia paradokseja (ks. 

esim. Riker 2003[1982]; Dryzek 2000, 31–47; Miller 2003, 182–196). 

 

Neljäntenä ongelmana aggregatiivisessa demokratiakäsityksessä on esimerkiksi 

Youngin ja Dryzekin mukaan siihen yhdistyvä skeptisismi normatiivista 

objektiivisuutta kohtaan. Tämän skeptisismin mukaan ei ole ylipäätään mahdollista 

esittää yksilölliset intressit ylittäviä normatiivisia väitteitä. Tällaisen subjektivisti-
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seksikin kutsutun näkemyksen mukaan normatiivisia väitteitä pidetään ainoastaan 

yksilöllisten preferenssien ilmaisuina, jotka on esitetty normatiivisella kielellä. 

(Dryzek 1990, 125.) Mikäli normatiivisuuden mahdollisuus kielletään, ei prosessin 

tulosta ole myöskään mahdollista arvioida normatiivisesti. Tällöin putoaa myös 

pohja väitteiltä, joiden mukaan jokin ratkaisu pitäisi valita, koska se on oikein. 

(Young 2000, 19–21; ks. myös Dryzek 1990, 125.) 

 

Nämä aggregatiivisen demokratiakäsityksen ongelmat ovat osaltaan motivoineet 

siirtymää kohti deliberatiivista demokratiakäsitystä puoltavaa paradigmaa. Ennen 

varsinaista deliberatiivisen käsityksen esittelyä tarkastelen Habermasin (1996b) 

esittämää luonnehdintaa deliberatiivisesta demokratiasta menetelmää painottavana 

yhdistelmänä liberaalia ja republikaanista demokratiakäsitystä sekä ideaalia 

kommunikaatiota säätelevistä ehdoista. 

 

1.1.2 Habermas ja erilaiset normatiiviset demokratiakäsitykset 

Deliberatiivisen demokratiakäsityksen kehittelyssä merkittävänä vaikuttajana 

voidaan pitää Jürgen Habermasia, jonka teoreettisiin ideoihin rationaalisesta, tasa-

arvoisesta ja konsensuskeskeisestä julkisesta dialogista Seyla Benhabib ja Joshua 

Cohen ovat tukeutuneet deliberaatiota demokraattisena päätöksentekotapana 

kehittäessään. Sittemmin Habermas on myös itse osallistunut deliberaatiota 

demokratiateoreettisena näkemyksenä tarkastelevaan keskusteluun. Deliberatiiviseen 

demokratiakäsityksen muotoutumiseen ovat Habermasin ohella vaikuttaneet monet 

historialliset ajattelijat aina antiikin Kreikan ja Rooman filosofeista alkaen 

Immanuel Kantin ja John Stuart Millin kautta Hannah Arendtiin ja moniin viime 

vuosikymmenien teoreetikkoihin saakka. (Tästä ks. esimerkiksi Dryzek 2000, 2–7; 

Bohman & Rehg 1997, xii.)  

 

1900-luvun lopun merkittävistä yhteiskunnallisista teoreetikoista myös esimerkiksi 

John Rawlsin valtionhallinnon instituutioissa tapahtuvaan julkiseen järkeilyyn 
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(public reasoning) sekä reflektiiviseen tasapainoon3 perustuva demokratiakäsitys on 

vaikuttanut deliberaation ajatuksen kehittelyyn (ks. esim. Dryzek 2000). Benhabibin 

mielestä Rawlsin ja Habermasin myöhäisemmät deliberatiivista demokratiaa 

koskevat näkemykset ovat yhteneväisiä sikäli, että kummankin mukaan länsimaisten 

liberaalien yhteiskuntien instituutiot ilmentävät käytännöllisen järkeilyn idealisoitua 

muotoa, jota voidaan valaista ja artikuloida filosofisen demokratiateoreettisen 

tarkastelun avulla. Rawlsilla kuitenkin deliberaatio on rajoitetumpaa kuin 

Habermasilla muun muassa julkisen järkeilyn kohteena olevien asioiden ja järkeilyn 

tavan suhteen. Rawls myös rajaa deliberaation vain valtion organisaatioiden ja 

edustuksellisten instituutioiden muodostamaan julkisuuteen eikä huomioi 

esimerkiksi yhteiskunnallisen keskustelun kannalta merkittäviä sosiaalisia, 

kulttuurisia, uskonnollisia, taiteellisia tai poliittisia kansalaisjärjestöjä.4 (Benhabib 

1996b, 68–77; ks. myös Rawls 1996[1993], 133–172, 214–227.) 

 

Habermas jaottelee (1996b) artikkelissaan "Three Normative Models of Democracy" 

normatiiviset demokratiakäsitykset liberaaliin, republikaaniseen ja deliberatiiviseen. 

Hän yhdistää omaan ideaalia kommunikaatiota koskevaan näkemykseensä5 piirteitä 

kansalaisten julkista keskustelua päätöksentekotapana korostavasta republikaanisesta 

sekä liberaalista demokratiakäsityksestä nimittäen yhdistelmää deliberatiiviseksi 

menetelmälliseksi demokratiakäsitykseksi. 

 

Habermasin liberaaliksi (joissain yhteyksissä myös instrumentaaliseksi tai 

lockelaiseksi politiikkakäsitykseksi) kutsuma äänestyskeskeinen menetelmällinen 

                                                 
3 Rawlsin reflektiivinen tasapaino on teoreettinen menetelmä, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen 
koherentiksi kannaksi yksittäiset harkitut arvostelmat ja teoreettinen käsitys yhteiskunnasta. 
Menetelmässään Rawls soveltaa alun perin Nelson Goodmanin kehittämää deduktiivisen logiikan 
päätelmien ja sääntöjen oikeuttamismenetelmää moraalifilosofiaan. Ideana on pyrkiä muokkaamaan 
sekä teoriaa että arvostelmia toistensa avulla siten, että teoria ja yksittäisiä asioita koskevat 
arvostelmat voidaan sovittaa yhteen. Oleellinen tässä on reflektiivinen prosessi, jossa teoria muuttaa 
yksittäisiä käsityksiä oikeasta, väärästä ja oikeudenmukaisesta elämästä, ja yksittäiset käsitykset 
puolestaan muokkaavat teoriaa siten, että saavutetaan reflektiiviseksi tasapainoksi kutsuttu tila, jossa 
käsitykset ovat sopusoinnussa teorian kanssa. Ks. esim. Rawls 1999[1971], 18–19, 40–45 ja Daniels 
1979. 
4 Rawlsin deliberatiivisen käsityksen rajoitteista suhteessa deliberatiiviseen käsitykseen ks. 
esimerkiksi Benhabib 2002, 108–112. Myös esimerkiksi Brian Barry (2001) rajaa tarkastelunsa 
Rawlsin tapaan vain valtiollisten instituutioiden muodostamaan viralliseen julkisuuteen. 
5 Habermasin käsitys ideaalista kommunikaatiosta liittyy keskeisesti hänen diskurssieettisiin 
näkemyksiinsä. Diskurssietiikalla viitataan Habermasin ja hänen seuraajiensa tapaan tarkastella 
moraalia ja yhteiskuntaa yksilöiden välisen kommunikaation näkökulmasta. Tässä tarkastelussa 
demokratiateorian kannalta oleellisia ovat erityisesti kommunikaatiota säätelevät periaatteet, joita 
esittelen deliberatiivisen käsityksen yhteydessä. Ks. esim. Habermas 1984, 1996a ja Rehg 1994. 
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demokratiakäsitys muistuttaa pitkälti edellä käsittelemääni aggregatiivista 

menetelmällistä näkemystä. Kuitenkin siinä, missä aggregatiivinen käsitys koskee 

vain päätöksentekomenetelmää, tämä Habermasin kapea tulkinta liberaalista 

demokratiasta on yksilöidenoikeuksien puolustuksessaan sisällöllisempi kannanotto. 

Habermasin mukaan liberaali demokratia tarkoittaa valtionhallinnon säätelyä 

taloudellisen kansalaisyhteiskunnan intressien mukaisesti, jossa valtio ymmärretään 

hierarkkisena julkishallinnon koneistona ja kansalaisyhteiskunta puolestaan 

markkinoiden kaltaisena yksilöiden ja heidän henkilökohtaisten intressiensä välisenä 

interaktioverkostona. Kansalaisten poliittisen tahdon muodostuminen puolestaan 

näyttäytyy liittoutumisena yhteen yksityisten intressien puolustamiseksi 

julkishallinnon koneistoa vastaan, jolloin politiikan rooli jää vain välittäväksi 

(mediate). Lainsäädäntöprosessia voidaankin kuvata markkinoina, joilla yksilöt 

puolustavat omia intressejään. Tällaista tulkintaa poliittisuudesta Habermas kutsuu 

instrumentaaliseksi. Poliittiset oikeudet, kuten äänioikeus ja sananvapaus, antavat 

kansalaisille mahdollisuuden puolustaa yksityisiä intressejään siten, että vaalien 

myötä nämä yksilöiden intressit aggregoituvat poliittiseksi tahdoksi. (Habermas 

1996b, 21–23; ks. myös 1984, 273–337.) 

 

Republikaanisen, tai Habermasin joissain yhteyksissä myös "dialogiseksi" tai 

"kommunitaristiseksi" politiikkakäsitykseksi kutsuman, näkemyksen mukaan 

demokraattinen päätöksenteko on yhteisön autonomista itsehallintaa, missä 

aktiivisten ja osallistuvien kansalaisten rooli on keskeinen. Politiikka näyttäytyy 

dialogisena kansalaisten vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvana yhteisen 

hyvän tavoitteluna, jossa keskinäisestä riippuvaisuudestaan tietoisiksi tulleet 

kansalaiset pyrkivät keskenään tasa-arvoisina ja vapaina julkisesti keskustellen ja 

harkiten päättämään yhteisistä asioista sekä kehittämään yhteiskunnan instituutioita. 

"Republikaanisessa käsityksessä" sosiaalinen yhtenäisyys (integration) perustuu 

hallinnollisen vallan ja henkilökohtaisten intressien lisäksi myös kansalaisten 

keskinäiseen solidaarisuuteen ja yhteisen hyvän tavoitteluun. Lainsäädäntöprosessi 

muistuttaa tällaisessa republikaanisessa käsityksessä dialogia. Habermasin (1998, 

243) sanoin: "poliittinen mielipiteen- ja tahdonmuodostus […] noudattaa 

yhteisymmärrykseen tähtäävän julkisen kommunikaation rakenteita.6" Republikaani-

                                                 
6 "[…] the political opinion- and will formation in the public sphere and in parliament […] obey the 
structures of […] a public communication oriented to mutual understanding." Habermas 1998, 243.  
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sessa käsityksessä kansalaisyhteiskunta on valtionhallinnon ja markkinoiden 

välittämän yksityisen kaupankäynnin muodostamasta järjestelmästä erillinen. 

Kansalaisyhteiskunnan autonominen perusta oletetaan republikaanisessa 

käsityksessä ylipäätään kansalaisten itsehallinnon ennakkoehdoksi, mikä estää 

poliittista kommunikaatiota muuttumasta osaksi hallintoa tai markkinoita. 

Keskinäiseen yhteisymmärrykseen tähtäävä poliittinen tahdonmuodostus sekä sen 

mahdollistava vapaasta keskustelusta muodostuva julkisuus nähdäänkin tällaisessa 

käsityksessä normatiivisesti ensisijaisena suhteessa valtionhallinnon ja talouden 

järjestelmiin. (Habermas 1996b, 21–23; ks. myös 1984, 273–337.) 

 

Erilaisia demokratiakäsityksiä voidaan luonnehtia niin kutsutun demokratian 

paradoksin kautta. Demokratian paradoksilla viitataan siihen, että demokratiakäsi-

tyksissä tavalla tai toisella pyritään yhdistämään nämä kaksi keskenään jännitteistä 

elementtiä: liberaalin käsityksen korostamat yksilönvapaudet ja republikaanisessa 

käsityksessä painottuva yhteisön itsehallinta. Mitä enemmän painotetaan yksilöiden 

oikeuksia, sitä vähemmän jää tilaa yhteisön itseään koskevalle päätöksenteolle ja 

toisaalta mitä enemmän asioita päätetään yhteisöllisesti, sitä vähemmän merkitystä 

voi olla yksilöiden oikeuksilla. (Mouffe 2000.) 

 

Liberaalin menetelmällisen demokratiakäsityksen mukainen yksilönoikeuksiin 

keskittyvä painotus näistä elementeistä liittyy luontevasti negatiiviseen vapauskäsi-

tykseen ja republikaanista yhteisön itsehallintaa painottava kanta puolestaan 

positiiviseen (ks. esim. Berlin 2001[1958]). Charles Taylor (1985[1979], 210–214) 

toteaa, että erilaiset tulkinnat näistä vapauskäsityksistä vaihtelevat, mutta siitä 

huolimatta on mielekästä jaotella vapauskäsitykset tiettyjen perheyhtäläisyyksien 

mukaan karkeasti kahteen keskeisien yhteiskuntaa ja yksilöjä koskevien käsitysten 

suhteen eroavaan näkemykseen. Liberaali demokratiakäsitys korostaa, että ihmisten 

tulee voida vapaasti valita omat päämääränsä ja käsityksensä hyvästä valtion tai 

muiden tähän puuttumatta (vrt. Hobbes 1999[1651]). Myös hallinnon tulee olla 

neutraali ihmisten erilaisten käsitysten ja tavoitteiden suhteen. Hallinnon tulisikin 

muodostaa oikeuksien kehys, jonka puitteissa ihmiset voivat vapaasti valita ja 

toteuttaa omia käsityksiään ja tavoitteitaan, niin kauan kun he eivät loukkaa muiden 

vastaavia vapauksia. Poliittiset kansalaisoikeudet kuten äänioikeus sekä sananvapaus 

antavat kansalaisille mahdollisuuden puolustaa yksityisiä intressejään siten, että 
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vaalien myötä yksityiset intressit aggregoituvat poliittiseksi tahdoksi vaikuttaen 

hallintoon kansanedustuslaitoksen ja hallituksen kokoonpanon kautta. (Habermas 

1996b, 22–25.) 

 

Republikaanisen käsityksen puitteissa poliittiset oikeudet, ensisijaisesti poliittinen 

osallistumisoikeus sekä kommunikointi, näyttäytyvät puolestaan positiivisina 

vapauksina, vapautena johonkin. Nämä oikeudet eivät takaa vapautta ulkoisista 

pakotteista, vaan mahdollisuuden osallistua kansalaisena yhteiseen tahdonmuodos-

tukseen – toimia poliittisesti vastuullisena, autonomisena ja tunnustettuna jäsenenä 

vapaiden ja tasavertaisten kansalaisten yhteisössä. Tällöin poliittisia prosesseja ei 

ymmärretä vain kansalaisten keinona tarkkailla valtionhallintoa eikä valtio 

ylipäätään näyttäydy jonakin kansalaisista itsestään ulkoisena, vaan pikemminkin 

valtiollinen valta ja lainsäädäntö perustuvat kansalaisten yhtenäiseen tahtoon (vrt. 

Rousseau 1997[1762]; Sandel 1996). Valtiollinen valta ainoastaan takaa kaikkien 

vapaiden ja tasa-arvoisten kansalaisten yhteiset mielipiteen- ja tahdonmuodostuspro-

sessit, joiden myötä päätetään yhteisesti kaikkia koskevista päämääristä ja 

normeista. Republikaanisen käsityksessä poliittinen mielipiteen- ja tahdonmuodostus 

julkisuudessa ja kansanedustuslaitoksessa näyttäytyykin Habermasin mukaan 

yhteisön eettiseen itseymmärrykseen tähtäävänä kommunikaationa. (Habermas 

1996b, 22–25.) 

 

Republikaaniset näkemykset voidaan itse asiassa jaotella Philip Pettitin ehdottamalla 

tavalla kahteen keskeiseen suuntaukseen. Michael Sandelin ja Benjamin Barberin 

näkemyksiä voidaan kuvata muinaisesta Ateenasta inspiraatiota hakevana 

uusateenalaisena (myös vahvana tai sisäisenä) republikanismina, joka korostaa 

aktiivista osallistuvaa kansalaisuutta sisällöllisesti palkitsevana ja itsessään 

merkityksellisenä. Muinaisen Rooman tasavallan innoittaman uusroomalaisen 

(myös heikon tai instrumentaalisen) republikanismin kannattajat, kuten Pettit ja 

Shapiro puolestaan painottavat, että aktiivisen kansalaisuuden arvo on lähinnä 

välineellistä. Sen tehtävänä on turvata demokraattisia instituutioita ja siten 

yksilöiden vapautta. Näistä uusateenalaiset teoriat vastaavat osittain joissain 

yhteyksissä "kommunitaristisiksi" nimettyjä näkemyksiä, uusroomalaisten ollessa 
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lähempänä liberalismia7. (Pettit 1998; Lisää republikanistisista näkemyksistä ks. 

esim. Pettit 1997, 1998; Sandel 1996; 1998, 325–326; Kymlicka 2002, 294.) 

 

Habermasin mukaan republikaanisen näkemyksen etuna suhteessa liberaaliin 

käsitykseen on se, että se säilyttää demokratian radikaalin merkityksen: päätöksen-

teko perustuu autonomisten kansalaisten yhteiseen julkiseen tahdonmuodostukseen. 

Republikaanisessa näkemyksessä yksilöiden preferenssejä ei oteta vain annettuna, 

vaan julkisten mielipiteen ja tahdonmuodostusprosessien myötä kaikkien 

näkökulmat tulevat huomioiduiksi ja perustelluiksi. Tällaisen dialogisen käsityksen 

mukaan poliittista kamppailua ei käydä preferenssejä koskevista kysymyksistä vaan 

pikemminkin arvoista. Republikaaninen käsitys noudattaakin Habermasin mukaan 

sellaisia kommunikaation ehtoja, joiden alaisina mielipiteen ja tahdonmuodostuspro-

sessien voidaan olettaa tuottavan järkeviä ratkaisuja ja joiden myötä poliittinen 

tahdonmuodostus saa legitimoivan voimansa. Näitä kommunikaation ehtoja 

käsittelen deliberatiivisen käsityksen yhteydessä. (Habermas 1996b, 22–26.) 

 

Vaikka pitäisikin republikaaniseen käsitykseen yhdistettyä yhteiskunnallista dialogia 

demokratian keskeisenä elementtinä, kuten Habermas, niin toisaalta republikaaninen 

käsitys on kuitenkin turhan idealistinen ja tekee demokraattisesta prosessista 

riippuvaisen kansalaisten hyveellisyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja aktiivisesta 

omistautumisesta yhteisen hyvän edistämiseen. Samaten kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti moninaisissa yhteiskunnissa, joissa on erilaisia keskenään ristiriitaisia 

näkemyksiä, yhteisön hyvää koskeva keskustelu ei auta ratkaisemaan konfliktisem-

pia kysymyksiä, joissa yksimielisen ratkaisun löytäminen ei näytä mahdolliselta. 

Liberaalin näkemyksen etuna konfliktisten kysymysten yhteydessä ovatkin 

institutionalisoidut menetelmät ratkoa asioita erilaisten näkemysten välisinä 

kompromisseina negatiivisten oikeuksien mahdollistaessa kaikille yhtäläisen 

äänioikeuden. Liberaalin käsityksen toisena hyvänä puolena voidaan Habermasin 

tavoin pitää sitä, ettei se välttämättä edellytä kansalaisten aktiivista osallistumista tai 

vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Habermas 1996b, 23–27.) Habermasin 

                                                 
7 Politiikan teoreetikko David Held puolestaan nimeää republikaaniset teoriat kehitykselliseen, jossa 
pääpaino on poliittisessa osallistumisessa ja suojelevaan, jossa ensisijaisena huomion kohteena on 
kansalaisten päämäärien ja intressien suojeleminen. (Held 1996, 36–61.) 
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liberaaliksi kutsumassa käsityksessä on kuitenkin pitkälti samat ongelmat kuin 

aggregatiivisissa käsityksissä (ks. luku 1.1). 

 

Habermasin mukaan demokraattisen tahdonmuodostuksen tulisikin perustua 

kommunikaatiota sääteleviin ehtoihin, kuten julkisuuteen, avoimuuteen, 

perusteltavuuteen ja poliittiseen tasavertaisuuteen, sekä institutionalisoituihin 

menettelyihin, jotka turvaavat näiden ehtojen mukaisen kommunikaation. Hän pitää 

deliberatiivista demokratiakäsitystä yhdistelmänä liberaalin ja republikaanisen 

demokratiakäsityksen piirteitä (seuraavassa sitaatissa "instrumentaalisesta ja 

dialogisesta politiikasta") sekä omaa ideaalia kommunikaatiota koskevaa 

näkemystään. Liberaalista käsityksestä hän korostaa menetelmällisyyttä ja 

instituutioiden, yksilöiden oikeuksien ja lakien merkitystä, kun taas republikaanises-

ta käsityksestä hän painottaa julkista aktiivista yhteiskunnallista keskustelua 

korostavia puolia. Kuten Bohman & Rehg (1997, xv) huomioivat, Habermasille 

keskeinen kysymys on, kuinka kansalaisten julkisen järkeilyn tuloksena syntyneiden 

perusteluiden normatiivinen voima voisi vaikuttaa valtion hallintoon.  Habermasin 

ratkaisu tähän kysymykseen löytyy kansalaisten poliittisen vallankäytön ja 

oikeusvaltion välisestä suhteessa – kaikkien hallinnon instituutioiden tulisi olla 

julkisessa sfäärissä esitettyjen rationaalisten perusteiden rajoittamia. Habermasin 

mukaan itse termi "deliberaatio" viittaa sosiaalisessa yhteistoiminnassa avoimeen 

asenteeseen ajatusten ja arvostusten vaihtoa kohtaan. (Habermas 1998, 244–249.)  

Hän kuvaa menetelmällistä käsitystään deliberatiivisesta politiikasta demokratiateo-

rian peruselementtinä seuraavaan tapaan:  

"Dialoginen" ja "instrumentaalinen" politiikka voivat lomittua toisiinsa 
deliberaation mediumissa mikäli vastaavat kommunikaation muodot 
ovat riittävän institutionalisoituneet. Kaikki on kiinni kommunikaation 
ehdoista ja proseduureista, jotka legitimoivat institutionalisoidut mieli-
piteen- ja tahdonmuodostusprosessit. Kolmas demokratian malli [deli-
beratiivinen demokratia], jota kannatan, on riippuvainen nimenomaan 
niistä kommunikaation ehdoista, joiden alaisena poliittisen prosessin 
voidaan olettaa johtavan rationaalisiin tuloksiin, siksi että se toimii de-
liberatiivisesti kaikilla tasoilla.8

                                                 
8 "'Dialogical' and 'instrumental' politics can interpenetrate in the medium of deliberation if the 
corresponding forms of communication are sufficiently institutionalized. Everything depends on the 
conditions of communication and the procedures that lend the institutionalized opinion- and will-
formation their legitimating force. The third model of democracy, which I would like to propose, 
relies precisely on those conditions of communication under which the political process can be 
presumed to produce rational results because it operates deliberatively at all levels." Habermas 1998, 
245–246. 
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Deliberatiivinen demokratia muodostuu avoimesta poliittisesta keskustelusta, joka 

yhdistetään institutionalisoituihin mielipiteen- ja tahdonmuodostuksen prosesseihin. 

(Habermas 1998, 244–252.) Esittelen tällaista demokratiakäsitystä seuraavassa 

alaluvussa. Sitä ennen esitän vielä muutaman huomion erilaisista demokratiakäsityk-

sistä. 

 

Benhabib (1996a, 7–8) lisää Habermasin normatiivisten demokratiakäsitysten 

jaotteluun vielä neljännen: agonistisen demokratiakäsityksen. Agonistisen 

demokratiakäsityksen kannattajat kuten esimerkiksi Chantal Mouffe (1993, 2000), 

Bonnie Honig (1993) ja Tuija Pulkkinen (1998), näkevät poliittisen luonteeltaan 

väistämättä kamppailuna ja konfliktina. Friedrich Nietzschen, Carl Schmittin, 

Hannah Arendtin ja Jean-François Lyotardin vaikutus agonistista demokratiakäsitys-

tä puoltaviin on merkittävä. Poliittiset päätökset ovat agonistien mukaan aina jonkin 

asteisia kompromisseja, vaikka keskustelun myötä erilaiset käsitykset voivatkin olla 

paremmin huomioituina päätöksissä. Pulkkinen (1998, 12) toteaa, että "politiikka 

tulisi ymmärtää agonistisesti ilman yhden tahdon horisonttia ja ilman tahtojen 

välisen yksimielisyyden horisonttia." Tällaisen näkemyksen mukaan erilaisuuden 

ylittäminen on mahdotonta. Honigia (1996, 258) siteeratakseni:  

Ottaa erilaisuus – eikä vain identiteetti – vakavasti demokratiateoriassa 
tarkoittaa sen hyväksymistä, että konfliktit eivät ole paettavissa ja että 
moraalisten ja poliittisten subjektien, arvojen ja instituutioiden järjes-
tämisyritysten vastustusta on mahdotonta hävittää. […] Se tarkoittaa, 
että on lakattava unelmoimasta kodiksi kutsutusta paikasta, paikasta – 
identiteetistä, elämänmuodosta, yhteisestä haaveesta – joka ei ole erilai-
suuden repimä tai merkitsemä ja joka olisi säilynyt sellaisen vallan 
koskemattomana, minkä erilaiset identiteettikamppailut tuovat tulles-
saan pyrkiessään juurruttamaan itsensä kyseiselle paikalle.9  

 

Tällaisten jaotteluiden yhteydessä on huomioitava, että erilaiset tavat määritellä 

demokratiakäsityksiä vaihtelevat teoreetikon oman position mukaan: esimerkiksi itse 

deliberatiivista demokratiaa kannattava Habermas jaottelee demokratiakäsitykset 

liberaaliin, republikaaniseen ja deliberatiiviseen (Habermas 1996b). Kuten todettu, 

Habermasin liberaaliksi kutsuma käsitys on kuitenkin hyvin kapea ja instrumentaali-

                                                 
9 "To take difference—and not just identity—seriously in democratic theory is to affirm the in 
escapability of conflict and the ineradicability of resistance to the political and moral projects of 
ordering subjects, institutions, and values. […] It is to give up on the dream of a place called home, a 
place—an identity, a form of life, a group vision—unmarked or unriven by difference and untouched 
by the power brought to bear upon it by identities that strive to ground themselves in its place." 
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nen tulkinta liberalismista (vrt. esim. Kymlickan 1995 ja Williamsin 1998 

laveammat käsitykset). Liberalismilla voidaan viitata myös laveammin ylipäätään 

yksilövapautta korostaviin näkemyksiin, jolloin suurta osaa tässäkin työssä 

käsitellyistä näkemyksistä mukaan lukien Habermasin oma deliberatiivinen käsitys 

voidaan pitää liberalistisina. Joissain tapauksissa myös republikanistista näkemystä 

voidaan pitää deliberatiivisena. (Ks. esimerkiksi Pettit 2001.) Toisaalta taas Pettitin 

puolustama uusroomalainen republikanismi, joka korostaa osallistumista vain 

yksilöiden oikeuksia turvaavana välineenä lienee lähempänä Habermasin liberaalia 

käsitystä kuin monet muut yhteisöllisyyden ja itsehallinnan merkitystä itsessään 

arvokkaina korostavat republikanismitulkinnat (ks. Russello 1997; vrt. Sandel 1996; 

Barber 1984).  

 

Vaikka tällaiset jaottelut ovat karkeita yleistyksiä10, joihin kaikkien teoreetikkojen 

näkemykset eivät ole mitenkään yksiselitteisesti palautettavissa, voidaan neljän 

erilaisen karkean demokratiakäsityksen kautta kuitenkin havainnollistaa tiettyjä 

yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä poliittisuuden luonnetta koskevia piirteitä. 

Näitä neljää käsitystä voidaan jäsentää kahden eri vastakkainasettelun kautta: 

yksilöiden oikeuksia korostava liberaali ja keskustelua sekä aktiivista kansalaisuutta 

painottava republikaaninen demokratiakäsitys voidaan nähdä keskenään 

vastakkaisina yksilöä ja yhteiskuntaa sekä näiden suhdetta koskevien näkemysten 

osalta. Deliberatiivinen ja agonistinen käsitys taas asettuvat vastakkain erilaisuutta, 

yhteiskunnallisia konflikteja sekä yhteisymmärryksen mahdollisuutta koskevien 

kysymysten suhteen. Siinä missä Habermasin (1996b, 23–24) mukaan ideaali 

demokratia olisi normatiivisesti vaativampaa kuin instrumentaalinen liberaali 

demokratia, muttei kuitenkaan yhtä vaativaa kuin republikaanisen käsityksen 

mukaan, on nähdäkseni myös mielekästä pyrkiä toisen vastakkainasettelun suhteen 

molemmat ääripäät jollain tapaa huomioivaan käsitykseen (kuten seuraavien lukujen 

keskusteluistakin tulee ilmi).  

                                                 
10 Sen lisäksi, että tällaiset yleistykset eri teoreetikkojen kannattamien näkemysten perheyhtäläisyyk-
sistä ovat väistämättä yksinkertaistavia, saattaa myös eri näkemysten esittäminen yhden yhtenevän 
käsitteistön kautta olla joissain tapauksissa ongelmallista. Pulkkinen (1998, 9–21) korostaa, että 
erilaiset poliittisuutta määrittelevät näkemykset tulevat osittain myös erilaisten perinteiden ja 
keskusteluiden – liberaalin ja hegeliläis-marxilaisen – piireistä, jolloin käytetyt käsitteet eivät edes 
aina itsestään selvästi käänny toisen keskustelun käsitteiden kanssa yhteismitallisesti. 
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1.2 Deliberatiivisen demokratian ideaali 

Benhabibin mukaan: 

Demokratia […] voidaan parhaiten ymmärtää mallina sille, kuinka jär-
jestää kollektiivinen ja julkinen vallankäyttö yhteiskunnan keskeisissä 
instituutioissa niin, että yhteisön hyvinvointia koskevat päätökset syn-
tyvät moraalisesti ja poliittisesti tasavertaisten yksilöiden välisen va-
paan ja perustellun deliberatiivisen menettelyn tuloksena.11

Tällä tavoin deliberatiivisesti käsitettynä demokratia ei ole vain yksittäisten 

preferenssien aggregointia. Demokraattinen päätöksenteko muodostuu pikemminkin 

kansalaisten käytännöllisestä järkeilystä12. Deliberatiivisen käsityksen puitteissa 

päätöksiä tekevä yhteisö sitoutuu, republikaanisen käsityksen tapaan, ratkaisemaan 

ongelmia ja päättämään yhteisistä asioistaan dialogin avulla. (Benhabib 1996, 68–

69, 2002, 36–37.)  

 

Esittelen tällaista deliberatiivista demokratiakäsitystä pääasiassa Cohenin jo 

klassikoksi muodostuneessa artikkelissaan (1989) "Deliberation and Democratic 

Legitimacy" sekä erilaisuutta koskevaan keskusteluun aktiivisesti osaa ottavan 

Benhabibin teoksessaan (2002) Claims of Culture muotoilemaan tapaan. Cohenin ja 

Benhabibin käsitykset ovat keskenään hyvin samanlaiset, kuten Benhabib itsekin 

toteaa (1996b, 88 viite 6).  

 

                                                 
11 "Democracy, in my view, is best understood as a model for organizing the collective and public 
exercise of power in the major institutions of a society on the basis of the principle that decisions 
affecting the well-being of a collectivity can be viewed as the outcome of a procedure of free and 
reasoned deliberation among individuals considered as moral and political equals." Benhabib 1996b, 
68. 
12 Vaikka käytänkin termiä kansalainen kuvaamaan yhteisön jäsentä, en tarkoita väittää, että 
demokratia välttämättä rajautuisi kansallisvaltioihin tai koskisi nimenomaan valtiollista 
päätöksentekoa. Demokratia voi kuvata erilaisten yhteisöjen päätöksentekoa esimerkiksi yrityksistä ja 
yliopistoista aina kansallisvaltioihin tai ylikansallisiin organisaatioihin. En tässä työssäni kuitenkaan 
pohdi varsinaisesti kysymystä demoksen rajautumisesta, vaikka kysymys onkin merkittävä erityisesti 
pohdittaessa laajemmassa, esimerkiksi globaalissa mittakaavassa, deliberatiiviseen käsitykseen 
liittyvää mukaan ottamisen ehtoa. Mukaan ottamisehdon puitteissa demokraattisen päätöksenteon 
tulisi rajoittua funktionaalisesti siten, että päätöksentekoon saavat osallistua kaikki ne, joihin tehdyt 
päätökset vaikuttavat merkittävällä tavalla. Funktionaaliselle käsitykselle vastakkaisena nähdään 
perinteisempi tapa määritellä demos alueellisesti esimerkiksi kansallisvaltion maantieteellisten rajojen 
mukaan. Ks. esim. Young 2000, 236–270, Held 2000 sekä Pogge 2002, 168–195. Ylipäätään 
kysymys demokraattisen yhteisön rajojen määrittelystä on ongelmallinen. Useiden nykyisten 
demokratioiksi kutsuttujen valtioiden rajautumista ei ole määritelty demokraattisesti vaan väkivalloin. 
Tällaisten demosten suhde demokraattiseen päätöksentekoon onkin paradoksaalinen. Ks. esimerkiksi 
Dahl 1989 ja Shapiro & Hacker-Cordón 1999a. 
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1.2.1 Deliberatiivista päätöksentekoa määrittävät ehdot 

Deliberatiivisen demokratian ideaali on Cohenin (1989, 17–21) mukaan itse asiassa 

abstrakti malli, jossa yhdistyvät intuitiivinen demokraattista yhteistoimintaa koskeva 

ideaali sekä substantiaalisempi käsitys deliberatiivisesta demokratiasta. Cohen 

kuvaa, että tällainen deliberatiivinen demokratiakäsitys perustuu demokratian 

käsitteeseen usein intuitiivisesti yhdistettyyn ideaan yhteisöstä, jossa yhteistoimin-

nan ehdot oikeutetaan tasa-arvoisten kansalaisten välillä käytävän argumentaation ja 

perustelun kautta. Tällaisessa avoimessa dialogissa osallistujat pyrkivät ehdotta-

maan, kuinka ratkaista yhteisiä ongelmia tai tyydyttää legitiimejä tarpeita esittäen 

argumentteja, joiden avulla he pyrkivät vakuuttamaan muut näkemyksensä 

oikeutuksesta. Tämä edellyttää tiettyjä institutionalisoituja normatiivisia sääntöjä. 

Nämä säännöt erottavat deliberatiivisen dialogin esimerkiksi houkuttelusta, 

propagandasta, aivopesusta ja strategisesta neuvottelusta. Samaten nuo institutionali-

soidut säännöt rajoittavat myös yhteisön itsehallintaa. Deliberatiivisen demokratian 

ideaali muodostuukin paitsi kansalaisten tasa-arvoiseen, julkiseen ja avoimeen 

kommunikaatioon perustuvasta päätöksenteosta, myös tätä kommunikaatiota 

säätelevistä ehdoista ja institutionalisoiduista menettelyistä, jotka turvaavat näiden 

ehtojen mukaisen kommunikaation. (Benhabib 2002, 36–37.) 

 

Cohen (1989, 72–73) jaottelee deliberatiivista käsitystä luonnehtivat elementit 

muodolliseen käsitykseen ja ideaaliin deliberatiiviseen menettelyyn. Muodollinen 

käsitys luonnehtii tiettyjä ennakkoedellytyksiä, kun taas ideaali menettely liittyy 

pikemminkin päätöksenteon oikeutukseen julkisen, kansalaisten välisen tasa-

arvoisen argumentaation kautta. Benhabib korostaa vielä, ettei deliberatiivisessa 

demokratiakäsityksessä ole ylipäätään mitään keskustelunaiheita tai osallistujia 

määrittäviä prima facie -sääntöjä. Vain niiden ehtojen voidaan sanoa olevan sitovia, 

jotka kaikki ne, joihin kyseiset ehdot joko tosiasiallisesti tai potentiaalisesti 

vaikuttavat, ovat hyväksyneet deliberatiivisen prosessin myötä. (Benhabib 1996b, 

70–71; ks. myös Habermas 1996a, 107.) 
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Muodollista käsitystä määrittävät Cohenin mukaan seuraavat viisi piirrettä:  

1. Deliberatiivinen demokratia nähdään määrittämättömään tulevaisuuteen 

saakka jatkuvana ja riippumattomana yhteistoimintana (Cohen 1989, 72). 

Demokraattista keskustelua ei rajata vain kasvotusten tapahtuvaksi ajalliseksi 

ja paikalliseksi vaan se on luonteeltaan pikemminkin päättymätön prosessi. 

Deliberatiivisessa käsityksessä myös oletetaan, että ihmisten väliset suhteet 

voivat olla monin tavoin kompleksisesti välittyneitä (mediated) ja keskitty-

mättömiä13. Demokratia ymmärretään tällöin koko yhteiskuntaan levittyvänä 

jatkuvana prosessina, joka edellyttää toki perustavana elementtinään ihmis-

ten välistä kasvotusten käytävää keskustelua. Tästä huolimatta demokratia 

nähdään moninaisena ja kompleksisena jatkuvasti käynnissä olevana proses-

sina, jota ei voida rajata vain joihinkin tiettyihin instituutioihin. (Tällä ei 

kuitenkaan tarkoiteta, ettei varsinainen lainsäädäntöprosessi olisi keskittynyt 

tiettyihin instituutioihin.) (ks. myös Habermas 1996a, 296–307.)  

2. Deliberatiivinen prosessi edellyttää sitoutumista ja päätösten legitimiteetin 

hyväksymistä. Deliberatiiviseen prosessiin osallistuvien tulee yleisesti tiedos-

taa, että yhteistyön ehdot tarjoavat soveliaan viitekehyksen deliberaatiolle tai 

ovat tulosta deliberaatiosta. Osallistujien tulee sitoutua järjestämään toimin-

tansa deliberaation mahdollistavien instituutioiden puitteissa ja niiden normi-

en mukaan, joihin deliberaation kautta päädytään. Cohenin mukaan 

prosessissa mukana olevien tulee hyväksyä vapaan julkisen deliberaation 

kautta syntyneiden päätösten legitiimiys. 

3. Deliberatiivinen prosessi on yksilöiden omaa elämää koskevien erilaisten 

tavoitteiden, arvojen, vakaumusten, preferenssien ja uskomusten suhteen 

moninainen (plural). Osallistujat jakavat sitoumuksen deliberatiiviseen on-

gelmanratkaisuun yhteisten asioiden suhteen. Heillä on kuitenkin, kuten 

Cohen korostaa, myös eriäviä tavoitteita eivätkä he ajattele, että jonkin parti-

kulaarisen preferenssi- tai uskomusjärjestelmän tai ideaalin tulisi olla sitova. 

                                                 
13 Demokratiateoriat voidaan jakaa keskittyneisiin (centered) ja keskittymättömiin (decentered). 
Keskittyneissä malleissa demokraattinen päätöksentekoprosessin oletetaan (ainakin implisiittisesti) 
keskittyvän tiettyyn instituutioon, jossa asioista päätetään. Tällaisen näkemyksen kannattajana 
voidaan pitää esimerkiksi Benjamin Barberia (1984), joka kannattaa vahvaa osallistuvaa demokratiaa, 
missä päätöksenteko perustuisi pieniin alueellisiin kokouksiin. Keskittymätöntä mallia puolestaan 
kannattavat muun muassa Benhabib (2002), Bohman (1996), Jean Cohen & Andrew Arato (1992), 
Joshua Cohen (1989), Habermas (1996a) ja Young (2000). 
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4. Demokraattiseen deliberaatioon osallistuvat pitävät deliberatiivista 

menettelytapaa legitimiteetin lähteenä. Siksi on Cohenin mukaan tärkeää, 

että yhteistoimintaa koskevat säännöt eivät vain ole tulosta deliberaatiosta 

vaan myös selvästi näyttäytyvät sellaisina. Oleellista on myös suosia sellaisia 

instituutioita, joissa deliberaation ja sen tulosten suhde on ilmeinen, suhtees-

sa instituutioihin, joissa tämä suhde ei ole niin selkeä. 

5. Deliberaatioon osallistuvien tulee myös tunnustaa toistensa kyvykkyys 

osallistua julkiseen perusteiden vaihtoon sekä julkisen järkeilyn kautta saa-

vutettujen päätösten mukaisiin toimiin. (Cohen 1989. 21–22; ks. myös Ben-

habib 1996b, 2002, 19–22, 106–108.) 

 

Deliberatiivista demokratiaa koskevan teorian tulisi Cohenin mukaan antaa tarkempi 

sisältö näiden viiden piirteen luonnehtimalle muodolliselle käsitykselle. Ideaali 

deliberatiivinen menettely määrittääkin julkiseen tasa-arvoiseen keskusteluun 

perustuvan päätöksenteon edellyttämät institutionaaliset ehdot. Se tarjoaa abstraktin 

luonnehdinnan deliberatiivisten instituutioiden merkittävistä ominaisuuksista, ikään 

kuin mallin, jota yhteiskunnan instituutioiden tulisi peilata, jotta sosiaalista 

järjestystä voitaisiin pitää kollektiivista päätöksentekoa koskevan deliberatiivisen 

käsityksen mukaisena. Cohenin mukaan tässä sisällöllisemmässä institutionaalisessa 

reflektiossa on oleellista eksplisiittisesti määritellä ehdot, jotka sopivat yhteen 

muodollisen käsityksen kanssa ja korostavat niitä piirteitä, jotka mahdollistavat 

deliberaation. (Cohen 1989, 21–26) Nämä keskeisesti deliberatiivista prosessia 

määrittelevät ehdot voidaan määritellä eri tavoin. Käsittelen seuraavaksi 

yksityiskohtaisemmin Benhabibin ja Cohenin käsitystä näistä ehdoista.  

 
Ennen kaikkea deliberaation tulee olla perusteltua ja avointa. Deliberatiivisessa 

päätöksentekoprosessissa vain niitä sääntöjä voidaan pitää sitovina, joihin on 

päädytty deliberaation kautta. Sen että johonkin päätökseen on päädytty 

deliberatiivisen menettelyn myötä, pitää, kuten Cohen toteaa, olla itsessään riittävä 

peruste noudattaa kyseistä päätöstä. Deliberatiiviseen päätöksentekoprosessiin 

osallistuvien tulee avoimessa keskustelussa esittää perusteita sille, miksi jotakin 

ehdotusta tulisi kannattaa tai kritisoida. Perusteiden on oltava hyväksyttäviä. 

Taustaoletuksena on, että päätökset ovat riippuvaisia vain eri näkemysten puolesta ja 

vastaan esitetyistä perusteluista eivätkä esimerkiksi vallasta tai auktoriteetista. 
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Ideaalin deliberaation tuleekin perustua vain ja ainoastaan paremman argumentin 

voimaan. Lisäksi on voitava olettaa osallistujien sitoutuneen muodollisten ehtojen 

toisen kohdan mukaisesti yhteiseen päätöksentekoon ja huomioitava kolmannen 

kohdan mukaiset osallistujien erilaiset henkilökohtaiset tavoitteet. Tällainen 

menettely edellyttää myös osallistujilta valmiutta muuttaa näkemystään, mikäli 

jonkin toisen näkökulman puolesta esitetyt perusteet osoittautuvat paremmiksi. 

(Cohen 1989, 22.) 

 

Avoimuus viittaa toisten kuuntelemiseen, kunnioittamiseen ja pyrkimykseen 

ymmärtää heidän näkemyksiään. Benhabib korostaa, että hyvien perusteiden 

julkinen artikulointi pakottaa yksilöt pohtimaan, mitä muut voisivat pitää hyvänä 

perusteena. Mikäli perusteina käytetään partikulaarisia näkemyksiä, taustoja tai 

kokemuksia, ne on pyrittävä esittämään siten, että muut voisivat ne ymmärtää. 

Muiden tulee myös tarvittaessa esittää jatkokysymyksiä.  

 

Benhabib viittaakin Hannah Arendtin (Kantin Arvostelukyvyn kritiikkiin 

perustuvaan) käsitykseen avartuneesta mielenlaadusta kuvatessaan deliberaation 

edellyttämää avoimuutta. (Benhabib 1996, 68, 71–72.)  Avartunut mielenlaatu 

(enlarged mentality) liittyy Arendtilla nimenomaan poliittisiin arvostelmiin. Tällöin 

ei riitä, että saavuttaa yksimielisyyden asiasta itsensä kanssa. Pikemminkin keskeistä 

on toisten potentiaalinen hyväksyntä, sillä toisten kanssa on kuitenkin lopulta 

päästävä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen (agreement). Arvostelmien erityisyys 

liittyykin juuri potentiaaliseen yhteisymmärrykseen. Arvostelmien tulee olla 

legitiimejä laajemmin kuin vain henkilökohtaisesti – niiden pitää ylittää yksilötaso, 

jotta niitä voitaisiin pitää pätevinä myös julkisuudessa (public realm). Tarvitaan 

toisia, joiden erilaisista perspektiiveistä käsin arvosteltavana olevaa asiaa 

kuvitteellisesti tarkastellaan. Tarkastelija ikään kuin vierailee toisen luona: hän 

pyrkii näkemään, miltä toisesta tuntuu mutta pysyy kuitenkin omana itsenään. 

(Arendt 1961, 220–221.) 

 

Arvostelukyky viittaa Arendtilla nimenomaan tällaiseen erityiseen poliittisuuden 

kannalta keskeiseen taitoon nähdä asioita, ei vain omasta, vaan myös muista käsillä 

olevista perspektiiveistä. Hän kuitenkin korostaa tällaisten arvostelmien pätevyyden 

rajallisuutta. Vaikka asioita olisikin tarkasteltu toisten näkökulmat huomioiden, niin 
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arvostelma ei kuitenkaan voi koskaan olla universaalisti pätevä. Arvostelman 

pätevyys edellyttää aina toisten näkökulmien läsnäoloa. Sen pätevyys ei ole 

Arendtin mukaan niitä näkökulmia laajempi, joista käsin arvostelman tekijä on 

kyseistä asiaa tarkastellut. (Arendt 1961, 220–221.) 

 

Deliberatiivisen päätöksenteon legitiimiys edellyttää paitsi avoimuutta myös 

poliittista tasavertaisuutta (equality)14. Ei riitä, että kaikilla on nimellinen 

mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Kaikkien tulee voida myös osallistua 

päätöksentekoon poliittisesti tasavertaisina sekä oikeuksien että mahdollisuuksien 

osalta. Poliittinen tasavertaisuus edellyttää kuitenkin tasa-arvoisuutta ainoastaan 

poliittisina toimijoina – esimerkiksi rikas ja köyhä voivat olla tässä mielessä tasa-

arvoisia, vaikkeivät he taloudellisesti sitä olisikaan. (Cohen 1989, 22–23.)  

 

Cohenin mukaan tasa-arvoa voidaan tässä yhteydessä tarkastella kahdella eri tasolla: 

muodollisena (formal) ja sisällöllisenä (substantive). Muodollista tasa-arvoa voidaan 

luonnehtia myös mukaanottamisena (inclusion), jolla tarkoitetaan sitä, että kaikkien 

niiden, joiden elämään tehdyt päätökset vaikuttavat, tulisi myös olla osallisina 

päätöksentekoprosessissa. (Cohen 1989, 22–23.) Habermasiin nojaten Benhabib 

ajattelee, että "normien ja normatiivisten institutionaalisten järjestelyiden voidaan 

sanoa olevan päteviä vain ja ainoastaan, jos kaikki ne, joihin nuo normit saattavat 

vaikuttaa, ovat hyväksyneet ne käytännöllisessä diskurssissa, jossa kyseiset normit 

on asetettu."15 Demokratian yhteydessä normien pätevyys viittaa päätösten 

oikeutukseen. Jotta päätöksiä voitaisiin pitää oikeutettuina, deliberatiiviseen 

päätöksentekoon osallistuvien tulee tunnustaa kaikkien niiden tasapuolinen oikeus 

osallistumiseen, joiden intresseihin päätökset joko aktuaalisesti tai potentiaalisesti 

vaikuttavat. Mikäli keskustelun ulkopuolelle suljetut voivat oikeutetusti osoittaa 

päätösten vaikuttavan myös heihin, on heidät otettava mukaan päätöksentekoon. 

Kaikilla tulee lisäksi olla tasavertainen oikeus ehdottaa keskustelun aiheita, esittää 

uusia näkemyksiä, kysymyksiä, kriittisiä huomioita sekä kyseenalaistaa keskustelua 

rajaavat ehdot, jos ne näyttävät sulkevan joidenkin äänen ulkopuolelle tai tekevän 

joistain etuoikeutetumpia. (Benhabib 2002, 11, 19–20, 36–37) Cohen huomioi 

                                                 
14 Suomen kielen "tasa-arvo" ei täysin vastaa englannin equality-termiä, jolla on normatiivisen 
tasavertaisuuden ohella myös deskriptiivinen samanlaisuuteen viittaava merkitys. 
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muodolliseen tasa-arvoon kuuluvana elementtinä myös kaikkien tasavertaisen 

äänioikeuden, mikäli jostain kysymyksestä päädytään äänestämään. (Cohen 1989, 

22–23.) 

 

Tässä yhteydessä on oleellista pohtia kysymystä vaikuttamisen tavasta ja 

voimakkuudesta. Young määrittelee vaikuttamisen tarkoittavan deliberatiivisen 

käsityksen yhteydessä "vähintään sitä, että päätökset ja toimintatavat merkittävällä 

tavalla ehdollistavat henkilön toimintavaihtoehtoja". Toki tämäkin muotoilu jättää 

vaikuttamisen osittain avoimeksi. Young yhdistää mukaanottamisen toisten 

moraaliseen kunnioitukseen. Mukaanottaminen mahdollistaa kyseessä olevien 

asioiden suhteen maksimaalisen intressien, mielipiteiden ja näkökulmien ilmaisun. 

(Young 2000, 23.) 

 

Sisällöllinen tasa-arvoisuus puolestaan edellyttää, että olemassa oleva vallan ja 

erilaisten muiden resurssien jakautuminen ei saa vaikuttaa deliberaatioon tai 

osallistumismahdollisuuksiin. Kellään ei esimerkiksi saa olla mahdollisuutta 

pakottaa tai uhkailla muita hyväksymään jotakin ehdotusta. Ylipäätään vallitsevien 

olosuhteiden ja oikeuksien ei tulisi Cohenin mukaan määrittää deliberatiivista 

prosessia muutoin kuin niiltä osin, joilta järjestelmä luo kehykset tasa-arvoiselle ja 

vapaalle deliberaatiolle. Osallistujien tulisi pikemminkin nähdä vallitsevat 

olosuhteet ja oikeudet potentiaalisena kohteena deliberaatiolle. (Cohen 1989, 22–23; 

ks. myös Benhabib 2002, 19–20; Young 1990, 34; 2000, 23–24; Pettit 1997.)  

 

Demokraattisen yhteiskunnan legitiimiys muodostuu yhteisiä asioita koskevan 

vapaan, perustellun, avoimen ja tasa-arvoisen julkisen deliberaation myötä. 

Päätöksentekoon osallistuvien välisestä interaktiosta demokraattisessa päätöksente-

koprosessissa muodostuu julkisuus16, jossa demokraattiseen päätöksentekoon 

                                                                                                                                          
15 "[O]nly those norms and normative institutional arrangements can be deemed valid only if all who 
would be affected by their consequences can be participants in a practical discourse through which 
the norms are adopted." Benhabib 2002, 11. 
16 Päätöksenteon julkisuus on yksi merkittävimpiä yhteiskuntafilosofisessa kirjallisuudessa 
puolustettuja teemoja vapauden ja tasa-arvon ohella. Merkittäviä klassisia kannanottoja julkisuuden 
puolesta ovat esittäneet esimerkiksi Immanuel Kant ja John Stuart Mill. Siinä missä Kant argumentoi 
esimerkiksi teoksessaan Ikuiseen Rauhaan (1989[1795]) julkisuuden puolesta deontologisin perustein 
Mill puoltaa erityisesti teoksessaan Vapaudesta (1982[1859]) julkisuutta ja sananvapautta 
konsekventialistisin argumentein. Erityisesti ajattelemisen ja keskustelemisen vapautta käsittelevässä 
luvussa (1982[1859], 23–60) Mill esittelee lukuisia herkullisia esimerkkejä sananvapauden puolesta. 
Ks. myös Gutmann & Thompson 1996, 95–127. 
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osallistujat voivat pitää toisiaan vastuullisina. Tällä julkisuudella tarkoitetaan 

poliittista julkisuutta, johon kaikki yhteisön jäsenet voivat ottaa osaa. Se kattaa 

kaikki ne yksittäiset keskustelut, joita yhteisön jäsenet käyvät keskenään yleistä 

merkitystä omaavista asioista. (Cohen 1989; Benhabib 2002, 21, 115; ks. myös 

Arato & Cohen 1992.) 

 

Julkisuudella onkin deliberatiivisen prosessin kannalta keskeinen rooli. Bohmanin 

mukaan julkisuus toimii deliberatiivisessa prosessissa itse asiassa kolmella tasolla: 

Ensinnäkin julkisuus luo sosiaalisen tilan deliberaatiolle, toisekseen se hallitsee 

deliberaatioprosessia ja sen puitteissa esitettyjä perusteita ja kolmanneksi se tarjoaa 

standardin, jonka puitteissa arvioida deliberaation tuloksia ja esitettyjä kannanottoja. 

Julkisuus viittaa siis paitsi sfääriin ja tapaan, jolla osallistujat keskustelevat ja 

harkitsevat myös siihen, millaisia perusteita he antavat näkemyksilleen. Perusteiden 

on oltava julkisia – toisin sanoen sellaisia, että kaikki muut keskusteluun osallistuvat 

voisivat ne ymmärtää, hyväksyä sekä vastata niihin. Julkisuus lisää myös 

osallistujien vastuullisuutta sosiaalisen paineen myötä. Esittäessään julkisesti 

mielipiteitään ja näkemyksiään osallistujat tiedostavat vastaavansa sanomisistaan 

tälle toisten muodostamalle moninaisuudelle. Bohman huomioi, että perusteluiden 

luonne on osittain kiinni kulloisestakin partikulaarisesta julkisuudesta ja muista 

päätöksenteko prosessiin osallistuvista – siitä, kuinka paljon yhteisiä taustaoletuksia, 

arvoja ja uskomuksia muut prosessiin osallistuvat mahdollisesti jakavat. (Bohman 

1996, 25–27, 37–38.)  

 

Deliberatiiviseen demokratiaan liittyvä julkinen sfääri muodostuu paitsi 

julkisuudesta edustuksellisissa instituutioissa niin myös deliberatiivisen prosessin 

kannalta keskeisestä julkisuudesta virallisten instituutioiden ulkopuolella: 

esimerkiksi sosiaalisista liikkeistä ja erilaisten poliittisten, sosiaalisten, uskonnollis-

ten ja taiteellisten kansalaisjärjestöjen piirissä käydyistä keskusteluista. Julkisuuden 

edellytyksenä on, että yhteisön jäsenille on taattu oikeus kokoontua ja yhdistyä sekä 

ilmaista ja julkaista mielipiteitään. Kompleksisissa yhteisöissä, kuten moderneissa 

yhteiskunnissa, tämä edellyttää lisäksi yhteisön jäsenten järjestäytymistä sekä 

tiedotusvälineitä, joiden avulla keskustelu pitkälti käydään. (Habermas 1985, 17–21; 

Cohen 1989; Benhabib 1996b.) 
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Cohen ja Benhabib liittävät deliberatiivista menettelytapaa määrittäviin ehtoihin 

vielä konsensuksen. (Konsensukseen liittyviä ongelmia käsittelen luvussa kolme.) 

Cohenin mukaan ideaalisen deliberaation tavoitteena on saavuttaa rationaalisesti 

motivoitu konsensus. Tällä hän tarkoittaa sitä, että deliberaation myötä tulisi löytää 

perusteet, jotka vakuuttaisivat kaikki ne, jotka ovat sitoutuneet deliberatiiviseen 

päätöksentekoon. (Cohen 1989, 23.) Benhabib korostaa, että konsensus on päätösten 

velvoittavuuden edellytys. Päätösten tulee syntyä deliberatiivisen prosessin myötä 

siten, että kaikkien osallistujien vapaaehtoisen hyväksynnän kautta saavutetaan 

konsensus. Benhabibin mukaan vain tällä tavoin voidaan päätyä päteviin ja 

moraalisesti velvoittaviin ratkaisuihin. (Benhabib 1996b, 70.)  

 

Tällöin Cohenin (muodollisen käsityksen yhteydessä) muotoilema huomio 

deliberatiivisen prosessin päättymättömästä luonteesta korostuu. Koska ihmiset ovat 

usein eri mieltä siitä, mikä on rationaalista, irrationaalista tai oikeudenmukaista ja 

heidän näkemyksensä erilaisten perusteiden ymmärrettävyydestä voivat olla hyvin 

erilaisia, saattaa deliberatiivinen prosessi viedä paljon aikaa. Kuitenkaan, kuten 

Cohen huomioi, edes ideaaleissa olosuhteissa ei voida olla varmoja perusteita 

koskevan yhteisymmärryksen saavuttamisesta. Mikäli konsensusta ei voida 

saavuttaa, deliberatiivisessakin menetelmässä joudutaan tyytymään kompromissirat-

kaisuun, jolloin päätösmenetelmänä käytetään enemmistön valtaan perustuvaa 

äänestämistä. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että deliberatiivisessa demokratias-

sa äänestetään vasta keskustelun jälkeen erilaisten deliberaation hiomien 

arvostelmien välillä eikä vain eri preferenssien välillä kuten aggregatiivisessa 

demokratiassa. Cohenin mukaan institutionaaliset seuraukset ovat todennäköisesti 

hyvin erilaiset kuin aggregatiivisen menetelmän seurauksena, vaikka päädyttäisiin-

kin äänestämään, jos päätöksentekoprosessiin osallistuvat ovat alun alkaen 

sitoutuneet etsimään deliberatiivisen menettelyn puitteissa perusteita, jotka muutkin 

voisivat hyväksyä ja ovat myös joutuneet reflektoimaan omia näkemyksiään 

avoimessa julkisessa keskusteluprosessissa. (Cohen 1989, 21–23; ks. myös 

Benhabib 2002; Pettit 2001, 270.) 

 

Deliberatiivisen menetelmän ideaalia määrittävät ehdot ovat Benhabibin mukaan 

palautettavissa inhimillistä vuorovaikutusta ohjaaviin universaaliin kunnioitukseen 
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ja tasavertaiseen vastavuoroisuuteen. Minimaalisesti muotoiltuna nämä normit 

edellyttävät osallistujien välistä kunnioitusta, tasa-arvoisuutta ja vastavuoroisuutta. 

Toisaalta nämä samaiset normit ovat Benhabibin mukaan ylipäätään moraalisen ja 

poliittisen dialogin ennakkoehtoja. Benhabibin sanoin: "Tämä ei johda noidan 

kehään, vaan hyveelliseen kehään17". Tällä kehäisyydellä hän viittaa siihen, että 

poliittinen dialogi sekä edellyttää näitä ehtoja jo ennakolta että toisaalta johtaa 

näiden abstraktien normien ja periaatteiden konkretisoitumiseen ja legitimaatioon 

yksittäisissä päätöksissä. (Benhabib 2002, 11–12.) Young puolestaan ei tulkitse tätä 

kehäisyyttä yhtä suopeasti. Palaan hänen näkemyksiinsä vasta toisessa luvussa 

(Young 2000, 33–36).  

 

Benhabibin ja Cohenin käsitys deliberatiivisen demokratian ideaalista muodostuu 

edellä käsitellyistä ehdoista. Demokraattisen prosessin tulee noudattaa näitä ehtoja, 

jotta päädyttäisiin oikeudenmukaisiin päätöksiin. Kuten Benhabib luonnehtii, se, että 

deliberatiiviseen demokratiaan osalliset ovat moraalisia aikalaisia, sitoo heidät 

keskinäiseen riippuvuussuhteeseen. He elävät samassa paikassa (tai ainakin samalla 

maapallolla) samaan aikaan alttiina toistensa valintojen seurauksille. Tällaisesta 

empiirisestä riippuvuussuhteesta voidaan Benhabibin mielestä johtaa pragmaattinen 

imperatiivi, jonka mukaan osallistujien pitää yrittää ymmärtää toisiaan ja liittyä 

yhteiskunnalliseen dialogiin yhteisistä asioista. (Benhabib 2002, 36–37.)  

 

Intuitiivisesti voisi ajatella, että nyky-yhteiskuntien suuri koko rajoittaisi 

deliberaation mahdollisuutta. Benhabib ottaa tämän väitteen huomioon ja pitää sitä 

epäilemättä relevanttina kysymyksenä. Deliberaatio ei kuitenkaan edellytä yhtä 

yhtenäistä keskustelua. Deliberaatio voi palvella näkemysten muotoilussa eri 

tasoilla: koko yhteiskuntaa koskevana prosessina tai jonkin tietyn pienemmän 

ryhmän omana pohdintana (Ackerly & Okin 1999, 134–139). Benhabibin ja 

Cohenin käsityksissä deliberaatio nähdäänkin keskittymättömänä jatkuvasti 

käynnissä olevana prosessina, jossa julkisuus jo itsessään muodostuu kaikista 

poliittisista yhteisiä asioita koskevista moninaisista päällekkäisistä dialogeista, 

jolloin esimerkiksi tällaiset pienempien ryhmien keskustelut ovat osa laajempaa 

yhteiskunnallista dialogia eivätkä niinkään siitä erillisiä. (Benhabib 1996b, 73–74.) 

 

                                                 
17 "This reflects not a vicious circle but a virtuous one." Benhabib 2002, 11. 
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1.2.2 Deliberatiivisen käsityksen edut 

Tällainen muodollisten ja sisällöllisten ehtojen muodostama deliberatiivinen 

demokratiakäsitys auttaa Benhabibin mukaan vastaamaan moniin kollektiivista 

päätöksentekoa vaivaaviin pulmiin. Deliberatiivisen menetelmän voidaan nähdä 

lisäävän sekä päätösten rationaalisuutta että legitiimisyyttä. Lisäksi, ainakin 

Benhabibin näkökulmasta, tällaisen ideaalisen deliberatiivisen menettelyn mukaiset 

päätökset vähentävät ylipäätään epäoikeudenmukaisuutta ja edistävät oikeudenmu-

kaisuutta. (Benhabib 1996b, 69–70; ks. myös Cohen 1989, 17–18.) Erittelen 

seuraavaksi tarkemmin näitä deliberatiivisen käsityksen etuja. 

 

Ensinnäkin tällä tavoin ymmärrettynä päätöksenteko eroaa kaupanteosta ja muista 

markkinoita muistuttavista sopimuksenteon muodoista siinä, että päätöksenteko 

eksplisiittisesti huomioi yhteisen edun. (Cohen 1989, 17–18.) Aggregatiivisen 

käsityksen legitiimiys perustuu ainoastaan kansalaisten erilaisten näkemysten 

määrälliseen arviointiin ja näiden näkemysten yhdistämisen kautta enemmistön 

näkemykseen, jolloin päätösten legitimoiva voima on, kuten Young (2000, 19–20) 

toteaa, heikko. Deliberatiivisessa käsityksessä päätösten legitiimiys puolestaan lepää 

kaikkien hyväksynnällä. Deliberatiivisessa päätöksentekomenettelyssä pyritään 

keskustelun avulla löytämään kaikki eri näkökulmat huomioiva ratkaisu, jonka 

kaikki osalliset voivat hyväksyä samoista syistä. Erilaisia näkemyksiä kannattavat 

perustelevat toisilleen näkemyksiään ja ratkaisevat lopulta asiat yhdessä parhaaksi 

katsomallaan tavalla. Tällöin päätöksenteon legitiimiys perustuu oletukseen, että 

päätös edustaa vapaiden ja tasa-arvoisten päätöksentekijöiden jakamaa käsitystä 

yhteisestä hyvästä. (Benhabib 2002, 105–106, 133.) Deliberatiivinen käsitys siis 

sitoo yhteisiä asioita koskevaan päätöksentekoon sekä yhteisen hyvän että yhteisön 

autonomisen itsehallinnan ideat (Cohen 1989, 17–18).   

 

Kuten jo aiemmin huomioin, aggregatiivisen demokratiakäsityksen mukaisissa 

päätöksissä ei erilaisten preferenssien välillä voida tehdä laadullista erottelua tai 

huomioida preferenssien taustalla olevia erilaisia perusteita tai motivaatiota (Young 

2000, 19–21). Benhabibin käsityksen mukaan moniin (hänen sen tarkemmin 

yksilöimättömiinsä) pelkkään aggregointiin perustuviin demokratiakäsityksiin 

yhdistyy metodologinen fiktio yksilöstä, jonka preferenssit ovat syvällisesti 

harkittuja. Käytännössä yksilöillä on erilaisia näkemyksiä ja toiveita, jotka 
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harvemmin ovat kovin harkittuja. Jotta preferenssit voisivat olla harkittuja, tulisi 

yksilöiden paitsi reflektoida näkemyksiään kyetä myös ennalta kokonaisvaltaisesti 

arvioimaan näiden näkemystensä konkreettisia vaikutuksia yhteiskuntaan. 

Deliberatiivisessa käsityksessä preferenssejä ei oteta samaan tapaan annettuina. 

Benhabib toteaa, että deliberatiivinen prosessi panee yhteisön jäsenet ensinnäkin 

kriittisesti reflektoimaan sekä omia että toisten näkemyksiä ja toiveita, jolloin 

yksittäiset näkemykset hioutuvat harkitummiksi ja sisäiset ristiriidat karsiutuvat. 

Toisekseen usein prosessin alussa erilaiset toiveet ja näkemykset ovat hiomattomina 

hyvinkin ristiriitaisia, mutta julkinen dialogi saa ihmiset paitsi harkitsemaan myös 

muokkaamaan käsityksiään paremmin yhteensopiviksi. Kolmanneksi erilaisten 

vastakkaisiin näkemyksiin vaikuttavien asianhaarojen ymmärtäminen vaikuttaa 

ristiriitoja vähentävällä tavalla. (Benhabib 1996b, 71; ks. myös Cohen 1989.)  

 

Deliberatiivinen menettely auttaakin päätöksentekijöitä jäsentämään ja pohtimaan 

näkemyksiään sekä karsimaan virheellisiä uskomuksiaan. Harkitsemattomina 

yksittäisten ihmisten kannattamat näkemykset voivat olla alkuaan hyvinkin 

egoistisia ja jättää toisten legitiimit vaateet huomiotta. Yksittäiset käsitykset 

saattavat myös perustua joko osittain tai kokonaan erehdykseen tai harhaluuloon. 

Julkinen hyvien perusteiden pohdinta pakottaa yksilöt pohtimaan, mitä muut 

voisivat pitää hyvänä perusteena, sillä esittäessään näkemyksiään julkisesti heidän 

tulee perustella näkemyksiään toisille osallistujille. Kukaan ei voi vakuuttaa muita, 

ellei hän kykene perustelemaan, miksi jokin tietty asia tulisi ottaa huomioon. Koska 

perusteiden tulisi vakuuttaa toisestakin näkökulmasta asiaa tarkastelevat sekä 

huomioida toisten legitiimit vaateet, eivät hyvät perusteet voi pohjautua vain 

ennakkoluuloihin tai virheellisiin oletuksiin. Voidakseen vakuuttaa muut osallistujat, 

keskustelijoiden tuleekin ainakin päätöksentekoprosessin kuluessa, jos ei jo sitä 

ennen ottaa huomioon muiden näkökulmat – niin sanotusti avartaa mielenlaatuaan. 

(Benhabib 1996b, 71; ks. myös Cohen 1989; Phillips 1999, 113–116.) Koska 

deliberatiivinen demokratiakäsitys vaatii osallistujia esittämään väitteensä julkisesti 

ja mahdollisimman ymmärrettävästi, muuttuu osallistujien orientaatio itsekeskeisestä 

julkisemmin suuntautuneeksi helpottaen siten mahdollisesti muiden näkemysten 

ymmärtämistä (Young 2000, 24–26). 
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Siinä missä aggregatiivisen menetelmän ongelmana on, kuten todettu, turhan ohut ja 

individualistinen rationaalisuuskäsitys, jossa prosessi itsessään tai sen lopputulos 

eivät ole välttämättä rationaalisia, deliberatiivinen demokratiakäsitys lisää 

Benhabibin mukaan kollektiivisen päätöksenteon rationaalisuutta. Tasa-arvoisen 

mukaanottamisen merkitys voidaankin nähdä epistemologisena – mahdollisuutena 

keskustelun avulla ymmärtää erilaisessa asemassa olevien näkemyksiä ja tarpeita. 

Mikäli kaikkien eri näkemysten edustajat ovat mukana päätöstenteossa, voidaan 

demokraattisen prosessin myötä saada käsitys kaikista erilaisista asiaan vaikuttavista 

näkökulmista. Deliberaation myötä päätöksenteko perustuu laajempaan käsitykseen 

päätökseen vaikuttavista tekijöistä. Benhabib korostaakin deliberatiivisen prosessin 

olevan merkittävä kollektiivisen päätöksenteon rationaalisuudelle sikäli, että 

saamme sen kautta myös uutta tietoa. "Yksikään yksilö ei voi nähdä asioita niin 

monesta eri perspektiivistä käsin kuin erilaiset yksilöt yhdessä" ja toisaalta 

"yksikään yksilö ei voi saada kaikkea relevanttia informaatiota, jota tarvitaan 

tehtäessä yhteisiä asioita koskevia päätöksiä." Benhabib pitää kuitenkin erilaisia 

näkemyksiä vain yksityisinä lähtökohtina, jotka tulisi kyetä ylittämään julkisessa 

demokraattisessa prosessissa. Deliberaation kautta voidaan saavuttaa koherentimpi 

ja harkitumpi kokonaiskäsitys erilaisista preferensseistä. (Benhabib 1996, 70–71; ks. 

myös Cohen 1989; Lagerspetz 2001, 19–21.)  

 

Young huomioi, että kokonaiskuvan ohella myös käsitys erimielisyyden syistä usein 

selkiytyy keskustelun myötä, jolloin yhteisön jäsenten on mahdollista pureutua 

syvällisemmin itse ongelmaan. (Young 2000, 30–31.) Deliberatiivinen reflektiivinen 

prosessi saattaakin mahdollistaa täysin uusien poliittisten ratkaisumahdollisuuksien 

keksimisen. Anne Phillips luonnehtii, että deliberatiivisen reflektion seurauksena 

julkisen keskustelun myötä saavutettavat ratkaisut voivat olla jopa sellaisia, joita 

ennen prosessia ei olisi osattu edes kuvitella tai vaikka ne olisivat olleet 

kuviteltavissa, ei päätöksentekijöillä olisi ollut riittävästi perusteita kannattaa niitä. 

Kun päätöksentekijöillä on tilaisuus deliberatiivisen prosessin myötä kuulla 

erilaisista asiaan vaikuttavista näkemyksistä, on mahdollista kehittää uutta luovia 

ratkaisuja, jotka huomioivat kantojen moninaisuuden. (Phillips 1999, 114–116.) 

 

Deliberatiivisen demokratiakäsityksen mukainen päätöksentekomenettely lisää 

kaiken kaikkiaan yhteisön jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa – paitsi itse päätöksiin 
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myös päätöksentekoa sääteleviin instituutioihin ja päätöksenteonkohteena olevien 

kysymysten valintaan. Käsiteltävät asiat eivät ole ennakolta määriteltyjä ja kaikki 

voivat ehdottaa käsiteltäviä kysymyksiä. Benhabibin ja Cohenin puoltaman 

muotoilun puitteissa kysymyksiä ei myöskään ole rajoitettu sisällöllisesti. Tällöin 

voidaan käsitellä myös instituutioita itseään koskevia kysymyksiä. (Cohen 1989, 17–

18; ks. myös Benhabib 1996b; vrt. Barber 1984.)  

 

Aggregatiivisessa käsityksessä ongelmana oli myös skeptisismi normatiivista 

objektiivisuutta kohtaan – subjektivistinen näkemys normatiivisista väitteistä 

ainoastaan yksilöllisten preferenssien ilmaisuna (Young 2000, 19–21). Deliberatiivi-

sessa käsityksessä päätösten normatiivinen voima puolestaan perustuu siihen, että 

kaikki, joihin nuo päätökset vaikuttavat, ovat hyväksyneet ne deliberatiivista 

keskustelua luonnehtivien ehtojen vallitessa. Päätökset eivät ole vain yksilöllisiä 

preferenssejä vaan ne kuvaavat kaikkien osallistujien käsitystä parhaasta 

mahdollisesta ratkaisusta huomioiden kaikki erilaiset asiaan vaikuttavat näkemykset. 

(Benhabib 1996b, 69–70; ks. myös Cohen 1989.)  

 

Lisäksi, kuten Young huomauttaa, deliberatiivinen mukaanottava päätöksentekome-

nettely edistää ylipäätään reflektiivisemmän ja objektiivisemman kokonaiskuvan 

syntyä yhteiskunnasta. Objektiivisuudella Young ei viittaa tässä yhteydessä 

neutraaliin ulkopuoliseen näkemykseen vaan ainoastaan partikulaariselle 

subjektiiviselle vastakkaiseen reflektiiviseen kantaan, jossa yksittäiset näkemykset 

sijoittuvat laajempaan kontekstiin, joka koostuu tällaisista erilaisista partikulaarisista 

perspektiiveistä. Young kannattaa itse erilaisuuden politiikaksikin kutsuttua 

sosiaalista perspektivismiä, jonka mukaan sosiaalista todellisuutta voidaan 

tarkastella vain erilaisten sosiaalisten asemien muodostamana yhdistelmänä. Mitä 

enemmän erilaisia näkökulmia yhdistellään ja mitä paremmin erilaiset näkemykset 

on huomioitu päätöksentekoprosessissa, sitä kattavampi ja siten objektiivisempi 

kokonaiskuva erilaisista näkemyksistä hahmottuu.18 (Young 1997b, 401–403; ks. 

myös Williams 2000, 124–125, 131–134; vrt. Putnam 1995.) 

                                                 
18 Perspektivistiset käsitykset, joiden mukaan olevaa voidaan tarkastella vain erilaisista näkökulmista, 
juontavat juurensa Nietzscheen. Ks. Nietzsche 1968, erityisesti kohdat 259, 339, 481,490, 602, 
616,636, 786. Tarkemmin erilaisuuden politiikasta ja sosiaalisesta perspektivismistä ks. esim. Young 
1997b; 2000, 81–120. 
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Menetelmällisyydessään deliberatiivisen demokratiakäsityksen etuna on myös se, 

että se ei näyttäisi edellyttävän sitoutumista mihinkään tiettyihin arvoihin 

(demokraattista prosessia määrittävää tasa-arvoa lukuun ottamatta) tai toisaalta 

myöskään rajoita erilaisten uskomusten tai arvostusten tuomista mukaan 

keskusteluun (vrt. liberaali ja republikaaninen demokratiakäsitys). Itse asiassa 

Benhabib ja Cohen korostavat deliberatiivisen käsityksen lähtevän liikkeelle 

nimenomaan arvojen moninaisuudesta (value pluralism). Erimielisyys inhimillisen 

olemassaolon korkeimmasta hyvästä ja moraalisesti hyvästä elämästä ovat 

Benhabibin mukaan modernin elämän perustavia piirteitä. Demokraattisen 

rationaalisuuden haasteena onkin saavuttaa yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja 

vallitsevasta erilaisuudesta huolimatta. Benhabib korostaa, että mikäli arvojen 

moninaisuudesta huolimatta pyrittäisiin asettamaan jotkut pysyvät yhtenäiset 

moraaliset säännöt, edellyttäisi tämä yksilönvapauksien uhraamista. Arvoiltaan 

moninaisissa yhteiskunnissa vain menetelmälliset mihinkään tiettyyn käsitykseen 

sitoutumattomat demokratiakäsitykset ovat rationaalinen tapa ratkoa yhteisiä 

ongelmia. Kun päätöksentekoa sitovat vain ne säännöt, joihin on päädytty yhteisen 

harkinnan myötä, päätöksenteko on joustavaa ja mahdollistaa myös erilaisuuden ja 

muutosten huomioinnin. Toisaalta yksilöllisiä arvoja ei tarvitse sulkea päätöksenteon 

ulkopuolelle, vaan päätöksentekoon osallistujat voivat tuoda erilaiset arvonäkökul-

mansa mukaan päätöksentekoon esittäessään perusteitaan. (Benhabib 1996b, 72–74; 

ks. myös Cohen 1989.) 

 

Kuten Benhabib korostaa, deliberatiiviseen käsitykseen sisältyy myös oletus, että 

ihmisillä on eriäviä käsityksiä koskien sosiaalista elämää ja soveliaita ratkaisuja. 

Demokraattiset menettelytavat voidaan nähdä metodeina muotoilla, analysoida ja 

puntaroida näitä erilaisia näkemyksiä. Mitä enemmän on erilaisia konflikteja, sitä 

tärkeämpää on ratkoa erimielisyyksiä niin, että erilaisia keskenään eriäviä 

näkemyksiä kannattavat voivat perustella niitä vastakkaista näkemystä kannattaville 

tai ylipäätään kaikille niille, joiden on vaikea ymmärtää kyseistä kantaa. 

Deliberatiivinen menetelmä tarjoaakin Benhabibin mukaan mahdollisuuden 

artikuloida moninaisten yhteiskuntien intressikonflikteja kaikkien hyväksymien 

ehtojen rajaamassa sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Benhabib 1996b, 73.) 
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2 DELIBERAATIO, ERILAISUUS JA POLIITTINEN TASA-ARVO 

Deliberatiivisessa demokratiakäsityksessä ideana on siis muotoilla menetelmällisesti 

neutraali ideaali, jonka puitteissa ihmiset voisivat huolimatta erilaisista lähtökohdis-

taan avoimesti keskustellen poliittisesti tasa-arvoisina päättää yhteisistä asioista. 

Benhabibin ja Cohenin puoltamassa deliberatiivisessa käsityksessä onkin, kuten 

edellisen luvun lopussa huomioin, monia hyviä puolia nimenomaan moninaisten 

yhteiskuntien päätöksenteon rationaalisuuden ja legitimiteetin kannalta. Menetelmää 

sisällön sijasta painottaviin käsityksiin liittyy kuitenkin episteeminen haaste: Onko 

mahdollista ylipäätään artikuloida tällaista menetelmää sitoutumatta sellaisiin 

(implisiittisiin tai eksplisiittisiin) oletuksiin, jotka itse asiassa joko rajoittavat, 

sulkevat ulkopuolelle tai vähentävät joidenkin tasavertaisia vaikutusmahdollisuuk-

sia? 

 

James Bohman huomioi, että erilaisuus esimerkiksi kulttuurisena moninaisuutena 

lisää sekä deliberatiivisen mukaanottamisen saavuttamiseen liittyviä vaikeuksia että 

osallistujien vastavuoroiseen kunnioitukseen ja tunnustamiseen liittyviä ongelmia. 

Bohmanin sanoin, "vain poliittisten kapasiteettien tasavertaisuus voi tehdä 

deliberaatiosta täysin demokraattista". Tarkasteltaessa deliberatiivista menettelyä 

moninaisten yhteiskuntien perspektiivistä Benhabibin ja Cohenin muotoilemassa 

menetelmällisessä ideaalissa on joitain ongelmallisia piirteitä, jotka implisiittisesti 

sisältävät keskustelua ja keskustelijoita määrittäviä ja rajoittavia oletuksia. (Bohman 

1996, 28–34, 107–112.) Käsittelen tässä luvussa tiettyjen tällaisten deliberatiiviseen 

menetelmään liittyvien oletusten ongelmallisuutta poliittisen tasa-arvon ja 

erilaisuuden kannalta. 

 

2.1 Deliberatiivinen demokratiakäsitys ja oikeudenmukaiset ratkaisut 

Iris Marion Young uskoo, että demokratiaa arvostetaan, koska demokratian 

ajatellaan olevan paras keino edistää oikeudenmukaisuutta. Toki demokraattisiksi 

kutsutuissa yhteiskunnissa toimitaan epäoikeudenmukaisesti tai vaikkei 

toimittaisikaan suoranaisesti epäoikeudenmukaisesti, niin saatetaan ylläpitää 

olemassa olevia epäoikeudenmukaisuuksia. Kuitenkin demokratiaa puolustetaan 
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Youngin mukaan nimenomaan demokratian ja oikeudenmukaisuuden välisen 

yhteyden vuoksi. (Young 2000, 27.) 

 

Abstraktilla tasolla Young on Benhabibin ja Cohenin kanssa samaa mieltä siitä, että 

ideaaleissa olosuhteissa avoimuuden, perusteltavuuden, poliittisen tasa-arvoisuuden, 

mukaanottamisen ja julkisuuden ehtojen täyttyessä deliberatiivinen menettelytapa 

sekä auttaa selvittämään, mikä olisi oikeudenmukaisin ratkaisu että legitimoimaan 

tämän ratkaisun. Young on kuitenkin kritisoinut deliberatiivisen demokratian 

muotoiluja siitä, etteivät nämä näkemykset huomioi riittävästi yhteiskunnallista 

epätasa-arvoa. Vaikka deliberatiivinen ideaali abstraktilla tasolla puolustaa 

erilaisuuden huomioimista ja poliittista tasa-arvoa, niin hyvistä puolista huolimatta 

Youngin mukaan monien deliberatiivisten teorioiden ongelmana on tietty kehäisyys. 

Ne itse asiassa edellyttävät implisiittisesti ideaaleja olosuhteita tuottaakseen 

ideaaleja ratkaisuja. Deliberatiivisen käsityksen mukaan päätös on mahdollisimman 

oikeudenmukainen, kun siihen päädytään olosuhteissa, joissa edellä käsitellyt 

poliittisen tasa-arvoisuuden, avoimuuden, järkevyyden, julkisuuden ja konsensuksen 

ehdot toteutuvat – olosuhteissa, jotka ovat jo valmiiksi ideaalit. Näiden ideaalien 

täydellinen toteutuminen ei kuitenkaan ole mahdollista partikulaarisissa 

päätöksentekotilanteissa. Youngin mielestä olemassa olevat yhteiskunnat ovat 

enemmän tai vähemmän rakenteellisesti epätasa-arvoisia. Epätasa-arvoisissa 

olosuhteissa deliberatiivisen demokratiakäsityksen mukaiset päätöksentekoprosessit 

saattavat pikemminkin vahvistaa vallitsevaa epätasa-arvoa. Jotta kaikki voisivat 

tasa-arvoisesti ottaa kantaa ja esittää erilaisia näkemyksiään, tulisi kaikilla olla myös 

tasavertaiset mahdollisuudet ottaa kantaa ja esittää näkemyksiään. Epätasa-

arvoisissa oloissa etuoikeutetummassa asemassa olevat voivat kuitenkin esimerkiksi 

taloudellisten, kielellisten tai kulttuuristen resurssien avulla vaikuttaa siihen, mistä ja 

miten keskustellaan ja päätetään sekä millaiset näkökulmat ja esitystavat ovat 

hyväksyttäviä. (Young 2000, 30–35; vrt. Fraser 1992, 118–128; Williams 2000, 

134–141.) 

 

Benhabib itse luonnehti tätä ensimmäistä Youngin esiin nostamaa piirrettä 

"hyveelliseksi kehäksi". Oikeudenmukaista päätöksentekoa koskeva dialogi sekä 

edellyttää osallistujien välistä kunnioitusta, tasa-arvoisuutta ja vastavuoroisuutta jo 

ennakolta että toisaalta johtaa näiden abstraktien normien ja periaatteiden 
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konkretisoitumiseen ja legitimaatioon yksittäisissä päätöksissä. (Benhabib 2002, 11–

12.) Tässä yhteydessä onkin huomioitava, että Benhabibin ja Cohenin luonnehtima 

deliberatiivinen käsitys on pitkälti normatiivinen kuvaus ideaalitilanteesta, jossa 

tiettyjen määriteltyjen abstraktien normien mukaisen menettelyn kautta voidaan 

päätyä oikeudenmukaiseen päätökseen. Joshua Cohen korostaa tasa-arvoa 

deliberaation ennakkoehtona todeten nimenomaan, että epätasa-arvoisessa 

yhteiskunnassa deliberatiivinen päätöksenteko ei ole mahdollista ilman lisätoimia. 

Cohen ei kuitenkaan tarkemmin luonnehdi, millaisia nämä lisätoimet olisivat vaan 

pidättäytyy normatiivisiin tarkasteluihin. (Cohen 1989, 22–23, 27.) Todelliset 

yhteiskunnat ovat kuitenkin aina enemmän tai vähemmän epätasa-arvoisia. Young, 

Bohman, John Dryzek, Melissa Williams ja Anne Phillips kritisoivatkin 

deliberatiivista ideaalia nimenomaan partikulaarisen sosiaalisen kontekstin 

perspektiivistä, jossa nämä abstraktit normit eivät toteudu. 

 

Benhabib itse asiassa jakaa Habermasin tapaan erilaiset käytännöllistä järkeilyä 

koskevat diskurssit19 moraalisiin diskursseihin liittyen universaaleihin oikeudenmu-

kaisuutta koskeviin normeihin, eettisiin diskursseihin hyvän elämän muodoista sekä 

poliittis-pragmaattisiin diskursseihin asioiden konkreettisesta toteuttamisesta. 

Benhabib on todennut, etteivät (edellisessä luvussa muotoillut) käytännöllisiä 

diskursseja luonnehtivat normatiiviset ehdot ole välttämättä sellaisinaan 

sovellettavissa makroinstitutionaaliselle tasolle. Demokratiateoria käsittelee 

moraaliteoriaan verrattuna institutionaalisempia kysymyksiä ja käytännössä 

toteutettavia asioita. Benhabib kuitenkin sitoo demokraattisten päätösten 

normatiivisen legitimiteetin edellisessä luvussa esittelemiini oikeudenmukaisia 

päätöksiä koskeviin universaaleina pitämiinsä normeihin, jotka määrittävät 

demokraattista päätöksentekoprosessia. Benhabib huomioi, että tämä erottaa hänen 

näkemyksensä monista muista deliberatiivisista demokratiakäsityksistä, joissa 

demokratian ja normatiivisuuden suhde on löyhempi. (Benhabib 1996b, 70; 2002, 

12; ks. myös Habermas 1993; Kauppinen 2002.) 

                                                 
19 Diskurssilla viitataan habermasilaisittain argumentatiiviseen kommunikaatioon, jossa asioiden 
pätevyyden puolesta ja vastaan esitetyillä perusteilla on keskeinen osa. Tällaiset diskurssit jakautuvat 
käytännöllisiin ja teoreettisiin. Näistä demokratian yhteydessä oleellisia ovat käytännölliset 
diskurssit. Käytännölliset diskurssit keskittyvät yleisesti ottaen normien ja arvolauseiden oikeuteen 
liittyviin pätevyysvaatimuksiin. Normi tai arvostelma on tällaisen käsityksen mukaan pätevä, mikäli 
sitä pystytään puolustamaan kaikkia mahdollisia (myös potentiaalisia) vasta-argumentteja vastaan. 
(Ks. esim. Kusch 1986, 206–209.) 
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Siinä missä Benhabibin ja Cohenin mukaan deliberatiivisen menettelytavan 

mukaiset oikeudenmukaiset päätökset (tai niiden legitiimiys) ovat kiinni 

institutionaalisista päätöksentekoprosessia määrittävistä ehdoista20, Youngin käsitys 

oikeudenmukaisuudesta on heikompi ja abstraktimpi. Hän luonnehtii yhteiskunnal-

lista oikeudenmukaisuutta kahden ideaalin, itsemääräämisoikeuden (self-

determination) ja itsensä kehittämisen (self-development), kautta. Nämä ehdot 

voidaan nähdä vastakkaisina kahdelle epäoikeudenmukaisuutta yleisesti 

määrittävälle piirteelle: itsensä kehittäminen vastakkaisena riistolle (oppression) ja 

itsemääräämisoikeus dominoinnille. (Young 2000, 27–33.) 

 

Young määrittelee itsensä kehittämisen ideaalin siten, että oikeudenmukaisten 

sosiaalisten instituutioiden tulee turvata kaikille tasavertaisesti mahdollisuus oppia ja 

käyttää erilaisia taitoja sosiaalisesti tunnustettuina sekä toimia ja kommunikoida 

toisten kanssa, tai ilmaista tunteita ja näkemyksiä niin, että muut voivat kuunnella. 

Itsensä kehittäminen edellyttää myös, että ihmisten perustarpeet kuten ravinto, suoja 

ja terveydenhuolto tyydytetään. Ihmisten erilaisista tilanteista tai valmiuksista 

riippuen mahdollisuus itsensä kehittämiseen saattaa joidenkin kohdalla edellyttää 

enemmän kuin toisten kohdalla. (Young 2000, 31–32; Vrt. Amartya Sen 1992, 39–

55 kykyjen tasa-arvo (equality as capabilities).) Bohman on pitkälti sisällöllisesti 

Youngin itsensä kehittämismahdollisuuksien korostamisen kanssa samoilla linjoilla, 

painottaen ihmisten itsensä kehittämismahdollisuuksien merkitystä myös poliittisen 

prosessin kannalta keskeisenä edellytyksenä. Bohman korostaa eroa osittain 

luontaisten, osittain opittujen valmiuksien (capacity) ja toisaalta olemassa olevien 

kykyjen (capabilities) välillä suosien itse näistä edellistä jälkimmäisen sijaan. Hän 

painottaa, että valmiuksien oppiminen, kehittäminen ja hyödyntäminen edellyttävät 

myös instituutionaalista tukea. (Bohman 1996, 110; 1997.)  

 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa Youngin mukaan mahdollisuutta päättää omasta 

toiminnastaan ja osallistua omaa toimintaa määräävien sääntöjen laadintaan. 

Itsemääräämisoikeuden toteutumisen vastakohtana voidaan nähdä tilanne, jossa 

jollain henkilöllä tai ryhmällä on mahdollisuus dominoida eli rajoittaa yksilön 

                                                 
20 Tällaisia käsityksiä, joissa päätösten normatiivinen oikeutus edellyttää tietynlaista menettelytapaa 
voidaan kutsua konstruktivistisiksi (Setälä 2003, 15). 
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toimintamahdollisuuksia ilman, että yksilö voi itse osallistua näiden rajoitteiden 

laadintaan. Demokratian kannalta mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin 

päätöksiin muiden rajoittamatta on perustavanlaatuinen edellytys. Young rinnastaa 

itsemääräämisen Philip Pettitin republikaaniseen käsitykseen vapaudesta ei-

dominointina (non-domination). (Young 2000, 31–33.) 

 

Pettit määrittelee dominoinnin weberiläisittäin valtana rajoittaa toisen toimijan 

valintoja mielivaltaisin perustein. Pettitin mukaan yhteiskunta on vapaa, mikäli 

kellään ei ole valtaa dominoida eli arbitraarisesti, mielivaltaisesti rajoittaa toisen 

yksilön valintoja tai edes potentiaalista mahdollisuutta siihen. Dominointi on vallan 

muoto, jossa dominoivan osapuolen tulee olla inhimillinen toimija: yksilö, yhteisö 

tai joukko jollakin tietyllä tavalla ajattelevia. Esimerkiksi enemmistön tyranniassa 

dominoivana osapuolena on enemmistö kansasta. Dominoitava puolestaan on joko 

individuaalinen yksilö tai joukko individuaalisia yksilöitä. Dominointi on Pettitin 

määritelmän mukaan negatiivista valtaa, millä hän tarkoittaa, että se kohdistuu 

aktuaalisesti tai potentiaalisesti negatiivisten eli dominoinnin kohteen tahdon 

vastaisten seurausten aiheuttamiseen. Se voi olla joko fyysistä tai henkistä 

pakottamista tai uhkailua. Se saattaa myös joissakin tapauksissa verhoutua 

manipuloinnin taakse, mutta yleensä kuitenkin kaikki relevantit asianosaiset ovat 

siitä tietoisia. Toisen tekoihin puuttumisesta tulee dominointia, kun siihen liittyy 

reaalinen kapasiteetti eli valta intentionaalisesti rajoittaa arbitraarisin perustein tietyn 

valintatilanteen mahdollisia vaihtoehtoja. Rajoittamismahdollisuuden täytyy olla 

reaalinen myös aktuaalisessa maailmassa eikä vain olemassa oleva taipumus, joka 

saattaisi sopivissa olosuhteissa kehittyä kyvyksi rajoittaa. Lisäksi rajoittamisen tulee 

olla intentionaalista eikä seurausta vain sattumasta tai muusta tahattomasta 

toiminnasta. (Pettit 1997, 52, 78–79; Pettit 1996, 578–583.) 

 

Pettitin mukaan paitsi dominointi myös ei-dominointi on vallan muoto. Ei-

dominointi on yksilöiden valtaa päättää omasta kohtalostaan. Ei-dominoinnin 

ideaalia edustavassa yhteiskunnassa niitä ihmisiä, joilla muutoin olisi mahdollisuus 

muiden arbitraariseen rajoittamiseen, on estetty tekemästä sitä. Ei-dominointi on tila, 

jossa mielivaltainen rajoittaminen on estetty paitsi aktuaalisessa myös muissa 

mahdollisissa maailmoissa, jolloin ihmisten ei esimerkiksi tarvitse vältellä tilanteita, 
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joissa he saattaisivat mahdollisesti joutua häirinnän kohteiksi. Demokraattisen 

päätöksenteon kannalta ei-dominoinnin ihanne edellyttää mahdollisuutta osallistua 

itseään koskevien rajoitteiden laadintaan. (Pettit 1997, 69–70.) Tämän määritelmän 

puitteissa Young korostaa vielä itsemääräämisen kannalta olennaisena edellytyksenä 

mahdollisuutta osallistua dominointia estävien sääntelyiden kollektiiviseen 

laadintaan. (Young 2000, 32–33.)  

 

Young määritteleekin oikeudenmukaisuuden institutionaalisina ehtoina, jotka 

edistävät yhteisön jäsenten itsensä kehittämistä ja itsemääräämisoikeutta. Young ei 

edellytä, kuten Benhabib, että oikeudenmukaisten päätösten tulisi syntyä 

normatiivisesti legitiimien prosessien myötä. Youngin tulkinta oikeudenmukaisuu-

desta on hyvin abstrakti ja sen soveltaminen yksittäisiin tilanteisiin on kiistanalaista, 

kuten hän itsekin toteaa. Yleisellä tasolla hän ei kuitenkaan pidä näitä ideaaleja 

kiistanalaisina. Nämä kaksi ideaalia luonnehtivat hänen mukaansa yleisellä tasolla 

deliberatiivisen käsityksenkin korostamaa mukaanottavaa päätöksentekoa. (Young 

2000, 31–49.) Amy Gutmann ja Dennis Thompson huomioivat, että Young itse 

asiassa jopa joutuu sitoutumaan vahvaan mukaanottamisen ideaaliin, koska hän 

haluaa erottaa erilaiset sisällöllisemmät oikeudenmukaisuuskäsitykset demokraatti-

sesta päätöksentekomenetelmästä (Gutmann & Thompson 1999, 263–264). 

 

Sekä Young että Bohman ovat sitä mieltä, että epätasa-arvoisissa olosuhteissa 

deliberatiivinen päätöksenteko saattaa vahvistaa vallitsevaa epätasa-arvoa (Bohman 

1996, 107–112). Vaikka deliberatiiviset päätöksentekoprosessit voivat pahimmillaan 

lisätä epätasa-arvoa, niin Young uskoo, että deliberatiivinen demokratiakäsitys voisi 

myös edistää oikeudenmukaista päätöksentekoa nimenomaan mukaanottamisen 

ideaalin avulla. Tämä edellyttäisi deliberatiivisen käsityksen syventämistä 

määrittelemällä prosessi niin, ettei se itsessään vaikuttaisi ulos sulkevasti vaan tukisi 

mukaanottavuutta. (Young 2000, 31–49.) Syvennyn seuraavaksi tarkemmin 

käsittelemään deliberatiiviseen demokratiaan yhdistettyjä oletuksia, jotka ovat 

Youngin mukaan ulossulkevia. 
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2.2 Deliberatiivisen ideaalin ulossulkevat yhtenäisyysoletukset 

2.2.1 Yhtenäiset lähtökohdat 

Deliberatiiviseen demokratiaan implisiittisesti tai eksplisiittisesti liittyviä 

yhtenäisyysoletuksia voidaan määrittää eri tavoin. Ensinnäkin monille deliberatiivi-

sen demokratiakäsityksen kannattajille keskustelun kohteena on yhteinen hyvä. 

Tämä yhteinen hyvä voidaan määritellä heikosti, siten että sillä tarkoitetaan vain 

tietyn ihmisryhmän kohtaamien ongelmien ratkaisemista yhdessä olettamatta mitään 

sen vahvempia yhteisiä intressejä, yhteisöllisyyden kokemusta, elämäntapaa tai 

arvoja. Tällainen yhteisen hyvän oletus heikossa muodossaan lienee ylipäätään 

demokraattisen päätöksenteon edellytys. (Young 2000, 40–42.)  

 

Young kritisoi joidenkin deliberatiivisen demokratian muotoilujen implisiittisesti 

edellyttämiä jaettuja lähtökohtia poliittisen päätöksenteon ennakkoehtona. Tällaisia 

käsityksiä kannattavat ajattelevat, että jotta voitaisiin edes keskustella yhteisistä 

asioista, tulisi osanottajien jakaa jo tietyt käsitykset ja jotta sosiaalinen kritiikki olisi 

mahdollista, tulisi olla jokin yhteisymmärrys, jonka avulla kritiikki ymmärretään. 

(Young 2000, 40–42.) Esimerkiksi David Miller tulkitsee, että onnistunut 

demokraattinen prosessi vaatisi jo ennakolta osallistujien välistä yhtenäisyyttä. 

Millerin mukaan vain yhteisen kansallisuuden tuoma yhteenkuuluvuuden tunne voi 

luoda deliberaation edellyttämän luottamuksen ja kunnioituksen keskustelijoiden 

välille. (Miller 1995, 96–98.) Yhteisöllisyyden, jaettujen arvojen ja perinteiden 

merkitystä puolestaan demokraattisen yhteisön perustana korostaa puolestaan 

Michael Walzer, jonka mukaan yhteiskuntakritiikki ja toiminta edellyttävät 

motivoivana tekijänä jaetun yhteisöllisyyden uudelleen herättelyä (Walzer 1990; vrt. 

Sandel 1996). 

 

Tällaiset käsitykset ovat ongelmallisia, kuten Young huomioi. Hänen mukaansa 

moninaisissa yhteiskunnissa ei voida olettaa olevan jaettua yhteisymmärrystä. 

Young (2000, 25) kuvailee deliberatiiviseen demokratiakäsitykseen liittyvää 

julkisuutta siten, että se käsittää monia "erilaisia yksilöllisiä ja kollektiivisia 

kokemuksia, historioita, sitoumuksia, ideaaleja, intressejä ja päämääriä." Useimmat 

yhteiskunnat ovat sekä monikulttuurisia että rakenteellisesti eriarvoisia. 

Rakenteellisesti erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa olevilla on mahdollisesti 
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hyvinkin erilaisia käsityksiä yhteiskunnasta. Hän pitää tällaista vahvan yhteisen 

hyvän tai yhteisöllisyyden edellyttämistä jo deliberaation ennakkoehtona 

ristiriitaisena mukaanottamisen idean kanssa. Ensinnäkin moninaisissa yhteiskunnis-

sa tällainen vahva oletus yhteisestä hyvästä voisi sulkea joitain ulkopuolelle. 

Useimmat poliittiset yksiköt ovat Youngin mukaan monikulttuurisia jopa 

paikallisella tasolla, jolloin ei välttämättä ole mitään yhteistä jaettua kansallisuutta ja 

toisaalta osallistujien näkemykset tästä yhtenäisyydestä voisivat olla hyvin erilaisia, 

jolloin yhden näkemyksen tulkitseminen yhteiseksi olisi epäoikeudenmukaista. Jos 

yhteisymmärrystä edellytettäisiin päätöksenteon ennakkoehtona, muotoutuisi 

poliittisista yhteisöistä ulossulkevia, mikäli vain ne, jotka jakaisivat tämän 

yhteisymmärryksen, voisivat olla mukana. Vahva yhtenäisyysedellytys ilmaisisi 

implisiittisesti, että yhteistyö ja päätöksenteko rajautuvat vain tiettyyn poliittiseen 

yksikköön, erotettuna muista, ulkopuolisista. (Young 2000, 25, 40–42.)  

 

Toisekseen Young toteaa, että tällainen yhteenkuuluvuuden tunne tai yhteisen hyvän 

oletus tekisi myös hankalammin ymmärrettäväksi deliberatiiviseen menettelyyn 

liittyvät avoimuuden ja järkevyyden edellytykset. Miksi pitäisi pyrkiä laajentamaan 

käsityskykyä ymmärtääkseen aluksi oudolta tuntuvia käsityksiä, jos osallistujat jo 

ennakolta jakavat käsityksen yhteisestä hyvästä? Jos päätöksenteko jo ennakolta 

edellyttää yhtenäisyyttä ja yhteisymmärrystä, miksi sitä enää pitäisi tavoitella? 

(Young 2000, 41–42.) Young pohtii myös toiseuden merkitystä ja olemusta tiiviissä 

yhtenäisessä yhteisössä. Jos ihmiset muodostavat voimakkaasti yhteenkuuluvina ja 

samankaltaisina suljetun yhteisön, toisen merkitys toisena, erilaisena saattaa 

hämärtyä. Toinen saatetaan pikku hiljaa kuvitella pikemminkin oman itsen kuvana, 

jonakuna jonka kautta voidaan hahmottaa omaa itseä eikä toista, itsestä erillisenä ja 

erilaisena. (Young 1997a, 52–53.) 

 

Vastaavaan yhtenäisyysoletuksia koskevaan ongelmaan kiinnittää huomioita myös 

Will Kymlicka. Monikulttuurisuutta koskevista kysymyksistä teoretisoinut 

Kymlicka pitää problemaattisena oletusta yhteisestä kielestä sekä myös yhteisestä 

kansalaisuudesta. Hän huomauttaakin, että mikäli demokratiakäsityksissä 

sitoudutaan yhtenäiseen kansallisvaltion ideaan ja kansalaisten jakamaan yhteiseen 

kieleen, on teorioiden soveltaminen monikansalliseen ja kansainvälisten 

riippuvuuksien värittämään todellisuuteen ongelmallista. Hän argumentoi, että 
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demokratian ideaa tulisi pikemminkin kehittää siten, että käsitys olisi yhteensopiva 

myös olemassa olevan todellisuuden kanssa. Tästä syystä yhtenäisen kielen ja 

kansan oletuksesta tulisi Kymlickan mukaan luopua. (Kymlicka 2002, 311–312.) 

 

Benhabibin ja Cohenin puoltamiin käsityksiin tällaiset kritiikit eivät suoranaisesti 

osu, sillä heidän puoltamassaan näkemyksessä deliberatiivisesta menettelystä ei 

varsinaisesti sitouduta vahvasti tulkittuun jaettuun käsitykseen yhteisestä hyvästä tai 

yhteisöllisyyteen deliberaation edellytyksenä. Benhabibin ja Cohenin lähtöoletukse-

na on, että deliberatiivinen prosessi on yksilöiden omaa elämää koskevien erilaisten 

tavoitteiden, arvojen, vakaumusten, preferenssien ja uskomusten suhteen 

moninainen (ks. 1.2.1). Vaikka osallistujien tulee sitoutua yhteisiä asioita koskevaan 

deliberatiiviseen ongelmanratkaisuun, niin heillä on myös yksilötasolla eriäviä 

tavoitteita eivätkä he pidä jotain partikulaarista preferenssi- tai uskomusjärjestelmää 

tai ideaalia sitovana. (Cohen 1989, 21–22; ks. myös Benhabib 1996b.) Toisaalta 

tarkasteltaessa Benhabibin ja Cohenin puoltamaa näkemystä voidaan kuitenkin 

havaita, että itse asiassa heidänkin käsityksensä yhteisestä hyvästä sellaisena 

ratkaisuna, joka muodostuu (ideaalitilanteessa) rationaalisen ja argumentatiivisen 

päätöksentekomenettelyn kautta, johtaa erilaisuuden ja poliittisen tasa-arvon 

kannalta tiettyihin ongelmiin.  

 

2.2.2 Deliberaatio ja rationaalisuus 

John Dryzek arvioi, että deliberatiivisen käsityksen ongelmana ovat erilaisuuden 

kannalta päätöksentekoprosessia ja päätöksentekijöitä koskevat rationaalisuusoletuk-

set. Hän jaottelee rationaalisuuskäsitykset instrumentalistiseen, jonka mukaan 

rationaalisuus vaatii ainoastaan kykyä keksiä tai valita soveliaat keinot jonkin 

päämäärän toteuttamiseksi, ja objektivistiseen käsitykseen, jonka mukaan teorioita 

tai tosiasioita koskevia uskomuksia ja jopa arvoja koskevat valinnat voitaisiin tehdä 

kaikkiin erilaisiin tapauksiin tasavertaisesti sovellettavissa olevien objektiivisten 

standardien mukaan. Vaikka nämä rationaalisuuskäsitykset kulkevat Dryzekin 

sanoin usein "käsi kädessä", niin deliberatiivisen demokratiakäsityksen ja 

erilaisuuden haasteen yhteydessä relevantimpia ovat objektiivisuuteen liittyvät 

ongelmat. Pyrkimys objektiivisuuteen on ongelmallinen nimenomaan yhteiskunnal-

lisen moninaisuuden yhteydessä. Jotta deliberatiivinen menettelytapa ei olisi 
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itsessään ulossulkeva, se ei saisi suosia tiettyjä arvoja tai tiettyjen sosiaalisten 

ryhmien esitystapoja suhteessa muihin. Menettelytavan tulisi Cohenin ja Benhabibin 

luonnehtiman ideaalin puitteissa olla objektiivinen erilaisten arvostusten, 

näkemysten, esitystapojen ja uskomusten suhteen. Tämä on kuitenkin ongelmallinen 

tavoite. (Dryzek 1990, 3–7; pian ilmestyvä.)  

 

Dryzekin mukaan deliberatiivisen prosessin rationaalisuusoletukset heijastuvat 

esimerkiksi perusteltavuuden ideaaliin. Deliberatiiviseen käsitykseen yhdistetty 

huomio perusteltavuudesta ja järkevyydestä voidaan hänen mielestään ymmärtää 

kahdella tavalla. Dryzek erottelee järkevyyden Younginkin puoltamaan avoimeen 

asenteeseen toisten näkemyksiä kohtaan ja keskustelussa esitettyjen puheenvuorojen 

sisältöä koskevaan rajoitteeseen, eli Benhabibin ja Cohenin puoltamaan käsitykseen, 

jonka mukaan deliberatiivisessa päätöksentekoprosessissa esitetyt näkemykset tulee 

perustella niin, että kaikki voivat ne ymmärtää. Dryzek arvioi, että näistä 

nimenomaan jälkimmäinen näkemys on altis erilaisia vaihtoehtoisia kommunikaa-

tiotapoja puolustavien kritiikille. Mikäli deliberatiivisessa prosessissa esitettävien 

puheenvuorojen tulee olla kaikkien näkökulmasta perusteltuja ja ymmärrettäviä, 

sulkee tämä ulkopuolelleen niiden kannanotot, joilla ei ole valmiuksia esittää 

näkemyksiään tällä tavoin tai joille tällaiset vaateet olisivat vakaumusten vastaisia. 

(Dryzek pian ilmestyvä.) Käsittelen tarkemmin ymmärtämistä, erilaisten 

rationaalisuuskäsitysten välisiä konflikteja ja viitekehysten yhteismitattomuuden 

problematiikkaa kolmannessa luvussa.  

 

Jane Mansbridge puolestaan näkee ylipäätään ongelmallisena tavan, jolla Cohen 

painottaa perusteltavuutta ja rationaalisuutta päätöksenteossa sivuuttaen tunteet. 

Mansbridgen mielestä Cohen jättää huomioimatta päätöksenteon kannalta oleellisen 

tunteiden ja perusteltavuuden välisen yhteyden. Ensinnäkään tunteet eivät ole 

Mansbridgen mukaan epärationaalisia. Tunteet muodostuvat hienosyisten arviointien 

ja arvostelmien perusteella. Toisekseen perustelut edellyttävät myös emotionaalista 

sitoutumista. Puoltaessaan jotakin kantaa rationaalisin perustein ihmiset ovat samaan 

aikaan myös emotionaalisesti puoltamiensa näkemysten kannalla – pelkkä 

rationaalinen hyväksyntä ei riitä motivoimaan jonkun näkemyksen kannalle. 

Mansbridgen mukaan tunteet pitäisi huomioida oleellisena elementtinä deliberatiivi-

sessa prosessissa. Hän esittääkin, että deliberaatiossa tulisi korostaa perusteltavuu-
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den sijaan harkitsevaisuutta (consideration), joka nostaisi paremmin esiin 

päätöksentekoon vaikuttavien kognitiivisten ja emotionaalisten elementtien 

moninaisuuden ja hienojakoisuuden. (Mansbridge 1999, 225–227.) Toisaalta mikäli 

tunteet ovat rationaalisia, niin kuinka rationaalinen päätöksenteko sulkisi ne 

ulkopuolelle? Vaikka Mansbridge nostaakin tunteet esiin oleellisena päätöksente-

koon vaikuttavana tekijänä, niin hänen argumenttinsa on joiltain osin ongelmallinen.   

 

Dryzek toteaa, että moninaisissa yhteiskunnissa perusteltavuuden ja muiden 

argumenteille avoimuuden edellyttäminen on jo sinänsä kyseenalaista. Avoimuus 

kriittiselle argumentaatiolle, ei ylipäätään Dryzekin mukaan ole yleisesti hyväksytty 

periaate ja joidenkin näkökulmasta se voi olla jopa vastustettava. (Dryzek pian 

ilmestyvä.) Esimerkiksi Stanley Fish (1999, 88–93) kuvailee tiettyjä fundamentaa-

liskristittyjä lahkoja, joille deliberaation edellyttämät avoimuus ja valmius muuttaa 

kantaansa parempien perustelujen vuoksi olisivat jo sinänsä vastoin heidän 

vakaumustaan. Näiden lahkolaisten näkökulmasta katsottuna Raamattu antaa 

parhaat ja ainoat hyväksyttävät perusteet, eikä ole mitään sen ulkopuolisia 

hyväksyttäviä perusteita. Antautuminen keskusteluun avoimena erilaisille perusteille 

olisi uskon vastaista antautumista pahuuden vaikutteille.21 Jos päätöksentekoprosessi 

jo itsessään edellyttää jotakin, mikä on oman vakaumuksen vastaista, kuinka on 

mahdollista osallistua päätöksentekoon? 

 

2.2.3 Esitystapoihin liittyviä ongelmia 

Deliberatiivisessa demokratiakäsityksessä kommunikaatio muodostuu argumentaati-

osta perustelluista premisseistä johtopäätökseen. Cohen esimerkiksi luonnehtii 

ideaalia deliberaatiota vain ja ainoastaan paremman argumentin voimaan 

perustuvana. Cohenin mukaan vain asian puolesta julkisesti esitettyjen argumenttien 

tulisi painaa päätöstenteossa eikä esimerkiksi argumenttien esittäjän aseman tai 

julkilausumattomien seikkojen. Cohen jopa painottaa, että ehdotuksia tulisi 

                                                 
21 Richard Holton (1996, 484–485) kuvailee esimerkiksi erään kristinuskon lahkon, muggletonilaisten 
oppeja, joiden mukaan: "It was the Spirit of Reason in Man that always blasphemed and fought 
against God, and persecuted and killed the Just and the Righteous." "The Spirit of reason in all 
magistrates is that Beast that doth arise out of bottomless pit of their imagination, all the world over." 
"One seed, the seed of faith, came from God: those in whom it predominated were destined for 
salvation. The other seed, that of reason, had entered Eve at the time of the fall. As a result reason 
was held to be 'the right devil'; those in whom the seed of reason predominated were damned." 
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vastustaa, mikäli niitä ei julkisesti puolusteta hyväksyttävin perustein, riippumatta 

siitä, voitaisiinko niitä perustella hyväksyttävin perustein. Jos jollekin näkemykselle 

on hyvät perusteet, ne tulisi esittää julkisesti ja avoimesti ja siten asettaa keskustelun 

kohteeksi, jotta näiden perusteiden nojalla voitaisiin tehdä päätöksiä. Jos taas 

perusteita ei ole esitetty julkisesti, ei niiden pitäisi Cohenin mukaan antaa vaikuttaa 

päätökseen, vaikka ne olisivat kuinka hyviä tahansa. (Cohen 1989, 22.) 

 

Deliberatiiviseen demokratiaan liittyy lähtökohtainen oletus yhteiskunnan 

moninaisuudesta. Anne Phillipsin (1997, 144) mukaan deliberatiivista demokratiaa 

koskevan teoretisoinnin taustalla on usein myös näkemys vallan epätasaisesta 

jakautumisesta. Deliberatiivisen menettelytavan kannattajat kuitenkin uskovat 

deliberatiivisen päätöksenteon tasoittavan vallanjakoa ja ottavan paremmin myös 

vähemmistöjen näkemykset huomioon sekä samalla tuovan tietoa erilaisista 

päätöksiin vaikuttavista näkemyksistä. Deliberatiivisen käsityksen ajatellaan sopivan 

parhaiten pluraaleihin yhteiskuntiin, joissa se on Benhabibin mukaan menetelmälli-

syydessään rationaalinen vastaus väistämättömiin arvokonflikteihin (Benhabib 

1996a, 73). 

 

Younginkin mielestä yksi deliberatiivisen demokratian hyviä puolia on, että 

erilaisten valta-asemien vaikutus on pyritty sulkemaan päätöksenteon ulkopuolelle, 

siten että päätöksentekoon osallistuvien välistä yksimielisyyttä tavoitellaan 

paremman argumentin voimalla eikä vallan tai uhkauksien avulla. Paremman 

argumentin määrittely ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Erityisesti käsitys, jonka 

mukaan rationaalinen keskustelu edellyttää, että kaikki hyväksyvät esitetyt 

premissit, on erilaisuuden kannalta problemaattinen. (Young 2003a, 102–105.)  

 

Youngin mukaan argumentaation osuutta poliittisessa keskustelussa voidaankin 

pitää merkittävänä, muttei kuitenkaan täysin ongelmattomana. Eri osapuolten 

esittämän argumentaation tasapuolinen arviointi tilanteessa, jossa yhteisön jäsenet 

eivät ole tasa-arvoisia vaikkapa koulutuksen tai muiden keskeisten taitojen osalta, 

saattaa osoittautua hankalaksi. Ongelmana saattaa esimerkiksi olla, ettei kaikkia 

epäoikeudenmukaisuuksia kyetä selittämään jaettavissa olevien premissien avulla. 

Young viittaa tässä yhteydessä Lyotardin käsitykseen "kiistasta" (différend):  
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Tahtoisin kutsua kiistaksi tapausta, jossa kantajalta on riistetty keinot 
vakuuttaa ja hänestä tulee siten uhri. Jos puhuttelija, vastaanottaja ja 
todistuksen mieli on neutraloitu, kaikki asettuu paikoilleen kuin mitään 
ei olisi tapahtunutkaan. Kahden osapuolen välinen erilaisuus nousee 
esiin, kun heidät vastakkain asettavan konfliktin "säätely" tapahtuu toi-
sen osapuolen idiomin kautta ja samanaikaisesti toista kohdanneella 
vääryydellä ei ole edes merkitystä tuossa idiomissa.22 (Lyotard 1983, 
§12.) 

  

Puolueettomalta vaikuttava tilanne saattaa olla valtaväestön asemaa tukeva eikä 

aidon puolueeton. Tilanteessa, jossa joillakin on enemmän valtaa, materiaalisia tai 

kulttuurisia resursseja, vallalla olevat käsitykset voivat sulkea ulkopuolelleen joitain 

legitiimejä näkemyksiä tai tapoja esittää asioita. Young väittää, että yleensä 

näkemykset oikeudenmukaisuudesta ovat vallitsevassa tilanteessa parempiosaisten 

määrittämiä siten, että vallitsevat olosuhteet näyttäytyvät legitiimimpinä ja 

oikeudenmukaisempina ja että vähempiosaisten vaatimukset vaikuttavat puolestaan 

kohtuuttomilta tai jopa täysin irrationaalisilta (mahdollisesti jopa heidän omissa 

silmissäänkin). (Young 1997, 399; 2000, 37–40; ks. myös Valadez 2001, 93.)  

 

Nancy Fraser puolustaa samansuuntaista näkemystä korostaen, että arvohierarkioi-

den ja julkisuuden välinen suhde on huomattavasti monisyisempi kuin deliberatiivis-

ta demokratiaa kannattavat huomioivat. Vaikka deliberatiivisen käsityksen puoltajat 

kuvaavat deliberatiivisen julkisuuden tilaksi, josta erilaisten ryhmien väliset 

arvohierarkiat on sulkeistettu ja neutraloitu, on tällaisen julkisuuden toteuttaminen 

parhaimmillaankin Fraserin mielestä hyvin haasteellista ja hidasta, koska monet 

arvohierarkiat piilevät näkymättömissä sosiaalisten käytäntöjen rakenteissa. Fraser 

huomioi, että esimerkiksi länsimaisessa kulttuurissa käsitetään neutraaliksi 

ilmaisuksi esitystapa, joka itse asiassa tukee tiettyjen koulutettujen ryhmien 

ilmaisutapoja. Samaten muodollisten sääntöjen puitteissa tasa-arvoinen keskustelu 

saattaa käytännössä olla epäsuhtaista. Fraser viittaa esimerkiksi empiirisiin 

tutkimuksiin, joissa on tarkkailtu demokraattisten päätöksentekoprosessien 

kommunikaatiota. Tutkimusten aineistojen miehet käyttivät huomattavasti pidempiä 

puheenvuoroja ja puhuivat ylipäätään huomattavasti enemmän kuin naiset sekä 

                                                 
22 J'aimerais appeler différend le cas où le plaignant est dépouillé des moyens d'argumenter et devient 
de ce fait une victime. Si le destinateur, le destinataire et le sens du témoignage sont neutralisés, tout 
est comme s'il n'y avait pas de dommage. Un cas de différend entre deux parties a lieu quand le 
"règlement" du conflit qui les oppose se fait dans l'idiome de l'une d'elles alors que le tort dont l'autre 
souffre ne se signifie pas dans cet idiome. Lyotard 1983, §12, 24–25. 
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keskeyttivät useammin naisten puheen vuorot kuin päinvastoin. Lisäksi naisten 

puheenvuorot jäivät useammin joko vaille asiallista vastausta tai sivuutettiin täysin.  

Fraserin mielestä on ironista, että avoimuutta ja poliittista tasavertaisuutta 

puoltamaan ajateltu julkisuus on itsessäänkin nykyisessä konkreettisessa 

muodossaan erilaisten (implisiittisesti ilmenevien) arvohierarkioiden tyyssija23. 

(Fraser 1992, 115–124.) 

 

Young näkee termin "deliberatiivinen" yhdistyvän niin voimakkaasti argumentatiivi-

seen esitystapaan, että käyttää itse mieluummin termiä "kommunikatiivinen 

demokratia" korostaakseen kommunikaation moninaisuutta. Young kuitenkin 

huomioi, että avoimuus ja pyrkimys ymmärtää muita keskustelun avulla liittyvät 

deliberatiiviseen käsitykseen tavalla, joka ei välttämättä edellytä koulutusta vaan 

perustuu ylipäätään jo kielellisen kommunikaation mahdollisuuteen – mahdollisuu-

teen esittää väittämiä ja tulla ymmärretyksi. Jotta demokratia olisi aidosti 

mukaanottavaa, tulisi Youngin mielestä silti huomioida, että joissain tapauksissa 

yhteisten premissien löytäminen saattaa olla ongelmallista. (Young 2000, 37–38; ks. 

myös Habermas 1984.) 

 

Avoimuudesta huolimatta Benhabibin ja Cohenin edustamassa käsityksessä on 

ongelmana Youngin mukaan se, että siinä kuitenkin suositaan yleisessä ja 

universaalissa muodossa esitettyjä ilmaisuja muunlaisten ilmaisujen kustannuksella. 

Young väittää Fraserin kanssa samaan tapaan, että neutraali esitystapa ja rauhallinen 

itseilmaisu korreloivat usein sosiaalisen etuoikeutettuuden ja korkean koulutuksen 

kanssa. Young painottaa, että tulisi hyväksyä myös toisenlaiset tavat esittää asioita. 

Tätä hän perustelee sillä, että useimmiten jo yhteiskunnallisesti etuoikeutetussa 

asemassa olevien koulutuksen avulla hankitut valmiudet ilmaista itseään selkeästi, 

muodollisesti ja rakenteellisesti oikeaoppisella tavalla esittäen väitteitä yleisessä 

muodossa vakuuttavat paremmin kuin kieliopillisesti ja rakenteellisesti sekavat 

puhekieliset yksittäistapausten tasolle jäävät mahdollisesti jopa hyvinkin tunteelliset 

ilmaisut. (Young 2000, 37–40; ks. myös Bohman 1996, 116–118.)  

 

                                                 
23 Fraserin mukaan tällaiset arvohierarkiat voidaan nähdä osin jäänteinä länsimaisten yhteiskuntien 
erilaisista historiallisista sosiaalisista hierarkioista – esimerkiksi varakkaiden koulutettujen 
sivistyneistön edustajien mahdollisuuksista harjoittaa ja siten myös luoda ja määrittää julkista 
keskustelua rajaavia normeja ja käytäntöjä (Fraser 1992, 110–115).  
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Melissa Williams käsittelee myös samaa problematiikkaa. Hän toteaa deliberatiivi-

sen demokratian edellyttävän osallistujiltaan erittäin hienostuneita valmiuksia esittää 

näkemyksiään perustellusti ja samaan aikaan lisäksi vielä huomioida tasapuolisesti 

muiden näkemykset. Jos deliberatiivinen käsitys edellyttää, että keskustelijoiden 

kuvitellaan voivan ottaa etäisyyttä omista intresseistään ja ennakkoluuloistaan 

yhteisen hyvän vuoksi, ollaan Williamsin mukaan jo edellyttämässä liikaa sekä 

psykologisesti että motivaation osalta. Vaikka on mahdollista, että jotkut saattaisivat 

tähän kyetäkin, niin demokratia kansanvaltana kuitenkin edellyttäisi kaikkien 

kykenemistä tähän yhtäläisesti. Mitä eriarvoisemmassa asemassa ihmiset ovat 

koulutuksen tai esimerkiksi jopa lukutaidon suhteen, sitä haastavampaa poliittisen 

tasa-arvon toteuttamisesta tulee. Vastaava ongelma koskee epäilemättä tavalla tai 

toisella muitakin demokraattisen päätöksenteon muotoja. Williams viittaa James 

Johnsonin (1998) lausahdukseen, jonka mukaan "deliberatiivinen demokratia pysyy 

utopiana niin kauan kuin se tekee 'herooisia oletuksia osallistujista'". (Williams 

1998, 143–145.) 

 

Idea siitä, että deliberatiivinen demokratia tuottaisi oikeudenmukaisempia ratkaisuja, 

on riippuvainen nimenomaan siitä, että kaikkia ääniä kuunnellaan yhtäläisesti ja 

tasapuolisesti – riippumatta esitystavasta tai esittäjästä. Tämä voi kuitenkin 

käytännössä olla hyvin hankalaa erilaisten ennakkoluulojen vuoksi, kuten Anne 

Phillips tuo esiin. Jos kuvitellaan esimerkiksi tilannetta, jossa mielenosoittaja ja 

virkamies keskustelevat musiikkitalon rakentamisesta ja makasiinirakennusten 

purkamisesta, niin kumman argumenteille muut keskustelijat antavat enemmän 

painoa? Vastaus riippunee pitkälti kuulijoiden ennakkoasenteista. Deliberatiivinen 

prosessi kuitenkin edellyttäisi nimenomaan muita keskustelijoita koskevien 

ennakkoluulojen ylittämistä. (Phillips 1999, 116–119.) 
 

Tavat esittää erilaisia näkemyksiä voivat poiketa paljoltikin perustellusta 

argumentaatiosta. Maria Pia Lara on käsitellyt esimerkiksi perinteistä meksikolaisten 

naisten tarinointia, jossa partikulaariset empiiristä todellisuutta ja epäoikeudenmu-

kaisuuksia kuvailevat seikat kietoutuvat tarinoihin ja myytteihin. Tarinoissa 

esteettinen ja poliittinen punoutuvat toisiinsa toinen toistaan vahvistaen, siten että 

esteettisten elementtien avulla voidaan välittää seikkoja, jotka olisivat muutoin 

esittäjien argumentaatiotaitojen ulottumattomissa tai hankalasti ilmaistavissa. Laran 
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mukaan voidaan ajatella, että tarinoilla on kyky välittää joitain seikkoja paremmin 

(vrt. Nussbaum 1985). Tarinoiden kautta voidaan paitsi välittää asioita, samalla 

kertaa myös etäännyttää niitä itsestä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen 

anonymiteetin turvaamisen. Tällainen etäännyttäminen saattaa olla oleellista 

esimerkiksi keskusteltaessa seikoista, jotka ovat ratkaistavan asian kannalta 

relevantteja mutta kuitenkin hyvin henkilökohtaisia tai arkaluonteisia. Tarinoiden 

avulla henkilökohtaisemmatkin asiat voidaan etäännyttää säilyttäen silti tietty 

partikulaarisuus. Henkilökohtaisesta voidaan tehdä yleisempää menettämättä silti 

tiettyihin yksittäisiin tekijöihin sidoksissa olevia seikkoja. (Lara 1998, 54–60.) 

 

Benhabib suhtautuu kriittisesti kantaan, että meidän tulisi olla mukaanottavampia 

erilaisten ilmaisutapojen suhteen. Hän yrittää vastata moninaisempia esitystapoja 

puoltaville toteamalla, että olisi turhaa eksotismia olettaa heikommassa asemassa 

olevien väistämättä edustavan jotain toisenlaista ajattelu- tai perustelutapaa. Hänen 

mukaansa kaikki aistivat olennot, jotka ovat kykeneviä puhumaan ja toimimaan ovat 

potentiaalisia keskustelukumppaneita. Hän huomioi samalla, että meillä on toki 

moraalisia velvollisuuksia kaikkia niitä olentoja kohtaan, joiden intresseihin tai 

mahdollisuuksiin toimintamme vaikuttaa riippumatta siitä, kykenevätkö nuo olennot 

(kuten vammaiset tai vastasyntyneet lapset) kielelliseen kommunikaatioon. 

Kuitenkin Benhabib väittää, että "legitimiteetin vuoksi demokraattisten instituutioi-

den tulee artikuloida toimintansa perusteet ja toimintatavat diskursiivisella kielellä, 

joka perustuu yhteisiin hyväksyttyihin julkisiin perusteisiin.24" Julkiset kaikkien 

hyväksymät perusteet toimivat säätelevänä periaatteena päätösten hyväksyttävyydel-

le. Benhabib pelkää, ettemme voisi tietää, mihin epämääräisemmät ilmaisutavat 

pidemmän päälle johtaisivat. Ilmaisutapojen moninaisuus saattaisi myös lisätä 

esimerkiksi populismia tai ylipäätään esittäjän retorisiin tai karismaattisiin taitoihin 

nojaavia kannanottoja, joita ei silti olisi perusteltu nimeksikään. Erilaisten 

ilmaisutapojen hyväksyminen saattaisi olla myös itsessään ulossulkevaa. Vaikka 

tarinoita voidaankin käyttää keskustelussa, niin tarinat ja argumentit tulee erottaa 

toisistaan. Jos hyväksyisimme esimerkiksi tavan esittää joitain epäkohtia vain 

monitulkintaisten tarinoiden muodossa, sulkisi tämä Benhabibin mukaan 

ulkopuolelle ne, jotka eivät tarinoita ymmärtäisi, tai saisi päätöksentekijät 
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mahdollisesti kannattamaan erilaisia näkemyksiä sen mukaan, miten he tulkitsisivat 

nämä tarinat. Toisaalta Benhabib ei vastusta sinänsä narratiivien käyttöä 

keskustelussa, vaan korostaa nimenomaan ymmärrettävyyttä. (Benhabib 1996b, 83; 

2002, 13–14, 139, 190–191.) 

 

Mutta voiko esitystavalla ylipäätään olla merkitystä, jos on tärkeää kerrottavaa? 

Youngin puoltaman näkemyksen mukaan keskeistä on vaihtoehtoisten esitystapojen 

käyttö tilanteessa, jossa epäoikeudenmukaisessa asemassa olevilla ei ole mitään 

muuta keinoa ilmaista epäoikeudenmukaisuuden kokemustaan. Vaikka asiat tulisi 

Younginkin mielestä pyrkiä esittämään niin selkeästi ja ymmärrettävästi kuin vain 

mahdollista, ei minkään näkemysten pitäisi jäädä huomioimatta demokraattisessa 

prosessissa ilmaisullisten ongelmien vuoksi. (Young 2000, 37–40.) Demokratia 

tarkoittaa kansan itsehallintoa – eikä vain sitä, että jotkut tietyn keskustelutavan 

hallitsevat päättäisivät muiden puolesta, mikä olisi heille järkevintä. 

 

Demokratia rajataan usein käytännössä koskemaan vain täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia 

henkilöitä, mutta tällaiset rajaukset eivät ole täysin ongelmattomia. Kuten Phillips 

huomioi, mikäli jokin näkemys poikkeaa radikaalisti yleisistä näkemyksistä, 

saatetaan näkemyksen esittäjä leimata hulluksi, jonka sanoille ei anneta vastaavaa 

painoarvoa kuin muiden sanoille, tai äärimmäisissä tapauksissa jopa vajaavaltaiseksi 

(Phillips 1999, 119–121; vrt. Foucault 1973). Kaiken kaikkiaan voitaneen kuitenkin 

olettaa demokraattiseen prosessiin osallistuvien kykenevän ainakin jonkinlaiseen 

laveasti ymmärrettyyn kielelliseen kommunikaatioon25. Hannah Arendtin 

(2002[1958]), 12) sanoin: "mitä tahansa ihmiset tekevät, tietävät tai kokevat voi olla 

poliittisesti merkityksellistä vain siinä määrin kuin siitä voidaan puhua."26

 

                                                                                                                                          
24 "[T]o attain legimacy, democratic institutions require the arculation of the bases of their actions and 
policies in discursive language that appeals to commonly shared and accepted public reasons." 
Benhabib 1996b, 83. 
25 Kuten esimerkiksi hiljattain Ranskassa eutanasiaa puoltavan kirjan "sanelleen" lähes täysin 
halvaantuneen Vicent Humbertin tapaus muistuttaa, kielelliseen kommunikaatioon kykeneminen ei 
välttämättä edellytä kuin kykyä liikuttaa peukaloaan.  
26 Käännös Eija Virtanen, kuten neljännen luvun Arendt sitaatinkin. 
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2.3 Deliberatiivinen eriarvoisuus 

Siinä missä Young painottaa deliberaation määrittelemistä mukaanottavammin27, 

Bohman lähestyy samaa ongelmaa toisesta suunnasta korostaen nimenomaan 

poliittisten kykyjen tasa-arvoa ja kehittämismahdollisuuksia deliberatiivisen 

päätöksenteon edellytyksenä. Hän arvioi, että ollakseen demokraattista deliberaatio 

edellyttää välttämättä osallistujien poliittisten kapasiteettien tasavertaisuutta. Pelkkä 

Benhabibin ja Cohenin puoltaman menetelmällisen deliberaatiokäsitysten 

edellyttämä muodollinen poliittinen tasa-arvo ei riitä. Erityisesti moninaisissa 

yhteiskunnissa, joissa on paljon eriäviä näkemyksiä ja erilaisia keskustelijoita, 

poliittisen tasa-arvon merkitys korostuu, koska erilaisuus sekä lisää epävarmuutta 

deliberatiivisen päätöksenteon mahdollisuudesta että tekee haastavammaksi 

tunnustaa toisin ajattelevat tasavertaisiksi keskustelukumppaneiksi. Samaan aikaan 

juuri moninaisissa yhteiskunnissa, joissa on todennäköisesti myös enemmän 

konfliktisia päätöksentekotilanteita voimakkaasti eriäviä näkemyksiä kannattavien 

välillä, olisi Bohmanin mukaan erityisen tärkeää, että kaikkien eri osapuolten 

kannanotot huomioitaisiin tasapuolisesti ja että kaikkien esittämät perusteet 

punnittaisiin huolella. Mitä syvempi konflikti, sitä tärkeämpää on poliittinen tasa-

arvo. Jos esimerkiksi johonkin vähemmistöön kuuluvat kokevat, ettei heidän 

näkemyksiään huomioida tasapuolisesti, niin Bohmanin mielestä ei ole olemassa 

hyvää syytä sille, miksi he ylipäätään sitoutuisivat deliberatiiviseen päätöksenteko-

prosessiin, jolloin konfliktilla voi olla radikaalejakin seurauksia. (Bohman 1996, 

107–109, 124.) 

 

Bohmanin mukaan epätasa-arvo voi luoda oman noidankehänsä. Hän arvioi, että 

sosiaalisesti (joko kulttuuristen tai taloudellisten resurssien osalta) heikommassa 

asemassa olevien voi olla vaikea osallistua ja toisaalta vaikuttaa osallistumisellaan 

tehtäviin päätöksiin, sillä heikompiosaisuudella on Bohmanin mukaan taipumus 

                                                 
27 Young puolustaa myös yhtenä mukaanottavuuden muotona vähemmistöjä tukevia toimia, kuten 
erilaisia vähemmistökiintiöitä päätöksentekoelimissä. Deliberatiivista demokratiaa käsittelevässä 
kirjallisuudessa Young nostetaankin esiin usein juuri vähemmistökiintiöitä puoltavana teoreetikkona 
(ks. esim. Barry 2001; Kymlicka 1995; 2002; Shapiro 2003). Kiintiöt ovat kuitenkin hyvin 
kiistanalainen ratkaisu mukaanottavuuden tukemiseksi jo pelkästään edustuksellisuuteen ja 
dynaamisuuteen liittyvien ongelmien, vähemmistöryhmän jäsenyyden määrittelyn ja päätöksenteon 
kohteena olevien kysymysten vaihtelevuuden vuoksi. Kiintiöt nivoutuvatkin tiiviisti demokraattiseen 
edustuksellisuuteen ja osallistumiseen liittyviin keskusteluihin, joita en käsittele varsinaisesti tässä 
työssäni. (Young 1990, 1997b, 2001, 2003b; Vähemmistökiintiöistä ks. myös Guinier 1995; Phillips 
1995; Williams 2000). 
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kumuloitua. Kulttuuristen resurssien puute ja vähäiset mahdollisuudet kehittää 

valmiuksia, joista olisi hyötyä julkisen keskustelun ja argumenttien punnitsemisen 

kannalta, vaikeuttavat vakuuttavien julkisten perusteluiden esittämistä ja vähentävät 

siten todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin, jolloin taas tehtävät päätökset 

saattavat heikentää edelleen heikommassa asemassa olevien tilannetta. (Bohman 

1996, 108–112; 1997.) 

 

Bohman erottelee päätöksenteon tasavertaisuuden kannalta ongelmallisina 

deliberatiivisina epätasa-arvoisuuksina valta-asymmetrian, epätasa-arvoisen 

kommunikaation sekä poliittisen köyhyyden. Valta-asymmetrialla hän viittaa 

osallistujien väliseen valtaepäsuhtaan, joka vaikeuttaa heikommassa asemassa 

olevien pääsyä julkisen sfääriin. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa vaikkapa 

vaikeutta saada tasavertaisesti puheenvuoroja julkisissa keskusteluissa. Erityisesti 

median kaupallistuminen ja valta-asymmetria ovat yhdistelmänä demokraattiselle 

päätöksenteolle ongelmallinen kysymys. Epätasa-arvoinen kommunikaatio 

puolestaan kuvaa tilannetta, jossa joillain on vähemmän mahdollisuuksia osallistua 

ja hyödyntää deliberaatiomahdollisuuksia. Bohman käyttää Fraserin tavoin 

empiirisenä esimerkkinä kommunikatiivisesta epätasa-arvosta Don Zimmermanin, 

Candace Westin ja Angela Garcian empiirisiä tutkimuksia eri sukupuolten välisestä 

dialogista ja niissä havaittua epäsuhtaa puheenvuoroissa, keskeytetyksi tulossa, 

saaduissa vastauksissa ja niiden laadussa sekä vaikuttamismahdollisuuksien välillä. 

Poliittinen köyhyys tarkoittaa Bohmanin mukaan julkisen keskustelun edellyttämien 

valmiuksien puutetta. Poliittinen köyhyys tai julkisten kykyjen kehittymättömyys 

tekee epätodennäköiseksi, että tällä tavoin poliittisesti köyhtyneet voisivat ylipäätään 

osallistua julkiseen keskusteluun. Kun poliittinen toimijuus deliberatiivisen 

käsityksen puitteissa edellyttää julkiseen keskusteluun ja harkintaan osallistumista, 

voivat tällaiset deliberatiiviset epätasa-arvoisuudet sulkea kokonaan päätöksenteon 

ulkopuolelle ja estää päätöksentekoon osallistumisen. (Bohman 1996, 109–110.) 

 

Bohman pitää poliittista tasa-arvoa ja mahdollisuutta saattaa omia huolenaiheita 

julkisen deliberaation kohteeksi sopivana empiirisenä mittarina demokraattisten 

päätösten legitimiteetille. Koulutuksen merkitys deliberatiivisten kapasiteettien 

kehittämisessä näyttäytyy perustavanlaatuisena edellytyksenä. Julkisuuden tulee olla 

kaikille tasavertaisesti avoin ja kaikilla tulee olla myös mahdollisuus kouluttautua ja 
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kehittää omia keskustelu- ja harkintavalmiuksiaan. Jos esimerkiksi osa niistä, joita 

päätökset koskevat, on täysin kouluttamattomia ja lukutaidottomia toisten ollessa 

korkeasti koulutettuja, ei deliberatiivisen päätöksentekoprosessin kautta voida 

saavuttaa legitiimejä ratkaisuja. Bohman korostaa, että kulttuurisesti ja arvoiltaan 

moninaisissa yhteiskunnissa deliberaatio edellyttää keskustelu- ja harkintakapasi-

teettien epätasa-arvon korjaamista, etteivät kulttuurisesti ja deliberaatiovalmiuksil-

taan kyvykkäämmät hyödyntäisi julkista päätöksentekoa yksityisten intressiensä 

ajamiseen. Bohmanin mukaan onnistunut deliberatiivinen ja demokraattinen 

päätöksenteko edellyttää erittäin kehittyneitä kommunikaatiovalmiuksia kaikilta 

osapuolilta. (Bohman 1996, 111–113; 1997.) 

 

Koulutus helpottaa tasa-arvoista deliberaatiota kaiken kaikkiaan. Paitsi heikommas-

sa asemassa olevat myös hyväosaiset kaipaisivat koulutusta, kuten Jorge Valadez 

huomioi. Jos päätöksentekoon osallistuvat ymmärtäisivät jo ennalta toisiaan 

paremmin, niin ennakkoasenteet toisten kannanottoja kohtaan eivät olisi niin jyrkkiä. 

Valadez puoltaa erityisesti toisten demokraattiseen keskusteluun osallistuvien 

kulttuureihin tutustumista. (Valadez 2001, 93.) 

 

Tässä luvussa esitettyjen argumenttien perusteella voitaneen todeta, että 

deliberatiivisen demokratiakäsityksen menetelmällisessä muotoilussa on joitain 

erilaisuuden kannalta ongelmallisia oletuksia. Jotta päätöksenteko olisi erilaisuuden 

suhteen avoimempaa, tulisi deliberaatio määritellä erilaisten esitystapojen suhteen 

mukaanottavammaksi sekä lisätä eri osapuolten poliittista tasa-arvoa kiinnittämällä 

huomiota deliberaatiovalmiuksien kehittämismahdollisuuksiin ja tasapuoliseen 

kommunikaatioon. Toisaalta esitystapojen määrittely laveammin saattaa lisätä, kuten 

Benhabib huomioi, strategista argumentaatiota ja populismia. Deliberatiivisten 

valmiuksien parantaminen koulutuksen avulla, kuten Bohman painottaa, lienee yksi 

perusehto tasavertaiselle deliberatiiviselle päätöksenteolle. Toisaalta ensimmäisessä 

luvussa esittelemäni deliberatiivisen demokratiakäsityksen muotoilu oli 

lähtökohtaisesti avoin kritiikille. Esimerkiksi Youngin epätasa-arvoisten 

yhteiskuntien näkökulmasta deliberatiivista demokratiaa ja poliittisen tasa-arvon 

mahdollisuutta kohtaan esittämä kritiikki voidaan myös nähdä määritelmällisesti 

deliberatiivisen demokratian ehtojen mukaisena. Vai voidaanko? Kuinka laveasti ja 

mukaanottavasti deliberatiivinen menetelmällinen demokratiakäsitys ylipäätään 
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voidaan määritellä? Pohdin tätä problematiikkaa vielä deliberaation rajoja ja 

erilaisuutta käsittelevässä neljännessä, samalla koko työtä yhteen vetävässä luvussa. 

Sitä ennen keskityn yhtenäisyyteen deliberaation päämääränä. Kysymys 

konsensuksen mahdollisuudesta ja toivottavuudesta nostaa esiin erilaisuuden ja 

deliberatiivisen demokratian suhteen kannalta kiinnostavia näkökulmia. 
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3 KONSENSUS DELIBERAATION TAVOITTEENA? 

Cohenin, Benhabibin ja monien muiden deliberatiivista menetelmää kannattavien 

mukaan deliberatiivisen prosessin tavoitteena on saavuttaa keskustelun avulla 

konsensus (Cohen 1989, 75; Benhabib 2002). Konsensusta kannattavat puoltavat 

yhteisymmärryksen tavoittelua demokraattista prosessia motivoivana ja 

yhtenäisyyttä lisäävänä tekijänä. Heidän mielestään demokraattinen prosessi auttaa 

yhdistämään erilaiset näkemykset niin, että päätöksenteon kautta voidaan lopulta 

löytää yhteinen ratkaisu, jonka kaikki voisivat yksimielisesti hyväksyä. Erilaiset 

näkemykset nähdäänkin tällaisissa konsensusteorioissa yksityisinä lähtökohtina, 

joista tulisi parhaassa tapauksessa päästä yli julkisen demokraattisen prosessin 

myötä. Vaikka keskusteluun osallistujien lähtökohdat voivat aluksi olla mahdollises-

ti hyvinkin erilaiset kulttuurin, sosiaalisen perspektiivin tai intressien osalta, 

tavoitteena on saavuttaa deliberatiivisen prosessin myötä yhteinen näkemys, jonka 

kaikki voivat jakaa. Jotta yhteinen hyvä voidaan saavuttaa, partikulaariset 

erilaisuudet tulee kyetä selvittämään. Erilaisuutta pidetään jonakin, josta tulisi päästä 

ylitse poliittisessa prosessissa. 

 

Eräs demokratiateoreetikkojen keskeinen kiistanaihe koskee nimenomaan 

konsensusta päätöksenteon tavoitteena. Deliberatiivista demokratiaa kritisoineet 

teoreetikot ovat esittäneet skeptisiä argumentteja konsensuksen ideaalia kohtaan. 

Konsensus on toki sitä kannattavienkin näkökulmasta normatiivinen ideaali, johon ei 

useinkaan reaalitilanteessa ole mahdollista päästä. Aion tässä luvussa tarkastella 

kysymystä konsensuksesta pääasiassa Seyla Benhabibin, James Bohmanin, Iris 

Marion Youngin ja Chantal Mouffen tekstien kautta. Bohmanin lähtökohdat ovat – 

kuten Benhabibinkin ja Coheninkin – habermasilaisissa käsityksissä, mutta hän ei 

sitoudu Benhabibin ja Cohenin tavoin menetelmälliseen käsitykseen deliberaatiosta. 

Bohman huomioi normatiivisen tason lisäksi myös sosiaalisen todellisuuden 

mukanaan tuomat ongelmat korostaen deliberaatiota nimenomaan kollektiivisena 

toimintana, jossa keskeistä on yhteinen ongelman ratkaisu. Bohmanin mukaan 

deliberatiiviseen käsitykseen yhdistetty konsensuksen ideaali edellyttää turhan 

vahvaa yhteisymmärrystä. Toisten kriitikkojen, kuten esimerkiksi Youngin, mukaan 

yhteisymmärrys on ylipäätään ongelmallinen päämäärä erilaisuuden kannalta ja 
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rajoittaa keskustelua sekä erilaisten näkemysten julkituontia. Konfliktista käsitystä 

kannattavat, kuten Mouffe, ovat puolestaan kritisoineet oletusta konsensuksesta 

argumentoiden, että konsensusihanne sulkee ristiriitojen artikuloinnin demokraatti-

sen deliberaation ulkopuolelle. Käsiteltyäni erilaisia näkemyksiä konsensusideaalista 

pohdin vielä, johtaako konsensusideaalin hylkääminen takaisin aggregatiiviseen 

demokratiakäsitykseen. 

 

3.1 Edellyttääkö yhteisymmärrys välttämättä jaettuja perusteita? 

Habermas on Faktizität und Geltung -teoksessaan28 (1996a[1992], 339) esittänyt 

vahvan kannanoton konsensuksen saavuttamisen ehdoista: "Vaikka osapuolet voivat 

hyväksyä kompromissin eri syistä, argumentaation kautta saavutetun konsensuksen 

tulee perustua identtisille perusteille – perusteille, jotka pystyvät vakuuttamaan 

kaikki osapuolet samalla tavalla.29" Habermasin mukaan siis deliberatiivisen 

menetelmän kautta saavutettavien normatiivisten arvostelmien ei pitäisi olla 

sidoksissa toimijakohtaisiin perusteisiin vaan pikemminkin näkemyksiin, jotka ovat 

yleisesti hyväksyttävissä ja vieläpä tismalleen samoin perustein. Jos jotakin 

kuitenkin hyväksytään olosuhteiden sanelemista syistä vain kompromissina, ei 

perusteiden tarvitse olla samoja kaikkien päätöksentekijöiden mukaan, vaan 

kompromissit voivat perustua erilaisiin toimijakohtaisiinkin perusteisiin. 

 

Tämä Habermasin määritelmä on kirvoittanut useita kriittisiä kommentteja (ks. esim. 

Valadez 2001 ja Bohman 1996). Benhabib esittää seuraavan kuvitteellisen esimerkin 

puolustaakseen tällaista Habermasin esittämää näkemystä konsensuksen tiukoista 

ehdoista: Yhdysvallat ja Kiina yrittävät päästä yhteisymmärrykseen ihmisoikeuksien 

sisällöstä. Yhdysvaltojen edustaja ei voi todeta, että "hyväksymme ihmisoikeudet, 

koska ne ovat näkökulmastamme paras keino levittää elämäntapaamme" eikä Kiinan 

edustaja puolestaan voi vastata, että "hyväksymme minimaaliset ihmisoikeudet, 

koska ne antavat meille kansainvälistä uskottavuutta ja pääsyn kansainvälisille 

markkinoille." Benhabib väittääkin, että "jos uskomme ihmisoikeuksien 

                                                 
28 Käytän teoksesta William Rehgin englanninkielistä käännöstä Between Facts and Norms, johon 
myös Benhabib, Bohman ja Young muiden ohella viittaavat. 
29 Whereas parties can agree to a negotiated compromise for different reasons, the consensus brought 
about through argument must rest on identical reasons able to convince the parties in the same way. 
Habermas 1996a, 339. 
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muodostavan demokratian moraalisen perustan kaikkialla, niin meidän täytyy olla 

valmiita argumentoimaan ihmisoikeuksien pätevyydestä perustuen syihin, joiden 

uskomme olevan oikeutettuja kaikkien ihmisten näkökulmasta."30 Hän toki myöntää, 

että usein konkreettiset päätökset perustuvat juuri tällaisiin strategisiin perusteisiin, 

mutta puhuttaessa oikeudenmukaisuudesta ja normatiivisesti velvoittavista 

ratkaisuista tulisi perusteiden olla toiset. Hänen mukaansa tätä taustaa vasten ajatus 

siitä, että konsensus tulisi saavuttaa sellaisin perustein, jotka ovat kaikkien 

hyväksyttävissä yhtäläisesti, ei vaikuta enää niin oudolta. Jos hyväksyisimme 

arvostelmat vain erilaisin strategisin perustein, ei päätöksiä voitaisi pitää 

normatiivisesti velvoittavina. Konsensuksen kautta saavutettavat päätökset ovat 

Benhabibin ja Habermasin näkökulmasta kuitenkin nimenomaan normatiivisia 

arvostelmia. (Benhabib 2002, 143–145.) 

 

Benhabibin mukaan deliberaation lähtökohta on siis moraalinen eikä poliittinen. Hän 

(2002, 40) luonnehtii, että moraalinen "koskee sitä, mikä on oikein (right) tai 

oikeudenmukaista (just) kaikille niin kauan kuin kaikkia tarkastellaan vain 

inhimillisinä olentoina". Hänen mielestään keskusteltaessa oikeudenmukaisista 

ratkaisuista pitäisi erottaa toimijariippuvaiset perustelut intersubjektiivisesti 

pätevistä perusteista. Toimijariippuvaiset perustelut voivat olla oleellisia 

kompromissin yhteydessä, mutteivät konsensuksen kohdalla. Hän painottaa 

intersubjektiivisesti pätevien perusteiden deliberaatioprosessin myötä oikeutuksen 

saavaa rakennetta, joka takaa, että nuo perusteet ovat kaikkien vapaiden ja tasa-

arvoisten moraalisten olentojen parhaimpien intressien mukaisia. (Benhabib 2002, 

143, 197.)  

 

Youngin mukaan on tärkeää olla avoin toisten näkemyksille, pyrkiä yhteisymmär-

rykseen ja sitoutua yhteiseen ongelmanratkaisuun. Mutta hänen mielestään ei 

kuitenkaan voida edellyttää, että kaikki hyväksyisivät päätökset sellaisten 

perusteiden vuoksi, joista kaikki osallistujat voivat olla prosessin päättyessä yhtä 

mieltä. Hän näkee, että yhteisymmärrykseen tulisi suhtautua pikemminkin keinona 

ratkoa yksittäisiä ongelmia, eikä pyrkiä saavuttamaan (tulevienkin päätösten osalta) 

                                                 
30 If, however, we believe that human rights constitute the moral foundation for democracies 
everywhere, then we must be ready to argue for their validity on the basis of reasons we think can be 
justified from the standpoint of all human beings. Benhabib 2002, 143–144. 
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sitovia jaettuja näkemyksiä. Hänen mukaansa päätöstenkin tulisi jättää tilaa 

erilaisille näkemyksille eikä vaatia kaikkia mukautumaan samoin perustein 

yhteisymmärrykseen. (Young 2000, 43–44.) 

 

Jos ratkaisu pitää voida hyväksyä täysin samoin perustein, niin jättääkö tämä 

ylipäätään tilaa erilaisuudelle? Mikäli konsensuksen tulee perustua yhtenäisiin 

perusteisiin, niin edellyttääkö tämä, että kaikkien päätettävänä olevaa asiaa koskevat 

tiedot olisivat prosessin myötä yhtenevät? Usein vaikeimmat päätökset koskevat 

sellaisia asioita, joihin liittyy moraalisia konflikteja. Moraalisilla konflikteilla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi erilaista moraalista vakaumusta ovat ristiriidassa 

keskenään. Toisen näkökulmasta esimerkiksi abortin tekeminen on moraalisesti 

väärin ja rinnastettavissa murhaan kun toisen näkökulmasta taas naisen pakottami-

nen vasten tahtoaan synnyttämään on väärin ja rikkoo naisen itsemääräämisoikeutta. 

(Phillips 1999, 114–115.) Erityisesti moraalisten konfliktien ratkaisu on herättänyt 

kiistaa deliberatiivisen prosessin päämäärästä. Joidenkin näkemysten mukaan 

deliberatiiviseen käsitykseen esimerkiksi Benhabibin liittämä vaatimus konsensuk-

sesta on turhan vahva vaade. Bohman arvioi yhdeksi deliberatiivisen teorialle 

keskeiseksi haasteeksi juuri tällaiset kulttuurisesti moninaisia (plural) yhteiskuntia 

vaivaavat hankalat ja ratkaisemattomilta vaikuttavat konfliktit, jotka vaarantavat 

deliberaation. Bohman onkin esittänyt deliberaation päämääräksi konsensuksen 

sijaan kompromissiratkaisua, jossa konsensuksen edellyttämän vahvan jaetun 

yhteisymmärryksen sijaan tyydyttäisiin heikompaan yhteisymmärrykseen. (Bohman 

1996, 18–19, 33.)  

 

Bohman viittaa David Humen erotteluun intressikonfliktien ja periaatteellisten 

konfliktien välillä todeten, että nykyiset erimielisyydet edustavat yhä useammin 

nimenomaan jälkimmäisiä. Monietnisissä ja -kulttuurisissa yhteiskunnissa tulisi 

kyetä ratkomaan eri ryhmien välisiä moraalisia konflikteja. Yhteisymmärryksen 

saavuttaminen vakavissa moraalisissa periaatteellisissa konflikteissa on kuitenkin 

ongelmallista. Bohman (1996, 73) kysyykin, "mikä on järkeilyn rooli deliberaatios-

sa, jos rationaalisuuden standardit ovat itsessään vakavien tulkintaerimielisyyksien 

kohteena?" Konflikteista tulee vakavia, kun ne haastavat moraalisiin oletuksiin ja 

poliittisiin proseduureihin perustuvan yleisen viitekehyksen. Konkreettisena 

esimerkkinä tällaisesta haasteesta voitaneen pitää vaikkapa Suomen muslimien ja 
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valtaväestön erimielisyyttä koskien poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävää 

ympärileikkausta terveyskeskuksissa (joka on melko kivutonta hygieenisissä oloissa 

ammattitaitoisen lääkärin suorittamana). Juutalaisille ja muslimeille kyseessä on 

merkittävä uskonnollinen rituaali, kun taas vastustajien näkökulmasta toimenpide on 

ihmisoikeuksien vastaista puuttumista alaikäisten ruumiilliseen koskemattomuuteen. 

Tällaisten erilaisten yhteismitattomien periaatteiden välinen päätöksenteko ei 

Bohmanin mukaan ole mahdollista siten, että voitaisiin saavuttaa täysi yksimieli-

syys. Vaikka yhteisymmärrys voitaisiinkin saavuttaa joistain seikoista, niin kaikki 

tuskin hyväksyisivät kaikkia näkemyksiä ja hyväksyttyjenkin näkemysten 

keskinäisestä suhteesta oltaisiin todennäköisesti montaa mieltä. Bohman väittääkin, 

että sellaiset proseduraaliset käsitykset julkisesta järkeilystä, joiden käsitys 

yhteisymmärryksestä on singulaarinen, vaatien kaikkien jakamaa yhteisymmärrystä 

yhtenevin perustein eivät kykene ratkaisemaan tällaisia toisen asteen periaatteita 

koskevia konflikteja. (Bohman 1996, 18–19, 72–75.) 

 

Erimielisyys voidaan jaotella eri tyyppeihin sillä perusteella, pitääkö toinen osapuoli 

toisen kannanottoja ylipäätään ymmärrettävinä tai perusteltuina vai ei. Tilannetta, 

jossa osapuolet ovat erimieltä ratkaisusta, vaikka pitävätkin toisten perusteita 

ymmärrettävinä ja hyväksyttävinä voidaan kutsua järkeväksi erimielisyydeksi. 

Ongelmallisempia ovat tilanteet, joissa jompikumpi osapuoli pitää toisen osapuolen 

näkemystä joko kohtuuttomana tai täysin käsittämättömänä. (Gaus 1997, 234–236.) 

Järkevä erimielisyys ei ole deliberatiivisen menettelytavan kannalta niin 

ongelmallinen kuin jälkimmäinen erimielisyyden muoto. Tilanne on erityisen 

vaikea, mikäli osapuolten poliittiset valmiudet eivät ole tasaveroiset. 

 

Bohman ei kuitenkaan ole valmis kieltämään yhteisymmärryksen mahdollisuutta. 

Hän ei hyväksy sitä, että konsensus voisi olla välttämätön poliittiselle oikeudenmu-

kaisuuskäsitykselle kompleksisissa moderneissa yhteiskunnissa. Hän puoltaa 

deliberatiivisen järkeilyn dynaamisuutta ja moninaisuutta – jopa yhteisymmärryksen 

tulisi olla moninaista. Tällainen moninainen käsitys järkeilyn luonteesta ei sovi 

yhteen edellä kuvatun yksimielisyyttä korostavan konsensuksen idean kanssa. Toki 

Bohmankin puoltaa jonkinlaista yleistä yhteisymmärrystä kollektiivisesta 

ongelmanratkaisusta empiirisellä tasolla deliberaation edellytyksenä. Hän kuitenkin 

korostaa Margaret Gilbertin (1989, 17–18) tapaan, että ihmiset voivat osallistua 
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päätöksentekoprosessiin eri syistä eikä yhteisymmärrystä tarvita välttämättä edes 

empiirisesti deliberaation edellytyksenä. (Bohman 1996, 73–90.) 

 

Bohmanin mukaan Habermasin käsitys julkisesta järkeilystä, johon Benhabib ja 

Cohenkin nojautuvat, on kaiken kaikkiaan turhan vaativa ja erottaa konsensuksen 

kompromissiratkaisusta moninaisuuden kustannuksella. Bohman kiinnittää huomiota 

nimenomaan yhteisymmärryksen laatuun. Hän tekee erottelun singulaarisen ja 

moninaisen yhteisymmärryksen välillä. Näistä Habermasin kanta edustaa 

ensimmäistä, koska Habermas edellyttää, että keskustelijat lähestyvät toisiaan ja 

päätyvät konsensukseen lopulta samoista syistä – eivätkä ole yhtä mieltä, mutta vain 

eri syistä. Bohmanin mielestä yhteisymmärrys pitäisikin tulkita moninaisemmin. 

Toimijat voivat saavuttaa yhteisymmärryksen erilaisista syistä, ilman puolueetonta 

yksityiset näkökulmat ylittävää konsensusta. Bohman korostaakin, että kompromissi 

tulisi ottaa paremmin huomioon mahdollisena ratkaisuna deliberatiivisessa 

demokratiakäsityksessä. Vakavat erimielisyydet voidaan Bohmanin mukaan 

ratkaista vain järkevillä hänen moraalisiksi kutsumillaan kompromisseilla. Tällaiset 

moraaliset kompromissit eivät vastaa väliaikaista kompromissia (modus vivendi), 

joka ei varsinaisesti tyydytä ketään. Kompromissi, jota Bohman kannattaa, ei ole 

mukautumista tai myönnytysten tekoa vastoin omia vakaumuksia. Tinkiminen tai 

kaupankäynti ei vakavien moraalisten erimielisyyksien kohdalla tule kysymykseen, 

sillä jos osanottajat kykenisivät luopumaan periaatteistaan, he olisivat jo tehneet 

niin, eikä vakavia erimielisyyksiä olisi edes päässyt syntymään. (Bohman 1996, 83–

90.) 

 

Moraalinen kompromissi tarkoittaa Bohmanin teoriassa heikkoa pluraalia 

yhteisymmärrystä, joka voidaan saavuttaa ainoastaan deliberatiivisen prosessin 

myötä. Vain deliberatiivisten ehtojen luonnehtiman keskustelun avulla saavutetut 

ratkaisut voivat olla moraalisia kompromisseja eivätkä pakottamista. Moraalisissa 

kompromisseissa kiistan osapuolet modifioivat omia käsityksiään, niin että muut 

voisivat ymmärtää näkemyksiin liittyvät moraaliset arvot ja käsitykset sekä näihin 

liittyvän laajemman viitekehyksen. Kun eri osapuolten näkemykset ovat muillekin 

ymmärrettävissä, deliberaatiota jatketaan. Vakavien erimielisyyksien yhteydessä, 

kun osapuolet ovat erimieltä ylipäätään proseduraalisista julkista järkeilyä 

luonnehtivista käsityksistä, tarvitaan deliberaatiota ja dialogia nimenomaan 
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deliberaation toimintakehyksistä. Keskustelijoiden ei kuitenkaan Bohmanin mukaan 

tarvitse päätyä jaettuun viitekehykseen kuten Habermas taas edellyttää, vaan 

viitekehyksien moninaisuus säilyy taaten moninaisuuden, ja osapuolet voivat 

hyväksyä ratkaisut tarvittaessa omasta (tai todennäköisesti deliberaation myötä 

hieman muuttuneesta) viitekehyksestään käsin. Bohmanin käsitykseen liittyy 

näkemys, että yhteiskunnissa on erilaisia moraalisia viitekehyksiä, jolloin 

moraalisesti haasteellisten konfliktien kohdalla on ensin pyrittävä ymmärtämään 

toisten viitekehyksiä ja sen jälkeen vasta keskustelemaan erimielisyyksien 

ratkaisemisesta. (Bohman 1996, 89–94.) Bohman ei siis sitoudu vahvaan 

yhteismitattomuuteen, vaikka pitääkin habermasilaisen konsensuksen edellyttämää 

moraalisten näkemysten ylittämistä liian vahvana vaateena. 

 

Benhabib kiistää osittain väitteen moraalisten konfliktien ongelmallisuudesta. 

Benhabibin mukaan suurin osa demokraattisesta dialogista ei koske asioita, joista 

emme voi päästä yhteisymmärrykseen. Hänen mukaansa tällaisia yhteismitattomia 

kiistoja, jossa osapuolten episteemiset taustakäsitykset – kuten vaikkapa 

darwinisteilla ja kreationisteilla – ovat niin erilaiset, ettei niistä voida päästä 

yhteisymmärrykseen, on vain pieni osa keskusteltavista kysymyksistä. Demokraatti-

sesta päätöksenteosta pääosa koskee sellaisia kysymyksiä, joista päätöksentekijät 

ovat aluksi eri mieltä ja joista heidän uskomuksensa saattavat olla hyvinkin eriäviä, 

mutta joista voidaan kuitenkin keskustelun avulla päästä yhteisymmärrykseen. 

Benhabib toteaa, ettei kuitenkaan voida tietää, kuinka syviä nämä erimielisyydet 

ovat, ennen kuin niistä on keskusteltu. Toisaalta Benhabib on myös valmis 

myöntämään, että ratkeamattomien poliittisten tai epistemologisten erimielisyyksien 

yhteydessä voidaan joskus käyttää ratkaisuna moraalisia kompromisseja. (Benhabib 

2002, 21, 136.) 

 

Väite moraalisten konfliktien määrällisestä vähäisyydestä edellyttäisi empiiristä 

tutkimusta, mutta vaikka näitä kysymyksiä olisikin vain murto-osa keskusteltavista 

kysymyksistä saattavat juuri tällaiset kysymykset, joissa eri näkemysten 

taustaoletukset ja episteemiset ennakkokäsitykset ovat hyvin erilaiset, olla 

vähälukuisuudestaan huolimatta hyvin merkittäviä. (Vaikka näitä asioita, joista 

yhteisymmärrystä ei voida saavuttaa, olisikin määrällisesti vain vähän, ei niitä tulisi 

nähdäkseni sillä perusteella luokitella merkityksettömiksi. Lisäksi, kuten Young 
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huomauttaa, epäoikeudenmukaisuuden kokemus lähes mitättömänkin asian 

yhteydessä voi kasvattaa kysymyksen merkityksen jopa suhteettoman suureksi.) 

Toisaalta konkreettiset päätökset koskevat usein partikulaarisissa tilanteissa tehtäviä 

päätöksiä, joissa jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen pääseminen on todennäköisesti 

helpompaa kuin yleisemmistä periaatteellisista kysymyksistä. (Young 2000, 29, 43–

44.) 

 

3.2 Konsensus keskustelua rajoittavana päämääränä 

Young pitää konsensuksen tavoittelua ongelmallisena, vaikka hän myöntääkin, että 

pyrkimys löytää yhteinen ratkaisu on toisaalta oleellinen osa merkityksellistä 

järkevää keskustelua. Young luonnehtii deliberatiivisen prosessin osallistujilta 

edellyttämää toisiin suuntautuvaa avointa asennetta ja valmiutta tarvittaessa muuttaa 

näkemystään järkevyytenä. Avoimuus ja perusteltavuus kuvaavat siis osallistujien 

dispositioita kuunnella ja kunnioittaa muita osallistujia sekä pyrkiä ymmärtämään 

näiden esittämiä näkemyksiä. Järkevät ihmiset ottavat osaa keskusteluun avoimin 

mielin tavoitteenaan ratkaista yhteisiä ongelmia. Young toteaa, että "järkevillä 

ihmisillä on usein villejäkin ideoita; mikä tekee heistä järkeviä, on halu kuunnella 

muita, jotka puolestaan haluavat selittää heille, miksi nuo ideat ovat epäkorrekteja 

tai sopimattomia." Hän jatkaa vielä, että koska järkevätkin ihmiset ovat usein 

erimielisiä ehdotusten rationaalisuudesta tai irrationaalisuudesta, on liian nopea 

päätösten teko usein merkki kohtuuttomuudesta (unreasonableness). Käytännössä 

asioista ei kuitenkaan useinkaan päästä sopuun, jolloin on oltava muita keinoja tehdä 

päätöksiä sekä huomioida jollain tapaa erimielisyys. Young myös esittää edelleen 

käytäntöön vedoten, että erimielisyyden yhteydessä päätökset tulisi mahdollisuuksi-

en mukaan ottaa tarvittaessa uudelleen käsittelyyn, koska erimielisyys saattaa saada 

osallistujat pohtimaan kysymystä tarkemmin ja ehkä oivaltamaan myöhemmin jotain 

uutta joko muiden näkemyksistä tai omasta kannastaan. (Young 2000, 24–25, 43–

44.) 

 

Myös Ian Shapiro pitää konsensukseen sitoutumista ongelmallisena. Shapiron 

mukaan voimakkaammassa asemassa olevien – piilevän tai näkyvän – vallankäytön 

estämiseksi nimenomaan vallankäytölle alttiiden mahdollisuuksia vedota muihin tai 

viivyttää päätöksentekoa, valittaa päätöksistä tai äärimmäisissä tapauksissa jopa 
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estää vetollaan päätöksen voimaantulo tulisi vahvistaa. (Shapiro 1999; 2003, 3–5.) 

Toisaalta Benhabib ja Cohen kuitenkin korostavat, että deliberatiivisen ihanteen 

mukaan päätökset edellyttävät kaikkien vapaaehtoista hyväksyntää ollakseen 

legitiimejä. (Benhabib 1996b, 79.) 

 

Youngin mukaan nimenomaan konsensuksen tavoittelu on edellisessä luvussa 

käsiteltyjen seikkojen ohella keskeinen piirre, joka tekee deliberatiivisesta 

demokratiakäsityksestä ulkopuolelleen sulkevan epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa. 

Mikäli kaikkien jakamien perusteiden myötä saavutettava yhteisymmärrys parhaasta 

ratkaisusta nähdään deliberatiivista prosessia määrittävänä tekijänä, saattaa tämä 

rajoittaa keskusteltavien aiheiden kirjoa. Young lähtee kritiikissään liikkeelle 

deskriptiivisestä väitteestä, jonka mukaan konflikti ja erimielisyydet ovat tavallisia 

asiaintiloja jopa avoimessa ja järkevässä deliberatiivisessa prosessissa. Tämä ei 

kuitenkaan Younginkaan näkökulmasta sulje pois sitä, että merkityksellistä 

demokraattista keskustelua voidaan luonnehtia yhteisymmärryksen tavoittelun 

kautta. Young arvelee, että mikäli sitoudumme konsensuksen tavoitteluun, niin 

hankalammat ja jo ennakolta ristiriitaisiksi ja hankaliksi tiedetyt aiheet saatettaisiin 

sulkea kokonaan keskustelun ulkopuolelle – varsinkin jos jo ennalta voidaan olettaa, 

ettei niistä ole löydettävissä yhteisymmärrystä. Nimenomaan tällaiset ongelmalli-

simmat kysymykset saattavat Youngin mukaan liittyä joko sellaisiin kysymyksiin, 

joihin liittyy merkittäviä epäoikeudenmukaisuuksia, jolloin niiden oikaiseminen 

vaatisi toisilta huomattavan paljon, tai sitten sellaisiin kysymyksiin, joista eri 

ryhmillä on hyvin voimakkaasti eriäviä näkemyksiä. Tällöin olisikin keskeisempää 

Youngin mielestä kyetä ymmärtämään niitä syitä, joista konflikti juontaa juurensa 

kuin kyetä ylittämään ristiriidat. (Young 2000, 44.) 

 

Poliittinen tasa-arvo edellyttää suopeaa tulkintaa: toisten näkemysten ymmärtämistä 

parhain päin. Erilaiset ennakkoluulot voivat kuitenkin vaikuttaa myös siihen, miten 

erilaisia perusteluja tulkitaan, tai esimerkiksi siihen, kuinka suopeasti eri 

näkemysten esittäjien kantoja arvioidaan ylipäätään. Jos toisten vaatimukset 

vaikuttavat lähtökohtaisesti järjettömiltä, voi niiden suopea tulkitseminen 

mahdollisimman järkeviksi kannanotoiksi olla hankalampaa, kuin jos jo 

lähtökohtaisesti noihin vaateisiin suhtauduttaisiin hyväksyvämmin. Phillips korostaa 

suopeuden vaikeutta erityisesti tilanteessa, jossa toisten näkemyksen ymmärtäminen 
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kuluttaisi radikaalisti omia resursseja. Käytännössä resurssien satsaaminen johonkin, 

on (ainakin useimmiten) pois muihin asioihin käytettävissä olevista resursseista. 

Työntekijöidenpalkkojen noustessa yrittäjien voitot pienenevät, ja naisten tullessa 

tasa-arvoisemmiksi miesten etuoikeudet hupenevat. (Phillips 1999, 116–121.) 

 

Myös Jane Mansbridge kritisoi Cohenin painottamaa konsensusta deliberatiivisen 

päätöksenteon legitimiteetin kriteerinä. Mansbridge arvioi Youngin tapaan, että 

deliberatiivinen prosessi saattaa pikemminkin osoittaa osallistujien näkemysten 

olevan perustavalla tavalla ristiriitaisia. Cohenin tavoittelema konsensusihanne 

saattaa jopa estää näkemästä, että deliberatiivisella prosessilla saattaa ristiriitaisuuk-

sia paljastaessaankin olla positiivisia seurauksia.  Mansbridgen mielestä 

normatiivisesti legitimoidun deliberaation tavoitteena ei tulisi olla vain konsensus 

vaan myös konfliktien selkiyttäminen ja jopa konfliktin kärjistäminen joissain 

tapauksissa. Jos taas painotetaan vain konsensuksen saavuttamista, saattaa tämä jopa 

estää keskustelijoita näkemästä tilanteen todellista luonnetta ja keskeisiä ongelmia. 

Mansbridge kuitenkin korostaa deliberaation erityisyyttä nimenomaan menettelyta-

pana, joka auttaa päätöksentekoon osallistuvia artikuloimaan paremmin sekä omat 

näkemyksensä että keskinäiset ristiriitansa. (Mansbridge 1999, 226–227.) 

 

Konsensuksella saattaa vain ideaalisena tavoitteenakin olla ongelmallisia 

vaikutuksia. Konsensus päätöksenteon tavoitteena voi esimerkiksi tehdä 

toisinajattelusta ja asioiden kyseenalaistamisesta yhä haastavampaa ja vaativampaa. 

Kuten kirjailija Susan Sontag pohdiskelee sosiaalista yhdenmukaisuuden painetta 

käsittelevässä esseessään Solidaarisuuden kova hinta:  

Olemme kaikki tavallaan asevelvollisia. Meidän on vaikea astua ruo-
dusta: pelkäämme muiden paheksuvan ja syrjivän meitä, jos käsityk-
semme on erilainen kuin suuren enemmistön. […] Ei ole helppoa 
kulkea eri tahtia heimonsa kanssa ja astua maailmaan, joka on henkises-
ti suurempi mutta pääluvultaan pienempi – ellei ole luonnostaan toisin-
ajattelija ja ulkopuolinen. 

 

Vastaavaan jo puhetapojen tasolla ilmenevään yhdenmukaisuuden pakottavaan 

voimaan kiinnittää huomiota myös Nancy Fraser, joka Mansbridgeen viitaten nostaa 

esiin angloamerikkalaisissa akateemisissakin keskusteluissa yksikön ensimmäisen 

persoonamuodon "minä" sijasta yleisesti käytetyn monikon ensimmäisen 
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persoonamuodon "meidän" ongelmallisuuden ja poliittisen retorisuuden31. Tällainen 

puhetapa sisältää implisiittisen väitteen, että olisi olemassa jokin "me", joka on yhtä 

mieltä käsitellystä asiasta. (Fraser 1992, 118–120.)  
 

Toisaalta jos julkisessa keskusteluprosessissa ei edes alun alkaenkaan koeteta 

saavuttaa yhteisymmärrystä, saattaa keskustelijoiden motivoiminen mahdollisesti 

pitkälliseenkin päätöksentekoprosessiin olla ongelmallista. Vaikka konsensuksen 

tavoittelu rajoittaa Youngin mukaan deliberatiivista prosessia, eikä hän siksi 

hyväksy sitä välttämättömäksi tavoitteeksi, on keskustelijoiden hänen mielestään 

kuitenkin lähtökohtaisesti pyrittävä löytämään jokin yhteinen ratkaisu, jotta olisi 

edes ylipäätään mielekästä yrittää ymmärtää toisten käsityksiä, ja vastaavasti pyrkiä 

esittämään omat näkemyksensä mahdollisimman ymmärrettävästi. (Young 2000, 

24–25, 42–43.) 

 

3.3 Radikaali yhteismitattomuus ja ymmärtäminen 

3.3.1 Agonistinen demokratiakäsitys ja konfliktit 

Radikaalimpaa erilaisuutta ja yhteismitattomuutta puoltavat agonistisen demokratian 

kannattajat, kuten Mouffe, Honig ja Pulkkinen, pitävät erilaisuutta väistämättömänä 

ja erilaisuuden ylittämistä mahdottomana. Agonistisen lähestymistavan puitteissa 

yhteiskunta ymmärretään pysyvästi erimielisyyden tilassa olevana ja poliittinen 

prosessi erilaisten näkemysten välisenä kamppailuna, jossa konsensusta ei pidetä 

edes lopullisena päämääränä (Pulkkinen 1998, 81–82). Tarkastelen seuraavaksi 

agonistisen demokratiakäsityksen puoltajien konsensus-ideaalia kohtaan esittämiä 

kriittisiä näkökulmia pääasiassa Mouffen tekstien kautta. Youngkin on kutsunut 

itseään agonistisen käsityksen kannattajaksi (2000, 49–50), mutta kuten myös John 

Dryzek (pian ilmestyvä) huomioi, Youngia voidaan pikemminkin pitää agonistissä-

vytteisen deliberatiivisen käsityksen puolustajana kuin deliberatiivisen käsityksen 

täysverisenä konfliktiteoreettisena kriitikkona. 

 

                                                 
31 "Me"–puhetapa on ylipäätään huomattavasti yleisempi englanninkielisessä kirjallisuudessa. 
Suomenkielisessä kirjallisuudessa on tyypillisempää pitäytyä passiivin käyttöön, joka sekään ei tosin 
ole ongelmatonta. 
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Kuten Mouffe asian muotoilee, agonistisessa demokratiakäsityksessä tavoitteena on 

muokata poliittisesti vastakkaisia näkemyksiä kannattavien välisten suhteiden laatua 

paremmin demokratian kanssa yhteensopiviksi – antagonismista agonismiksi. Hänen 

mielestään oleellista olisi muuttaa eri osapuolten asennoitumista niin, että 

vastapuolen edustajia ei nähtäisi vihollisina vaan legitiimeinä vastustajina, joiden 

näkemyksistä voidaan olla eri mieltä, mutta joiden oikeutta puolustaa omia 

näkemyksiään ei silti kyseenalaisteta. Vastakkaisten näkemysten edustajat jakavat 

keskenään samat eettis-poliittiset periaatteet, vapauden ja tasa-arvon, vaikka ovatkin 

erimieltä niiden soveltamisesta ja merkityksestä. Konfliktiteoreettisissa lähestymis-

tavoissa poliittiset päätökset nähdäänkin aina jonkin asteisina kompromisseina, jotka 

eivät ole rationaalisesti ratkaistavissa, joskin keskustelun myötä erilaiset käsitykset 

voivat olla paremmin huomioituina päätöksissä. (Mouffe 1999, 755–756; 2000, 98–

104; Vrt. Honig 1996; Pulkkinen 1998).  

 

Deliberatiivisen demokratiakäsityksen puitteissa ei pystytä Mouffen mukaan 

huomioimaan arvojen moninaisuuden aiheuttamaa antagonismia ja sen ennalta 

ennustamatonta luonnetta. Tästä syystä deliberatiivisen käsityksen kannattajilta jää 

havaitsematta poliittisuuden erityisluonne, jonka havaitseminen olisi kuitenkin 

keskeistä demokratiateorialle ja jopa mahdollisesti modernin demokratian suurin 

voimavara. Mouffe ei myöskään hyväksy Benhabibin tapaa jakaa erilaiset 

keskustelut moraalisiin ja strategisiin tai menetelmällisiin ja sisällöllisiin 

päätöksentekotapoihin, vaan on sitä mieltä, että kaikki keskustelut koostuvat 

monenlaisista toisiinsa kietoutuvista elementeistä, jotka eivät ole erotettavissa. 

Mouffe myös korostaa, että menetelmälliset käsitykset väistämättä sisältävät myös 

sisällöllisiä sitoumuksia joihinkin arvostelmiin. Hän toteaa, että "jokainen poliittinen 

järjestelmä on hegemonian ilmentymä". (Mouffe 1999, 749–753; 2000, 98–104.) 

 

Mouffe pitää deliberatiivista käsitystä ideaalisesta diskurssista ongelmallisena. 

Hänestä rajoittamaton ja vapaa julkinen keskustelu on mahdotonta ja hän korostaa 

vallan ulottuvuutta sosiaalisiin suhteisiin ja poliittiseen prosessiin vaikuttavana 

tekijänä. Hänen mukaansa habermasilainen deliberatiivinen lähestymistapa 

virheellisesti postuloi ideaalin julkisuuden, josta valtasuhteet on häivytetty ja jossa 

kuvitellaan, että rationaalinen konsensus voitaisiin saavuttaa poliittisesti tasa-

arvoisten kansalaisten välisessä keskustelu- ja harkintaprosessissa perusteltujen 
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argumenttien myötä. Mouffe toteaa Wittgensteiniin tukeutuen, että vaikka ensin 

esitettäisiinkin perusteltuja argumentteja, niin perusteltujen argumenttien jälkeen 

alkaa suostuttelu (persuasion). Suostuttelu puolestaan on altis valtasuhteiden 

vaikutuksille. (Mouffe 1999, 750–752; 2000, 98–104.)  

 

Mouffe kiinnittää kriittistä huomiota nimenomaan deliberatiiviseen konsensuksen 

ideaan. Konsensuksen saavuttaminen on Mouffen mukaan useimmiten mahdotonta 

ja saattaa pyrkimyksenä jopa vaarantaa demokraattiset instituutiot. Youngin tapaan 

hän on sitä mieltä, että konsensusihanne sulkee ristiriitojen artikuloinnin 

demokraattisen deliberaation ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan Mouffen mukaan 

poista olemassa olevia ristiriitoja, vaan ne purkautuvat muita reittejä. Hän toteaa, 

että vain sellaiset näkemykset, jotka tulkitsevat erilaisuuden olemassaolon ehdoksi, 

voivat ottaa sen huomioon soveliaalla tavalla radikaalisti demokraattisessa mielessä. 

Mouffen mukaan useimmat tavat pyrkiä ylittämään erilaisuus demokraattisessa 

prosessissa itse asiassa yrittävät tehdä erilaisuudesta merkityksetöntä. Hän väittää, 

että erilaisuus voidaan ylittää vain sulkemalla jotkut päätöksenteon ulkopuolelle. 

(Mouffe 1996, 246–247; 1999, 755; 2000, 98–104).  

 

Myös Franklin Ankersmitin mukaan konsensuskäsitystä painotettaessa valtaa 

pitävällä ryhmällä on käytännössä mahdollisuus päättää asioista painostamalla ja 

muiden pitää sopeutua tähän näkemykseen, koska eriäville mielipiteille ei ole tilaa 

tai niiden koetaan kyseenalaistavan yhteisön yhtenäisyyttä. Sen sijaan, kun 

hyväksytään konfliktien olemassaolo ja ylittämättömyys, eri näkemyksiä 

kannattavien on sopeuduttava tekemään kompromisseja.  (Ankersmit 2002, 142–

144, 163–170.) 

 

Agonistien ohella myös Ian Shapiro kritisoi deliberatiivista käsitystä puoltavia 

teoreetikkoja siitä, että nämä jättävät liian vähälle huomiolle vallan ulottuvuuden. 

Shapiron mielestä valtatematiikka on oudolla tavalla kadonnut lähes täysin viime 

vuosina demokratiakeskustelusta deliberaatiota koskevan keskustelun myötä. Hän 

itse pitää merkittävämpänä erilaisuuden ja demokratiankin kannalta heikompaa 

yhteistä hyvää, jolla hän viittaa yksilön suojelemiseen enemmistön dominoivaa 

valtaa vastaan machiavellilaisin republikaanisin keinoin eikä niinkään yhteisen 

ratkaisun tavoittelua Rousseaun hengessä. Shapiro korostaa, että erilaiset 
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valtasuhteet liittyvät oleellisena elementtinä kaikkeen inhimilliseen toimintaan, 

mutta toisaalta kaikkea inhimillistä toimintaa ei silti voida palauttaa vain 

valtasuhteisiin. Shapiron mielestä demokraattista päätöksentekoa pohdittaessa olisi 

oleellista kiinnittää huomiota nimenomaan valtaa koskeviin kysymyksiin. (Shapiro 

1999; 2003, 35–49; ks. myös Pettit 1997)  

 

3.3.2 Erilaiset ymmärtämisen tavat 

Benhabib kritisoi näkemystä radikaalista yhteismitattomuudesta epäkoherenttina 

filosofisena kantana. Varsinaisesti hän määrittelee tällaisen kannan edustajaksi 

Lyotardin, mutta hänen mukaansa myös Bohman, Valadez ja Young sitoutuvat 

turhan vahvaan yhteismitattomuuteen. Benhabibin mukaan radikaali yhteismitatto-

muus ei kuitenkaan ole kestävä kanta. Tätä väitettään hän perustelee sillä, että mikäli 

kielelliset tai käsitteelliset viitekehykset, kuten vaikkapa jokin kieli tai uskomusjär-

jestelmä, olisivat radikaalisti yhteismitattomia, ei toisista viitekehyksistä voitaisi 

Benhabibin mukaan olla tietoisia. Kyky kuvailla erilaisia viitekehyksiä viitekehyksi-

nä edellyttää, että on mahdollista identifioida tiettyjä toisten viitekehysten piirteitä, 

jotka ovat riittävän samankaltaisia kuvailijan oman viitekehyksen kanssa ja siten 

ylipäätään tunnistettavissa käsitteellisiksi tai kielellisiksi piirteiksi. Benhabib väittää, 

että jos radikaali kielellinen yhteismitattomuus olisi totta, ei olisi mahdollista edes 

tunnistaa vieraita äännähtelyjä kielellisiksi ilmauksiksi. Jos kulttuurit taas olisivat 

radikaalisti yhteismitattomia, ei Benhabibin mielestä olisi mahdollista vastaavasti 

tunnistaa erilaisia aktiviteetteja merkityksellisiksi tai järkeenkäyviksi toiminnoiksi. 

Benhabibin mukaan myös ihmisten monipuolinen kyky tunnistaa ja erottaa erilaisia 

kielellisiä kommunikaatiotapoja ja -sävyjä vitsailusta ironiaan, mainonnasta 

tiedottamiseen ja tuomitsemisesta opettamiseen tukee oletusta, ettei teesi radikaalista 

yhteismitattomuudesta päde. (Benhabib 2002, 21, 27–31.) Tämä Benhabibin 

argumentti ei itse asiassa kuitenkaan selitä, miten erilaiset toisten viitekehysten 

piirteet tai ilmaisut kyetään yhdistämään johonkin tiettyyn merkitykseen. 

 

Ymmärtämistä voidaan tarkastella Jorge Valadezin (2001, 91–92) kääntämisen ja 

tutuksi tulemisen välillä tekemän erottelun kautta, johon myös Benhabib (2002, 137–

138) viittaa. Ymmärtäminen voidaan käsittää ensinnäkin kääntämisenä (understan-

ding through translation) Donald Davidsonin niin kutsutun radikaalitulkinnan 
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tapaan. Davidsonin teoriassa keskeisenä ongelmana on merkityksen ja uskomusjär-

jestelmien yhteen kietoutuneisuus. Davidsonin mukaan "emme voi päätellä, mikä 

uskomus on, jos emme tunne merkitystä eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia 

selvittää merkitystä, jos emme tunne uskomusta.32" Tästä uskomusjärjestelmän ja 

merkityksen muodostamasta kehästä pääseminen edellyttää, että lähdetään liikkeelle 

niistä lauseista, joita vieraan uskomusjärjestelmän kannattaja itse pitää tosina, 

samalla suopeasti olettaen, että tällä on rationaalinen koherentti uskomusjärjestelmä, 

jonka kautta lauseet saavat merkityksensä. Davidsonin mukaan uskomusten 

tunnistaminen ja kuvaaminen on mahdollista vain kyseisen uskomussysteemin 

puitteissa. Tulkitsija voi ymmärtää esimerkiksi toisen erimielisyyttä vasta, kun hän 

tuntee riittävästi toisen uskomussysteemiä. (Davidson 1984; Ks. myös Valadez 

2001, 89–93.) 

 

Valadez itse puoltaa ymmärtämistä tutuksi tulemisena (understanding through 

familization). Kun pyritään ymmärtämään toisia, jotka kannattavat itselle täysin 

vieraita näkemyksiä, ei niitä niinkään davidsonilaisittain käännetä joidenkin 

yhteisten käsitteiden kautta vaan pikemminkin antropologien tapaan pyritään 

vähitellen tulemaan yhä tutummiksi heidän kielenkäyttönsä kanssa tarkkailemalla ja 

tekemällä huomioita heidän käyttämästään viitekehyksestä. Tällä tavoin on 

vähitellen mahdollista tulla yhä tutummaksi ja tutummaksi sekä ymmärtää toisten 

tapaa käyttää kieltä ja reagoida erilaisiin tilanteisiin, kunnes viimein usein pitkällisen 

tutustumisen ja omistautumisen jälkeen voidaan saavuttaa piste, jossa on mahdollista 

"nähdä maailma heidän perspektiivistään." Valadezin mukaan olisi kuitenkin 

virheellistä väittää, että tutuksi tultuaankaan voisi kääntää toista maailmankatsomus-

ta omansa kanssa yhteismitalliseksi. Pikemminkin tutuksi tulemista voidaan kuvata 

oman kognitiivisten ja joissain tapauksissa myös affektiivisten kykyjen avartumise-

na. (Valadez 2001, 91–92.)  

 

Ymmärtämistä tutuksi tulemisenkin kautta rajoittaa (tai ainakin hidastaa) tarkkailijan 

oma kognitiivinen viitekehys sekä havainnointi- ja kuvittelukyky. Merkityssisällöl-

tään vieraimmat käsitykset ovat hankalimpia ymmärtää. Vieraita kulttuureja, 

uskomuksia tai käyttäytymismalleja tarkkailtaessa on tulkittava ja tarkkailtava 

                                                 
32 "[W]e cannot infer the belief without knowing the meaning, and have no chance of inferring the 
meaning without the belief." Davidson 1984, 142. 
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asioita, jotka eivät välttämättä ole ymmärrettävissä tarkkailijan omien normaalien 

viitekehysten puitteissa. Vieraiden käsitysten oivaltaminen voi kuitenkin avata 

täysin uusia näkökulmia. Peter Winch kuvailee uusien näkökulmien avartavuutta 

seuraavasti:  

"Vieraiden kulttuurien tutkimiseen liittyvä oppimisen käsite liittyy lä-
heisesti viisauden käsitteeseen. Emme kohtaa pelkästään erilaisia tek-
niikkoja, vaan uusia hyvän ja pahan mahdollisuuksia, joiden kautta 
ihminen voi kohdata elämänsä.33" (Winch 1970, 106; ks. myös Kannis-
to 2002, 343.) 

 

Benhabib korostaa, ettei Valadezin tekemää jaottelua kääntämisen ja tutuksi 

tulemisen välillä voida pitää mitenkään selvärajaisena, vaan kääntäminen ja tutuksi 

tuleminen ymmärtämisen tapoina ovat monilta osin päällekkäisiä ja toisiinsa 

limittyviä, eivätkä niinkään toisiaan poissulkevia. Tällainen erottelu voi kuitenkin 

hänen mielestään auttaa käsittämään, että vaikka toisten näkemykset olisivat 

hyvinkin poikkeavia, on siitä huolimatta mahdollista yrittää keskustelemalla ja 

tarkkailemalla tulla tutuksi ja ymmärtää hyvinkin erilaisia näkökulmia. (Benhabib 

2002, 137–138.) 

 

Benhabib painottaa, että kaiken ymmärtämisen tulee lähteä liikkeelle metodologises-

ta ja moraalisesta imperatiivista pyrkiä rekonstruoimaan merkitys sellaisena kuin se 

ilmenee niille, joita yritetään ymmärtää. Tällaisessa tulkintaprosessissa ymmärtä-

mään pyrkivän oma viitekehys kohtaa toisen uskomusjärjestelmän ja Benhabibin 

mukaan näiden kahden uskomusjärjestelmän välille syntyy (välillä hedelmällinen ja 

joskus jopa sotaisa) dialogi. Benhabib käsittääkin ymmärrysprosessin jossain määrin 

gadamerlaisena vähitellen tapahtuvana, uutta luovana uskomusten horisonttien 

yhteensulautumisena, sekoittumisena ja yhdistymisenä (Horizontverschmelzung). 

Samalla hän huomioi myös, että kaikkein onnistuneimmat hermeneuttiset, 

ymmärtämiseen tähtäävät keskustelut ovat haasteellisuudessaan jossain määrin 

epämukavia vastavuoroisia kyseenalaistamis- ja oppimisprosesseja.34 (Benhabib 

2002, 34–35, 137–138; ks. myös Gadamer 1989.)  

 

                                                 
33 Suomennos Heikki Kannisto 
34 Ymmärtämisen osalta habermasilaisten näkemysten voidaan nähdä edustavan kriittistä 
hermeneutiikkaa. Kuten Heikki Kannisto (2002, 317) muotoilee, hermeneutiikka filosofisena 
suuntauksena pohtii kysymystä: "Mitä on ymmärtäminen ja miten se voidaan saavuttaa?" 
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3.3.3 Yhteismitallisuuden hämärärajaisuus 

Vaikka Benhabibin radikaalin yhteismitattomuuden kritiikki purisikin, niin kaikkien 

erilaisten näkemysten ymmärtäminen voi parhaimmillaankin olla vain fiktiivinen 

raja-arvo. John Broome (1997) pohtii, onko yhteismitattomuus hämärärajaista 

(vague). Klassinen esimerkki hämärärajaisuudesta on ero kahden värin välillä. 

Tarkasteltaessa vaikkapa oranssin ja punaisen välistä väriskaalaa hyvin hienosyises-

ti, ei voida selvästi sanoa, milloin väri lakkaa olemasta punainen ja muuttuu 

oranssiksi. Voidaan sanoa, että jokin sävy skaalalla on punaisempi kuin jokin toinen 

muttei selkeästi osoittaa kohtaa, jossa väri vaihtuu vaan pikemminkin värinvaihdos 

tuolla skaalalla on hämärärajainen. Nähdäkseni yhteismitattomuudessa on kyse 

hämärärajaisuudesta sikäli, että vaikka ei voitaisikaan olla radikaalisti yhteismitat-

tomia, niin ei myöskään voida määritellä selkeästi, kuinka yhteismitallisia eri 

näkemykset ovat. Toista voidaan ymmärtää ensin huonommin ja sitten yhä 

paremmin ja paremmin, muttei tarkasti määritellä, kuinka yhteismitallisesti voidaan 

kuvailla toisen uskomusjärjestelmän ilmaisuja oman uskomusjärjestelmän puitteissa. 

Useimmiten eri elementit myös vaihtelevat niin, että on mahdollista joiltain osin 

ymmärtää paremmin ja toisilta osin huonommin. (Vrt. Benhabib 2002, 36–42.) 

 

Benhabib ei väitäkään, että yhteismitallisuus olisi totaalista. Hän huomioi erilaiset 

yhteismitattomuuden kokemukset osana kommunikaatiota, tilanteet, joissa on 

todettava, ettei todellakaan ymmärrä, mitä toinen tarkoittaa. Yhteismitattomuuteen 

löytyy kuitenkin Benhabibin mukaan yleensä ratkaisu, kun keskustelua ja 

kanssakäymistä jatketaan. Hän pitää ymmärtämistä paitsi kommunikaation kannalta 

tärkeänä, niin samalla myös moraalisena ja poliittisena tekona. Kommunikaatiokat-

kokset kun ovat Benhabibin mukaan omiaan aiheuttamaan eripuraa. Kun 

yhteismitattomuus saadaan selvitettyä, tämä puolestaan laventaa kummankin 

osapuolen ymmärryskykyjen horisonttia. (Benhabib 2002, 31, 142–146.) 

 

Toisaalta ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat kaksi eri asiaa. Vaikka perusteet 

olisivat ymmärrettäviä, ei tämä johda välttämättä niiden hyväksymiseen – ja 

vastaavasti on mahdollista myös suhtautua hyväksyvästi ymmärtämättä. Perusteiden 

hyvyyttä arvotetaan pitkälti kunkin omista arvotuksista ja ennakkoluuloista käsin, 

jolloin suopea tulkinta ja tasavertaisen mahdollisuuden antaminen toisten perusteille 

on lähtökohtaisesti haasteellista. Kuten John Dryzek (pian ilmestyvä) toteaa, 
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sosiaalisten suhteiden ja kielellisten ilmausten luonne on ylipäätään sellainen, että 

tasavertainen harkinta omien ja toisten näkemysten välillä tulee aina olemaan 

vaikeaa. Tulkinta tapahtuu aina lähtökohtaisesti omasta viitekehyksestä käsin. 

Valadez kuitenkin painottaa, että ymmärtäminen voi ainoastaan vähentää poliittisen 

vaikutusvallan epätasapainoa, muttei kuitenkaan eliminoida sitä (Valadez 2001, 

101).  

 

Young, Valadez ja Bohman kritisoivat konsensusihannetta empiirisen epätasa-

arvoisuuden näkökulmasta. Benhabib ei radikaalia yhteismitattomuutta koskevassa 

argumentaatiossaan huomioi, että korostaessaan erilaisuutta sekä poliittisen tasa-

arvon ja ymmärtämisen haasteellisuutta Bohman, Valadez ja Young painottavat 

nimenomaan poliittisten valtasuhteiden asymmetrian, perusteiden hyväksymisen ja 

näkemysten yhteismitattomuuden yhteyttä. Vaikka hyväksyttäisiin Youngin tavoin, 

että ymmärtäminen on erilaisuudesta huolimatta sekä mahdollista että välttämätön-

täkin, niin siitä huolimatta sosiaalisen epätasa-arvon vallitessa valtasuhteet ja 

ennakkoluulot vaikuttavat käsitysten arviointiin. Samaten keskustelun ja harkinnan 

kautta muotoutuva käsitys yhteisestä hyvästä ilmaisee todennäköisemmin 

valtaapitävien käsitystä kuin alistetussa asemissa olevien. Konsensukseen 

pyrkiminen saattaa tällöin käytännössä tarkoittaa vain näennäistä konsensusta siten, 

että joidenkuiden äänet ovat tosiasiallisesti jääneet joko osittain tai täysin 

kuulumattomiin päätöksenteossa. Jos ajatellaan keskustelutilannetta, jossa joillakin 

osanottajilla on huomattavasti enemmän joko materiaalisia tai symbolisia resursseja, 

on Youngin mukaan todennäköistä, että keskustelun kautta saavutetut käsitykset 

ilmaisevat enemmän näiden dominoivien osapuolten intressejä – toki yleistetyin 

termein. Puolueettomalta vaikuttava näkemys saattaa tällaisessa tilanteessa 

tarkemmin tutkittuna ajaakin voimakkaampien intressejä. Kun voimakkaampien 

intressit verhotaan kielellisten tai taloudellisten resurssien avulla puolueettomuuden 

kaapuun, voi heikommassa asemassa olevien olla vaikea osoittaa näiden näkemysten 

tosiasiallista puolueellisuutta ja heitä saatetaan jopa suorasti tai epäsuorasti painostaa 

myöntymään tähän puolueettomalta vaikuttavaan päätökseen.35 (Young 1996a, 52; 

2000, 43; ks. myös Bohman 1996, Valadez 2001; Mouffe 2000.) 

 

                                                 
35 Young kritisoi tarkemmin puolueettomuuden ideaalia Justice and the Politics of Difference -
teoksensa (1990) neljännessä luvussa 96–121.  
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Vaikka konsensusihanne demokraattisessa keskustelussa on edellä esitettyjen 

perusteiden valossa ongelmallinen, ei sitä toisaalta voida pitää täysin mahdotto-

manakaan. Maria Pia Lara kuvaakin kommunikaatioprosessia osuvasti agonististen 

ja konsensuaalisten hetkien vaihteluna. Agonistiset hetket viittaavat tilanteisiin, 

joissa kommunikoitsijan olosuhteet, tilanne tai kokemukset ja hänen kommunikaa-

tiokykynsä ovat epäsuhdassa keskenään. Kommunikoija ei kykene vakuuttamaan 

muita kohtaamastaan epäoikeudenmukaisuudesta. Konsensuaaliset hetket 

vuorostaan syntyvät kaikkia osapuolia tyydyttävän vastavuoroisen tunnustamisen 

kautta. Osapuolet paitsi ymmärtävät myös hyväksyvät toistensa argumentit ja 

kykenevät siten löytämään yhteisymmärryksen. Laran mukaan kommunikaatio 

muodostuu näiden kahdenlaisten hetkien vaihtelusta, agonistisesta konsensuaaliseen 

ja päinvastoin. (Lara 1998, 2–3, 32–35.)  

 

3.4 Johtaako konsensuksen hylkääminen aggregatiiviseen demokratiaan? 

Kaiken kaikkiaan edellä käsiteltyjen näkemysten erot palautuvat joiltain osin 

erilaisiin näkökulmiin: Benhabibin ja Cohenin painotukset ovat pitkälti normatiivisia 

kun taas Bohmanin ja Youngin esittämät kriittiset huomiot nousevat osittain epätasa-

arvoisesta todellisuudesta ja Mouffen puolestaan hegemonian, vallan ja konfliktien 

väistämättömyydestä. Benhabib korostaa poliittisessa diskurssissa jännitettä 

normatiivisten ja strategisten perustelujen välillä todeten, että "poliittiset diskurssit 

ja moraaliset diskurssit eivät ole identtisiä.". Poliittisessa diskurssissa käsiteltävät 

kysymykset eivät koske hänen mukaansa vain universaaleja oikeudenmukaisuusvaa-

teita vaan myös erilaisia ryhmäintressejä sekä kulttuuri- tai ryhmäkohtaisia eettisiä 

vaateita. Hän myöntää, että demokraattisessa keskustelussa vaatimus singulaarisesta 

konsensuksesta on turhan vaativa, vaikka hän toisaalla (2002, 143–145) kuitenkin 

puolustaa Habermasin käsitystä singulaarista konsensusta. Myöntäessään vahvan 

konsensuksen vaativuuden, hän samalla huomauttaa, että yleiset oikeudenmukai-

suusvaateet kuitenkin edellyttävät intersubjektiivisesti hyväksyttäviä perusteita. 

Benhabibille oikeudenmukaisuuteen tähtäävä päätöksenteko on nimenomaan 

moraalista. (Benhabib 2002, 114–116, 143–145.) Benhabibin ajautuukin 

ongelmalliseen tilanteeseen: hänen on joko hylättävä singulaarinen konsensus tai 

vaihtoehtoisesti päätösten legitimiteetti.   
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Benhabibin mukaan julkisen oikeuttamisen normatiivinen rakenne edellyttää sitä, 

että päätöksentekoperusteet ovat julkisessa keskustelussa kaikkien niiden, joita 

tehdyt päätökset koskevat, yhtäläisesti hyväksymiä. Päätösten legitimiteetti 

edellyttää, ettei kukaan vastusta niitä. Toisaalta käytännön konflikteissa voidaan 

tehdä pragmaattisia ratkaisuja strategisin perustein. Tällaiset poliittiset päätökset 

eivät kuitenkaan ilmennä oikeudenmukaisuutta, kuten ideaalia deliberatiivista 

menettelyä noudattavat päätökset. Benhabibin mukaan käytännöllisiä diskursseja 

luonnehtivat normatiiviset ehdot eivät kuitenkaan ole välttämättä sellaisinaan 

sovellettavissa makroinstitutionaaliselle tasolle ja toisekseen suhteessa moraaliin 

demokratiateoria koskee institutionaalisempia kysymyksiä ja käytännössä 

toteutettavia asioita. Demokraattisten päätösten normatiivinen legitiimiys on 

riippuvainen nimenomaan deliberatiivista prosessia rajaavista ehdoista ja siitä, miten 

hyvin päätöksentekoon johtanut deliberaatio hypoteettisesti vastaisi normatiivista 

ihannetta – olisivatko päätöksentekijät valmiita tekemään saman ratkaisun 

ihanteellisissa oloissa. Mutta miten käy normatiivisen legitimiteetin, jos demokratian 

ja normatiivisuuden suhde on löyhempi? Mikäli julkisessa deliberaatiossa ei 

saavuteta konsensusta samojen perusteiden vuoksi, niin Benhabibin mukaan 

päätökset perustuvat strategisille tai toimijakohtaisille perusteille eivätkä siten ole 

normatiivisesti velvoittavia. Vaikka Benhabibkin pitääkin mahdollisena, ettei 

asioista saavuteta yksimielisyyttä, niin deliberatiivinen päätöksenteko ei sinänsä 

mahdollista erilaisuutta, vaan erimielisyyden ollessa ratkeamaton on käytettävä 

jotain muuta päätöksentekomenetelmää. (Benhabib 1996b, 70; 2002, 114–116, 143–

145.) 

 

Tällainen Benhabibin puoltama käsitys normatiivisten perustelujen universaalista 

luonteesta ei jätä tilaa ylittämättömälle erimielisyydelle oikeudenmukaisuutta 

koskevista kysymyksistä. Erilaisuus kuitenkin edellyttäisi mahdollisuutta olla 

teoreettisellakin tasolla eri mieltä jopa oikeudenmukaisuutta koskevista kysymyksis-

tä, vaikka ymmärtäisi kaikki samat perusteet. Jotta deliberatiivinen prosessi 

mahdollistaisi erilaisuuden, niin asioista tulisi voida päättää deliberatiivisesti ilman, 

että tämä edellyttäisi vahvaa konsensusta, jonka mukaan kaikkien osallistujien tulee 

hyväksyä ratkaisu samojen perusteiden vuoksi.  
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Benhabibin konsensusta korostava käsitys ei kuitenkaan ole ainoa tapa tulkita 

deliberaatiota. Youngin mukaan deliberaatiota voitaisiin epäoikeudenmukaisissa 

yhteiskunnissa tarkastella mukaanottavammin (ks. luku 2), sekä olla myös 

edellyttämättä konsensusta prosessin päämääränä. Politiikka on Youngin mukaan 

toimintaa tilanteessa, jossa ei ole yhteisiä arvolähtökohtia, muttei myöskään täysin 

muista riippumattomia "neutraaleja" yksilöitä. Se ei ole yksityisten intressien 

kilpailua, vaan poliittinen erimielisyys koskee sitä, mikä on oikeudenmukaista eri 

näkökulmista tarkasteltuna. Deliberatiivinen demokratia edellyttää kuitenkin halua 

ratkoa yhteisiä ongelmia sekä myös jonkinlaista sitoutumista ongelmanratkaisuun. 

Young painottaakin lähtökohtaista sitoutumista yhteiseen ongelmanratkaisuun, 

mutta samalla korostaen, että demokraattinen prosessi näyttäytyy ensisijaisesti 

avoimena keskusteluna ongelmista, konflikteista ja tarpeita tai intressejä koskevista 

vaateista. (Young 2000, 22, 44.)  

 

Hylättäessä singulaarinen konsensus päätöksenteon edellytyksenä joudutaan 

päätöstilanteissa joko ratkomaan asioita Bohmanin ehdottaman moraalisen 

kompromissin puitteissa tai äänestämään (ellei käytetä jotain muuta vaihtoehtoista 

menettelyä, kuten esimerkiksi antiikin Kreikan innoittamana arvontaa). Mutta 

johtaako konsensuksen hylkääminen takaisin aggregatiiviseen demokratiaan? 

Nähdäkseni ei, sillä vaikka päätöksentekoon osallistuvat eivät pääsisikään 

deliberaatioprosessin myötä yhteisymmärrykseen, niin he saavat äänioikeuden 

lisäksi äänen – mahdollisuuden osallistua keskusteluun, esittää erilaisia näkökulmia 

ja perustella omia vaateitaan. 

 

Erilaiset äänestystavat voidaan jaotella Pettitin tapaan deliberatiivisen prosessin 

jälkeen tapahtuvaan arvostelmien väliseen äänestykseen ja aggregatiivisen 

menettelytavan mukaiseen preferenssien väliseen äänestämiseen. (Pettit 2001, 270–

271.) Toisekseen tämän jaottelun valossa voidaan arvioida, että vaikka päätöksistä 

jouduttaisiinkin äänestämään deliberatiivisen prosessin päätteeksi, niin aggregatiivi-

sen päätöksentekotavan kannattajat olisivat tuskin valmiit rinnastamaan kyseisen 

kaltaista päätöksentekomenettelyä omaansa. Deliberatiivisen menettelyn myötä 

muotoutuneiden arvostelmien välinen äänestäminen ei esimerkiksi täyttäisi William 

Rikerin preferenssien väliseen äänestämiseen perustuvan demokratiakäsityksen 

edellytyksiä, koska julkisen keskustelun ja perustelun jälkeinen päätöksenteko olisi 
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oletettavasti Rikerin näkökulmasta liian altis erilaisille populistisille vääristymille. 

Aggregatiivisen päätöksenteon kannattajien näkökulmasta nimenomaan 

äänestäminen on ainoa tasavertaisen päätöksenteon muoto. (Vrt. Riker 2003[1982], 

178–188.) 

 

Cohen korostaa (1989), että deliberaation myötä osallistujien preferenssit ovat 

läpikäyneet pitkällisen prosessin, vaikkei päätöstä saataisikaan tehtyä deliberatiivi-

sen menettelyn puitteissa. Deliberatiivisen prosessin jälkeinen äänestys eroaa joka 

tapauksessa aggregatiivisesta päätöksenteosta. Monet ensimmäisen luvun lopussa 

käsitellyt deliberatiivisen päätöksenteon edut näkyvät myös deliberaation ja 

äänestämisen yhdistelmän myötä tehtävissä päätöksissä. Kun äänestettävät 

vaihtoehdot valitaan deliberatiivisesti, ei niiden joukko ole enää sama, kuin ennen 

deliberaatiota. Myös David Miller käsittelee tätä päätöksentekoon osallistuvien 

käsitysten muutosta deliberatiivisen prosessin myötä arvioiden, että deliberaatio 

lisää ymmärrystä muista näkemyksistä ja niiden perusteista sekä karsii väärinkäsi-

tyksiin tai harhaluuloihin perustuvia näkemyksiä. Deliberaatio saattaa myös Millerin 

arvion mukaan vähentää ylipäätään erilaisten näkemysten kirjoa. Keskustelun kautta 

päätöksentekijöiden käsitykset erilaisten perusteiden merkittävyydestä muuttuvat 

todennäköisesti yhteneväisemmiksi. Kun aggregatiivisessa käsityksessä yksilöiden 

preferenssit saattavat yhtä hyvin perustua hetken mielijohteeseen kuin elinehtoon, 

niin deliberatiivisessa prosessissa näiden preferenssien järjestys muuttuu 

todennäköisesti niin, että päätöksenteon kannalta mielijohteita ei pidetä enää yhtä 

oleellisina kuin vakavampia perusteita. Millerin mielestä avoin ja julkinen 

deliberaatio lisää ylipäätään päätöksentekijöiden hyveellisyyttä. Keskustelun myötä 

muut päätöksentekijät omine ongelmineen tulevat tutummiksi ja inhimillisemmiksi. 

Keskusteltuaan keskenään päätöksentekijät äänestävät todennäköisesti solidaari-

semmin, paremmin toisten erilaiset näkemykset huomioiden kuin he olisivat 

aiemmin äänestäneet. Samaten deliberaatio myös karsii sellaisia perusteita, joita ei 

kehdata esittää julkisesti, joista esimerkkinä Miller mainitsee rasistiset perusteet. 

(Miller 2003, 188–191; ks. myös luku 1.2.2.)  

 

Tämä kuitenkin herättää kysymyksen: Kuinka motivoida päätöksentekoprosessiin 

osallistuvia haastavaan prosessiin ja jaksamaan keskustelun avulla yrittää ymmärtää 

erilaisia näkemyksiä ja lopulta vielä pyrkimään mahdollisimman hyvin eri 
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näkemykset huomioivaan ratkaisuun, mikäli päätökset ovat joka tapauksessa 

kompromisseja? 

 

Avoimen keskustelun merkitystä painottava Bohman arvioi, että oleellinen 

deliberatiiviseen prosessiin motivoiva tekijä on ylipäätään mahdollisuus osallistua 

yhteisten päätöstentekoon ja saada äänensä kuuluviin. Bohman mieltääkin 

deliberatiivisen prosessin sosiaalisena yhteistoimintana, eikä niinkään tiettyjen 

muodollisten ehtojen määrittämänä menettelytapana. Bohmanin mukaan legitiimit 

päätökset eivät edellytä singulaarista konsensusta. Hän arvioi, että päätökset ovat 

riittävän hyväksyttäviä, mikäli kaikki osapuolet ovat edelleen valmiita jatkamaan 

deliberatiivista dialogia. Hänen näkökulmastaan nimenomaan yhteistyön 

katkeaminen on merkki siitä, että jotain on vialla. Joko ei kaikkia ole huomioitu 

riittävästi päätöksentekoprosessissa, tai jotkut kokevat tulleensa epäoikeudenmukai-

sesti kohdelluiksi tai jääneensä vaille vastavuoroista tunnustusta tasavertaisina 

keskustelukumppaneina. Bohman toteaa, että konkreettinen päätös on hyväksyttävä, 

kun siihen vaikuttaneet perusteet motivoivat kaikki jatkamaan yhteistyötä. (Bohman 

1996, 31–35; 1997.) 

 

Nimenomaan hankalissa tilanteissa deliberatiivinen prosessi saattaa pikemminkin 

paljastaa eriäviä ja ristiriitaisia näkemyksiä eikä niinkään jouduttaa yhteisen hyvän 

löytymistä ja keskustelu saattaa vaikuttaa ennemmin taistelulta kuin yhteistä hyvän 

etsinnältä. Mutta edellä esitettyjen argumenttien valossa voidaan todeta, että toisia 

voidaan kuitenkin vähitellen ymmärtää tutuksi tulemisen myötä paremmin (ainakin 

jossain määrin, vaikkakaan ei missään nimessä ongelmitta tai yksinkertaisesti). 

Konkreettisissa päätöksentekotilanteissa on kuitenkin harvoin resursseja tällaiseen 

aikaa vievään prosessiin. 

 

Youngin mielestä ristiriitaisuutta ja erimielisyyttä ei pitäisi säikähtää. Hän pitää 

kamppailua normaalina demokraattisen keskustelun olomuotona. Moniarvoisessa 

yhteiskunnassa, jossa on rakenteellista eriarvoisuutta, demokraattinen prosessi on 

aina jonkin asteista kamppailua, mutta tämä kamppailu ei, kuten Young korostaa, 

ole välttämättä vihamielistä vaan pikemminkin "kansalaisten keskinäisen 

kommunikatiivisen sitoutumisen prosessi". Tällaisessa prosessissa on oleellista 

keskustella tietyistä konkreettisista sosiaalisista ongelmista ja mahdollisista 
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ratkaisuehdotuksista niin, että kaikki sitoutuvat ensinnäkin vastavuoroisesti 

selittämään ja oikeuttamaan omia näkemyksiään ja toisaalta kyselemään lisää, jotta 

ymmärtäisivät paremmin toisten näkemyksiä. (Young 2000, 44.)  
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4 DELIBERAATION RAJAT JA ERILAISUUS 

Olen tässä pro gradu -tutkielmassani tarkastellut deliberatiivisen demokratiakäsityk-

sen ja erilaisuuden suhdetta. Esittelin ensimmäisessä luvussa Seyla Benhabibin ja 

Joshua Cohenin käsityksen demokratiasta avoimena, julkisena ja poliittisesti tasa-

arvoisena deliberaationa. Benhabib ja Cohen esittävät muotoilemansa deliberatiivi-

sen demokratiakäsityksen hyvinä puolina, että se on aggregatiiviseen demokratiakä-

sitykseen verrattuna sekä päätöksenteon legitimiteetin että rationaalisuuden kannalta 

paremmin yhteiskuntien moninaisuuden ja ihmisten erilaiset näkemykset huomioiva 

vaihtoehto. Tässä he ovat epäilemättä pitkälti oikeassa. Julkinen keskustelu auttaa 

ymmärtämään paremmin muiden näkemyksiä ja reflektoimaan omia näkemyksiä 

huolellisemmin sekä lisää tietoa erilaisista päätettävään asiaan liittyvistä 

kysymyksistä. Myös monet aggregatiivisen menettelytavan ongelmat ovat 

osoittaneet vaihtoehtoisen päätöksentekotavan tarpeellisuuden. Näiden keskustele-

vamman päätöksenteon etujen ja aggregatiivisen käsityksen ongelmien osalta myös 

useimmat deliberatiivisen demokratian ideaalia erilaisuuden kannalta kritisoineet 

ovat deliberatiivista ideaalia puoltavien kanssa sanoilla linjoilla. 

 

Toisessa ja kolmannessa luvussa tarkastelin deliberatiivista käsitystä kriittisesti 

suhteessa erilaisuuteen. Miten deliberatiivinen demokratiakäsitys auttaa vastaamaan 

erilaisuuden haasteeseen? Missä kulkevat Benhabibin ja Cohenin muotoileman 

deliberatiivisen demokratiakäsityksen rajat? Vaikka heidän lähtökohtanaan onkin 

ihmisten välinen erilaisuus, niin tämän ideaalin puitteissa edellytetään, että erilaiset 

lähtökohdat olisivat ylitettävissä demokraattisessa päätöksentekoprosessissa 

keskustelun avulla. Tällaisen normatiivisen ideaalin soveltaminen epätasa-arvoiseen 

todellisuuteen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Iris Marion Young huomioikin 

osuvasti, että deliberatiivinen ideaali ajautuu poliittisen tasa-arvon edellytyksessään 

kehään. James Bohman puolestaan korostaa kriittisiä metodologisia standardeja: 

demokraattiset idealisaatiot ja niiden filosofiset rekonstruktiot tulee jatkuvasti alistaa 

aktuaalisten sosiaalisten faktojen koetukselle (Bohman 1996, 28–29). 

 

Benhabib hyväksyy, että deliberatiivisen demokratian ideaalia voidaan, kuten hänen 

mielestään ylipäätään mitä tahansa normatiivista käsitystä, kritisoida olemassa 
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olevien epätasa-arvoisuuksien, hierarkioiden, riiston ja dominoinnin kannalta. 

Benhabibin mielestä olemassa olevat epäoikeudenmukaisuudet eivät kuitenkaan ole 

sinänsä hyväksyttävä syy hylätä normatiivisia väitteitä. Hän toteaa, että jos maailma 

olisi jo oikeudenmukainen, emme tarvitsisi normatiivisia ihanteita. Benhabibin 

mukaan tarve normatiivisuudelle juontuu siitä, että ihmiset mittavat todellisuutta 

ihanteiden ja periaatteiden, kuten oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon, valossa. 

Hänestä normatiivisia ideaaleja arvioitaessa keskeinen kysymys on, antaako 

normatiivinen käsitys välineitä analysoida ja kiteyttää olemassa olevien käytäntöjen 

rationaalisia periaatteita tavalla, jota voitaisiin hyödyntää ohjenuorana olemassa 

olevien demokratioiden suhteen. (Benhabib 2002, 134–135.) 

 

Benhabibin argumentti normatiivisuuden tarpeesta lienee hyväksyttävissä, mutta se 

ei kuitenkaan täysin vastaa esitettyyn haasteeseen. Vaikkakaan normatiivisesti 

demokratiaa tarkasteltaessa huomio jonkun elementin aktuaalisen soveltamisen 

vaikeudesta ei ole vielä hyvä vasta-argumentti, mutta jos ideaalia ei voida kuvitella 

toteutettavan parhaidenkaan keinojen avulla, niin voisi arvella ideaalissa olevan 

korjaamisen varaa. Kriitikot esittävät nimenomaan, että nykyisessä muodossaan 

deliberatiivinen demokratiakäsitys ei tarjoa soveliaita välineitä, joita käyttää 

Benhabibin esittämällä tavalla ohjenuorana. Esimerkiksi Youngin näkökulmasta 

deliberatiivinen demokratiakäsitys pitäisi määritellä kaiken kaikkiaan mukaanotta-

vammin eri näkökulmien ja esitystapojen suhteen, jotta nuo normatiiviset ihanteet 

voisivat käytäntöön sovellettuina edistää oikeudenmukaisuutta eivätkä lisätä tai 

uusintaa vallitsevaa epätasa-arvoa.  

 

Kuten Valadezkin epäilee, maailmankatsomusten erilaisuus ja erilaisia tarpeita 

koskevat erimielisyydet voivat kuitenkin olla niin syviä, ettei sosiaalista 

kanssakäymistä voida ylipäätään järjestää tasapuolisesti kaikkia tyydyttävällä 

tavalla. Erityisesti jos eri näkemyksiä kannattavien suhteet ovat vihamieliset, 

resurssien vähäisyys tekee niiden jaosta entistä kiistanalaisempaa tai kognitiiviset ja 

affektiiviset eroavaisuudet päätöksentekoon osallistuvien välillä ovat suuret, niin 

Valadez ei usko parhaidenkaan konstien avulla voitavan luoda tasa-arvoista 

deliberaatiota, jossa kaikkia ääniä kuunneltaisiin tasavertaisina. (Valadez 2001, 

101.) 
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Deliberatiivisen demokratian ja sen edellyttämän poliittisen tasa-arvon kehää 

voidaan murtaa Youngin ehdottamalla tavalla karsien sen määrittelyyn sisältyviä 

ulossulkevia oletuksia lisäten siten päätöksenteon mukaanottavuutta. Vaikka 

tiiviimpää yhteisöllisyyttä puoltavia, kuten David Milleriä ja Michael Walzeria, 

kohtaan esitetty lähtökohtien yhtenäisyyttä koskeva kritiikki ei suoranaisesti osu 

Benhabibin ja Cohenin puoltamaan deliberatiiviseen käsitykseen, on heidänkin 

määritelmässään joitain implisiittisiä ulossulkevia oletuksia. Ensinnäkin, kuten John 

Dryzekin huomioi, deliberatiivisen käsityksen edellyttämä rationaalinen keskustelu 

on jo sinänsä ongelmallinen vaade ja sulkee joitain päätöksenteon ulkopuolelle. 

Toisekseen niin kuin Young mielestäni hyvin perustelee, erilaiset esitystavat tulisi 

kaiken kaikkiaan ottaa laveammin huomioon. Tätä argumentaatiota tukevat myös 

Nancy Fraserin, Maria Pia Laran, Anne Phillipsin, Jorge Valadezin ja Melissa 

Williamsin esittämät huomiot. Vaikka Benhabib ehkä syystä epäilee, että 

esitystapojen koko kirjon hyväksymisellä saattaisi olla joitain ongelmallisia 

seurauksia, niin tilanteessa, jossa heikommassa asemassa olevilla ei ole kykyjä 

ilmaista näkemyksiään selkeämmin, on nähdäkseni ensisijaista ottaa kaikenlaiset 

esitykset huomioon mieluummin kuin sulkea jotkut esitystapojensa vuoksi 

ulkopuolelle. Erilaisilla tavoilla esitetyt kannanotot tulisi ottaa mukaan ja antaa 

niiden artikuloitua deliberatiivisessa prosessissa. Poliittisen tasavertaisuuden 

lisäämiseksi oleellista olisi, kuten Bohman korostaa, kiinnittää erityistä huomiota 

deliberaatiokapasiteettien tasavertaisuuteen ja koulutukseen. Keskusteluprosessin 

tasavertaisuuden edistäminen keskusteluedellytyksien kautta on keskeistä päätösten 

demokraattisuuden kannalta. Bohmanin huomiot deliberaation ymmärtämisestä 

kaiken kaikkiaan dynaamisempana ja moninaisempana ovat myös nähdäkseni 

perusteltuja.  

 

Nähdäkseni Young ja Bohman onnistuvat muiden kriitikkojen tuella osoittamaan 

joitain piirteitä, jotka deliberatiivisen demokratiakäsityksen muotoilussa tulisi 

huomioida, jotta se olisi mukaanottavampaa ja tasavertaisempaa. Youngin ja 

Bohmanin esittämät näkemykset toimivat tavallaan myös deliberatiivisen teorian 

sisäisenä kritiikkinä. Nämä huomiot voidaan nähdä yhtenä vaiheena deliberatiivisen 

ihanteen kehittelyssä. Cohenin ja Benhabibin määritelmissä korostettiin kaikkien 

keskusteluun osallistuvien oikeutta asettaa keskustelua rajoittavat normit ja 

keskustelutavat kyseenalaisiksi. Benhabib esimerkiksi kuvaa deliberaation ehtoja 
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niin, että niistä voidaan aina keskustella ja niitä voidaan muuttaa deliberatiivisen 

menetelmän kautta. Samoin Cohen huomioi, että epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa 

deliberatiivinen käsitys edellyttää lisätoimia. Mutta vaikka esittelemäni kriittiset 

huomiot voitaisiin nähdä määritelmällisesti deliberaation ehtojen deliberaation 

kohteeksi asettamista koskevien normien mukaisina, niin kuinka laveaksi 

deliberatiivinen demokratia voidaan määritellä? Onko enää mielekästä kutsua 

päätöksentekoa deliberatiiviseksi, mikäli se on määritelty hyvin laveana ja 

mukaanottavana? Young itse pitäytyykin mieluummin nimityksessä kommunikatii-

vinen demokratia korostaakseen eriävää näkemystään poliittisen kommunikaation 

luonteesta moninaisempana ja mukaanottavampana, vaikka kannattaa sinänsä monia 

deliberatiivisen demokratiakäsityksen elementtejä (2000, 40).36 Bohman taas kuvaa 

omaa käsitystään kylläkin deliberatiivisena, muttei toisaalta ole valmis sitoutumaan 

tiettyyn menetelmään samalla tavoin kuin Benhabib ja Cohen. Bohmanin mukaan 

deliberaatiota ei ylipäätään pitäisi tarkastella tiettynä menettelytapana tai mallina, 

vaan dynaamisena sosiaalisena yhteistoimintana, jota ylläpitää keskinäinen 

riippuvuus ja tarve päättää yhteisesti kaikkien elämään vaikuttavista asioista. 

(Bohman 1996, 31–34.) Lisäksi, jos Cohen ja Benhabib olisivat valmiit hyväksy-

mään kriitikkojen vaatimukset ja laventamaan deliberatiivista käsitystä, niin kuten 

Bohman huomioi, tämä saattaisi tehdä Benhabibin ja Cohenin kannattaman 

konsensuksen tavoittelusta yhä haastavampaa.  

 

Cohenin ja Benhabibin mukaan deliberatiivisen päätöksentekoprosessin tavoitteena 

on saavuttaa konsensus päätettävästä asiasta. Benhabib painottaakin yksimielistä 

konsensusta päätöksestä normatiivisen legitimiteetin edellytyksenä. Kolmannessa 

luvussa pureuduinkin tähän deliberaatioprosessin päämäärään liittyviin ongelmiin 

erilaisuuden kannalta. Vaikka useimmat kriitikot – agonisteja lukuun ottamatta – 

ovat valmiita hyväksymään jonkinlaisen yhteisymmärryksen tavoittelun 

deliberaation lähtökohdaksi, konsensuksen edellyttäminen deliberaation 

päämääränä on ongelmallisempaa. Bohman esittää mielestäni perustellusti, miksi 

singulaarinen konsensus on tavoitteena turhan vaativa erilaisuutta silmällä pitäen. 

Young taas osoittaa, miksi konsensuksella deliberaation päämääränä voi olla 

ulossulkevia seurauksia. Young ja Bohman painottavatkin yhteisymmärryksen osalta 

                                                 
36 Samoin esimerkiksi Dryzek (1990) puoltaa nimenomaan keskustelua päätöksenteon oleellisimpana 
elementtinä ja käyttää tätä ilmaistakseen deliberatiivisen demokratian sijaan mieluummin nimitystä 
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laveampaa tulkintaa, joka jättäisi tilaa olla samaa mieltä erilaisista lähtökohdista 

ilman, että noita lähtökohtia pitäisi välttämättä kyetä ylittämään. Tässä yhteydessä 

Bohman kiinnittää osuvalla tavalla huomiota moninaisten yhteiskuntien kannalta 

ongelmallisiin moraalisiin konflikteihin. Singulaarinen käsitys yhteisymmärryksestä 

on erilaisuuden kannalta katsottuna epäuskottava päämäärä. Bohmanin näkemys 

moninaisesta yhteisymmärryksestä onkin mielekkäämpi tapa pyrkiä ratkaisuun. 

Young, Bohman ja Valadezkin epäilevät nähdäkseni oikeutetusti tasapuolisen 

konsensuksen mahdollisuutta vallitsevissa oloissa, joissa keskustelijat eivät ole 

keskenään tasavertaisessa asemassa. Toisaalta, kuten Young korostaa, demokraatti-

nen päätöksenteko tulisi ymmärtää agonistisempana, jolloin se ei olisi niin 

ulossulkevaa, vaan jättäisi paremmin tilaa erilaisuudelle. 

 

Agonistisen demokratiakäsityksen kannattajat kritisoivat konsensusideaalia 

yhteismitattomuudesta käsin pitäen poliittista prosessia väistämättä konfliktisena. 

Chantal Mouffe esimerkiksi pitää ajatusta konsensuksesta ylipäätään mahdottomana. 

Agonistit painottavat konfliktisuuden ohella demokraattisessa päätöksenteossa 

oleellista valta-aspektia. Bohman, Young ja Valadez ottavatkin nimenomaan 

vallitsevissa epätasa-arvoisissa olosuhteissa agonistien korostaman yhteismitatto-

muuden ja erilaisuuden vakavammin kuin Benhabib. Tosin siinä missä Mouffen 

käsityksen taustalla on poliittisuuden konfliktisesta luonteesta, hegemoniasta ja 

ylittämättömästä yhteismitattomuudesta esimerkiksi Bohman taas ei ole valmis 

hyväksymään niin voimakasta skeptisismiä, vaan näkee että yhteisymmärryksen 

pitäisi olla moninaista, mutta pitää sitä silti mahdollisena. 

 

Benhabib kritisoi agonistiseen käsitykseen liittyvää ajatusta erilaisten näkemysten 

radikaalista yhteismitattomuudesta vetoamalla ihmisten taitoon tunnistaa toisten 

viitekehysten piirteitä. Vaikka Benhabib lieneekin oikeassa siinä, että yhteismitat-

tomuus on (ainakin osittain) vähitellen ylitettävissä tutuksi tulemalla, jää 

yhteismitallisuus nähdäkseni väistämättä hämärärajaiseksi. Edellä käsittelemieni 

seikkojen valossa sekä deliberatiivinen normatiivinen singulaarinen konsensus että 

radikaalia yhteismitattomuutta korostava konfliktinen politiikkakäsitys ovat 

kummatkin näkemyksinä turhan yksipuolisia. Deliberatiivisessa prosessissa 

kumpaakin ääripäätä todennäköisempää on konsensuaalisten ja konfliktisten 

                                                                                                                                          
diskursiivinen demokratia. 
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elementtien vaihtelu, kuten Maria Pia Lara kauniisti kuvailee. Youngin ja Bohmanin 

tapa etsiä ratkaisua jostain näiden kahden ääripään väliltä on mielestäni perustel-

lumpi ja ottaa paremmin huomioon politiikalle keskeisen valta-aspektin, 

palauttamatta silti demokraattista päätöksentekoa yksinomaan valtakamppailuksi. 

Youngin puoltaman heikomman oikeudenmukaisuuskäsityksen puitteissa 

deliberatiivisen prosessin myötä syntyvät päätökset voisivat edistää oikeudenmukai-

suutta, vaikkei päädyttäisikään konsensukseen. Kuten hän painottaa, joissain 

tapauksissa juuri erimielisyyden syiden julkinen selvittäminen ja artikuloiminen 

saattaa olla oleellisinta. 

 

Käytännössä sekä Benhabib ja Cohen että Young ja Bohman kannattavat 

kompromissia päätöksentekomenetelmänä, jota käytetään kun konsensuksen 

saavuttaminen ei ole jostain syystä mahdollista. (Mouffen mukaan päätökset taas 

ovat joka tapauksessa kompromisseja – joko paremmin tai huonommin eri 

näkemykset huomioivia, mutta kompromisseja joka tapauksessa.) Kuten kolmannen 

luvun lopussa totesin, kompromissiratkaisu tai äänestäminen deliberatiivisen 

prosessin päätteeksi eivät kuitenkaan tarkoita paluuta aggregatiiviseen menettelyta-

paan, sillä julkinen keskustelu ja harkinta muokkaavat päätöksentekoon osallistuvien 

näkemyksiä, vaikka he eivät yksimielisyyteen päätyisikään. Nimenomaan 

mukaanottavuuden painotus on nähdäkseni erilaisuuden huomioimisen kannalta 

oleellista. 

 

Kuten Anne Phillips (1999, 122) huomioi, deliberatiivinen demokratiakäsitys antaa 

korjaamista edellyttävistä ongelmistaan huolimatta toivoa siitä, että ihmiset voisivat 

julkisen keskustelun ja harkinnan avulla ymmärtää paremmin toisiaan ja tehdä 

päätöksiä, jotka huomioisivat paremmin erilaiset näkökulmat – erityisesti, jos 

osallistujien pyrkimyksenä olisi kuunnella toisiaan mahdollisimman ennakkoluulot-

tomasti ja avoimesti sekä samalla pyrkiä artikuloimaan omat erilaiset näkemyksensä 

mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Kaiken kaikkiaan niin kuin Young 

(1990; 1996, 120) painottaa, kulttuuriset erot, erilaiset sosiaaliset perspektiivit, 

kognitiiviset viitekehykset tai partikulaariset sitoumukset tulee nähdä nimenomaan 

voimavarana keskustelua painottavassa demokratiakäsityksessä – mahdollisuutena 

avartaa omaa maailmankuvaa.  
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Riippumatta siitä, miten demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta tavoitellaan, ne jäävät 

väistämättä jossain määrin saavuttamattomiksi ihanteiksi. Saavuttamattomuudesta 

huolimatta yhteiskunnista tai yhteisöistä voidaan pyrkiä tekemään demokraattisem-

pia. Tällä tavoin nähtynä deliberatiivista demokratiaa voidaan tulkita idealisaationa, 

utopiana. Benhabib sitoutuukin ajatukseen jotain utooppista, ideaalia päämäärää 

kohden etenemisestä. Hän korostaa, että ilman utopiaa ei ole moraalia ja että 

utooppisesta ajattelusta kokonaan luopuminen olisi "joutsenlaulu" normatiivisuudel-

le. (Benhabib 1992, 229.)  

 

Kuitenkin ajatus utopiasta on itsessään ongelmallinen. Se sisältää implisiittisen 

oletuksen, että olisi jokin tietty tavoiteltava asiaintila. Mutta voidaanko demokraat-

tista päätöksentekoa koskien kuvitella sellaista tilaa? Eikö se johtaisi jonkinlaiseen 

totalitarismiin tai sulkisi joitain päätöksenteon ulkopuolelle – nyt tai tulevaisuudes-

sa? Toisen maailman sodan raunioilla totalitarismin uhkia pohtinut Hannah Arendt 

tuo kirjoituksissaan esiin yhdenmukaisuuteen painostavan konsensusajattelun vaarat 

ja korostaa ihmisten moninaisuutta ja moninaisuudesta seuraavaa kykyä aloittaa 

jotakin uutta, kyseenalaistaa totuttua ja nähdä asiat toisin. Hän kuvaa tätä käsitteellä 

syntyvyys:  

Syntymään sisältyvä uusi alku voi vaikuttaa maailmassa vain, koska 
tulokkaalla on kyky aloittaa jotakin todella uutta. […] Moninaisuus on 
inhimillisen toiminnan ehto, koska olemme kaikki samanlaisia eli ihmi-
siä sillä tavoin, ettei kukaan ole koskaan samanlainen kuin joku toinen. 
(Arendt 2002, 16–17.) 

 

Demokraattinen päätöksenteko on jatkuva koko ajan käynnissä oleva prosessi, joka 

on tiukasti sidoksissa partikulaarisiin olosuhteisiin. Päätöksenteko ja keskustelu 

koskevat esimerkiksi Youngin mukaan lähinnä partikulaarisia arvostelmia siitä, 

millaisiin yhteiskunnallisiin toimiin tulisi ryhtyä nimenomaan kyseisessä tilanteessa 

ja kulloisissakin kriiseissä, eivätkä niinkään abstrakteja oikeudenmukaisuuskäsityk-

siä. Ei niin etteikö oikeudenmukaista päätöksentekoa koskevilla normatiivisilla 

ideaaleilla olisi merkitystä, vaan että utooppista päämäärää tähdellisempää on löytää 

sellainen päätöksentekomenettely, joka olisi mahdollisimman avoin, tasavertainen ja 

mukaanottava kussakin partikulaarisessa tilanteessa – nyt ja tulevaisuudessa. (Young 

2000, 28–29; vrt. Derrida 1990.) Kuten Bohman (1996) korostaa, tärkeintä on 

keskustelun jatkuminen. 
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