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1. JOHDANTO 

Kandidaatin tutkielmani käsittelee yhdysvaltalaisen yhteiskuntafilosofi John Rawlsin 

(1921 – 2002) oikeudenmukaisuusteoriaa (1988). Alkuperäinen teos on vuodelta 1971 

A Theory of Justice ja sen on suomentanut Terho Pursiainen vuonna 1988. Tutkielmani 

pohjana on Pursiaisen käännösversio. Keskityn tarkastelemaan 

oikeudenmukaisuusteorian käsityksiä sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta 

konkretisoimalla sanan- ja uskonnonvapauden asemaa oikean elämän esimerkein, jotta 

niiden merkitys selkeytyy.   

Oikeudenmukaisuus ei ole itsestään selvä asia, vaan voidaan olla eri mieltä asioiden 

oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuus voi koskea esimerkiksi yksityiselämän 

piiriin kuuluvia asioita, tai se voi koskea koko yhteiskunnan instituutioiden 

oikeudenmukaisuutta. John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria on kattava teoria siitä, 

kuinka yhteiskunnan perusinstituutiot tulee järjestää, jotta yhteiskunnan perusrakenne on 

oikeudenmukainen. Rawlsin teoria on vaihtoehto utilitaristisille 

oikeudenmukaisuuskäsityksille, jotka käsittävät oikeudenmukaisuuden yhteiskunnan 

kokonaishyödyn maksimointina (Rawls 1988, 25–26).  

Oikeudenmukaisuusteoria edustaa Locken ja Rousseaun tavoin sopimusperinnettä, ja 

Rawls jatkaa tätä traditiota muodostaessaan käsityksen oikeudenmukaisesta 

yhteiskunnasta (Rawls 1988, 5, 19). Tutkielmani keskittyy tarkastelemaan ainoastaan 

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa, eikä esimerkiksi hänen myöhäisempää tuotantoaan, 

joka mahdollisesti tarkentaisi eräitä oikeudenmukaisuusteorian puutteita. Tutkielman 

laajuuden vuoksi on keskityttävä suppeampaan aineistoon, eikä ole syytä ottaa 

tarkasteluun useaa teosta.  

Sananvapaudesta ei ole kirjoitettu oikeudenmukaisuusteoriassa suoraan missään luvussa, 

joten se ilmenee teoriasta hyvin implisiittisesti. Uskonnonvapaus ilmenee teoriassa 

puolestaan eksplisiittisesti, koska siitä on oma lukunsa koskien omantunnonvapautta, 

jonka osaksi uskonnonvapauskin lukeutuu (Rawls 1988, 123–126). Uskonnonvapauden 

laajuutta on syytä tutkia esimerkein, jotta se konkretisoituu teorian abstraktista 

kuvailusta. Sananvapautta oikeudenmukaisuusteoriassa ei olla ilmeisesti tutkittu kovin 

kattavasti, koska aikaisempia tarkasteluja löytyy vain vähän. Muun muassa tästä syystä 

aiheen tutkimiselle on paikkansa. 
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Sananvapaudella ja uskonnonvapaudella on oikeudenmukaisuusteorian mukaan 

merkitystä oikeudenmukaisuutta tavoiteltaessa, kuten tulen osoittamaan. Onhan myös 

intuitiivisesti ilmeistä, että liberaalin oikeudenmukaisen yhteiskunnan tulee taata nämä 

kaksi vapautta. Varsinkin uskonnonvapauden ollessa kyseessä ei ole täysin selvää, 

milloin on oikeus puuttua ihmisten uskonnonvapauteen. Tulenkin osoittamaan, millaiset 

rajat oikeudenmukaisuusteoria asettaa valtion väliintulolle. 

Tutkielmani koostuu neljästä vaiheesta: ensiksi avaan koko oikeudenmukaisuusteorian 

luonnetta ja kokonaisuutta. Kerron, mistä osista teoria koostuu ja avaan muutamia 

pääkäsitteitä, jotka ovat hyödyllisiä tarkempaa sananvapauden ja uskonnonvapauden 

analyysiä varten. Toiseksi tarkastelen lähemmin oikeudenmukaisuusteorian ensimmäistä 

periaatetta – kaikkien kanssa yhteensovitettavia yhtäläisiä vapauksia – koska yhtäläisen 

vapauden tarkempi tarkastelu on hyödyllistä sanan- ja uskonnonvapauden tarkastelua 

varten. Kolmanneksi siirryn tarkastelemaan tutkielmani pääaihetta, eli sananvapauden ja 

uskonnonvapauden asemaa oikeudenmukaisuusteoriassa. Tarkastelen näitä kahta 

vapautta muun muassa Alan Haworthin (2002), Robert MacDougallin (2010) ja Roy. V. 

Leeperin (1977) kritiikkien, esimerkkien ja kommenttien avulla. Käyttämäni aineiston 

on tarkoitus tehdä abstraktista teoriasta enemmän konkreettinen, joten olen pyrkinyt 

rajaamaan tarkastelemani kirjallisuuden tutkielman pituuden ja tarkoituksen mukaiseksi. 

MacDougallin tarkastelu auttaa hahmottamaan uskonnonvapauden merkitystä 

tarkastelemalla Jehovan todistajien oikeutta kieltäytyä hyväksymästä verensiirtoja 

lapsilleen uskonnonvapauteen vedoten ja Leeper esimerkiksi vertailee USA:n 

korkeimman oikeuden ja Rawlsin tulkintoja ilmaisunvapaudesta koskien sodan ja 

armeijan vastaisia ilmaisuja. Haworth puolestaan tarkastelee sananvapauden merkitystä 

poliittisena vapautena esimerkiksi vaaleissa äänestämisenä. Lopuksi summaan analyysin 

ja pohdin oikeudenmukaisuusteorian näkökulmasta eräitä muita tapauksia liittyen 

uskonnon- ja sananvapauteen. 
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2. OIKEUDENMUKAISUUSTEORIA 

John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian tavoitteena on määritellä oikeudenmukainen 

yhteiskunnan perusrakenne. Teorian tarkoitus on kehittää oikeudenmukaisuuden periaatteet, 

jotka tulevat sääntelemään yhteiskunnan eri instituutioita. Instituutioiden on tarkoitus 

määritellä esimerkiksi varallisuuden jako ja ihmisten vapaudet (Rawls 1988, 43). 

Oikeudenmukaisuusteoria kattaa yhteiskunnan julkisen alueen, eikä sen tarkoitus ole 

määrittää ihmisten hyvän elämän piirteitä. Teoria muodostaa rajat, joiden sisällä ihmiset 

voivat toimia yhdessä tavoitellen päämääriään. (Rawls 1988, 19–22.) Teorian määrittämät 

instituutiot tulevat siis sääntelemään ihmisten yhteistoimintaa, mikä sallii esimerkiksi 

erilaiset elämänkatsomukset saman yhteiskunnan piiriin. 

Oikeudenmukaisuusteoria on vaihtoehto intuitionistisille, egalitaristisille ja hyödyn 

maksimointia tavoitteleville utilitaristisille käsityksille oikeudenmukaisuudesta: Rawlsin 

teorian yksi keskeisimmistä piirteistä on niin sanotun eroperiaatteen noudattaminen. Se 

tarkoittaa, että kaikki yhteiskunnan voimavarat tulee jakaa tasan, ellei jokin muu jako 

maksimoi kaikista huono-osaisimman asemaa (Rawls 1988, 54). Ero utilitaristisiin 

käsityksiin on siis se, että Rawlsin teoriassa ei tavoitella yhteiskunnan kokonaishyödyn 

maksimointia, vaan huomion keskipisteenä on yhteiskunnan huono-osaisimman näkökulma 

hyötyjen jakautumiseen. Utilitaristiset käsitykset voisivat sallia huono-osaisten heikompia 

elämännäkymiä, jos se kasvattaisi yhteiskunnan kokonaishyötyä (Rawls 1988, 25–28). 

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria ei oikeuttaisi edellä mainittua toimintamallia, koska 

oikeudenmukaisuusteorian tavoitteena on huono-osaisimman aseman parantaminen. 

Oikeudenmukaisuusteoria koostuu kahdesta pääperiaatteesta: jokaisen kansalaisen 

mahdollisimman suurten, jokaisen kanssa yhteensovitettavien vapauksien takaamisesta ja 

periaatteesta, joka sääntelee taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Rawls itse kutsuu 

kehittämäänsä oikeudenmukaisuutta oikeudenmukaisuudeksi reiluksi peliksi käsitettynä 

(Rawls 1988, 19). Oikeudenmukaisuusteorian keskeisimpiä piirteitä ovat alkuaseman ja 

tietämättömyyden verhon käsitteet, jotka mahdollistavat reilun sopimuksen valittavista 

oikeudenmukaisuuden periaatteista. Seuraavaksi avaan tutkimukseni ja 

oikeudenmukaisuusteorian kannalta tärkeimpiä käsitteitä. 

Teorian keskeisimmät käsitteet ovat alkuasema ja tietämättömyyden verho. 

Oikeudenmukaisuusteorian periaatteiden perustelut pohjautuvat alkuasemaan, joka on 

hypoteettinen tila, missä sopimus yhteiskunnan järjestämisestä tehdään. Alkuasemalle 
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ominaista on tietämättömyyden verho: Alkuaseman ihmiset ovat tietämättömyyden verhon 

takana, jolloin he eivät tiedä itsestään mitään, mikä voisi tehdä sopimustilanteesta epäreilun. 

He eivät esimerkiksi tiedä sukupuoltaan, ihonväriään, älykkyyttään, yhteiskunnallista 

asemaansa tai mitään muuta, mikä voisi johtaa sopimustilanteen epäreiluksi. Koska ihmiset 

ovat alkuasemassa tasa-arvoisessa tilanteessa, tulevat he sopimaan kaikille reilut periaatteet, 

jotka määrittävät yhteiskunnan perusinstituutioita. (Rawls 1988, 19–25.) Ihmiset muun 

muassa sopivat turvaavansa sanan- ja uskonnonvapauden, kuten tämä tutkielmakin tulee 

osoittamaan. 

Oikeudenmukaisuuden kaksi periaatetta ovat myös teorian ydinalueella: Alkuasemassa 

olevat ihmiset tulevat siis sopimaan tietämättömyyden verhon takana oikeudenmukaisuuden 

kahdesta periaatteesta, jotka tulevat määrittämään yhteiskunnan perusrakennetta. Nämä 

kaksi valittavaa periaatetta ovat seuraavat: 

”1. jokaisella ihmisellä on oleva yhtäläinen oikeus laajimpaan mahdolliseen 

perusvapauteen, joka on sovitettavissa yhteen muiden samanlaisen vapauden kanssa. 

2. yhteiskunnalliset ja taloudelliset eriarvoisuudet on järjestettävä sellaisiksi, (a) että on 

järkeenkäypää odottaa niistä etua jokaiselle ja (b) että ne liittyvät kaikille avoimiin asemiin 

ja virkoihin”1 (Rawls 1988, 46). 

Mainittuja kahta periaatetta on myös sovellettava niin kutsutussa sarjajärjestyksessä: 

ensimmäisen periaatteen tulee toteutua, jotta voidaan soveltaa toista periaatetta. Lisäksi 

toisen periaatteen osa (b) edeltää samalla tavoin osaa (a). Hierarkia tarkoittaa, että vapauksia 

ei voida rajoittaa taloudellisten ja sosiaalisten etujen lisäämiseksi. Vapautta voidaan rajoittaa 

ainoastaan vapauden itsensä tähden: ”Kahdenlaisia tapauksia esiintyy. Perusvapauksia on 

voitu kaventaa, vaikka ne ovatkin yhtäläisiä, tai ne voivat olla eriarvoisia. Jos vapautta on 

kavennettu, täytyy edustavan kansalaisen voida katsoa tämä vapauden voitoksi 

kokonaisastetta tarkastellessaan; mikäli vapaus on eriarvoista, sen täytyy johtua siitä, että 

näin voidaan turvata vähemmän vapaiden vapaus.” (Rawls 1988, 144). Voidaan esimerkiksi 

ajatella, että ihmiset velvoitetaan armeijaan, ja täten rajoitetaan ihmisten vapautta, koska 

armeijan ylläpidolla turvataan laajempi yhtäläinen vapaus, eli valtion itsenäisyys. Olisihan 

ilman armeijaa jokaisen vapauksien harjoittaminen vaarassa. (Rawls 1988, 217–218.) 

 

                                                           
1 Kursivointi lisätty 
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Oikeudenmukaisuus reiluksi peliksi käsitettynä on myös käsitteenä keskeinen. Koko 

oikeudenmukaisuuskäsitystä Rawls kuvailee seuraavasti: ”– – alkusopimus koskee 

yhteiskunnan perusrakenteen oikeudenmukaisuusperiaatteita. Nämä ovat ne periaatteet, 

jotka omaa etuaan ajavat vapaat ja järkevät ihmiset hyväksyisivät yhteenliittymisensä 

perusehtojen määritelmäksi tasa-arvoisessa lähtöasemassa. Periaatteiden on määrä 

säännellä kaikkia tämänjälkeisiä sopimuksia; ne määrittelevät tarkasti, minkälaisiin 

sosiaalisen yhteistoiminnan muotoihin voidaan ryhtyä ja minkälaisia hallitusmuotoja 

voidaan saattaa voimaan. Tätä tapaa tarkastella oikeudenmukaisuuden periaatteita kutsun 

reiluksi peliksi käsitetyksi oikeudenmukaisuudeksi”2 (Rawls 1988, 19).  

 

On myös tärkeää tietää, mitä tarkoitetaan ensisijaisilla hyvillä: ne ovat asioita, joita jokaisen 

rationaalisen ihmisen uskotaan haluavan, mitä muuta tahansa halutaankaan riippumatta 

ihmisten rationaalisista elämänsuunnitelmista. Ensisijaisia hyviä ovat muun muassa 

”vapaudet, valtuudet, mahdollisuudet, tulot ja varallisuus”. (Rawls 1988, 47.) Alkuaseman 

sopimustilanteessa osapuolet haluavat maksimoida omat ensisijaiset hyvänsä, koska heillä 

ei ole tietoa erityisistä haluistaan.  

Myös yksilökäsitys on tarpeen selittää. Yksilöt oikeudenmukaisuusteoriassa käsitetään omaa 

etuaan ajaviksi moraalisiksi, rationaalisiksi ja oikeudenmukaisuuden tajuun kykeneviksi 

henkilöiksi. Alkuasemassa yksilöt eivät tiedä omia ominaisuuksiaan, ja näin ollen tulevat 

sopimaan sopimuksen, joka on reilu. Yksilöt tavoittelevat oikeudenmukaisuutta, jonka 

saavuttaakseen he sopivat yhteistoimintasopimuksen. Oikeudenmukaisuuden tajuun 

kykenemättömyys rajaa esimerkiksi eläimet pois teorian sovellusalasta (Rawls 1988, 287). 

Rawls käsittelee oikeudenmukaisuusteoriaansa myös kantilaisesta näkökulmasta: Kantin 

moraaliperiaatteet valitaan rationaalisesti, niiden tulee olla julkisia ja kaikkien 

hyväksyttävissä ja ne ovat päämäärien valtakunnan lainsäädäntöä. Kantin mukaan ihmiset 

hyväksyvät periaatteet vapaina ja tasa-arvoisina rationaalisina olentoina. (Rawls 1988, 147–

151.) Nämä samat ehdot voidaan nähdä liittyvän myös Rawlsin alkuasemaan ja 

tietämättömyyden verhoon ja sen takana oleviin ihmisiin (Setälä 2003, 142). 

Osallistumisperiaate on tämän tutkielman kannalta keskeinen käsite. Se tarkoittaa jokaisen 

yhtäläisen kansalaisen yhtäläistä oikeutta osallistua perustuslailliseen päätöksentekoon. 

Jokaisella ihmisellä on siis tasa-arvoinen tilanne vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon. 

                                                           
2 Kursivointi lisätty 
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Kuten alkuasemassa ihmisillä on tasa-arvoinen edustus vaikuttaa valittaviin periaatteisiin, 

takaa osallistumisperiaate tasa-arvoisen mahdollisuuden perustuslaillisessa prosessissa 

alkuaseman jälkeen. (Rawls 1988, 132.) Alkuaseman ihmiset valitsisivat 

osallistumisperiaatteen sääntelemään ihmisten keskinäisiä vaikuttamisen suhteita. Avaan 

osallistumisperiaatteen merkitystä perusteellisemmin sananvapautta käsittelevässä luvussa, 

koska sananvapaus ja osallistumisperiaate liittyvät oleellisesti toisiinsa. 

Myös omantunnonvapaudella on tärkeä merkitys tässä tutkielmassa. Omantunnonvapaudella 

oikeudenmukaisuusteoriassa tarkoitetaan vapautta omaantuntoon, kuten filosofisiin, 

moraalisiin ja uskonnollisiin käsityksiin. Kenelläkään ei tulisi lähtökohtaisesti olla oikeutta 

puuttua ihmisten vapauteen uskoa omiin käsityksiinsä hyvästä elämästä. 

Oikeudenmukaisuusteorian on tarkoitus jäsentää yhteiskunnan perusrakenne niin, että eri 

omantunnon käsitykset voivat olla läsnä yhteiskunnassa ilman, että ne vaarantavat 

oikeudenmukaisuuden. (Rawls 1988, 123–126.)  

Sananvapautta käsitteenä on myös syytä tarkastella. Sananvapaudella on monia määritelmiä, 

koska esimerkiksi laissa sille on oma määritelmänsä ja eri ihmiset määrittelevät sen rajat eri 

tavoin. Suomen perustuslaissa (PL §12) sananvapaus määritellään jokaisen kansalaisen 

oikeudeksi ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa erilaisia viestejä. Oikeudenmukaisuusteoriassa 

sananvapautta ei määritellä yksityiskohtaisesti, joten teorian puutteeksi voidaan osoittaa 

sananvapauden käsitteen epämääräisyys, kuten myös Leeper (1977) huomauttaa. 

Tarkastelen sananvapauden käsitteen problematiikkaa perusteellisemmin sananvapautta 

käsittelevässä luvussa. 

Avaan seuraavaksi oikeudenmukaisuusteorian yhtäläisiä vapauksia. 

Oikeudenmukaisuusteorian (1988) luvun IV ”Yhtäläinen vapaus” avaaminen selkeyttää 

vapauksien merkitystä oikeudenmukaisuusteoriassa. Sananvapauden ja uskonnonvapauden 

tarkastelun vuoksi on siis syytä paneutua tarkemmin yhtäläisten vapauksien tarkasteluun 

tarvittavilta osin. 
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3. YHTÄLÄINEN VAPAUS 

Yhtäläiset kansalaisten vapaudet ovat oikeudenmukaisuusteorian yksi tärkeimmistä 

piirteistä, koska yhtäläiset vapaudet turvataan ensimmäisellä periaatteella, joka on 

perustavanlaatuisempi suhteessa toiseen periaatteeseen. Oikeudenmukaisuusteorian 

vapauskäsitys on liberaali käsitys vapaudesta, ja Rawls mainitsee itse, että 

oikeudenmukaisuusteorian perusväittämät ovat klassisia ja hyvin tuttuja, eivätkä ne ole 

hänen omaa tuotosta (Rawls 1988, 5). 

Koska sananvapaus ja omantunnonvapaus ovat osa yhtäläisiä vapauksia, on syytä tarkastella 

koko vapauksien järjestelmää tarkemmin. Ensimmäisen periaatteen mukaisesti yhteiskunnan 

tulee taata suurin mahdollinen vapauksien joukko, joka on yhteensovitettavissa jokaisen 

vapauksien kanssa. Vapauksia ei saa rajoittaa sosiaalisten tai taloudellisten hyötyjen 

tavoittelemiseksi, joten niitä voidaan rajoittaa vain suuremman vapauden saavuttamiseksi.  

Jotta yhtäläisten vapauksien merkitys oikeudenmukaisuusteoriassa ymmärretään paremmin, 

on syytä tarkastella, missä järjestyksessä oikeudenmukaisuuden kaksi periaatetta sovelletaan 

käytännössä. Rawls kutsuu tätä nelivaiheiseksi seuraannoksi (Rawls 1988, 118–121): se on 

nelivaiheinen malli, joka määrää lakien voimaantulon järjestyksen. Seuraannon edetessä 

tietämättömyyden verhoa nostetaan tarvittava määrä vaihe vaiheelta, eli ihmiset saavat 

asteittain lisää tietoa itsestään ja ympäröivästä yhteiskunnasta.  

Ensimmäinen vaihe seuraannosta käsittää alkuaseman ja siinä sovittavat kaksi 

oikeudenmukaisuuden periaatetta. Tässä vaiheessa tietämättömyyden verho on vielä täysin 

toiminnassa, eli ihmiset eivät tiedä omia erityisiä ominaisuuksiaan. Se takaa sopimuksen 

reiluuden kaikkien kannalta. 

Toinen seuraannon vaihe on perustuslakia säätävä kokous, jossa siis toimitaan jo valittujen 

oikeudenmukaisuuden kahden periaatteen mukaan. Ensimmäinen periaate tulee 

määrittämään perustuslakia, mikä tarkoittaa, että ”henkilökohtaisen koskemattomuuden ja 

omantunnonvapauden sekä ajatuksenvapauden perustavaa laatua olevat vapaudet saavat 

suojan ja että poliittinen prosessi kokonaisuutena katsoen on oikeudenmukainen 

menettelytapa. Siten perustuslaki saattaa voimaan turvatun, kaikille yhteisen, yhtäläisen 

kansalaisuuden aseman ja toteuttaa poliittisen oikeudenmukaisuuden” (Rawls 1988, 120). 
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Tietämättömyyden verhoa on tässä vaiheessa nostettu hieman, koska tarvitaan joitain tietoja 

vallitsevasta yhteiskunnan oloista, johon perustuslakia sovelletaan. 

Kolmas seuraannon vaihe koskee lainsäädäntövaihetta, jota tulee määrittämään 

oikeudenmukaisuuden toinen periaate. Kolmannessa vaiheessa päätetään, miten esimerkiksi 

taloudelliset ja sosiaaliset olot, kuten verotus, tulee järjestää. Kolmannessa vaiheessa 

tietämättömyyden verhoa on jälleen nostettu tarvittava määrä.  

Neljännessä eli viimeisessä seuraannon vaiheessa viranomaiset soveltavat sääntöjä 

yksittäistapauksiin ja kansalaiset noudattavat asetettuja sääntöjä. Tässä vaiheessa jokaisella 

on käytettävissään kaikki tieto yhteiskunnasta, joten tietämättömyyden verho on poistettu 

kokonaan käytöstä.  

Nelivaiheisen seuraannon merkitys nousee esiin esimerkiksi uskonnonvapauden kannalta ja 

tulenkin tarkastelemaan seuraannon merkitystä MacDougallin (2010) pohjalta 

uskonnonvapautta käsittelevässä luvussa. Problematiikka koskee sitä, voiko yhteiskunnan 

yleinen konsensus vaikuttaa hyvän elämän käsityksiin, vaikka yhteiskunnan konsensus 

tiedetään vasta seuraannon toisessa vaiheessa, mikä tulisi aiheuttamaan eturistiriitoja 

tietämättömyyden verhon ollessa jo hieman kohotettu. 

Yhtäläiset vapaudet ovat siis perustuslailla turvattuja ja täten merkittävä osa 

oikeudenmukaisuusteoriaa. Seuraavaksi käsittelen, mitä vapauksia yhtäläisiin vapauksiin 

kuuluu ja millaisia periaatteita niiden voimassapitäminen edellyttää. Kun yleiskuva 

yhtäläisistä vapauksista on saavutettu, siirryn käsittelemään tutkielman pääaiheita eli sanan- 

ja uskonnonvapautta. 

Vapaus on selitettävissä kolmenlaisien seikkojen avulla: toimijat, jotka ovat vapaita, esteet 

ja rajoitukset, joista ollaan vapaita ja vapaus siitä mitä tehdä tai olla tekemättä (Rawls 1988, 

121). Rawls mainitsee listan perusvapauksia, jotka kuuluvat jokaiselle kansalaiselle: ”– – 

poliittinen vapaus (äänioikeus ja vaalikelpoisuus julkiseen virkaan) yhdessä 

mielipiteenilmaisun ja kokoontumisvapauden kanssa, omantunnonvapaus ja 

ajatuksenvapaus, henkilökohtainen koskemattomuus yhdessä (henkilökohtaisen) 

omaisuuden omistusoikeuden kanssa sekä suoja mielivaltaista vangitsemista ja takavarikkoa 

vastaan, kaikki tämä laillisuuden käsitteen määrittelemässä mielessä. Ensimmäinen periaate 
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edellyttää vapaudet yhtäläisiksi. Kuuluvathan oikeudenmukaisen yhteiskunnan kansalaisille 

samat perusoikeudet” (1988, 46–47). 

Rawls listaa edellä mainituissa perusvapauksissa mielipiteenilmaisun vapauden, joka on 

alkuperäisessä englannin kielisessä versiossa muodossa ”freedom of speech” (Rawls 1971, 

61), joten käsittelen sananvapautta ja mielipiteenilmaisun vapautta täten samanlaisina. 

Käsitteeseen ”freedom of speech” liittyy kiistanalaisuutta (Leeper 1977, 98–99), kuten on jo 

mainittu ja jota tarkastelen lähemmin sananvapautta koskevassa luvussa. Rawls sanoo, että 

perusvapaudet tulee käsittää laillisuuden käsitteen määrittelemässä mielessä, joten 

seuraavaksi avaan, mitä laillisuudella tarkoitetaan oikeudenmukaisuusteoriassa. 

Laillisuusperiaate takaa sen, että jokaisen henkilökohtaiset oikeudet suojataan. Samanlaisia 

tapauksia käsitellään yhtäläisesti ja tuomarit toimivat lain määrittelemissä rajoissa: olisihan 

epäoikeudenmukaista, jos tuomarit jättäisivät soveltamatta asianmukaista sääntöä tai 

tulkitsisivat sitä moitittavasti. Oikeusjärjestys turvaa jokaisen odotukset ja luottamuksen 

yhteistoimintaan, joka edellyttää, että lait ovat kaikkien tiedossa ja niitä on mahdollista 

noudattaa. Koska jokainen kansalainen tietää, kuinka toimia lain mukaan ja mitä odottaa 

oikeusjärjestykseltä, voi jokainen toteuttaa oikeuksiaan turvatusti. (Rawls 1988, 139–143.) 

Vapaus ymmärretään täten instituutioiden määrittelemien oikeuksien ja velvollisuuksien 

rakennelmaksi. Jos laillisuusperiaatetta ei noudatettaisi, olisi vapauden rajat epävarmat: lait 

olisivat epämääräisiä ja samanlaisia tapauksia tulkittaisiin oikeudessa eritavoin, johtaisi se 

vapauden kapenemiseen, koska ei uskallettaisi toimia vapaasti. (Rawls 1988, 139–143.) 

Kyseinen tilanne voisi johtaa esimerkiksi sananvapauden itsesensuuriin tai 

uskonnonharjoittamisen kaventamiseen, koska ei oltaisi varmoja, mitä saa sanoa tai tehdä. 

Yhtäläisiä vapauksia koskevaan lukuun kuuluu oikeudenmukaisuusteoriassa lisäksi 

yhtäläisen omantunnonvapauden, suvaitsevaisuuden, osallistumisperiaatteen, poliittisen 

oikeudenmukaisuuden, vapauden ensisijaisuuden ja kantilaisen tulkinnan alaluvut. Tulen 

tarkastelemaan yhtäläistä omantunnonvapautta ja suvaitsevaisuuden näkökulmia 

tutkielmani uskonnonvapautta käsittelevässä luvussa ja osallistumisperiaatetta sekä 

poliittista oikeudenmukaisuutta sananvapautta käsittelevässä luvussa. Vapauden 

ensisijaisuutta ja reiluksi peliksi käsitetyn oikeudenmukaisuuden kantilaista tulkintaa ei 

tässä tutkielmassa ole tarkoituksellista käsitellä. 
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4. SANANVAPAUS OIKEUDENMUKAISUUSTEORIASSA 

Tässä luvussa tutkin sananvapautta oikeudenmukaisuusteoriassa eri näkökulmista Alan 

Haworthin teoksen (2002) ja Roy V. Leeperin (1977) artikkelin pohjalta. Aluksi perustelen, 

miksi sananvapaus nähdään perusvapautena, poliittisena vapautena ja keinona. Toiseksi 

kerron sananvapauden merkityksestä ja sananvapauden rajoituksien perusteluista. Lopuksi 

tarkastelen esitettyä kritiikkiä sananvapauden asemasta perusvapautena. Otan myös 

huomioon Rawlsin (1993, 340–356) myöhemmän tuotannon näkökannan sananvapauteen, 

mutta jätän sen sivuhuomautuksien tasolle.  

4.1 Sananvapaus perusvapautena 

Sananvapaus oikeudenmukaisuusteoriassa on yksi perusvapauksista. Se mainitaan 

perusvapauksien listassa (Rawls 1988, 46–47), joten se lukeutuu selkeästi yhdeksi 

perusvapaudeksi. Haworth (2002, 175) osoittaa myös, että osana perusvapauksia 

sananvapaus voidaan nähdä kahtena erillisenä osana: yhdessä poliittisen vapauden kanssa ja 

osana omantunnonvapautta. Rawls liittää sananvapauden demokraattiseen poliittiseen 

päätöksentekoon, koska hän yhdistää sananvapauden ja poliittiset vapaudet (Haworth 2002, 

175). Tarkastelen sananvapautta poliittisena vapautena seuraavassa luvussa. 

Perusvapauksien lista sisältää myös ajatuksenvapauden (freedom of thought), jonka Rawls 

yhdistää omantunnonvapauteen. Haworthin näkemys on, että ajatuksenvapaus on osa 

sananvapauden kokonaisuutta ja se tulee ilmi perusvapauksien listassa. Myös teoksessa 

Political Liberalism Rawls (1993, 340) sanoo, että sananvapaus (free political speech) 

kuuluu yhteen ajatuksenvapauden kanssa. Tässä tutkimuksessa keskityn ainoastaan 

oikeudenmukaisuusteoriaan, joten Political Liberalismin tutkiminen jää vähäisemmälle 

huomiolle, vaikka Political Liberalismissa käsitellään sananvapautta laajemmin omassa 

luvussaan. 

Sananvapautta suojaa oikeudenmukaisuuden ensimmäinen periaate, koska sananvapaus on 

perusvapaus. Sananvapautta ei voida täten vaihtaa esimerkiksi taloudelliseen hyötyyn, vaan 

sananvapautta voidaan rajoittaa ainoastaan vapauden itsensä tähden. (Rawls 1988, 144.) 

Tarkastelen sananvapauden kritiikkiä muun muassa perusvapautena seuraavissa luvuissa. 

Eräiden näkemysten mukaan vapauden rajoittaminen vapauden itsensä tähden on 

sananvapauden kohdalla liioiteltua. Myös koko perusvapauksien lista koetaan 

mielivaltaisena.  
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4.2 Sananvapaus poliittisena vapautena 

Sananvapaus on oikeudenmukaisuusteoriassa osa poliittisia vapauksia. Haworth (2002, 177) 

huomauttaa, että Rawls luettelee sananvapauden ja poliittiset vapaudet rinnakkain 

perusvapauksien listassaan (Rawls 1988, 46): ”poliittinen vapaus (äänioikeus ja 

vaalikelpoisuus julkiseen virkaan) yhdessä mielipiteenilmaisun ja kokoontumisvapauden 

kanssa…”, joten sananvapaus lukeutuu poliittiseksi vapaudeksi yhtä eksplisiittisesti kuin 

perusvapaudeksi. Se on täten sekä perusvapaus että poliittinen vapaus, koska sananvapaus 

on poliittinen vapaus ja poliittiset vapaudet ovat perusvapauksia. On myös näkemyksiä, 

joiden mukaan sananvapauden ja poliittisten vapauksien kesken ei ole rinnakkaisuutta: 

käsite ”yhdessä” ei viittaa samankaltaisuuteen (Haworth 2002, 183–184). Käsittelen tätä 

näkemystä luvussa 4.4.2. 

Sananvapaus liitetään osaksi poliittisia vapauksia, koska poliittisten vapauksien ja 

sananvapauden voidaan tulkita kuuluvan osallistumisperiaatteen mukaisiksi vapauksiksi 

(Haworth 2002, 177). Osallistumisperiaatteen tehtävänä on turvata kansalaisten 

mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen prosessiin mahdollisimman tasa-arvoisesti, kuten 

aiemmin mainitussa alkuasemassa on yhtäläinen edustus valittaessa oikeudenmukaisuuden 

periaatteita (Rawls 1988, 132). Ihmiset haluavat täten luoda mahdollisimman turvallisen 

rakennelman intressiensä suojaksi, mikä vaatii osallistumisperiaatteen ja samalla sen 

sisältämän sananvapauden (Haworth 2002, 178). Osallistumisperiaatteen mukainen edustus 

siis turvaa sen, ettei kukaan pääse dominoivaan asemaan, josta käsin olisi mahdollista 

tukahduttaa huono-osaisten mielipiteitä.  

Rawls luo suoran yhteyden sananvapauden ja demokratian välille, koska sananvapaus ja 

poliittinen vapaus ovat rinnakkaisia. Haworth (2002, 175) sanoo, että sananvapaus yhdessä 

äänioikeuden ja julkiseen virkaan kelpoisuuden (poliittiset vapaudet) kanssa viittaa 

demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Myös Rawls sanoo, että demokratia edellyttää 

muun muassa sananvapautta: tarvitaan julkinen foorumi, jonne kaikilla on oikeus päästä ja 

joka takaa jokaiselle mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. Kaikilla täytyy olla 

mahdollisuus lisätä esityslistalle tärkeinä pitämiään aloitteita. (Rawls 1988, 133–134.)  

4.3 Sananvapaus keinona 

Sananvapautta voidaan pitää keinona tavoitella jokaisen ihmisen rationaalisen 

elämänsuunnitelman päämääriä. Roy V. Leeper (1977, 89–90) perustelee, miksi vapaus 
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voidaan tulkita keinona saavuttaa päämäärät, mutta Leeper on kuitenkin sitä mieltä, että 

vapauden kuuluisi olla päämäärä itsessään: jos vapaus on keino, tulee helpommaksi vaihtaa 

se pois johonkin toiseen keinoon, koska tällöin päämäärien saavuttaminen voi olla 

helpompaa.  

Myös Haworth (2002, 178–179) argumentoi, että päämäärät ovat tärkeimpiä asioita, joita 

jokainen ensisijaisesti tavoittelee. Haworth käyttää esimerkkinä äänestystilannetta: jos 

äänestäminen (keino) ei tuota haluttua lopputulosta (päämäärä), ei ole syytä valita 

äänioikeutta ihmisten perusvapaudeksi. Haworthin esimerkissä äänestäminen sisältyy 

sananvapauteen. Leeperin (1977, 89) perustelu (sanan)vapauden merkityksestä on 

yhtäläinen Haworthin kanssa, koska keinona sananvapaus on alisteisessa asemassa 

tavoiteltaviin päämääriin nähden.  

Keinon ja päämäärän eroja voidaan havainnollistaa seuraavasti: Ihmiset luonnollisesti 

tavoittelevat asettamiaan päämääriä, ja niiden tavoittelun turvaksi sovitaan 

oikeudenmukaisuudesta. Sovitaan esimerkiksi, että ensisijaiset hyvät tulee jakaa 

eroperiaatteen tyydyttävällä tavalla: näin jokaisen päämäärien tavoittelu on parhaiten 

turvattu riippumatta siitä, millaisena ja mihin asemaan kukin tulee sijoittumaan 

yhteiskuntaan. Ihmisten uskotaan haluavan ensisijaisia hyviä erilaisista 

elämänsuunnitelmistaan huolimatta. (Rawls 1988, 47.) Vapaudet kuuluvat ensisijaisiin 

hyviin, kuten on jo todettu luvussa 2.1. Vapaudet voidaan täten tulkita keinoiksi saavuttaa 

päämääriä, koska päämäärien tavoittelu edellyttää ensisijaisia hyviä. Leeper (1977, 90) 

toteaakin, että vapauksilla ei siis ole luontaista arvoa: sananvapaus on keino. 

4.4 Sananvapauden merkitys 

Sananvapaus on tärkeä oikeudenmukaisuusteoriassa: sitä käsitellään poliittisen prosessin 

osana. Teoria ei siis tarkastele sananvapautta kovinkaan laajasti. Sananvapaudella turvataan 

osallistumisperiaatteen mukaisesti jokaisen yhtäläinen oikeus vaikuttaa 

perustuslainmukaiseen poliittiseen prosessiin. Ihmiset turvaavat sananvapaudella omat 

rationaalisen elämänsuunnitelmansa päämäärät, koska sananvapaus antaa mahdollisuuden 

osallistua päättämään tasavertaisesti itseään koskevista asioista. Näin estetään se, että jotkut 

ihmiset pääsisivät dominoivaan asemaan, joka voisi olla uhka ihmisten hyvän elämän 

tavoittelulle (Rawls 1988, 133–134). 

Sananvapauden puuttuessa myös koko yhteiskunnan laillinen perusta heikkenisi: ihmiset 

eivät saisi tietoa lainvalmistelusta eivätkä vallitsevista mielipiteistä. Laillisuuden 
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määrittelemä vapaus katoaisi, koska ihmiset alkaisivat sääntelemään omaa toimintaansa 

epäselvän lainsäädännön takia. Ihmisten vaikutusmahdollisuudet olisivat heikentyneet, 

jolloin mahdollisuudet vaikuttaa omiin päämääriin olisivat myös heikommat. (Laillisuudesta 

ks. Rawls 1988, 139–143.) Oikeudenmukaisuusteorian tarkoitus on luoda oikeudenmukaiset 

puitteet ihmisten yhteiselolle, jotta jokaisen rationaalisten päämäärien tavoittelu olisi 

mahdollista, mutta sananvapauden puuttuessa se olisi uhattuna. Sananvapaudella tulee voida 

nostaa yleiseen keskusteluun yhteiskunnan ongelmakohtia, jotta ne voidaan korjata. On 

varmasti kiistanalaista, millaisia viestejä voidaan tarkalleen sallia, mutta esimerkiksi pelkkä 

häiritsevä huutelu ilman perusteluja voisi olla kiellettyä: Political Liberalismissa (1993, 346) 

Rawls ilmaisee, että sananvapauden yksi tehtävä on tuoda esille perusteluja, joten 

vallankumouksellisia viestejäkään ei tulisi välttämättä rajoittaa, koska ne ilmaisevat 

yhteiskunnan perusrakenteen ongelmia. Mielestäni sama perustelu sopii myös 

oikeudenmukaisuusteoriaan. Seuraavaksi siirryn käsittelemään sananvapauden 

rajoittamisen perusteluja oikeudenmukaisuusteorian pohjalta ja tarkastelemalla eräitä 

Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden (Supreme Court) päätöksiä Rawlsin näkökulmasta. 

4.5 Milloin sananvapautta voidaan rajoittaa 

Sananvapautta voidaan rajoittaa – kuten muitakin perusvapauksia – kun esimerkiksi 

yhteiskunnan rauha ja järjestys on vaarassa. Pääsääntöhän on, että vapauksia ei saa rajoittaa, 

ellei vapauden rajoitus ole eduksi vapauden itsensä tähden (Rawls 1988, 144). 

Oikeudenmukaisuusteoriaa voidaan hyödyntää tarkasteltaessa oikeuden päätöksiä, mutta 

tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Käsittelen seuraavaksi kahta Roy V. Leeperin (1977) 

tarkastelemaa esimerkkiä, jotka liittyvät sananvapauden rajoituksiin. Myös Rawls 

teoksessaan Political Liberalism (1993, 340–356) on Leeperin tapaan tarkastellut 

korkeimman oikeuden päätöksiä koskien sananvapautta, mutta keskityn ainoastaan 

oikeudenmukaisuusteoriaan Leeperin pohjalta. 

Ensimmäisessä Leeperin esimerkissä Yhdysvaltojen korkein oikeus oli hyväksynyt 

kommunistisen puolueen rauhallisen valtaannousuyrityksen – osallistumisen Indianan 

vaaleihin – vaikka puolue ei ollut vannonut lojaliteettivalaa hallituksen (government) 

puolesta. Tarkoitus oli, että valtaan päästyään kommunistit perustaisivat esimerkiksi 

autoritäärisen hallituksen, joka rajoittaisi ihmisten yhtäläisiä vapauksia. 

Oikeudenmukaisuusteorian näkökulmasta tapaus ei ole yksinkertainen, mutta Leeperin 

mukaan Rawls ei hyväksyisi puoluetta vaaleihin, jos valtaannousulle on järjellinen 
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(reasonable) mahdollisuus (Leeper 1977, 97). Valta-aseman saatuaan kommunistit olisivat 

uhka oikeudenmukaiselle yhteiskuntajärjestykselle, mikä olisi uhka jokaisen yhtäläisille 

vapauksille. Sananvapauteen tämä liittyy siten, että siinä on kysymys ilmaisunvapaudesta. 

Toisessa esimerkissä on kyse sananvapauden käsitteen ongelmasta: onko esimerkiksi 

”Selective Service registration” -sertifikaatin polttaminen protestina Vietnamin sotaa 

vastaan lain sananvapautta suojaama tapaus. Yhdysvaltojen korkein oikeus oli tuominnut 

miehen edellä mainitusta teosta, koska kaikkia mielipiteenilmaisun keinoja ei voida tulkita 

kuuluvan sananvapauden (freedom of speech) suojan piiriin. (Leeper 1977, 98–99.) 

Ilmeisesti pelkkä verbaalisti ilmaistu mielipide ei olisi ollut riittävän tehokas keino 

aiheuttamaan yhteiskuntarauhan vaarantumista, ja se olisi ollut lain sananvapautta suojaama 

teko. Rawls (1988) ei määrittele tarpeeksi sananvapauden kattamaa alaa: ei voida selkeästi 

päätellä, kuuluisiko edellä mainittu teko ensimmäisen periaatteen vapauksien suojan piiriin. 

Leeperin mukaan Rawls olisi kuitenkin korkeimman oikeuden päätöksen kannalla, koska 

yhteiskuntajärjestystä on suojeltava ja sertifikaatin polttaminen on yhteiskuntajärjestyksen 

vastainen teko. (Leeper 1977, 99.)  

Sananvapauden kattama ala herättää kysymyksiä. Yhdysvaltojen korkein oikeus oli edellisen 

esimerkin mukaan tulkinnut, että sertifikaatin polttaminen ei kuulu sananvapauden suojan 

(First Amandment) piiriin. Sananvapauden käsitteen laajuus aiheuttaa lisää ongelmia 

oikeudenmukaisuusteorian suomennoksessa: kuten on jo mainittu, ”freedom of speech” on 

suomennettu ”mielipiteenilmaisun vapaudeksi”. Mielipiteenilmaus ei erottele kuitenkaan 

sanaa ja tekoa toisistaan, joten ensimmäisen periaatteen tulisi suomennoksen mukaan kattaa 

myös sertifikaatin polttaminen. Leeperin esimerkissä on kuitenkin järkevintä pitäytyä 

oikeudenmukaisuusteorian alkuperäiskielessä (englanti), eli ei pidetä itsestäänselvyytenä, 

että ”freedom of speech” kattaa kaikenlaisen mielipiteenilmaisun.  

4.6 Kritiikkiä sananvapaudesta perusvapautena 

Rawls on sisällyttänyt sananvapauden osaksi perusvapauksien listaansa, mutta esimerkiksi 

Leeper (1977) ja Haworth (2002) ovat kritisoineet sananvapauden asemaa perusvapautena. 

Leeper (1977, 91) muun muassa kritisoi perusvapauksien listaa mielivaltaiseksi ja Haworth 

(2002) jo edellä mainituin syin: sananvapaus ei takaa ihmisten päämääriä. Käsittelen ensiksi 

Leeperin kritiikkiä. 
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4.6.1 Mielivaltaiset perusvapaudet ja vapauden ensisijaisuuden ongelmat 

Leeper (1977, 91) kritisoi lueteltuja perusvapauksia mielivaltaisesti valituksi, eikä ole tehty 

selväksi, kuuluvatko muutkin kuin perusvapaudet ensimmäisen periaatteen säänneltäväksi 

ja voidaanko perusvapaudeksi kuulumattomia vapauksia kaventaa ilman tasa-arvolle 

aiheutuvaa haittaa. Olisiko esimerkiksi mahdollista, että taloudellisia etuja tavoiteltaessa 

voidaan uhrata vapauksia, jotka eivät kuulu perusvapauksien joukkoon. Myös Haworth 

(2002, 175) huomioi perusvapauksiin kuuluvien vapauksien mielivaltaisuuden, mutta ei 

syvenny kritiikkiin kuten Leeper. 

Leeper (1977, 92–93) kritisoi myös vapauden ensisijaisuutta, eli että vapautta ei voitaisi 

rajoittaa kuin vapauden itsensä tähden. Tämän säännön mukaan esimerkiksi 

kunnianloukkaus ja valheellinen mainonta olisi sallittua: Leeper sanoo, että 

kunnianloukkaus- ja herjauslait (libel and slander laws) ovat vapauden rajoittamista, mutta 

eivät vapauden itsensä takia, vaan ihmisen arvoon kohdistuneiden haittojen ja menetysten 

estämiseksi3. Näin ollen oikeudenmukaisuusteorian mukaan sananvapautta ei saisi rajoittaa 

edellä mainituin syin, vaan kunnianloukkaus olisi hyväksyttävissä vapauden ensisijaisuuteen 

vedoten. Rawls (1988, 248–252) pitää kuitenkin itsekunnioitusta yhtenä tärkeimmistä 

ensisijaisista hyvistä, jonka perusteella mielestäni toisen kunniaa loukkaavat ilmaisut 

voitaisiin luultavimmin kieltää ja oikeuttaa sananvapauden rajoitus.  

Leeper (1977, 93) mainitsee myös tulkinnanvaraisia kohtia vapauden ensisijaisuudesta 

poikkeamiselle oikeudenmukaisuusteoriassa: Rawls (1988, esim. 304) sanoo, että 

taloudelliset edut voivat mennä vapauksien edelle, jos parempi taloudellinen tilanne saa 

aikaan tehokkaamman vapauksien harjoittamisen. Leeper kysyykin, kuka määrittelee 

talouden tilan ja milloin yhteiskunta on sillä tasolla, että taloudellisia etuja voidaan edistää 

vapauden kustannuksella. Näistä asioista päättävät tahot eivät voi olla alkuaseman ihmiset, 

koska heillä ei voi olla tarvittavaa tietoa tehtäviä päätöksiä varten: ihmisten pitää tehdä 

päätökset nelivaiheisen seuraannon ensimmäisessä vaiheessa, koska muuten heillä voisi olla 

jotain tietoa etuoikeutetusta asemastaan, eikä tilanne olisi enää reilu kaikille. Sananvapauden 

kannalta olisi ongelmallista, jos sananvapautta rajoitettaisiin yhteiskunnan taloudellisen 

kriisin takia: kuinka ihmiset voisivat vakavasti ajatella ja toimia kriisin ehkäisemiseksi, jos 

keskustelua ei saisi käydä. (Leeper 1977, 93.)  

                                                           
3 Alkuperäinen muoto: ”’for protection from harm or loss of amenities or other elements of real utility’” 
(Leeper 1977, 92). 
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4.6.2 Sananvapaus ei takaa päämääriä 

Kuten jo edellä on tullut ilmi, sananvapaus on ongelmallinen perusvapautena, koska se ei 

takaa haluttua lopputulosta. Haworthin (2002) kritiikki painottuu enimmäkseen siihen, että 

alkuasemassa olevat ihmiset eivät valitsisi sananvapautta perusvapaudeksi Rawlsin 

antamilla perusteluilla. Haworth ei kuitenkaan väitä, että sananvapauden ei kuuluisi olla 

perusvapaus, vaan painottaa Rawlsin antamien perustelujen ongelmia. Haworthin (2002, 

174–185) mukaan oikeudenmukaisuusteoriassa alkuaseman ihmiset haluavat turvata omat 

päämääränsä ja valitsevat täten sananvapauden päämäärien turvaksi. Päämäärät eivät 

kuitenkaan välttämättä toteudu sananvapaudella, koska mikään ei takaa, että sananvapauden 

oikeuttama toiminta vaikuttaa lopputulokseen ja sitä kautta päämäärien tavoitteluun.  

Haworthin (2002, 174–185) mukaan sananvapauden merkitys perusvapautena riippuu siitä, 

kuinka sananvapaus tulkitaan oikeudenmukaisuusteoriassa. Haworth perustelee, miksi 

äänioikeus on hyvin ongelmallinen perusvapautena: ääni ei välttämättä näy tuloksissa, joten 

äänestämisellä ei voi vaikuttaa päämääriin. Äänioikeus kuuluu osaksi poliittisia vapauksia, 

jonka osaksi myös sananvapaus voidaan tulkita. Tästä syystä Haworth myös perustelee 

sananvapauden asemaa perusvapautena riippuen siitä, kuinka läheisiksi sananvapaus ja 

äänioikeus tulkitaan. 

Jos äänioikeus ja sananvapaus ovat vahvasti analogisia, sananvapautta ei valittaisi 

perusvapaudeksi edellä mainituin syin: se ei takaisi päämäärien saavuttamista. 

Sananvapauden tulkitseminen osittain analogiseksi äänestämisen kanssa olisi vakuuttavampi 

perusvapauden kannalta: äänestyksen lisäksi sananvapautta voisi käyttää myös esimerkiksi 

neuvotteluun. Tällöin ongelmaksi kuitenkin nousee sananvapauden arvo, koska kaikki eivät 

voi käyttää sananvapauttaan yhtä tehokkaasti. Mikään ei takaa, että joku kuuntelisi, vaikka 

kaikilla olisikin vapaus esimerkiksi neuvotella muiden kanssa. (Haworth 2002, 182.) 

Viimeisenä Haworth (2002, 183–185) tarkastelee tulkintaa, jonka mukaan sananvapaus ja 

äänestäminen eivät liity lainkaan toisiinsa: ”mielipiteenilmaisun vapaus yhdessä4 poliittisten 

vapauksien kanssa” (Rawls 1988, 46) ei viittaisi rinnastukseen. Tällöin sananvapaudella 

tulee olla jokin muu yhteys osallistumisperiaatteeseen, kuin poliittisena vapautena 

(äänioikeus ja vaalikelpoisuus julkiseen virkaan). Oikeudenmukaisuusteoriasta löytyy 

väitteitä, että demokratia tarvitsee sananvapautta, jotta poliittiset asiat tulevat hoidetuiksi 

                                                           
4 Kursivointi lisätty 
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rationaalisesti. Muun muassa julkinen foorumi ja keinot saada tietoa politiikasta ovat 

tärkeitä. (Rawls 1988, 134.) 

Sananvapauden merkitys perusvapautena riippuu siis paljon siitä, kuinka sananvapaus 

tulkitaan: vahvasti vai löysästi rinnakkaisena äänioikeuden kanssa. Suora analogia 

äänestämisen kanssa aiheuttaa ongelmia etenkin äänen ja lopputuloksen vastaavuudessa, 

mutta myös löysempi analogia on ongelmallinen sananvapauden yhtäläisen arvon kannalta, 

koska omaa ääntä ei välttämättä saa kuuluviin. Mielestäni kritiikki on perusteltua, mutta ei 

voida liian ankarasti vaatia, että äänestäminen takaisi aina halutun lopputuloksen, kuten 

Timo Kämäräinen (2002, 47) asian myös ilmaisee. En usko, että alkuaseman ihmiset 

hylkäisivät sananvapauden perusvapautena siitä syystä, että sillä ei voida täysin suoraan 

vaikuttaa päämääriin. 
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5. USKONNONVAPAUS 

OIKEUDENMUKAISUUSTEORIASSA 

Tässä luvussa käsittelen uskonnonvapautta etenkin sen aseman ja suojan näkökulmasta. 

Uskonnonvapaus on yksi oikeudenmukaisuusteorian perustavanlaatuisimmista vapauksista, 

jota lakien tulee suojella vahvasti. Tarkastelen, missä tapauksissa uskonnonvapautta voidaan 

rajoittaa valtion väliintulolla nojautuen etenkin Robert MacDougallin artikkeliin Rawls and 

the Refusal of Medical treatment to Children (2010). Myös Roy V. Leeperin (1977) artikkeli 

kommentoi uskonnonvapauden asemaa oikeudenmukaisuusteoriassa, joten otan myös sen 

huomioon tässä luvussa. Tarkoitukseni on muodostaa konkreettisin esimerkein 

uskonnonvapauden merkitys oikeudenmukaisuusteoriassa. 

Uskonnonvapauden merkitys ilmenee oikeudenmukaisuusteoriassa selkeästi, koska 

teoriassa on omantunnonvapautta käsitteleviä lukuja. Uskonnonvapaus on osa 

omantunnonvapautta, johon kuuluvat myös filosofiset ja moraaliset käsitykset (Rawls 1988, 

123–126). Tämä uskonnonvapautta käsittelevä osio jakaantuu neljään osaan: ensiksi 

perustelen, miksi uskonnonvapaus valitaan alkuasemassa. Toiseksi perustelen esimerkein, 

miksi valtio ei saa määrittää uskontoa esimerkiksi maallisin perustein. Kolmanneksi 

käsittelen yhteiskuntarauhan ja uskonnonvapauden välistä problematiikkaa ja lopuksi nostan 

esiin kritiikkiä, jota on esitetty oikeudenmukaisuusteorian perusteluille 

uskonnonvapaudesta. 

5.1  Uskonnonvapauden perusteluja 

Uskonnonvapaus (omantunnonvapaus) on yksi perusvapauksista, koska se luetellaan yhtenä 

osana kansalaisten perusvapauksia (Rawls 1988, 46–47). Näin ollen uskonnonvapaus kuuluu 

eksplisiittisesti osaksi oikeudenmukaisuusteoriaa aivan kuten sananvapauskin.  

Alkuaseman ihmiset valitsevat uskonnonvapauden osaksi oikeudenmukaista yhteiskuntaa, 

koska he haluavat suojella omia uskomuksiaan. Ei haluta, että joku muu määrittää 

omantunnon asioita: aivan, kuten jokainen haluaa esimerkiksi pitää oman päiväkirjansa 

henkilökohtaisessa lokerossaan, haluaa jokainen vielä vahvemmin turvata omat 

uskonnolliset näkemyksensä (Haworth 2002, 176).  

Oikeudenmukaisuusteorian – tarkemmin sanoen alkuaseman – luonne riskinottoa välttävänä 

näkyy tietenkin myös uskonnonvapauden valinnassa. Koska alkuaseman ihmiset eivät tiedä, 

tulevatko he kuulumaan uskontoenemmistöön vai -vähemmistöön, valitsevat he 
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uskonnonvapauden, jotta enemmistö ei voisi painostaa vähemmistöä enemmistön 

uskontoon. Rawlsin mukaan ihmisillä kaiken lisäksi tulee todennäköisesti olemaan 

omantunnon asioita. (Rawls 1988, 124.)  Oikeudenmukaisuusteorian on tarkoitus määrittää 

oikeudenmukaisuuden periaatteet, jotka koskevat yhteiskunnan julkista osaa ja ihmisten 

yhteiseloa, joten valtion rooli ei ulotu ihmisten yksityisasioihin niin pitkään, kunnes 

esimerkiksi uskonnot aiheuttavat ongelmia yhteiskuntarauhalle. Uskonnonvapauden 

laajuutta ja rajoituksia käsittelen seuraavissa luvuissa. 

5.2  Valtiolla ei ole oikeutta määrittää uskontoa 

Robert MacDougallin (2010) artikkelin tarkastelu auttaa ymmärtämään uskonnonvapauden 

merkitystä oikeudenmukaisuusteoriassa. Artikkelin teesi on, että Jehovan todistajilla on 

oikeus kieltää verensiirtojen tekeminen omille lapsilleen vedoten uskonnonvapauteen: 

Jehovan todistajien mukaan verensiirrot ovat heidän uskontoaan vastaan ja lasten huoltajina 

vanhemmilla on oikeus määrittää lasten hyvä elämä.  

Keskeisin kysymys on se, kuka saa määrittää, mikä on lapsen parhaaksi. 

Uskonnonvapaushan tarkoittaa, että jokaisella on vapaus omiin uskomuksiinsa ja täysi-

ikäinen järkevä ihminen saisi kieltää itselleen tehtävän verensiirron vedoten uskontoonsa 

(MacDougall 2010, 131, 146). Ongelma muodostuu, kun täytyy tehdä päätöksiä lapsen 

puolesta, joka ei kykene ajattelemaan oman parhaansa mukaan: saisiko valtio määrätä 

maallisin perustein verensiirtojen tekemisen lapselle ja määrittää täten lapsen puolesta, että 

elämän jatkuminen on tärkeintä. 

MacDougall (2010) perustelee, että oikeudenmukaisuusteorian mukaan oikeus lapsen hyvän 

elämän määrittämisessä on lapsen huoltajalla, eli vanhemmat saavat kieltää verensiirrot. 

Vanhemmilla on paternalistinen oikeus määrittää lastensa puolesta hyvän elämän piirteet 

ensisijaisten hyvien teorian pohjalta. Ihmiset alkuasemassa päättäisivät, että lapseksi 

synnyttyään heidän hyvästä päättäisivät vanhemmat. (MacDougall 2010, 134–135.) Olisi 

lapsen uskonnonvapauden loukkaamista, jos valtio saisi esimerkiksi maallisin perustein 

määrittää lapsen puolesta, vastoin vanhempien tahtoa, että elämän jatkuminen menee 

Jehovan todistajien uskomusten edelle: heidän mukaan jotkut asiat ovat fyysistä elämää 

tärkeämpiä (MacDougall 2010, 146). 

Artikkelissa käsitellään myös vasta-argumentteja, kuten että lapsella tulisi olla oikeus elää 

täysi-ikäiseksi asti ja päättää sitten itse, mikä on oikein ja väärin. MacDougall (2010, 146–

147) perustelee kuitenkin, että vanhempien paternalististen oikeuksien sivuuttaminen olisi 
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silti loukkaus lapsen uskonnonvapaudelle. Kritiikki, jonka mukaan sosiaalisen konsensuksen 

tulisi määrittää oikea ja väärä toimintamalli, kohtaa myös perustavanlaatuisen ongelman: 

ensisijaisten hyvien hyödyntäminen periaatteita muodostaessa tulee perustella alkuasemasta 

käsin nelivaiheisen seuraannon ensimmäisessä vaiheessa. Siinä vaiheessa sosiaalista 

konsensusta ei tiedetä. (MacDougall 2010, 137.)  

Jos sosiaalinen konsensus kuitenkin olisi määrittävä tekijä, voitaisiin olla esimerkiksi 

tilanteessa, jossa yhteiskunta koostuu lähinnä Jehovan todistajista. Silloinhan sosiaalinen 

konsensus olisi, ettei verensiirtoja saa tehdä: MacDougallin mukaan sosiaaliseen 

konsensukseen vetoaminen riistää lapselta aina uskonnonvapauden.  

MacDougallin artikkelin tarkastelun pohjalta nähdään, että oikeudenmukaisuusteoria antaa 

omantunnonvapaudelle laajan suojan muiden liberaalien teorioiden tapaan. Yhteiskunnalla 

tai valtiolla ei saisi olla oikeutta määritellä omantunnon kysymyksiä vakavissakaan 

tilanteissa. Mielestäni MacDougall on oikeassa Jehovan todistajien suhteen, koska Rawls 

selvästi antaa omantunnonvapaudelle vahvan suojan ja alkuasemasta lähtevä perustelu on 

johdonmukainen MacDougallin analyysissä. Käsittelen erästä vastakkaista näkökulmaa 

tämän luvun lopussa. Seuraavaksi tarkastelen yhteiskuntarauhan ja -järjestyksen merkitystä 

suhteessa uskonnonvapauteen. 

5.3  Yhteiskuntarauha määrittää uskonnonvapautta 

Vaikka uskonnonvapaus saa laajasti suojatun aseman oikeudenmukaisuusteoriassa, eikä 

valtiolla yleisesti ottaen ole oikeutta puuttua uskonnollisiin asioihin, voidaan 

uskonnonvapautta rajoittaa tiettyjen olosuhteiden puitteissa: valtion turvallisuus- ja 

järjestysetu voi mennä uskonnonvapauden edelle (Rawls 1988, 126–127). 

Oikeudenmukaisuuden ensimmäisen periaatteen mukaisesti suurin mahdollinen vapaus 

tulee taata yhtäläisesti jokaiselle kansalaiselle. Yhtäläiset vapaudet sisältävät muun muassa 

uskonnonvapauden, jota ei tulisi rajoittaa, koska jokainen haluaa alkuasemasta käsin turvata 

omat uskonnolliset vakaumuksensa. Jos oma uskontokunta on kuitenkin uhka koko 

yhteiskuntajärjestykselle, uhaten kaikkien yhtäläisiä vapauksia, voidaan kyseiseltä 

uskontokunnalta riistää vapaus uskonnon harjoittamiseen. Oikeudenmukaisen yhteiskunnan 

tavoite on pitää yllä järjestystä, missä kaikilla on mahdollisuus yhtäläisiin vapauksiin. 

Kyseisen tavoitteen vastaiset uskonnot eivät voi olla hyväksyttyjä.  
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On syytä huomioida myös tilanne, jossa yhteiskuntaan puhkeaa suvaitsematon 

uskontokunta: se ei tunnusta alkuasemassa sovittua oikeudenmukaisuutta, eikä täten suvaitse 

esimerkiksi muita uskontoja. Oikeudenmukaisuusteorian mukaan suvaitsematonta 

uskontokuntaa ei tulisi kuitenkaan tukahduttaa, vaikka se onkin epäoikeudenmukainen. Ei 

ole oikeutettua kaventaa uskonnonvapautta, jos uskontokunta ei aiheuta 

yhteiskuntajärjestykselle vaaraa. Vaikka suvaitsemattomat tunnustavat itse 

suvaitsemattomuuden arvon, eivätkä täten voi valittaa suvaitsemattomuudesta itseään 

kohtaan, ei oikeudenmukaisuusteoria oikeuta toimimaan epäoikeudenmukaisesti 

epäoikeudenmukaisia kohtaan. Jokaisella on velvollisuus ylläpitää oikeudenmukaista 

perusrakennetta. (Rawls 1988, 129–131.) 

Yhteiskuntarauhan merkitys korostuu myös Leeperin (1977, 97–98) tarkastelussa, vaikka 

esimerkki ei liitykään suoranaisesti uskonnonvapauteen. Yhdysvaltojen korkein oikeus oli 

määrännyt japaninamerikkalaisten uudelleensijoittamisesta länsirannikolta sisämaahan 

toisen maailmansodan aikana vedoten yhteiskunnan turvallisuuteen. Korkein oikeus 

perusteli toiminnan sillä, että hetken luonne oli kriittinen eikä uudelleensijoittamista oltaisi 

voitu suorittaa kriittisellä hetkellä, vaan se täytyi tehdä etukäteen.  

Jälkiviivaus osoittaa, että oikeuden päätös oli väärä. Perusteluja kritisoitiin siitä, että 

päätökseen vaikutti liikaa julkinen paine. Rawls ei laskisi julkista painetta perustelluksi 

syyksi, joten oikeudenmukaisuusteorian voidaan nähdä olevan ristiriidassa korkeimman 

oikeuden päätöksen kanssa, ainakin julkisen paineen osalta. (Leeper 1977, 97–98.) Rawlsin 

mukaan (1988, 254), ja kuten Leeperkin (1977, 98) tuo esiin, enemmistön tunteet, jotka eivät 

pohjaudu oikeudenmukaisuuden periaatteisiin, eivät ole laskettavissa perustelluiksi syiksi 

rajoittaa vapautta. Sopimusnäkökulmasta katsottuna vapauden perustat ovat täysin erillään 

olemassa olevista preferensseistä. 

Jos julkinen paine otetaan pois laskuista, on vaikea päätellä mihin tulokseen Rawls päätyisi. 

Kuten omantunnonvapauden kohdalla ihmiset haluavat turvata omat uskomuksensa 

vähemmistössä ollessaan, fyysisen vapauden ollessa kyseessä alkuaseman ihmiset eivät 

ottaisi riskiä kuulua uudelleensijoitettavaan ihmisryhmään. On myös kyseenalaista, 

nähtäisiinkö uudelleensijoittamiselle järjellistä perustelua vedoten selkeään ja välittömään 

vaaraan yhteiskuntaa kohtaan, vaikka olisi todisteita ja kaikkien hyväksyttävissä olevat 

päättelykeinot5: sama virhe voitaisiin tehdä uudelleen. (Leeper 1977, 98.) 

                                                           
5 ”ways of reasoning […] accepted by all” 
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Yhteiskuntarauha ja -järjestys voidaan edellä esitetyin perusteluin nähdä syynä rajoittaa 

uskontoa. Yhteiskunnan tulee kuitenkin olla selkeästi ja välittömästi uhattuna, eikä uskontoa 

täten saa rajoittaa kevein perustein. Esimerkiksi MacDougallin käsittelemässä artikkelissa 

verensiirroista kieltäytymistä ei nähdä yhteiskuntarauhan ja järjestyksen vastaisena, joten 

uskonnonvapauden rajoitusta ei voitaisi perustella tästä näkökulmasta. Jos verensiirtojen 

tarve lisääntyy akuutisti yhteiskunnassa esimerkiksi sodan seurauksena, voisi tilanne 

mielestäni olla toisenlainen: yhteiskuntajärjestys voisi pahimmassa tapauksessa olla 

uhattuna, jos liian moni kieltäytyy ottamasta vastaan verensiirtoja. Kyseinen tilanne tulisi 

tuskin koskaan oikeasti tapahtumaan. Seuraavaksi tarkastelen uskonnonvapautta kohtaan 

esitettyä kritiikkiä.  

5.4  Kritiikkiä uskonnonvapauden perusteluille 

Oikeudenmukaisuusteorian perusteluja uskonnonvapaudelle on osaltaan kritisoinut muun 

muassa Leeper (1977) väittäessään, että uskonnonvapaus voi aiheuttaa kestämättömiä 

rasituksia yhteiskunnan kannettavaksi. Tämän tutkimuksen puitteissa keskityn vain Leeperin 

kritiikkiin, mutta jatkotutkimusten kannalta olisi mielekästä perehtyä tarkemmin myös 

Rawlsin myöhempään tuotantoon ja oikeudenmukaisuusteorian laajempaan kritiikkiin, 

johon Political Liberalismin on tarkoitus vastata (Päivänsalo & Mäkinen 2009). 

Ensimmäinen Leeperin kritiikki (1977, 91–92) osoittaa, että uskonnonvapautta ei 

hyväksyttäisi, koska on mahdollista, että joillakin on hyvin vahvoja uskomuksia ikuisesta 

elämästä ja ikuiseen helvettiin joutumisesta. Jos yksilön mielestä väärin uskominen vie 

ikuiseen helvettiin, ei hän ottaisi riskiä, että hänen jälkikasvunsa voisi tulla uskomaan hänen 

mielestään väärin ja näin ollen joutua helvettiin. Yksilö ottaisi riskin kuulua enemmistöön 

ja kaventaa uskonnonvapautta. 

Leeperin toisen esimerkin (1977, 92) mukaan uskonnonvapaus voi johtaa kestämättömiin 

seurauksiin: Yhteiskunta saattaa ottaa kantaakseen liian suuren rasituksen, jos ihmisillä on 

vahvoja uskomuksia, jotka eroavat selkeästi toisistaan. Rawlsin mukaan (1988, 292–297) on 

olemassa jaettu yhteinen päämäärä, johon yhteiskunta tähtää, ja joka pitää yhteiskunnan 

koossa. Leeper perustelee, että yhteistä päämäärää ei löydy, jos uskonnoilla on ihmisille 

fundamentaalinen merkitys ja ne eroavat toisistaan selvästi: ainut yhteinen päämäärä olisi 

yhteisymmärrys olla erimieltä (an agreement to disagree).  

Kolmas Leeperin kritiikki (1977, 92) on historiaan pohjautuva: uskonnollinen 

suvaitsevaisuus sai hyväksyntää vasta 1800-luvulla, jolloin absoluuttiset uskonnolliset 
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totuudet heikkenivät. Uskonnonvapaus ja oikeudenmukaisuuden ensimmäinen periaate 

saavat näin ollen uskottavuutta vasta, kun ihmisten uskomukset eivät ole fundamentaalisia. 

Tämän takia uskonnonvapautta ei voida perustella alkuasemasta käsin. Leeper sanoo (1977, 

92), että ”Jos uskonnolliset uskomukset eivät ole vahvoja alkuaseman ihmisillä, 

suvaitsevaisuus voi levitä, mutta (1) se ei todennäköisesti ole tarpeellista uskontojen 

heikkouden vuoksi ja (2) koska alkuaseman ihmisillä ei ole vahvoja uskomuksia, ei ole 

järkeä ottaa riskiä ulottaa omantunnonvapautta koskemaan niitä, joilla saattaa olla vahvoja 

uskomuksia. Kyseinen toiminta voisi vain riskeerata yhteiskunnan järjestyksen.” 

Esimerkit osoittavat, että osa Rawlsin perusteluista ei ole aukotonta ja sisältää 

problematiikkaa. Kritiikki tuskin kannustaa uskonnonvapauden rajoittamiseen, vaan 

kohdistuu perusteluiden kritisointiin, joten lopputulema olisikin hyväksyttävissä 

tarkemmalla perustelulla. Seuraavaksi tiivistän sanan- ja uskonnonvapauden tarkastelun ja 

pohdin joitain ajankohtaisia kysymyksiä sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta. 
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6. Päätelmiä ja pohdintaa 

Sananvapaus osoittautuu poliittiseksi keinoksi päämäärien tavoittelussa ja sananvapaudella 

on asema perusvapautena ja täten sen asema on merkityksellinen 

oikeudenmukaisuusteoriassa. Vapaa ilmaisu ja tietojen vastaanotto on tärkeä elementti 

demokraattisessa yhteiskunnassa, missä jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan 

hyvään elämäänsä.  Sananvapaus ei ole yksinkertaisesti ja suoraan luettavissa teoriasta, joten 

tämän tutkimuksen analyysi tarkastelemani kirjallisuuden avulla selkeyttää sananvapauden 

asemaa ja myös sen ongelmakohtia. Kritiikki osoittaa, että sananvapauden perustelut eivät 

ole täydelliset, mutta ne ovat riittävät ja alkuasemasta käsin kohtuudella hyväksyttävissä.  

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielekästä tutkia lisää esimerkiksi sananvapauden ja 

mielipiteenilmaisun vapauden välistä tulkinnallista kiistaa. Myös oikeudenmukaisuusteorian 

tai Rawlsin myöhemmän tuotannon tarkastelua Suomen oikeuden päätöksiin voisi olla 

mahdollista esimerkiksi samaan tapaan, kuin Roy V. Leeper (1977), tai kuten jopa Rawls 

(1993) ovat analysoineet Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöksiä. Myös Ralwsin 

Political Liberalismin (1993) tutkiminen ja sen vertaileminen oikeudenmukaisuusteoriaan 

sananvapauden osalta olisi mahdollista.  

Nykyinen tietotekniikan nopea leviäminen ja siitä seurannut viestintäkanavien mullistus 

internetissä aiheuttaa lukuisia ongelmia: netissä voidaan kirjoitella nimettömänä ja jokaisen 

on helpompaa levittää valheita ja loukkaavia viestejä yleisön eteen. Myös Suomen 

lehdistönvapauden sijoitus laski edellisvuodesta viestikoekeskusta koskeneen uutisoinnin 

jälkipuintien seurauksena (Yle uutiset 25.4.2018) ja onkin kiistanalaista, voidaanko valtion 

turvallisuusetua ajatellen rajoittaa sananvapautta asiaan liittyen6. Oikeudenmukaisuusteoriaa 

voisi olla mahdollista hyödyntää myös edellä mainittuja tapauksia tarkastellessa. 

Uskonnonvapauden tarkastelu auttoi selvittämään uskonnonvapauden rajat ja merkityksen 

teorian kehikossa. Se on vahvasti suojeltu perusvapaus, mutta myös sen perusteluissa on 

omat ongelmakohtansa, kuten kritiikki osoittaa. Tämänkin vapauden kohdalla kritiikki on 

perusteltua, mutta ei luultavasti muuttaisi radikaalisti alkuaseman asetelmia 

uskonnonvapauden valitsemisessa. Yhteiskuntarauhan ja -järjestyksen ylläpitäminen voi 

vaatia mahdollisesti tiettyjen uskontojen rajoituksia, koska erilaiset fundamentaaliset 

uskontokunnat voivat olla liian suuri rasite, kuten kritiikkikin osoittaa. Myös 

                                                           
6 Sijoituksen lasku johtui lähdesuojan vaarantumisesta 
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uskonnonvapauden osalta esimerkiksi Political Liberalismin tutkiminen ja vertaileminen 

oikeudenmukaisuusteoriaan olisi mielekästä. Rawlsin myöhemmässä tuotannossa on 

vastattu oikeudenmukaisuusteoriaa kohtaan osoitettuun kritiikkiin, joten myös 

uskonnonvapauden perustelut ja asema on voinut muuttua oikeudenmukaisuusteoriasta.  

Rawlsilaista uskonnonvapautta voitaisiin myös hyödyntää Suomessa heränneeseen 

keskusteluun Jehovan todistajien erityisvapaudesta olla suorittamatta asepalvelusta (Yle 

uutiset 23.2.2018). Olisiko esimerkiksi oikeudenmukaisuusteorian mukaan perusteltua antaa 

vapautus uskontoon vedoten yhteiskunnan rauhan ja järjestyksen ylläpitävästä toiminnasta 

ja olisiko yhdenvertaisuuden loukkaus hyväksyttävää. Myös keskustelu lasten 

ympärileikkauksista uskonnollisista syistä aiheuttaa keskustelua (esim. Yle uutiset 

27.4.2018). Yksi ero esimerkiksi verensiirtoihin on siinä, että ympärileikkauksessa 

mahdollisesti loukataan lapsen fyysistä koskemattomuutta, joten tapauksia ei voi täysin 

rinnastaa toisiinsa. 

Jatkotutkimukselle olisi siis monia aiheita ja tätäkin tutkielmaa voitaisiin laajentaa ja 

syventää entisestään. Sananvapaus ja uskonnonvapaus on nyt kuitenkin tuotu esiin 

oikeudenmukaisuusteorian abstraktista käsittelystä konkreettisempaan muotoon yhdessä 

kriittisen näkökulman kanssa. 
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