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TALOUDELLINEN DEMOKRATIA

Luultavasti kaikki kannattavat taloudellista demokratiaa. Ku-
ka ei kannattaisi yksilön oikeutta päättää omista asioistaan? 
Taloudellisen demokratian saavuttaminen ei kuitenkaan ole 
näin yksinkertaista. Mitä taloudellinen demokratia tarkkaan 
ottaen tarkoittaa?

Tarkoittaako se jokaisen oikeutta tehdä itse tai omai-
suudellaan vapaasti mitä haluaa, kuten myös oikeutta sol-
mia minkälaisia sopimuksia tahansa ja kenen kanssa tahan-
sa? Näin Milton Friedmanin kaltaiset konservatiivit määrit-
televät taloudellisen demokratian, jota he opportunistisesti 
kutsuvat taloudelliseksi vapaudeksi. Taloudellisen vapauden 
konservatiivinen käsitys ei sovellu taloudellisen demokratian 
määritelmäksi, koska monet taloudelliset päätökset koske-
vat useampaa kuin yhtä ihmistä. On lukuisia tärkeitä tilan-
teita, joissa yhden ihmisen taloudellinen vapaus törmää toi-
sen ihmisen taloudelliseen vapauteen. Jos saastuttajat saavat 
vapaasti saastuttaa, saasteen uhrit eivät ole vapaita elämään 
puhtaassa ympäristössä. Jos vauraat ihmiset jättävät lapsil-
leen suuria perintöjä, seuraavat sukupolvet eivät voi nauttia 
tasa-arvoisista taloudellisista lähtökohdista. Jos pankit ovat 
vapaita minimivarantosäännöksistä, tavalliset säästäjät eivät 
voi luottaa säästöjensä olevan turvassa. Pyrkiminen ihmis-
ten taloudellisen vapauden maksimoimiseen on mielekäs-
tä vain silloin, kun ihmisten vapaudet eivät ole ristiriidas-
sa keskenään. Ei siis riitä, että julistaa kovaan ääneen talou-
dellista vapautta, niin hienolta kuin se saattaakin kuulostaa.
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Miten taloudellinen demokratia sitten pitäisi ymmärtää, 
jos taloudellisen vapauden konservatiivinen käsite on tosielä-
mässä harhaanjohtava yksinkertaistus? Toinen taloudellisen 
demokratian tunnettu käsitys on enemmistövalta. Tämä kä-
site on lainattu valtio-opista, missä ääni per henkilö -periaate 
ilmensi ajatusta, jonka mukaan kaikilla tulisi olla yhtä suuri 
sananvalta yhteisiin asioihin. Enemmistövallan ongelma on 
yksinkertainen. Kun päätös vaikuttaa toisiin enemmän kuin 
muihin ja kaikilla on yhtäläinen äänioikeus, osa ihmisistä saa 
suhteettoman suuren vaikutusvallan toisten asioihin. Jopa po-
litiikan alueella, jossa monet päätökset koskettavat kaikkia 
kansalaisia enemmän tai vähemmän yhtäläisesti, jotkut po-
liittiset päätökset vaikuttavat selvästi enemmän joidenkin ih-
misten elämään kuin toisten. Pelkkään enemmistövaltaan no-
jaaminen ei siis selvästikään voi olla toimiva ratkaisu.

Taloudellisia päätöksiä tehtäessä jakautuvat vaikutukset kui-
tenkin selvästi epätasaisemmin kuin poliittisia päätöksiä tehtä-
essä. Jotkut taloudelliset päätökset vaikuttavat toki vain yhteen 
ihmiseen ja jotkut puolestaan kaikkien elämään jotakuinkin 
samalla tavalla. Useimmat taloudelliset päätökset vaikuttavat 
kuitenkin useiden ihmisten elämään – ja joidenkin elämään 
enemmän kuin muiden. Tämä muodostaa merkittävän haas-
teen. Taloudellisen vapauden käsite on riittävä, kun taloudelliset 
päätökset vaikuttavat vain yhden ihmisen elämään ja enemmis-
tövallan käsite on vastaavasti riittävä, kun taloudelliset päätök-
set vaikuttavat yhteisön jäseniin yhtäläisesti. Kumpikaan käsi-
tys taloudellisesta demokratiasta ei kuitenkaan toimi hyvin, 
kun vaikutukset jakautuvat epätasaisesti.
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Taloutta koskevissa päätöksissä vaikutukset jakautuvat-
kin yleensä nimenomaan epätasaisesti. Tämän vuoksi on pe-
rusteltua määritellä taloudellinen demokratia niin, että pää-
tösvaltaa käytetään suhteessa siihen, miten paljon erilaiset 
taloudelliset valinnat vaikuttavat asianosaisen elämään. On 
toki tärkeää huomioida, että todellisessa maailmassa täydel-
lisen taloudellisen itsenäisyyden saavuttaminen on mahdo-
tonta. Kuitenkin pyrkiminen kaikkien kansalaisten taloudel-
liseen itsenäisyyteen on paras tapa edetä kohti taloudellista 
demokratiaa.

Vaikka saavutetaankin yhteisymmärrys määritelmistä ja 
tavoitteista, se ei luonnollisesti merkitse automaattisesti tavoit-
teeseen pääsemistä. Tavoitteen selkeys on kuitenkin ensim-
mäinen askel oikeaan suuntaan. Niin kauan kuin taloudelli-
nen demokratia määritellään löyhästi ja ihmisillä on erilaisia 
käsityksiä sen sisällöstä, voi tavoitteita olla vaikea saavuttaa. 
Taloudellisen demokratian samaistaminen yksilön taloudel-
liseen vapauteen voi johtaa epädemokraattisiin taloudellisiin 
instituutioihin kuten yksityisesti omistettuihin yrityksiin ja 
markkinoihin. Taloudellisen demokratian samaistaminen 
pelkkään enemmistövaltaan voi estää näkemästä mahdolli-
simman demokraattistenkin keskussuunnittelun versioiden 
ongelmat, jotka liittyvät yksilöiden omaehtoisuuteen ja itse-
näisyyteen.


