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ALKUSANAT  
 
Tämä julkaisu sisältää artikkeleita ja muita kirjoituksia, joita olen 
laatinut sekä oikeusteologian tutkijana että kirkon keskushallinnon 
virkatehtävien yhteydessä. Kokoelman tarkoituksena on kom-
munikoida niiden lukijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita vas-
taavista kysymyksistä.  
        Kirjoitukset ovat keskenään melko erilaisia. Osa kirjoituksis-
ta on alun perin laadittu alustuksiksi erilaisiin seminaareihin ja 
koulutustilaisuuksiin. Neljässä artikkelissa tarkastelen suomalais-
ten oikeustieteilijöiden teoksia, mutta nämä kirjoitukset eivät ole 
tavanomaisia resensioita, vaan omien pohdintojeni  taustoittamis-
ta. Artikkeleissa olevaa päällekkäisyyttä ja toistoa en ole koko-
naan karsinut, jotta kukin teksti olisi suurin piirtein johdonmukai-
nen kokonaisuus. Lopussa olevaan kirjallisuusluetteloon on poi-
mittu valikoima artikkelien teemoihin liittyvää kirjallisuutta, jonka 
avulla lukija voi päästä syvemmin perehtymään esillä oleviin ky-
symyksiin. 
        Oikeusteologian käsitteellä on perinteisesti tarkoitettu kirk-
ko-oikeuden teologisten perusteiden selvittelyä. Tärkein tämän 
alan julkaisuni on monografia Lopussakin on sana. Kirkko-oikeus 
teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta (Suomalaisen Teolo-
gisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 236, 2003).  
         Viimeisten 20 vuoden aikana olen erityisesti selvitellyt, mi-
ten yhteiskunnan oikeusjärjestyksen perusteita voidaan tarkastella 
teologisista lähtökohdista ja teologisen käsitteistön avulla. Tämä 
oikeusteologinen tutkimus kohdistuu erityisesti oikeusfilosofian ja 
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oikeusteorian klassisiin peruskysymyksiin: mitä oikeus on ja mi-
hin säädännäisen oikeusjärjestyksen oikeellisuus perustuu?  
         Ensimmäinen tätä selvittelyä sisältävä opukseni on Oikeuden 
idean teologiset perusteet (Lakimiesliiton Kustannus 2000). Eri-
tyisesti valtiosääntöoikeuden perusteiden tarkasteluun keskittyvät 
kirjani Esivalta olemme me. Valtiosääntöoikeuden perusteiden 
oikeusteologinen tulkinta (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jul-
kaisuja, E-sarja N:o 20, 2008) sekä oikeustieteellinen väitöskirjani 
Demokratian dilemma. Oikeusteologinen tulkinta Suomen perus-
tuslain eettisten periaatteiden merkityksestä demokraattisen val-
tiojärjestyksen perustana ja rajoituksena (Acta Universitatis Lap-
poniensis 261, 2013). 
        Tämän kokoelman artikkelien yhteisenä taustana on teolo-
giseksi oikeuspositivismiksi nimeämäni oikeusteologinen ajatusra-
kennelma, jota olen kehitellyt useissa kirjoituksissani. Seuraavas-
sa lyhyt tiivistelmä, jottei sitä tarvitsi erikseen toistaa artikkeleis-
sa. 
        Teologiseksi oikeuspositivismiksi nimetyn doktriinin teolo-
ginen lähtökohta on, että jumalalliseen luomiseen perustuvana 
oikeudellinen todellisuus on paradoksaalisesti samalla sekä juma-
lallista että inhimillistä. Oikeudeksi sanomamme ilmiön olemas-
saolo perustuu luomisessa saatuun omaantuntoon eli moraalita-
juun, joka on ihmisen Jumala-suhteen olennainen entiteetti ja liit-
tyy luomisessa ihmiselle annettuun tehtävään. Luomiseen perus-
tuvana omatunto viittaa transsendenssiin ja on samalla myös ihmi-
syyteen immanenttisesti kuuluva. Nämä näkökulmat voidaan näh-
dä dialektisesti toisensa poissulkevina, mutta teologiselta kannalta 
ne ovat samanaikaisesti totta.  
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        Oikeuden paradoksaalinen luonne merkitsee ylipositiivisen 
(eli luonnonoikeuden) ja positiivisen oikeuden sulautumista yh-
deksi ja samaksi oikeudellisen todellisuuden kokonaisuudeksi. 
Tässä mielessä voidaan myös oikeusteologisin perustein sanoa, 
että on olemassa vain yksi oikeus eli positiivinen oikeus, joka si-
sältää itsessään ylipositiiviseksi sanotun ulottuvuuden. Säädännäi-
nen oikeusjärjestys sisältää välttämättä käsityksiä oikeuden perus-
teista ja ilmentää niitä. Ylipositiivinen oikeus on yhtä kuin positii-
visen oikeusjärjestyksen periaatteellisen oikeellisuuden eli sisäl-
löllisen legitimiteetin kriteerit. Kriteereistä ei voida suoraan johtaa 
positiivisia oikeusnormeja eikä oikeudellisia ratkaisuja yksiselit-
teisellä päättelyllä, vaan tarvitaan kriteerien tulkintaa ja sovelta-
mista.  
         Artikkelikokoelman pääotsikko on valittu kuvastamaan kes-
keisiä oikeusteologisia ja oikeustieteellisiä näkökulmia. Oikeus on 
ihmisyydelle ominainen ilmiö, joka pohjimmaltaan perustuu us-
koon tiettyjen katsomuksellisten periaatteiden oikeellisuudesta, 
mutta yhteiskunnan velvoittava oikeusjärjestys voi olla olemassa 
vain poliittisen päätöksen eli yhteisen sopimuksen nojalla. Koko-
elman viimeisessä artikkelissa, joka on vapaamuotoinen loppukat-
saus, pohdin muun muassa teologisen oikeuspositivismin termin 
korvaamista uudella käsitekonstruktiolla. 
 
Tässä yhteydessä olisi asianmukaista kiittää monia henkilöitä, 
jotka vuosikymmenien aikana ovat tukeneet opintojani ja tutki-
mustyötäni niin teologiassa kuin oikeustieteessä sekä kommento-
neet kirjoitelmiani. Kaikkien luetteleminen ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Mainitsen vain kaksi avainhenkilöä viime vuosilta.  
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         Yleisen oikeustieteen professori Panu Minkkinen Helsingin 
yliopistosta toimi vastaväittäjänä oikeustieteen väitöksessäni La-
pin yliopistossa 13.9.2013. Hän oli tiukka ja kriittinen, kuten vas-
taväittäjän tuleekin, mutta esitti jo väitöstilaisuudessa ideoita 
työskentelyn jatkamiseen. Tämä kannustus on osaltaan rohkaissut 
kokoamaan käsillä olevan opuksen. Minkkinen on myös kommen-
toinut eräiden nyt julkaistavien artikkelien luonnoksia. 
         Viime vuosina käytännöllisen teologian professori Jyrki 
Knuutila Helsingin yliopistosta on aktiivisesti tukenut työskente-
lyäni oikeusteologisen problematiikan kimpussa. Totean kiitolli-
sena hänen taholtaan kokemani ystävyyden sekä kannustuksen 
tämän kokoelman julkaisemiseen. 
        Kiitokseni ei enää tavoita oikeustieteellisen väitöskirjatyöni 
pääohjaajaa ja hienoa ystävääni. Omistan tämän pienen kirjan 
professori Ilkka Saraviidan (k. 25.12.2013) muistolle. 
 
 
Vantaan Louhelassa  1.2.2015 
Hannu Juntunen  
TT, OTT, FM, oikeusteologian dosentti (HY), tietokirjailija 
h.juntunen@luukku.com  
 
 
Artikkelikokoelman teksti julkaistaan erikseen PDF-muodossa Helsin-
gin yliopiston TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä. 
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1. Oikeus, usko ja uskonto  
 
Oikeusajattelun historiassa on toistunut ajatus oikeuden jumalalli-
suudesta eli tavalla tai toisella uskonnollisesta perustasta. Tässä 
artikkelissa on pohdinnan aiheena, mitä yhteistä on oikeudella ja 
uskonnolla, onko niillä jokin yhteinen pohja tai keskinäinen ”su-
kulaisuus”. Ensiksi tarkastelen oikeudeksi sanotun ilmiön perus-
teita yleisesti sekä erityisesti oikeusteologisesta näkökulmasta. 
Lopuksi paneudun kysymykseen oikeuden ja uskonnon ”sukulai-
suudesta”. 
 
Lainsäädännön oikeellisuus 
 
Länsimaisessa oikeusajattelussa on antiikin ajoilta nykypäivään 
asti pohdittu, millä perusteilla lainsäädäntö on periaatteessa oi-
keellinen eli legitiimi. Tähän oikeusajattelun suurimpaan kysy-
mykseen on annettu ja voidaan antaa hyvin erilaisia vastauksia. 
Mainitsen – vahvasti yksinkertaistaen – kaksi pääkoulukuntaa.  
         Oikeuspositivismi sisältää ajatuksen, että ainakin tieteellisen 
tiedon kannalta on olemassa ainoastaan säädännäinen, nimen-
omaisiin päätöksiin perustuva oikeus (ius positivum), ja legitiimi 
oikeus sisältyy empiirisesti havaittavaan eli asetettuun (positum) 
oikeusjärjestykseen itseensä. Lainsäädäntö on oikeellinen, koska 
eduskunta on siitä päättänyt. Moraali on ilmiönä, lähinnä subjek-
tiivisina käsityksinä tietysti olemassa, mutta sen ja positiivisen 
oikeuden välillä ei ole välttämätöntä, loogista yhteyttä. Laki ja 
oikeus ovat identtiset. Äärimmilleen vietynä tällaista lakipo-
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sitvismia voidaan käyttää – ja on käytettykin – totalitarismin pe-
rusteluna. 
        Luonnonoikeusajattelun mukaan lainsäädännön pitää olla 
niin sanotun luonnollisen lain eli tiettyjen ylempien, mahdollisesti 
ikuisten periaatteiden mukaista ollakseen legitiimiä. Näistä peri-
aatteista voidaan käyttää myös nimikettä ylipositiivinen oikeus. Jo 
antiikin Kreikassa hahmotettujen vaihtoehtojen mukaan kysymyk-
sessä voivat olla 1) jumalallinen tahto, tai 2) elollisten olentojen 
tai asiantilojen ”luonnolliset” ominaisuudet, tai 3) ihmisjärjen 
ymmärtämät periaatteet.  
        Oppi luonnonoikeudesta ei ole merkinnyt yksimielisyyttä sen 
sisällöstä, vaan tähän ajatusmalliin on sijoitettu mitä erilaisimpia 
katsomuksia. Luonnonoikeusajatteluun voi sisältyä myös ku-
mouksellinen lataus: nouseminen voimassaolevaa oikeusjärjestys-
tä vastaan joidenkin oikeampina pidettyjen periaatteiden nojalla. 
        Lainsäädännön taustana ovat tietyt vakaumukset, jotka nou-
sevat kunkin yhteiskunnan kulttuuriperinteestä, maailmankatso-
muksesta ja uskonnosta, ja joihin vakaumuksiin lainsäädännön 
edellytetään syvimmältään perustuvan. Tässä mielessä luonnonoi-
keusajattelu tuntuu nimenomaan ”luonnolliselta”.  
        Lainsäädäntö voi kohdistua ainoastaan ihmisen tekoihin, ei 
hänen sisäiseen mieleensä ja tunteisiinsa sellaisinaan. Lainsäädän-
tö käskee, kieltää, sallii tai valtuuttaa tietyt teot ja toiminnan. (Ny-
kyisin säädetään runsaasti myös ns. puitelakeja, joilla normitetaan 
eri alojen tärkeitä kokonaishankkeita.) Oikeuden käsitteellä viita-
taan oikeiden ja väärien tekojen erottamiseen toisistaan. Tämän 
takia lainsäädännön legitimiteetin pohjimmaisten kriteerien voi-
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daan olettaa olevan eettisiä eli moraalin perusteita koskevia peri-
aatteita.  
        Miksi on olemassa oikeudeksi sanomamme inhimillinen il-
miö? Sen lähteenä on ihmismielen ominaisuus, jota olemme tottu-
neet nimittämään omaksitunnoksi ja jota on nimitetty myös mo-
raalitajuksi. Omatunto on myös yhteisöllinen ilmiö, kuten sanan 
merkitys eräissä kielissä kertookin (συνείδησις, con-scientia, 
samvete). Myös yhteiskunnalla ja lainsäätäjällä on moraalitaju eli 
omatunto. Omantunnon sisältö realisoituu tietyissä historiallisissa 
olosuhteissa tietyllä tavalla myös oikeusnormeina.  
 
Lainsäädännön oikeellisuuden teologiset perusteet 
 
Raamatullisen luomisuskon mukaan omatunto sisältyy ihmisen 
luotuisuuteen, ja se osaltaan tekee ihmisen ihmiseksi. Myös ihmi-
sen Jumala-suhteen vaurioituminen eli synti sisältyy ihmisyyteen 
sen traagisena ja  arvoituksellisena osana. Synti ei tee omaatuntoa 
olemattomaksi, mutta omatunto ei ole erehtymätön Jumalan ääni 
ihmisen sisimmässä. Tämän mukaisesti oikeudeksi nimittämämme 
ilmiö on jumalallista alkuperää, mutta kuitenkin samalla inhimil-
linen. Omatunto on historiallisesti ja yhteiskunnallisesti määräy-
tynyt. Ihminen kykenee myös tekemään hyviä ja oikeita tekoja, 
mutta monet kauheimmat teot on tehty ja tehdään ”hyvällä omal-
latunnolla”, jopa jonkin jumaluuden nimissä ja vakaumuksen 
vimmalla. Lainsäädännön legitimiteetin teologiset perusteet voi-
daan lyhyesti kuvata esimerkiksi seuraavasti.1 

1 Näitä teologisia perusteita olen laajemmin käsitellyt useissa muissa kirjoituk-
sissani. 
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1. Kristinuskon mukaan olemassaolomme perustuu Jumalan luo-
mistyöhön, ja jokaisen puolesta Kristus on kuollut ristillä. Ihmis-
yksilön ehdottoman arvon syvin peruste on teologiselta kannalta 
Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Ihmisarvo on saatu lahjaksi, ja 
se on riippumaton siitä, tunnustammeko me sen toisillemme vai 
emme. Tietysti sitä vastaan voidaan rikkoa, mutta mikäli ihmisar-
von ehdottomuudesta tingitään, ollaan lähdössä vaaralliselle tielle. 
 
2. Luomisjärjestykseen kuuluu, että todellinen ihmisyys voidaan 
saavuttaa vain yhdessä toisten ihmisten kanssa. Jokaisen tulee 
antaa paitsi itselleen myös lähimmäiselleen ehdoton arvo. Ihmis-
yksilön ehdoton arvo ja lähimmäisyys ovat saman asian kaksi eri 
puolta ja kuuluvat ehdottomasti yhteen. Oikeusjärjestyksen olen-
naisena tehtävänä voidaan nähdä lähimmäisyyden toteuttaminen 
käytännössä.  
 
3. Jumalan luomana olevainen ja kaikki elämä ovat arvokkaita 
itsessään, eivät vain ihmisen kannalta ajateltuina välinearvoina. 
Ilman luomakuntaa ei ole myöskään ihmisen elämää. Luonnon 
säilyminen on muodostunut ihmiskunnan kohtalonkysymykseksi. 
Sekä teologisista lähtökohdista että käytännön realiteeteista joh-
tuen on selvää, ettei ihminen voi kohdella luomakuntaa miten 
tahansa.  
         
Näiden tai vastaavien periaatteiden muodossa kristinuskolla on 
olennaista sanottavaa maallisen oikeusjärjestyksen perusteista. 
Meidän länsimaisessa perinteessämme myös kristinusko on osal-
taan vaikuttanut oikeusajattelun kehitykseen. Raamattu ei kuiten-
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kaan voi toimia sellaisena oikeuslähteenä, josta suoraan löytyisi 
nykyajan yhteiskunnassa tarvittava oikeusnormisto. 
        Sekä moraalin että oikeuden ajatuksellinen perusta on eetti-
nen vakaumus. Etiikan perustana on puolestaan aina jokin uskon-
nollinen, maailmankatsomuksellinen tai muu sisäinen vakuuttu-
neisuus oikean ja väärän syvimmistä perusteista, joiden pätevyyttä 
ei voida todistaa tieteellisesti ainakaan kiistattomalla tavalla. Myös 
muiden uskonnollisten tai ei-uskonnollisten vakaumusten pohjalla 
moraali ja oikeusjärjestys voivat olla oikeaksi tunnustettavissa 
kristillisen uskon näkökulmasta. Esimerkkinä voidaan mainita 
kultainen sääntö, joka eri muodoissa esiintyy kaikkien maailman-
uskontojen opetuksessa. ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten teille 
tekevän, tehkää te heille” (Matt. 7:12; Luuk. 6:31). 
        Kristillisen uskon periaatteilla tai muulla tavalla perustelluis-
ta eettisistä periaatteista on vielä pitkä ja usein vaikea matka mo-
raalisiin kannanottoihin, täsmällisiin oikeusnormeihin ja niiden 
tulkintoihin sekä muihin oikeudellisiin ratkaisuihin. Yhteisistä 
moraaliarvoista ja niihin pohjautuvasta oikeusjärjestyksestä voi 
yhteiskunnassa olla jopa kohtalaisen helppoa sopia. Asia kuiten-
kin mutkistuu, kun on tehtävä konkreettisia ratkaisuja. Vakavalle 
moraaliselle ongelmalle on useinkin ominaista, ettei ole valittavis-
sa selkeästi oikea tai väärä ratkaisu, on vain kaksi tai useampia 
moraalisesti ongelmallisia vaihtoehtoja, ja lainsäätäjän, tuomarin, 
muun viranomaisen tai kenen tahansa on monesti pakko valita 
niistä jokin.  
        Vaikka etiikka on uskonvaraista, se ei kuitenkaan voi olla 
järjen vastaista. Luterilaisen regimenttidoktriinin mukaisesti voi-
daan uskoa Jumalan maailmanhallintaan, joka käyttää välineenään 
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myös oikeusjärjestystä maallisen regimentin alueella. Oikeusjär-
jestyksen tehtävänä on – ainakin länsimaisessa oikeusvaltiossa – 
hyvän edistäminen yhteiskunnassa sekä inhimillisen pahuuden 
rajoittaminen. Regimenttidoktriinia voidaan soveltaa myös totea-
malla, että lainsäädäntöä valmisteltaessa sekä lakien tulkinnassa ja 
muussa oikeudellisessa harkinnassa kriteereinä ovat  järki ja oma-
tunto.  
        Ihmisarvon, lähimmäisyyden sekä elämän ja luomakunnan 
suojelemisen periaatteet (tai vastaavat) ovat myös järjellisesti pe-
rusteltavissa, ja niiden tuleekin olla. Tällöin järjellisyydellä tarkoi-
tetaan näiden periaatteiden mukaisen yksilöllisen ja yhteiskunnal-
lisen hyvän tavoittelemista ja tarkoituksenmukaista edistämistä. 
Vuoden 1948 Kristinopissa oli teologisesti nerokas sanonta: ”Ju-
malan laki on elämän oma laki”. Elämän oma laki on järjellä käsi-
tettävissä. Esimerkkinä voidaan ajatella elämän ja luomakunnan 
suojelemisen järjellä ymmärrettävää välttämättömyyttä. 
        Koska omatunto eli moraalitaju ei ole erehtymätön, ja myös 
järki voi erehtyä, säädännäinen oikeusjärjestys ei ole erehtymätön, 
mutta se on kuitenkin ainoa, mikä meillä on. Meille on ”positum” 
vain se oikeus, jonka tajuamme ymmärryksellämme. Tämä mer-
kitsee myös velvoitusta lainsäädännön oikeellisuuden jatkuvaan 
arviointiin. Yhteiskunnan oikeusjärjestyksestä on ihmisten kyettä-
vä sopimaan tavalla tai toisella.  
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Oikeus ja uskonto  
 
Uskonnosta puhuttaessa on muistettava, että kyseessä on yleiskäsi-
te. Reaalitodellisuudessa on vain historiallisia uskontoja, joiden 
kesken voidaan laajasti ottaen nähdä tiettyä samankaltaisuutta, 
mutta joiden perustavat opit usein eroavat radikaalistikin toisis-
taan. Usko, uskonto tai vastaava maailmankatsomuksellinen va-
kaumus merkitsee turvautumista johonkin sellaiseen, jonka koe-
taan kannattelevan ihmispersoonaa, yhteisöä ja koko olemassa-
oloa, mutta jonka olemassaoloa ja merkitystä ei ole mahdollista 
todistaa rationaalisen tieteen keinoilla.  
        Uskonto on ihmisen mielen sisältönä tietty katsomusjärjes-
telmä, joka yleensä tuottaa enemmän tai vähemmän organisoitu-
neen ihmisyhteisön ja sille ominaisen moraalikoodin. Uskonnolli-
set vakaumukset ovat yhteiskunnan, siis myös poliittisen ajattelun 
sekä kulttuurin kannalta merkityksellinen ihmisten ajattelun ja 
käyttäytymisen syvärakenne. Uskonnon, yhteiskunnan, moraalin 
ja oikeuden kytkeytyminen toisiinsa on kiistattomasti havaittavissa 
empiiris-historiallisella tasolla.  
        Uskonnollista ja ”maallista” elämänaluetta eli uskontoa ja ei-
uskontoa ei ole mahdollista yksiselitteisesti ja vesitiiviisti erottaa 
toisistaan, ei käsitteellisellä tasolla eikä faktisesti. Uskonto ei ole 
muusta ihmisyydestä erillinen ilmiö eikä vain jokin ihmisen eri-
tyinen suuntautuneisuus tai henkinen ja hengellinen harrastus, 
vaan kattaa kaiken elämässä.  
        Oikeuden ja uskonnon ”sukulaisuus” voidaan hahmottaa esi-
merkiksi viidestä näkökulmasta seuraavasti.  
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1. Tietyn moraalikoodin sisältävänä uskonto on yhteiskuntien histo-
riallisen kehityksen myötä eli tavallaan ”spontaanisti” muovannut 
yhteiskunnan oikeuden perustana olevia maailmankatsomuksellisia 
oikeusperiaatteita.  
 
2. Toiseksi näitä oikeusperiaatteita voidaan tietoisesti johtaa kunkin 
uskonnon opillisista perusnäkemyksistä. Edellä viitattiin tähän työs-
kentelyyn kristinuskoon perustuvan oikeusteologisen pohdiskelun 
osalta. Uskonnot ovat itsessään kuitenkin moniulotteisia ilmiöitä. 
Niiden omat edustajat tulkitsevat niitä eri tavoin, ja nämä tulkinnat 
johtavat varsin erilaisiin ratkaisuihin ja tekoihin. Erimielisyys kun-
kin uskonnon ”oikeasta” tulkinnasta on tavanomaista. 
 
3. Kolmanneksi uskonnolla on henkinen sukulaisuus oikeuden kans-
sa siinä mielessä, että molemmissa jokin mielletään ehdottomaksi eli 
välttämättömäksi, jopa pyhäksi, sellaisena kuin se on, ja tähän vält-
tämättömään nojaudutaan ihmisyyden perustekijänä. Valtiomme ja 
yhteiskuntamme rakentuvat niille arvoille, joita intuitiivisesti pi-
dämme ehdottomina eli joihin yhdessä uskomme myös keskenään 
erilaisten uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten vakaumus-
ten pohjalla. Lainsäädännön yleisenä tarkoituksena on toteuttaa 
oikeiksi uskottuja yhteiskunnallisia päämääriä yhteiseksi hyväksi.  
 

4. Kaikkiin uskontoihin sisältyy konservatiivisia, kriittisiä ja myös 
fanaattisia aineksia. Uskonnon tai vastaavan eksistentiaalisen va-
kaumuksen omaan luonteeseen näyttää liittyvän voimalataus, joka 
vahvistaa monille yksilöille muutoinkin ominaisia jyrkkiä asentei-
ta; tämä on tuttua omastakin keskuudestamme. Uskonnolla ja yh-
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teiskunnan oikeudella voi olla kielteinen keskinäinen yhteys. In-
himillistä pahuutta voidaan perustella vedoten uskontoon vilpit-
tömästi, erehdyksessä tai tahallisesti vääristellen, ja maallista oi-
keutta voidaan käyttää tällaisen uskontotaustaisen pahuuden väli-
neenä (”summum ius summa iniuria”). 
 
5. Vaikka yhteiskunnan lainsäädännön ja sen tulkinnan syvin legi-
timaatioperusta onkin ”uskon asia”, myös etiikan järjellisyyden 
edellyttäminen on olennaista käsitykselle oikeuden ja uskonnon 
suhteesta. Ylipositiiviset oikeusperiaatteet ovat tavallaan annettu-
ja uskonnollisen uskon tai muun maailmankatsomuksen perusteel-
la, mutta oikeuden toteuttamisessa järjellinen harkinta työskente-
lee yhdessä omantunnon kanssa tavoitteenaan hyvän edistäminen 
ja pahuuden rajoittaminen. Humen giljotiinia vapaasti soveltaen: 
järki antaa tietoa etenemisestä kohti ylipositiivisten oikeusperiaat-
teiden pohjalta valittuja tavoitteita. Tiedon ja etiikan välinen ”gil-
jotiini-ristiriita” ei ole ainakaan väistämätön tai kategorinen sillä 
tavalla, että ainoa ulospääsy tästä ristiriidasta olisi päätös tyytymi-
sestä pelkkään ”uskoon”. Ihmisen sielun kykyinä tieto, järki ja 
usko eivät ole toisensa poissulkevia vaan samalla jatkumolla. Tä-
mä koskee myös uskontoa, johon ihmisen mielen sisältönä kuuluu 
myös tietoa ja sen järjellistä käsittelemistä, ei pelkästään varsi-
naista uskoa eli eksistentiaalista luottamusta uskon kohteeseen.   
 
        Uskonnollisten tai muiden uskonvaraisten lähtökohtien yh-
teiskunnallisen merkityksen tunnustaminen ei voi merkitä sitä, 
että tarvittavat poliittiset ja oikeudelliset ratkaisut saataisiin val-
miina jumalalliselta auktoriteetilta ja pyhistä teksteistä, joita us-
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konnon edustajat tulkitsevat, ja nämä lähtökohdat ylittäisivät tai 
jopa sulkisivat pois demokraattisen päätöksenteon ja yhteiskun-
nallisten asioiden inhimillisen, järkiperäisen harkinnan.  
        Oikeus sisältyy Jumalan luomaan ihmisyyteen ja perustuu 
luomisessa saatuun moraalitajuun eli omaantuntoon, mutta samal-
la se on myös ihmisyyteen immanenttisesti kuuluva. Nämä näkö-
kulmat muodostavat paradoksaalisen kokonaisuuden. Ihmisen 
näkökulmasta tarkasteltuna koko oikeusjärjestys perustuu uskoon 
tiettyjen arvoperusteiden pätevyydestä. Ilman näitä perusteita oi-
keudeksi kutsuttua ilmiötä ei olisi olemassa tai se ei ainakaan olisi 
mielekäs. Tämä arvoperusta on puolestaan kantavana rakenteena 
politiikalle ja lainsäädännölle, joiden alueella meidän on yhdessä 
tehtävä tarvittavat päätökset yhteisen hyvän edistämiseksi sekä 
inhimillisen itsekkyyden ja pahuuden rajoittamiseksi.  
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2. Onko enemmistö aina oikeassa? 
 
Eduskunnan istuntosalin näyttötaululla on sanat JAA, EI, 
TYHJIÄ, POISSA. Jokin lakiesitys saa lopullisessa äänestyksessä 
82 jaa-ääntä, 75 ei-ääntä, tyhjiä ei ole, poissa 42. Lakiesitys hy-
väksytään. (Numerot ovat keksittyjä, mutta tämän tapaisia äänes-
tyksiä tapahtuu eduskunnassa rutiininomaisesti.) Kun eduskunnan 
enemmistö1 on hyväksynyt lakiesityksen, se tulee voimaan lakina.  
 
        Tässä artikkelissa pohdin, onko demokraattisessa järjestyk-
sessä eli eduskunnan enemmistöllä päätetty laki aina myös sisäl-
löltään periaatteellisesti oikea eli legitiimi. Esillä on valtiollisen 
demokratian keskeinen periaatteellinen ongelma.  
 
Miten lain oikeellisuutta voidaan arvioida? 
 
Ihmiskunnan syvimpään juurtuneita käsityksiä on, että yhteiskun-
nassa tarvitaan lakeja ja että lakien pitää olla oikeudenmukaisia. 
Meistäkin tämä kuulostaa itsestään selvyydeltä.  
         Länsimaisessa oikeusajattelussa on kautta vuosituhansien 
pohdittu, millä perusteilla lainsäädäntö on oikea. Ruotsin uskon-
puhdistaja Olaus Petri kirjoitti 1500-luvulla kuuluisat tuoma-

1 Perustuslain 41 §:n 2 momentin mukaan lakiesityksen hyväksymiseen vaadi-
taan annettujen äänten enemmistö eduskunnan täysistunnossa. Perustuslain 
säätämisjärjestys on asia erikseen. Perustuslakia koskeva lakiehdotus on hy-
väksyttävä ja jätettävä lepäämään eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. 
Tuolloin se on hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänis-
tä. Ehdotus voidaan kuitenkin myös julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan 
enemmistöllä ja hyväksyä samoilla valtiopäivillä kahden kolmasosan enemmis-
töllä. 
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rinohjeet, jotka jatkuvasti painetaan Suomen Laki I:n alkulehdille. 
Tuomarinohjeista lainataan usein juhlava sanonta: Mikä ei ole 
oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden täh-
den, joka laissa on, se hyväksytään.2 Tässä lausumassa lain ja sen 
oikeellisuuden todetaan olevan periaatteessa kaksi eri asiaa, mutta 
samalla niiden todetaan olevan välttämättä yhteydessä toistensa 
kanssa. Näiden tuomarinohjeiden teksti ei kuitenkaan säästä pää-
ongelmalta: mikä on missäkin tilanteessa ja asiassa ”oikeus ja 
kohtuus”?  
        Lainsäädännön taustana ovat tietyt vakaumukset, jotka nou-
sevat kunkin yhteiskunnan kulttuuriperinteestä, maailmankatso-
muksesta ja uskonnosta. Lainsäädännön suomalaisesta arvoperus-
tasta on myös nimenomaisia säännöksiä (erityisesti perusoikeuk-
sista) nykyisessä perustuslaissa, jonka säätämiä periaatteita muun 
lainsäädännön tulee noudattaa. 
        Suomen lainsäädännön arvoperustaa voidaan hahmottaa 
myös kristinuskon perusteella. Keskeisenä voidaan pitää ihmisyk-
silön ehdotonta arvoa. Muita teologisesti perusteltavia arviointi-
perusteita ovat esimerkiksi lähimmäisyys sekä elämän ja luoma-
kunnan suojeleminen. – Myös muiden uskonnollisten tai ei-
uskonnollisten (esimerkiksi humanististen) vakaumusten pohjalla 
voidaan päätyä näihin samoihin tai vastaaviin periaatteisiin.  
 
 
 
 

2 Tuomarinohjeet, kohta 9. Ruotsiksi: Det rätt och skäl icke är, det kan icke 
heller vara lag: för de skäl som lagen haver med sig, gillas hon. 
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Lainsäädännöllä tulkitaan yhteiskunnan arvoperustaa  
 
Voisiko eduskunta sallia liikennelaissa, että suojatien ulkopuolella 
kadun poikki kulkevan jalankulkijan päälle saa ajaa? Emme var-
masti pitäisi tällaista lakia oikeudenmukaisena. Meillä on luontai-
nen vakaumus, että lakina ei voi tulla voimaan mitä tahansa, mitä 
kansanedustajien enemmistölle saattaisi juolahtaa mieleen. Yh-
teiskuntamme arvoperustaan sisältyy periaate, jonka mukaan ke-
tään ihmistä tai toisen omaisuutta ei saa vahingoittaa. Eduskunnal-
la ei myöskään ole oikeutta säätää lakia, joka olisi ristiriidassa 
Suomen oman perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten kanssa.  
         Lainsäädännön oikeellisuuden maailmankatsomukselliset 
perusteet (mm. ihmisarvo) ovat sellaisinaan vain yleviä periaattei-
ta. Lainsäätäjälle ei riitä näiden perusteiden pelkkä julistaminen, 
vaan niitä on välttämätöntä tulkita ja konkretisoida ihmisten te-
koihin kohdistuvina lakeina. Tosin suuri osa lainsäädännöstä kos-
kee muita kuin maailmankatsomuksellisesti ja moraalisesti mer-
kittäviä asioita (esim. organisaatioiden järjestysmuotoa). Lakeja 
valmisteltaessa joudutaan punnitsemaan monenlaisia, usein mut-
kikkaita käytännön asioita sekä arvioimaan lakien osuvuutta ja 
niiden noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Mukana on myös 
valtapolitiikkaa, taktikointia ja henkilökysymyksiä. Laki tulee 
kuitenkin voimaan, jos se on säädetty perustuslain määräämällä 
tavalla.  
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Vakaumus ja lain noudattaminen 
 
Joissakin tapauksissa yksilön tai ryhmän uskonnollinen tai muu 
maailmankatsomuksellinen vakaumus voi joutua ristiriitaan yh-
teiskunnassa voimassaolevan lain kanssa. Oikeuttaako jokin vahva 
vakaumus lain rikkomiseen? Asiaa on myös kristikunnassa poh-
dittu alusta alkaen. Asetelmaa ”laki vai Raamattu” pohdittaessa on 
aiheellista muistaa, että kristinusko on osaltaan vahvasti vaikutta-
nut länsimaiseen oikeusajatteluun. Raamatusta ei kuitenkaan voi-
da suoraan johtaa nykyajan yhteiskunnassa tarvittavia lakeja eikä 
niiden soveltamista koskevia ratkaisuja.  
        Pelottavan vaikeana esimerkkinä voidaan viitata eutanasian 
problematiikkaan. Lainsäätäjän kannalta ei riittäisi pelkkä sen 
periaatteen julistaminen, että eutanasia on epäoikeutettua puuttu-
mista Jumalan säätämyksiin. Lainsäätäjän pitää määritellä, mitkä 
teot ovat sallittuja ja kiellettyjä, ja kenen kannalta. Ei ole etukä-
teen itsestään selvää, mikä tässä asiassa on erilaisissa tilanteissa 
ihmisarvon kunnioittamista.  
        Vakaumuksellisten näkökohtien ja poliittisen harkinnan yh-
teensovittaminen on monesti vaikeaa. Malliesimerkkinä voidaan 
mainita kysymys turkistarhauksen laillisuudesta. Syvimmältään 
on kysymys siitä, miten ihmisellä on oikeus kohdella ja hyödyntää 
luomakuntaa. Kuitenkin turkistarhaus on edelleenkin laillinen 
elinkeino tiettyjen taloudellisten etujen turvaamiseksi. Onko edus-
kunnan enemmistö oikeassa vai väärässä?  
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        Kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan julkista, omaa 
etua tavoittelematonta, väkivallatonta toimintaa, joka on lain vas-
tainen, mutta jolla halutaan edistää jotakin tärkeänä pidettyä pää-
määrää. Asetelma ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että vas-
takkain olisivat enemmistön ”väärä” päätös ja yksilön tai erityis-
ryhmän ”oikea” vakaumus. Todennäköisemmin vastakkain on 
kaksi erilaista näkemystä ja näiden nojalla tehtyjä johtopäätöksiä. 
Esimerkiksi luonnonsuojeluun ja energiaratkaisuihin liittyvät asiat 
ovat varsin monimutkaisia jo yksin faktatiedon ymmärtämisen 
osalta (esim. ilmastonmuutos ja sen syyt). – Demokraattisessa 
yhteiskunnassa on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin 
muutoinkin kuin ryhtymällä muodollisen laillisuuden vastaisiin 
tekoihin.  
 
Johtopäätöksiä 
 
Eduskunnan päättämä lainsäädäntö ei ole erehtymätön, mutta pa-
rempaakaan ei ole. Vastaan esitykseni otsikkona olevaan kysy-
mykseen: eduskunnan enemmistö ei välttämättä aina ole oikeassa 
– ei ainakaan pelkän pääluvun perusteella. Lainsäädäntöä on nou-
datettava, mutta sitä on aina myös arvioitava kriittisesti ja tarvitta-
essa korjattava demokraattisin päätöksin, ei yksittäisten mielipi-
teiden ja erityisintressien perusteella. Lainsäädäntö ei demokratian 
oloissa kuitenkaan voi ajanoloon kestää, jos se on yleisesti kansan 
moraali- ja oikeustajun vastainen. Diktatuurit ovat asia erikseen. 
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3. Normien tuntemisen perusta 
Lainopillisen tiedon perusteet Matti Ilmari Niemen väitöskirjan 
mukaan 
 
 
Tämän artikkelin aiheena on Matti Ilmari Niemen oikeustieteelli-
nen väitöskirja Päämäärien valtakunta. Konventionalistinen ana-
lyysi lainopillisen tiedon edellytyksistä ja oikeusjärjestelmän pe-
rusteista (SLY julk. A-sarja N:o 211, 1996). Poimin kirjasta omal-
ta kannaltani kiintoisimpia näkökohtia, joista muutamia kommen-
toin artikkelin lopussa.  
 
Tutkimusasetelma 
 
Niemen tutkimuksen kohteena on oikeudellinen tieto ja sen käsit-
teelliset edellytykset. Tutkimuksen aiheena on tieto normeista eli 
pitämisen maailmasta, erityisesti lainopin osalta. Teoksen nimi on 
lainattu Immanuel Kantilta (”Reich der Zwecke”). Käsite viittaa 
lakien tavoitteiden muodostamaan systemaattiseen kokonaisuu-
teen. Pitämisen maailma on mahdollinen maailma, joka on yhtei-
sön normien mukainen, eli siis normien tavoitteena oleva oikeu-
denmukainen yhteisö. Se on looginen vaihtoehto tosiasialliselle 
yhteisölle.  
        Tutkimuksen lähtökohtana on kysymys: kuinka lainopillinen 
tieto eli tieto pitämisestä on mahdollinen? Jos hypoteesina on, että 
tällainen tieto on mahdollinen, kysymys muuttuu koskemaan tä-
män hypoteesin perustelemista ja tällaisen lainopillisen tiedon 
edellytyksiä. Lainopillinen tieto on tulkittua ja argumentoitua tie-
toa voimassaolevasta oikeudesta. Oikeus tiedon kohteena on käsit-
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teellinen ja kielellinen asia, mutta varsinaisesta viittaamisesta kie-
len ulkoiseen todellisuuteen ei ole kysymys, vaan tavasta käyttää 
yhteistä kieltä. 
        Lainopin näkökulmasta tiedon ja touuden käsitteillä on sel-
västi erilainen lähtökohta kuin luonnontieteissä ja sen tiedon mal-
lia käyttävissä tieteissä. Niemi käyttää institutionaalisen totuuden 
käsitettä korostamaan tätä eroa eli totuuden erityislaatuisia kritee-
reitä. Lainopillisen tiedon totuus ei ole korrespondenssia suhteessa 
kielen ulkoiseen todellisuuteen, vaan koherenssia ja yhteensopi-
vuutta suhteessa yhteisön instituutioihin ja oikeudelliseen traditi-
oon.  
        Lainopillinen tieto perustuu episteemisesti ja metodisesti 
oikeuttamiseen. Galileilais-positivistinen luonnontieteen perinne 
haluaa kieltää miksi-kysymyksen metafyysisenä, lainoppi asettaa 
tämän kysymyksen keskeiseen asemaan. Oikeuttamisen käsite 
rakentuu tämän kysymyksen varaan. Tällöin vastaukset esitettyi-
hin kysymyksiin ovat argumenteista johdettuja johtopäätöksiä.  
        Päättelyn lähtökohtana on lain muodollinen systeemi ja muo-
dollisesti oikea päättely lainopillisessa merkityksessä. Muodolli-
sen oikeudenmukaisuuden ja systeemin mukainen päättely tekee 
mahdolliseksi yleensä myös aineellisen oikeudenmukaisuuden 
toteuttamisen. Tämä on luonnollista, koska muodollinen oikeu-
denmukaisuus on omaksuttu toteuttamaan aineellista oikeuden-
mukaisuutta.Säännöksien tulkitseminen edellyttää sääntöjen pe-
rustan eli niiden aineellisen oikeudenmukaisuuden ymmärtämistä. 
Tämä perusta ja tulkitsijan oma harkinta voivat poiketa toisistaan, 
ja sanamuodonmukainen normaali tulkintajohtopäätös voi myös 
poiketa säännön oikeutuksesta. 
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        Näin on päädytty oikeusfilosofian yhteen ikuisuuskysymyk-
seen: voidaanko tehdä ero laille sellaisena kuin se on ja niin kuin 
sen pitäisi olla? Tätä eroa on perinteisesti tarkasteltu oikeuden ja 
moraalin välisenä erona. Tietoteoreettisesti Niemen tutkimuksen 
yhteydessä erottelua lähestytään muodollisen ja aineellisen oikeut-
tamisen käsitteiden avulla. Tätä eroa koskevat molemmat ehdot-
tomat vastaukset, eli 1) ero on jyrkkä ja ongelmaton tai 2) laki 
voidaan aina tulkita tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ovat 
puutteellisia. Niemen tutkimuksen jälkipuoliskoa hallitsee pyrki-
mys tämän kysymyksen käsitteelliseen hallintaan, kun taas alku-
osaa hallitsee kysymys: voidaanko ja millä edellytyksillä oikeu-
desta tietää ja mitä tämä tietäminen on? 
 
Kieli, todellisuus ja tieto 
 
Niemi selvittelee yleisfilosofista ja tietoteoreettista kysymyksen-
asettelua, joka koskee erityisesti kielen suhdetta todellisuuteen. 
Tutkimuksen lähtökohtana on dikotomia realismi – antirealismi. 
Oikeusrealismi näyttää tieteelliseltä realismilta, mutta näiden suh-
de on kuitenkin moniselitteinen ja ongelmallinen. Niemen tutki-
muksessa oikeusrealismi asetetaan kritiikin kohteeksi, ja konven-
tionalismin muodossa omaksuttu antirealismi omaksutaan tieto-
teoreettiseksi lähtökohdaksi. 
        Lainopillisen tiedon ja kielen ulkoisen todellisuuden suhteen 
lähtökohtana on antirealismi: normitiedolla ei kuvata kielen ul-
koista todellisuutta. Sen sijaan normien, periaatteiden ja sääntöjen 
kohteena ovat mahdolliset teot. Käsitteellisen kielen ulkopuolelta 
ei ole löydettävissä tietoa siitä, mikä on oikeaa, sallittua, kiellettyä 
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tai pakollista käyttäytymistä. Tavoiteltava asiantila voi olla havait-
tava asiantila, mutta sen asettaminen päämääräksi tai tavoitteeksi 
on arvostusratkaisu, josta voidaan saada tietoa vain ymmärtämisen 
ja tulkinnan avulla. 
        Niemen mukaan konventionalismi perustuu oppiin yhteiskun-
tasopimuksesta oikeuden ja moraalin perustana. Samalla konven-
tionalismi liittyy tiedon edellytysten lähtökohtiin eli on kielifiloso-
finen käsite.  
        Niemi tukeutuu Ludwig Wittgensteinin myöhäiskauden filo-
sofiaan. Tractatuksessa Wittgenstein pitää kieltä todellisuuden 
kuvana. Myöhäiskaudellaan eli varsinkin teoksessaan Philosophi-
sche Untersuchungen Wittgenstein toteaa, että käsitteet ja lauseet 
edustavat jotakin, mikä ilmenee niiden käyttötavassa. Käsite ei 
viittaa johonkin itsensä ulkopuolella olevaan, vaan olennaista on 
sen käyttötapa eli kielipeli. Kielellä on muitakin funktioita kuin 
nimeäminen ja kuvaaminen. Esimerkiksi normatiivinen ja lainopin 
kielenkäyttö muodostaa omat itsenäiset kielipelinsä, joita ei voida 
palauttaa mihinkään yleispätevään peliin. Sanalla on merkitys 
vain lauseen puitteissa, ja lause voidaan ymmärtää vain kielen 
puitteissa, ja yksittäinen käsite merkitsee jotakin vain kokonai-
suuden eli pelin puitteissa. Yksittäisen säännön ymmärtämiseksi 
on ymmärrettävä koko peli. Kieli ja sen säännöt perustuvat viime 
kädessä yhteisön konstituoivaan yhteisymmärrykseen eli sopi-
mukseen.  
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Institutionaalinen totuus   
 
Niemi toteaa oikeaksi intuition, että sääntöjen tai tuomioistuinten 
päätösten oikeellisuutta tai totuutta ei voida selvittää eikä selittää 
samalla tavalla kuin luonnontieteessä. Selitykset oikeusjärjestyk-
sen legitimoinnille ovat perinteisesti olleet samat, joita on esitetty 
yhteisön vallankäytön perusteista. Oikeussäännöt samoin kuin 
hallitsijan valta johtuu esimerkiksi Jumalan tahdosta. Myöhemmin 
oikeusteoriassa on vedottu joihinkin muihin ”esi- tai ylinormei-
hin”, joihin oikeusnormin oikeellisuus on pyritty palauttamaan. 
Luonnonoikeusajattelussa on nojauduttu joihinkin ulko-
oikeudellisiin periaatteisiin, Hans Kelsenin ajattelussa oikeudelli-
seen ylinormiin. 
        Oikeussääntöjen reduktio ulko-oikeudelliseen perustaan joh-
taa kuitenkin loputtomaan regressiin tai kehäpäätelmään. Oikeus-
teoriassa on yritetty karttaa tämä kehäpäätelmä ja johtaa oikeus-
normien oikeuttaminen jostakin niiden ulkopuolisesta ja niitä loo-
gisesti edeltävästä tekijästä. Niemen mukaan lain johtaminen sitä 
loogisesti edeltävästä tekijästä johtaa juuri äärettömään regressiin, 
joka pitää jotenkin katkaista. Klassisen luonnonoikeuden Jumala 
ja hänen asettamansa jumalallinen oikeus toimii tällaisena regres-
sin katkaisijana, joka on legitiimi itsessään. Rationalistisessa 
luonnonoikeudessa vastaavassa asemassa ovat välttämättömät ja 
tämän takia ikuiset periaatteet. Oikeuden positivistisissa tahtoteo-
rioissa tällaisena riittävänä syynä ja regressin katkaisijana toimii 
hallitsija tai muu suvereeni lainsäätäjä.  
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        Niemi tarkastelee Kelsenin perusnormikonstruktiota1 ja 
H.L.A.Hartin tunnistamissääntöä.2 Perusnormi on transsendentaa-
linen käsite suhteessa kaikkiin päteviin normeihin ja voitaisiin 
ilmaista (hiukan toisin kuin Kelsen): ”Oikeussääntöjä on noudatet-
tava”. Hartin tunnistamissääntö puolestaan perustuu ulkoisesti 
havaittavaan sosiaaliseen tosiseikkaan, joka ilmenee viranomais-

1 Hans Kelsen (1881–1973) oli itävaltalainen oikeus- ja valtiofilosofi, ja oi-
keuspositivismin kenties merkittävin edustaja 1900-luvulla. Hänen keskeinen 
teoksensa on Reine Rechtslehre (1. painos 1934). Positivismin tiedekäsityksen 
mukaisesti Kelsen vaati oikeustieteen puhdistamista varsinkin moraalifilosofi-
sista tai teologisista aineksista. Oikeustieteen  tehtävänä on vain oikeudellisen 
velvoittavuuden ja oikeuden sisäisen rakenteen analyysi. Yksittäinen normi on 
oikeusnormi sisältyessään tiettyyn oikeusjärjestykseen, ja se kuuluu tähän oi-
keusjärjestykseen, mikäli sen voimassaolo perustuu valtionsisäisen oikeusjär-
jestyksen perusnormiin (Grundnorm). Perusnormi edellytetään, kun valtiosään-
nön laatinutta instanssia pidetään ylimpänä norminasettaja-auktoriteettina. Se 
voitaisiin ilmaista: ”pitää käyttäytyä niin kuin valtiosääntö määrää”. Puhdas 
oikeusoppi ei voi turvautua Jumalan tai luonnon kaltaisiin metaoikeudellisiin 
auktoriteetteihin. Mikäli väitetään, että oikeusjärjestys on tai sen tulee olla 
moraalin mukainen, täytyisi Kelsenin mukaan edellyttää absoluuttinen moraali 
oikeusjärjestyksen oikeellisuuden mittapuuna. Tieteellisen tiedon kannalta ei 
kuitenkaan voi olla absoluuttisia arvoja. On olemassa ainoastaan sangen erilai-
sia ja keskenään ristiriitaisia moraalijärjestelmiä. – Kelsenistä lähemmin esim. 
Verdross 1963, 190‒193; Klami 2001; Wennberg 2001, 39–62.  
2 Kelsenin ohella oikeuspositivismin merkittävä kehittäjä 1900-luvulla on ollut 
englantilainen H.L.A. Hart (1907–1992), jonka keskeinen teos The Concept of 
Law ilmestyi v. 1961. Moderni oikeusjärjestys koostuu ensiasteen velvoitesään-
nöistä ja toisen asteen toimivalta- ja täytäntöönpanosäännöistä. Jokaisen oikeus-
järjestyksen huipulla on viimekätinen tunnistamissääntö (ultimate rule of re-
cognition), jolla Hart tarkoittaa sekä normin tunnistamista voimassaolevaan 
oikeusjärjestykseen sisältyväksi että sen faktista noudattamista oikeusjärjestel-
mässä. Hartin ajatteluun sisältyy myös luonnonoikeuteen viittaava elementti 
hänen analysoidessaan erinäisiä välttämättömyyksiä eli ”luonnonoikeuden vä-
himmäissisältöä” (minimum content of natural law) oikeusjärjestyksen perusta-
na. Nämä välttämättömyydet ovat: ihmisten haavoittuvuus, suurinpiirteinen 
tasavahvuus, rajallinen epäitsekkyys, resurssien rajallisuus sekä rajallinen ym-
märrys ja tahdonvoima. Hartista lähemmin mm. Siltala 2001a, 42–49 ja 2001b. 
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ten käyttäytymisessä. Ilmeistä on, että oikeuden legitimiteetti 
edellyttää nykyajan oikeudessa selkeästi pitemmälle menevää 
aineellista oikeuttamista kuin Hartin ”minimum content of natural 
law”. Oikeussääntöjen, tulkintojen ja ratkaisujen edellytetään ole-
van aineellisten periaatteiden mukaisia ja aineellisesti mahdolli-
simman hyvin oikeutettuja. Tällöin ”minimum content” ei riitä, 
muttei myöskään pelkkä muodollisesti pätevä menettely.  
          Niemi päätyy ajatukseen institutionaalisesta totuudesta. 
Oikeudessa totta on yhdenmukaisuus yhteisön oikeudelliseen tra-
ditioon nähden ja konkreettista eli tässä mielessä todellista se, 
mikä oikeuden idean osoittamalla tavalla tulee järjelliseksi ja to-
delliseksi. Yksittäinen ja konkreettinen, esimerkiksi tuomioistui-
men päätökset ja lainopin tulkinnat määräytyvät kokonaisvaltaisen 
oikeuden tradition eli koherentin käsitteellisen kokonaisjärjestel-
män perusteella. Totuus tai oikeellisuus on siis teon tai lauseen 
yhdenmukaisuutta rationaaliseksi oletetun yhteisön tradition kans-
sa. Niemi kutsuu institutionaaliseksi totuudeksi tätä totuuden mää-
rittelyä, joka merkitsee propositionaalisen totuuskäsityksen hyl-
käämistä lainopin osalta.  
         Institutionaalinen totuuskäsitys ei anna vahvaa ja eksaktia 
totuuden määritelmää, mutta juuri epäeksaktius ja ennustamatto-
muus ovat olennaisia piirteitä sekä lainopillisessa ajattelussa että 
oikeudellisessa päätöksenteossa. Kohtuus ja aineellinen oikeu-
denmukaisuus edellyttävät usein ennustamattomuutta suhteessa 
muodollisiin kriteereihin ja jopa epäjohdonmukaisuutta. Oikeu-
dessa totuus voi tarkoittaakin samaa kuin oikein tai hyvin perus-
teltu.  
 

31



 

Yhteiskuntasopimus 
 
Oikeus on kielellisessä muodossa ja osa yhteisön yhteistä tietoa. 
Lainoppi on vain yksi, mutta erityislaatuinen osa yhteiskuntaa 
koskevasta tiedosta. Oikeuden sitovuuden edellytetään perustuvan 
sopimusoppiin. Voimassaolevat säännöt palautuvat yhteisön jä-
senten uskomuksiin eli ovat peräisin näistä uskomuksista. Ne ovat 
siis yhteisön jäsenten itselleen asettamat, kun he omaksuvat niitä 
koskevat uskomukset. 
        Yhteiskuntasopimusta ei tulkita sananmukaisesti ja naturalis-
tisesti nimenomaisena sopimuksen, vaan yhteisössä hiljaisesti 
omaksuttuna asiana, konventiona, joka voisi olla myös toisin. So-
pimusoppi pyrkii kokoamaan tärkeimmät oikeudenmukaisuuden 
periaatteet koherentiksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi. Arvot ja 
moraali nähdään läheisessä yhteydessä lakiin ja oikeuteen, vaikka 
niitä ei voidakaan samaistaa. Oikeutta voidaan pitää arvojen ja 
moraalin muodollisena ilmenemismuotona.  
        Yhteiskuntasopimus on ensisijaisesti oikeusperiaatteiden 
tasolla, ja yhteisön yhteiset periaatteet mahdollistavat varsinaisen 
lainsäädännön ja sen soveltamisen riittävän konsensuksen perus-
teella. Oikeusperiaatteet ovat määräviä suhteessa säädösten sään-
nöksiin ja yleensä sääntöihin. Sopimusoppi ymmärretään tässä 
käsitteellisenä konstruktiona, jonka avulla analysoidaan olemas-
saolevan oikeusjärjestyksen perusteita. Yhteiskuntasopimuksen 
mukainen ideaalimaailma on Kantin mainitsema päämäärien val-
takunta, jossa päämäärinä ovat yhteisön kaikken jäsenten oikeuk-
sien turvaaminen.  
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Omia kommenttejani 
 
Ensiksikin totean, että Matti Ilmari Niemi ei havaitakseni aseta 
alkeismuodossaan kysymystä: onko lainoppi tiedettä? Hänen kir-
jansa on kuitenkin laaja vastaus tähän kysymykseen tai parem-
minkin kysymykseen, miten ja miksi oikeustieteen ja erityisesti 
lainopin tulee välttämättä poiketa empiirisistä tieteistä ja varsinkin 
luonnontieteelle ominaisesta ”galileilais-positivistisesta” tiedepa-
radigmasta. Kun teologina olen usein joutunut taittamaan peistä 
teologian tieteellisyydestä, olen todennut keskustelun jatkamisen 
kannalta olennaiseksi kysymykseksi, mitä tarkoitetaan tieteellä. 
Tämä kysymys johtaa puolestaan suoraan tietoteorian ja ontologi-
an syviin probleemeihin.  
        Oikeusteologisesta tai nimenomaan teologisen oikeuspositi-
vismin näkökulmasta Niemen esitys lainopin tietoteoreettisesta ja 
tieteenfilosofisesta perustasta vaikuttaa tutunomaiselta. Ihmistie-
teissä ei kaikkia väitteitä ole mahdollista perustella empiristisesti 
tai yksioikoisilla kausaalisuhteilla, ja silti ne ovat rationaalisesti 
arvioitavia väitteitä.   
        Niemi esittää eräänlaisen muunnelman Humen giljotiinista: 
empiirisesti (esim. gallup-tutkimuksen avulla) ei voida päätellä, 
mitkä normit yhteisössä ovat voimassaolevaa oikeutta. Tämä on 
toisenlainen ”giljotiini” kuin alkuperäinen, jonka mukaan olevasta 
ei voida päätellä pitämistä eli oikeita arvoja. Tästä siirrytään ky-
symykseen, mistä arvot sitten ovat peräisin. Niemi pitää selvänä, 
että oikeus ja oikeusnormit perustuvat arvoihin, arvostuksiin ja 
moraaliin. Tätä voidaan pitää triviaalina itsestäänselvyytenä. Ar-
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vot puolestaan sisältyvät Niemen mukaan yhteisön traditioon ja 
yhteisiin uskomuksiin. 
        Niemi ottaa esille (s. 89–93) perinteisen tarpeen oikeuden 
legitimoimiseen eli oikeussääntöjen perimmäisen perustan selit-
tämiseen. Tällaisena perimmäisenä legitimaationa on pidetty Ju-
malan tahtoa tai luonnonoikeuden ikuisia, ulko-oikeudellisia peri-
aatteita. Myöhemmin oikeus on pyritty palauttamaan johonkin 
oikeudelliseen ylinormiin (mm. Kelsenin Perusnormi) tai vallanpi-
täjän tahtoon (oikeuspositivismi).  
        Teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta voidaan esittää 
muutamia kysymyksiä. Onko ylipositiivinen oikeus, tarkoitetaan-
pa sillä jumalallista tahtoa, luonnonoikeutta tai oikeudellista yli-
normia, ulko-oikeudellista? Eikö voida ajatella, että ylipositiivinen 
oikeus sisältyy välttämättä oikeudeksi sanotun inhimillisen ilmiön 
omaan olemukseen?  
        Toiseksi voidaan väittää, että oikeusteologisesti on mahdol-
lista perustella oikeudeksi sanotun ilmiön alkuperää varsin yksin-
kertaisesti: oikeus on ylipäänsä olemassa jumalallisen luomisen eli 
tarkemmin sanottuna ihmisen luotuun olemukseen sisältyvän mo-
raalitajun eli omantunnon perusteella. Tämä moraalitaju on sekä 
yksilöllinen että yhteisöllinen. Usko luomiseen on tietysti nimen-
omaan uskoa, mutta tästä uskosta ei välttämättä seuraa omantun-
non postuloiminen erehtymättömänä eli absoluuttisena moraalita-
juna. Jumalan absoluuttisen tahdon voimme uskoa olevan olemas-
sa, mutta me emme kykene tuntemaan sitä erehtymättömästi.  
        Edellä viitatulla oikeusteologisella perusteella on epämiele-
kästä puhua luonnonoikeuden ikuisista, universaalisista ja muut-
tumattomista periaatteista. Teologisen oikeuspositivismin näkö-
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kulmasta voidaan nimenomaan yhtyä Niemen perusajatukseen, 
jonka mukaan oikeusjärjestys on olemassa kunkin yhteisön tradi-
tion ja uskomusten perusteella, siis historiallisesti relatiivisena ja 
sellaisena kuin se kussakin yhteisössä on. 
        Oikeuden käsite sellaisenaan sisältää kuitenkin paradoksin. 
Yhtäältä positiivinen oikeusjärjestys syntyy nimenomaisin päätök-
sin. Toisaalta oikeuden käsite itsessään pakottaa olettamaan, että 
päätöksin säädetty positiivinen oikeusjärjestys perustuu joihinkin 
perusteisiin, joita voidaan nimittää ylipositiiviseksi oikeudeksi ja 
jotka toimivat oikeusjärjestyksen periaatteellisen, sisällöllisen 
oikeellisuuden eli legitiimisyyden kriteereinä. Oikeusjärjestykses-
tä on ihmisten päätettävä, mutta samalla sen mielekkyys edellyttää 
periaatteellista sisällöllistä oikeellisuutta. Tämä voidaan sanoa 
myös siten, että oikeuden olemusta pohdittaessa emme edellä tar-
koitetussa mielessä pääse eroon ”luonnonoikeudesta”.  
         Oikeuden omaan olemukseen sisältyvä paradoksaalisuus 
viittaa myös jo suoraan demokraattiseen päätöksentekoon. Oikeu-
den ideaan sisältyy edellyttämys tai se implikoi johtopäätöksen, 
että mikä tahansa ei voi olla oikein pelkän pääluvun perusteella. 
Yksilö tai yhteisö eli myöskään suvereeni kansa ei voi tehdä mitä 
tahansa, vaan on jotain, mikä on ”ylempänä”, ja demokratiassa 
tällä ei tarkoiteta mielivaltaista diktaattoria. Kokonaan toinen ky-
symys on, ymmärretäänkö tämä ylempänä oleva tekijä jumalalli-
sena. 

_ _ _ _ _ 
 
Omia mietelmiäni lainopillisen tiedon luonteesta ja edellytyksistä 
esitän myös seuraavana olevassa artikkelissa.  
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4. Onko tieto oikeasta mahdollinen?  
Lainopillisen tiedon luonne ja edellytykset 
 
Lainoppi ja tieto 
 
”Laki on niinkuin se luetaan.” Tällä sanonnalla ivaillaan juridista 
lain tulkintaa. Vakavasti otettuna se kuitenkin ilmaisee syvällisen 
totuuden. Kunpa oikeudellinen ongelma olisikin selvä vain kat-
somalla lakikirjasta, mutta usein se ei ole. Lainoppi eli oikeus-
dogmatiikka on oikeustieteen keskeinen disipliini, jonka tehtävänä 
on lainsäädännön sisällön ja sen oikean tulkinnan selvittely. Lain-
opin tieteellisyys on oikeustieteilijöiden keskuudessa ajoittain kiis-
tetty. Taustana on positivistinen tiedekäsitys, jonka mukaan nor-
matiivisuus ei kuulu tieteeseen. 
        Lain tulkinnan oikeellisuus on jokapäiväinen kysymys lain-
käytössä eli tuomioistuimissa, mutta myös kaikissa muissakin 
oikeudellisissa ratkaisuissa. Tulkinnan tarkoituksena on mahdolli-
simman hyvin argumentoidun, oikeudenmukaisen ratkaisun löy-
täminen.1  
        Seuraavassa pohdin lainopillisen tiedon luonnetta ja edelly-
tyksiä. Voimmeko tietää, mikä lain tulkinta käsiteltävänä olevassa 
asiassa on oikea eli voimassaolevan oikeusjärjestyksen mukai-
nen?2 Lain tulkinnan oikeellisuutta pohdittaessa joudutaan edel-

1 Ns. tulkintakehyksenä eli tulkinnassa keskeisinä perusteina ovat esim. lainsää-
dännön kielellinen ilmiasu, ko. oikeudenalan systematiikka, lainsäädännön 
historiallinen tarkoitus, oikeuskäytännössä vakiintunut tulkinta ja tulkinnan 
yhteiskunnalliset vaikutukset. 
2 Tässä yhteydessä on jätettävä sivuun monia oikeusteorian tärkeitä käsitteitä ja 
ongelmia. Näitä ovat esim. oikeudelliset peruskäsitteet (mm. ”oikeushenkilö”, 
”omistusoikeus”), oikeusnormien tyypit, oikeuslähdeoppi, oikeudenalojen jaot-
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lyttämään oikeellisuuden kriteeri. Tällaisena mittana voidaan ope-
rationaalisesti pitää voimassaolevan oikeusjärjestyksen mukai-
suutta, mutta oikeaa tulkintaa haettaessa saattaa tietysti herätä 
myös kysymys itse lain legitiimisyydestä.3 Lainopillisessa kirjalli-
suudessa pohditaan usein tarvetta tulkinnan kohteena olevan lain 
muuttamiseen (”de lege ferenda”). 
        Käytän tiedon käsitettä epistemologisessa propositionaalisen 
tiedon merkityksessä: mitä tieto on, millä perusteilla se on tosi tai 
epätosi ja millaista todellisuutta tieto koskee. Propositionaalinen 
tieto muodostuu havaintojen rationaalisesta prosessoinnista.4 Tie-
toteorian suuria kysymyksiä on ollut, onko tietomme tietoa omista 
mielteistämme vai objektiivisesta olevaisesta, ja mikä on olevaista 
todellisuutta? Jätetään kuitenkin ontologia rauhaan tässä yhtey-

telu, prejudikaattioikeus, normihierarkian soveltaminen sekä kansainvälisen ja 
kansallisen oikeusjärjestyksen suhde.   
3 Länsimaisen oikeusajattelun kenties keskeisin ongelma kautta vuosituhansien 
on ollut, millä periaatteellisilla perusteilla säädetty laki on legitiimi. Lainsää-
dännön legitiimisyyden perusteita koskevia oikeusfilosofian koulukuntia ovat 
mm. luonnonoikeusoppi, oikeuspositivismi ja oikeusrealismi. –Tavanomaisesti 
oletetaan, että on olemassa oikeusjärjestys eli yhteiskunnassa voimassaolevien 
oikeusnormien kokonaisuus. Ongelmaksi osoittautuu, mikä on oikeusjärjestyk-
sen oikea tulkinta. Mutta onko onttisesti olemassa oikeusjärjestys-niminen 
entiteetti, jota tulkinnat pyrkivät tulkitsemaan adekvaatilla tavalla, vai ovatko 
oikeusnormit olemassa vain tulkinnoissaan, eivät jossakin tulkintojen ulkopuo-
lisessa onttisessa avaruudessa? Näin ajateltaessa säädetyn lain legitiimisyys ja 
sen lainopillisen tulkinnan oikeellisuus yhdentyisivät.  
4 René Descartesista alkaen tietoteorian pääongelmana on ollut, voidaanko 
yhtä kontingenttia lausetta tietää varmuudella todeksi. Immanuel Kantin mu-
kaan aposteriorinen tietomme on aprioristen aistimellisuuden kategorioiden 
(aika ja avaruus) ja ymmärryksen kategorioiden (mm. kvantiteetti ja kausaali-
suus) määrittämää. Havaintoaineisto tulee ymmärrettäväksi vasta ihmisymmär-
ryksestä lähtöisin olevien kokemusehtojen perusteella, eikä voida tuntea näistä 
ehdoista riippumattomia olioita sinänsä (”Dinge an sich”), vaikka ne ovatkin 
olemassa.  
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dessä. Onko lainopillinen tieto verrattavissa tietopropositioon, 
joka on tosi tai epätosi tietyillä edellytyksillä?  
 
Matti Ilmari Niemen tutkimus 
 
Niemen oikeustieteellisessä väitöskirjassa Päämäärien valtakunta 
(1996)5 tutkimuksen kohteena on kysymys: kuinka lainopillinen 
tieto on mahdollinen? Lainopin näkökulmasta tiedon ja totuuden 
käsitteillä on erilainen luonne kuin luonnontieteessä ja sen tiedon 
mallia käyttävissä tieteissä. Niemi selvittelee tietoteoreettista ky-
symystä kielen suhteesta todellisuuteen ja korostaa, että käsitteel-
lisen kielen ulkopuolelta ei ole löydettävissä tietoa siitä, mikä on 
oikeaa eli sallittua, kiellettyä tai pakollista käyttäytymistä.6  
        Mannereurooppalaiset oikeusjärjestelmät perustuvat kirjoitet-
tuihin lakeihin.7 Tietyn statuksen omaavat tekstit on otettava tul-

5 Kirjan bibliografiset tiedot artikkelin n:o 3 alussa. 
6 Niemi tukeutuu Ludwig Wittgensteinin myöhäiskauden filosofiaan. Varsinkin 
teoksessaan Philosophische Untersuchungen Wittgenstein toteaa, että kieli ei 
viittaa johonkin itsensä ulkopuolella olevaan, vaan olennaista on sen käyttötapa 
eli kielipeli. Wittgensteinin mukaan sanan merkitys on sen käyttö kielessä. 
Kieli ja sen säännöt perustuvat yhteisön yhteisymmärrykseen eli sopimukseen. 
7 Mannereurooppalaisessa oikeuskulttuurissa lainsäätäjällä on merkittävä rooli, 
ja oikeuden soveltaminen pidetään erillään oikeuden luomisesta. Anglosaksi-
sessa oikeuskulttuurissa vaikuttavat vuosisataiset oikeusperinteet ja oikeuskäy-
tännöt (common law = ”yleinen oikeus”). Järjestelmä kehittyi Englannissa kes-
kiajalla varsinkin kuninkaallisten tuomioistuinten ratkaisemien ennakkotapaus-
ten myötä. Common law -oikeudelle on tunnusomaista ennakkotapausten mer-
kitystä painottava oikeuslähdeoppi. Lainsäätäjä säätää lain, mutta varsinainen 
laki syntyy vasta tuomioistuimen toimesta, kun tuomioistuin kussakin sovelta-
mistilanteessa (case law) löytää lain konkreettisen sisällön. Myös Yhdysvallat 
on common law -oikeuden maa. Englantiin verrattuna erona on mm. liittoval-
tiorakenteen aiheuttamat erityiskysymykset. – Yleisjohdatus anglosaksiseen 
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kinnan ja päätöksenteon lähtökohdaksi. Nykyaikana on Niemen 
mukaan samalla selkeästi edellytettävä, että oikeussäännöt, tul-
kinnat ja ratkaisut ovat aineellisesti mahdollisimman hyvin oikeu-
tettuja. Muodollinen sanamuodonmukainen tulkintajohtopäätös 
voi myös poiketa säännön periaatteellisesta oikeutuksesta.8   
        Niemi päätyy ajatukseen, että lainopillisen tiedon totuus ei 
ole korrespondenssia suhteessa kielen ulkoiseen todellisuuteen. 
Lain tulkinta on oikea, jos se on hyvin perusteltu ja koherentissa 
suhteessa yhteisön oikeudelliseen traditioon. Tämä epistemologi-
sen koherenssiteorian mukainen totuuden määrittely ei Niemen 
mukaan anna vahvaa ja eksaktia totuuden määritelmää, mutta juu-
ri epä-eksaktius, jopa ennustamattomuus ovat olennaisia piirteitä 
sekä lainopillisessa ajattelussa että oikeudellisessa päätöksenteos-
sa. Niemi toteaa, että hyvin oikeutettuja tuloksia voi olla useita, 
joten joudutaan tekemään valintaa.  
 
Oikeuden kaksoisluonne ja tieto oikeasta 
 
Oikeudelle yhteiskunnallisena ilmiönä on ominaista tietty kaksois-
luonne. Yhtäältä positiivinen eli säädetty oikeusjärjestys (ius posi-
tum) syntyy poliittisen lainsäätäjän nimenomaisin päätöksin. Toi-
saalta oikeuden käsite itsessään edellyttää, että oikeusjärjestyksen 
on perustuttava periaatteisiin, joista oikeusyhteisön tulee sopia 

common law -ajatteluun ks. esim. Letto-Vanamo 1995, 45–53; Mattila (s.a.): 
Tieteen termipankki/oikeustiede. 
8 Metsäautotien päässä olevalla kesämökillä yksi seurueesta loukkaantui vaka-
vasti. Kännyköitä ei ollut vielä olemassa. Kukaan seurueesta ei ollut selvin 
päin, mutta kaikkein selvin kyyditsi loukkaantuneen kunnan terveyskeskuk-
seen. Normikollisio: tuomitaanko rattijuoppoudesta vai heitteillejätöstä, jos 
loukkaantunutta ei oltaisi kuljetettu?  
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tavalla tai toisella. Monet oikeusperiaatteet, muun muassa säädös-
ten keskinäisiin suhteisiin liittyvät päättelysäännöt, ovat vakiintu-
neet arkisessa oikeuskäytännössä. Omasta puolestani kiinnitän 
erityistä huomiota maailmankatsomuksellisiin oikeusperiaatteisiin 
(esim. ihmisarvo, lähimmäisyys, elämän ja luomakunnan suojele-
minen). Näitä tai vastaavia niin sanottuja ylipositiivisia oikeuspe-
riaatteita voidaan perustella teologisesti eli kristinuskon opillisen 
sisällön perusteella, mutta ne ovat perusteltavissa myös jonkin 
muun uskonnon tai maailmankatsomuksen lähtökohdista.  
        Ihmisarvon oikeusperiaate voidaan ilmaista esimerkiksi pe-
rustuslain yleisluonteisena lakipykälänä, jonka mukaan ihmisar-
voa on kunnioitettava. Tätä ja muitakin eettisiä oikeusperiaatteita 
on kuitenkin konkretisoitava muita lakeja säädettäessä sekä sovel-
lettava lainkäytössä ja muissa oikeudellisissa ratkaisuissa.9 Lain-
säätäjän tehtävänä on määritellä, mitkä teot ovat sallittuja ja kiel-
lettyjä. Tuomioistuimella on ratkaisupakko eli pakko päättää oi-
keusnormien tulkinnasta. Esimerkiksi tilanteissa, jotka nostattavat 
keskusteluun eutanasiaan liittyvän problematiikan, ei ole itsestään 
selvää, mikä teko erilaisissa tilanteissa olisi ihmisarvon kunnioit-
tamisen mukaista, ja tämä asettaa lakien tulkinnalle pelottavan 

9 Suomen perustuslain  mukaan ”Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 
rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi… 
(PL 1 § 3 mom.). Ihmisarvon periaatetta sekä PL 2 luvussa säädettyjä perusoi-
keuksia konkretisoidaan useissa tapauksissa tavallisella lailla sekä oikeuskäy-
tännössä lakien tulkinnalla. Perustuslaillisten perusoikeuksien tulkinnan erityis-
kysymykset vaatisivat erillisen, laajan selvityksen. – Saksan Grundgesetz alkaa: 
"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.” Perustuslakituomioistuimen (Bundes-
verfassungsgericht) oikeuskäytännön tavoitteena on nimenomaisesti turvata 
perustuslakiin kirjattu ihmisarvo muussa lainsäädännössä. Ihmisarvon sisältöä 
tulkitaan oikeuskäytännössä.  
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haasteen. Kysymys lainopillisesta tiedosta koskee ylipositiivisten 
oikeusperiaatteiden soveltamisen oikeellisuutta lain tulkinnassa. 
Voidaanko tästä oikeellisuudesta tietää?  
        Korrespondenssiteorian mukainen tietoproposition vertaami-
nen havaittavaan todellisuuteen on riittävän järkevä luonnontie-
teen ja muiden deskriptiivisten reaalitieteiden pohjana. Sen epis-
temologinen ongelma on, että totuuden kriteeri ei ole tietämisen 
ulkopuolella eli siitä riippumaton. Kun vertaamme toisiinsa pro-
positiota (”tänään sataa”) ja asiantilaa, kyseinen asiantila on jo 
tietämisemme piirissä (havaitsemme, että tänään joko sataa tai ei 
sada). Tämän vertailun tulos on ilmaistavissa vain toisella arvos-
telmalla.   
        Väitteen, että Ville on tehnyt tutkittavana olevan rikoksen, 
totuuden voimme ratkaista – ellemme ole nähneet häntä itse teossa 
– vain keräämällä kaiken mahdollisen tiedon, joka soveltuu yhteen 
väitteen kanssa, eikä ristiriitaista tietoa ole. Myös koherenssiteori-
an mukaan tietomme totuus arvioidaan muun tietämisemme avul-
la, ja tämä on otettava huomioon lainopin tieteellisyyden arvioin-
nissa. Koherentin laintulkinnan kriteerinä on ilmeisesti aina käsi-
tys tietyn oikeusperiaatteen merkityksestä ratkaistavana olevassa 
asiassa, eli jokin toinen tulkinta.  
 
Paradoksin teologia ja tieto oikeasta 
 
Oikeusteologisen doktriinini perustaksi olen valinnut paradoksin 
teologisen ajattelumuodon. Transsendenttinen Jumala on järjel-
lemme käsittämättömällä tavalla eri tavoin läsnä immanenssin 
piirissä. Oikeudeksi nimitetyn ilmiön olemassaolo perustuu luo-
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misessa saatuun omaantuntoon, joka on samalla myös ihmisyy-
teen immanenttisesti sisältyvä. Ihmisyyteen kuuluu myös todelli-
sen hyvyyden ja todellisen pahuuden dialektinen ambivalenssi, 
eikä omatunto ole erehtymätön. Inhimillinen oikeus sisältää itses-
sään jumalallisen ulottuvuuden, joskaan me emme tunne jumalal-
lista oikeutta erehtymättömästi. Meille on oikeutena positum vain 
inhimillinen lainsäädäntö, eikä erehtymätöntä lakia tai lain tulkin-
taa ole.  
        Mutta kysytään uudelleen: voidaanko tietää, mikä on oikein? 
Oletetaan, että lainopillisen tulkinnan koherenssi oikeudellisen 
tradition kanssa arvioidaan suhteessa ylipositiivisiin oikeusperi-
aatteisiin, esimerkiksi ihmisarvon, lähimmäisyyden sekä elämän 
ja luomakunnan suojelemisen periaatteisiin. Mutta onko tämä ver-
tailu toteutettavissa tietoteoreettisesti relevantilla tavalla? Vai on-
ko tyydyttävä vain uskomaan omat käsitykset eettisten periaattei-
den sisällöstä ja niiden soveltamisesta suurin piirtein oikeiksi?  
        Transsendenttisen todellisuuden olemassaoloa ja merkitystä 
koskevien vakaumusten oikeellisuudesta ei voida esittää tietopro-
positioita, joiden totuus tai epätotuus olisi tieteellisesti ratkaista-
vissa. Oikeuden legitimiteetin syvimpien perusteidenkaan oikeel-
lisuutta ei ilmeisesti voida ratkaista tieteellisesti. Tarvitaan peri-
aatteellinen mitta, joka on arvoarvostelmien ”yläpuolella” oleva 
metaeettinen, maailmankatsomuksellinen arvoperusta. Oikeuden 
sisällöllisen legitimiteetin syvin eettinen arvoperusta on aina vält-
tämättä tavalla tai toisella uskon varainen ja tässä mielessä myös 
subjektiivinen.  
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Paradoksin teologian mukaisesti usko voidaan ymmärtää luotta-
muksena transsendenssin paradoksaaliseen läsnäoloon immanens-
sin alueella. Konkreettisesti tämä ilmenee esimerkiksi uskona, että 
aistein havaittavissa sanassa ja sakramenteissa kohtaamme itsensä 
Jumalan. Transsendenssi on uskossa tällä tavalla läsnä. Im-
manenssiin sisältyvät myös inhimillinen järki ja propositionaali-
nen tieto. Ihmisen immanenttisina ”sielun kykyinä” usko, järki ja 
tieto ovat samalla jatkumolla eivätkä sulje toisiaan pois.10  
 
Etiikan järjellisyys 
 
Vaikka etiikka on uskonvaraista, se ei voi olla järjen vastaista. 
Luterilaisen regimenttidoktriinin mukaisesti voidaan uskoa Juma-
lan maailmanhallintaan, joka käyttää välineenään myös oikeusjär-
jestystä maallisen regimentin alueella. Oikeusjärjestyksen tehtä-
vänä on – ainakin länsimaisessa oikeusvaltiossa – hyvän edistämi-
nen yhteiskunnassa sekä inhimillisen pahuuden rajoittaminen. 

10 Kun tietoproposition totuutta analysoidaan epistemologian vaihtoehtoisten 
totuusteorioiden (korrespondenssiteoria, koherenssiteoria, pragmatistinen teo-
ria, loogisen empirismin tietoteoria sekä evidenssiteoria) läpi niiden pohjaan 
mennen, joudutaan päätymään sisäiseen vakuuttuneisuuteen, jota ei ole miele-
kästä epäillä, vaikka myös erehtyminen on mahdollista. Jos kaikki tietomme on 
aprioristen kategorian määrittämää, käsitys olioiden sinänsä (”Dinge an sich”) 
olemassaolosta on eräänlaista uskoa. Jääkö mahdollisuudeksi lopultakin vain 
nojautuminen evidenttisiin arvostelmiin, joiden uskomme paljastavan todellisen 
asiantilan? Onko tiedon ja uskon suhde mietittävä uudestaan? Niiden toisiaan 
muistuttava pohja on evidenssin kokemus. Näin ajatellen tieto ja usko (sanojen 
laajassa merkityksessä) eivät olisikaan ratkaisevasti toisensa poissulkevia tai 
selkeästi toisistaan rajattavissa. Mitä tästä seuraa positivistisen tiedeideaalin 
kannalta? Onko se aikansa elänyt? 

                                                 

43



 

Regimenttidoktriinia voidaan soveltaa myös toteamalla, että oi-
keudellisessa harkinnassa kriteereinä ovat  järki ja omatunto.  
        Skottifilosofi David Humen (1711–1776) mukaan järki voi 
antaa tietoa jonkin toiminnan objektin olemassaolosta tai keinojen 
valinnoista syy–seuraus -suhteen puitteissa, muttei ratkaista, mikä 
on hyvää ja miten pitää toimia. Olemista ja pitämistä erottaa ylit-
tämätön kuilu. Tämä ”Humen giljotiini” on muodostunut kes-
keiseksi moraalifilosofiseksi ja oikeusteoreettiseksi periaatteeksi, 
joka on vaikuttanut nykyaikaan saakka. Keskustelu on muotoiltu 
ongelmaksi, onko arvojen ja niihin perustuvien normien perusteis-
ta mahdollista keskustella rationaalisesti eli voidaanko näihin asi-
oihin kohdistuvia väittämiä argumentoida tieteellisesti. – Näin 
kysyttäessä edellytetään tietysti positivistinen tiedekäsitys.  
        Ihmisarvon, lähimmäisyyden sekä elämän ja luomakunnan 
suojelemisen periaatteet (tai vastaavat) ovat – paitsi teologisesti 
tai maailmankatsomuksellisesti – myös järjellisesti perusteltavis-
sa, ja niiden tuleekin olla. Tällöin järjellisyydellä tarkoitetaan näi-
den periaatteiden mukaisen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen hy-
vän tavoittelemista ja tarkoituksenmukaista edistämistä. Vuoden 
1948 Kristinopissa oli teologisesti nerokas sanonta: ”Jumalan laki 
on elämän oma laki”. Elämän oma laki on järjellä käsitettävissä. 
Esimerkkinä voidaan ajatella elämän ja luomakunnan suojelemi-
sen järjellä ymmärrettävää välttämättömyyttä. 
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Praktinen syllogismi ja tieto oikeasta 
 
Hannu Tolonen nojautuu oikeustieteellisessä väitöskirjassaan 
Luonto ja legitimaatio (1984)11 aristoteliseen ja tomistiseen prak-
tisen toimintatiedon filosofiaan. Demonstraatiossa lähtökohtana 
ovat premissit, jotka luonnonoikeuden periaatteina ovat intuitiivi-
sesti varmoja järjen totuuksia. Nämä premissit esiintyvät moraali-
sena sääntötajuntana, tiettyinä normatiivisina perusperiaatteina. 
Päättelyn johtopäätöksenä on tekoa koskeva normi.12 Determinaa-
tiossa ajatusoperaation lähtökohtana on aristotelisen ontologian 
mukainen jokaisen teon perustuminen luonnolliseen pyrkimyk-
seen suhteessa päämäärään. Järki antaa neuvon, mikä keino toteut-
taa päämäärän. Päädymme praktiseen syllogismiin, jonka yläpre-
missinä on tavoite ja päätelmän tuloksena teko. Kysymyksessä on 
kaksi erilaista praktisen järjen käyttötapaa, tiedollinen, joka johtaa 
toimintaohjeisiin, ja toiminnallinen, joka lopputuloksenaan johtaa 
konkreettiseen tekoon.  
        Vaikka yhteiskunnan lainsäädännön ja sen tulkinnan syvin 
legitimaatioperusta onkin ”uskon asia”, etiikan järjellisyyden edel-
lyttäminen on olennaista käsitykselle oikeustiedon mahdollisuu-
desta. Tulkinnan lähtökohtana on välttämättä tieto säädetystä 
normista, ja tästä edetään käsitykseen, vastaako aiottu tulkinta 
sekä normin aineellista tarkoitusta että ylipositiivisia oikeusperi-
aatteita. Nämä periaatteet puolestaan ovat annettuja uskonnollisen 

11 Tolosen väitöskirjaa tarkastelen laajemmin artikkelissa no5. 
12 Demonstratiivinen päättely voi Tuomaan esimerkin mukaan edetä seuraavas-
ti: 1) kaikkia huonoja tekoja tulee välttää, 2) tämä teko on huono, koska se on 
Jumalan lain kieltämä tai koska havaitsemme sen vääräksi yms., 3) tätä tekoa ei 
tule tehdä.  
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uskon tai muun maailmankatsomuksen perusteella. Tällöin lain-
opillisen tiedon mahdollisuus voidaan ymmärtää praktisen syllo-
gismin mukaisesti. Oikeaa laintulkintaa on sellainen, jossa järjel-
linen harkinta työskentelee yhdessä omantunnon kanssa tavoittee-
naan hyvän edistäminen ja pahuuden rajoittaminen. Humen giljo-
tiinia vapaasti soveltaen: järki antaa tietoa etenemisestä kohti yli-
positiivisten oikeusperiaatteiden pohjalta valittuja tavoitteita. Tä-
ten tiedon ja etiikan välinen ”giljotiini-ristiriita” ei ole ainakaan 
väistämätön tai kategorinen.  
        Ihmisen mielen sisältö on tieteellisesti tutkittavissa ihmisyy-
teen immanenttisesti sisältyvänä. Tämän sisällön kannalta voidaan 
selvitellä uskontoja, vakaumuksia, oikeuskäsityksiä ja tietoja. Oi-
keuden nojautumista eettisiin perusteisiin on täysin mahdollista 
analysoida tieteellisesti. Samoin se, miten eettiset periaatteet pe-
rustuvat uskonnollisiin tai maailmankatsomuksellisiin lähtökoh-
tiin, on tieteellisesti tutkittavissa. Lainopissa voidaan tieteellisesti 
argumentoiden tutkia, perustuvatko ajattelumme sisältönä olevat 
tulkintajohtopäätökset, siis voimassaolevan lainsäädännön sovel-
tamiseksi tehtävät ratkaisut, johdonmukaisesti tiettyihin ajatuksel-
lisiin perusteisiin. Tutkimukselliset kannanotot tapahtuvat imma-
nenttisesti mielemme sisällä, joskin tieteen materiaalina ovat ob-
jektiivisesti havaittavat ihmisen mielen ilmaisut, varsinkin kielel-
liset. Tällä tavoin voidaan liittyä Niemen toteamukseen, jonka 
mukaan kielen ulkopuolelta ei ole löydettävissä tietoa siitä, mikä 
on oikeaa. 
 
 
 

46



 

Tieto, järki ja usko oikeaa koskevan tiedon edellytyksinä 
 
Järjellisen harkinnan antamaa johtopäätöstä uskoon perustuvan 
etiikan mukaisista päämääristä ja niiden tavoittelemisesta voidaan 
pitää tietona lain oikeasta tulkinnasta. Tämän tiedon mahdollisuus, 
luonne ja edellytykset ovat samat sekä tuomarilla että oikeustietei-
lijällä. Näiden kahden toimijan tulkintatilanne on kuitenkin erilai-
nen. Tuomarin on pakko löytää jokin perusteltu tulkintaratkaisu, 
jolloin hänen on pakko uskoa oman ratkaisunsa oikeellisuuteen. 
Oikeustieteilijät voivat teoretisoida ja olla tutkijoiden tavoin kes-
kenään erimielisiäkin, mutta löytää samanaikaisesti useampia rin-
nakkaisia tulkintaratkaisuja, jotka voivat sisältää yhtä pätevän 
tiedon järjellisen harkinnan mukaisen päämäärän saavuttamisesta 
kyseisessä tulkintatilanteessa. Oikeudellisen ongelman ratkaisemi-
seen voi sisältyä myös luova ulottuvuus sekä lainkäytössä että 
lainopillisessa tutkimusharkinnassa. 
        Edellä on kaavailtu järjen sijoittumista tiedon ja uskon ”vä-
liin” praktisena harkintana, joka suuntautuu uskoon perustuviin 
tavoitteisiin. Tämä näkemys sisältää myös käsityksen lainopin eli 
oikeusdogmatiikan normatiivisesta tieteellisyydestä. Lainopissa 
voidaan tieteellisesti eli julkisesti argumentoiden tutkia, perustu-
vatko johtopäätökset tiettyihin perusteisiin, tai mikä olisi näiden 
perusteiden mukainen oikea johtopäätös, vaikka näiden perustei-
den pohjimmaista periaatteellista oikeellisuutta ei sellaisenaan 
voitaisikaan todistaa tieteellisesti.13 Kantilaisittain ajateltuna pro-

13 Lainoppi voi olla tieteellistä muutettavat muuttaen samantapaisilla perusteilla 
kuin voidaan esittää teologian tieteellisyydestä. Teologian tehtävänä on 1) sen 
tieteellinen selvittäminen, mitä kristinusko on. Tämä merkitsee myös esim. 
empiiristen tutkimusmetodien käyttämistä. Samalla teologian tehtävänä on 2) 
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positionaalisen tiedon edellytyksiä ovat aistimellisuuden ja ym-
märryksen aprioriset kategoriat. Lainopillisen tiedon edellytyksiä 
ovat praktisen järjen kategorioina maailmankatsomuksellisten 
oikeusperiaatteiden mukaiset tavoitteet hyvän edistämiseksi ja 
pahuuden rajoittamiseksi. Tiedon, järjen ja uskon perusteella 
muodostuvat oikeaa koskevan tiedon edellytykset ja perustelut.  

kristinuskon tulkitseminen ja käsitteellinen ilmaiseminen kunakin aikana ym-
märrettävällä tavalla. Tätä voidaan pitää teologian normatiivisena ulottuvuute-
na. Teologinen dogmatiikka ja yleensä systemaattinen teologia voi harjoittaa 
tutkimusta molempien näkökulmien mukaisesti. Teologisen tieteen akateemi-
sessa mielessä tulee kuitenkin perustua julkiseen argumentaatioon, jonka johto-
päätösten oikeellisuutta kuka tahansa voi halutessaan kontrolloida.  
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5. Kaatuiko Humen giljotiini? 
Mietelmiä Hannu Tolosen väitöskirjan äärellä 
 
 
Tämän artikkelin aiheena on Hannu Tolosen oikeustieteellinen 
väitöskirja Luonto ja legitimaatio. Normatiivisten asiantilojen 
johtaminen aristotelisen luonnonoikeustradition mukaan (SLY:n 
julk. A-sarja N:o 164, 1984). Lähtökohtana on Tolosen ohjelmaju-
listus: ”Mielipiteemme mukaan Humen giljotiinin ja sen myö-
hempien muotojen ylittäminen on yhteiskuntamoraalia ja oikeutta 
koskevien teorioiden keskeinen tehtävä.” (HT s. 9). Tolonen ana-
lysoi sekä Aristoteleen että Tuomas Akvinolaisen ajattelua, joka 
koskee praktista tietoa ja praktista syllogismia. Humen giljotiini 
mielessäni pohdiskelen kirjan pääajatuksia. – Tolosen väitöskir-
jaan on lyhyesti viitattu tämän kokoelman edellisessä artikkelissa. 
 
 
Hannu Tolosen väitöskirjan referointia  
 
Humen giljotiini 
 
David Humen näkemyksen mukaan toiminta ja yhteiskuntamoraa-
li kuuluvat tunteiden (feelings) ja inhimojen (passions) alueelle. 
Siksi järki ei voi ratkaista, mikä on hyvää ja miten pitää toimia. 
Järki voi ainoastaan antaa tietoa jonkin toiminnan objektin ole-
massaolosta tai passioihin liittyvistä keinojen valinnoista syy–
seuraus -suhteen puitteissa. Siksi järki ei voi antaa tietoa itse toi-
minnan päämääristä tai sen periaatteista. Siksi mistään olevista 
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tosasioista ei voida johtaa toimintaa tai toimintaohjeita. Olemista 
ja pitämistä erottaa ylittämätön kuilu. 
        Humen empiristisen tietoteorian puitteet ylittäen giljotiini 
muodostui keskeiseksi moraalifilosofiseksi ja oikeusteoreettiseksi 
periaatteeksi, joka on vaikuttanut vielä 1900-luvullakin. Periaat-
teen tunnettuja variaatioita on G.E. Mooren teoria ns. naturalisti-
sesta virhepäätelmästä. Hyvä eli se mitä pitää tehdä, on määritte-
lemätön (undefinable) käsite ja niin sanotusti yksinkertainen ob-
jekti, jota ei voida määritellä muiden objektien avulla. Moraali on 
omalakinen: moraalia ei voida määritellä jonkin muun alueen to-
tuuksien avulla. Tällaista yrittävä teoria tekee naturalistisen virhe-
päätelmän.  
        Naturalistisen virhepäätelmän karttaminen on muodostunut 
sekä moraalifilosofian että oikeusteorian yleisesti hyväksytyksi 
periaatteeksi. Moraaliset ja normatiiviset ilmaisut ovat perusluon-
teeltaan muuta kuin tosiasioiden kuvausta. Mutta ovatko moraalia 
ja normatiivisia toimintaohjeita koskevat lauseet pelkkiä tunteen-
ilmaisuja vai onko olemassa jokin näitä toimintaohjeita koskeva 
rationaalisuuden laji tai ovatko nämä väitteet palautettavissa nor-
maalin tieteellisen argumentaation piiriin? Eivätkö moraaliset ja 
normatiiviset toimintaohjeet ole riippuvaisia tosiasiamaailman 
ilmiöistä?  
        Humen giljotiini on osoittautunut Tolosen mukaan ongel-
maksi, koska intuitiomme sanoo, että normit ja periaatteet ovat 
jossain mielessä riippuvaisia reaalisen maailman tosiasioista. Eri 
asia on, miten tämä riippuvuus ilmaistaan teoreettisesti. Tolosen 
mielestä oikea lähtökohta on olettamus, että normit ja arvot ohjaa-
vat käyttäytymistä eivätkä ole reaalimaailman kuvausta. Tämä 
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ajatusteema voidaan ilmaista: on olemassa asiaintiloja, joissa ole-
misen ja pitämisen kategoriat yhdistyvät. Ne vallitsevat faktuaali-
sesti, mutta sisältävät myös normatiivisia toimintaohjeita tai täl-
laisten ohjeiden lähtökohdan. Tämä ajattelutapa liittyy erityisesti 
luonnonoikeudellisiin teorioihin.  
        Humen giljotiinin ratkaisuyrityksille on Tolosen mukaan 
tunnusomaista, että ko. teorioista puuttuu toimintatiedon ajatus. 
Normatiivisten asiantilojen johtamisessa keskeistä on, että pitämi-
nen on jotain, joka liittyy tekemiseen. Tolonen pyrkii rekonst-
ruoimaan ajattelutavan, joka yritti normatiivisten asiantilojen joh-
tamista. Tämä ajattelutapa on klassisen aristotelismin traditio, 
joka olennaisena piirteenä tässä asiayhteydessä Tolonen pitää 
praktisen järjen konseptiota.  
 
Praktinen tieto  
 
Humen mukaan praktisen järjen käyttö ei ole tiedon vaan tuntei-
den (feelings) asia. Aristotelismin mukainen näkökulma, jonka 
Tolonen valitsee, on tekemistiedon ja normatiivisten toimintaoh-
jeiden johtamisen yhdistäminen praktisen järjen käyttöön.  
        Aristotelisessa luonnonoikeusajattelun traditiossa esiintyy 
kolme johtamisen tapaa: demonstraatio, determinaatio ja politiik-
katieteen johtamismuoto. Tolosen erityisteemana on yhdistää aris-
totelisen luonnonoikeustradition johtamismuodot praktisen järjen 
erilaisiin toimintamuotoihin. Samalla pyrkimyksenä on palauttaa 
kysymyksenasettelu aristotelisen kontekstin keskeiseen kysymyk-
seen ”mitä on tehtävä?” sen sijaan että pyrittäisiin käyttäytymisen 
selittämiseen. 
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        Aristotelinen traditio antaa vaihtoehdon ajattelutavoille, jotka 
käyttävät kausaalista selitysmallia ”humelaisessa” (eli temporaali-
sen seuraamusjärjestyksen) mielessä sekä toisaalta perusteiltaan 
idealistisille (eli ikuisiin ideoihin ja niiden heijastumiin perustuvil-
le) selitysmalleille. Aristotelisen ajattelun perusajatus voidaan 
tiivistää siten, että asiat, ilmiöt ja prosessit on selitettävä niiden 
oman luonteen mukaisesti eli lähtien niiden omista lähtökohdista 
ja edellytyksistä.  
 
Praktinen syllogismi 
 
Toiminnallinen eli praktinen tieto on elimellinen osa tiedon koko-
naisjärjestelmää. G.H. von Wright on tarkastellut praktista syllo-
gismia käyttäytymistä selittävänä mallina ja väittänyt, että käyt-
täytyminen eli teko seuraa loogisesti eli käsitteellisesti premisseis-
tään. Praktisen syllogismin päätelmä on teko, joka seuraa loogi-
sesti tavoitteesta (yläpremissi) ja kausaaliolettamuksesta (alapre-
missi).  
        Tämä ajatus on Tolosen havainnon mukaan keskeinen myös 
Aristoteleen Nikomakhoksen etiikassa, mutta Aristoteles edellyt-
tää toisissa yhteyksissä, että praktisesta päätelmästä seuraa tekoa 
koskeva normi. Täten aristotelisesta traditiosta voidaan saada tu-
kea myös ajatukselle, että praktinen syllogismi ei johda tekoon 
vaan toimintaohjeeseen, tekoa koskevaan normiin tai päätökseen.  
        Tieteellisen tiedon (ἐπιστήµη) tulee Aristoteleen mukaan 
olla apodiktista eli todistavaa ja perusteltua tietoa. Ei vain teoreet-
tinen vaan myös praktinen järki voi toimia syllogistisesti. Toisin 
sanoen myös toiminnan alueella on syllogistisesti perusteltua tie-
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toa ja rationaalisuutta. Tieto on λόγος, joka on luonteeltaan pää-
telmä (συλλογίσµος). Syllogismissa on kaksi premissiä ja johto-
päätös. Jos premissit ovat välttämättömiä ja tosia, myös johtopää-
tös on välttämätön ja tosi. Keskiajan aristotelismin terminologias-
sa tätä tiedon rakennetta kutsutaan demonstratiiviseksi tiedoksi. 
 
Demonstraatio ja determinaatio johtamisen muotoina  
(modi derivandi) 
 
Demonstraatiossa lähtökohtana on premissi, joka on naturaliter 
cognita. Tämä epistemologinen aspekti viittaa aristoteliseen luon-
nollisen tiedon käsitteeseen. Premissinä on luonnonoikeuden 
muuttumaton perusta. Luonnonoikeuden ensimmäiset periaatteet 
ovat luonnollisesti tunnettuja periaatteita (prima principia, natura-
liter cognita). Ne ovat intuitiivisesti varmoja järjen totuuksia. Ne 
eivät ole enää todistettavissa demonstratiivisesti, koska ne ovat 
demonstraation lähtökohtana ja edellytyksenä. 
        Demonstratiivinen päättely voi Tuomaan esimerkin mukaan 
edetä seuraavasti: 1) kaikkia huonoja tekoja tulee välttää, 2) tämä 
teko on huono, koska se on Jumalan lain kieltämä tai koska ha-
vaitsemme sen vääräksi yms., 3) tätä tekoa ei tule tehdä. Päättelyn 
johtopäätös ei ole suoranaisesti teko vaan tekoa koskeva normi. 
Demonstraation premissit esiintyvät moraalisena sääntötajuntana, 
tiettyinä normatiivisina perusperiaatteina.  
        Determinaatiossa ajatusoperaation lähtökohtaa ja premissiä 
hallitsee ontologinen aspekti. Sitä leimaa ihmisen luonnollisen 
taipumuksen (inclinatio naturalis) ajatus, jota puolestaan hallitsee 
näkemys luonnon reaalisesta järjestyksestä ja ihmisen asemasta 
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siinä. Determinaation lähtökohta eli premissi on peräisin jostakin, 
jota voidaan nimittää luonnolliseksi tai luonnonoikeudeksi. Jokai-
nen teko perustuu luonnolliseen pyrkimykseen suhteutettuna vii-
meiseen päämäärään tai on johdettavissa siitä. Päädymme prakti-
seen syllogismiin, jonka yläpremissinä on tavoite ja päätelmän 
tuloksena teko.  
        Tolonen huomauttaa, että nykyinen praktisen syllogismin 
malli koskee rationaalisen teon kuvausta mistä tahansa tahdonval-
taisesti asetetusta tavoitteesta. Keskiaikainen ajattelu lähti reaali-
sesti olevasta ja välttämättömästä päämäärästä. Samoin kuin tieto 
lähtee ensimmäisistä periaatteista, toiminta lähtee viimeisistä ta-
voitteista. Finis ultimus kuuluu praktisen järjen alueelle. Se ei ole 
tahdonvallan tai valinnan kohteena, vaan välttämätön siten, että se 
luonnonjärjestyksen mukaan ei voi olla toisin. Se on reaalisesti 
olemassaoleva, jokaiseen tekoon välttämättä liittyvä päämäärä.  
        Jokainen alempi päämäärä on ylemmän päämäärän keino, ja 
päämäärät muodostavat finis ultimukseen päättyvän regressiivisen 
sarjan. Finis ultimusta ei voida valita, koska ei ole olemassa sel-
laista korkeampaa päämärää, johon nähden se osoittautuisi kei-
noksi. Järki antaa neuvon, mikä keino toteuttaa päämäärän. Toi-
minnallinen päätelmä ei ole loogisesti sitova päätelmä, ja sen seu-
rauslauseena on itse teko, ei sääntö. 
        Tuomaan ajatussysteemissä siirtyminen olemisesta pitämi-
seen tapahtuu viime kädessä finis ultimuksen yhteydessä. Ylin 
päämäärä kuuluu luonnonvälttämättömyytenä olemisen kategori-
aan. Se on luonnonoikeuden sekä yhteiskuntamoraalin perusta ja 
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lähtökohta. Ihmisellä on taipumus hyvään rationaalisen luonnon 
mukaisesti, joka on hänelle ominainen, sanoo Tuomas.1  
 
Demonstraation ja determinaation vertailua  
 
Demonstraatio etenee evidenteistä prinsiipeistä loogisesti sitovan 
tai edellä luonnehditun päätelmän kautta tuottaen normatiivisen 
toimintaohjeen. Determinaatio lähtee olemiskategoriaan kuuluvis-
ta luonnollisista taipumuksista ja etenee keinoja ja päämääriä kos-
kevan harkinnan kautta lopulta konkreettiseen tekoon. Tuomas 
tuntee siis kaksi muotoa johtaa normatiivisia asiantiloja. Näyttää 
siltä, että Tuomaalla on kaksi rinnakkaista luonnonoikeuden jär-
jestelmää. Tuomaan mukaan hyvä on toimintaan suuntautuneen 
praktisen järjen ylin lähtökohtaperiaate, jota ei enää voida perus-

1 Välihuomautuksena ”oppikirjakatsaus” Tuomaan oikeuskäsitykseen. Tuomas 
Akvinolaisen mukaan oikeusjärjestyksen perustana on 1) ikuinen oikeus (lex 
aeterna), joka on identtinen Jumalan viisauden kanssa. Jumalassa ovat tahto ja 
järki yhtä; Jumalakaan ei voi toimia vastoin ikuista oikeuttaan. Osa ikuisesta 
oikeudesta on 2) jumalallista oikeutta (lex divina), joka on ilmoitettua oikeutta 
ja joka normittaa Jumalan valtakunnan kansalaista. Osa ikuisesta oikeudesta 
puolestaan on ihmisjärjen tavoitettavissa, ja tätä osaa Tuomas nimitti 3) luon-
nonoikeudeksi (lex naturalis). Luonnonoikeus osoittaa, miten ihmisen tulee 
elää oikein maan päällä. Jumalan luomana olentona ihminen kuuluu maail-
maan, joka on järjestettävä luonnonoikeuden mukaan. Oikeusjärjestysten alim-
malla portaalla on 4) inhimillinen oikeusjärjestys eli positiivinen oikeus (lex 
humana), jonka tulee olla sopusoinnussa sekä luonnonoikeuden että jumalalli-
sen oikeuden kanssa. Positiivinen oikeus on päättelemällä johdettavissa luon-
nonoikeudellisista periaatteista. Syntiinlankeemuksen takia on tarpeen tietty 
positiivisoikeudellinen pakko. Lainsäädännön legitimaatioperuste on yleinen 
etu l. yhteinen hyvä (bonum commune). Jumalallisen oikeuden käsitteen avulla 
Tuomas väisti luonnonoikeuden ja ilmoituksen välisen ristiriidan. Strömholm 
1989, 124–128; Tenkku 1981, 272–275; Aarnio 1989, 107–110; Klami 1980, 
34–37. 
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tella demonstraatiolla. Tämä on kuitenkin myös determinaation 
ylin lähtökohta: koska hyvällä on päämäärän luonne, se mikä 
luonnollisen taipumuksen mukaan on hyvää, on myös luonnonoi-
keutta.  
        Kysymyksessä on kaksi erilaista praktisen järjen käyttötapaa, 
tiedollinen, joka johtaa toimintaohjeisiin, ja toiminnallinen, jonka 
lopputuloksenaan johtaa konkreettiseen tekoon. Tätä ajatuskoko-
naisuutta Tolonen pitää johdonmukaisena teoriana normatiivisuu-
den ja teleologisuuden suhteesta. Nykyiselle oikeusteorialle on 
Tolosen mielestä keskeisintä, minkä tulkinnan annamme norma-
tiivisten statusten ja teleologisten modaliteettien rinnakkaisuuden 
ajatukselle. Tuomaan teoria antaa esimerkin, miten kysymys nor-
matiivisen ja teleologisen suhteesta on sekä historiallisen tilanteen 
ehdollistama että yleisempiin tietoteoreettisiin asettamuksiin si-
toutunut ongelma.  
        Oikeus normatiivisten prinsiippien järjestelmänä on evident-
tien prinsiippien ja niistä johdettujen normien järjestelmä. Tele-
ologisten modaliteettien järjestyksenä oikeus on luonnollisten 
taipumusten ontologinen järjestelmä. Aristoteleen mukaan sekä 
päämäärät että normatiiviset prinsiipit esiintyvät ihmistoiminnan 
periaatteina tai päämäärinä (τέλος). Tieto ja todellisuus eivät ole 
erillisiä vaan paralleeleja järjestyksiä. Tieto ja tiedostaminen ovat 
osa todellisuutta. 
        Normien ja päämäärien rinnakkaisuudella on tärkeä yhteis-
kunnallinen merkitysyhteys. Sosiaalisten normien järjestys heijas-
taa oikeiden päämäärien systeemiä ja edellyttää tiettyä kuvaa reaa-
lisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Yhteiskunta ja valtio ovat 
tällöin yhteisen hyvän instituutioita, moraalisesti oikeita järjestyk-
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siä. Normit toteuttavat yhteistä hyvää eli oikeita yhteiskunnallisia 
päämääriä.  
 
Reunahuomautuksia ja kysymyksiä 
 
 Sein – Sollen 
 
Palaan esseeni pääotsikon kysymykseen: kaatuiko Humen giljotii-
ni? Toisin sanoen: onko mahdollista luopua aksioomasta, jonka 
mukaan olevaisesta (Sein) ei ole mahdollista päätellä pitämistä 
(Sollen)? Tässä yhteydessä on varauksena todettava, että näin esi-
tettynä giljotiini on vain yksioikoinen versio David Humen alku-
peräisestä ajattelusta.  
        Joka tapauksessa tästä Sein–Sollen -ongelmasta on keskustel-
tu näihin päiviin saakka. Keskustelu on muotoiltu ongelmaksi, 
onko pitämisen sisällöstä eli arvojen ja niihin perustuvien normien 
perusteista mahdollista keskustella rationaalisesti eli voidaanko 
näihin asioihin kohdistuvia väittämiä argumentoida tieteellisesti. 
Näin kysyttäessä edellytetään tietysti nykyinen käsitys, mitä tiede 
on.  
        Väitän, että giljotiini-ongelmaan ei ole kiistattomasti yleispä-
tevää ratkaisua. Giljotiini on kaadettavissa, mutta nimenomaan 
aristotelisen ontologian ehdoilla. Lähtökohdaksi on asetettava 
Aristoteleen teleologinen ontologia, johon kuuluvat keskeisenä 
rakennetekijänä käsitteet materia ja forma. Edelleen giljotiinin 
kaatamiseen tarvitaan Aristoteleen ja Tuomas Akvinolaisen käsi-
tykset praktisesta järjestä, praktisista syllogismeista sekä demonst-
raation ja determinaation päättelymuodoista. Vihdoin viimein on 
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nojauduttava näiden ajattelijoiden käsityksiin asioiden luonnosta 
sekä tietyistä perimmäisistä tai lopullisista perusprinsiipeistä, joita 
ei voida todentaa syllogismien avulla, vaan jotka ovat kaiken päät-
telyn edellytyksenä. Nämä perusprinsiipit sisältyvät olevaiseen.  
        Nyt voidaan muotoilla kysymys: mistä ovat peräisin nämä 
perimmäiset prinsiipit, jotka sisältyvät olevaiseen ja joita päätte-
lyn lähtökohtina käyttäen voidaan loogisesti päätyä normeihin tai 
tekoihin? Onko ratkaisuna ”Deus ex machina” eli vetoaminen 
Tuomaan tavoin Jumalaan ja ihmisen luotuisuuteen, tai Aristote-
leen tavalla ”asioiden luontoon” sinänsä?  
         Esimerkki: mihin ehdottoman ihmisarvon periaate pohjim-
maltaan perustuu? Mikäli luovutaan uskonnollis-maailmankatso- 
muksellisesta argumentoinnista, esimerkiksi uskosta jumalalliseen 
luomiseen, ei jääne muuta perustelua kuin ihmisarvo itsessään. 
 
Oikeus ja arvot 
 
Siirryn pohtimaan giljotiiniongelmaa nykyisen oikeusteorian kan-
nalta erityisesti kysymyksenä, mitä voidaan rationaalisesti tietää 
oikeuden perustana tai tavoitteena olevien arvojen perusteista.  
        Humen jälkeen moraalifilosofia on paljolta ollut keskustelua 
arvojen objektiivisuuden mahdollisuudesta ja perustelemisesta. 
Käsitys moraaliperiaatteiden perustumisesta ikuisesti päteviin 
moraalilakeihin on Humen jälkeen korvautunut näkemyksellä 
moraalista ihmisen luomaan todellisuuteen kuuluvana ilmiönä, 
jonka pätevyys on perusteltavissa ainoastaan ihmisestä itsestään 
käsin. Humen giljotiinia käytetään siis argumenttina perusteltaessa 
arvojen subjektiivista relatiivisuutta. Modernin moraalifilosofian 
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johtava kehityslinja on ollut moraalin ymmärtäminen yhä enem-
män ihmisestä riippuvaksi ilmiöksi.  
        Jos arvosubjektivismi on oikeassa, oikeus on luonteeltaan 
kontingenttia eli loogisesti ei-välttämätöntä. Merkitseekö tämä 
oikeuspositivismin lopullista hyväksymistä? Oikeus olisi siis poh-
jimmaltaan sopimuksenvarainen. Jos taas arvo-objektivismi on 
oikeassa, oikeus on joko loogisesti välttämätön tai perusteltavissa 
tosiasiaväitteillä, tai sitten on nojauduttava ihmistä ylempään mo-
raaliauktoriteettiin. Luonnonoikeusdoktriinin contra oikeuspositi-
vismin lopullinen hyväksyttävyys kiertyy tällöin kysymykseksi 
näiden arvofilosofisten perusvaihtoehtojen argumentoimisesta.  
        Varsinkin ajatellen oikeusjärjestyksen yhteiskunnallista mer-
kitystä voidaan kuitenkin kysyä, onko välttämätöntä yrittää filoso-
fisesti ratkaista moraaliarvojen onttista olemassaoloa koskevaa 
ongelmaa esimerkiksi juuri klassisen dikotomian puitteissa, jotta 
arvoja voitaisiin ymmärtää ja tutkia ja jotta voitaisiin johdonmu-
kaisesti selittää moraaliarvojen ja oikeuden välistä yhteyttä. Jos 
arvot ovat objektiivisia entiteettejä, luonnonoikeusdoktriini on 
rationaalisesti perusteltavissa. Jos arvot ovat subjektiivisia arvos-
tuksia, oikeuspositivismi on vahvoilla, mutta tällöinkin oikeus 
perustuu arvostuksiin.  
        Oikeuden käsitettä käytettäessä uskotaan eräänlaisena abso-
luuttisena presuppositiona siihen, että oikean ja väärän välillä on 
ero. Täysin arvoneutraali oikeuspositivismi on mahdoton. Arvojen 
ja oikeuden välisen yhteyden olemassaolon osoittaa jo se arvosub-
jektivismin perusteluksi esitetty empiirinen fakta, että yksilöt ja 
ryhmät ovat arvoista eri mieltä, jolloin yhteiskuntien on pakko 
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tavalla tai toisella päättää eli sopia yhteisesti noudatettavasta nor-
mistosta. 
        Deterministis-positivistisen tietoteorian ja tiedekäsityksen 
kannalta totuusarvo (tosi/epätosi) voi olla vain objektiivista todel-
lisuutta koskevilla propositioilla, muttei arvoväitteillä. Tietoarvos-
telman ja arvoarvostelman suhdetta pohdittaessa on taustana tie-
tysti ontologian peruskysymys, mikä on objektiivista todellisuutta 
eli olevaista. 
        Olettakaamme, että luovutaan yrittämästä ratkaista arvojen 
ontologista ongelmaa. Tyydytään siis tosiasiaan, että ihmisillä on 
moraaliarvostuksia. Ongelmaksi jää tunnetusti, että moraaliarvos-
tukset poikkeavat toisistaan. Kenen arvostukset ovat oikeita? Jos 
itse arvot todetaan subjektiivisiksi, oikeuden pohjimmaisen legi-
timiteetin perusteleminen kaipaa sitä kipeämmin sisällöllistä mit-
tapuuta. Onko mahdollista, että oikeuden legitimiteetin objektiivi-
nen mittapuu jossakin mielessä olisi olemassa? 
        Mahdollisesti on niin, että oikeuden pohjimmaista legitimi-
teettiä eli moraaliarvojen periaatteellista sisällöllistä oikeellisuutta 
ei voida ratkaista tieteellisesti eli empiirisesti tai loogisesti, esi-
merkiksi sen perusteella, että jotakin yleisesti pidetään arvona tai 
että arvo olisi filosofisesti todettavissa objektiiviseksi entiteetiksi. 
Tarvitaan moraaliarvostusten periaatteellinen mitta, joka on arvo-
arvostelmien ”yläpuolella” oleva metaeettinen arvoperusta ja joka 
ilmeisesti ei ole tieteellisesti todistettavissa oikeaksi. Tämä voi-
daan sanoa myös niin, että oikeuden sisällöllisen legitimiteetin 
arvoperusta (eli etiikka) aina on välttämättä tavalla tai toisella 
uskon varainen ja tässä mielessä subjektiivinen.  
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        Hans Kelsen on korostanut moraalinormien suhteellisuutta 
perustellessaan käsitystään luonnonoikeusopin epätieteellisyydes-
tä. On olemassa erilaisia ja keskenään ristiriitaisia moraalijärjes-
telmiä. Tämän johdosta voidaan huomauttaa, että tietysti on ole-
massa erilaisia moraalikäsityksiä. Subjektiivisesti oma sisäinen 
moraalitaju koetaan absoluuttisena, mutta tiettyä moraalikäsitystä 
on ilmeisesti mahdotonta perustella siten, että se olisi loogisesti 
evidentti eli kenelle tahansa ilmeinen ilman järkevän epäilyn mah-
dollisuutta. Sama aksiomaattisuuden puute koskee luonnonoikeut-
ta ja siten luonnonoikeusoppiin nojautuvaa oikeusfilosofiaa, joka 
oikeastaan on eräs arvo-objektivismin variaatio. Mutta onko Kel-
senin oma perusnormin käsitteeseen nojaava oikeuspositivismi 
sen suuremmassa määrin evidenttiä? 
        Puhtaaksi viljelty oikeuspositivismi on sananmukaisesti posi-
tivistinen eli nojautuu käsitykseen tieteellisten tosiasiaväitteiden 

verifioitavuudesta aistihavainnoilla (Sein). Positivistinen tiedepa-
radigma on ilmeisesti taustana puhuttaessa yleisemmin positiivi-
sesta oikeudesta ainoana tieteellisesti tutkittavissa olevana oikeu-
tena. Tällöin oikeuspositivismi on kuitenkin myös alttiina kaikelle 
sille kritiikille, joka voidaan kohdistaa positivismiin ja sen tieteen-
filosofiaan.  
        Arvojen onttista olemassaoloa koskevasta perusratkaisusta 
riippumatta voidaan väittää, että oikeuden legitimiteetti perustuu 
joka tapauksessa niihin arvoihin, joiden aktualisoimista oikeudella 
tavoitellaan. Tätä riippuvuutta eli miten oikeus nojautuu eettisiin 
perusteisiin, on täysin mahdollista selvittää tieteellisesti. Oikeuden 
käsitteen olennainen ulottuvuus on eettinen intentionaalisuus eli 
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tavoitteellisuus. Tällöin oikeuden ja politiikan käsitteet lähestyvät 
toisiaan. 
 
Oikeuden teologinen teoria ilman giljotiinia 
 
Teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta on mahdollista väit-
tää, että Humen giljotiinin oikeellisuus on tämän doktriinin kan-
nalta irrelevantti kysymys. Oikeusteologiselta kannalta ei ole vält-
tämätöntä tai edes tarpeellista ottaa kantaa Sein–Sollen -
ongelmaan. Oikeuden teologisen teorian perustelemiseksi ei esi-
merkiksi ole välttämätöntä nojautua aristoteliseen ontologiaan sen 
argumentoimiseksi, että Sollen sisältyy onttiseen olevaiseen.  
        Teologiseksi oikeuspositivismiksi nimetyn doktriinin perus-
lähtökohta on, että oikeus perustuu jumalalliseen luomiseen. Tätä 
voidaan tietysti nimittää Deus ex machina -tyyppiseksi ratkaisuk-
si. Koska on kysymyksessä oikeusteologia, tämä on tarkoituksel-
linen ratkaisu päättelyn lähtökohdaksi, ei ”hätäratkaisu” tilantees-
sa, jossa muu ei auttaisi.  
        Luomiseen perustuvana oikeudellinen todellisuus on para-
doksaalisesti samalla sekä jumalallista että inhimillistä. Tämä dia-
lektinen suhde merkitsee positiivisen ja ylipositiivisen oikeuden 
onttista samuutta eli sulautumista yhdeksi ja samaksi oikeudelli-
sen todellisuuden kokonaisuudeksi. Erottelu Sein–Sollen ei ole 
ainakaan väistämätön, jos oikeus yhtäältä normatiivisena ideaali-
todellisuutena ja toisaalta empiirisenä reaalitodellisuutena yhden-
tyy onttisesti. Tällöin ylipositiiviseksi oikeudeksi sanottu ei 
myöskään ole ”luonnonoikeutta” tämän termin klassisessa merki-
tyksessä ainakaan siten, että ylipositiivinen oikeus voitaisiin il-
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maista ”ikuisesti pätevinä” normilauseina, joista voitaisiin loogi-
sesti johdella positiivisen oikeuden normeja. 
        Aristotelinen demonstraation tai determinaation praktinen 
syllogismi ei toimi tässä ajattelusysteemissä, jossa ei oleteta tietty-
jä primaaripremissejä annetuiksi sellaisella tavalla, että niistä voi-
taisiin päättelemällä johtaa juuri tietty normi, toimintaohje tai te-
ko. Luomiseen perustuva omatunto eli moraalitaju ei ole absoluut-
tinen (eli erehtymätön) vaan relatiivinen ja sitä paitsi kristinuskon 
mukaan syntiinlankeemuksen turmelema.  
        Meille on oikeutena positum vain se, mikä tajunnallemme on 
ilmeistä, minkä ymmärrämme ja mistä päätämme eli inhimillinen, 
säädännäinen oikeusjärjestys, Positiivinen oikeus kuuluu reaali-
maailmaan, jota voidaan tutkia empiirisesti. Samalla se on myös 
ideaalimaailman henkistä todellisuutta ja ilmentää aina tiettyjä 
käsityksiä oikeuden perusteista. Näitä käsityksiä voidaan tietysti 
ilmaista eri tavoin, mutta on mahdotonta sanoa, sisältyvätkö ne 
olevaiseen (Sein) vai ovatko ne pelkkää pitämistä (Sollen).  
        Teologisen oikeuspositivismin keskeinen yleinen oppi on 
etiikan uskonvaraisuus eli eettisten periaatteiden perustuminen 
johonkin uskoon, uskontoon tai vastaavaan maailmankatsomuk-
seen. Etiikka voi sisällöltään olla hyvinkin rationaalista (mm. kul-
tainen sääntö), mutta pohjimmaltaan se perustuu aina lähtökohtiin, 
joita ei voida tieteellisesti verifioida (eikä myöskään falsifioida) 
ainakaan kiistattomasti.   
        Positiivisen oikeusjärjestyksen legitimiteetin teologisesti 
perusteltavia kriteereitä ovat ihmisyksilön ehdoton arvo, lähim-
mäisyys sekä elämän suojeleminen ja luomakunnasta huolehtimi-
nen. Oikeusteologiselta kannalta ne ovat tietysti ”ylhäältä annettu-
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ja” siten, että niitä on mahdollista perustella kristinuskon opillisel-
la sisällöllä. Ne vaativat aina tulkintaa sovellettaessa niitä oikeus-
normien laatimiseen ja oikeudellisiin ratkaisuihin. 
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6. Demokraattisen valtiojärjestyksen oikeusteologiset perus-
teet 
 

Valtiosääntö on oikeusteologiselta kannalta kiintoisa oikeudellisen 
todellisuuden ilmiö, koska valtio on olennaisen tärkeä kansalaisil-
le ja yleensä ihmisenä olemiselle. Myös oikeusfilosofian klassinen 
kysymys positiivisen ja ylipositiivisen oikeuden suhteesta, joka on 
myös oikeusteologialle keskeinen, on erityisen merkittävä valtio-
sääntöoikeuden ymmärtämisessä. Valtiosäännössä on nimittäin 
vahvasti läsnä yhteiskunnan arvoperusta.  
 
        Oikeuden olemassaolo perustuu teologisesti ajateltuna ihmi-
sen jumalalliseen luotuisuuteen, johon sisältyy omatunto eli mo-
raalitaju. On kyseenalaista, olisiko oikeudella mieltä ilman peri-
aatteellista sisällöllistä oikeellisuutta. Tämä legitimiteetti perus-
tuu etiikkaan ja sen perustana aina olevaan uskoon, uskontoon tai 
maailmankatsomukseen, eli ylipositiivisiin perusteisiin. Oikeuden 
legitimiteetin kriteerit voidaan hahmottaa teologisista lähtökohdis-
ta eli kristinuskon ajatussisällön perusteella. Nämä tai vastaavat 
muut ylipositiiviset periaatteet eivät kuitenkaan voi suoraan toimia 
positiivisena oikeusnormistona, vaan on välttämätöntä luoda legi-
timiteetin perusteiden mukaista velvoittavaa lainsäädäntöä ja oi-
keudellisia ratkaisuja. Tässä mielessä meille on oikeutena positum 
vain inhimillinen, säädännäinen oikeusjärjestys. Yhteiskunnan 
oikeusjärjestyksestä on pakko sopia ja päättää. Tällä perusteella 
teologinen oikeuspositivismi jo sellaisenaan implikoi demokraat-
tista valtiojärjestystä. 
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Luterilainen antropologia ja regimenttioppi  
 
Valtiosäännön perusteiden tarkastelussa olen teologisiksi näkö-
kulmiksi harkinnanvaraisesti valinnut luterilaisen antropologian ja 
regimenttiopin. Luomisessa ihmiselle on annettu moraalitaju eli 
omatunto, jonka olemukseen sisältyy myös yhteisöllinen aspekti. 
Omantunnon perusteella jokainen ihminen tuntee Jumalan tahdon; 
tämän tahdon noudattaminen on asia erikseen. Omatunto ei kui-
tenkaan voi olla absoluuttinen, erehtymätön ”Jumalan ääni” ihmi-
sen sisimmässä, koska myös se on syntiinlankeemuksen vaurioit-
tama. Omantunnon relatiivisuus koskee myös oikeudeksi nimittä-
määmme ilmiötä.  
         Luterilaisen regimenttiopin tarkastelu antaa aineksia pohtia 
teologisesta näkökulmasta maallisen yhteiskunnan tehtävää. Tä-
män Lutherin muotoileman opin mukaan kaikki valta on Jumalan, 
mutta hän käyttää sitä luotujensa kautta kahden hallintavallan eli 
regimentin puitteissa. Hengellisen regimentin välineitä ovat sana 
ja sakramentit sekä tavoitteena vanhurskauden ja rakkauden to-
teuttaminen. Myös maallisen regimentin tavoitteena on rakkauden 
toteuttaminen, mutta välineitä ovat lainsäädäntö ja tarvittaessa 
”esivallan miekka”. Maallinen regimentti on tarpeen sen takia, 
että yksilölliset intressit ja yhteinen etu ovat usein ristiriidassa 
keskenään.  

        Maallisen regimentin tehtävänä on yhteisen hyvän edistämi-
nen sekä inhimillisen itsekkyyden ja pahuuden rajoittaminen. Lä-
himmäistä ei voida jättää subjektiivisen rakkauteni ja moraalisen 
motivaationi varaan, vaan tarvitaan pakottavia menettelyjä eli 
varsinkin yhteiskunnan lainsäädäntö, jotta torjuttaisiin inhimilli-
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sen pahuuden valtaa yhteiskunnassa ja jotta lähimmäisestä huo-
lehdittaisiin ainakin välttävästi. Tämän tehtävän hoitamiseen liit-
tyy vastuu sekä tarve järjestää vallan käyttäminen yhteiskunnassa. 
Regimenttioppia voidaan tulkita myös siten, että henkilökohtainen 
ja yhteisöllinen kristillinen usko ja toisaalta maallinen, yhteiskun-
nallinen todellisuus ja elämä eivät ole erotettavissa toisistaan eril-
lisiin laatikoihin, vaan että uskon pohjalta on ja pitääkin olla sa-
nottavaa myös yhteiskunnallisissa asioissa. Yhteisen hyvän sisäl-
löllisenä ohjeena on kristillisessä etiikassa niin sanottu kultainen 
sääntö, joka tunnetaan myös muissa uskonnoissa, ja jota on tulkit-
tava ja sovellettava erilaisissa tilanteissa. Sen sijaan on mahdoton-
ta etukäteen kasuistisesti luetella, mikä on hyvää missäkin tilan-
teessa. 

        Lutherin esityksen historiallisena taustana oli ruhtinasvalta 
1500-luvun Saksassa. Aikojen kuluessa ruhtinaiden sijaan on tul-
lut kansanvalta eri muodoissaan. Perinteellinen esivallan käsite on 
ainakin jumalallisen valtiovallan merkityksessä jäänyt menneisyy-
teen ja olennaisesti muuttanut muotoaan demokraattisessa yhteis-
kunnassa. Nykyiseen käsitykseemme demokraattisesta valtiosta 
sisältyy ajatus, että valtiovalta on kansalla (kansansuvereenisuus) 
ja valtaa käyttävät kansan valitsemat edustajat. Regimenttiopin 
perusajatuksen mukaan voidaan kuitenkin nojautua uskoon, että 
myös maallinen elämänalue on Jumalan hallintapiiriä, mutta toi-
minta sen puitteissa on annettu ihmisten tehtäväksi.  
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Valtion käsite ja valtiosääntö 
 
Valtio ilmenee reaalitodellisuudessa lukuisilla havaittavilla tavoil-
la. Valtiota sellaisenaan ei voida nähdä tai muuten havaita aisteil-
la, se ei voi olla fyysisen maailman olio. Valtio ei ole myöskään 
tahtova ja toimiva subjekti, vaikka tavanomainen kielenkäyttö 
viittaakin tällaiseen olentoon. Valtio on abstraktio eli käsite, ihmi-
sen mielen luomus ja sisältö, idea. Tämän takia valtio ei ole ihmis-
tä ylempänä oleva ja hänestä erillinen ”olento”. Oikeusteologiselta 
kannalta valtio on ihmisen luotuun olemukseen sisältyvä idea, 
jonka olemassaolo on ilmaus ihmisen yhteisöllisyydestä.  
        Valtion voidaan Jean-Jacques Rousseauta mukaillen sanoa 
olevan ”yhteiskuntasopimus”. Valtion ideaan sisältyy ajatus, että 
yhteiset asiat (res publica) on hoidettava. Valtion käsitteeseen si-
sältyy intentio, pyrkimys saada aikaan jotakin. Intentio on pyrki-
mys toteuttaa tietty päämäärätila, jonka valinta perustuu käsityk-
seen, millaista päämäärää pidetään oikeana ja toivottavana. Valtio-
sääntö on valtion idean perustavan laatuinen oikeudellinen ilmaus 
eli se osa oikeudellista todellisuutta, joka ilmaisee valtion intention 
sisällön koko muuta oikeusjärjestystä säätelevän oikeusnormiston 
muodossa.  
        Valtion olemuksen oikeusteologisen tulkinnan keskeisin on-
gelma on, millainen valtiosääntö ja muu yhteiskunnan oikeusjär-
jestys on teologisilla perusteilla legitiimi valtion eettisen tehtävän 
toteuttamisen kannalta. Kun on kysymys valtiosäännöstä ja muus-
ta oikeusjärjestyksestä, moraaliset kannanotot ja niiden eettiset 
perusteet eivät vielä riitä, vaan on ratkaistava oikeudellisen eli 
velvoittavan ja sanktioidun normiston perusteet. Valtion olemuk-
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sen oikeusteologisen tulkinnan keskeiseksi lähtökohdaksi voidaan 
asettaa, että valtio-idean intention sisältönä tulee olla maallisen 
regimentin tehtävä eli yhteisen hyvän edistäminen ja inhimillisen 
pahuuden torjuminen tai ainakin rajoittaminen sekä ihmisarvoisen 
elämän edellytysten luominen ja turvaaminen.  
 
        Arvofilosofian klassinen kysymys on ollut, ovatko arvot ob-
jektiivisia tosiasioita vai ovatko ne pelkästään arvoväitteen esittä-
jän subjektiivisia mielipiteitä. Tässä yhteydessä voidaan tyytyä 
käsitykseen arvosta ihmisen ideana, joka koetaan evidenttinä eli 
välittömään vakuuttuneisuuteen perustuvana ja jota tällaisena ei 
voida tieteellisesti todistaa oikeaksi tai vääräksi ainakaan kiistat-
tomalla tavalla. Oikeuden, moraalin ja etiikan perustan uskonva-
raisuus ei kuitenkaan ole sellaista ei-rationaalisuutta, joka sulkisi 
pois etiikan perusteltavuuden järjellisesti. Kultainen sääntö itses-
sään on sangen järjellinen moraalin mittapuuna. Voidaan jopa 
puhua kultaisen säännön kokemusperäisestä, objektiivisesta yleis-
pätevyydestä. Vaikka oikeuden legitimiteetin kriteerit voitaisiin-
kin määritellä jollakin tavalla objektiivisesti, oikeus on relatiivi-
nen, koska se syntyy aina ihmisten päätöksin ja perustuu moraa-
liarvojen tulkintaan.  
 

Valtiosäännön artikulaatioperiaate 

 
Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Antero Jyrängin mukaan 
keskeiset arvot Suomen valtiosäännössä ovat ihmisarvo ja demo-
kratia. Molempien takana on ajatus ihmisten perimmäisestä yh-
denvertaisuudesta. Demokratia suojaa yleisen elämänkokemuksen 
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mukaan myös ihmisarvoa paremmin kuin mikään muu tunnettu 
valtiollinen järjestelmä. Jyränki asettaa demokratian valtiosääntö-
oikeuden korkeimmaksi periaatteeksi.  
        Voidaan ilman muuta yhtyä Jyrängin näkemyksiin, että niin 
ihmisarvo kuin demokratiakin rakentuvat ajatukselle ihmisten 
yhdenvertaisuudesta ja että demokratia suojaa ihmisarvoa parhai-
ten. Mutta mihin ihmisten yhdenvertaisuus puolestaan perustuu? 
Eikö ihmisarvo kuitenkin ole demokratiaa primaarisempi? Demo-
kratian voidaan sanoa olevan johtopäätös ihmisyksilön ehdotto-
masta arvosta ja yksilöiden yhdenvertaisuudesta sekä näihin läh-
tökohtiin perustuva yhteiskunnallisen vallan perustelu ja samalla 
toteutustapa. Demokratia ei sellaisenaan ole itseisarvo, vaan väli-
ne yhteisen hyvän toteuttamiseksi. Teologisilla perusteilla valtio-
säännön ja koko oikeusjärjestyksen korkeimmaksi periaatteeksi on 
asetettava ihmisyksilön ehdoton arvo. Ihmisen oikeus elämään ei 
ole oikeus siinä juridisessa mielessä, että se olisi yhteiskunnan 
oikeusjärjestyksen myönnettävissä tai evättävissä, vaan se on po-
sitiivisen oikeusjärjestyksen yläpuolella. Ihmisarvon loukkaamat-
tomuuden periaate on myös positivoitu perustuslain tekstissä it-
sessään (PL 1 § 2 mom.). 
 
Valtiosäännön pätevyys  
 
Oikeusnormien pätevyydellä tarkoitan niiden voimassaoloa sitovana 
eli velvoittavana oikeutena. Teologisen oikeuspositivismin mukai-
nen näkemykseni on, että oikeusnormin pätevyys perustuu yhtäältä 
sen legitimiteettiin eli periaatteelliseen sisällölliseen oikeellisuuteen 
ja samalla sen muodolliseen voimassaoloon eli sisältymiseen säädet-
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tyyn oikeusjärjestykseen; molemmat perusteet ovat yhtä aikaa vält-
tämättömiä. Tätä ajattelua voidaan soveltaa myös kysymykseen 
valtiosäännön pätevyydestä. 
        Kristinuskon ajatussisällön perusteella voidaan hahmottaa 
keskeisiä kriteereitä lainsäädännön sisällölliselle legitimiteetille. 
Totean, että samoihin eettisiin periaatteisiin voidaan päätyä myös 
muista uskonvaraisista lähtökohdista.  
  
1. Ihmisyksilön ehdottoman arvon syvin teologinen peruste on 
usko Jumalan rakkauteen ihmistä kohtaan. Ihminen on aina arvo 
sinänsä, itseisarvo, ei välinearvo. Mikäli ihmisyksilön ehdotto-
masta arvosta tingitään tai jos ihmiarvoa ryhdytään kvantifioi-
maan, ollaan jo vaarassa lähteä tielle, jonka päässä odottavat kaa-
sukammiot. Diktaattorien ja heidän johtamiensa valtajärjestelmien 
olennainen tunnusmerkki on ollut juuri ihmisyksilön ehdottoman 
arvon kieltäminen. Valtion vallan periaatteellisen oikeellisuuden 
rajana on jokaisen ihmisyksilön ehdoton arvo. 
2. Luomisjärjestykseen kuuluu, että todellinen ihmisyys voidaan 
saavuttaa vain yhdessä toisten ihmisten kanssa. Jokaisen tulee 
antaa paitsi itselleen myös lähimmäiselleen ehdoton arvo. Ihmis-
arvo ja lähimmäisyys ovat saman asian kaksi eri puolta ja kuulu-
vat ehdottomasti yhteen. Oikeusjärjestyksen tehtävänä on olla 
järjestelmä lähimmäisyyden toteuttamiseksi.  
3. Luomisuskoon pohjautuu myös elämän suojelemisen ja luo-
makunnasta huolehtimisen periaate. Ilman luomakuntaa ei ole 
myöskään ihmisen elämää. Luomakunnan vastuuton hävittäminen 
ilmentää omalta osaltaan ihmisen syntiinlankeemusta ja itsekkyyt-
tä. Sekä teologisista lähtökohdista että järjellä ymmärrettävistä 
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käytännön realiteeteista johtuen on selvää, ettei ihminen voi koh-
della luomakuntaa miten tahansa.  
        Nämä teologisesti perustellut oikeuden legitimiteetin kriteerit 
ovat korkealentoisia ihanteita, eikä reaalimaailman todellisuus vas-
taa näitä ihanteita. Juuri tämän takia tarvitaankin maallisen regimen-
tin pakottavia keinoja eli muun muassa lainsäädäntöä inhimillisen 
itsekkyyden ja pahuuden suitsimiseksi. Säädännäinen oikeusjärjes-
tys on välttämätön yhteiskunnassa. Siksi valtiosäännön pätevyy-
den toisena pääperustana on välttämättä pidettävä muodollista 
voimassaoloa. Koska valtiosääntö on koko muuta oikeusjärjestys-
tä säätelevä normisto, juuri valtiosäännön aseman ja tehtävän takia 
sen muodollinen pätevyys on erityisen tärkeä. 
        Valtiosäännön ja samalla yhteiskunnan muun oikeusjärjes-
tyksen legitiimisyys perustuu puolestaan uskonvaraisiin lähtökoh-
tiin. Teologisen oikeuspositivismin perusajatuksen mukaan tämä 
uskonvaraisuus merkitsee samalla sitä, että positiivisesta oikeus-
normistosta kaikissa tapauksissa on nimenomaisesti päätettävä. 
Pelkkä muodollinen demokratia ilman moraalia ja oikeusperiaat-
teita voisi kuitenkin johtaa mielivaltaan. Demokratiaa voidaan 
puolustaa, sikäli kuin se rakentuu ihmisarvon ja tähän perustuvan 
yhdenvertaisuuden ideoille. Se tekee puutteineen ja hankaluuksi-
neenkin parhaiten mahdolliseksi tavoitella ihmisyyden ihanteita 
sekä vastuullista lähimmäisyyttä.  
 
Valtiokansa ja valtion valta 
 
Esivalta Suomessa olemme me itse valtiokansana, ei kukaan muu. 
Jos haluamme valtiomme olevan olemassa, meidän on itse muun-
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nettava yhteinen intentiomme oikeusjärjestykseksi. Tämän inten-
tion konkretisoiminen kansan ja valtion suhteena on olennainen 
osa valtiosääntöä, ja tämän suhteen tulkinta on keskeinen osa val-
tiosääntöoikeutta. Yhteiskuntasopimus-doktriini sisältää ajatuksen 
valtion vallan perustumisesta valtiokansan suostumukseen. Kan-
sansuvereenisuuden ja edustuksellisen demokratian ohella oikeus-
valtioperiaate sekä liberaalinen ja sosiaalinen hyvinvointivaltiolli-
nen periaate muovaavat meille ominaista käsitystä kansan ja valti-
on suhteista.  
        Yhteiskuntasopimus-käsitteen rinnalle voidaan nostaa myös 
Hans Kelsenin kuuluisa perusnormi, joka voidaan ilmaista sanalli-
sesti: ”perustuslakia on noudatettava”. Valtion ja sen valtiosään-
nön voidaan siis ajatella perustuvan tiettyyn edellyttämykseen, 
jonka mukaisesti orientoudutaan valtion elämässä ja toiminnassa. 
Valtio ja sen valta voidaan kokea hyväksyttäväksi vain, jos valtion 
vallankäyttö on sopusoinnussa kansallisen arvoperustan kanssa, 
siis vastaa suurin piirtein yhteistä moraalitajua eli yhteisöllistä 
omaatuntoa. Kelsenin ja Rousseaun terminologiaa vapaasti mu-
kaillen tämä voitaisiin sanoa myös niin, että perusnormi ja yhteis-
kuntasopimus ovat sama asia.  
        Oikeusteologian näkökulmasta kansansuvereenisuus on pa-
radoksaalinen. Yhtäältä kansansuvereenisuuden tunnustaminen 
merkitsee, että kansaa korkeampaa lainsäädännön auktoriteettia ei 
ole. Esivalta olemme me itse kaikessa inhimillisessä rajallisuudes-
samme, itsekkyydessämme ja pahuudessamme. Positiivinen eli 
säädännäinen oikeusjärjestys ei ole erehtymätön, mutta se on kui-
tenkin ainoa, mikä meillä on.  
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        Toisaalta kansansuvereenisuus ei kuitenkaan voi olla abso-
luuttista tai rajatonta. Kukaan yksilö tai ryhmä ei myöskään voi 
julistautua erehtymättömäksi edes omaantuntoonsa, maailmankat-
somukseensa tai uskoonsa vedoten. Siksi kukaan ei voi julistaa 
voimassaolevaa lakia pätemättömäksi pelkästään yksilöllisen va-
kaumuksensa nojalla. Demokraattinen säätämisjärjestys on oi-
keusjärjestyksen sitovuuden peruste sillä varauksella, ettei lainsää-
däntö ole erehtymätön ja sitä on välttämätöntä jatkuvasti arvostel-
la sekä korjata eettisten intentioiden mukaiseksi. Teologisilla pe-
rusteilla ei ole mahdollista, että kenellekään voitaisiin tunnustaa 
ehdoton valta maan päällä. Edes suvereeni kansa ei ole kaikkival-
tias.  
 
Perusoikeudet 
 
Oikeusteologiselta kannalta tärkeitä perusoikeuskategorioita ovat 
a) ajatuksen, sanan, omantunnon, uskonnon ja vakaumuksen va-
paudet, b) yhdenvertaisuusoikeudet ja syrjintäkiellot, c) poliittiset 
ja muut osallistumisoikeudet, sekä d) hyvinvointioikeudet. Sekä 
uskonnollisen ja muun vakaumuksen että ilmaisun vapaus ovat 
keskeisiä ihmisarvon toteutumiselle. Yhdenvertaisuusoikeudet 
puolestaan ovat johtopäätös ihmisarvon periaatteen tunnustami-
sesta. Osallistumisoikeudet ovat olennainen perusta ja edellytys 
demokratian toimivuudelle. Hyvinvointioikeudet puolestaan il-
mentävät valtion eettistä intentiota ihmisen parhaaksi. Demokraat-
tisella päätöksenteolla valtion käsitteeseen on tietoisesti sisällytet-
ty ihmisyydestä huolehtiminen.  
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        Oikeusteologiselta kannalta on syytä korostaa perusoi-
keuksien maailmanlaajuista merkitystä. Ihmisoikeudet eivät voi 
rajoittua kansallisvaltion puitteisiin eikä niistä puhumisessa ole 
mieltä ellei niitä ymmärretä kaikkia ihmisiä koskevina. Ihmisoi-
keuksista on esitetty toisistaan poikkeavia tulkintoja ja niitä on 
tunnetusti käytetty poliittisen propagandan välineinä. Läntisissä 
markkinatalousmaissa on perinteellisesti painotettu yksilön va-
pauksia ja sosialistisissa maissa puolestaan yhteiskunnallis-ta-
loudellisia oikeuksia, kun taas kehitysmaissa on vaadittu elämän 
perusehtojen turvaamista muiden oikeuksien toteutumisen edelly-
tyksenä. Vaikkemme olekaan kehitysmaa, myös meillä on jatku-
vasti huolehdittava ihmisarvoisen elämän perustavista oikeudelli-
sista ja muista edellytyksistä.  
        Kansansuvereenisuuden perusajatuksen mukaan perusoi-
keuksia ei demokratiassa ”myönnä” kansalaisia ylempänä oleva 
valtio-olento, vaan periaatteessa perusoikeudet ovat suvereenin 
valtiokansan itselleen myöntämiä oikeuksia, jotka yhtäältä rajoit-
tavat valtiolle annettua suvereenia valtaa ja samalla sisältävät val-
tiolle annettuja tehtäviä.  
 
Valtio ja uskonto 
 
Valtion ja uskonnollisten yhteisöjen suhteet, uskonnonvapaus pe-
rustuslaillisena perusoikeutena sekä valtion suhde uskontoon il-
miönä ovat moniulotteisia asiakokonaisuuksia. Suomessa valtion 
ja uskonnon valtiosääntöisen suhteen tarkastelussa on Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko keskeisessä asemassa historiallisista 
syistä johtuen. Hallitusmuodon säätäminen vuonna 1919 merkitsi 
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ratkaisevaa periaatteellista muutosta valtion ja kirkon suhteissa 
Suomessa. Valtio sellaisenaan, valtiovaltana, muuttui uskonnollises-
sa mielessä neutraaliksi eikä enää tunnustanut luterilaista uskoa val-
tion uskontunnustuksena. Kirkolle annettiin kuitenkin tietty erityis-
asema ja laaja itsenäisyys omissa asioissaan, mutta suomalainen 
systeemi eroaa ratkaisevasti perinteisestä pohjoismaisesta valtio-
kirkkojärjestelmästä.  
        Uskonnonvapauden keskeisten ulottuvuuksien osalta perustus-
lain 11 § on tyydyttävä. Näitä ulottuvuuksia ovat tunnustusvapaus, 
kulttivapaus ja järjestäytymisvapaus. Uusimmassa perusoikeusajat-
telussa on negatiivisen uskonnonvapauden rinnalle noussut kansa-
laisten positiivinen oikeus uskontoon. Uskonnonvapaudessa vapaus- 
ja perusoikeutena on tietysti olennaisinta, että valtiovalta sallii us-
konnollisen toiminnan, ei puutu uskonnollisen vakaumuksen sisäl-
töön eikä erottele kansalaisia uskonnon tai uskonnoista erillään ole-
misen perusteella antaessaan muita oikeuksia ja velvoitteita.  
        Perustuslain 11 §:n ongelmallisin kohta on viimeinen virke: 
”Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaises-
ti uskonnon harjoittamiseen”. Tämän virkkeen säätämistarkoituk-
seen saattoi sisältyä uskontopoliittinen intentio, koulun uskonnon-
opetuksen aseman heikentäminen, koska kyseinen säännös jo 
valmisteluissa kytkettiin väitteeseen koulun uskonnonopetuksesta 
uskonnon harjoittamisena. Uskonnonopetuksen ammattilaisena 
kiistän tämän väitteen uskonnonopetuksen perusluonteesta.  
        Mikäli valtion käsite ymmärretään tässä artikkelissa tarkoite-
tulla tavalla, valtion sitoutuminen tiettyyn uskontunnustukseen (tai 
ateismiin) on ajatusmahdottomuus. Valtion vallankäytöltä on vält-
tämätöntä ja järkevää edellyttää, että sen voivat kokea legitiimiksi 
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suurin piirtein kaikki kansalaiset. Sama koetun legitimiteetin vaa-
timus voidaan asettaa myös Euroopan unionille. Valtio ei ole sub-
jekti-olento tai eräänlainen persoona, jolla olisi oma tahto, tavoit-
teet, vakaumukset ja maailmankatsomus. Koska valtio on ihmisen 
idea eli käsite, se ei voi olla uskonnollinen toimija, jolla olisi oma 
uskontunnustus. Toinen keskeinen perustelu tälle näkemykselle 
valtion uskonnollisesta neutraaliudesta on uskonnonvapaus perus-
tavan laatuisena ihmisoikeutena.  
        Sen sijaan valtio ei voi olla eettisesti neutraali, koska valtion 
käsite ja ilmeneminen sekä oikeusjärjestys perustuvat uskoon tiet-
tyjen eettisten perusteiden oikeutuksesta. Näiden eettisten va-
kaumusten uskonnollinen ja maailmankatsomuksellinen tausta voi 
olla monenlainen, ja silti yhteiskunnan arvopohja voi olla suurin 
piirteinen yhteinen.  
        Yhteiskunnan moraalin ja oikeusjärjestyksen eettisten perustei-
den hahmottamisessa on mahdollista rakentaa uskontojen ja maa-
ilmankatsomuksellisten vakaumusten yhteistyötä keskenään ja val-
tiovallan edustajien kanssa. Valtiolla on joka tapauksessa oikeus 
määritellä oma arvoperustansa, jota jokin vieras tulokas ei voi 
kiistää. Demokraattisen oikeusvaltion oikeusjärjestys ei voi tun-
nustaa uskolle tai uskonnolle lupaa rikoksiin, ei myöskään min-
kään kulttuuriperinteen nimissä. Myös uskonnot ja maailmankat-
somukset, tai tarkemmin sanottuna niiden tulkinnat ja tulkintoihin 
pohjautuvat ratkaisut ja teot, on voitava alistaa kriittiselle tarkaste-
lulle.  
        Uskontojen kielteisten lieveilmiöiden saadessa laajenevaa 
jalansijaa maailmassa on yhteiskunnassamme entistä tiukemmin 
pidettävä kiinni ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaudesta. 
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Vakaumusten yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen ei voi 
merkitä sitä, että poliittiset ja oikeudelliset ratkaisut saataisiin 
valmiina jumalalliselta auktoriteetilta ja pyhistä teksteistä, ja nämä 
lähtökohdat sulkisivat pois järkiperäisen harkinnan ja demokraat-
tisen päätöksenteon. 
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7.  Hans Kelsenin ajatuksia valtion ja oikeuden dualismista ja 
Jumalan inkarnaatiosta 
 
Hans Kelsenin valtiofilosofinen klassikkoteos Allgemeine Staats-
lehre (1. painos 1925) jakautuu kolmeen pääosaan seuraavasti: 
 
Erstes Buch: Das Wesen des Staates 
Zweites Buch: Die Geltung der Staatsordnung (Statik) 
Drittes Buch: Die Erzeugung der Staatsordnung (Dynamik). 
 
Ensimmäisen pääosan luvut ovat 1. Staat und Gesellschaft (Staats-
lehre als Soziologie), 2. Staat und Moral (Staatslehre als Politik), 
3. Staat und Recht (Staatslehre als Staatsrechtslehre).  
 
        3. luku (Staat und Recht) sisältää seuraavat osiot: § 10 Das 
objektive Recht, § 11 Das subjektive Recht, § 12 Die 
Rechtsplicht, § 13 Das Rechtssubjekt, § 14 Die ”juristische” Per-
son, § 15 Der Staat als juristische Person, § 16 Staat und Gott, § 
17 Öffentliches und privates Recht. 
        Kelsen pohtii teoksessaan monelta kannalta valtioksi ja oi-
keudeksi sanottujen entiteettien suhdetta. Heti teoksen alussa (s. 
3–5) keskeiseksi valtion tahdon ilmaukseksi määritetään kansalli-
nen lainsäädäntö. Kelsen näyttää samaistavan valtion ja kansalli-
sen oikeusjärjestyksen: 
 

Mit dem Worte Staat kann die Totalität der Rechtsordnung, es 
kann aber auch die – personifizierte – Einheit dieser Ordnung, 
somit also ein logisches Prinzip, es kann aber auch nur die positiv-
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rechtliche Grundlage der Rechtsordnung, nämlich die Verfassung 
als ’Staat’ bezeichnet werden. 

 
        Hypostaasilla Kelsen ymmärtääkseni tarkoittaa filosofisen 
terminologian yleisen käytännön mukaisesti käsitettä tai ominai-
suutta, joka kuvitellaan itsenäiseksi olioksi.1  
        § 15:n lopussa (jaksossa, jonka otsikko on Erkenntniskriti-
sche Auflösung des Dualismus von Staat und Recht) Kelsen tote-
aa, että valtion ja oikeuden dualismi on tyypillinen aatehistorialli-
nen ajatusvirhe (Denkfehler). Jonkin järjestelmän ykseys (Einheit) 
ilmaistaan havainnollisuuden takia personifioituna, ja tämä perso-
nifikaatio hypostasoidaan (wird hypostasiert), jolloin ykseyden 
ilmaisun ajattelullisesta apuneuvosta tekaistaan itsenäinen enti-
teettisysteemi (zu einem selbständigen System oder Gegenstand 
fingiert wird). Tämä johtaa näennäisongelmaan eli pohtimaan 
näiden kahden entiteetin ”suhdetta”. Oikeampi tapa olisi palauttaa 
tämä keinotekoinen kaksinaisuus takaisin ykseydeksi (wieder auf 
eine Einheit zu reduzieren). 
        Valtion ja oikeuden suhteen ongelma vaikeutuu vielä sen 
takia, että kaksoishypostasointiin (verdoppelte Hypostasierung) 
liittyy tietynlainen ”synkretismi”: oikeusjärjestys personifioidaan 
ja se tiivistetään erilliseksi valtiopersoonaksi, mutta samalla oi-
keudellinen todellisuus hypostasoidaan valtion ”voimaksi” 
(”Kraft”), ja nämä molemmat personifikaatiot sekoitetaan keske-
nään.  

1 Antiikin filosofiasta lainattua hypostaasin käsitettä käytettiin yhtenä apukäsit-
teenä varhaiskatolisella ajalla, kun valmisteltiin Khalkedonin konsiilin (v. 451) 
oppia Kristuksen jumalallisesta ja inhimillisestä luonnosta (esim. ”yksi persoo-
na, kaksi hypostaasia”); myös termiä φύσις käytettiin. 
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     3. luvun § 16 (Staat und Gott) sisältää jaksot  
A. Selbstverplichtung des Staates und  Menschwerdung Gottes,  
B. Staatsunrecht und Theodizee,  
C. Staat als rechts-, Gott als natur-aufhebendes Prinzip.  
 
Jakso A: 
 
Valtion ja oikeuden dualismi, joka on kritiikittömän hypostasoin-
nin tulos, johtaa ajattelemaan oppia valtiosta samaan tapaan kuin 
teologian oppia Jumalasta. Jumalaa ajatellaan – kuten valtiota – 
universaalisen järjestyksen (Ordnung) personifikaationa. Kuten 
oikeus on valtion tahto, Jumalan tahto on maailmaa muodostavien 
normien eli luonnonlakien systeemi. Ja samoin kuin valtiosta tulee 
oikeuden hypostasoinnin kautta transsendenttinen meta-
oikeudellinen olio (Wesen), teologia opettaa Jumalan olevan maa-
ilmaan nähden transsendenttinen olio. Jumalan suhdetta maail-
maan koskeva ongelma on teologian pysyvänä aiheena. 
        Tässä yhteydessä Kelsen haluaa rinnastaa nimenomaan teori-
an valtion itsevelvoittautumisesta (Selbstverplichtung) ja Jumalan 
ihmiseksi tulemisen dogmin. Ongelma on, miten kaksi toisistaan 
eroavaa ja riippumatonta systeemiä, eli Jumala ja maailma sekä 
valtio ja oikeus, voidaan mieltää yhteenkuuluvina. Jumala on 
maailman olemassaolon syy (Weltursache). Valtio on oikeudesta 
olemuksellisesti erillinen eli meta-oikeudellinen olevainen (We-
senheit). Kuitenkin valtio on oikeuden luoja ja ylläpitäjä; toista ei 
ole ilman toista. Teologian ja valtio-opin ongelmana on sama nä-
ennäisongelma eli kysymys systeemin ja sen hypostaasin suhtees-
ta. Ylimaailmallinen Jumala muuntautuu maailmaan (verwandelt 
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sich in die Welt). Jumalan olemus jakautuu Isä-Jumalaksi ja Poi-
ka-Jumalaksi eli jumal-ihmiseksi, joka alistuu Jumalan itse luo-
maan maailmanjärjestykseen. Jumalan Poikana hän on myös kuu-
liainen Isä-Jumalalle.  
        Tätä teologista konseptiota vastaa Kelsenin mukaan valtion 
itsevelvoittautuminen. Oikeudesta olemuksellisesti eroavan, kaik-
kivaltiaan (allmächtig) ja olemukseltaan minkään normin sitomat-
toman, suvereenin ”valtion” on lopulta kuitenkin tultava oikeu-
deksi, muututtava oikeudelliseksi todellisuudeksi (Rechtswesen) 
ja juridiseksi persoonaksi. Muutoin suvereenisuuden käsitteellä ei 
ole mieltä. Miten toteutuu tämä joidenkin kriitikoiden mystisenä 
pitämä valta-valtion metamorfoosi oikeus-valtioksi? Varsin yk-
sinkertaisesti, vastaa Kelsen: valtio asettaa oikeusjärjestyksen, ja 
sen jälkeen alistuu itse vapaaehtoisesti tälle omalle oikeusjärjes-
tykselleen. Tämän ajatuskonstruktion osakseen saama kritiikki 
vastaa melkein sanatarkasti Jumalan ihmiseksitulon dogmin koh-
taamaa vastustusta. Uskonnolliset epäilijät kysyvät: miten Jumala 
voi olla samalla kaikkivaltias ja luonnonlakien alainen? Ja kriitti-
set juristit kysyvät: miten voi valtio, jonka olemukseen kuuluu 
valta, samalla olla oikeuden sitoma?  
        Sen jälkeen kun teoria valtiosta ja oikeudesta kahtena toisis-
taan eroavana oliona on hajoitettu, ne pyritään teorian toimesta 
yhdistämään uudelleen. Tällöin teoria asettaa loogisen asemesta 
poliittisen postulaatin: valtion ja oikeuden yhdentyminen ei ole 
välttämätön vaan mahdollinen. Oikeastaan vasta modernissa oi-
keusvaltiossa voi faktisesti toteutua valtiojärjestyksen muodostu-
minen oikeusjärjestykseksi. Tämä oikeusjärjestyksen ja valtiojär-
jestyksen identifioituminen sisältää oikeuden positiivisuuden. Toi-
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sin kuin puhdasoppisessa (orthodox) teologiassa, jossa Jumalan 
ihmiseksitulon uskotaan olevan ainutkertainen historiallinen ta-
pahtuma, tiettyjen mystis-panteististen lahkojen opettama Kristus 
on vain ikuinen symboli, ja Jumalan ihmiseksi tuleminen tapahtuu 
jokaisessa ihmisessä, ”ist Gott Mensch, Mensch Gott, denn Gott 
ist seinem Wesen nach mit der Welt identisch”. 
 
Jakso B: 
 
Kelsenin mielestä teologisen ja valtio-oikeudellisen ajattelun pa-
ralleelisuus on erityisen selvä puhuttaessa teodikean ongelmasta ja 
valtion harjoittamasta vääryydestä (Staatsunrecht). Molempien 
osalta käsitteellinen dilemma johtuu systeemin ykseyden negaa-
tiosta. Jumalan, joka on eettisen maailmanjärjestyksen personifi-
kaatio, negaatio on pahuus (Böse), varsinkin synti. Valtion, joka 
on oikeuden personifikaatio, negaatio on vääryys (Unrecht). Ju-
mala on kaikkivaltias eikä voi tahtoa pahaa. Miksi pahuus silti on 
tosiasia? Valtio ei voi harjoittaa vääryyttä, mutta silti ei-oikeutta 
tapahtuu. Molemmissa ongelmissa syntyy houkutus selittää pa-
huus tai vääryys näennäisiksi. Teologian yhtenä ulospääsynä di-
lemmasta on selittää pahuus Jumalan vastustajan eli langenneen 
enkelin aiheuttamaksi, ja tämä olettamus turvaa teologialle syste-
maattisen ykseyden. Mutta onko valtioteorialla esitettävänä oi-
keus-persoonan (Rechts-Person) vastaista ”vääryys-persoonaa” 
(Unrechtssubjekt) vääryyden personifikaationa? 
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Jakso C:  
 
Teologia jää joka tapauksessa Jumalan ja maailman ehdottoman 
dualismin sitomaksi. Se joutuu olettamaan luonnollisesta todelli-
suudesta poikkeavan yliluonnollisen todellisuuden eli jumalalli-
seen tahtoon perustuvan yliluonnollisen järjestyksen eli vaikkapa 
yliluonnolliset ihmeet. Kuvaavaa kyllä, valtion käsite juuri vas-
takkaisuutena oikeuden kanssa saa merkityksen, joka kumoaa 
positiivisen oikeuden periaatteen. Valtio joutuu toteuttamaan po-
liittisia intressejä, jotka ovat positiivisen oikeuden vastaisia, ja 
täten valtio ilmentää positiivisen oikeuden ”yläpuolella” ja jopa 
sitä vastaan olevaa kansallista poliittista intressiä tai kokonaisetua. 
Tosin modernin valtiokäsityksen mukaan ”politiikka” ja oikeus 
pyritään erottamaan toisistaan periaatteellisesti.  
        Kelsen kirjoittaa myös Reine Rechtslehre -teoksessaan2 
muun muassa valtion ja oikeuden perinteisestä dualismista, tämän 
dualismin ideologisesta funktiosta sekä valtion ja oikeuden ident-
tisyydestä. Valtio on oikeuden rinnalla siitä erillinen, metaoikeu-
dellinen olio, eräänlainen persoona. Se on oikeuden edellytys ja 
samalla oikeuden alainen. Valtio on ajateltava oikeudesta eril-
liseksi persoonaksi, jotta oikeus voisi osoittaa valtion oikeutuksen. 
Valtio luo oikeuden ja alistuu siihen. Valtio muuttuu näin ajatelta-
essa pelkästä fyysisestä vallasta oikeusvaltioksi, joka oikeuttaa 
itsensä luomalla oikeutta (sanaleikki: ”… Rechtsstaat, der sich 
dadurch rechtfertigt, daß er das Recht fertigt”).  
 

2 Kelsen 2000,  288–320; ks. myös suomennos: Kelsen 1968, 301–334.   
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        Kelsen rinnastaa siis myös Reine Rechtlehre -teoksessaan 
valtiopersoonan ja oikeusjärjestyksen dualismin tietoteoreettiselta 
kannalta Jumalan ja maailman teologiseen dualismiin, joka julis-
taa Jumalan transsendenssia maailmaan nähden ja samalla hänen 
immanenssiaan maailmassa. Samoin dualistinen valtio- ja oikeus-
oppi julistaa valtion metaoikeudellista transsendenssia oikeuteen 
nähden ja samalla sen immanenssia oikeudessa. Kelsen viittaa 
jälleen Kristuksen inkarnaatioon: Jumalan täytyy ihmiseksi tule-
misensa myytissä alistua maailman lakeihin, syntyä, kärsiä ja 
kuolla. Samoin täytyy valtion opissaan velvoittautumisesta alistua 
itse luomaansa oikeuteen.  
 
Kommentteja   
 
Teologin näkökulmasta Kelsenin tapa rinnastaa valtion ja oikeu-
den dualismi sekä Kristuksen inkarnaatio vaikuttaa ajatuksellisesti 
kekseliäältä mutta samalla puhtaasti spekulatiiviselta. Täytyy 
myöntää, että itselleni teologina tällainen rinnastus ei olisi juolah-
tanut mieleenikään. Valtion ymmärtäminen metaoikeudellisena 
oliona, eräänlaisena persoonana on teologiselta kannalta ongel-
mallinen ja vivahtaa jopa valtion mytologisointiin.  
        Kelsenin viittaukset Jumalan ja maailman dualismiin sekä 
Kristuksen inkarnaatioon voidaan toki ymmärtää paradoksin ajat-
telumuodon yhtenä variaationa. Kenties olisi mahdollista puhua 
inkarnatorisesta oikeusteoriasta tarkoittaen juuri paradoksin teo-
logiaan perustuvaa oikeusteologista ajatusta oikeuden transsen-
denttisen eli jumalallisen ja immanenttisen eli inhimillisen ole-
muksen yhteydestä ja samuudesta. Kristuksen inkarnaatio on kui-
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tenkin teologisessa mielessä eli kristinuskon opillisen sisällön 
kannalta sui generis, eikä suoraan samaistettavissa muuhun trans-
sendenttisen ja immanenttisen paradoksaaliseen yhteyteen.  
        Paradoksin teologiaa ei oikeusteologisessa mielessä voida 
soveltaa siten, että transsendenttisen valtion sanottaisiin ”inkarnoi-
tuvan” muun muassa kansallisena oikeusjärjestyksenä. Valtion 
olemus voidaan kyllä luontevasti liittää oikeusjärjestykseen. Näitä 
kahta ei kuitenkaan voida samaistaa tyhjentävästi, muttei myös-
kään ole pakko ajatella, että valtio olisi oikeuden rinnalla siitä 
erillinen metaoikeudellinen persoona.  
        Valtion ja oikeuden käsitteet edellyttävät vastavuoroisesti 
toisiaan. Valtio on idea, ja valtion ja oikeuden ideat menevät mo-
lemminpuolisesti sisäkkäin siten, että kumpikin sisältyy toiseen, 
ne ovat tavallaan toistensa ”osajoukkoja”. Valtio on osa oikeudel-
lista todellisuutta kansallisella tasolla. Oikeudellinen todellisuus 
puolestaan on valtion käsitteen olennainen ulottuvuus ja osa sen 
ilmenemistä. Kuten Kelsen esittää, valtio sekä luo oikeuden että 
alistuu siihen, se on sekä oikeuden edellytys että sen alainen. 
Myös oikeuden ideaan sisältyy intentionaalisuus. Kansallinen oi-
keusjärjestys on olennaista valtio-idean intention realisoimisessa.  
 
Käytössä olleet Kelsenin teokset 
 
1968 Puhdas oikeusoppi. Alkuteoksen 2. uud. painoksesta 

(1960) suom. Olli Nikkola. WSOY, Porvoo. 
1993 Allgemeine Staatslehre. Unveränderter fotomechanischer 

Nachdruck der ersten Aufl. von 1925. Österreichische 
Staatsdruckerei, Wien.  

2000 Reine Rechtslehre. 2., vollständig neu bearb. u. erw. 
Aufl. 1960.  Nachdruck. Verlag Österreich, Wien. 
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8. Onko  oikeuskin  politiikkaa? 
Pohdintaa Jaakko Husan Non liquet? -teoksen pohjalta 
 
 
Professori Jaakko Husa on julkaissut teoksen Non liquet? Vallan-
jako, perusoikeudet, systematisointi – oikeuden ja politiikan väli-
siä rajankäyntejä (SLY julk. A-sarja N:o 254, 2004). Kuten kirjan 
alaotsikosta ilmenee, pohdinnan kohteena on oikeuden ja politii-
kan välinen rajankäynti ja sen suhde perinteiseen vallanjako-
oppiin.  
        Oikeuden ja politiikan suhde on myös teologiseksi oikeuspo-
sitivismiksi nimeämäni doktriinin kannalta tärkeä teema. Husan 
kirjan pääotsikko sisältää kysymyksen, onko kyseiseen rajankäyn-
tiin olemassa ratkaisua vai onko tuloksena: ”ei ratkaisua”.1 Tässä 
artikkelissa selostan teoksen keskeisimpiä näkökohtia ja esitän 
joitakin omia kysymyksiäni varsinkin oikeuden ja politiikan suh-
detta ja erottelua koskien. 
 
Kirjan johdanto 
 
Johdannossa (luku 1) Husa toteaa, että julkisoikeudelle keskeinen 
ajatus julkisen vallan ja valtion itserajoituksesta on yksi seuraus 
todellisesta tai luulotellusta kyvystä erottaa oikeus ja politiikka 
toisistaan. Politiikka voidaan määritellä monella tavalla, mutta 
Husa tarkoittaa sillä laajasti yhteiskunnallista vallankäyttöä, joka 

1 ”Non liquet” on peräisin roomalaisen oikeuden terminologiasta. Siviiliproses-
sin ratkaisu voitiin ilmaista vapauttavana ”absolvo” tai langettavana ”condem-
no”. ”Non liquet” -formeli ilmaisi kantaa: ”asia ei ole selvä”.  Husa 2004, s. 
IX–X. 
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ei ole normien etukäteen sitomaa; täten Husa ei tarkoita ainoas-
taan puoluepolitiikkaa tai poliittista peliä. (Husa ei itse käytä ”pe-
lin” käsitettä.)  
        Kirjan punainen lanka on Husan mukaan (s. 10–11) valtio-
vallan kolmijako-oppi doktriinina sekä ”yritys hakea uudel-
leenorientoitumismahdollisuuksia vallanjako-oppiin … Miten 
vallanjako suhtautuu viime vuosina yhä keskeisemmiksi tulleisiin 
perusoikeuksiin?” Erityisesti hän tarkastelee tuomiovallan suhdet-
ta lainsäätäjään ja toimeenpanevaan valtaan. Keskeinen olettamus 
on, että ”vallanjaon yksi keskeisimmistä funktioista on erottaa 
oikeuden ja politiikan alue toisistaan.”[kurs. JH] Tätä olettamusta 
Husa ryhtyy myös arvioimaan kriittisesti. Kirjan loppuluvussa 
(luku 5) kyseinen olettamus asetetaan kohteeksi uudenlaiselle ar-
vioinnille, joka on suhteutettu perusoikeuksiin.  
 
Kirjan ensimmäinen käsittelykokonaisuus  
 
Luku 2 tarkastelee oikeutta ja politiikkaa sekä normihierarkian 
valvontaa.  
        Husa toteaa, että valtiosääntöoikeus on oikeuden ja politiikan 
välinen ”sarana”, joka sijaitsee yhtä aikaa molempien maailmassa. 
Erityisesti lakien perustuslainmukaisuuden valvonta on ”hierty-
mäkohta”, jossa vallanjako-opin mukainen a-priorinen oikeuden 
kielioppi ei näytä toimivan, koska politiikka ja oikeus ovat tässä 
kohden kaikkea muuta kuin harmonisessa vuorovaikutuksessa. 
        Pohjoismaiden kesken on sekä yhtäläisyyttä että eroavuuksia 
normikontrollin järjestelmissä. Yhteistä on tietty lainsäätäjää kun-
nioittava varovaisuus eli pidättyvä suhtautuminen repressiiviseen 
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normikontrolliin. Kauimpana toisistaan ovat Suomi ja Norja. Nor-
jassa on jo 1800-luvulla tunnustettu Høyesterettille (periaatteessa 
myös muille tuomioistuimille) oikeus jälkikäteiseen normivalvon-
taan. Parlamentarismiin sitoutuneessa Norjassa järjestelmä ei kui-
tenkaan ole niin tuomioistuinvaltainen kuin varsinkin Yhdysval-
loissa, ja Høyesterett on käyttänyt harkintavaltaansa melko pidät-
tyvästi.  
        Suomi on edustanut korostetusti ennakollista valvontaa. 
Suomen järjestelmän vahva painottuminen preventiiviseen normi-
valvontaan on perustuslain 106 §:n myötä kuitenkin heikentymäs-
sä. Tämän lisäksi EU-jäsenyys ja sitoutuminen Euroopan neuvos-
ton ihmisoikeussopimukseen lisäävät meilläkin painetta oikeudel-
lisen ja repressiivisen kontrollin lisääntymiseen. Painopiste on 
kuitenkin säilynyt parlamenttikeskeisessä ennakkovalvonnassa. 
        Husa korostaa, että pohjoismaisen ajattelutavan mukaan la-
kien perustuslainmukaisuuskontrolli on pohjimmaltaan poliittista. 
Se kuuluu lähemmäs lainsäätäjää kuin tuomioistuimia, joiden tu-
lee keskittyä soveltamaan normeja eikä arvioimaan niiden aineel-
lista sisältöä. Jälkikäteinen tuomioistuinkontrolli on mahdollinen, 
mutta se on rakennettu tavalla, joka kunnioittaa demokraattisesti 
valitun lainsäätäjän tahtoa. Perusoikeuksien suoraa sovellettavuut-
ta korostava voi arvioida tätä järjestelyä turhan varovaisena.  
        Politiikan ja oikeuden erottelussa Pohjoismaat ovat ”vallan-
jakohakuisia”, vaikka varsinkin EU-oikeuden vaikutus tekee tästä 
erottelusta yhä vaikeampaa. Lainkäytön ja lainsäätämisen yhteis-
kunnalliset funktiot ovat sekoittumassa tavalla, joka ei Husan mu-
kaan välttämättä edistä demokraattisen oikeusvaltion ajatusta. Jos 
vallanjakoa halutaan pitää yllä, suhtautuminen tuomioistuinten 
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normikontrolliin ei voi olla varauksetta myönteinen. Mitä siis teh-
dä, jos vallanjako ja perusoikeudet vetävätkin eri suuntiin ja edel-
lyttävät erilaista asennoitumista politiikan ja oikeuden erotteluun?  
 
Toinen käsittelykokonaisuus  
 
Luku 3 paneutuu perusoikeusdoktriinin murrokseen ja tästä johtu-
vaan vallanjako-opin uudellenarviointiin.  
 
        Suomessa valtiosääntöoikeuden tutkimus on perinteisesti 
ollut varsin instituutiopainotteista, mikä on merkinnyt tietysti 
myös instituutioiden välisen vallanjaon selvittelyä. Varsinkin 
1990-luvulla tämän perinteisen tutkimuslohkon rinnalle ja edelle 
nousivat ihmis- ja perusoikeuksia koskevat tutkimusteemat. Husan 
mielestä valtiosääntöoikeustiede on silti syytä edelleen säilyttää 
yhtenäisenä ja omaleimaisena kokonaisuutena. Valtiosääntöoi-
keustiede on valtiosääntöön kohdistuvaa ja perusorientaatioltaan 
oikeudellista tutkimusta. Valtiosääntö on oikeusjärjestyksen osa, 
jonka keskeisenä tehtävänä on niveltää oikeutta ja politiikkaa toi-
siinsa. Valtiosääntöoikeustiede on joka tapauksessa kontekstiltaan 
yhteydessä politiikkaan, ja vielä syvemmälle eli oikeuden arvope-
rustaan.  
        Perusoikeuksissa on kyse arvoista ja poliittisista arvostuksis-
ta. Perusoikeusproblematiikka on perusoikeuksien arvoluonteen 
takia paikoin varsin tulkinnanvaraista. Tällöin ei ole erityisiä pe-
rusteita uskoa vastuuta niiden valvonnasta juuri tuomioistuinlai-
tokselle, ellei samalla luovuta valtiovallan kolmijako-opista. Jos 
korostettaisiin perusoikeuksia vähemmistöjen perustuslaillisena 
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suojana pahantahtoista vallankäyttöä vastaan, tuomioistuinten 
rooli olisi erityisen merkityksellinen. Jos taas korostetaan enem-
mistön tahtona ilmenevää kansansuvereenisuutta, demokraattisesti 
valitun lainsäätäjän rooli on pakostakin olennaisempi. 
        Yritys erottaa poliittinen ja oikeudellinen on vaikea operaa-
tio, ja reaalimaailmaa ajatellen kenties illusorinen.  Perusoikeuk-
sien tulkinnoista tai ylimpiä valtioelimiä koskevasta juridiikasta 
voidaan tuskin koskaan tehdä täysin epäpoliittista. Tuskin siihen 
on Husan mukaan edes tarvettakaan. Lainsäätäjällä pitää olla oi-
keus tehdä politiikkaa.  
        Joka tapauksessa yhteiskunnallista valtaa on Husan mukaan 
meillä Suomessakin siirtynyt tuomioistuinlaitokselle. Samalla kun 
ylimmistä tuomareista tulee poliittis-moraalisten arvovalintojen 
tekijöitä, poliitikoista tulee yhä enemmän ”tuomareita”, joita oh-
jaavat oikeudelliset näkökohdat enemmän kuin poliittis-
moraaliset. Tällainen kehitys olisi ongelmallinen kansansuveree-
niteetin, parlamentarismin ja vallanjaon kannalta. Perustuslakiva-
liokunta on jo de facto enemmän juridinen (tai ”kvasi-
judisiaalinen”) kuin poliittinen elin, vaikka juuri sen tehtävänä 
olisi niveltää yhteen oikeutta ja politiikkaa, ei niinkään tuomiois-
tuinten. Jos moraalis-poliittinen harkinta liukuu tuomareille, se 
siirtyy pois avoimen julkisen keskustelun piiristä oikeudellisen 
kielenkäytön ja logiikan suuntaan, joka voi olla kansalaisille vie-
rasta kieltä.  
        Tuomioistuimet eivät ole neutraaleja tai politiikan ulkopuo-
lella olevia. Husa kannattaa sitä, että demokraattinen kontrolli 
tulisi ulottaa myös oikeuslaitokseen, koska myös sen piirissä käy-
tetään merkittävää yhteiskunnallista valtaa. Husa ei tarkoita puut-
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tumista tuomioistuinten yksittäisiin rakaisuihin, vaan että tuoma-
rin valinta, koulutus ja toiminta olisi läpinäkyvämmin poliittis-
moraalisen kontrollin piirissä. Tämä voisi toteutua esimerkiksi 
siten, että korkeimpien oikeuksien tuomarit valittaisiin juridiikan 
asiantuntijoiden joukosta tuomioistuinten ehdollepanon perusteel-
la eduskunnassa määräenemmistöllä.  
 
Kolmas käsittelykokonaisuus  
 
Luvussa 4 Husa pohtii anglosaksisen common law -järjestelmän ja 
romaanis-germaanisen järjestelmän mahdollista lähentymistä.2 
 
        Oikeuskulttuuriselta kannalta esteenä tällaiselle lähentymi-
selle saattaa olla ajattelun lähtökohtainen yhteismitattomuus. Kes-
keisiä tekijöitä ovat aikakäsitykset sekä suhtautuminen säädännäi-
seen oikeuteen. Mannereurooppalaisessa, positivistisessa oikeus-
kulttuurissa yhteiskuntaa ohjataan nykytilanteessa annettavin oi-
keusnormein. Sen sijaan common law -ajattelussa oikeustilaan 
vaikuttavat vuosisataiset oikeusperinteet ja ajan myötä kerrostu-
neet oikeuskäytännöt. Oikeusjärjestyksen ajatellaan toimivan itse-
näisesti ilman lainsäätäjän toimia, vapaasti lakien soveltamisessa. 
        Mannermaisessa oikeusajattelussa ius scriptum on hallitseva, 
kun taas common law -ajattelussa luotetaan oikeutta tuottavaan 
sosiaaliseen prosessiin. Kyseiset oikeusperheet ymmärtävät siis 
lain käsitteen varsin eri tavoin. Common law -perinteessä lainsää-
täjä säätää lain, mutta varsinainen laki syntyy vasta tuomioistui-
men toimesta, kun tuomioistuin kussakin soveltamistilanteessa 

2 Common law -oikeusajattelua koskevia viitteitä artikkelin n:o 4 nootissa 7. 
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löytää lain konkreettisen sisällön. Romaanis-germaanisessa oi-
keusajattelussa lainsäätäjällä on merkittävä rooli, ja oikeuden so-
veltaminen pidetään erillään oikeuden luomisesta. Kuten näkyy, 
mannermainen oikeusajattelu on vallanjakoisempaa. Nämä Eu-
roopan kaksi oikeusperhettä ovat kuitenkin lähempänä toisiaan 
kuin esimerkiksi islamilaista tai hindulaista oikeutta. Husa arvioi, 
että suomalaisen on paljon helpompaa ymmärtää common law -
ajattelua kuin esimerkiksi uskontoperusteisia oikeusjärjestelmiä.  
        Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja EY-tuomioistuin ovat 
omalla toiminnallaan selvästi kaventaneet mannermaisen ja com-
mon law -ajattelun välisiä eroja. Silti väitteet näiden oikeusper-
heiden yhdentymisestä ovat ongelmallisia. Varsinkin vallanjako-
oppia yhteiskunta- ja oikeusteoreettisine taustaoletuksineen on 
hankalaa siirtää järjestelmästä toiseen. Silti vanhat jaottelut oikeu-
teen ja poltiikkaan tai hallintoon ja lainkäyttöön näyttävät olevan 
muuttumassa myös omassa järjestelmässämme.  
 
Neljäs käsittelykokonaisuus 
 
Kirjansa viimeisessä jaksossa eli luvussa 5 Husa pohtii kokoavasti 
edellä olevia tarkasteluja sekä etsii kolmatta tietä ”Skyllan” ja 
”Kharybdiksen” välistä. 
        Julkisoikeuden keskeiset peruselementit eli vallanjako ja 
perusoikeudet täyttävät samaa oikeusvaltiollista funktiota: rajoit-
tavat julkisen vallan käyttämistä. Tämä julkisen vallan itserajoitus 
on ollut seuraus kuvitelmasta, että kyettäisiin erottamaan toisis-
taan oikeus ja politiikka. Olisiko tämä fundamentaalinen erottelu 

93



 

edelleen toimiva, vaikkei se enää empiirisesti sen enempää kuin 
oikeudogmaattisesti näytäkään olevan kovinkaan elinkelpoinen?  
        Oikeuden ja politiikan erottaminen on aina jotenkin keinote-
koista. Lisäksi Pohjoismaissa näyttää perusoikeusviritteinen tuo-
mioistuinaktivismi olevan nousussa samoin kuin on ollut laita 
EU:ssa jo jonkin aikaa. Tuomioistuinten painoarvo yhteiskunnalli-
sen vallan käyttäjinä on kasvanut. Tällöin voidaan ajatella myös 
tuomiovallan avaamista demokraattiselle legitimaatioketjulle. Jo-
ka tapauksessa julkisoikeus näyttää oireilevan jotain sellaista, jota 
ei voida kunnolla hahmottaa. ”Non liquet”? Kannattaako vallanja-
ko-oppia edes yrittää säilyttää? Vastaus on ehkä, mutta ”normatii-
visena ideaalifiktiona”, sovitettuna yhteen demokraattisen oikeus-
valtion muiden elementtien kanssa. Valtiosääntöoikeudessa val-
lanjako edeltää perusoikeuksia, se mahdollistaa legitiimin perus-
oikeusjärjestelmän syntymisen ja sitä ylläpitävien instituutioiden 
ja mekanismien olemassaolon.  
 
Kysymyksiä ja kommentteja 
 
Husan kirjan pääteemana on klassisen vallanjako-opin suhde poli-
tiikan ja oikeuden erotteluun sekä tämän rinnalla kysymys vallan-
jako-opin suhteesta moderniin perusoikeuskeskeiseen valtiosään-
tödoktriiniin.  
        Tärkeänä distinktiona voidaan pitää myös demokrati-
an/kansansuvereniteetin jännitteistä suhdetta oikeuden periaatteel-
liseen sisällölliseen oikeellisuuteen, josta käytän termiä legitimi-
teetti. Mikä tahansa ei ole oikein pelkästään sen perusteella, että 
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demokraattinen enemmistö kannattaa sitä. Omassa tekstissäni olen 
nimittänyt tätä jännitettä demokratian dilemmaksi.  
        Politiikka voidaan tietysti määritellä monella tavalla asian 
luonteesta johtuen. Kenties melko sopiva on seuraava luonnehdin-
ta: politiikka on yhteiskunnalliseen valtaan perustuvaa yhteiskun-
nallisten tavoitteiden asettelua ja toimintaa näiden tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Tämä määritys ottaa huomioon, että politiikassa 
on aina kysymys vallasta ja sen käyttämisestä, mutta myös vallan-
käytön tavoitteista.  
        Vallasta puhuttaessa tulee välittömästi eteen kysymys vallan 
perusteista. Ajateltaessa käsitekolmiota valta – politiikka – oikeus 
voidaan kysyä, onko valta ”alussa” ja mistä se tulee. Ellei ideolo-
giana ole, että ”valta kasvaa kiväärin piipusta”, jos siis hylkääm-
me diktatuurin ja pysymme demokraattisen valtajärjestelmän kan-
nattajina, rousseaulainen yhteiskuntasopimus-doktriini on edelleen 
relevantti. Yksinkertaistaen: valtion valta on yhtä kuin kansansu-
vereenisuus. Puhe kansasta valtiovallan haltijana ei ole vain juh-
lallinen korulause, vaan sekä poliittisen että oikeudellisen valtakä-
sityksen perusta.   
        Politiikka on finalistista. Tavoitteiden asetteleminen on aina 
arvosidonnaista toimintaa: mitä pidetään tavoittelemisen arvoise-
na? Politiikka perustuu siis arvoratkaisuihin, vaikka se toki sisäl-
tääkin myös ”peliä”, ”kähmintää” ja ”lehmänkauppoja” jne.  
        Kuten Husa korostaa, perusoikeuksien takana on erilaisia 
arvoja, ideologioita ja muita vastaavia taustaperusteita. Mutta tä-
mä pätee kaikkeen oikeusjärjestyksessä ja lainkäytössä. Myös 
tuomioistuimen toiminta perustuu arvoratkaisuihin – ei ainoastaan 
perusoikeuksien osalta. Positiivisen oikeuden ”takana” on aina 
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jotakin, jota voidaan sanoa ylipositiiviseksi oikeudeksi tai – näin 
haluttaessa – luonnonoikeudeksi. Tässä mielessä ei ole olemassa 
”reine Rechtslehre”, mutta niin sanottu ylipositiivinen oikeus si-
sältyy positiiviseen oikeuteen itseensä eikä sitä voida kirjoittaa 
valmiiden oikeusnormien muodossa. 
        Käsitykseni on, että demokratian dilemma jäisi olemaan, 
vaikka perinteisestä vallanjaosta luovuttaisiinkin eli vaikka siirryt-
täisiin nykyiseen verrattuna tuomioistuinkeskeisempään valta-
konstellaatioon. Kuvitellaanko itseään täydentävän tuomioistuin-
laitoksen tuomarien olevan ei-poliittisia? Onhan heilläkin yhteis-
kunnallisia näkemyksiä ja vakaumuksia – ja pitääkin olla.  
        Tässä yhteydessä voidaan viitata käsitykseen myös oikeuden 
intentionaalisuudesta, jota on painottanut muiden muassa Hannu 
Tapani Klami. Oikeuden intentionaalisuus merkitsee eräänlaisen 
induktion logiikan hyväksymistä: tietyistä oikeusjärjestykseksi 
sanotuista oikeudellisista ”palikoista” on mahdollista rakentaa 
oikeudellinen tulkinta tai ratkaisu, joka toteuttaa hyväksyttyjä 
oikeusperiaatteita tai yleensä oikeuden yhteiskunnallisia tavoittei-
ta. Tulkinta A on tietyssä kontekstissa oikea, eikä liene tyystin 
välttämätöntä, josko mahdollistakaan, päästä teoreettiseen yksi-
mielisyyteen, mikä on tulkinnan lähtökohtana olevan oikeusjärjes-
tyksen yleispätevästi ainoa oikea sisältö tai tietyn kiperän tapauk-
sen ainoa oikea ratkaisu. Lähestyykö tällainen näkemys common 
law -ajattelua? 
        Husa olettaa (s. 197), että suomalaisen on huomattavasti hel-
pompi ymmärtää common law -ajattelua kuin esimerkiksi uskon-
toperusteisia oikeusjärjestelmiä. Tähän näkemykseen suomalai-
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sesta mieltämistavasta on syytä yhtyä, joskin oikeuden ja uskon-
non suhdetta voidaan tarkastella hiukan lähemmin.3 
        Oikeusfilosofian historiassa on ajasta aikaan toistunut käsitys 
oikeuden jumalallisuudesta. Tämä ajatus on aikoinaan ollut voi-
makkaasti esillä myös Ruotsissa. Ajatus oikeuden jumalallisuu-
desta oikeusjärjestyksen pohjimmaisena perusteena on esitetty 
myöhemminkin, myös meillä Suomessa (mm. Aatos Alanen, Ro-
bert Hermanson, R.A. Wrede).  
        Uskonnon tai vastaavan maailmankatsomuksellisen va-
kaumuksen voidaan lähtökohtaisesti olettaa olevan relevantti taus-
ta oikeudeksi sanotun ilmiön ja positiivisen oikeusjärjestyksen 
tarkastelulle. Oikeusteologiassa ei kuitenkaan voida tyytyä vain 
yksioikoisesti toistamaan näkemystä oikeuden jumalallisesta pe-
rustasta. Oikeusfilosofiassa tällainen lähtökohta on ollut täysin 
mahdollista postuloida ja sen pohjalta tehdä johtopäätöksiä ilman, 
että lähtökohdaksi olisi tarvinnut olettaa juuri kristillistä uskoa 
Jumalaan ja tätä uskoa jäsentävää teologista käsitteistöä.  
        Demokraattista valtiosääntöä ajatellen on oikeusteologiselta 
kannalta aiheellista kysyä: onko mahdollista ottaa vakavasti ja 
arvostavasti huomioon uskonnon ja maailmankatsomuksen mer-
kitys yhteiskunnan keskeisenä perustana ja osana kulttuurin syvä-
rakennetta sekä samalla pitää kiinni länsimaisesta demokratiasta 
samoin kuin demokratian perusteisiin kuuluvista ajattelun, sanan, 
omantunnon ja uskonnon vapaudesta sekä muista ihmis- ja perus-
oikeuksista? Vastaus on myönteinen, ja yhdistävänä linkkinä us-
konto- ja katsomusperustan sekä demokratian välillä ovat oikeu-
den legitimiteetin kriteerit.  

3 Viittaan tämän kokoelman artikkeleihin n:o 1 ja 6.  
                                                 

97



 

        Oikeuden periaatteellista sisällöllistä oikeellisuutta eli nor-
matiivista legitimiteettiä on mahdollista perustella uskon, uskon-
non tai vastaavan maailmankatsomuksen perusteilla, esimerkiksi 
kristinuskon opillisesta sisällöstä johdetuilla kriteereillä. Oikeus-
teologisessa tarkastelussa näiksi keskeisiksi kriteereiksi voidaan 
hahmottaa ihmisyksilön ehdottoman arvon, lähimmäisyyden sekä 
luomakunnan ja elämän suojelemisen eettiset periaatteet. Nämä 
kriteerit voitaisiin jäsentää toisinkin, eikä näihin päätyminen voi 
olla eksklusiivisesti kristinuskon monopolina, vaan samoihin peri-
aatteisiin on mahdollista päätyä myös muista maailmankatsomuk-
sellisista lähtökohdista. – Teologiassa puhutaan tällä kohdalla 
yleisestä ilmoituksesta. 
        Toinen perustelu puhtaasti uskontojohtoisen oikeusjärjestel-
män torjumiselle liittyy (ainakin pohjoismaisen oikeuskulttuurin 
piirissä) luterilaiseen regimenttioppiin. Niin sanotusti maallisten 
asioiden hoitaminen eli muun muassa yhteiskunnan oikeusjärjes-
tyksen luominen ja ylläpitäminen on ihmisten tehtävänä. Tämän 
tehtävän uskotaan toteuttavan Jumalan maailmanhallintaa (eli 
”regimenttiä”), mutta sitä hoidetaan luomisessa annettuja omaa-
tuntoa ja järkeä käyttäen, ja tehtävän hoitamisessa voidaan myös 
erehtyä. Konkreettisesti: Raamatusta ei voida suoraan lukea yh-
teiskunnallista oikeusnormistoa eikä esimerkiksi kirkko ole yh-
teiskunnan lainsäädännön erehtymätön, jumalallinen auktoriteetti.  
        Arvojen onttista olemassaoloa koskevasta arvofilosofian suu-
ren kysymyksen perusratkaisusta riippumatta voidaan väittää, että 
oikeusnormien legitimiteetti perustuu joka tapauksessa niihin ih-
misten mieltämiin moraaliarvoihin, joiden aktualisoimista oikeu-
della tavoitellaan. Tämä voidaan ilmaista myös siten, että oikeus-
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normien legitiimisyys ilmenee tietyn oikeudellisen tulkinnan oi-
keellisuutena. Legitiimisyys ilmenee tulkinnassa, jos on ilmetäk-
seen. Tämän legitiimisyyden kriteereinä ovat periaatteet, jotka 
voidaan ilmaista käsitteellisesti ja joista voidaan päättää. Nämä 
legitimiteetin kriteerit edustavat ja ilmentävät arvoperustaa, jolle 
sekä politiikka että oikeus rakentuvat demokraattisessa oikeusval-
tiossa. Koko oikeusjärjestys voidaan tulkita alisteiseksi perusoi-
keuksille juuri sen takia, että nämä ilmaisevat oikeusjärjestyksen 
kantavia perusarvoja, vaikka perusoikeudet sellaisenaan ovatkin 
arvojärjestelmänä vajavaisia (ks. JH s. 121, 107).  
        Kokoavasti voidaan – tosin hyvin yleisluonteisella tavalla – 
todeta, että koska demokraattinen oikeusjärjestys pyrkii tiettyjen 
arvojen aktualisoimiseen, oikeuden ja politiikan käsitteet ja funk-
tiot lähestyvät toisiaan. Voidaan jopa väittää, että oikeus on poli-
tiikkaa siinä mielessä, että sekin on pyrkimystä tiettyjen intentioi-
den ja niiden sisältäminen arvopäämäärien toteuttamiseen yhteis-
kunnassa. Legitimiteetin kriteerien tulee rajoittaa sekä demokraat-
tista päätöksentekoa että tuomioistuinten valtaa.  
        Koska niin politiikan kuin oikeudenkin perimmäisenä tausta-
na ovat erilaiset maailmankatsomukselliset ja vastaavat va-
kaumukset ja koska myös oikeus on luonteeltaan intentionaalista, 
oikeuden ja politiikan ero ei voi olla absoluuttinen vaan ainoastaan 
”käsiteoperationaalinen”. Kysymykseen politiikan ja oikeuden 
suhteesta voidaan siis vastata: ”pro neutra” eli kumpikaan ei ole 
ylempänä toista. 
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9. Onko suuntana suomalainen common law? 
Juha Lavapuron väitöskirjan herättämiä ajatuksia 
 
Taustaa 
 
Juha Lavapuron väitöskirjassa Uusi perustuslakikontrolli (SLY 
julk. A-sarja N:o 301, 2010), joka koskee Suomen valtiosäännön 
puitteissa tapahtuvaa perustuslakikontrollia, on seikkaperäinen 
esitys suomalaisen perustuslakikontrollin muutoksesta 1990-
luvulta alkaen. Tässä artikkelissa on tarkoituksena keskittyä La-
vapuron väitöskirjan niihin periaatteellisiin näkemyksiin ja koros-
tuksiin, jotka käsittääkseni ovat kokonaisuuden kannalta keskei-
simpiä, kun taas Lavapuron monet yksityiskohtaiset analyysit jää-
vät sivummalle. Oma näkökulmani on ”demokratian dilemmaksi” 
nimittämäni kysymys, joka yksinkertaistetusti voidaan esittää: 
onko enemmistö oikeassa? Tämä sama kysymys – tosin tietysti 
vivahteikkaammin esitettynä – esiintyy eri muodoissa Lavapuron 
väitöskirjan avainkohdissa. 
        Valtiosääntöoikeuden klassista problematiikkaa on, miten ja 
kenen toimesta tutkitaan, onko parlamentin säätämä (tavallinen) 
laki perustuslainmukainen, ja millä kriteereillä tämä säädösval-
vonta tapahtuu. Periaatteellinen pääkysymys kuuluu: voiko kan-
sansuvereenisuuden perustalla toimivaa lainsäätäjää kontrolloida 
jokin muu valtioelin, esimerkiksi riippumaton tuomioistuin? Eri 
maiden valtiosäännöissä on suhtauduttu eri tavoin tuomioistuinten 
jälkikäteen tapahtuvaan normikontrolliin.  
 
        Vuoden 1919 hallitusmuodosta ilmenevä suomalainen ratkai-
su oli eduskuntalakien perustuslainmukaisuuden tutkimisvallan 
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pidättäminen eduskunnalle itselleen. Vuoden 1919 hallitusmuo-
don 92 §:n 2 momentissa säädettiin: Jos asetuksessa oleva sään-
nös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, älköön 
tuomari tai muu virkamies sitä sovelluttako. Kyseistä säännöstä 
tulkittiin nimenomaan siten, että hallitusmuoto ei antanut lakien 
tutkimisvaltuutta tuomioistuimille. Meillä on painotettu niin sa-
nottua abstraktista preventiivistä perustuslakikontrollia eli edus-
kunnan (perustuslakivaliokunnan) omaa lakien perustuslainmu-
kaisuuden etukäteiskontrollia. 
 
        Vuoden 2000 perustuslain 74 §:ssä säädetään seuraavaa:  
 
 Perustuslainmukaisuuden valvonta 

 Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on an-
taa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja 
muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhtees-
ta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.  

 
        Perustuslakivaliokunnalla on siis edelleenkin keskeinen mer-
kitys lakien perustuslainmukaisuuden valvonnassa, joka on pre-
ventiivistä ja kohdistuu myös lakiehdotusten ja kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten suhteeseen.  
 
Uusi perustuslakikontrolli 
 
Lavapuro analysoi (s. 9–16) suomalaisen valtiosääntöajattelun 
muutosta 1980–90 -lukujen vaihteen tienoilla. Eduskunnan perus-
tuslakivaliokunta säilytti meillä kiistattoman aseman lakien perus-
tuslainmukaisuuden arvioinnissa siihen saakka, kun EU-
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jäsenyyden myötä ylimmille tuomioistuimille tuli velvollisuus 
pyytää EU:n tuomioistuimelta sitova tulkinta käsiteltävään asiaan 
liittyvästä EU-säädöksestä. Jo tätä ennen Suomi oli Euroopan ih-
misoikeussopimukseen liityttyään (1990) sitoutunut Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen toimivaltaan. Valtion ulkopuolisella 
tuomioistuimella oli siis sellaista päätösvaltaa Suomen lainsäädän-
töön nähden, jota ei ollut kansallisilla tuomioistuimilla. Vuoden 
2000 perustuslaissa tuomioistuimet saivat vallan syrjäyttää lain 
säännöksen tietyin ehdoin. Jo aikaisemmin tuomioistuimet olivat 
alkaneet suoraan soveltaa sekä kansainvälisiä ihmisoikeussopi-
muksia että vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa hallitusmuo-
toon kirjoitettuja kansallisia perusoikeussäännöksiä. 
         Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998, s. 
28–29, 51–54, 162–164, 202) mukaan tuomioistuimen on annetta-
va etusija perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen sovelta-
minen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain säännöksen kanssa 
eikä lakia ole säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perus-
tuslain kyseinen säännös ei hallituksen esityksen mukaan kohdis-
tuisi vain perusoikeuksia koskeviin oikeustapauksiin, vaikka esi-
tyksessä painotetaankin (HE s. 164) perusoikeuksien tarkoituksen 
toteutumista.  
        Perustuslakivaliokunta (PeVM 10/1998, s. 30–32, 40) muutti 
hallituksen esityksen 106 §:n sanamuotoa, joka eduskunnan päät-
tämässä eli voimaan tulleessa muodossaan kuuluu seuraavasti:  
 
 Perustuslain etusija 

 Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain 
säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perus-
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tuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perus-
tuslain säännökselle.1  

 
        Lavapuron tutkimuksen pääteeman mukaan lainsäätäjän 
asemaa korostavan suomalaisen järjestelmän sijaan tullut uusi 
perustuslakikontrolli on vaihtoehtoinen tapa ymmärtää ihmisoi-
keus-, oikeusvaltio- ja demokratiaperiaatteiden merkitys valtio-
sääntöoikeudellisten käytäntöjen legitiimisyyskriteereinä sekä 
institutionaalisten rakenteiden oikeuttajana. Hän tarkoittaa ”uuden 
perustuslakikontrollin” käsitteellä sekä yleensä perustuslain että 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaa paitsi perustus-
lakivaliokunnan (PL 74 §) myös tuomioistuinten ja viranomaisten 
(PL 22, 106 ja 107 §:t) sekä ylimpien laillisuusvalvojien toimesta 
(PL 108 ja 109 §:t).2  
        Lavapuron näkökulmana on normikontrollin normatiivisen 
oikeuttamisen ongelma. Tietty normikontrolliratkaisu perustuu 
pohjimmaltaan tulkinnaksi siitä, miten oikeuksien legitimiteettiä3 

1 Perustelutekstissään perustuslakivaliokunta toteaa (s. 30–31) muun muassa: 
”Tuomioistuinten asiana on ... huolehtia siitä, ettei ratkaisun lopputulos yksit-
täisessä oikeustapauksessa ole siinä soveltamistilanteessa ilmeisesti perustus-
lain vastainen. Kysymys ei siten ole siitä, että säännöksellä annettaisiin tuo-
mioistuinten tehtäväksi tutkia ja valvoa yleisesti lakien perustuslainmukaisuutta 
… Lakien perustuslainmukaisuuden valvonnan painopiste säilyy uuden perus-
tuslain nojalla ennakkovalvonnassa, jossa perustuslakivaliokunnan keskeinen 
asema ilmaistaan erillisessä säännöksessä (PL 74 §).”    
2 Uuteen perustuslakiin sisällytettiin myös HM 92 §:n 2 momenttia vastaava 
säännös (PL 107 §) seuraavasti: Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamis-
rajoitus. Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on 
ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa. 
3 Lavapuron käyttämänä legitimiteetin termi tarkoittaa oikeuden normatiivista 
hyväksymisenarvoisuutta sekä tätä hyväksymisenarvoisuutta määrittäviä kritee-
reitä, jotka liittyvät oikeutta oikeuttaviin normatiivisiin eli positiivisoikeudelli-
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määrittäviä demokratia-, vallanjako- ja perusoikeusperiaatteita 
oikeastaan pitäisi tulkita. Taustana on syvällinen ero erilaisten 
valtiokäsitysten välillä. Suomalainen valvontajärjestelmä on ”kva-
sijudisiaalisesta” eli asiantuntijain kuulemista hyödyntävästä tradi-
tiostaan huolimatta edustanut ensisijaisesti poliittista mallia, eli 
sen oikeutusperustana on ollut edustuksellisen demokratian peri-
aate. Demokraattisesti säädetyn lain mielletään ilmaisevan kansan 
yhteistä tahtoa.  
        Tuomioistuinmallissa on puolestaan pääpaino asetettu oi-
keusvaltioperiaatteille sekä nykyisin erityisesti yksilön ja vähem-
mistöjen oikeuksien turvaamiselle. Lavapuron havainto on (s. 4), 
että perus- ja ihmisoikeuksien asema on vahvempi niissä valtiois-
sa, joissa tuomioistuimilla on toimivalta jättää lain säännös sovel-
tamatta perustuslain vastaisena, kuin valtioissa, joissa tuomiois-
tumilla ei ole ko. valtaa. Suomen perustuslakivalvonta noudatti 
1980-lopulle saakka parlamenttikeskeistä valvontamallia. Suomen 
vanhassa järjestelmässä perus- ja ihmisoikeuksia ei välttämättä 
pidetty suoraan sovellettavina normeina.  
 
Uusi valtiosääntöistyminen ja perustuslakikontrolli 
 
Lavapuron mukaan (s. 18–29) erityisesti toisen maailmansodan 
jälkeen on vahvistunut perusoikeuksien merkitys perustuslaki-
kontrollissa. Monissa maissa on korostunut valtiosääntötuomiois-
tuimen asema oikeusjärjestyksen perustuslainmukaisuuden viime-

siin, moraalisiin ja eettisiin perusteisiin. Lavapuron mukaan on selvää, että 
oikeuden sisäisestä näkökulmasta myös positiivisoikeudelliset oikeusnormit 
määrittävät oikeuden legitimiteetin mittapuita (JL s. 8, nootti 20). 
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kätisenä takeena. Toisaalta on ollut nähtävissä myös maltillisempi 
muutostendensi, jossa lainsäätäjällä säilyy edelleen keskeinen 
asema perustuslakikontrollin harjoittajana, mutta myös tuomiois-
tuimet saavat yhä merkittävämmän aseman erityisesti perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumisen turvaajina.  
        Suomen valtiosääntö sijoittuu uuden konstitutionalismin jäl-
kimmäiseen päälinjaan. Perustuslain 106 § edustaa johdonmukais-
ta jatkumoa meillä 1990-luvun alussa käynnistyneelle kehityksel-
le. Muutoksen taustat ovat olleet vahvasti ylikansallisia, muun 
muassa Euroopan integraatio ja siihen liittyvät tekijät.  
        Normikontrollin institutionaalisten järjestelyjen kannalta 
päähuomio on kiinnitettävä instituutioiden väliseen tasapainoon, 
perusoikeuksien jaettuun toteuttamisvastuuseen samoin kuin tuo-
mioistuinten ja lainsäätäjän välisen vuorovaikutuksen mahdolli-
suuksiin. Teesi normikontrollista joko lainsäätäjän tai tuomiois-
tuinten ylivaltana on kiistettävä. Kontrollivalta on mahdollista ja 
perusteltua antaa samanaikaisesti sekä lainsäätäjälle että tuomiois-
tuimille. Keskeinen kysymys kuuluu, miten perusoikeuksien ja 
demokratian suhdetta määrittävät institutionaaliset järjestelyt tulisi 
muotoilla, kun tiedetään, ettei suhteen määrittämiseen ole abstrak-
tilla tasolla yhtä ainoaa oikeaa ja kiistatonta ratkaisua. 
 
Väitöskirjan osat II–IV 
 
Lavapuron tutkimuksen II osassa (s. 59–145) kuvataan perustus-
lakikontrollin institutionaalisten järjestelyjen uusia muotoja muis-
sa maissa. Huomion kohteena on erityisesti perusoikeuksien to-
teuttamisen ja kansansuvereenisuuden välinen jännite. Edelleen 
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Lavapuro tarkastelee (II 2) tuomioistuinvalvonnan oikeutettavuu-
den ehtoja. Lavapuron argumentoinnin yksi keskeinen ajatus on: 
jos lakien perustuslainmukaisuuden tuomioistuinvalvonnalle on 
oikeusperustainen oikeutus, sen täytyy olla myös demokratiape-
rustainen oikeutus. 
        Lavapuron tutkimuksen IV osassa keskeisessä asemassa ovat 
perus- ja ihmisoikeuksien konkreettisen soveltamisen tulkinnalli-
set ongelmat. Lavapuro kritikoi systeemilähtöistä tai institutionaa-
lisiin käytäntöihin kritiikittä sitoutuvaa valtiosääntöoikeusdogma-
tiikkaa.  
        Lavapuro toteaa loppukatsauksessaan (s. 285–291), että de-
mokraattisen lainsäätäjän harjoittama perustuslain tulkinta on legi-
tiimeimmillään, kun se toimii demokraattiselle oikeusvaltiolle 
tyypillisten ideaalien mukaisesti (avoin ja julkinen keskustelu 
jne). Tuomiostuimien tekemät perusoikeuksien soveltamisratkai-
sut ovat sitä legitiimimpiä, mitä selvemmin niiden perustelut ovat 
kytkettävissä perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa ilmaistui-
hin, perimmältään moraalisesti ja eettisesti ladattuihin oikeusperi-
aatteisiin. 
 
        Lavapuron kirjan viimeiset virkkeet kuuluvat seuraavasti  
(s. 291):  
 

”Modernin valtiosääntövaltion perinteessä kysymys on täl-
löin aina sekä demokratia- että perus- ja ihmisoikeusperiaat-
teiden toteutumista koskevista vaatimuksista. Siksi vaatimus 
valtiosääntöoikeudellisten ratkaisujen periaatteellisesta legi-
tiimisyydestä on ollut myös tämän tutkimuksen punainen 
lanka.” [kurs. JL]. 
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        Lainsäätäjän ja tuomioistuinten valtiosääntöoikeudelliset 
roolit ovat osittain päällekkäisiä. Demokraattisen lainsäätäjän on 
varmistettava, ettei vaaranneta demokraattisen tahdonmuodostuk-
sen takeina olevia perus- ja ihmisoikeuksia. Tuomioistuinvalvon-
nan demokraattiset perustelut kytkeytyvät demokratian edellytys-
ten valvomiseen. Perus- ja ihmisoikeudet sekä toisaalta demokra-
tia edellyttävät vastavuoroisesti toisiaan. 
 
Omia johtopäätöksiäni 
 
Lavapuro korostaa kautta linjan tulkintaratkaisujen legitimiteetin 
merkitystä. Hänen esittämiinsä näkemyksiin liittyen voidaan tode-
ta, että perustuslain 106 § on vahvistanut perustuslain muodollisen 
ja sisällöllisen pätevyyden yhteenkuuluvuutta. Perustuslain muo-
dollinen pätevyys eli sen normihierarkkinen ylemmyys voi tietyis-
sä tapauksissa ylittää tavallisen lain pätevyyden, koska perustus-
lain sisällöllinen pätevyys voi lain tulkintatilanteessa mennä lain 
oman säännöksen soveltamisen edelle. Perustuslain pätevyyden 
muodollinen perusta, eli sen voimassaolo nimenomaan muuta 
oikeusjärjestystä normihierarkkisesti ylempänä, yhdentyy tällä 
tavalla sen pätevyyden periaatteelliseen sisällölliseen oikeellisuu-
teen eli legitimiteettiin.  
        Perustuslain 106 §:n soveltamisen reunaehdot on määritelty 
varsin tiukasti juuri tuomioistuinten toimivallan osalta suhteessa 
lainsäätäjään. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan keskeinen 
merkitys lakien perustuslainmukaisuuden valvojana säilyy. Sa-
malla voidaan kuitenkin todeta, että perustuslain 106 §:n mukaan 
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tuomioistuimen on annettava tietyin edellytyksin etusija perustus-
lain säännökselle tavallisen lain soveltamisessa. Tätä merkitsee 
tuomioistuimille annettua velvollisuutta suorittaa perustuslaki-
kontrollia. Tuomioistuimet valvovat, toteutuvatko perustuslain 
keskeiset intentiot tavallisen lain tulkintatilanteissa.  
        Tuomioistuimet joutuvat pakostakin menemään lainsäätäjän 
alueelle siinä mielessä, että niiden on ratkaisuissaan priorisoitava 
eduskunnan säätämän perustuslain periaatteita tavallisten lakien 
tulkintatilanteissa. Perustuslain 106 § tukee osaltaan oikeusjärjes-
tyksen sisällöllisen legitimiteetin toteutumista lainkäytössä.  
        Omassa väitöstutkimuksessani perustellaan demokraattisen 
valtiosäännön, siis muun muassa kansansuvereenisuuden oikeelli-
suutta oikeusteologisin argumentein. Vaikka tuomioistuimille 
perustuslain 106 §:ssä annettu valta rajoitetussa mielessä merkit-
seekin kansansuvereenisuuden pohjalla toimivan eduskunnan sää-
tämän lain kontrolloimista, tämä tapahtuu demokraattisen lainsää-
täjän omasta nimenomaisesta tahdosta eli eduskunnan positiivisen 
valtiosääntöisen säännösratkaisun perusteella. Tämän mukaisesti 
perustuslain 106 §:n säännös sisältyy demokraattisen valtiosään-
töajattelun periaatteelliseen ja muodollis-oikeudelliseen kokonai-
suuteen. Kokonaiskuvan säilyttämiseksi on samalla painotettava, 
että eduskunnan perustuslakivaliokunnan keskeinen asema lakien 
perustuslainmukaisuuden valvonnassa ilmenee jo määrällisestikin: 
perustuslain voimassaoloaikana perustuslakivaliokunta on antanut 
suuren määrän lausuntoja muun muassa perusoikeuksiin liittyvissä 
asioissa.4  

4 Toteamus perustuu perustuslakivaliokunnan mietintöjen ja lausuntojen kur-
soriseen läpikäymiseen PL:n voimaantulon jälkeiseltä ajalta.  
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        Oikeuden paradoksaaliselle olemukselle ominainen ylipo-
sitiivisen ja positiivisen oikeuden onttinen yhdentyminen pätee 
sekä perustuslakiin itseensä että oikeusjärjestykseen yleensä. 
Muodollisesti pätevä eli perustuslain mukaisesti säädetty ja voi-
massaoleva oikeusjärjestys on välttämätön, jotta olisi sekä velvoi-
tettua että mahdollista noudattaa oikeusjärjestyksen legitimiteetin 
kriteereitä, joita tietysti on aina tulkittava. Malliesimerkkinä pe-
rustuslain muodollisen pätevyyden merkityksestä voidaan mainita 
Lavapuron korostamat, perustuslaissa säädetyt perusoikeudet, 
joille juuri niiden hierarkkinen status osana perustuslakia antaa 
niiden oikeudellisen voiman.  
        Teologisen oikeuspositivismin perusajatuksen mukaan oi-
keusjärjestyksen legitimiteettiä ja oikeuden sisältymistä positiivi-
seen oikeusjärjestykseen ei voida erottaa toisistaan samalla kun 
todetaan niiden välinen paradoksaalinen jännite. Tämä jännite 
voidaan todeta muun muassa demokratian ja perusoikeuksien väli-
senä jännitteenä. Meille ja meidän tajunnallemme on reaalimaail-
massa olemassa vain säädännäinen oikeus, mutta sen mielekkyys 
edellyttää sisällöllistä oikeellisuutta ja tämän kriteereiden noudat-
tamista tulkintaratkaisuissa.  
        Valtiosääntöoikeuden paradoksaalinen luonne on samalla 
demokratian omaa paradoksaalisuutta: lainsäätäjä säätää perustus-
lain, joka rajoittaa poliittisen vallan käyttämistä: ratio contra vo-
luntas (tai vice versa).5 Kuten myös Lavapuro toteaa, demokratia 

5 Käsitteet on lainattu Kaarlo Tuorin teoksesta Oikeuden ratio ja voluntas 
(2007). Modernin oikeuden voluntas (tahto) on ollut ennen kaikkea oikeuteen 
ohjausvälineenä suhtautuvan lainsäätäjän tahtoa, kun taas oikeuden ration (jär-
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ja perusoikeudet edellyttävät vastavuoroisesti toisiaan. Rajoitta-
matonta kansansuvereenisuutta ei voi olla. Ovatko tämä demokra-
tian dilemma ja oikeuden olemukseen sisältyvä paradoksi jopa 
yksi ja sama asia?  
        Perustuslain ja samalla yhteiskunnan muun oikeusjärjestyk-
sen legitiimisyys perustuu eettisiin vakaumuksiin ja sellaisina us-
konvaraisiin lähtökohtiin. Tämä oikeusteologinen näkemys voi-
daan ymmärtää myös luonnonoikeudellisesti, mikäli halutaan 
käyttää tätä vakiotermiä, mutta tämä ei merkitse sitä, etteivätkö 
nämä ylipositiiviset lähtökohdat olisi käsitteellisesti verbalisoita-
vissa eli tässä mielessä ”positivoitavissa”, sekä rationaalisesti ja 
kriittisesti tarkasteltavissa. Teologisen oikeuspositivismin perus-
ajatuksen mukaan tämä uskonvaraisuus merkitsee samalla sitä, 
että positiivisesta oikeusnormistosta kaikissa tapauksissa on ni-
menomaisesti päätettävä, mutta oikeusnormiston tulee kantaa it-
sessään omaa legitiimisyyttään. Vaikka oikeusjärjestys on välttä-

ki) vaaliminen on jäänyt muille oikeudellisille käytännöille. Tuori tulkitsee 
valtiosäännön olemusta siten, että valtiosääntö merkitsee voluntasin eli valtapoliit-
tisten ja muiden intentioiden tulemista oikeuden alueelle. Perusoikeussäännökset 
ja lakien perustuslainmukaisuuden valvonta merkitsevät pidäkkeitä (ratio) tälle 
vallankäytölle. Voluntasin ja ration välinen jännite on aina valtiosääntödoktriinin 
keskeinen kysymys. Lisäksi Tuori asettaa kysymyksen alaiseksi, onko valtiosään-
nön syytä säädellä etukäteen kaikkea muuta oikeusjärjestystä. Tuori 2007, 7−8, 
221–223, 257, 261, 274. – Tuorin terminologia eli ratio ja voluntas ja niiden 
välinen jännite on yksi valaiseva tapa ilmaista demokratian dilemma, joka on 
oman väitöstutkimukseni erityisenä näkökulmana. Kirjani lopussa totean: ”Oikeu-
den olemuksen paradoksaalisuus merkitsee, että demokratian dilemmaan ja 
oikeusfilosofian historian keskeiseen ongelmaan kenties ei voi olla ratkaisua, 
joka olisi periaatteellisesti ja rationaalisesti tyhjentävä ja kaikkia tyydyttävä. 
Tässä tutkimuksessa esitetty oikeusteologinen päättely on osaltaan argumentoi-
nut sekä oikeuteen että demokratiaan sisältyvän paradoksaalisen jännitteen 
väistämättömyyttä. Ratio contra voluntas (et vice versa).”  

                                                                                                            

110



 

mättä positiivinen eli siitä on sovittava ja päätettävä, sen periaat-
teellisesta sisällöllisestä oikeellisuudesta eli legitimiteetistä on 
ehdottomasti pidettävä kiinni, myös poikkeuslakeja säädettäessä.  
 
Lavapuron väitöskirjan ulkopuolelle johtava kysymys 
 
Vihdoin päädyn tämän artikkelin pääotsikkona olevaan kysymyk-
seen. Onko perustuslain 106 §:n mahdollistama uusi perustuslaki-
kontrolli alkuna suomalaisen järjestelmän kehittymiselle kohti 
eräänlaista common law -tyyppistä6 eli tuomioistuinpainotteista 
oikeusjärjestelmää, ei ainoastaan valtiosääntöoikeuden tasolla 
vaan yleisemminkin? Vaikkei Lavapuro tällaista siirtymää esi-
täkään, hänen väitöskirjassaan tähän suuntaan viittaavia korostuk-
sia ovat pelkän enemmistödemokratian kritiikiksi tulkittavat aja-
tukset valtiosääntöoikeudellisesta ”pluralismista”, perustuslaki-
valvonnan yksikeskeisen institutionaalisen ratkaisun hylkäämises-
tä, eri instituutioiden vuorovaikutuksesta sekä erityisesti tuomiois-
tuinratkaisujen välttämättömästä perustumisesta perustuslain pe-
rusperiaatteisiin, perusoikeusperiaatteisiin ja yleisesti tulkintarat-
kaisujen legitimiteetin kriteereihin. 
        Common law -ajattelun mahdollisuutta voidaan tarkastella 
myös hyvinvointivaltion toteuttamisen näkökulmasta. Jonkin oi-
keuden säätäminen normina ei vielä sinänsä takaa kyseisen oikeu-
den faktista toteutumista. Onko siis painopiste hyvinvointivaltion 
oikeudellisessa toteuttamisessa painottumassa entistä enemmän 
oikeusjärjestyksen tulkinnan ja soveltamisen alueelle? Case law? 

6 Common law -oikeudesta lähemmin myös artikkelissa n:o 8 sekä artikkelin 
n:o 4 nootissa 7. 
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Oikeusperiaatteet ovat usein vaikeasti tulkittavia yksittäisissä so-
veltamistapauksissa. Tuomioistuimilla on kuitenkin ratkai-
supakko. 
        Oikeudellisen harkinnan tulee olla luovaa toimintaa, mutta 
sidoksissa oikeusjärjestyksen legitimiteetin kriteereihin. Tämä 
legitimiteetti ilmenee tulkinnassa ja soveltamisessa, ei pelkästään 
säädetyissä teksteissä. Tuomioistuinten on annettava oikeussuojaa 
hyvinvoinnin turvaamiseksi muun muassa perusoikeuksia toteut-
tamalla. Voidaan todeta, että oikeusvaltio ja hyvinvointivaltio voi-
vat samaistua. 
 
        Olaus Petri lausuu tuomarinohjeissaan: 

  
Sillä niinkuin se ei kelpaa saarnamieheksi, joka ei tiedä, 
mitä Raamatussa on kirjoitettuna ja mikä sen perustus ja 
tarkoitus on, samoin se ei kelpaa tuomariksi, joka ei tiedä, 
mitä laissa on ja mikä sen perustus ja tarkoitus on ja miten 
niitä on käytettävä.7 

 
        Tuomari ei voi päättää mitä tahansa, kuten ei demokraattinen 
lainsäätäjäkään. Hänen on tunnettava laki ja mitä se sisältää, myös 
”sen perustus ja tarkoitus” ja miten lakia käytetään. Tuomioistuin-
ten valta on legitiimiä vain, jos se noudattaa legitimiteetin kritee-
reitä.   
        Mikäli kuvitellaan tuomioistuinkeskeistä oikeusjärjestelmää, 
joudutaan kysymään, mikä olisi kirjoitetun valtiosääntöasiakirjan 
olemus ja rooli. Olisiko perustuslaki pääasiassa oikeusjärjestyksen 
legitimiteetin kriteerien kooste perusoikeussäännösten ja välttä-

7 Tuomarinohjeet, kohta 1, I kpl. 
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mättömien valtiorakennetta koskevien säännösten ohella? Mistä 
nämä kriteerit saataisiin? Ilmeisesti ne perustuisivat (kuten nytkin) 
oikeuskulttuurin traditioon sekä eettis-maailmankatsomuksellisiin 
vakaumuksiin.  
        Tuomiovallan voidaan ajatella toimivan demokratian korrek-
tiivina nimenomaan siten, että se omalta osaltaan pitää yllä oi-
keusjärjestyksen legitimiteettiä demokratian poliittisen voluntasin 
rajoittajana ja samalla demokratian edellytysten turvaajana. Pe-
rusoikeudet ovat ”vapausoikeuksia” myös suojana vääristynyttä 
vallankäyttöä tai sellaisen uhkaa vastaan. Mutta turhentaako mah-
dollinen siirtyminen kohti common law -doktriinia kenties uskon 
poliittisen demokratian parhaimmuuteen ja kaikkivoipaisuuteen? 
Jos demokraattinen päätöksenteko joka tapauksessa tarvitsee vas-
tavoiman, tämä vastavoima voi oikeusteologisilla perusteilla olla 
vain ihmisyyden toteuttamisen välttämättömyys sekä demokraatti-
sessa päätöksenteossa itsessään että lainkäytön muodossa tapahtu-
vassa lainsäädännön soveltamisessa. 
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10. Luonnonoikeuspositivismi ja yhteinen sopimus 
 
 
Väitöstilaisuudessani 13.9.2013 Lapin yliopiston oikeustieteiden 
tiedekunnassa vastaväittäjä, professori Panu Minkkinen kritikoi 
käyttämääni teologisen oikeuspositivismin termiä huonosti perus-
teltuna. Tämä kritiikki toistuu myös hänen virallisessa lausunnos-
saan. Myös muut oikeustieteilijät ovat pitäneet mielitermiäni vai-
keasti ymmärrettävänä.  
        Minkkinen toteaa, että modernin oikeuden perusparadigma 
on oikeuspositivistinen, mutta oikeusteologia on luonteeltaan 
luonnonoikeusajatteluun nojautuvaa. Väitöskirjassa olisi pitänyt 
syvemmin tarkastella luonnonoikeus-ajattelun ja oikeuspositivis-
min välistä jännitettä. Lähtökohtana olisi voinut olla vaikkapa 
H.L.A. Hartin esittämä ”luonnonoikeuden vähimmäissisältö” (mi-
nimum content of natural law). Nykyinen oikeustieteen suuntaus 
on eräänlainen ”pehmeä oikeuspositivismi”: luonnonoikeusajatte-
lun ja oikeuspositivismin käsitteellisen eron kyseenalaistaminen. 
Sellaisenaan näiden koulukuntien vastakkaisuus on Minkkisen 
mukaan lähes loppuun kaluttu.  
        Teologinen oikeuspositivismi -käsitteen perusteluja on ai-
heellista pohtia. Entä osuisiko termi teologisesti perusteltu luon-
nonoikeuspositivismi paremmin kohdalleen, vaikka doktriinin 
perusajatukset jäisivät ennalleen?  
        Teologisen oikeuspositivismin lähtökohtana on paradoksin 
teologia. Transsendenttinen jumaluus kohtaa järjellemme käsittä-
mättömällä tavalla ihmisyyden immanenssissa. Tähän perustuu 
ajatus ylipositiivisen ja positiivisen oikeuden paradoksaalisesta 
yhteydestä ja onttisesta ykseydestä. Näiden teoreettinen ja käsit-
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teellinen ero liudentuu olemattomiin. Ylipositiiviset, pohjimmal-
taan uskonvaraiset oikeusperiaatteet eivät tule valmiina ”ylhäältä”, 
vaan niistä on tavalla tai toisella sovittava tai päätettävä, tai ne 
edellytetään yhteiskunnan oikeusjärjestyksessä, johon ne sisälty-
vät. On olemassa vain nimenomaisesti päätetty eli positiivinen 
oikeusjärjestys. Ylipositiiviset oikeusperiaatteet ovat positiivisen 
oikeuden legitimiteetin perusta, mutta seuraava kysymys koskee 
niiden tulkinnan oikeellisuutta ottaen huomioon, ettei ihmisellä 
ole absoluuttista erehtymättömyyttä. 
        Vaikkei teologiasta puhuttaisi mitään, oikeuden omaan ole-
mukseen sisältyy jännite, joka voidaan ilmaista eri tavoin ja nähdä 
eri yhteyksissä. Muutamia esimerkkejä.  
        Säädetyn lain ja toisaalta ”oikeuden ja kohtuuden” suhde on 
tunnetulla tavalla esillä Olaus Petrin Tuomarinohjeissa: ”Mikä ei 
ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden 
tähden, joka laissa on, se hyväksytään.” Lain ja sen oikeellisuu-
den todetaan siis olevan periaatteessa kaksi eri asiaa, mutta samal-
la niiden on oltava välttämättä yhteydessä toistensa kanssa. Näi-
den tuomarinohjeiden teksti ei kuitenkaan säästä pääongelmalta: 
mikä on missäkin tilanteessa ja asiassa ”oikeus ja kohtuus”?  
        Länsimaisen oikeusajattelun peruskysymys on koskenut sää-
detyn lain periaatteellista oikeellisuutta ja sen perusteita. Lainsää-
däntö joutuu elämään säädettynä olemisen ja periaatteellisen oi-
keellisuuden jännitekentässä. Toisella terminologialla tämä voi-
daan todeta kysymällä, mikä on ylipositiivisen ja positiivisen oi-
keuden suhde. Kyse on luonnonoikeusajattelun ja oikeuspositi-
vismin suhteen tulkinnasta.  
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        Osapuilleen sama asia voidaan ilmaista myös toteamalla, että 
oikeuden ja etiikan/moraalin keskinäinen suhde on ollut oikeusfi-
losofiassa ja oikeusteoriassa jatkuvan selvittelyn kohde. Laillisen 
ja moraalisen erottaminen toisistaan tai lain ja oikeudenmukai-
suuden käsitteiden erottaminen johtaa vaikeuksiin oikeuden käsit-
teen määrittelyssä, mihin oikeuspositivismia kohtaan esitetty kri-
tiikki paljolta perustuukin.  
        Pohjimmaltaan sama oikeuden sisältämä jännite on esillä 
pohdittaessa myös formaalisen ja materiaalisen oikeudenmukai-
suuden suhdetta oikeusjärjestyksen soveltamisessa.  
        Robert Alexy on esittänyt oman versionsa oikeudelle ominai-
sesta kaksinaisluonteesta (dual nature of law). Oikeus on reaali-
maailman (”real or factual”) pakottavaa todellisuutta ja samanai-
kaisesti ideaalitodellisuutta (”ideal or critical”), johon sisältyy 
vaatimus oikeudenmukaisuudesta. Lain oikeellisuus edellyttää 
sosiaalisen faktuaalisuuden ohella välttämättä myös moraalista 
oikeellisuutta.1   
        Kaarlo Tuorin käyttämän terminologian mukaan varsinkin 
valtiosääntöoikeuden, mutta muunkin oikeusjärjestyksen perus-
jännite on ration ja voluntasin suhde. Suunnilleen sama jännite 
voidaan ilmaista pohtimalla oikeuden ja politiikan suhdetta. 
        Omassa väitöstutkimuksessani on teemana ”demokratian 
dilemma” eli demokraattisen valtiojärjestyksen sisäinen perusjän-
nite, jota voidaan tulkita myös oikeusteologisista lähtökohdista. 
Demokratia perustuu syvimmältään ihmisten tasavertaiseen ih-
misarvoon ja muihin teologisesti perusteltaviin oikeusjärjestyksen 

1 Alexy 2008.  
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legitimiteetin perusteisiin, mutta nämä perusteet samalla rajoitta-
vat kansansuvereniteetin toteuttamista lainsäädännössä.  
        Luonnonoikeusajattelun ja oikeuspositivismin dikotomia 
näyttää kaikkea muuta kuin yksiselitteiseltä. Jonkin periaatteelli-
sen eli ylipositiivisen katsomustaustan edellyttää muun muassa 
Kelsenin kuuluisa Grundnorm. Kelseniltä voitaisiin esimerkiksi 
kysyä: miksi pitää käyttäytyä niin kuin valtiosääntö määrää? Kel-
sen tekee myönnytyksen, että samoin kuin luonnonoikeudessa 
oletetaan positiivisen oikeuden ulkopuolinen mittapuu, positivisti-
nen oikeusteoria olettaa perusnormin, joka ei sisälly oikeusjärjes-
tykseen itseensä. Hart ilmaisee itsekin terminologiallaan (”mini-
mum content of natural law”), että hän ylittää oikeuspositivismin 
ja luonnonoikeusajattelun välisen rajan.  
        Oikeudeksi sanottu perustuu uskonvaraisiin tai maailmankat-
somuksellisiin lähtökohtiin, mutta sitä ei anneta valmiina ”ylhääl-
tä”. Johtopäätös on sekä yleisen oikeusteorian että oikeusteologian 
näkökulmasta, että oikeusjärjestyksestä on välttämättä meidän 
itsemme päätettävä. Tarvitaan siis yleistahto (”volonté générale”; 
Rousseau) eli yhteinen sopimus (”contrat social”). 
        Kaiken kaikkiaan: sen enempää oikeudellisessa todellisuu-
dessa kuin oikeusfilosofiassa ja -teoriassakaan emme pääse eroon 
luonnonoikeudesta, mutta yhteiskunnan oikeusjärjestystä ei 
myöskään ole olemassa sitovana oikeutena ilman, että siitä pääte-
tään. Olisiko ”luonnonoikeuspositivismi” osuva ilmaus tälle jän-
nitteiselle kokonaisuudelle, jota voidaan analysoida myös para-
doksin teologian käsittein? 
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        Väitöskirjatyöni esitarkastajat ja muut kommentaattorit ovat 
ihmetelleet, miksi Jean-Jacques Rousseau jatkuvasti kummittelee 
teksteissäni. Kuitenkin kaivan taas esille Rousseaun teoksen Du 
contrat social ou principes du Droit politique (1762), jonka maa-
ilmanhistoriallista merkitystä ei tarvinne selittää. 
        Rousseaun klassikkoteos on tietysti monitulkintainen. Joka 
tapauksessa teoksessa esitetään, millä edellytyksillä yhteiskunnal-
la voi olla legitiimi perusta. Historiallinen kehitys on johtanut 
yksilöiden eriarvoistumiseen. Yksilöt voivat toteuttaa alkupe-
räisen vapauden ja yhdenvertaisuuden ideaa tekemällä yhteiskun-
tasopimuksen. Tämä on eräänlainen kollektiivinen oikeustoimi, 
jossa yksilöt luovuttavat itsensä oikeuksineen kaikkien yhteisön 
jäsenten yhteiseksi omaisuudeksi. Oikeuden perusta ei ole luon-
nossa vaan ihmisten vapaaehtoisessa sitoutumisessa sopimukseen. 
Yhteiskuntasopimuksen perusteella muodostuvaa, kokonaisuutena 
toimivaa yhteiskuntaa subjektina Rousseau nimittää yleistahdoksi. 
Se on yhteisön todellinen tahto ja kaiken lainsäädännön lähde sekä 
suvereeni kansalaisiin nähden.  
        Rousseaun teoriat yhteiskuntasopimuksesta ja yleistahdosta 
on ymmärrettävä ajatusmalleina, ei empiirisenä historiallisena 
kuvauksena. Tuskin Rousseau kuvitteli kansan faktisesti kokoon-
tuneen johonkin Elysionin kentälle ilmaisemaan yleistahtonsa 
ääneen karjumalla. Voitaneen tulkita, että yleistahto on postulaat-
ti. Rousseau esittää joka tapauksessa periaatteellisen perustelun 
samalla sekä oikeusjärjestyksen sisällölliselle legitimiteetille että 
sen sitovuudelle. Lainsäädännön legitimiteetti ja sitovuus perustu-
vat pääasiassa yhteiseen sitoutumiseen, mikä ajatustapa lähestyy 
oikeuspositivismia. 
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        Rousseauta mukaillen voidaan väittää, että oikeusjärjestyk-
sen olemassaolo, sisältö ja sitovuus perustuvat yleistahtoon eli 
yhteiseen sopimukseen. Oikeusfilosofiassa voidaan loputtomasti 
pohtia syntyjä syviä, mutta yhteiskunnan sitova oikeusjärjestys 
voi muodostua vain lainsäätäjän poliittisella päätöksellä. 
        Tietysti voidaan kysyä, onko yleistahto tai yhteinen sopimus 
onttisesti olemassa. Realismin säilyttämiseksi on toki todettava, 
ettei kaikilla kansalaisillamme ole ollut aitoa mahdollisuutta vali-
ta, ryhtyvätkö he suomalaisiksi. Valtion oikeusjärjestyksen nou-
dattaminen ei monen yksilön osalta perustu omaehtoiseen subjek-
tiiviseen suostumiseen vaan on lähinnä pakon sanelemaa. Mutta 
ellei mitään suostumista, tahtoa tai yhteistä sopimusta olisi ”ollen 
olemassa”, tuskin valtiotammekaan olisi olemassa – ainakaan ny-
kyisessä muodossaan. 
 
  _ _ _ _ _ 
 
Helsingin Sanomissa julkaistiin taannoin (HS 15.7.2014, s. A 5) 
Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professorin Martti 
Koskenniemen kolumni ”Valtioiden jälkeen jää vain kalifaatti”. 
Kyseinen termi on tunnetusti peräisin islamin poliittisesta histori-
asta, jossa luotiin ylikansallinen valtapiiri, mutta Koskenniemi 
käyttää sanaa globalisaation rinnakkaisilmaisuna viitaten ylikan-
sallisiin mekanismeihin muun muassa talouden, turvallisuuden ja 
uskonnon verkostoina.  
        Valtiot ovat Koskenniemen mukaan meidän tuntemassamme 
muodossa peräisin Westfalenin rauhasta (1648). Historia on heit-
tänyt ne yhteen ja ne ovat päättäneet elää jäsentensä yhteistyöllä, 
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yhteisten päätösten nojalla. Kalifaatti hylkää tämän ajattelun ja 
uskoo luonnolliseen, ikiaikaiseen totuuteen jossakin politiikan 
ulkopuolella. Täten kalifaatti muistuttaa ajatusta globaaleista 
markkinoista, joilla hallitaan toteuttamalla talouden muuttumat-
tomia lakeja. Kalifaattiin ei kuulu kansalaisuutta eikä kansanval-
taa. Globaaliyhteisöllä ei ole kansalaisia, mutta se tarvitsee työtä 
ja hierarkiaa. Nämä se sovittaa yhteen valtioista riippumattomien 
luonnonlakien avulla. Koskenniemi huipentaa: ”Siksi Isiksen ta-
voite onkin jo puoliksi saavutettu. Meillä on jo kalifaatti. Rahan 
kalifaatti.” 
        Koskenniemi ei lähemmin kuvaa ”rahan kalifaattia”, mutta 
mehän kohtaamme sen lähes jokaisessa sanomalehdessä ja uutis-
lähetyksessä, halusimme tai emme. Mutta ovatko globalisaation 
lait todella eräänlaisia vastustamattomia luonnonlakeja lainatak-
seni Koskenniemen terminologiaa? Vai voitaisiinko ajatella näitä 
globalisaation luonnonlakeja eräänlaisena ylikansallisena, ihmis-
kunnallisena luonnonoikeutena? 
        Rousseaun  mukaan mukaan yksilöt saattoivat toteuttaa alku-
peräisen vapauden ja yhdenvertaisuuden ideaa tekemällä yhteis-
kuntasopimuksen. Kuka muu ”rahan kalifaattia” voisi vastustaa 
kuin ihmiset itse? Olisiko mahdollista jopa kuvitella, että asettui-
simme poikkiteloin rahan valtaa vastaan? Tarvitaanko uusi ”yh-
teiskuntasopimus”? Tällöin ei riitä muutama kansallinen päätös, 
vaan tarvitaan ihmiskunnan yhteistä tahtoa. Sama edellytys on 
välttämätön, jos toivotaan tehokkaita toimenpiteitä vaikkapa il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi.  
        Ihmisluonteen tuntien nämä ovat tietysti kontrafaktuaalisia 
ajatuksia eli epärealistista haihattelua. Reaalihistoriassa inhimilli-
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nen pahuus näkyy usein olevan niskan päällä ja valloittavan lisää 
valtapiiriä. Perinteisessä hengellisessä opetuksessa on korostettu, 
että ihmisen pahuuden ytimeen sisältyy perusasenteena itsekkyys, 
jolla on suora yhteiskunnallinen vaikutus. Onko tämä perusinhi-
millinen piirre rahan kalifaatin ja muun globalisaation keskeinen 
”luonnonlaki”, jota on lähtökohtaisesti mahdotonta vastustaa?  
        Valtion käsite on sopimuksenvarainen, se voidaan määritellä 
ja myös toteuttaa eri tavoin. Westfalenilainen kansallisvaltio on 
mahdollisesti mennyttä. Voidaan kuitenkin olettaa, että ilman jo-
takin esimerkiksi ”valtioksi” nimitettävää valtaa ja sen toteutusta 
emme voi olla emmekä toimia yhteiskuntana. Mikä olisi valtioksi 
nimitettävän ilmiön, uuden yhteiskuntasopimuksen tehtävä? Voi-
siko se perustua ihmiskunnan yhteiseen luonnonoikeuteen? Val-
tiollisen valtatahon ylläpitämä oikeusjärjestys on joka tapauksessa 
välttämätön ainakin jossakin muodossa.  
        Valtion, lainsäädännön ja muun julkisen vallan tulee rajoittaa 
ihmisten pahuutta toisiaan kohtaan ja pakottaa meidät noudatta-
maan ainakin jonkinlaista hyvyyttä toisiamme kohtaan. Oikeus-
teologian käsitteistöllä sanottuna kyseessä on luterilaisen ajattelun 
tuntema maallinen regimentti, joka voidaan mieltää periaatteessa 
riippumattomaksi uskonnollisista, maailmankatsomuksellisista ja 
yksilöiden välisistä eroista, eli ylikansalliseksi luonnonoikeudeksi.  
        Toteutuuko ihmiskunnan yhteinen luonnonoikeus maallisen 
regimentin eväillä? Tällaisen uusimuotoisen valtiokäsityksen yh-
tenä perustavana rakennetekijänä saattaisi olla ihmiskunnan yhtei-
nen moraalitaju, jonka olemassaoloon viittaavat muun muassa 
uskontojen toisiaan muistuttavat eettiset periaatteet. Suuret maa-
ilmanuskonnot ovat jo luonnostaan kansainvälisiä, ei ainoastaan 
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Koskenniemen mainitsema islam. Uskontoperustaisen ja muun 
maailmankatsomuksellisen moraalitajun yhteisyys tekisi mahdol-
liseksi ainakin kuvitella irtautumista kansallisuusaatteista ja kan-
sallisista rajoista näiden perinteisissä muodoissa, mikäli tällainen 
irtautuminen on tarpeellista ylikansallisen ”yhteiskuntasopimuk-
sen” luomiseksi. Tämänsuuntainen kehitys edellyttää nykymaail-
massa olennaisesti myös uskontojen välistä rauhaa. Tämänkin 
toivominen voi olla mahdottoman maailman rakentamista, mutta 
ellemme usko mahdottomaan, mihin me uskoisimme? 
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