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JOHDANTO

Aulis Aarnio (1937–) tunnetaan Suomessa tavallisen yleisön keskuudessa parhaiten jää-

mistöoikeuden asiantuntijana. Lähinnä oikeustieteen tutkijoiden piirissä hän on tunnettu  

myös merkittävänä oikeusteoreetikkona ja oikeusfilosofina. Hän on yksi harvoista kan-

sainvälisesti tunnetuista suomalaisista oikeusfilosofeista.1 Aarnio on silti varsin tunte-

maton ajattelija. Huomion arvoista on, etteivät suomalaiset lakimiehetkään tunne hänen  

oikeusfilosofiansa piirteitä pintaraapaisua enempää, vaikka Aarnion oppikirja Laintul-

kinnan teoria (1989) on ollut pitkään oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintovaatimuk-

sissa. Syy tähän on, että asenne teorioita kohtaan on edelleen hyvin torjuvaa. 2 Aarnion 

ajatteluun tutustuminen on teoriapitoisuudesta huolimatta vaivan arvoista, sillä Aarnion  

ajattelun kehitys kertoo koko suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä.

Historiallinen tausta

Suomen oikeusjärjestelmä on karkeasti jaotellen osa roomalaisperäistä mannermaista oi-

keusperinnettä erotuksena anglosaksisesta common law -perinteestä. Näiden länsimais-

ten oikeusjärjestelmien olennainen ero on siinä, että mannermaisen oikeusjärjestelmän 

pääpaino on kirjoitetussa laissa, kun taas common law -maissa oikeuskäytäntö on kes-

keinen oikeuslähde.3 Suomen oikeuskehityksen kannalta keskeistä on, että nykyisen 

Saksan alueella tapahtui vähitellen roomalaisen oikeuden reseptio keskiajan lopussa. 4 

Ruotsi-Suomen siviilioikeuteen roomalainen oikeusperinne tuli Saksan kautta. 5 1800-lu-

vun jälkipuoliskolta 1900-luvun alkupuoliskolle suomalaista siviilioikeusajattelua hallit -

si saksalaisperäinen käsitelainoppi.6 Suomen oikeusjärjestelmän juuret ovat siis tiukasti 

Roomassa ja sen perinnettä jatkaneessa Saksassa.

1 Timonen 2003, 49.
2 ks. Aarnio 1975, 12-14.
3 ks. esimerkiksi David et al. 1982 ja 1986.
4 Reseptiolla tarkoitetaan toisen maan lakien omaksumista osaksi toisen maan oikeusjärjestelmää. Yli-

kangas 1978, 78.
5 Ylikangas 1978, 80, 137.
6 Tolonen 2011, 561.
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Aulis Aarnion akateeminen ura alkoi 1963 Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa  

Perillisen oikeusasemasta julkaistiin 1967. Aarnion väitöskirja edusti sotien jälkeistä 

uutta loogis-analyyttista suuntausta ja sen arvosteleva kärki kohdistui aikaisempaa käsi-

telainoppia kohtaan. Väitös ei ollut kuitenkaan erityisen omaleimainen, vaan se edusti jo  

muiden tutkijoiden muun muassa Simo Zittingin 1950-luvulla esineoikeuden alalla  

muotoilemaa uutta ajattelutapaa. Sen sijaan Aarnion myöhempi tuotanto 1970-luvulta  

lähtien edusti Suomessa uudenlaista ajattelua, jossa keskiössä oli oikeudellisen ratkai-

sun teoria.7

Kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa tapahtui suuria muutoksia toisen maailmanso-

dan jälkeen. Samaan aikaan suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui merkittäviä muutok-

sia. Varsinkin 1970-luvulla politiikka tunkeutui myös yliopistomaailmaan voimallisesti  

ja sillä oli omat vaikutuksensa oikeusajatteluun. Myös erityisesti Aarnion omalla taus-

talla ja ideologisella asennoitumisella on ollut suuri merkitys hänen teoriansa muodostu-

misessa ja sen perusperiaatteissa.

Oikeus on ollut kautta historian hyvin kiistanalainen käsite. Perustavin ja edelleen polt -

tavin kysymys on – mitä oikeus on? Syvällinen kiista oikeustieteen tutkimuskohteesta ja  

tieteenkuvan keskeisistä sitoumuksista jakaa ajattelijat vahvasti eri koulukuntiin. 8 Käy-

tännön lainopin tiedonintressi on kuitenkin ollut aina pitkälti sama sekä kansalaisille  

että oikeudenhoidon ammattilaisille.9 Mikä on oikein tässä tapauksessa? Miten lakia pi-

tää tulkita? Mikä on oikein, kun lakia ei ole? Esitetyt kysymykset ovat tarkoittaneet  

Aarniolle jatkuvaa oikeuden etsintää, mikä on kietoutunut koko hänen uraansa.

Tutkimustilanne

Christian Dessau on tutkinut Aarnion ajatteluun vaikuttaneita kulttuurisia tekijöitä väi -

7 Timonen 2003, 49-50; Tolonen 2011, 562, 564.
8 Siltala 2003, 26.
9 ks. Siltala 2001, 8-9.
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töstutkimuksessaan. Dessau on vertaillut saksalaisen Robert Alexyn, ruotsalaisen Ale-

xander Peczenikin ja suomalaisen Aulis Aarnion oikeusteorioita, joissa on paljon sa-

mankaltaisuutta, mutta myös merkittäviä eroja. 10 Dessau on hakenut teorioiden eroille 

selitysmalleja kansallisista kulttuurisista tekijöistä. Aarnion oman todistuksen mukaan 

Dessau onnistui siinä hyvin. Erot löytyivät ja saivat selityksen.11 Tutkimus on yksi olen-

nainen osa tämän tutkielman selitysmalleista. Väitteeni on, ettei Dessaun analyysi ole  

riittävä. Dessaun argumentointi suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen on pintapuolinen, 

mikä on sinänsä ymmärrettävää, sillä hän ei ole selvästikään suomenkielentaitoinen eikä  

siten suomalaisia lähteitä ole käytetty. Myös yhteydet Yhdysvaltoihin jäävät ottamatta  

esille.

Raimo Siltala on käsitellyt massiivisessa teoksessaan perusteellisesti myös Aarnion tie-

teellisen teorian perusolettamuksia.12 Juha Tolonen on piirtänyt suomalaisen oikeustie-

teen kehityslinjoja ja esittänyt, että kansainväliset poliittiset muutokset ovat heijastuneet  

muun muassa juuri Aarnion teorioihin.13 Aarnion oikeusteorian filosofisia perusasetta-

muksia on analysoinut Juha-Pekka Rentto artikkelissaan, tosin lähinnä pisteliäästi omaa  

teoreettista näkökantaansa tukien, ei niinkään kovinkaan kontekstuaalisesti. 14 Nämä nä-

kökulmat yhdistävää kattavaa ja erityisesti aate- ja oppihistoriallista tutkimusta Aarnion  

ajattelusta ei ole tehty.

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet

Tutkimustehtävänä on selvittää, millaiseen historialliseen kontekstiin Aulis Aarnion oi -

keusteoreettisen ajattelun muutos kytkeytyy. Miksi erityisesti oikeudellisen ratkaisun  

teoriasta tuli sellainen kuin se on, mitkä seikat siihen vaikuttivat, mitkä yhteiskunnalli -

set, poliittiset, aatteelliset, maailmankuvalliset ja mentaliteetin tekijät vaikuttivat teorian  

muodostumiseen. Tutkimus ei ole oikeustieteellinen ja siten tieteen sisäinen, joten en  

10 Dessau 2008.
11 Aarnio 2014, 128-129.
12 Siltala 2003.
13 Tolonen 2011.
14 Rentto 1991.
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tutki sitä, onko Aarnion teoria mahdollisesti kestävä tai onko se ongelmallinen. Näkö -

kulma on oikeustieteen ulkoinen.

Määrittelen tutkimuksen aate- ja oppihistorian henkilöhistoriaksi. Yksittäisen tieteenhar -

joittajan ja ajattelijan käsitys systematisoidaan osaksi historiallisia virtauksia ja saadaan  

tätä kautta mikronäkökulmasta laajennettua kuvaa suomalaisen oikeusajattelun ja yh-

teiskunnan historiasta. Kun kysymys on mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallisista ja 

poliittista aatteista ja yhden henkilön ajatusmaailman tutkimisesta, on tutkimus siten  

myös aatehistoriallinen oppihistorian sisällä.

Oikeushistorioitsija Jukka Kekkosta seuratakseni kiinnostuksen kohteeni on oikeudelli-

sen ajattelun muuttuminen, millaiseen oikeusnäkemykseen ajattelu perustuu. Historian  

kautta selittyvät oikeuskulttuurin erot ovat tärkeitä sen selvittämisessä, miten ajattelu on  

muuttunut ja miksi se on muuttunut.15 Lähtökohtanani on Aarnion sisäinen näkökulma 

aatteelliselta kannalta ja sitä täydentävät ja vuorovaikutuksessa selittävät yhteiskunnalli -

set ja poliittiset tekijät - tavoitteena on yhdistää eri selitysmalleja. 16

Hyväksyn Juha Tolosen esittämän ajatuksen siitä, että voimassa oleva oikeus on nor -

mien takana olevissa näkemyksissä. Aatehistoriallisella tutkimuksella on siten suora yh -

teys siihen kuinka säädettyä lakia on tulkittava. Laintulkinta on sidoksissa oman aikansa  

katsomuksiin ja on siten myös hyvin suhteellista.17

Selkeä rajaus on se, että kohteena on Aarnion ajattelu. Ajattelu on jaettavissa karkeasti  

loogis-analyyttiseen ja argumentaatioteorian vaiheeseen ja tämä on se muutos, johon 

keskityn. Ajattelun kehityksen ymmärtämiseksi on lähdettävä kuitenkin jo käsitelain -

opin kritiikistä liikkeelle. Aarnion teoria sisältää itsessään monia elementtejä, eli Aar -

nion oikeudellisen ontologian, epistemologian ja arvot sekä näistä kudotun teorian. Pi-

dän teorian esittelyn varsin tiiviinä ja keskityn kontekstointiin ja siitä kumpuavaan his-

torialliseen ja yhteiskunnalliseen tulkintaan. Aikajänne on Aarniolla keskeisiltä osiltaan  

15 Kekkonen 2013, 8-9.
16 ks. Kekkonen 2013, 11-13.
17 Tolonen 1997, 305-306.
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noin 1960–1990 ja yhteiskunnallisten muutosten ja muiden ajattelijoiden osalta noin 

1800–2000.

Oikeustieteessä on muutamia käsitteitä, joiden merkitys poikkeaa historiallisista syistä  

sekaannusta aiheuttavasti yleisen tieteenfilosofian käsitteistöstä. Oikeuspositivismi on  

käsite, joka on periaatteessa erotettava tarkoin tieteenfilosofisesta positivismista, jota 

edusti esimerkiksi Auguste Comte. Tieteenfilosofisen positivismin mukaan tietoa voi  

saada vain tosiasioista, jotka havaintomme pystyy tavoittamaan. Positivismi oli Comtel-

le metafyysisestä saasteesta puhdistettua positiivista tietoa.18

Jäljempänä tulee ilmi, että eri positivismeilla on myös yhteyksiä ja analogioita. Oikeus-

tieteessä tieteenfilosofista positivismia vastaa pitkälti oikeusrealismi, joka on edelleen  

erotettava tarkoin tieteenfilosofisesta realismista, jonka mukaan ei-havaittavia teoreetti -

sia olioita on todella ihmismielestä, kielestä ja teorioista riippumattomasti olemassa. Oi -

keusrealismin mukaan havainnot eli konkreettista oikeuselämää koskeva kokemus on 

kaiken oikeudellisen tiedon perusta, huomiota ei tule kiinnittää oikeussääntöihin auto -

nomisena normijoukkona.19

Oikeuspositivismi tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan kirjoitettu laki on tärkein oi -

keuslähde. Oikeus on asetettua eli säädännäistä positiivista oikeutta ( ius positivum).20 

Oikeuspositivismille osin rinnakkainen ja osin vastakkainen käsite on luonnonoikeus.  

Vastakkainen se on sen vuoksi, että olennaista luonnonoikeudessa on käsitys, että on  

olemassa universaaleja oikeuksia riippumatta kirjoitetusta laista. Rinnakkainen se on 

sen vuoksi, että oikeuspositivismi ja luonnonoikeusajattelu ovat molemmat idealistisia  

suhteessa oikeusrealismiin.21 Nämä käsitteet ja myös muut vähemmän tutut käsitteet ja  

niiden vivahteet tulevat käsitellyiksi tarkemmin pääluvuissa.

Kiista voimassaolevan oikeuden määrittelystä on keskeinen käsitteellinen kysymys. Ky-

18 Raatikainen 2004, 16.
19 Raatikainen 2004, 71; Aarnio 1975, 22.
20 Siltala 2001, 31, 164-165.
21 Aarnio 1975, 22-24.
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seessä on monimutkainen ongelma. Johdatuksena teemaan annan joitain tunnettuja esi-

merkkejä, joiden avulla asia on alustavasti hahmotettavissa. Arkikäsitys on, että voimas-

sa oleva oikeus lukee lakikirjassa. Kansallissosialistisen Saksan rotulait oli säädetty  

muodollisesti oikeassa järjestyksessä. Intuitiivisestikaan ei ole hankala todeta, että pelk -

kä muodollinen säädöskokoelmaan kuuluminen ei voi olla voimassaolevan oikeuden 

riittävä ehto.

On olemassa myös kuolleita kirjaimia, muodollisesti kumoamattomia, mutta aina sovel -

tamatta jääviä lakeja. Kirkkoisä Augustinus kysyi myös jo keskiajalla: ”Mitä muuta on  

epäoikeudenmukainen ruhtinaskunta kuin laaja rosvojoukko? Mitä muuta ovat rosvo-

joukot kuin pieniä ruhtinaskuntia?” Rosvojoukon säännöt eivät ole intuitiivisesti päätel -

len voimassaolevaa oikeutta. Voimassaoleva oikeusjärjestys on jotenkin tunnistettava.22

Voimassaolon määritteleminen tehokkuudeksi, eli että sääntöjä pitkälti noudatetaan ja  

tuomarit soveltavat niitä, johtaa kysymään, entä tuore juuri säädetty laki? Ei vaikuta jär-

kevältä sanoa, että se ei ole voimassa ennen soveltamista. Myös oikeustieteen perusteh -

täväksi on käsitetty tuomioistuinkäytännön kriittinen arviointi. Ei ole käytännössä harvi -

naista, että muodostunut soveltamiskäytäntö on ollut pitkän aikaa väärä, kunnes linjaa  

muutetaan. Voimassaolon edellytykseksi on katsottu näiden ongelmien vuoksi tietynlai-

nen luonnonoikeuden vähimmäissisältö ja hyväksyttävyys. Oikeusfilosofi H. L. A. Hart  

on todennut, että ihmiskunta ei ole itsemurhakerho, niinpä oikeusjärjestys joka ei takaa  

kansalaisilleen edes hengissäpysymisen takeita, tuskin voi laskea paljon näiden lainkuu-

liaisuuden varaan.23

Hyväksyttävyydessä mennään kuitenkin moraalin alueelle, mikä aiheuttaa kysymyksen,  

mitä eroa on sitten enää voimassaolevalla oikeudella ja jollakin tai useimmiten usealla  

moraalijärjestelmällä. Millä kriteerillä hyväksyttävyyden kriteerit voidaan tunnistaa?  

Käytännössä tulee myös vastaan tilanteita, ettei mitään tilanteeseen sopivaa säännöstä  

ole, kyseessä on aukko laissa. Tuomioistuimilla on kuitenkin ratkaisupakko. Uskonnol-

lisista syistä tehtävä poikien ympärileikkaus on esimerkiksi edelleen Suomessa sääntele -

22 Aarnio 1989, 84, 86; Lagerspetz 2009, 76-77.
23 Aarnio 1989, 88, 92, 96; Lagerspetz 2009, 148-149, 154.
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mättä. Miten määritellään tässä tilanteessa voimassaoleva oikeus?24

Ensimmäisessä luvussa tarkastelen käsitelainopin kritiikin aikaa ja analyyttis-loogisen  

teorian esiinmarssia. Toisessa luvussa keskityn oikeudellisen ratkaisun teorian murtautu-

miseen suomalaiseen oikeusajatteluun.25

Lähteet ja menetelmät

Tutkimuskohde on sekä aate- että oppihistoriallinen. Oikeustieteen aatehistoria on sa-

malla oikeustieteen tieteenhistoriaa. Oikeustieteen metodi humanistisena tieteenä on 

laajimmin hyväksytysti hermeneuttinen, mikä määrittelee käsitykseni mukaan pitkälti  

myös sen tutkimisen metodia. Kysymys on tulkinnasta. Metodini on aatehistoriallinen  

eläytyminen ajattelijan maailmankuvaan ja mentaliteettiin. 26

Tutkimuskohde osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi sen vuoksi, että myös Aarniolla it-

sellään on hyvin historiallinen näkemys toimintaansa ja ajatteluunsa. Hän on kirjoittanut  

oikeushistoriaa ja historiallisia romaaneja, joissa yksittäisen henkilön historian kautta 

käsitellään esimerkiksi kolmikymmenvuotista sotaa.27 Hän on myös itse analysoinut 

omaa ajatteluaan ja sen historiaa.28 Tähän Aarnion omaan analyysiin otan tässä tutki-

muksessa kriittisesti etäisyyttä. Kontekstia, motiiveja sekä poliittisia ja elämänkatso -

muksellisia pohjavireitä tulkitsen tarvittaessa kriittisesti.

Aarnio on kirjoittanut paljon. Hänen ensimmäiset teorianmuodostukseen pyrkivät kirjoi-

tuksensa ovat 1960-luvun puolivälistä. Keskeiset teesit ja argumentit ovat muotoutuneet  

viimeistään 1980-luvun lopulla. Sen jälkeen kirjoitukset ovat keskittyneet ajattelun hio-

miseen ja synteesien laatimiseen. Hän on kirjoittanut lisäksi saksaksi ja englanniksi sa -

moja teoksia kansainvälisen tiedemaailman tarpeisiin. Päällekkäisyyksien ja pitkälti sa -

24 ks. KKO:2008:93. Menettely ei ollut rangaistavaa pahoinpitelynä tai siihen yllytyksenä.
25 Aarnion oikeudellisen ratkaisun teorian synonyyminä käytetään myös termiä argumentaatioteoria, 

joka kuvaa teoriaa sisällöllisesti ehkä paremmin.
26 Hyrkkänen 2002, passim.
27 Aarnio 2009, 19-23.
28 Aarnio 2014, passim.
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mojen asioiden toistamisen vuoksi on keskitytty edustaviin teoksiin.

Lähteinä käytän Aarnion kirjoituksia sekä tutkimuskirjallisuutta. Työekonomian vuoksi 

rajaan lähdeaineiston kirjallisuuteen, enkä käytä arkistolähteitä tai haastatteluja. Haas -

tatteluilla tuskin on saatavissa lähdekriittiseltä kannalta käyttökelpoista aineistoa. Aar -

nion mahdollisen arkiston tutkiminen jää laajemman ja myöhemmän tutkimuksen va-

raan.

Päälähteinä ovat väitöskirja Perillisen oikeusasemasta (1967), joka edustaa loogis-ana-

lyyttistä teoriaa, Mitä lainoppi on? (1978), jossa siirrytään jo uuteen argumentaatioteo-

riaan. Sitä voi luonnehtia jatko-opiskelijoille suunnatuksi oppikirjaksi ja tieteelliseksi 

puheenvuoroksi. Laintulkinnan teoria (1989) on oppikirja, jossa teoria on hiottu käytän-

nössä lopulliseen muotoonsa. Niillä on ollut aikanaan suuri merkitys monien lakimies -

polvien kouluttamisessa ja oikeuskulttuurin muodostumisessa.

Muistelmateos Vastahankaan (2009) on myös yksi päälähteistä, sukellus Aarnion pään 

sisään, kertomus muun muassa niistä lähtökohdista, joista hän ponnisti tiedemaailmaan.  

Muistelmateoksen kohdalla korostuu lähdekritiikki ja siinä käsiteltyihin asioihin haen  

kriittistä selvitystä muista lähteistä. Esimerkiksi erityisesti Aarnion poliittista toimintaa  

on syytä analysoida muiden todistuksen perusteella.

Aarnion käyttämät käsitteet eivät poikkea sinänsä olennaisesti nykykäytöstä, eikä tässä  

tutkimuksessa ole pääkohteena käsitteiden historia ja käsitteiden erityisen tulkintakon -

tekstin selvittäminen. Historiallinen etäisyys ei ole pitkä. Kyse ei ole satoja vuosia sitten  

vaikuttaneen klassikon tulkinnasta, joten välttänen suurimmat Quentin Skinnerin esiin 

nostamat karikot jo sen vuoksi. Teen metodisesti osaksi eroa Skinneriin, sillä pidän tär-

keänä kuitenkin kehityslinjojen käsittelyä.

Olen Skinnerin kanssa sinänsä lähtökohtaisesti samaa mieltä, ettei ikuisia perimmäisiä  

historiassa kulkeneita kysymyksiä (perennial questions) varsinaisesti ole, jokainen ajat-

telija näkee asian omasta kontekstistaan. Silti en näe merkityksettömänä tai virheellise -
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nä varovaista vertailua eri ajattelijoiden kesken eri ajoilta. Oikeuden olemuksessa on ol-

lut aina paljon samaa riippumatta kulloisesta yhteiskunnasta, varsinkin kun tässä tutki-

muksessa ei mennä juuri 1800-lukua pidemmälle. Toisaalta erot on syytä ottaa huo-

mioon vertailussa. En siis ole puhdasoppinen skinneriläinen, mutta en kannata myös-

kään pelkkää vaikutetutkimusta tai aikakausien ja kontekstien totaalista sekoittamista. 29

29 vrt. Skinner 2002, 57-61. ks. myös Hyrkkänen 2002, passim. Vaikutemallin mukaisen tutkimuksen on-
gelmallisuudesta ks. Hyrkkänen 2002, sivulta 137. Aarnio on lisäksi itse käytännössä tyhjentävästi 
luetellut opilliset vaikutteensa teoksessaan Oikeutta etsimässä – erään matkan kuvaus.
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1  KÄSITELAINOPISTA ANALYYTTISEEN KOULUKUNTAAN

Suomalaista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun siviilioikeustiedettä hallitsi saksalais -

peräinen käsitelainoppi.30 Sen vaikutusvaltaisin edustaja Suomessa oli Robert Montgo-

mery (1832–1898), jonka teos Handbok i Finlands allmänna privaträtt (1889) betonoi 

käsitelainopin Suomeen. Montgomeryn mukaan siviilioikeus tuli esitellä kansallisen  

lain pohjalta käyttäen hyväksi roomalaisen oikeuden systemaattisia perusteita. Käytän -

nössä tämä merkitsi saksalaisen käsitelainopin perusperiaatteiden hyväksymistä. Käsite -

lainopin mukaan yksittäiset oikeudelliset päätelmät voitiin loogisesti johtaa hyvin mää-

ritellyistä oikeudellisista käsitteistä tarvitsematta pohtia esimerkiksi säännösten tarkoi -

tuksia.31

Suomalaiseen käsitelainopilliseen ajatteluun liittyi vahva legalistisuus. Lain kirjaimeen  

luotettiin ja lakia tulkittiin pääsääntöisesti sanamuodon mukaisesti. Vuosisadan vaihteen  

Suomessa käsitelainopilla ja sen myötä legalismilla oli otollinen maaperä, sillä Suomen  

johtavat viranomaiset puolustivat sortokauden aikana valtakunnan perustuslaillista ase-

maa nimenomaan legaalisuus- eli laillisuusargumentein. Montgomerylle tämä oli erityi -

sen konkreettista, sillä hän toimi senaatissa prokuraattorina eli oikeuskanslerina 1882–

1886, senaatin oikeusosaston jäsenenä eli nykytermein korkeimman oikeuden oikeus-

neuvoksena 1887–1890 ja Suomen asiain komiteassa Pietarissa 1888–1890, sekä senaa-

tin oikeusosaston varapuheenjohtajana eli nykyiseltä nimitykseltään korkeimman oikeu-

den presidenttinä 1896–1898.32

Voimakas yhteiskunnallinen osallistuminen ei ollut tuolloin tavatonta, vaan useista laki -

miehistä tuli tuohon aikaan politiikan ammattilaisia, jopa siinä määrin, että lakitieteelli -

sen tiedekunnan toiminta kärsi suuresti opettajiin kohdistuneesta suuresta kysynnästä. 

Valtio-oikeuden professorina toiminut Leo Mechelin nousi esimerkiksi senaatin talous-

osaston varapuheenjohtajaksi eli pääministeriksi.33

30 Varsinaisesti vasta samaisesta 1800-luvun puolivälistä lähtien voidaan ylipäätään puhua Suomen sivii-
lioikeuden tutkimuksesta. Klami 1977, 167.
31 Aarnio & Tolonen 1998, 171; Björne 1993, 24.
32 Aarnio & Tolonen 1998, 172; Kangas & Tiitta 2000, 614-617.
33 Aarnio & Tolonen 1998, 172; Kangas &Tiitta 2000, 614-617; Dessau 2008, 77.
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Käsitelainopin (Begriffsjurisprudenz) eräänä oppi-isänä pidetään Georg Friedrich Puch-

taa (1798–1846), joka oli puolestaan Friedrich Karl von Savignyn (1779–1861) oppilas.  

Puchtan mukaan oikeustiede oikeuslähteenä oli ilmentymä siitä kansanhengestä, joka  

hänen opettajansa Savignyn mukaan oli oikeuden perustana. Yhteydet Hegeliin ovat il-

meiset, varsinkin kun Puchta korosti, että oikeus on vapautta, jonka takeena on preussi -

lainen valtio. Oikeusjärjestys muodosti systeemiyhteyden, jossa jokaisella oikeuslau-

seella oli oma paikkansa.34

Oikeustieteen luomat käsitteet ja periaatteet olivat orgaanisessa yhteydessä yhteiskun-

taan. Laintulkinnassa ei tarvittu tarkoitusperäharkintoja, sillä systeemiyhteys ilmensi  

niitä paremmin kuin spekulaatio eri tavoitteista. Oikeassa järjestyksessä olevista oikeus-

lauseista voitiin muodostaa uusia oikeuslauseita.35 Puchta esimerkiksi kiisti aviottoman 

lapsen perintöoikeuden perustaen tulkintansa perheen oikeuskäsitteeseen ja systemaatti -

siin näkökohtiin. Yhteiskunnallisen kontekstin Puchta sulki oikeustieteen ulkopuolelle.36

Käsitelainopin taustaoletukset olivat poliittisesti ja taloudellisesti liberalistiset. 37 Oikeus 

subjektiivisessa merkityksessä määritettiin Puchtaan nojautuen objektiivisen oikeuden  

normien yksilölle antamaksi tahdonvallaksi. Yksityisoikeuden tehtävänä oli lain tulkin -

nalla luoda vapauden takaava oikea juridinen systeemi. Yhteiskunnalliset kysymykset 

jäivät kokonaan taka-alalle. Montgomery oli täysiverinen liberalisti ja esitti esimerkiksi,  

että osakeyhtiö on yhteiskunnan kehityksen todellinen vauhdittaja.38

Oikeustieteellä oli tuolloin erittäin suuri merkitys Suomen yhteiskuntaelämän tarpeiden  

täyttäjänä, sillä tuolloin voimassa ollut vuoden 1734 laki oli jättänyt erittäin monia yksi -

tyisoikeuden kysymyksiä sääntelemättä. Saksassa tämä aukko täytettiin roomalaisella  

oikeudella ja Suomessa seurattiin perässä. Roomalaisesta oikeudesta, josta käytetään  

34 Klami 1977, 68.
35 Klami 1977, 68. Käsitelainopin määritelmästä ks. Dessau 2008, 75 alaviite 210.
36 Siltala 2001, 32.
37 Tässä liberalismilla tarkoitetaan väljästi lähinnä kantilaista eurooppalaisen liberalismin keskitien tradi-

tiota. ks. Saastamoinen 1998, sivulta 118. Siirtymästä merkantilismistä talousliberalismiin Suomessa 
ks. Kekkonen 1987, passim.

38 Klami 1977, 167.
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myös nimitystä pandektioikeus, saatiin normimateriaalia, jota käytettiin yleisten periaat-

teiden ja käsitteiden muodostamisessa. Lain aukollisuus antoi oikeustieteelle suuren val -

lan ja vapauden. Legaliteettiperiaate paradoksaalisesti vielä vahvisti oikeustieteen suurta  

auktoriteettia ja tulkintavaltaa.39

1.1  Perillisen oikeusasemasta

Suomalainen lainoppi oli edellä kuvatusti 1950-luvulle asti käsitelainopin sävyttämää. 40 

Aulis Aarnion väitöskirjan 1967 keskeisenä teemana on väite, että käsitelainopin tarjoa -

mat yleiset opit eli käsitteiden muodostama systematiikka ei ole selitysvoimainen voi -

massa olevan Perintökaaren tulkitsemisessa.41

Perinnön siirtymiselle eli perimystapahtumalle oli aiemmin etsitty kiinteää ja kaikki ti -

lanteet käsittävää ajankohtaa. Ratkaisumalleja oli kaksi, jotka poikkesivat jyrkästi toisis -

taan, samoin kuin niistä päättelemällä tehdyt johtopäätökset. Oikeustieteessä käyty kes -

kustelu oli keskittynyt siis siihen, että jompikumpi näistä vaihtoehdoista määräsi yksise -

litteisesti ja kaikkien kysymysten osalta periytymistapahtuman ajoituksen. Ipso iure -pe-

riaatteen mukaan perintö siirtyi perittävän kuolinhetkellä ja oikeusvaikutukset kytkey-

tyivät tähän hetkeen. Aditio-periaatteen mukaan perinnön vastaanottaminen on ratkaise-

va.42

Esimerkkinä klassisen roomalaisen oikeuden tunnustaman aditio-periaatteen ongelmista 

voidaan mainita seuraavanlainen tilanne. Perinnönjättäjän kuoleman ja perinnön vas -

taanottamisen välisenä aikana jäämistön katsottiin olevan ikään kuin lepotilassa. Jää -

mistöomaisuus oli subjektia vailla. Koska omaisuus oli subjektia vailla, ei jäämistö -

omaisuuteen voinut kohdistua esimerkiksi varkautta. Ipso iure -periaate johti puolestaan 

esimerkiksi seuraavanlaisiin ongelmiin. Subjektittoman välitilan kiistämisen johtopää -

töksenä oli, että perillinen saa jäämistön omakseen tahtomattaan ja vieläpä tietämättään  

39 Klami 1977, 167-168; Björne 1993, 24-25.
40 Siltala 2003, 6.
41 Perintökaari 5.2.1965/41. Perintökaari tuli voimaan 1.1.1966 ja sillä kumottiin 1734 lain perintökaari.
42 Aarnio 1967, 5, 24.
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siinä silmänräpäyksessä, kun perittävä kuolee.43

Useamman perillisen ollessa kyseessä, kuten usein on asian laita, vasta perinnönjaossa 

määrittyvä omaisuuskin katsottiin silti jo kuolemasta lukien olleen perillisen omistuk -

sessa. Ipso iure -periaate oli tästä huolimatta oikeustieteen silloinen lähes yksinomainen  

kanta.44 Edellä mainitut esimerkit riittävät tuomaan esille sen, millaisten kysymysten pa -

rissa siviilioikeustiede ennen sotia paini. Käsitemäärittelyt johtivat suoraan poissulke -

viin oikeusvaikutuksiin. Perinnönsiirtymishetki määritti esimerkiksi, kuka käytti omista -

jan kannevaltaa ja määräsi jäämistöomaisuudesta. Eri käsitemäärittelyt johtivat täysin  

erilaisiin johtopäätöksiin. Kysymys oli tyylipuhtaasti käsitteistä päättelemisestä käsite -

lainopin systeemiajatuksen mukaisesti.

Aarnio lähtee rakentamaan uudenlaista systematiikkaa varsin yksinkertaiselta vaikutta-

van oivalluksen jälkeen. Kuvitelma yhdestä ainoasta perinnön siirtymisajankohdasta 

määrittää keinot ristiriitaisesti tavoitteisiin nähden. Kun ratkaisussa sitoudutaan jo enna-

kolta tiettyihin vaihtoehtoihin (ipso iure/aditio) jää kokonaan asettamasta kysymys, mitä 

jonkin vaihtoehdon omaksuminen merkitsee.45

Aarnio väittää, että kielellinen ilmaisuväline on pidettävä erossa niistä asiantiloista, joita  

ilmauksilla tahdotaan kuvata. Aiemmassa tutkimuksessa asiat on esitelty niin, että ikään  

kuin perimys tai omistusoikeus olisi fyysisen kappaleen tavoin olemassa. Aarnio viittaa 

tässä yhteydessä suoraan Ludwig Wittgensteiniin ja semanttiseen sekä lingvistiseen filo-

sofiaan. Ongelmat ovat kieltä koskevia. Sangen monet olemassaoloa koskevat ongelmat  

johtuvat kielenkäytön epäselvyyksistä ja osoittautuvat lähemmässä tarkastelussa näen -

näisiksi. Ongelmana ei tällöin enää ole perinnön siirtymisen ajankohdan selvittäminen,  

vaan periytymisilmaisun käyttöedellytysten ehdot. Käytetyille lauseille pyritään anta -

maan voimassaolevaa normistoa vastaava sisältö. Tietyn ilmaisun käyttö on ongelma-

tonta tyypillisissä tapauksissa, mutta osoittautuu ongelmalliseksi vasta poikkeavissa yh -

43 Aarnio 1967, 7, 10-15.
44 Aarnio 1967, 12-15. esimerkiksi Heikonen 1936-1937, sivulta 26.
45 Aarnio 1967, 15-16.
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teyksissä.46

Nykyisin kyseessä olevasta filosofisesta oppisuunnasta käytetään termiä analyyttinen fi -

losofia. Sen keskeinen piirre on juuri kielen käsitteiden mahdollisimman täsmällinen  

analyysi sekä tarpeettoman metafyysisen spekulaation välttäminen. Suuntauksen kan-

nattajien mukaan tarpeetonta spekulaatiota edusti oikeusfilosofiassa erityisesti luonnon-

oikeusajattelu. Analyyttisen filosofian edustajia olivat esimerkiksi Bertrand Russell  

(1872–1970), G.E. Moore (1873–1958), John L. Austin (1911–1960), jo mainittu Lud-

wig Wittgenstein (1889–1951) sekä oikeusfilosofi H.L.A. Hart (1907–1992).47

Aarnio ei ollut tuohon aikaan Suomessa suinkaan ainoa käsitelainopin kriitikko. Hänen 

väitöskirjansa edusti jo aiemmin vahvistunutta analyyttisen oikeustieteen koulukuntaa,  

joka oli ottanut vaikutteita erityisesti analyyttisesta filosofiasta. Lisäksi Saksassa 1900-

luvun alussa vaikutti käsitelainopin rinnalla toinenkin suuntaus, jonka laineet ylsivät Itä -

meren pohjoisrannalle. Oikeus ei tämän suuntauksen mukaan ole muuta kuin järjestäy-

tyneen vallankäytön ulkoinen muoto. Oikeudella ei ole mitään sisällöllistä tunnusmerk -

kiä, se vaihtelee ajassa ja paikassa. Suuntauksen varhaisena perustajana voidaan pitää  

Georg Jellinekiä, jonka pääteos oli Allgemeine Staatslehre (1905). Tämä lähtökohta on 

myös suuntauksen klassikon Hans Kelsenin (1881–1973) ajattelun perusta.48

Kelsenin mukaan kaikki oikeudenmukaisuusarviot, joihin sisältyy aina arvostuksia, ei -

vät ole tieteellisiä vaan poliittisia arvioita.49 Oikeutta tuli tarkastella puhdistettuna kai-

kesta ei-oikeudellisesta. Oikeustieteen tehtävänä oli vain oikeudellisen velvoittavuuden  

sisäisen rakenteen analyysi.50 Oikeustieteen tutkimuskohde oikeus muodostaa autonomi-

sen järjestelmän, eikä se kaipaa tuekseen olemismaailman (Sein) eli yhteiskuntatodelli-

suuden tai pitämismaailman (Sollen) kuten moraalin ja politiikan seikkoja.51 Tätä suun-

46 Aarnio 1967, 25-27.
47 Siltala 2001, 137. Wittgenstein oli kiinnostunut kielen analyysista ja sopii siten joukkoon, vaikka hä-

nen ajattelunsa karttaa lokerointeja.
48 Tolonen 2011, 561. Hans Kelsen, itävaltalainen merkittävä oikeusfilosofi, analyyttisen oikeuspositi-

vismin edustaja. Pääteos Reine Rechtslehre (1934), Puhdas oikeusoppi.
49 Tolonen 2011, 562.
50 Siltala 2001, 36.
51 Klami 2001, 316.
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tausta voidaan jo kutsua varhaiseksi analyyttiseksi oikeuspositivismiksi.

1.2  Luonnonoikeuden perintö murtuu

Kehityksen pääpiirteiden ymmärtämiseksi on syytä taustoittaa edellä esitettyä vielä lisää  

ja ottaa katsaus pidemmälle historiaan. Luonnonoikeuden idea syntyi jo vanhassa antii -

kissa. Sofistit erottivat sen, millä on perustansa luonnossa siitä, mikä on olemassa vain 

sopimuksen johdosta. Aristoteles (eaa 384–322) jakoi säännökset kahteen ryhmään. 

Luonnollisilla oikeuksilla on sama pätevyys riippumatta inhimillisistä katsomuksista ja  

toiset säännökset ovat sen sijaan ihmisen omia luomuksia. Ihminen saattoi saada tietoa  

luonnollisen oikeuden sisällöstä käyttämällä järkeään. Tuomas Akvinolainen (1225–

1274) jatkoi tätä perinnettä ja korosti oikeuden perustana jumalan järkeä ja tahtoa. Inhi -

millinen oikeus (ius positivum) oli tosin ihmisen kehittämää, mutta saattoi sisältää vain  

jumalallisesta oikeudesta johdettuja periaatteita.52

Rationalistisen filosofian myötä syntyi 1600-luvulla rationalistinen luonnonoikeus. 

Hugo Grotiuksen (1583–1645) mukaan ihminen saattoi saada tietoa luonnonoikeuden 

sisällöstä ensinnäkin osoittamalla, että tietty säännös välttämättömyydellä vastaa ihmi -

sen sosiaalista ja järjellistä luontoa. Toiseksi jos kokemusperäisesti tutkimalla voitiin  

osoittaa, että jokin säännös oli pätevä kaikissa yhteisöissä, kuului se luonnonoikeuden 

sisältöön.53

Myös Thomas Hobbesille (1588–1679) ja Samuel Pufendorfille (1632–1694) lainkäyttö 

oli tietokysymys. Oikeudenmukaisuus tai muu sisällöllinen periaate oli rationaalinen  

selviö. Hobbesin mukaan tuomarin tuli ensi kädessä hankkia itse tietoa lain säännöksistä  

ja jos se ei auttanut, oli hänen johdettava ohjeensa luonnonoikeudesta. Esimerkiksi Pu -

fendorfin mukaan maallisten viranomaisten säännökset, jotka sotivat luonnonoikeutta 

vastaan, eivät olleet sääntöjä lainkaan. Tämä oli ilmaus jo Tuomas Akvinolaisen para-

doksaalisesti muotoilemasta teesistä, jonka mukaan lex iniuria non lex est eli epäoikeu-

52 Makkonen 1998, 21; Klami 1980, 6-7; Aarnio 1989, 105.
53 Makkonen 1998, 21-22.
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denmukainen laki ei ole laki.54

Kuitenkin Hobbesin ajattelussa olivat jo idut oikeuspositivismiin. Hobbes korosti valta-

oikeuksiltaan liki rajoittamattoman suvereenin lainsäädäntövaltaa. 55 Jukka Kekkonen 

kytkeekin oikeuspositivismin ja siihen kuuluvan legaliteettiperiaatteen kansallisvaltion 

vahvistumiseen ja oikeusvaltion syntyyn.56 Varhaista oikeuspositivismia kutsutaan laki-

positivismiksi, jolla tarkoitetaan tiukkaa ajattelutapaa, jonka mukaan kirjoitettu laki on  

ainoa oikeuslähde. Ranskassa ja Belgiassa 1800-luvulla vaikuttanut eksegeettinen koulu 

korosti voimakkaasti säädännäisen oikeuden merkitystä oikeuslähteenä. Ranskassa tämä  

oli mahdollista, sillä siellä oli säädetty 1804 maineikas siviililakikodifikaatio Code Civil  

(Code Napoleon).57

Jokainen oikeudellinen ratkaisu oli johdettavissa laista tai ainakin piti johtaa laista. Tätä  

on kuvattu suljetun systeemin ideaksi. Suljetussa systeemissä kansalaisten toiminta on 

etukäteen järjestetty kirjoitetun lain säännöksin ja toisaalta tuomari oli kiinteästi sidottu  

täydellisiksi ajateltuihin lakeihin. Napoleonin kerrotaan lausuneen ensimmäisen Code 

Civil'tä selittäneen teoksen ilmestyttyä: Mon code est perdu! – lakini on mennyttä! 

Preussissa rationaalisen luonnonoikeuden vaikutuksesta säädetyssä kaikki elämänalat 

kattamaan pyrkineessä yleisessä maanlaissa (1794) mentiin lakipositivismin suhteen ää -

rimmäisyyteen. Tuomareille asetettiin nimenomainen kielto tulkita lakia. 58

Käsitelainoppi oli myös oikeuspositivistinen suuntaus. Puchtalle oikeus oli nimenomaan 

tahdon tuote. Tarkemmin analysoitaessa se ei poikennut sittenkään juurikaan sitä edeltä-

neestä rationalistisesta luonnonoikeusajattelusta. Käsitelainopin arkkitehti Puchta koros -

ti, että lakimiesten oli rekonstruoitava oikeuteen sisään rakentuva systeemi. Oikeus  

muodostuu yksittäisistä oikeuslauseista vaikkapa ostajan ja myyjän velvollisuuksista,  

joista muodostuu instituutioita kuten kauppa. Nämä instituutiot ovat taas systeeminyh-

teydessä muihin oikeudellisiin instituutioihin. Oikeusjärjestys on siten näiden kokonai -

54 Hobbes 1999, 242; Saastamoinen 1995, 108; Makkonen 1998, 22-23; Lagerspetz 2009, 147.
55 Hobbes 1999, 230-232; Siltala 2001, 31.
56 Kekkonen 2009, 118-123.
57 Siltala 2001, 31-32; Makkonen 1998, 23.
58 Siltala 2001, 31-32; Makkonen 1998, 18, 23; Kekkonen 2009, 98-99.
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suus ja ainoastaan kokonaisuuden tuntemalla voidaan tuntea yksittäisiä osia. Koska oi-

keusjärjestys muuttuu säännöstasolla jatkuvasti, käsitelainoppineet kohdistivat katseen-

sa oikeudellisiin käsitteisiin, jotka muodostivat systeemiyhteyden ja olivat oikeuden 

muuttumaton universaali ydin.59

Takana oli myös tieteenfilosofisen positivismin nousu, lainoppi haluttiin tieteellistää et -

simällä pysyvää. Puhuttaessa yhteiskunnassa esimerkiksi omistusoikeudesta käsitelain-

oppineiden mukaan tietyt oikeudet ja velvollisuudet ovat omistusoikeuskäsitteen käyttä -

misen käsitteellisiä välttämättömyyksiä ja omistusoikeus on perusolemukseltaan saman-

lainen eri oikeusjärjestyksistä riippumatta. Järjellä voitiin rakentaa käsitesysteemi, jossa  

ylemmistä käsitteistä voitiin johtaa loogis-deduktiivisesti uusia käsitteitä. Käsitelainoppi  

toteutti edelleen myös suljetun systeemin ideaa, sillä ajatus oli, että oikeussysteemi oli  

täydellinen ja oikeudellisiin pulmiin oli aina olemassa yksi ainoa oikea ratkaisu. 60

Suomessa alkoi 1940-luvulta lähtien viritä arvostelua käsitelainoppia vastaan. 61 Voiman-

sa se sai samasta tieteenfilosofisesta positivismin perinteestä kuin käsitelainoppikin,  

mutta uutta oli Wienin piiristä versonut looginen positivismi. Suomessa loogista positi -

vismia edustivat Eino Kaila ja hänen oppilaansa Georg Henrik von Wright. Raatikaisen  

mukaan loogisen positivismin nousu on ymmärrettävä vastauksena 1920- ja 1930-luvun 

irrationaalisen ja poliittisesti vaarallisen kansallissosialismin vahvistumiselle saksankie -

lisellä alueella. Useimmat loogiset positivistit olivat vasemmistolaisia ja halusivat vas -

tustaa tätä kehitystä. Avuksi otettiin tieteen puhdistaminen kaikesta metafyysisestä ai -

neksesta.62

Tämä loogisen positivismin perinne heijastui analyyttiseen kielifilosofiaan, josta käsite-

lainopin suomalaiset kriitikot saivat lisää käyttövoimaa. Oikeudellisten käsitteiden ajas -

ta ja paikasta riippumaton ydinsisältö kiistettiin. Ne olivat metafyysisiä ilmauksia. Kä-

sitteet olivat kriitikoiden mukaan tilanne- ja asiayhteyssidonnaisia, eikä niistä voitu joh-

59 Aarnio 1989, 119.
60 Aarnio 1989, 120-121.
61 Helin 1988 passim; Aarnio 1989, 121.
62 Raatikainen 2004, 22-24.
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taa oikeusseuraamuksia. Käsitteistä päättelyä eli käsitteen sisällön järkeilyä ja ongelman  

luokitusta ei voida julkisesti kontrolloida. Käsitteen oikeasta sisällöstä eri mieltä oleva  

ei voinut vedota julkiseen perusteeseen tai mittaan, jolla käsitesisällön oikeellisuutta  

punnitaan. Siten käsitelainoppi loi pikemminkin pohjaa mielivallalle kuin oikeudelle. 63

1.3  Suomalaisen analyyttisen oikeustieteen uranuurtajat

Simo Zitting (1915–2012) toi 1949 väitöskirjassaan analyyttisen filosofian pohjalta ver-

soneen analyyttisen oikeustieteen Suomeen.64 Aarnio edusti analyyttisen koulukunnan 

toista tutkijapolvea ja sovelsi Zittingin tarjoamaa metodista mallia perintöoikeuden tut -

kimukseen. Zitting oli omaksunut amerikkalaistutkija Wesley Newcomb Hohfeldilta  

yleisen oikeuskäsitteen hajottamisen relationaalisesti määritellyiksi alakäsitteiksi. 65 

Tanskassa Alf Ross oli jo omaksunut Hohfeldin idean suhdekäsitteistä.66

Näiden tutkijoiden esittämän pohjalta Zitting hajotti omistusoikeuskäsitteen omistajan  

suojatuksi staattiseksi käyttövapaudeksi, disponointikompetenssiksi eli määräysvallaksi  

vaihdantatilanteissa sekä määrätynasteiseksi dynaamiseksi suojaksi eli suojaksi sivullis -

suhteissa. Keskeistä oli, että oikeus- ja velvollisuusparit omistajan ja yleisen tai erityi -

sen sivullistahon välillä olivat olemassa vain määrättyyn henkilötahoon, ei esimerkiksi  

määrättyyn esineeseen nähden.67 Aarnio keskittyi väitöskirjassaan tämän mallin mukai-

seen oikeusasema-analyysiin eri henkilösuhteissa ja saavutti kiistämättä siinä kestäviä  

tuloksia. Perillisen oikeusasema vaihteli eri henkilösuhteissa ja perimys oli vaiheittainen  

tapahtumasarja.

Markku Helin on väitöskirjassaan esittänyt, että analyyttisen oikeustieteen rantautumi-

seen vaikutti eniten ruotsalaisen filosofin Axel Hägerströmin ja hänen oppilaansa Karl  

63 Aarnio 1989, 122-123.
64 Zittingin väitöskirja: Omistajanvaihdoksesta - silmällä pitäen erityisesti lainhuudatuksen vaikutuksia 

(1949).
65 Hohfeldin teos Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning (1920).
66 Siltala 2003, 635-636. Ross kirjoitti Kelsenin ohjauksessa väitöskirjansa. Myöhemmässä tuotannos-

saan hän pyrki yhdistämään Kelsenin normativismin ja skandinaavisen oikeusrealismin. Klami 2001, 
322.

67 Siltala 2003, 635-636.
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Olivecronan (1897–1980) edustama filosofinen virtaus skandinaavinen oikeusrealismi 

erityisesti ontologisella tasolla.68 Erik Lagerspetzin mukaan tämä empiristinen koulu-

kunta oli oma älyllinen virtauksensa, joka ei juurikaan saanut vaikutteita 1900-luvun en -

sivuosikymmenten Itävallan ja Englannin samanaikaisista liikkeistä. Uppsalan koulu -

kunta oli kiinnostunut nimenomaan oikeustieteestä.69

Olivecrona hyökkäsi metafysiikan kimppuun käsitteellisen selkeyden nimissä. Hänen  

ontologisen teesinsä mukaan niitä ilmiöitä, joihin normatiiviset ilmaukset viittaavat, eli  

oikeudet, ei todellisuudessa ole olemassa. Lait ovat vapaita imperatiiveja vailla referens -

siä todellisuudessa. Tämä koskee myös arvoja. Normeilla ei ole totuusarvoa, mutta nii -

hin kietoutuu ideologia, joka erheellisesti liittää niihin totuusarvon. Sen sijaan metata -

son väitteet niistä psykologisista tosiasioista, jotka ilmenevät käyttäytymisessä esimer -

kiksi kiellon mukaan, voivat olla tosia tai epätosia. Olivecronan mukaan oikeustieteilijät  

voivat jatkaa työtään silti samoin kuin ennenkin eli keskittyä lakitekstien tulkintaan,  

kunhan he pitävät mielessään, että ne asiat, joista he puhuvat, eivät ole olemassa. Todel-

lisuuden eli käyttäytymisen tutkiminen ei kuulunut oikeustieteelle.70

Sinänsä ei käsitykseni mukaan oppihistoriallisesti ole olennaista minkään vaikuteketjun 

todistaminen, vaan lähinnä ajattelun selittäminen ja siinä on keskeistä ajattelun sisältö.  

Selvää on, että myös Uppsalan koulukunnan melko vaikeatajuisella filosofialla oli oma 

merkityksensä. Siltalan selitys noudattaa yksinkertaisimman selityksen periaatetta ja on  

siksi myös luonteva. Siltalan mukaan Uppsalan koulukunnasta vaikutteensa saaneella  

Alf Rossilla oli suuri merkitys analyyttisen oikeustieteen omaksumisessa Suomessa, 

mutta lähinnä tämä tapahtui käytännöllisellä tasolla tieteen mallina, ei niinkään ontolo -

gisella tasolla teoreettisesti reflektoituna.71

Juha Tolosen mukaan oikeuspositivismi muun muassa käsitelainopin muodossa piti tiu -

kasti kiinni normin käsitteestä ja samoin teki oikeuspositivismia edustanut analyyttisen  

68 Helin 1988, 248.
69 Lagerspetz 2009, 11.
70 Lagerspetz 2009, 12-17.
71 Siltala 2003, 634-636.
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oikeustieteen koulukunta. Oikeustieteen tehtävä oli voimassa olevan oikeuden analyysi.  

Voimassa olevaa oikeutta olivat oikeusnormit, jotka ovat yhteensopivia oikeusjärjestel-

män kanssa eli päteviä, ja jotka ovat tehokkaita eli niitä noudatetaan oikeuskäytännössä.  

Oikeudelliset käsitteet oli määriteltävä siten kuin niitä käytettiin lainsäädännössä ja oi -

keuskäytännössä.72

Oikeudenmukaisuusarviot eli arvoarvostelmat jäivät sen sijaan oikeustieteen ulkopuo -

lelle tieteenfilosofiselle positivismille ominaisesti. Käsitteiden tuli siten olla sekä eksak -

teja että ei-poliittisia. Kielianalyysin avulla päästään sellaisiin käsitteisiin, jotka ovat  

yleispäteviä ja siten puolueettomia. Analyyttinen koulukunta siis rakensi silti edelleen  

deduktiivisen normijärjestelmän varaan, jossa uutta oikeutta voitiin luoda vain sen sisäl-

lä.73

Juha Tolonen väittää, että suomalaisella oikeustieteellä ei ole ollut mitään sisäistä kehi -

tyslinjaa, joka muodostaisi yhtenäisen jatkumon. Oikeustieteessä tapahtuneet muutokset  

ovat selitettävissä ulkoisilla olosuhteilla erityisesti kansainvälisen valtapolitiikan muu -

toksilla. Kylmä sota huipentui 1950- ja 1960 -luvuilla, ja sillä oli merkittävä yhteys ana -

lyyttiseen tutkimussuuntaukseen. Kylmän sodan osapuolilla oli kullakin oma ideolo-

giansa, jossa omistusoikeus oli keskiössä. Pienessä Suomessa haluttiin pysyä blokkien 

ulkopuolella ja pitää päätösvalta maan rajojen sisäpuolella. Analyyttisessä oikeustietees -

sä omistusoikeus substanssikäsityksenä katosi olemasta, kun se hajotettiin osiin. Tämä 

käsitteen hajottaminen teki jyrkän liberalismin ja marxilaisen sosialismin erittäin suh -

teelliseksi.74

Käsitelainopin suurin lakikodifikaatio Saksan siviililakikirja BGB oli liberaaliporvarilli -

nen lakikirja vailla vertaa.75 Samalla tavoin käsitelainopin valta-aika Suomessa oli libe-

raaliporvarillisen ideologian aikaa, mikä näkyi esimerkiksi juuri omistusoikeuskäsittees-

sä.76 Käsitelainopin muuttumattomat käsitteet sopivat sortokauden oikeustaisteluun, lail-

72 Tolonen 2011, 562.
73 Tolonen 2011, 563, 567; Siltala 2003, 374, 539.
74 Tolonen 2011, 568.
75 Bürgerliches Gesetzbuch. BGB tuli voimaan vuonna 1900.
76 Kekkonen 2009, 139, 141; Klami 1977, 70.
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lista esivaltaa nousseiden tuomitsemiseen 1918, ja 1930-luvun oikeuden valekaavussa 

harjoitettuihin poliittisiin oikeudenkäynteihin liberaaliporvarillisessa hengessä. 77 Ana-

lyyttinen omistusoikeuden käsitehajottelu piti taas kysymykset konkreettisina, suhteelli -

sina ja samalla mielenkiinnottomina kylmän sodan blokkeihin nähden.78

Dessau lisää vielä, että analyyttinen oikeustiede oli vastaus sosialidemokraattien tarpei -

siin. Sosiaalidemokraateilla oli vastassaan konservatiivit ja marxistit. 79 Konservatiivinen 

liberaaliporvarillinen möhkälemäinen omistusoikeuskäsitys oli jäykkä ja asetti esteitä  

esimerkiksi verotukselle ja maaomaisuuden lunastamiselle sosiaalisiin tarpeisiin. Ana-

lyyttisen oikeustieteen omistusoikeus ei ollut absoluuttinen vaan suhteellinen ja mahdol -

listi sosialidemokraattisen politiikan, jossa voitiin ottaa huomioon sosiaaliset tarpeet tör -

määmättä jäykkään omistusoikeuskäsitykseen. Sosiaalidemokraatit eivät halunneet kui -

tenkaan absoluuttisesti kumota yksityistä omistusoikeutta kuten marxistit.

1.4  Huutijärveltä Helsingin yliopistoon

Aulis Aarnion lähtökohdat yliopistouralle 1950-luvun Suomessa eivät olleet parhaat  

mahdolliset. Hän oli vähävaraisen räätälin poika Kangasalan Huutijärveltä. Kovan moti -

vaation merkitys menestymisessä on hänen kohdallaan selkeästi nähtävissä. Loppuke-

sästä 1958 Helsingin yliopiston pääsykokeissa hän oli kertomansa mukaan jo päättänyt, 

että hän olisi jonain päivänä samassa talossa vielä professorina.80

Lainopin kandidaatiksi hän valmistui joulukuussa 1961 pitkälti opintomenestyksen tuo -

mien stipendien turvin. Pro gradu valmistui siviilioikeuden professori Simo Zittingin  

ohjauksessa aviovarallisuusjärjestelmästä täysin pistein. Seurasi kutsu Zittingin vapaa-

ehtoiseksi assistentiksi. Komea nimitys oli johtanut Aarniota harhaan ja kohtalon ivaa 

oli, että vakanssi oli palkaton. Se oli tarkoitettu parempien perheiden poikien jatko-opis-

keluun varakkaan perheen maksaessa kustannukset. Zitting kuitenkin hankki pian Aar-

77 Aarnio 1989, 121.
78 Tolonen 2011, 568-569.
79 Dessau 2008, 82.
80 Aarnio 2009, 169, 241.
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niolle vaatimattoman apurahaluontoisen kuukausikorvauksen, jolla lisensiaatintutkimus  

lähti käyntiin. Zitting oli myös väitöskirjatyön ohjaaja.81

Tällä taustalla ja tavoitteilla ei ollut ihme, että Aarnio liittyi suoraan Zittingin edusta -

maan koulukuntaan, varsinkin kun se tarjosi kunnianhimoiselle nuorelle miehelle mah-

dollisuuden nuijia myös vanhoja auktoriteetteja. Analyyttinen oikeustiede oli uutuus ja  

jo kuitenkin vakiinnuttamassa asemansa kuhnilaisena normaalitieteenä. Analyyttisen oi -

keustieteen mallin mukana tulleet ontologiset sitoumukset tuskin olivat täysin reflektoi-

tuja, pikemminkin vasta alkua omalle tutkimustyölle, kunhan asema tiedemaailmassa  

olisi ensin saavutettu väitöskirjalla jo taloudellisistakin syistä.

Aarnion työväenluokkainen tausta sopi hyvin analyyttiseen koulukuntaan, vanhakantai -

nen käsitelainoppi ja liberalistiset aatteet eivät tarjonneet hänelle paljoakaan. Toki oli lä -

hes itsestään selvää, että kun uusi perintökaari oli juuri tullut voimaan, se kaipasi syväl -

lisesti uutta systematiikkaa. Olot olivat muuttuneet kuten Juha Tolonen edellä huomaut-

ti. Analyyttisen koulukunnan nousulle oli edellä kuvatut syynsä, jotka vaikuttivat myös  

hiljaisesti Aarnioon.

Alf Rossin teosta Om ret og retfaerdighed (1953) Aarnio sai luettu varusmiesaikana pa-

rikymmentä sivua ennen väitöskirjatyön aloittamista 1964. Väitöskirjatyöskentely johti  

kuitenkin syvälliseen paneutumiseen Rossin ajatteluun.82 Ross mainittiin jo edellä yhte-

nä suomalaisen analyyttisen oikeustieteen vaikutuskanavana Zittingin kautta. Ross oli  

kielifilosofisen analyytikon lisäksi määritelmällisesti oikeusrealisti ja edusti vielä skan -

dinaavisen oikeusrealismin koulukuntaa. Rossilla oli syvällinen merkitys Aarnion ajatte -

lun kehitykseen väitöskirjan jälkeen.

Ross piti kiinni tieteenfilosofisen positivismin vaatimuksesta tieteellisen tiedon verifioi -

tavuudesta. Oikeustieteen tulkintalauseet ovat lauseita oikeusnormien voimassaolosta.  

Rossin mukaan oikeusnormi on voimassa, jos ja vain jos sitä epäitsekkäästi noudatetaan  

81 Aarnio 2009, 250, 253-254, 259.
82 Aarnio 2009, 257. Toisaalla Aarnio kertoo käyttäneensä paljon aikaa Rossin teosten parissa jo 1959-

1963. Aarnio 2014, 41.
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yhteiskunnassa. Oikeusjärjestys on aina pakkojärjestys ja oikeusnormit kohdistuvat 

pakkovaltaa käyttäviin viranomaisiin. Siten oikeusnormi on voimassaolevaa oikeutta,  

jos tuomioistuimen käyttäytyminen voidaan ymmärtää mielekkäänä kokonaisuutena 

käyttämällä oikeusnormia tulkintaskeemana, ja jos oikeusnormi sääntelee tuomioistui -

men pakonkäyttöä ja oikeusnormin noudattaminen perustuu epäitsekkääseen lainkuu-

liaisuuteen. Voimassaolon edellytys oli siten suhteellisen yhtenäinen tuomarinideolo-

gia.83

Oikeustieteen kannalta tämä merkitsi sitä, että tutkimuskohteena on tuomioistuinkäyt -

täytyminen. Oikeustieteen tehtävä oli ennustaa tuomioistuinten käyttäytymistä. Jos nor-

mi on relevantissa osassa tuomioistuinratkaisun muodostamisessa, se on voimassa ole-

va. Ennuste laaditaan Rossin mukaan kuitenkin normaalin oikeuslähdemateriaalin poh -

jalta - ei tuomioistuinten käyttäytymistä tutkimalla. Ross päätyy Markku Helinin ja Aar -

nion tulkinnan mukaan tieteenfilosofisen positivismin julistuksestaan huolimatta herme-

neutiikkaan, kohti oikeudellisten ilmiöiden syvällistä ymmärtämistä. Tämän ajattelun  

merkitys Aarniolle käy ilmi jäljempänä. Tässä riittää Aarnion itse ilmoittama teesi, että  

1960-luvun jälkeen hänen oikeusteoriansa on ollut irtiottoa Rossin realistisesta teorias-

ta.84

1.5  Radikaali lakimiespolvi

Suomalainen 1960- ja 1970-luvun vasemmistoradikalismi suhtautui ihaillen Neuvosto-

liittoon ja idänsuhteita voimallisesti vaalineeseen presidentti Urho Kekkoseen. Kekko-

nen näki radikalisoituneessa eliittinuorisossa oivallisen vaaliaseen ja käytti sitä tehok -

kaasti hyväkseen. Radikalisoitunut osa akateemista eliittinuorisoa haki työväestöstä liit-

tolaista ja tulkitsi itsensä etujoukoksi. Yhteiskunnan perusrakenteisiin radikalismin  

muutosvoima ei ulottunut, mutta ilmiö heijasteli joka tapauksessa kehitystrendejä, jotka  

todella muuttivat kehityksen suuntaa.85

83 Aarnio 1989, 133-136.
84 Aarnio 1989, 136-138; Aarnio 2014, 41.
85 Ylikangas 2007, 320-322.
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1.5.1  Kekkosen vanavedessä

Presidentti Urho Kaleva Kekkonen täytti 1.9.1970 seitsemänkymmentä vuotta. Laki -

mies-lehden päätoimittajan aloitteesta Kekkonen suostui antamaan haastattelun aiheesta  

oikeuslaitoksen tila ja tulevaisuus. Haastattelun tekijöiksi valikoituivat nuoret lakimie -

het Matti Savolainen, lakimieslehden päätoimittaja Ilmari Ojanen ja vasta nimitetty pro -

fessori Aulis Aarnio. Kysymyksiä olivat laatimassa myös muun muassa presidentin  

kansliapäällikkö Antero Jyränki, Lars D. Eriksson, Anti Kivivuori ja Olavi Heinonen.  

Helsingin Sanomat tiivisti haastattelun keskeiset kohdat seuraavasti:

Tuomioistuimet käyttävät poliittista valtaa ja ne muuttuvat aina 
vain poliittisemmiksi. Tämä lisää painetta siihen suuntaan, että 
tuomioistuinten tulisi periaatteessa olla toiminnastaan vastuussa 
poliittisille orgaaneille. Presidentti totesi lakimieskuntamme valta-
osan edustavan vanhoillisia keski- ja yläluokan menneisyyden ar-
voja, jotka ovat kansalle vieraita. Oikeustieteen hän katsoi olevan 
ideologisesti yksipuolista. Edelleen hän otti esille mahdollisuuden 
määräaikaistaa tuomareiden virat ja esitti tutkittavaksi mahdolli-
suuden siirtää korkeimpien oikeuksien jäsenten valinta eduskun-
nalle.86

Kekkonen oli itse lakitieteen tohtori ja arvostelemansa sukupolven edustaja. Hän näki  

tilaisuutensa tulleen pöllyttää oikeuslaitosta, josta hänellä ei ollut yksinomaan myöntei -

siä kokemuksia. Olihan Kekkonen toiminut tutkintaviranomaisena Mäntsälän kapinan 

pääsyyllisiä kuulusteltaessa. Kekkonen oli seurannut läheltä kuinka avoimen puolueelli-

sesti ukkotuomarit 1930-luvulla kyseisissä jutuissa oikeutta jakoivat ja vapauttivat mui-

lutuksista syytettyjä.87

Aarnio piti haastattelun mainintoja oikeuslaitoksen vanhoillisuudesta perusteltuina. Aar -

nio teki vielä presidentin pyynnöstä radiohaastattelun Tamminiemessä, jossa Kekkonen 

pääsi vielä sanomaan viimeisen sanan Lakimies-lehden haastattelusta nousseeseen ko-

huun. Keskustelu johti lopulta 1971 oikeuslaitostoimikunnan asettamiseen tuomioistuin-

86 Aarnio 2009, 322-323.
87 Kekkonen 1999, 118-119, 131; Aarnio 2009, 323-324.
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ten toiminnan uudistamiseksi. Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin korkeimman oi -

keuden oikeusneuvos Olavi Heinonen, jonka Kekkonen oli nimittänyt syntymäpäivä-

haastattelun jälkimainingeissa. Nimityshetkellä Heinonen oli vasta 32-vuotias. Sihtee -

riksi Heinonen kutsui Aulis Aarnion.88

Mietintö valmistui nopeasti ja Aarnio joutui julkisuudessa kovaan ryöpytykseen. Mie-

tintö sisälsi täsmälleen Kekkosen syntymäpäivähaastattelussa esitetyt toimenpiteet tuo-

mioistuinlaitoksen demokratisoimiseksi. Tuomioistuimista haluttiin tehdä avoimen po -

liittisia. Sittemmin vanhoilla päivillään perussuomalaisena tunnettu Erkki Havansi piti  

tuolloin pamfletissaan Aarniota kommunistina. Uudistusmalli väitettiin kopioidun suo-

raan DDR:stä. Aarnio on muistelmissaan myöntänyt, että ehdotus tuomarinvirkojen 

määräaikaistamisesta oli virhe, tuomioistuinten riippumattomuus on oikeusvaltion kivi-

jalka. Heinonenkin on sittemmin myöntänyt uskon parempaan maailmaan vieneen tuol-

loin metsään. Ehdotukset jäivätkin siltä erää ehdotuksiksi Kekkosen vedettyä tukensa 

pois vaikenemalla.89

Aarnio oli selkeästi intomielinen nuoren polven edustaja ja hänkin halusi pöllyttää van-

hoja asenteita. Kertomansa mukaan ajatus paremmasta maailmasta eli hänessä syvällä.  

Näyttää kuitenkin siltä, että Aarniolle julkinen poliittinen osallistuminen sai riittää tuo -

mioistuinlaitostoimikunnan ehdotuksiin kohdistuneen julkisen arvostelun jälkeen. Aar -

nio myöntääkin muistelmissaan moitteiden tehneen kipeää. Aarnio jättäytyi syrjään jul-

kisesta politikoinnista. Tosin hän oli liittynyt SDP:n jäseneksi jo 1969 ja osallistui vielä 

1980-luvun puolimaissa SDP:n periaateohjelman laatimiseen.90 Voimakkain uudistusha-

lu suuntautui kuitenkin oikeustieteeseen. Tämä tausta näkyy selkeästi 1970-luvun tuo -

tannossa. Toisaalta kuten jäljempänä käy tarkemmin ilmi, Aarniosta sukeutui myös var-

sinainen perinteisen lainopin puolustaja, joka oli alituiseen vastahangassa esimerkiksi  

vaihtoehtoista lainoppia kohtaan.

Aarnio ei ollut kommunisti, eikä ollut Aarnion ihailema valtiollisen poliisin päällikkönä 

88 Aarnio 2009, 324-329.
89 Aarnio 2009, 329-336. Heinonen 1997, 11.
90 Aarnio 2009, 331, 345-346, 348.
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piipahtanut myöhemmin tarkemmin puheeksi tuleva Otto Brusiinkaan. Molemmat olivat  

pikemminkin pohtivia tutkijapersoonallisuuksia kuin käytännön poliitikkoja. He tekivät  

virheitä ottaessaan vastaan tehtäviä, joissa vaaditaan paksua nahkaa, jota heillä ei ollut.  

Brusiin poltti itsensä loppuun hetkessä valtiollisen poliisin päällikkönä pitäessään kiinni 

laillisuudesta. Brusiin ei hyväksynyt pätevän henkilöstön savustamista poliittisesti epä-

luotettavina ja taantumuksellisina. Aarniolle ei käynyt sen paremmin otettuaan vastaan  

tehtävän, joka olisi kuulunut parkkiintuneelle asianajajalle – lehtikeisari Urpo Lahtisen  

riitaisan kuolinpesän selvityksen ja jaon viime vuosituhannen vaihteessa. Aarnio ei kes -

tänyt jatkuvaa julkista osaamisen ja rehellisyyden kyseenalaistamista.91

1.5.2  Tieteen pariin

Politiikan radikalisoituminen ja uudet tuulet ulottuivat myös Helsingin yliopiston oi-

keustieteelliseen tiedekuntaan. Ikääntyneet professorit vartioivat tiedettä, mutta yliopis -

ton ovien ulkopuolella oli kuitenkin elämää. Suomea rakennettiin määrätietoisesti uu-

sien arvojen yhteiskunnaksi. Uudistukset toteutettiin oikeussäännösten avulla. Politiikka 

tunkeutui myös oikeustieteen alueelle ja keskusteluun osallistui uusi tutkijasukupolvi  

etunenässä Antti Kivivuori, Aulis Aarnio, Antero Jyränki ja Lars D. Eriksson.92

Kivivuori vaati väitöskirjassaan 1969 lainopin yhteiskunnallistamista ja muotoili ajatuk -

sen lainopin muuttamisesta selittävään suuntaan. Kivivuori julkaisi punaisiin pahvikan-

siin sidotun hyökkäävän ohjelmajulistuksen Poliittinen oikeustiede, jossa hän kärjek-

käästi väitti vallitsevaa lainoppia epätieteelliseksi poliittiseksi vaikuttamiseksi. 93

Tampereen yliopisto oli 1970-luvulla punaisen yliopiston maineessa ja sieltä nousi mu -

kaan keskusteluun Esko Riepula väitöskirjallaan 1973, joka oli yhteiskuntatieteellisen  

oikeustieteen ohjelmajulistus. Riepula esitti, että oikeustiedettä on harjoitettava kuin  

empiirisiä yhteiskuntatieteitä. Eriksson kehitteli hienostuneempaa marxistista yhteiskun -

91 Rinne 2011, 7-9; Aarnio 2009, 315; Tontti 1998, 116-118.
92 Kangas 1997, 125-126; Kekkonen, 1999, 107; Rinne 2011, 217-218.
93 Aarnio 2009, 274-276; Siltala 1997, 281.
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takritiikkiä oikeustieteen luonnetta kohtaan ja otti myös esille oikeudellisen argumen -

taation tästä näkökulmasta. Myöhemmin hän kehitteli teoriansa vaihtoehtoiseksi lain -

opiksi, jossa keskeistä oli työväen arvomaailman toimiminen tulkintakontekstina. 94

Yhteiskunnallisesti suuntautuneiden tutkijoiden maalitauluna oli nimenomaan analyytti -

nen oikeustiede, jonka korostetun tekninen, voimassa olevan oikeuden asettamien oi-

keussuhteiden selvittämiseen tähtäävä tulkintamalli peitti alleen oikeuden luomat ja yl-

läpitämät yhteiskunnalliset ristiriidat. Valveutuneiden oikeustutkijoiden tehtävänä oli tä -

män tosiasiallisen funktion esille tuominen.95

Aarnio oli yhdessä Erikssonin kanssa nostamassa keskusteluun 1930-luvun kulttuurira-

dikaali Otto Brusiinin ajatuksia, jotka olivat jo vaipuneet unohduksiin. Brusiin oli väi -

tellyt vuonna 1938 teoksella Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Brusiin painotti oi-

keusjärjestyksen kokonaisuuden huomioimista yhteiskunnallisten realiteettien tarkan  

tuntemisen pohjalta. Tuomarin tuli yhdistää oikeudellinen, taloudellinen ja poliittinen  

näkökulma historiallisen näkemyksen pohjalta. Tuomarin tuli ajatella sosiologisesti. 96

Brusiin oli aikansa kosmopoliitti ja harvinaisuus Suomessa, sillä hän suuntautui Saksan  

sijasta Ranskaan ja Italiaan ja vietti kausia Pariisissa. Tähän vaikutti myös Hitlerin val -

taantulo, mikä kauhistutti Brusiinia. Brusiin painotti tämän vuoksi erityisesti länsimai -

sen oikeuskulttuurin perusarvojen merkitystä. Omana aikanaan Brusiin oli saanut lähes 

täystyrmäyksen. Elisier Kaila oli todennut vastaväittäjän lausunnossaan, että ”saksalai-

nen ja myös kansallissosialistinen käsitys on, että tuomari ei luo normia edes aukkota-

pauksissa, hän vain löytää sen kansakunnan oikeustajunnasta”.97

Brusiinin Theoria iuris -opintopiirissä teoreettisia ajatuksiaan testannut Kaarle Makko-

nen väitteli Turussa 1965.98 Vastaväittäjänä oli juuri Brusiin ja paikalla yleisössä oli  

94 Aarnio 2009, 272-274, 276-278.
95 Siltala 1997, 282.
96 Rinne 2011, 72-73, 77, 217-218.
97 Rinne 2011, 57, 156. Tontti 1998, 115.
98 Makkosen väitöskirja: Zur Problematik der juridischen Entscheidung. Eine strukturanalytische Studie 

(1965). Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia. Rakenneanalyyttinen tutkimus.
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myös Aarnio. Makkosen teesi oli, ettei yhtä ainoaa oikeaa oikeudellista ratkaisua ole ja  

huomio on kohdistettava nimenomaan ratkaisutoimintaan. Nuoret radikaalit nostivat  

Makkosen Brusiinin ohella suureksi auktoriteetiksi pyrkiessään osoittamaan oikeuslai -

toksen piiloporvarillisuuden. Makkonen itse kavahti asemaansa vallankumouksellise-

na.99

1.5.3  Makkosen ajattelu murtaa suljetun systeemin

Loogis-analyyttisen suuntauksen valta-aseman murtuminen alkoi Makkosen väitöskir-

jasta ja sitä vauhditti itsekin analyyttista koulukuntaa edustanut Aarnio. Makkonen  

käänsi katseen ratkaisutoimintaan. Makkosen mukaan lait ovat abstrakteja. Ne saavat to-

dellisen sisältönsä vasta soveltamiskäytännössä. Lainkäyttö ei voi olla vain annettujen  

normien mekaanista soveltamista. Oikeus on elävää, eikä sitä voi kuvata adekvaatisti  

normijärjestelmänä. Kysymyksenasettelu muuttui normien systematisoinnista päätök-

senteon suuntaan eli tulkintaan.100

Ajattelutapa oli ristiriidassa analyyttisen suuntauksen oikeuspositivismin kanssa, sillä  

Makkonen väitti, että oikeudellinen ratkaisutoiminta sisälsi aina arvottavia elementtejä.  

Tämä avasi tien varsinkin vaihtoehtoiselle lainopille, jonka mukaan oikeussääntöjä voi -

daan tulkita avoimesti erilaisista näkökulmista. Yhtä näkökulmaa ei voida osoittaa tie -

teellisesti ainoaksi oikeaksi tai edes paremmaksi kuin jotain toista. Tämä ajattelutavan  

muutos merkitsi myös Suomen avautumista muista maista saataville vaikutteille aivan  

uudella tavalla. Erilaiset näkökulmat eivät ole kansallisia vaan kansainvälisiä. 101

Tradition voima oli suuri vielä Aarnion väitöskirjassa 1967, mutta seuraavat kolme  

vuotta merkitsivät käännekohtaa Aarnion tutkijan uralla. Aarnio julkaisi 1969 teoksen 

Kysymyksiä testamenttioikeuden alalta. Se oli kiinnostava yhdistelmä analyyttistä lain-

oppia ja tavallisen kielen filosofiaa. Urpo Kankaan mukaan Aarnio oli löytänyt Witt-

99 Rinne 2011, 218-219. Makkonen 1981, passim.
100 Tolonen 2011, 563-564; Makkonen 1981, passim.
101 Ibidem.
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gensteininsa. Kun silloinen oikeustiede ei tarjonnut vastauksia kysymykseen mitä oi-

keus on, Aarnio lähti etsimään vastausta filosofiasta ja yhteiskuntatieteistä.102

Nuori radikaali sukupolvi ei suinkaan ollut projektissaan yksimielinen. Aarnio sai en-

simmäiset ja kiihkeimmät vastustajansa ikäpolvestaan, Erikssonista ja Kivivuoresta.  

Eriksson oli arvostellut Aarniota juuri argumentaatioteoreettisista lähtökohdista, mistä  

Aarnio myös otti oppia. Aarnio myöntääkin muistelmissaan, ettei vielä tuolloin oivalta -

nut oikeudellisen argumentaation merkitystä, jossa Eriksson oli jo pitkällä, vaikka po -

liittisesti he pysyivät eri leireissä. Pahasanaiseksi taistelu kehkeytyi kuitenkin Aarnion ja  

Kivivuoren välillä, sillä Aarnio teilasi Kivivuoren teesit oikeustieteen yhteiskuntatieteel -

listämisestä. Kivivuori soimasi Aarniota epäpoliittiseksi. Kiista johti vuosien mykkä -

kouluun. Urpo Kankaan mukaan näistä kiistoista oli vain hyötyä ja ne vaikuttivat mer -

kittävästi kaikkien kolmen ajatteluun, ei vähiten Aarnion.103

1.5.4  Aarnion uusi suunta

Teoksessa Mitä lainoppi on? (1978) on nähtävillä kaikki Aarnion myöhemmin huip-

puunsa hioutuneen teorian aihiot. Aarnio uhraa paljon aikaa edelleen sen seikan peruste -

lemiseen, onko lainoppi tieteellistä, mikä johtuu vallinneesta kiistelystä. Erikssonin ja  

Kivivuoren kanssa käydyn keskustelun vuoksi hän linjaa teoksessaan tähän oman vas-

tauksensa, mutta pehmentää sen kysymykseksi tieteellisyyden määrittelystä.

Positivistinen tieteenfilosofia, jonka mukaan arvot ja normit on suljettava tieteellisen  

tutkimuksen ulkopuolelle, rajaa myös lainopin selkeästi tieteen ulkopuolelle. Lainoppi  

on siitä näkökulmasta käytännön toimintaa, joka tulee rinnastaa pikemminkin tuomiois -

tuimissa harjoitettavaan päätöksentekoon kuin aitoon tutkimukseen. Aarnio kuitenkin  

haluaa pelastaa lainopin tieteellisyyden laventamalla tieteellisiksi myös lauseet, jotka  

tuottavat ei-positivistisen varmuuden.104

102 Kangas 1997, 126.
103 Kangas 1997, 127; Aarnio 2009, 275-277.
104 Aarnio 1978, 50, 58-59.
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Tehtäessä valinta eri tulkintavaihtoehtojen välillä joudutaan usein tekemään arvostuk-

senvarainen päätös tietyn tulkintavaihtoehdon hyväksi. Lainoppia kuitenkin harjoitetaan  

kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä ja sen vuoksi sitä ei voida panna päiviltä. Ei-positivis -

tinen varmuus on varmuutta, jonka varassa yhteiskuntakoneisto toimii ja jonka varaan  

yksityisten kansalaisten oikeusturva yhteiskunnassa rakentuu. Tieteellisen verifioitavuu-

den korvaakin Aarnion ajattelussa tiedon hankintatavan systemaattisuus ja lainopissa  

esitettyjen väitteiden kontrolloitavuus.105

Arvojen osalta Aarnio ottaa selkeän kannan. Arvo ei ole objektiivinen ominaisuus, eikä  

arvoja ole mahdollista johtaa objektiivisista seikoista esimerkiksi ihmisen biologisista  

tarpeista. Se seikka, että ravinto on ihmiselle välttämätöntä hengissä säilymisen kannal -

ta on eri asia kuin todeta, että kaikille ihmisille on turvattava riittävä ravinto. Ei voida  

yleisesti väittää, että jokin on objektiivisesti hyvä ja toinen huono, koska se ei ole objek -

tiivisesti kontrolloitavissa.106

Arvostukset ovat siten relatiivisia asioita. Tästä ei seuraa kuitenkaan subjektiivisten ar -

vostusten kaaosta. Jälleen kerran Aarnio vetoaa siihen miten asiat ovat yhteiskunnassa.  

Tosiasiassa yhteiskunnassa on huomattavan yhdensuuntaisia, laajalti hyväksyttyjä ja hi -

taasti muuttuvia arvostuksia, joiden varassa yhteiskunta toimii. Arvostuksia voidaan täl -

laisessa yhteiset arvot omaavassa auditoriossa perustella, mikä tekee mahdolliseksi ra-

tionaalisen keskustelun arvoista ja tätä perustelua voidaan julkisesti kontrolloida. Viime-

kätiset perustelutkaan eivät ole täysin ilmassa, vaan kiinni siinä maailmankuvassa, joka  

arvostusten esittäjällä on.107

Tietyn perustavaa laatua olevan arvosysteemin sisällä rationaalinen argumentointi on 

mahdollinen. Lainopin kiistat johtuvat usein puutteellisesta käsitteiden ja käytettyjen  

väitteiden analysoinnista. Kuitenkin jos mielipide-erot palautuvat yhteisten merkitysten  

tulkintojen tasolle, on riita sovittamaton. Tällä Aarnio haluaa sanoa, ettei lainoppia ole  

105 Ibidem.
106 Aarnio 1978,176-177
107Aarnio 1978, 177-180.
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syytä käsittää suureksi keskenään ristiriidassa olevien käsitysten pirstoutuneeksi jou-

koksi, joita ei voida järkevästi perustella ja sovittaa yhteen. Tulkintaväittämän totuuden  

kriteeri on ideaalisessa keskustelutilanteessa saavutettava yksimielisyys eli konsensus.  

Perustelulauseiden koherenssi auditorion odotuksia vastaavalla tavalla tuottaa ei-positii -

visen varmuuden, joka on muodoltaan eräänlaista pehmeää logiikkaa.108

Aarnio ajautuu vallitsevan mielipiteen puolustamiseen, joka koostuu hyväksytyistä ar -

gumenteista ja hyväksytystä yhteisen merkityksen tulkinnasta. Hyväksytyt argumentit  

voidaan aina kuitenkin osoittaa kestämättömiksi ja voidaan myös osoittaa että argumen -

taatioerot ovat näennäisiä. Vallitseva käsitys on mahdollista kumota myös silloin, kun  

yhteisen merkityksen tulkinta muuttuu. Tämä on kuitenkin hyvin pitkä ja hidas prosessi,  

eikä lainoppi vaikuta siihen, vaan päinvastoin yhteiskunnan muutosprosessi vaikuttaa  

lainoppiin.109

1.6  Käsityksen oikeudesta oli muututtava yhteiskunnan mukana

Muutos käsitelainopista analyyttiseen koulukuntaan ja lopulta senkin väistymiseen kier -

tyy muutaman samankaltaisen seikan ympärille ja tätä muutosta selittävät yhteiskunnas -

sa tapahtuneet muutokset. Ensinnäkin on kysymys siitä, että oikeus on vallan väline.  

Toiseksi kuka tätä valtaa käyttää ja kolmanneksi mihin vallankäyttö on sidottu. 110

Luonnonoikeudessa, käsitelainopissa ja analyyttisessa oikeuspositivismissa sitouduttiin  

suljetun systeemin ideaan ja loogis-deduktiivisuuteen. Luonnonoikeudellisessa ajatte-

lussa jumala on säätänyt tietyt periaatteet, joita ihminen ei lainsäädäntötoimillaan voi  

ylittää ja tuomari on tähän myös tiukasti sidottu. Samalla tavoin käsitelainoppi sisältää  

samat elementit. Se hyväksyi oikeuspositivismin, mutta sitoi sen systeemiajatukseen,  

jolloin lainsäätäjä ei pystynyt ylittämään historiallisesti muodostunutta kansan henkeä 

tai toisin sanoen orgaanista yhteyttä tähän pitkän ajan kuluessa syntyneeseen kansan oi-

108 Aarnio 1978, 189-190, 193.
109 Aarnio 1978, 195-196.
110 Selityssuhde ei ole tietenkään yksioikoinen. ks. Aarnio 1989, 15-17.
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keuskäsitykseen. Ajattelutapa oli konservatiivinen. Myös tuomarin tulkintavalta oli si -

dottu tähän systeemiin.

Analyyttinen oikeuspositivismikaan ei tätä sidonnaisuutta murtanut, se vain pyrki käsi-

teanalyysilla hävittämään metafyysiset entiteetit, joista oli tehty liian pitkälle meneviä  

johtopäätöksiä. Tuomari ja oikeusoppinut oli edelleen tiukasti sidottu lakiin, jonka oli  

säätänyt suvereeni. Kelsenin moraalista ja yhteiskuntatodellisuudesta puhdistettu oi -

keusoppi oli tämän suunnan tiennäyttäjä ja malliesimerkki. Käsitehajottelu toi kuitenkin  

liikkumavaraa toisen maailmansodan jälkeiseen sosiaalidemokraattiseen lainsäädäntö-

työhön.

Montesquieun vallanjako-oppi joutui koville 1960-luvun suomalaisessa oikeusajattelus-

sa. Lainsäädäntövaltaa vaadittiin siirrettäväksi tuomiovallan alueelle ja toisaalta koettiin  

se välttämättömäksi edellytykseksi oikeaan ratkaisun pyrittäessä. Tuomarin ja yleisem-

mällä tasolla oikeusoppineen oli avoimesti tehtävä poliittisia arvovalintoja, jotta oikeu -

denjakaminen ja säännösten tulkinta olisi muutakin kuin verhottua vallankäyttöä. Tosi -

asiassahan esimerkiksi käsitelainoppi toteutti omaa valtaprojektiaan lainsäädännön laa-

hatessa pahasti jäljessä, kuitenkin verhottuna tiukkaan systeemiajatteluun ja legalismiin.  

Suomessa Brusiinin ja Makkosen ajattelu vei oikeustieteen uudelle alueelle, arvojen  

mukaan ottamiseen ratkaisutoiminnassa, jota Aarnio lähti kehittämään.

Tolonen selittää ajattelun uusia tuulia kansainvälisen politiikan muutoksella ja tämä eit -

tämättä pitää paikkansa. 1970-luvun puolivaiheilla kylmän sodan jännitteet lievenivät  

huomattavasti. Ilmapiiri vapautui sellaiselle keskustelulle, jossa voitiin punnita erilaisia  

arvostusperusteita pelkäämättä valtapoliittisia seuraamuksia. Tolonen on tulkinnut suo-

mettumisen myös niin, että Suomessa pyrittiin ylittämään vastakkainasettelu kahden po -

liittisen ideologian välillä. Liberaalidemokratia ja sosialismi eivät olleet toisensa pois -

sulkevia.111 Samalla tavoin Dessau näkee suomalaisen yhteiskunnan siirtymän autoritaa-

risesta konsensushakuisuuteen syynä Aarnion teorian ominaispiirteille. Dessau viittaa  

Kekkosen autoritaarisen valtakauden päättymiseen ja konsensuspolitiikan vahvistumi-

111 Tolonen 2011, 569; Tolonen 1983, 277-278.
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seen.112

Aarnion toiminnasta voidaan vetää johtopäätös, että hän hyväksyi kansainväliseen kes-

kusteluun myös sosialistiset maat. Aarniolla oli yhteyksiä Neuvostoliiton eri sosialisti-

siin tasavaltoihin esimerkiksi Azerbaidzhaniin sekä muihin Neuvostoliiton vaikutuspii -

rin maihin kuten Puolaan. Hän oli yhteyksissä myös Etelä-Amerikan oikeistolaisten so-

tilasjunttien alaisuudessa olleisiin kollegoihin muun muassa Argentiinassa. Otto Brusiin  

oli ollut ensimmäinen suomalainen kansainvälinen oikeusteoreetikko. Brusiin ja filosofi  

Georg Henrik von Wright avasivat tietä myös Aarniolle, joka alkoi toimia avoimin mie -

lin oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmanjärjestössä.113

112 Dessau 2008, 212-213. Dessaun selitys on varsin yleinen, mutta kuvaa lähinnä suurta linjaa.
113 Aarnio 2009, 9; Aarnio 2014, 188-189.
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2  OIKEUDELLISEN RATKAISUN TEORIA

Aarnio esitti täydellisessä muodossa oikeudellisen ratkaisun teoriansa teoksessa Lain-

tulkinnan teoria (1989).114 Juha-Pekka Rentto on todennut jo 1991, että Aarnion teoria 

on saavuttanut kuhnilaisen normaalitieteen aseman ja siinä asemassa se eittämättä on ol -

lut ja on monin osin vieläkin. Renton käyttämä sana hegemoninen asema kuvaa tilannet -

ta hyvin.115 Nykylakimiehen näkökulmasta teorian asema on jo niin itsestään selvä, että  

on hankala hahmottaa siinä muuta kuin nykyisin pitkälti selviöinä hyväksyttyjä ele-

menttejä, vaikka aikanaan se oli hyvin kiistanalainen teoria. Valaisevana esimerkkinä  

kuitenkin vielä 1980-luvulla vallinneesta ilmapiiristä käyköön paljon puhuva Aarnion  

artikkelin nimi vuodelta 1987: Pitäisikö tuomiot perustellakin? Auktoriteettiaan vaali-

nut tuomarikunta ei helpolla taipunut perustelemaan tuomioitaan argumentaatioteorian  

vaatimalla tavalla. Rentto pitääkin tätä perusteluvastuun puolesta taistelua merkittävim-

pänä teorian saavutuksena.116

Tuomarikunnan pääajattelutapa oli edelleen suljetun systeemin idean mukainen. Tuo-

mioistuin toteutti vain lainsäätäjän tahtoa. Lainsäädännön valmistelumateriaalia tutki -

malla tämä lainsäätäjän tahto oli löydettävissä ja mekaanisesti sovellettavissa kussakin  

yksittäistapauksessa. Aarnion ajattelutapa oli toinen, laki selkänojanaan, mutta avoimes-

ti argumentoiden perusteltu ja myös arvonäkökohdat huomioon ottaen ratkaisu saattoi  

täyttää oikeudelliselta ratkaisulta edellytettävät tunnusmerkit.

2.1  Teorian pääkohdat

Aarnion johdatus ajatteluunsa voidaan tiivistää seuraavalla tavalla. Hyvin usein sääntö -

jen noudattaminen on sosiaalistumisprosessin tulosta. Noudatamme sääntöjä kyselemät -

114 Aarnio itse on viitannut pääteoksenaan ja ajattelunsa synteesinä myös teokseen Reason and Authority 
1997. Aarnio & Tolonen 1998, 182.

115 Rentto 1991, 488. Rentto (1959–) on suomalainen oikeustieteen tohtori. Renton itsensä kohdalla on 
nähtävissä ainakin toistaiseksi marginaaliin ajautuminen ja tyytyminen vain dosentuureihin.

116 Rentto 1991, 489. Tuomion perusteleminen asianmukaisesti, niin että oikeudellisen päättelyn kulku ja 
näyttöratkaisun perusteet olisivat näkyvissä, ei ole vieläkään silti mikään selviö etenkään käräjä- ja 
hovioikeuksissa.
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tä niiden mielekkyyttä tai miettimättä kumpi olisi edullisempaa, rikkoa sääntöä vai nou -

dattaa sitä. Kuitenkin varsin usein ei ole varmuutta siitä, mitä sääntöä tietyssä tilantees-

sa on noudatettava. Säännöt ilmaistaan kielen avulla ja kieli jättää harkinnanvaraa. Oi -

keusjärjestystä ei voi laatia niin täydelliseksi, että se antaisi välittömästi ratkaisun kaik-

kiin esiin nouseviin tilanteisiin. Säännöksille on kuitenkin annettava epätietoisuudesta  

huolimatta jokin sisältö, jotta yhteiskunta ei ajautuisi kaaokseen.117

Niin viranomainen kuin oikeusoppinutkin joutuu tasapainoilemaan kahden tavoitteen 

kanssa. Toisaalta olisi kunnioitettava ennustettavan tulkinnan vakautta ja toisaalta tulisi  

kyetä ottamaan huomioon olosuhteiden vaatima joustavuus, jotta oikeus ei muodostuisi  

yhteiskuntakehityksen jarruksi. Oikeusvaltioajattelu painottaa ennustettavuutta ja oikeu -

denmukaisuusajattelu kohtuutta ja muuttuneiden olosuhteiden huomioimista. Tätä jänni -

tettä ei raskasliikkeinen lainsäädäntökoneisto pysty koskaan purkamaan ja asia on rat -

kaistava säännösten tulkinnalla. Lain soveltaminen on siten oikeutta luovaa toimintaa.  

Oikeudellista ratkaisua ei voi kuitenkaan tehdä koskaan täysin laista piittaamatta, vaan  

se on tasapainoilua lain kirjaimen ja muiden asiaan vaikuttavien perusteiden välillä. Voi -

daan puhua legalistisen ja anti-legalistisen asenteen yhteensovittamisesta siten, että oi -

keusjärjestykseen eri suunnilta tulevat odotukset voidaan tyydyttää mahdollisimman hy -

vin.118

Aarnion vastaus oikeuden ontologian ongelmaan ja oikeuden tutkimisen ehtoihin on ly-

hyesti seuraavanlainen. Yhteinen kieli muodostaa yhteiskunnalliset instituutiot ja käy-

tännöt. Esimerkiksi sopimusneuvotteluiden normit eivät ole pelkästään neuvottelijoiden 

mielissä, vaan ne ovat itse näissä käytännöissä olevia asioita. Oikeudellisia tosiasioita  

pohdittaessa avainasemassa on, mikä merkitys kullakin asialla meille on. Yhteiskunta  

on olemassa meille merkitysten kautta. Merkitysten selvittäminen on tulkintaa ja se joh -

taa onnistuessaan ymmärtämiseen. Lainopin harjoittaja on episteemisesti sidottu samoi -

hin oikeuslähteisiin ja päättelyperiaatteisiin kuin tuomari. Argumenttien sisältö on tietyl -

lä tavalla rajattu ja niiden keskinäinen suhde on samaa tyyppiä kuin tuomioiden peruste -

117 Aarnio 1989, 18.
118 Aarnio 1989, 18-21.
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luissa.119

Oikeusnormin voimassaolon ongelmaan Aarnion vastaus on maltillisen relativismin  

omaksuminen. Voimassaolo on sekä muodollista pätevyyttä, tehokkuutta että hyväksyt-

tävyyttä, mikään niistä ei ole ehdottomasti etusijalla. Muodollinen voimassaolo on nor-

maalisti tehokkuuden ja hyväksyttävyyden käsitteellinen ehto. Tehokkuus puolestaan on 

yksi mutta vain yksi hyväksyttävyyden kriteeri. Kaikki mikä on yleisesti hyväksyttyä, ei  

ole kuitenkaan automaattisesti oikein. Siten Aarnio esittää, että oikeusideologiamme  

mukaista on rakentaa voimassaolon käsite rationaalisen hyväksyttävyyden varaan.120

Voimassaolevaa on sellainen oikeus, joka tulisi yleisesti hyväksytyksi, jos asioita tarkas-

teltaisiin rationaalisesti. Voimassaolo on jotakin sellaista, mitä itse kukin odotamme ra -

tionaalisesti toimivalta ja arvoperustaltaan hyväksyttävältä yhteiskunnalta. Kyseessä on  

ideaali, eri asia on, että yhteiskuntaelämä on useimmiten täynnä epäjohdonmukaisuuk-

sia, salailuja ja suostutteluja. Tavoittelemme Aarnion mukaan kuitenkin jotain parem -

paa, jotakin jota voidaan kutsua legitiimiksi oikeusjärjestykseksi. Oikeus ei ole siten 

moraalista ja yhteiskunnan tosiasioista puhdistettu itseriittoinen normijärjestelmä, vaan  

monimutkainen kudos, jossa oikeus ja moraali lomittuvat. Normin on saatava moraalista 

kaikupohjaa oikeusyhteisössä muodostuakseen todelliseksi oikeusnormiksi.121

Monitulkintaisissa ja ristiriitaisissa tulkintatilanteissa sekä aukkotapauksissa oikeustie -

teeltä odotetaan oikeaa vastausta. Sen vuoksi tutkijan on valittava eri vaihtoehtojen vä -

liltä ja perusteltava, miksi juuri tämä vaihtoehto on suositeltava. Usein tämä valinta pe -

rustuu myös arvostuksille. Jos tämä arvostukset mukaan ottava käytännölliseen tiedon -

intressiin perustuva toiminta tulkitaan epätieteelliseksi, kuten esimerkiksi oikeusrealis -

min äärimuodot tekivät, ja jätetään teoreettisesti heitteille, juuri silloin suosituksiaan  

esittelevä oikeustiede saattaa muodostua kontrolloimattomaksi uhaksi yhteiskuntakehi -

tykselle.122

119 Aarnio 1989, 46, 57.
120 Aarnio 1989, 96-98.
121 Aarnio 1989, 97-100.
122 Aarnio 1989, 163-165.
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Yksilö odottaa valtion oikeussuojakoneistolta turvaa sekä toisten yksilöiden että valtion  

taholta uhkaavia oikeudenloukkauksia vastaan. Kysymys on oikeusvaltioideologiaan 

kuuluvasta perustellusta oikeusturvavaatimuksesta. Jos yhteiskunnassa vallitsee horju-

maton auktoriteettiusko, voidaan ratkaisu perustella viittaamalla siihen, että ratkaisun on  

antanut tuomioistuin. Moderni jälkiteollinen yhteiskunta ei enää kunnioita auktoriteette-

ja. Ratkaisua on voitava kontrolloida julkisesti. Vasta perustelu tyydyttää oikeusturva -

vaatimuksen. Tuomio on sitä hyväksyttävämpi, mitä paremmin se on argumentoitu. Ta-

sapainoinen yhteiskuntakehitys syntyy lainkäytössä ainoastaan luottamuksesta tuomio-

istuimiin. Oikeusharkinnan on oltava rationaalista ja ratkaisun on oltava lisäksi hyväk-

syttävä eli sisällöllisesti kohtuullinen.123

Aarnio väittää, että oikeusturvaodotus kuuluu osana siihen oikeuskulttuuriin, jonka pii -

rissä elämme. Se on osana ajattelussamme ja kielessämme. Kulttuurin sisään rakentu-

nutta oikeustraditiota ei voi suoraan testata empiirisesti. Oikeusturvaodotus testautuu si -

ten, ettei se ole ristiriidassa kielenkäyttömme ja kulttuurimme kanssa. Koska oikeustur -

vaodotus on kulttuurin osatekijä, se on ajallisesti ja paikallisesti määräytynyt. Esimer-

kiksi suomalainen ymmärtää oikeusturvansa oman oikeuskulttuurinsa ominaispiirteiden  

kautta. Samalla tavoin oikeudellisen ratkaisun teoriallaan Aarnio haluaa rekonstruoida  

sellaisen optimaalisen justifioinnin eli perustelun idean, joka on jo olemassa tavoitteis -

samme ja kätkeytyy kieleemme ja oikeuskulttuuriimme.124

Hyvä juridinen tulkinta on sellainen, jossa tulkitsija alistaa perusteensa julkiseen kont -

rolliin ja tulkinnan kestävyys arvioidaan näiden perusteiden nojalla. Oikeudellinen har -

kinta ei ole puhtaasti looginen operaatio, eikä se noudata myöskään induktion vaatimuk -

sia. Tulkinnassa on turvauduttava käytännölliseen päättelyyn, jonka voima on eri perus-

teiden koherenttisuudessa.125

Vaikka Aarnio hyväksyy Jürgen Habermasin muotoilemat kommunikatiivisen toiminnan 

123 Aarnio 1989, 181-188.
124 Aarnio 1989, 188-189, 191-192.
125 Aarnio 1989, 192, 196, 199.
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rationaalisuusehdot välttämättömäksi osaksi hyvää perustelua, hän kuitenkin kiistää,  

että praktisessa keskustelussa voidaan aina saavuttaa yksimielisyys normin pätevyydes -

tä. Rationaaliset perustelut ovat vain osoittaneet missä erimielisyys piilee, sitä kuiten-

kaan poistamatta. Ei ole olemassa objektiivista kriteeriä tai viimeistä perustetta, jonka  

nojalla voidaan väittää, että jokin tulkintaehdotuksista on muita paremmin perusteltu. 126

Kiperissä tulkintatilanteissa harkintaan liittyy arvostelmia. Arvostukset vaihtelevat kui -

tenkin ajan, paikan ja lausujan mukaan. Aarnion mukaan myös arvostuksia on mahdol -

lista perustella sillä tavoin, että voidaan puhua argumentoinnin rationaalisuudesta. Tämä  

onnistuu tietyn arvosysteemin sisällä, eivätkä arvosysteemit ole mielivaltaisia. Aarnio  

viittaa tässä yhteydessä Wittgensteinin käyttämään elämänmuodon käsitteeseen. Arvo-

systeemit ovat kiinni elämässämme eli ne ovat yhteydessä elämänkäytäntöihimme. Yk-

silö voi olla arvoista mitä mieltä tahansa, mutta jos yksilö haluaa osallistua sosiaaliseen 

kanssakäymiseen ja kommunikaatioon, hän ei voi toimia miten tahansa. Arvojärjestel -

mien relatiivisuus lavenee siten eri elämänmuotojen tasolle.127

Eri elämänmuotojen kesken vallitsee perheyhtäläinen suhde. Riittävän perheyhtäläisyy-

den vallitessa on mahdollista saavuttaa konsensus eli reilu kompromissi arvostelmien  

kriteereistä. Kompromissi perustuu hyväksyntään, joka ei kuitenkaan nojaudu rationaa-

lisiin perusteisiin. Elämänmuotojen välinen kuilu voi olla myös niin ylittämätön, ettei  

arvopohjaisia kannanottoja ole mahdollista molemmin puolin hyväksyä. Yhtä ainoaa oi -

keaa ratkaisua ei ole olemassa, eikä sitä siten voi löytääkään. Aarnio kuitenkin jatkaa  

vielä eteenpäin ja toteaa, että yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaisesti voidaan saavuttaa  

sellainen tulkintakannanotto, jolla on tukenaan suurin rationaalinen konsensus.128

Aarnio käyttää ideaalisen ja partiaalisen auditorion käsitettä kuvatakseen tällaista kult -

tuurisidonnaista elämänmuotoa, jossa normi on yhteisön jäsenten enemmistön rationaa-

lisesti hyväksyttävissä.129 Tällöin normi on voimassa sanotussa partiaalisessa ideaaliau-

126 Aarnio 1989, 210-211.
127 Aarnio 1989, 270-275.
128 Aarnio 1989, 275-284.
129 Ideaalinen viittaa siihen, että kaikki ovat samanarvoisessa asemassa. Partiaalisen auditorion jäsenet 

ovat osallisia yhteisiin arvoihin, eli se on arvo- ja elämänmuotosidonnainen. Aarnio 1989, 282-283.
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ditoriossa. Näiden monimutkaisten elementtien käsittelemisen jälkeen Aarnio esittää 

teesinsä regulatiiviseksi nimittämänsä periaatteen muodossa. Tulkintakannanottoja esit -

tävän lainopin ja lainkäytön tulee pyrkiä tuloksiin, jotka voisivat saavuttaa enemmistön  

tuen rationaalisesti harkitsevassa oikeusyhteisössä. Sellainen tulkinta tyydyttää maksi-

maalisesti yhteiskunnassa olevan oikeusturvaodotuksen ja on legitiimi tuossa yhteisös -

sä. Yhteisten asioidemme järkevän hoitamisen kannalta on riittävää, että saavutetaan 

edustava konsensus oikeusjärjestelmän perustana olevasta arvojärjestelmästä. Se on län-

simaisen demokratiakäsityksenkin ydin. Oikeudellinen tulkinta kytketään näin syvästi  

kiinni yhteiskunnallisiin mekanismeihin.130

2.2  Teorian analyysia

Rentto on analysoinut Aarnion teorian filosofis-yhteiskunnallisia lähtökohtia.131 Aarnion 

teoria muodostaa kokonaisuuden, jonka osat ovat filosofisia, moraalisia ja poliittisia.  

Nämä osat ovat teorian mielekkyyden edellytyksiä. Monet näistä perusasettamuksista  

ovat Aarnion itsensä tiedostamia, mutta osa on luettavissa vain teorian rivien välistä.  

Renton mukaan teorian historiallinen konteksti on kahtalainen. Suomalaisen ja euroop-

palaisen oikeusajattelun kehitys filosofian virtauksia vasten on niistä ensimmäinen. Toi -

nen konteksti on Aarnion oma filosofinen kehityshistoria.132

Aarnion teorian kulmakivi on oikeuden yhteiskunnallinen tehtävä, jonka avaimena on  

oikeusturvan käsite. Teoria asemoituu siten oikeuspositivistisen oikeusvaltioajattelun 

piiriin. Toinen kulmakivi on nonkognitivistinen arvorelativismi eli sen mukainen moraa-

liteoria, joka on yhteydessä Aarnion omaksumaan ontologiaan.133

130 Aarnio 1989, 283-287.
131 Rentto on aristoteelisen luonnonoikeuden kannattaja ja siten Aarnion kovaäänisimpiä nykyvastusta-

jia. Tämä otetaan analyysissa huomioon.
132 Rentto 1991, 489-491.
133 Rentto 1991, 491-492, 494.
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2.2.1  Oikeus on olemassa konventionalistisena entiteettinä

Ontologia on oppi olevasta ja olemisesta. Juusto on juustonreiän olemassaolon edelly-

tys, mutta reikä ei ole juustoa.134 Aarnion ontologia on konventionalistinen ja normi on 

olemassa merkitysten kautta yhteiskunnan jäsenille. Renttokin on oivaltanut, että Aarnio  

on loogisen positivismin perillinen ja sen vuoksi peilaa ajatuksiaan sen ajan käsityk-

siin.135 Aarnio haluaa pysyä tiukasti erossa tämä tausta huomioiden kaikenlaisista meta -

fyysisistä entiteeteistä. Toisaalta Aarnio on tullut Alf Rossin teorioita miettiessään siihen  

johtopäätökseen, että oikeutta ei tarvitse palauttaa mihinkään tuomioistuinkäyttäytymi -

seen tai muuhunkaan fysikaaliseen maailmaan. Sen vuoksi Aarnio on omaksunut oman-

laisensa käsityksen todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Tähän hän on saanut run-

saasti eväitä ontologiaa koskevasta filosofisesta kehityksestä.136

Lagerspetz on kuvannut hyvin Aarnionkin tavoittelemaa olemassaoloa. Laki, kieli ja  

raha eivät perustu konventionalismissa nimenomaisiin sopimuksiin, vaan jaettuihin käy-

täntöihin, jotka ovat kehittyneet vähitellen jonkinlaisessa kulttuurisessa evoluutiopro -

sessissa.137 Tietynlainen sosiaalinen seikka on olemassa yhteisössä, jos relevantin yhtei -

sön jäsenillä on asenne, jonka mukaan seikka on olemassa, jäsenet uskovat että muilla 

on tämä asenne, ja tämä asenne on ainakin osittainen peruste yhteisön jäsenille tehdä te-

koja, jotka ovat ymmärrettäviä, koska asenne vallitsee.138

Aarnio kirjoittaa ontologiasta seuraavasti:

Eerik Lagerspetzin edustama konventionalismi näyttäisi tarjoavan 
edellisiä uskottavamman ratkaisun ontologian pulmaan. Lagerspet-
zin mielestä ratkaisevaa on se, mitä tiettyyn yhteisöön kuuluvat 
yksilöt yhteisesti uskovat maailmasta.139

134 Lagerspetz 2009, 188. Käsitän tämän niin, että reikä kuvaa oikeutta.
135 Rentto 1991, 497-498. Rentto käyttää vihjailevaa ilmaisua lehtolapsi kärjekkäässä kirjoituksessaan.
136 Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että kysymys on käsitykseni mukaan tieteenfilosofisesta kar-

keasta ontologiasta. Vielä eritellymmästä ontologiasta pelkkänä metafysiikkana tässä ei ole kysymys. 
ks. Juti 2001, sivulta 144.

137 Evoluutioon ei liity edistystä. Käytäntöjemme evoluutio on paremmuutta vain jossakin tilanteessa, 
joka voi aina muuttua. Lagerspetz 2009, 195.

138 Lagerspetz 2009, 191, 195; Aarnio 2006, 190-192.
139 Aarnio 2006, 190.
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Alun perin Aarnio itsekin myöntää olleensa 1980-luvun puoliväliin asti ontologinen no-

minalisti russellilais-wittgensteinilaisessa hengessä. Näiden ajattelijoiden ajatuksiin  

pohjaten Aarnion käsitys oli, että ei ole olemassa sellaista todellisuutta, jonne normin  

voisi perustellusti sanoa kuuluvan. Sama perusta leimasi myös Alf Rossin ajattelua. Aar-

niolle riitti pitkään ontologian tason jääminen selvittämättä ja kysymyksen kääntäminen  

siihen, miten oikeuden voimassaolo tuli ratkaista, joka vastasi tuolloin hänen mielestään 

myös kysymykseen olemassaolosta riittävällä tavalla.140

Aarnion ajattelua leimaa yksinkertainen kaava. Hän on alituiseen pohtinut oikeuden ole-

massaolon ongelmaa ja samalla seurannut filosofian kehitystä. Ontologinen kysymys ei  

ole jättänyt häntä rauhaan, vaikka hän on pyrkinyt sitä työntämään syrjään. Filosofisen 

ajattelun pohjana on kuitenkin ollut koko ajan ja loppuun asti Wittgensteinin ajattelu,  

toki jatkuvasti uudelleen tulkittuna. Wittgensteinin keskeinen väittämä teoksessa Lo-

gisch-philosophische Abhandlung (1921) oli, että moraaliväitteet eivät esitä asiantilaa ja  

kuuluvat tosiasioiden maailman ulkopuolelle. Teoksessa Über Gewißheit (1969) Witt-

genstein esitti asian ratkaisevasti pehmeämmin: ”Maailmankuvani minulla ei ole siksi,  

että olen vakuuttunut sen paikkansapitävyydestä. Se on peritty tausta, jolla teen eron to -

den ja epätoden välillä”.141

Myöhäiswittgensteinilaiseen traditioon luettu John Searle kehitti sosiaalisen todellisuu-

den konstruktionsa pitkälti Wittgensteiniin pohjautuen. Sovellutuksia tästä oikeuden on -

tologiaan ovat erityisesti Suomessa kehittäneet Markku Helin ja Eerik Lagerspetz. Ky-

symys on institutionaalisen oikeusteorian nimellä kulkevasta ajattelutavasta. Institutio -

naaliset tosiseikat koostuvat raa'an faktan ja sen institutionalisoivan normin yhdistel-

mästä. Puupala on kuningas -niminen shakkinappula vasta sääntöjen vaikutuksesta. Aar-

nio kertoo itse, että vasta Lagerspetzin ajatukset saivat hänet hahmottamaan, mitä hän 

on itsekin tavoitellut. Ontologinen konventionalismi vastaa siten Aarniolle tyydyttävästi  

ja riittävästi kysymykseen missä mielessä jokin moraalin, uskonnon tai tavan normi on  

140 Aarnio 2006, 185, 192; Aarnio 2014, 150-151. ks. aiemmasta nominalismista Aarnio 1967, 25-26.
141 Pietarinen & Poutanen 2005, 49-50; Aarnio 2006, 19. Tulkitsen niin, että Aarniolle Wittgenstein ei ja-

kaantunut varhais- ja myöhäiskauteen. Ne oli mahdollista tulkita yhtenäisesti. Teoksen Über Gewiß-
heit on toimittanut postuumisti Georg Henrik von Wright.
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olemassa.142

Aarnio muotoilee asian seuraavasti:

Kysymys on rationaalisesta sitoutumisesta yhteiseen toimintaan, 
jolloin olennaista on se, että voimassaoloa koskeva väitekin palau-
tuu uskomukseksi siitä, mitä pitäisi rationaalisesti hyväksyä yhtei-
seksi toiminnaksi.143

Tulkitsen kuitenkin niin, että Aarnio ei vieläkään halua tai uskalla todeta Lagerspetzin  

tavoin, että oikeus on todellakin objektina olemassa144 – Aarnio on siten oman ajattelun-

sa historian pauloissa. Aarnion mukaan me elämme uskomusjärjestelmän varassa ja toi -

mimme ikään kuin olisi olemassa ontologinen todellisuus. Aarnio kertoo, ettei hänen us -

konsa riitä pidemmälle, eikä hän omien mahdollisuuksiensa rajoissa pysty menemään 

pidemmälle.145

Aarnio turvautuu jälleen hänelle läheiseen Wittgensteiniin ja toteaa, että konventionaali -

set sitoumukset ovat sukua tavalle, jolla Wittgenstein ymmärsi kielen, totuuden, var -

muuden ja erityisesti elämänmuodon. Elämänmuotoa on mahdotonta sanoa, sen voi vain  

näyttää. Ontologisen perusratkaisun selkeytymisestä oli kuitenkin hyötyä. Aarnio ym-

märsi, että oikeusnormin voimassaolo on kuitenkin vasta tästä ontologisesta perusratkai -

susta seuraava asia – ei sama asia. On erotettava samaan ontologiseen luokkaan kuulu-

vat oikeus ja ei-oikeus; voimassaoleva oikeus ja esimerkiksi moraalikoodisto.146

Renton kritiikki Aarnion oikeuden ontologiattomuudesta ei kuitenkaan mene ohi maalis -

ta. Aarniolla ei ole edelleenkään vain yhtä maailmaa, vaan monta maailmaa. Tämä on  

käsitykseni mukaan ymmärrettävä lopulta siten, että Aarnio ei halua antaa idealistisille  

realisteille mahdollisuutta väittää, että totuus oikeudesta on julistuksenomaisesti selvi -

tettävissä, koska se on olemassa yhdessä ja samassa pysyvässä maailmassa fyysisen to-

dellisuuden kanssa. Rentto edustaa aristoteelista luonnonoikeusajattelua, joka perustuu 

142 Aarnio 2006, 187-188.
143 Aarnio 2006, 195.
144 Lagerspetz 2009, 188. Lagerspetz pitää tätä lähtökohtaa kaikille muille kuin filosofeille itsestäänsel-

vyytenä.
145 Aarnio 2014, 152-153.
146 Aarnio 2006, 190-192; Aarnio 2014, 152-154.
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idealistisia sävyjä omaavaan klassiseen realismiin, jonka mukaan on olemassa vain yksi  

maailma ja normit ovat malleja siitä, mikä on hyvää ja miten se saavutetaan. Tällaiseen  

metafysiikkaan Aarnio ei halua sitoutua.147

Edellä siteeratusta kohdasta ja myöhemmin selostettavasta Habermasin ajattelua koske -

vasta kohdasta päättelen, että Aarniolle oikeus on jatkuvaa toimintaa. Oikeutta ei löyde -

tä jostain todellisuudesta. Se tehdään todellisuudeksi ajassa ja paikassa. Tämä selittänee 

koko ontologiaa koskevan hämäryyden ja ambivalenssin.

2.2.2  Käytännöllisellä päättelyllä saadaan tietoa

Ontologista perusratkaisua seuraa tieteessä kysymys, miten tästä todellisuuden osa-

alueestaan voidaan saada tietoa, miten sitä voidaan tutkia. Aarnion oikeuden epistemo -

logia eli tietoteoria on lujasti kiinni samassa maaperässä kuin hänen ontologiansakin.  

Tieteenfilosofisen positivismin kärjessä oli tuolloin Suomessa Georg Henrik von 

Wright. Lagerspetz uskaltaa linjata asian suorasukaisesti ja on väittämässään oikeassa.  

Von Wrightin vaikutus suomalaiseen oikeusteoriaan on ollut huomattava ainakin 1970-

luvulta lähtien. Aulis Aarnio on monessa suhteessa von Wrightin oppilas.148

Aarnio esitti edellä, että oikeudellisessa harkinnassa on turvauduttava käytännölliseen  

päättelyyn. Tämä aristoteelinen idea praktisista eli käytännöllisistä päättelyistä kulkee 

punaisena lankana läpi koko von Wrightin tuotannon 1960-luvulta alkaen. Praktinen 

päättely ja argumentaatiomalli sisältää seuraavat seikat. Todetaan tavoite tai päämäärä.  

Esitetään tavoite-keino -suhde. Näiden pohjalta tehdään johtopäätös, joka viittaa pää -

määrän saavuttamiseen johtavan teon suorittamiseen. Laki kuuluu käytännöllisen järjen  

alaan ja oikeustiede pyrkii kuvaamaan sitä. Laki on perusluonteeltaan teleologinen eli  

tavoitteellinen ja praktisen päättelyn mallit pyrkivät kuvaamaan tämän tavoitteellisuu -

den täsmällisen luonteen. Tämä tavoitteellisuuden korostaminen liittyy ihmiskuvaan,  

147 Rentto 1991, 498-500. Tässä ei ole siis kysymys oikeusrealismista vaan ontologisesta realismista, jo-
hon jopa idealismi voidaan ympätä. Näistä eri käyttötavoista ks. Juti 2001, 146.

148 Lagerspetz 2009, 105; Dessau 2008, 68-69. Georg Henrik von Wright oli puolestaan Wittgensteinin 
työtoveri ja seuraaja.
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jossa luonnonlait ja säännöt ovat alisteisia tavoitteellisuudelle.149

Aarnion maailmankuva on juuri tällainen. Hän hylkää sokean determinismin ja korostaa  

ihmisen kykyä toimia maailmassa ja tehdä valintoja. Aarnio lainaa von Wrightia ja to -

teaa, että ”Avoinna on aina mahdollisuus, että ihmiset kieltäytyvät siitä järjestyksestä,  

jonka alaisina he elävät, ja että he lyövät uudelleen lukkoon paikkansa tässä maailmas-

sa”.150

Von Wright puolustaa siis kahta tieteenfilosofista teesiä praktisella päättelyllään. Ihmis -

ten toiminnan tieteellisessä tarkastelussa on kyse pikemminkin ymmärtämisestä kuin se-

littämisestä. Tämä on ilmaus hermeneuttisen ihmistieteellisen tradition perusideasta.  

Toiseksi ymmärtäminen on yleisiin luonnonlakeihin perustuvan selittämisen aito vaihto -

ehto. Vaikka normatiiviset ilmaukset eivät ehkä ole sanan tiukassa mielessä tosia tai  

epätosia, niillä on toisinaan hyvin täsmällinen merkitys, joka voidaan analysoida. Nor-

mit voivat olla myös epäloogisia ja epärationaalisia tavoitteiden suhteen. 151

Von Wright nousi maailmanmaineeseen deonttisen eli normilogiikan kehittäjänä. 152 

Deonttinen logiikka näyttäisi tarjoavan mahdollisuuden tarkastella loogisesti oikeudelli -

sessa päättelyssä esitettyjä argumentteja. Menemättä enää tämän syvemmälle tällaisen 

logiikan mahdollisuuteen voidaan todeta, että Aarnio omaksui pehmeän logiikan käsit -

teen kuvaamaan rationaalisen päättelyprosessin kykyä tuottaa tietoa oikeudesta. Huo-

mion arvoista Aarnion ajattelun kannalta on von Wrightin teleologisuuden pluralisti-

suus. On mahdollista, että kaksi aidosti moraalista vaatimusta on kerta kaikkiaan ristirii -

dassa, jolloin niiden välinen konflikti on perusluonteeltaan traaginen. Tällöin oikeaa toi-

mintatapaa ei ole.153

Aarnio kirjoittaa pehmeästä logiikasta seuraavasti:

Totuus ei ole vastaavuutta sanan ankarassa mielessä, vaan ennem-

149 Lagerspetz 2009, 106-107.
150 Aarnio 1986, 60-62.
151 Lagerspetz 2009, 114-115, 120, 122.
152 Suomessa hän oli sen sijaan tunnettu nimenomaan kulttuurikriitikkona.
153 Lagespetz 2009, 122-123, 140-141.
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minkin lauseitten välistä koherenssia ja ratkaisujen onnistumista 
auditorion odotuksia vastaavalla tavalla. Oikeastaan juuri tätä tar-
koittaen onkin alussa otettu käyttöön termi ”ei-positiivinen var-
muus”, käsite, joka ei viittaa kokemustodellisuuden takaamaan 
varmuuteen ja julkiseen kontrolliin, vaan argumentointiin, peruste-
luihin kannanoton puolesta ja sitä vastaan. Se on eräänlaista ”peh-
meän logiikan” tuomaa varmuutta asioiden tilasta.

Von Wrightin mukaan on toisekseen mahdollista, että moraalisiin ristiriitoihin on ole -

massa jokin rationaalinen ratkaisu, vaikka yleistä ratkaisumenetelmää ei olekaan tarjol -

la. Jos argumentoimme, että jokin tavoite on konfliktitilanteessa toista painavampi, mei -

dän ei silti tarvitse olettaa, että on olemassa tavoite, johon kaikki muut tavoitteet voi -

daan palauttaa. Lagerspetz sijoittaa von Wrightin näkemyksen utilitaristien ja Immanuel  

Kantin väliin. Von Wright hylkää Kantin ajatuksen siitä, että velvollisuus itsessään moti-

voisi toimintaan. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että järjellä ei olisi mitään roolia moraali -

sessa toiminnassa.154

Aarnion ajattelutapa on selvästi saanut paljon virikkeitä oikeusfilosofi von Wrightilta.  

Aarnio katsoo asiaa myös toisesta näkökulmasta. Juridiseen argumentaatioon virinnyt  

kiinnostus ei ole pelkästään oikeusfilosofien keksintöä. Kiinnostus oikeudellisten ratkai -

sujen perustelemiseen on syntynyt yhteiskunnassa. Demokratian kehitysasteella ja oi -

keudelliselle päätöksenteolle esitettävien vaatimusten kesken vallitsee selkeä korrelaa -

tio. Oikeudellisen argumentaation teoria metodisena tapana saada tietoa on vastausta 

yhteiskuntakehityksen virittämään haasteeseen.155

Pätevää päättelyä ei ole yksin looginen johtaminen ja induktiivinen yksittäistapauksista  

yleistäminen, vaan myös argumentointi. Wittgensteinilainen kielifilosofia muodosti  

pohjaa myös oikeuskielen pragmatiikalle. Kysymykset oikeudellisten lauseiden totuu-

desta, varmuuden ehdoista ja kielen sosiaalisuudesta oli mahdollista nähdä uudessa va -

lossa.156 Lainopin tutkija oli siis samassa asemassa kuin tuomari. Samoja oikeuslähteitä  

hyödyntäen tuli argumentoida mahdollisimman koherentisti. Kysymys on oikeuskult-

154 Lagerspetz 2009, 140-142.
155 Aarnio 1997a, 45-46.
156 Aarnio 1997a, 50.
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tuurin hermeneuttisesta ymmärtämisestä, johon rationaalisen harkinnan teoria antaa  

mallin.

Aarnion ja von Wrightin kesken ei vallitse vaikutesuhde, kysymys on pikemminkin sa-

masta elämänmuodosta. Aarnio lähti etsimään vastauksia filosofiasta ja von Wright oli  

kaikin tavoin lähimpänä. Toki olisi ollut mahdollista tutkia yksinään ja marginaalissa  

vaikkapa Tuomas Akvinolaisen kirjoituksia. Jos tahtoi olla mukana siellä missä tapah -

tui, oli suuntauduttava suomalaisen varsinaisen tähtifilosofin von Wrightin vaikutuspii -

riin.

Von Wright palasi Englannista Suomeen pian toisen maailmansodan jälkeen. Von 

Wrightin ystävä ja työtoveri Wittgenstein oli kuollut 1951. Von Wright liittyi suomalai -

seen oikeusfilosofiseen keskusteluun hyvin konkreettisesti osallistumalla Otto Brusiinin 

perustaman Theoria juris -kerhon kokouksiin keväästä 1952 lähtien. Samaan aikaan vie-

lä koululainen Aarnio tutustui von Wrightin teokseen Looginen empirismi (1945). Ker-

tomansa mukaan motiivina siihen tutustumiselle oli nuorukaisen innostus ja kuvitelma,  

että se tarjoaisi välineitä todellisuuden oikeaan ymmärtämiseen. Looginen empirismi  

vahvisti Aarnion optimismia, tulevaisuus näytti olevan yksin ihmisen kädessä. Hän pa -

lasi teoksen pariin heti yliopistossa palauttaakseen mieleensä loogisen empirismin pe -

rusteesin: filosofian tehtävä on kielen looginen analyysi ja työkaluna on logiikka.157

Aarnion omat ajatukset saavat pohjaa myös muista arvioista. Looginen empirismi/posi-

tivismi jatkoi valistuksen kehitysuskoa ja optimistista perinnettä. 158 Opiskeluajan innos-

tus ja optimismi, kuten niin usein ihmisen varttuessa, vaihtui kuitenkin von Wrightinkin  

edustamaan traagiseen optimismiin. Ihmisen kyky muuttaa itseään ja yhteiskuntaa jär -

kevän suunnittelun tietä on selvästikin vähäinen. Asenne on traagista pettymyksissään,  

mutta optimistista uskossa ihmisen mahdollisuuksiin. Traagisessa optimismissa moraali -

sen kehityksen ja edistyksen myytti sisältää aimo annoksen katkeraa komiikkaa.159

157 Aarnio 2014, 49-51, 186-187.
158 Raatikainen 2004, 23.
159 Aarnio 2006, 382-383, 392; Aarnio 2009, 441.
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Von Wright oli myös ratkaiseva linkki Aarnion palvoman Wittgensteinin pariin. Witt -

gensteinin ajatuksista Aarnio kertoo ammentaneensa enemmän kuin yhdenkään varsi -

naisen oikeusfilosofin tuotannosta. Aarnion teoksen nimi Laki, teko ja tavoite (1975) 

kertoo kaiken siitä, miten kunnianhimoisesti ja optimistisesti Aarnio ajatteli ratkaisevan -

sa laintulkinnan ongelmat von Wrightin deonttisen logiikan avulla. Jälkikäteen ajatellen  

teos ajautui harhapoluille ja umpiperiin tekijänsäkin mukaan. Teos kertoo kuitenkin siitä  

millaisen tarmon ja innostuksen vallassa hän tuolloin pyrki tavoittamaan haluamansa. 160

Mitä umpiperä varsinaisesti oli, jää hämäräksi, mutta kaikesta päätellen normeja ei saa -

nut pakotettua loogiseen kaavaan armottoman kovasta yrityksestä huolimatta. Aarnio  

viittaa siihen, että yhteiskunnallisia tekoja pyrittiin palauttamaan atomaarisiin lähinnä  

yksilön tekoihin. Aarnio katsoo olleensa yksilön puolella kuumimpina stalinismin vuo -

sina, jolloin monelle kollektiivi oli kaikki kaikessa. Jäljelle kuitenkin jäi pehmeä logiik -

ka teorian piirissä ja henkilökohtaisella tasolla ensimmäiset keskustelut kasvotusten itse  

von Wrightin kanssa, mikä myöhemmin kypsyi ystävyydeksi.161

Suomessa ei ollut ketään 1970-luvun alkupuolella, jolla olisi ollut toimivat suhteet ni -

menomaan oikeusteorian kansainväliseen kärkeen. Tehtävä jäi pitkälti Aarniolle. Soli -

daarisuusliikettä ja vallanvaihtoa edeltäneessä Puolassa analyyttinen oikeusteoria ja oi -

keuslogiikka olivat tarjonneet suojaa poliittiselta järjestelmältä, joka ei suvainnut vaih -

toehtoista poliittista ajattelua. Kommunistiseen puolueeseen kuulumaton Jerzy Wrób-

lewski oli tuolloin Aarnion työystävä ja kansainvälisen Bielefelder Kreis -oikeusteoria-

piirin kantava voima.162 Ilmapiirin voi päätellä olleen Suomessakin varsin ahdistava 

kaikkine poliittisen kartan värisävyineen, mistä pakotien tarjosi pastellinvärinen analyy-

si ja logiikka.

Analyyttinen hermeneutiikka on von Wrightin itsensä käyttämä termi hänen edustamas-

taan tavasta tutkia ihmistieteiden todellisuutta. Von Wrightin mukaan filosofian mene-

telmänä on looginen analyysi ja tarkoituksena merkityksen selventäminen. Von Wright  

160 Aarnio 2006, 76-77.
161 Ibidem.
162 Siltala 2001, 66; Aarnio 2014, 62-65.



50

ja Aarnio jakavat saman ajatuksen siitä, että käsitteiden analyyttinen selvittäminen pa -

rantaa jo itsessään edellytyksiä järkevälle keskustelulle. Opitaan pitämään erityyppiset  

asiat erillään ja havaitsemaan ristiriitoja. Kaikki tuollainen vie lähemmäksi sitä Haber -

masin tarkoittamaa käytännöllistä diskurssia. Hermeneutiikka pyrkii selvittämään miten  

keskinäinen ymmärtäminen on mahdollista ja miten sitä voitaisiin edistää.163 Samalla ta-

voin Aarnion ajattelussa yhdistyy hänen aiempi pohja analyyttisen oikeustieteen edusta -

jana, jota hän ei ole siis missään tapauksessa hylännyt, vaan jota hän on täydentänyt  

hermeneuttisella tutkimusotteella.164

2.2.3  Arvot ovat relatiivisia

Aarnion tutkijanuran alkutaipaletta käsiteltäessä tuli jo ilmi, että analyyttinen oikeustie -

de haki työkalunsa analyyttisesta kielifilosofiasta. Aarnio ei ole tästä taustastaan kos-

kaan päässyt eroon, eikä ole selvästi halunnutkaan päästä. Pikemminkin näyttää ilmei -

seltä, että hän on halunnut jatkuvasti säilyttää yhteyden tähän perinteeseen, joka oli hä -

nelle muodostunut tärkeäksi. Siten on ymmärrettävissä sitoutuminen niin sanotun kielel -

lisen käänteen mukanaan tuomaan moraalifilosofiaan.

Wittgenstein kehitti teoksessaan Philosophische Untersuchungen (1953) käsityksen kie-

lellisten ilmausten merkityksistä. Wittgenstein ei itse asiassa kirjoittanut moraalikäsityk -

sistä juuri mitään. Hänen argumenttinsa koski yleisesti kielellisiä merkityksiä. Kielen  

käsitteet ymmärretään vasta sitten, kun tunnetaan miten niitä käytetään jossakin elämän -

muodossa. Moraalinen toiminta on osa elämänmuotoa. Se on eräs yhteiskunnallinen 

kielipeli. Moraali perustuu yhteiseen tapaan käyttää moraalikäsitteitä. Jos mistään ar -

vostelmista ei olla yhtä mieltä, järkevä keskustelu käy mahdottomaksi. On oltava yhtä  

mieltä joidenkin asioiden hyvyydestä ja pahuudesta tai oikeudesta ja vääryydestä.165

Peter Winch on muotoillut Wittgensteinin ajatuksia eteenpäin ja tähdentää, ettei moraali  

163 Pietarinen & Poutanen 2005, 19-21, 25.
164 Dessau 2008, 69.
165 Pietarinen & Poutanen 2005, 116-118.
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voi perustua sille, että yksilö päättää hyväksyä jonkin periaatteen. Päätös näet jo edellyt -

tää tiettyä elämänmuotoa, tiettyä yhteistä rationaalisuutta ja siten moraalisuus sisältyy  

itse elämänmuotoon. Rationaalisuus on oleellisesti sitä, miten asioita perustellaan. Mie-

lekästä keskustelua perusteluista ei synny, ellei rationaalisuudella ole yhteistä lähtökoh-

taa, arvostelmia, jotka hyväksytään perustaviksi arvostelmiksi. Saman elämänmuodon 

edustajat hyväksyvät ne yhteisesti ja ilman perusteluja. Ne ovat käsitteiden käytön lau -

sumattomia edellytyksiä. Perustavien arvostelmien lisäksi yhteisössä esiintyy monenlai -

sia muita moraalikäsityksiä, ne eivät ole samoja kaikilla yhteisön jäsenillä. Wittgenstei -

nilaisesta kannasta seuraa eettinen relativismi myös saman elämänmuodon sisällä.166

Renton viittaama nonkognitivismi tarkoittaa arvorelativismin yhteydessä sitä, ettei ar -

voilla tunnusteta olevan totuusarvoa. Nimenomaan tästä Aarnion kohdalla on kysymys. 

Arvoissa ei ole kyse totuudesta vaan rationaalisesta argumentoinnista. Tätä Aarnion  

ajattelua ei voi selittää irrationaalisesti ajan hengellä, sillä historiallisesti saman aikai -

sesti on tietysti ajateltu myös toisin. Esimerkiksi Rentto kuuluu näihin toisinajatteleviin  

normatiivisen etiikan puolustajiin. John Finnis julkaisi 1980 teoksen Natural Law and 

Natural Rights. Siinä hän puolustaa uutta luonnonoikeusoppia, joka on ristiriidassa Aar-

nion ajattelun lähtökohdan kanssa.

Teoreettisella ja spekulatiivisella abstraktien totuuksien tarkastelemisella ei ole Finnisin  

mukaan yhteyttä käytännölliseen harkintaan. Käytännöllinen harkinta on alusta lähtien  

läpikotaisin käytännöllistä ja inhimillinen järki luontojaan sisältää taipumuksen tuntea  

luonnollisen lain ja tietää, mihin ihmisen tulee toiminnallaan pyrkiä. Toisin kuin perin-

teinen luonnonoikeusoppi, uudessa luonnonoikeusopissa ei spekulatiivisella järjellä en-

sin selvitetä ihmisluonnon normatiivista sisältöä ja johdeta siitä meitä koskevia luontai -

sia normeja. Hyvänsuuntaisuus on ihmisen käytännöllisessä olemuksessa jo itsessään,  

eikä ihmisen tarvitse tietää siitä mitään toimiakseen sen mukaisesti. Tästä muotoillaan  

sen jälkeen käytännöllisen harkinnan järkevyyden perusedellytykset. Uusi luonnonoi-

keuskoulu on tarjonnut moderniin ajatteluun pettyneille mallin siitä, miten luonnonoi-

keusajattelun opeilla hyveet palautetaan kunniaan.167

166 Pietarinen & Poutanen 2005, 119-122.
167 Rentto 2001, 322-323, 326, 335; Pietarinen & Poutanen 2005, 168.
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Kyse on maailmankuvan tasolla olevasta sovittamattomasta lähtökohtaerosta, vaikka  

itse asiassa hyvinkin samankaltaisesta järkevyyteen pyrkivästä käytännöllisestä harkin-

nasta on kysymys molemmissa suuntauksissa argumentoinnin loppuvaiheessa. Aarnio 

kertoo olevansa agnostikko; kun ei usko niin ei usko. Sen vuoksi Aarnio ei voi jakaa  

Renton käsitystä aristoteelispohjaisesta luonnonoikeudesta. Aarnio kertoo epäilevänsä 

kaikkia yleisiä ohjelmanjulistuksia, mutta se ei ole samaa kuin arvonihilismi. 168

Luonnonoikeus ylipositiivisena oikeutena merkitsee Aarniolle pelkkää moraalinormien  

kokoelmaa. Sen avulla voidaan punnita positiivisen oikeuden moraalista arvoa, mutta 

positiivinen oikeus ei tarvitse luonnonoikeuden takeita ollakseen voimassa olevaa oi-

keutta, sillä mahdollinen ristiriita luonnonoikeuden ja positiivisen oikeuden välillä rat -

keaa vain itse kunkin arvoarvostelman perusteella.169 Voi perustellusti sanoa, ettei Aar-

niolla ole lainkaan vaadittavaa lapsen uskoa ihmisten hyvänsuuntautuneisuuteen. Hän 

on hovioikeuksien ratkaisuaineistoja tutkittuaan muuttanut vanhan sanonnan kuulumaan 

hieman eri tavoin: todellisuus on tarua iljettävämpää. Sellaista raadollisuutta, jota ihmis -

ten käyttäytyminen pahimmillaan on, ei härskeimmälläkään mielikuvituksella varustettu  

keksi. Juuri sitä todellisuutta varten on olemassa lakimiesten ammattikunta.170

2.2.4  Demokratia Aarnion teoriassa

Aarnion teoria on tiukassa yhteydessä hänen demokratiakäsitykseensä. Aarnion mukaan 

yhteiskuntajärjestyksemme on rakennettu niin, että viime kädessä korkeimman oikeu-

den on arvovallallaan vahvistettava yksi vaihtoehtoinen tulkinta oikeaksi ja lopulliseksi.  

Oikeuden jakaminen ei ole vain tietoa oikeasta ja väärästä, se on myös yhteiskunnalli -

sen vallan käyttämistä. Tuomitsemisen ideana on tietysti poistaa riidat päiväjärjestyk -

sestä vallankäyttöteitse. Aarnio korostaa kuitenkin, että lainkäyttäjän ja hallintovirka -

miehen on käytettävä valtaansa ihmiskollektiivin hyväksi. Jos jollakin kulttuurilla aja -

168 Aarnio 2009, 385, 415, 439; Aarnio 2006, 177-178. Agnostikon määritelmä on Aarnion. Ei olla kau-
kana ateistista.

169 Aarnio 1989, 114-115.
170 Aarnio 2009, 387.
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tellaan olevan selviytymisen mahdollisuuksia, todellisuuteen on suhtauduttava järkipe-

räisesti ja aidon moraalisesti.171

Lain kirjaimessa on nähtävä mahdollisuudet yhteiskunnan kehittämiseen. Tuomioistuin -

laitos ja koko byrokratia on suurelta osin vastuussa siitä, mitä arvoja lakeja soveltaes-

saan edistävät. Pykäliin sokaistuneen lakiuskollisen on avattava silmänsä nähdäkseen,  

että varsinkin kiperissä pulmissa oikeus ja moraali lomittuvat yhteen. Erityisesti elinym-

päristöön liittyvissä oikeusriidoissa ratkaisijan on ulotettava katseensa koko yhteiskun-

nan etuihin tuijottamatta pelkästään muodollisia osapuolia. Eivätkä nämä ongelmat ase -

tu millekään perinteiselle sosialismi-kapitalismi -asteikolle.172

Laki ei ole autonominen eli itseriittoinen yksikkö. Laki syntyy yhteiskunnassa poliitti -

sen tahdon tuotteena ja monenlaisten yhteiskunnallisten intressien paineessa. Laki myös 

itse vaikuttaa yhteiskuntaan, ihmisten sosiaalisiin suhteisiin. Lakiin suodattunut poliitti -

nen ja kulttuurinen todellisuus muuttuu kuitenkin koko ajan. Lain on palveltava myös  

uusissa olosuhteissa. Lainkäyttäjän on siten jatkuvasti huomioitava yhteiskuntatodelli -

suuden asettamat uudet vaatimukset.173

Sokea sitoutuminen historiallisen lainsäätäjän tarkoituksiin sotii tuomioistuimen riippu-

mattomuutta vastaan. Yhteiskunnalliset perusratkaisut kuuluvat kuitenkin vallan kolmi -

jako-opin mukaisesti eduskunnalle. Tuomioistuinratkaisun kunnolliset perustelut palve-

levat mielivallan välttämistä ja vallanjako-opin rikkomisen estämistä, mahdollistamalla  

ratkaisun kontrolloinnin kirjoitettua lakia vasten.174

Yhteiskunta voi rakentua joko auktoriteetin tai ihmisten muodostaman kansalaisyhteis-

kunnan varaan. Demokratiassa uskotaan ihmiseen ja osallistumisen voimaan. Tuomiois-

tuimen tai hallintoviranomaisen ratkaisua ei enää pidetä oikeana vain siitä syystä, että  

sen on viranomainen antanut. Demokratia on järjestelmä, jossa ihmiset yhteisesti päättä -

171 Aarnio 1986, 18, 26-27.
172 Aarnio 1986, 29, 31.
173 Aarnio 1986, 35-36.
174 Aarnio 1986, 41, 70, 84.



54

vät heitä koskevista arvoista ja päämääristä. Ihmisille on annettava mahdollisuus tuo -

mioiden perustelujen kautta arvioida annetun ratkaisun oikeutusta.175

Jos keskustelujännite on heikko, demokratialta puuttuu perusta. Sen vuoksi on vahvis-

tettava kommunikatiivisen rationaalisuuden asemaa kaikissa ihmisen yhteiskunnallisissa  

askareissa. Kysymys on järkevästä poliittisesta keskustelusta, jonka mittavälineenä on 

kommunikatiivinen rationaalisuus. Perusteltavissa oleva ideologinen kannanotto on jo-

takin muuta kuin asennepohjainen suhtautuminen yhteiskunnalliseen tapahtumiseen.176

Aarnio ei ole hylännyt 1970-luvun tavoitettaan demokratisoida lainkäyttöä. Keinot ovat  

toki pehmeämmät. Perustelujen kautta myös tuomitsemistoiminta tuli saattaa demo -

kraattisen kontrollin piiriin. Dessaun mukaan suomalainen yhteiskunta oli sosiaalidemo-

kraattisesta hyvinvointipolitiikasta huolimatta selvästi konservatiivisempi kuin Ruotsi.  

Suomi tuli siis jäljessä kehityksessä.177 Tähän kehityskulkuun liittyi Aarnio. Hänen ajat-

telunsa syntyi yhteiskunnan muutoksesta. Niin kuin hän itsekin kertoo, auktoriteettiusko  

oli murtunut ja hän oli nostamassa esiin yhteiskunnassa heränneitä vaatimuksia konser-

vatiivisen oikeuslaitoksen uudistamiseksi.

Mantramaiseksi muodostuneeseen jäykkään vallanjako-oppiin vetoaminen ei enää vas-

tannut oloja, joissa vaadittiin avoimia perusteluja vallankäytölle. 1970-luvun kiihkeästä  

keskustelusta oli jäänyt voimaan käsitys, että lainkäyttö ei voi koskaan olla pelkkää me -

kaanista soveltamista, joka itsessään loukkaa vallanjakoa ja tuomioistuinten riippumat -

tomuutta. Sen vuoksi mielivallan ja liiallisen politikoinnin välttäminen vaatii kunnolli -

sia tuomioiden perusteluja.

Aarnion käsitys tuomioistuinten tehtävästä ja vastuusta yhteiskunnallisena vallankäyttä -

jänä on laaja. Hän vaatii tuomioistuimia ottamaan huomioon myös yhteiskuntakehityk-

sen vaatimukset. Hyvinvointivaltion politiikalle oli ominaista yhteiskunnallisen elämän  

ohjailu. Eräänlainen yhteiskunnallisen insinööritoiminnan idean läpilyöminen näkyy 

175 Aarnio 1986, 180-182.
176 Aarnio 1986, 183-185.
177 Dessau 2008, 109; Kekkonen 1999, 115.



55

myös Aarnion ajattelussa. Itsestään selväksi peruslähtökohdaksi yhteiskuntapolitiikassa 

oli tullut ajatus siitä, että kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin oli löydettävissä ratio -

naalinen ratkaisu.178 Tätä ideaa myös tuomioistuinten tuli toiminnassaan toteuttaa.

Hyvinvointiyhteiskunnan lainsäädännöstä tuli rakenteeltaan tavoitteita asettavaa ja  

avointa tunnusmerkistöltään.179 Hyvinvointivaltiollisen sosiaalipolitiikan lisäksi myös 

markkinavoimia ja sosiaalista toimintaa pyrittiin sääntelemään asetettujen tavoitteiden  

saavuttamiseksi.180 Siten lainsäädäntövalta delegoi valtaansa tuomioistuinlaitokselle  

huomattavalla intensiteetillä. Tämä vallansiirto edellytti tuomioistuinten tiukempaa de -

mokraattista kontrollia tuomioiden ja viranomaisratkaisujen perusteluille esitettyjen  

vaatimusten kautta.

Demokratiakäsitys näkyy myös itse perustelujen rationaalisuuden määrittelyssä. Vaikka 

perustelut tulee muodollisesti kohdistaa kenelle tahansa, on demokratiaa toteuttava oi -

keusyhteisö silti edustuksellinen ja asiantuntijavaltainen. Demokratiaperiaate näkyy  

myös siinä, että nimenomaan enemmistöperiaate on sittenkin ratkaiseva, kun täydelli -

seen konsensukseen ei ole mahdollista päästä. Siten demokraattinen päätöksentekomalli  

myös oikeudellisessa päätöksenteossa on esikuvana Aarnion teoriassa etuineen ja puut-

teineen. Aarnio kiistää kuitenkin nimenomaisesti, että oikeusyhteisö äänestäisi parhaasta  

mahdollisesta perustelusta. Kysymys on perustelujen hyväksyttävyydestä ei äänestämi-

sestä, silloin kun enemmistö harkitsee asioita rationaalisesti.181

2.2.5  Auditorio ja ideaalinen puhetilanne: tutkijakollegat

Chaïm Perelmanin uusi retoriikka veti Aarniota puoleensa jo 1950-luvulta lähtien enem -

178 Kekkonen 1999, 85; Dessau 2008, 112-113. Myöhempi Aarnion etääntyminen insinööritoiminnasta 
liittyy myös yhteiskunnan muutokseen. vrt. Dessau 2008, 113.

179 Esimerkiksi Oikeustoimilain 36 §/1982: Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen 
johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuutto-
muutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustoin-
ta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. Vastaava säännös tuli myös kulutta-
jansuojalakiin ja tavoitteeksi asetettiin kuluttajan suojaaminen.

180 Kekkonen 1999, 115.
181 Aarnio 1997, 227.
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män kuin muita hänen työtovereitaan.182 Aarnio jopa linjaa, että ilman Perelmania ei oli -

si Aarniota. Ilmeisesti ilman Jürgen Habermasia ei olisi Robert Alexya. Aleksander Pec-

zenikille sentään ei voida lyödä suoraa leimaa, mutta samassa seurassa hänkin oli –  

kaikki argumentaatioteoreetikkoja. Sananen heidänkin kontekstistaan on tarpeen – miksi  

kaikki olivat pitkälti samalla asialla? Mukana oli myös neljäskin, Neil MacCormick 

Skotlannista. Vähintään maininnan arvoista on, että ajattelijat eivät aluksi tunteneet toi -

siaan, he tutustuivat myöhemmin ja Aarnio vastaa tähän, että kysymys oli yhteiskunnal -

lisen muutoksen vaatimasta uudesta otteesta. Peczenik oli kokenut synnyinmaassaan  

Puolassa sekä natsien että Stalinin hallinnon. Ei ihme, että hän korosti sitä, että tuomioi -

den ja oikeustieteen tulkintojen tuli olla sopusoinnussa oikeuden syvärakenteen eli pit -

käaikaisen oikeuskulttuurin tradition kanssa.183

Kaikki neljä tapasivat oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmanjärjestön kongressissa 

Baselissa 1979. Vuorovaikutus joka kypsyi yhteistyöksi alkoi tuolloin, sillä kaikkien 

kiinnostus oli oikeudellisessa argumentaatiossa. He olivat myös kaikki nuorta tutkijasu -

kupolvea.184 Jokainen toi oman näkökulmansa asiaan, mikä selvästi nopeutti uusien 

asioiden omaksumista, kaikkea ei tarvinnut tehdä yksin.

Perelman teki Aarniolle selväksi väitöskirjatyön jälkeen, että induktion ja logiikalle  

ominaisen deduktion välissä oli kolmas alue, jolle sijoittui retoriikka. Perelmanin uusre-

toriikka poikkesi aristoteelisesta retoriikasta siinä, että ei pyritty vaikuttamaan suostutte -

lun keinoin, vaan vakuuttamaan herruudesta vapaassa ilmapiirissä.185 Perelmanilta on 

myös termi auditorio, joka kuvaa sitä joukkoa, jolle tulkinta esitetään ja jonka avulla  

syntyy perusteludialogi.186

Aarnio myöntää tunteneensa Jürgen Habermasin ajatuksia vasta pintapuolisesti ennen 

kuin Robert Alexy toi keskusteluun mukaan Habermasin kommunikatiivisen rationaali -

182 Aarnion työtovereita olivat Dessaun tutkimuksen muut argumentaatioteoreetikot Robet Alexy Saksas-
ta ja Aleksander Peczenik Ruotsista. Chaïm Perelman (1912-1984). Puolalaissyntyinen belgialainen 
oikeusfilosofi. Traité de l'argumentation – la nouvelle rhétorique (1958).

183 Aarnio 2006, 53-56.
184 Aarnio 2014, 127.
185 Aarnio 2014, 81-82; Siltala 2003, 393.
186 Aarnio 1989, 200; Siltala 2003, 393.
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suuden.187 Aarnio ottaa pohjaksi Habermasin tunnetun erottelun systeemin ja Lebens-

weltin välillä. Lebensweltissä toiminta perustuu kielen välittämälle vuorovaikutukselle 

ja sisältää järkevyysoletuksen. Tämä kommunikatiivinen rationaalisuus mahdollistaa ih-

misten välisen kanssakäymisen ja järkevästi saavutettavan konsensuksen. Habermasin 

mukaan systeemi ylipolitisoituneena ja ylisääntelynä on tunkeutunut Lebensweltin 

alueelle ja vaarantanut siten ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Lebenswelt on kuiten-

kin vastustuskykyinen ja sitä voidaan vahvistaa palauttamalla kunniaan lainsäädäntö-

prosessissa avoin ja rationaalinen keskustelu. Tätä ideaa voidaan Aarnion teoriassa so -

veltaa myös lainkäyttöön.188

Habermasin diskurssieettistä ajattelua pidetään eettiseltä kannalta konsensualismina. 189 

Aarniohan ei tällaista hyväksynyt, mutta se ei ole tässä yhteydessä olennaista. Aarnio  

otti ajatteluunsa mukaan Alexyn valmiiksi pureskeleman Habermasin ihanteellisen pu-

hetilanteen (ideale Sprechsituation), jossa keskustelu tapahtuu. Habermas asetti kolme 

diskurssisääntöä. Jokaisella siihen kykenevällä on oikeus osallistua puhetilanteeseen, jo -

kaisella on oikeus riitauttaa keskustelussa esitetty väite ja oikeus itse esittää mikä hy -

vänsä vastaväite. Ketään ei saa ulkoisella eikä keskustelun sisältä tulevalla pakolla estää  

sen paremmin osallistumasta keskusteluun kuin esittämästä kritiikkiä.190

Robert Alexy kehitti nimenomaan juridisen tulkinnan rationaalisuussääntöjä, joista voi-

daan mainita niiden lukuisuuden vuoksi esimerkiksi argumenttien loogisuutta koskevat  

säännöt: perusteluna ei voi käyttää argumenttia A ja sen negaatiota -A. Perustelujen to -

distustaakkasäännökset ovat myös oikeudelliselle perustelulle ominaisia. Esimerkiksi 

vallitsevan olotilan muutos vaatii perustelun. Toisena esimerkkinä jos kannanotolle on  

esitetty argumentti, on kannanotto katsottava perustelluksi, jos vasta-argumenttia ei ole  

esitetty.191

Aarnion sitoutumista Habermasin lähtökohtiin voidaan selittää seuraavilla Habermasin  

187 Dessau 2008, 173-176; Aarnio 2014, 128.
188 Aarnio 1989, 25-26, 28.
189 Pietarinen & Poutanen 2005, 153.
190 Aarnio 1989, 209.
191 Aarnio 1989, 211-215.
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teorian keskeiskohdilla. Moderni oikeus on Habermasille olennaisesti positiivista oi -

keutta. Aiemmin perinnäisiin yhteiskunnallisiin arvoihin perustunut moraalitajunta oli  

muuttunut postkonventionaaliseksi. Ne eivät ole enää itsestään selvästi päteviä, vaan 

niiden legitiimisyys vaatii perusteiden rationaalista hyväksyttävyyttä. Perusoikeuksien  

toteuttaminen on siten päättymätön oikeusyhteisön projekti, eivätkä perusoikeudet ole  

luonnonoikeudellisten prinsiippien tavoin jotain positiivista oikeutta edeltävää ja rajoit -

tavaa.192

Habermasilla perusoikeudet muodostavat modernin oikeuden normatiivisen syväraken-

teen. Yhteiskunnan kehitys muuttaa syvärakenteen toteuttamisehtoja. Syvärakenteen ja  

pintatason oikeusnormien välissä ovat oikeusparadigmat. Nämä ovat yhteiskuntateoreet-

tisesti välittyneitä tulkintoja siitä, miten perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate tulisi val -

litsevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa toteuttaa. Kommunikatiivisen oikeusparadig -

man mukaan yhteiskunnan jäseniä ei tarkastella kuten liberaalissa oikeusparadigmassa 

autonomisina markkinatoimijoina eikä hyvinvointivaltion asiakkaina, vaan diskurssei -

hin osallistuvina kansalaisina. Nämä kansalaiset julkista autonomiaansa käyttämällä täs -

mentävät myös yksityisautonomiaansa suojaavia oikeuksia.193

Habermasin teorian elementit ovat siten näiltä osin pitkälti samoja kuin Aarniolla lu -

kuun ottamatta lopullista kantaa arvoihin. Habermas oli 1960- ja 1970-luvulla suuri vai -

kuttaja opiskelijaliikkeessä samoin kuin sitä seuranneessa keskustelussa kansalaistotte-

lemattomuudesta.194 Aarnio on selkeästi maltillisempi, mutta on omaksunut argumentaa-

tioteoreetikkojen keskustelupiirin avulla Habermasin teorian keskeiset piirteet käyttö-

kelpoisina omien tarkoitusperien kehittelyyn.

192 Tuori 2001, 346, 351. Perusoikeudet on Suomessa käytetty termi perustuslain 2. luvun takaamista oi-
keuksista. Kansainvälisesti käytetään termiä ihmisoikeudet ihmisoikeussopimusten yhteydessä. Yh-
dysvalloissa puhutaan samaa tarkoittaen lisäksi perustuslain mukaisista kansalaisoikeuksista.

193 Tuori 2001, 358-359.
194 Tuori 2001, 339.
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2.3  Aarnion teorian yhteydet Yhdysvaltojen poliittiseen kulttuuriin

Edellä kävi jo ilmi, että ajattelun muutos kohti oikeudellisen ratkaisun teoriaa avasi tien 

kansainväliseen keskusteluun aivan uudella tavalla. Erityisesti angloamerikkalainen oi-

keusajattelu alkoi virrata myös Suomeen.195 Common law -maissa tuomarin oikeutta 

luova rooli on ollut aina keskeinen, sillä koko oikeusjärjestelmä perustuu tuomareiden  

luomaan oikeuteen oikeustapausten yhteydessä, joita käytetään myös myöhempien ta -

pausten ratkaisemisessa lain säännösten tavoin.

2.3.1  John Rawls ja tietämättömyyden läpikuultava verho

Yhdysvalloissa 1970-luvulla syntynyt filosofinen liberalismi, pääedustajanaan John 

Rawls, määritteli yhteiskuntafilosofista keskustelua kaikkialla maailmassa. Varsinkin 

yhdysvaltalaisen oikeusfilosofin Ronald Dworkinin kautta keskustelu ulottui yksityis -

kohdissaan myös Suomeen. Yhdysvaltalaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu ratkaista  

yhteiskunnalliset erimielisyydet oikeuden päätöksellä. Tuomarin oikeutta luova rooli on 

korostunut ja suuri osa yhteiskunnan perusrakenteita koskevista kysymyksistä on siirret-

ty korkeimman oikeuden valtapiiriin. Saastamoisen mukaan näkemys valtion, politiikan  

ja oikeuslaitoksen tehtävistä on selkeästi erilainen Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. 

Amerikkalainen filosofinen liberalismi tulisi ymmärtää yhdeksi yhdysvaltalaisen oi-

keusfilosofian alalajiksi, joka ei anna niinkään välineitä ymmärtää suomalaisen yhteis -

kunnan luonnetta.196

Tämä näkemys on yksioikoinen ja varsinkin Aarnion ajattelun analysoinnin pohjalta  

väitän, että Aarnio ja hänen mukanaan myös suomalainen yhteiskunta ja oikeuskulttuuri  

ovat omaksuneet yhdysvaltalaisen filosofisen liberalismin piirteitä. Tähän on syynä ni -

menomaan muutos ratkaisukeskeisyyteen ja argumentaation korostumiseen laintulkin-

nassa sekä tuomioistuimen oikeutta luovan roolin korostuminen. Tolonen kertoo ajatuk-

sistaan samalla tavoin. Tuomioistuinten asema on selvästi vahvistunut Suomessa. Suun-

195 Tolonen 2011, 565.
196 Saastamoinen 1998, 15, 22-24, 221.



60

ta on kohti angloamerikkalaista järjestelmää.197

Siltala päättelee, että Aarnio soveltaa John Rawlsin ajatusta tietämättömyyden verhon  

takana tehtävästä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.198 Aarnion oikeudellisessa yhtei-

sössä pätevät Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian perusolettamat autonomisista ja ratio-

naalisista yksilöistä. Rationaalisessa oikeusyhteisössä yksilöiden intressit yhdistyvät 

parhaaksi saavutettavissa olevaksi ratkaisuksi. Jokainen maksimoi rationaalisen panok-

sensa tuloksen saavuttamiseksi, eikä kukaan edes voi vetäytyä tästä vastuusta. Aarnio  

kuvaa oman teoriansa tietämättömyyden verhon olevan kuitenkin niin ohut, että ihmiset  

voivat silti olla eri mieltä. Enemmistöperiaate on silloin ratkaiseva. 199

Aarnio linjaa näin:

However, in my theory, the veil of ignorance, unlike Rawls's, is 
”thin enough” to let people disagree. If people with equal 
preferences disagree, then the right is what the majority holds 
right.200

Siten Aarnion ajattelussa Rawlsin sosiaalisia ja taloudellisia eriarvoisuuksia koskeva 

eroperiaate on epäolennainen, enemmistö voi tietyssä ajassa ja paikassa päätyä siihen,  

se ei ole koskaan keskustelun ulkopuolella. Rawls on itsekin korostanut myöhemmin,  

että hänen teoriansa ei yritä esittää metafyysistä, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa  

pätevää näkemystä oikeudenmukaisuudesta. Teoriassa on muotoiltu kaikkien jakama 

yhteisömoraali, joka säätelee erilaisia arvoja omaksuneiden ihmisten kanssakäymistä.  

Toisaalta Rawlsin tavoitteena on ollut siirtää politiikan ulkopuolelle ja perustuslain pii -

riin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteita sitä mukaa kun niistä päästään 

yksimielisyyteen.201

Maija Setälä kirjoittaa, että loogisen positivismin valtakaudella keskustelu oikeudenmu -

kaisuudesta oli jäänyt lähinnä politiikan teorian klassikoista kiinnostuneiden harrastuk-

197 Tolonen 2011, 569.
198 Siltala 2003, 393.
199 Aarnio 1997b, 227-228; Setälä 2008, 300.
200 Aarnio 1997b, 228.
201 Saastamoinen 1998, 225, 221.
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seksi. Rawlsin teoria haastoi väitteen siitä, että politiikan filosofiset pohdinnat perustui-

vat vain yksilöiden subjektiivisiin mieltymyksiin.202 Tältä kannaltakin katsoen Aarnion 

oli otettava kantaa yhteiskunnallisen keskustelun eri virtauksiin ja irrottauduttava osin  

tieteenfilosofisen positivismin aksioomista ottamalla arvot mukaan teoriaan.

Myös Rawlsin oli palattava Aarnion suuntaan 1985 julkaisemassaan esseessä Justice as  

Fairness: Political not Metaphysical.203 Siinä Rawls korjasi teoriaansa havaittuaan kri-

tiikin johdosta, ettei länsimaissa ole kaiken kattavaa yhteistä filosofista periaatetta kuten  

alkuperäisessä oikeudenmukaisuusteoriassa oli oletuksena. Rawls totesi, että uskonnol-

lisesta ja moraalisesta pluralismista huolimatta, länsimaisia yhteiskuntia voidaan pitää  

vakaina ja järjestäytyneinä. Poliittisen päätöksenteon alueella vallitsee siten jaettuja kä -

sityksiä eli limittäinen konsensus yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteista.  

Kohtuullisuus edellyttää, että oikeutettu poliittinen vallankäyttö perustuu julkiseen jär -

jen käyttöön.204

Aarniota Rawlsin ajattelussa kiehtoo se, ettei Rawls pyrkinyt vastaamaan siihen, mikä 

teko tai asia on oikeudenmukainen. Aarniolle käyttökelpoista on Rawlsin hahmottelema  

vastaus kysymykseen millainen yhteiskunnallinen organisaatio tuottaa oikeudenmukai -

sia ratkaisuja. Rawlsin ideaalitilasta voivat saada mallin myös asiat raadollisemmin nä -

kevät. Rawlsin teoria on käyttökelpoinen nimenomaan oikeudellisten ratkaisujen tuotta -

misessa.205 Aarnion ajattelu kytkeytyy siten yhtäältä Habermasin ja toisaalta Rawlsin 

edustamaan teoriaan deliberatiivisesta eli harkitsevasta demokratiasta.

2.3.2  Dworkin ja periaatteiden punninta

Ronald Dworkin mainittiin edellä Yhdysvaltalaisena johtavana oikeusfilosofina, jonka  

merkitys sikäläisessä oikeuskulttuurissa on suuri.206 Kun yhteiskunnan perusratkaisut on 

202 Setälä 2008, 299.
203 En väitä, että Rawls olisi lukenut Aarnion teoksia, lähinnä kysymys on samantyyppisestä kritiikistä.
204 Setälä 2008, 312-315; vrt. toisin Hellsten 2001, 193.
205 Aarnio 1994, 121-121.
206 Pääteos Taking Rights Seriously (1977), korjattu painos 1978.
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siirretty perustuslain tasolle, on valta perustuslain tulkitsijoilla. Dworkin on hyvin tär -

keä Aarnion teorian vastinpari. Aarnio käy teoksessaan Laintulkinnan teoria pitkälti 

näennäisesti jatkuvaa kamppailua Dworkinia vastaan. Maalitauluna on Dworkinin kan -

nattama käsitys yhdestä oikeasta ratkaisusta.

Dworkinin käsitys on tiivistetysti seuraavanlainen. Tuomareilla on velvollisuus ratkaista 

kaikki tuomiovaltaansa kuuluvat tapaukset, joita he joutuvat käsittelemään. Jokaiselle  

ratkaisulle on oltava riittävä perustelu, jonka on perustuttava lakiin. Jokin voi olla vel -

vollisuus vain, jos se on mahdollista täyttää. Tuomarit voivat siten ratkaista kaikki ta -

paukset ja laki tarjoaa riittävät perustelut jokaisen tapauksen ratkaisemiseen. 207

Oikeusjärjestys koostuu muustakin kuin säännöistä, nimittäin periaatteista. Periaatteet 

taas eivät ole oikeusjärjestyksestä riippumattomia, vaan saavat institutionaalista tukea  

oikeusjärjestyksestä. Periaatteilla on tietty paino, eli ne modifioivat sääntöjä ja toisia pe -

riaatteita. Toisin kuin säännöt, periaatteet eivät ole voimassa joko tai –tyyppisesti.  

Dworkinin liberaalin näkökulman mukaan modernin oikeusjärjestyksen perusperiaatteet  

liittyvät kansalaisten oikeuksiin.208

Laintulkinnan peruskysymys on, mitä me tietyn käytännön osallistujina uskomme tai  

tarkoitamme. Oikeudet eivät ole luonnollisia tai ikuisia, mutta ne eivät ole liioin riippu -

vaisia lainsäätäjän kulloisistakin ratkaisuista. Johdonmukaisuuden ja rationaalisuuden 

vaatimukset edellyttävät, että tietyssä yhteiskunnan kehitysvaiheessa kansalaisille on  

tunnustettava tietyt oikeudet, eikä lainsäätäjä voi mielivaltaisesti rajoittaa oikeuksien  

alaa.209

Dworkin määrittää siis voimassaolevan oikeuden siten, että se sisältää myös sisällölliset  

oikeusperiaatteet. Hän häivyttää tietoisesti raja-aitaa lakien, moraaliperiaatteiden ja yh -

teiskunnallisten tavoitenäkökohtien välillä. Kiperässä lainsoveltamistilanteessa kuiten -

kin yksilöllisiä kansalaisoikeuksia ilmaisevat arvoperiaatteet ovat oikeudellisia valtti-

207 Lagerspetz 2009, 166.
208 Lagerspetz 2009, 166-168.
209 Lagerspetz 2009, 168, 173.
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kortteja, jotka syrjäyttävät lain kollektiiviset tavoiteperiaatteet. 210

Dworkin ottaa käyttöön ideaalisen supertuomarin Hercules J:n. Se on puolijumalallinen 

tuomari, joka on täysin puolueeton, täysin erehtymätön, kaiken osaava ja jolla on rajat -

tomasti aikaa ratkaisun tekoon. Hercules J on siten tuomari, joka pystyy aina konstruoi-

maan parhaan mahdollisen justifioivan teorian, joka mahdollistaa ratkaisun perustelemi-

sen parhaalla mahdollisella tavalla.211

Dworkinin näkemys perustuu yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, jossa keskeiset poliittis-mo-

raaliset kysymykset nähdään nimenomaan perustuslakikysymyksenä ja perustuslain var-

tijoina ovat tuomioistuimet. Lagerspetz toteaa häijysti, että Dworkinin lähtökohdista kä -

sin on vaikea kuvitella poliittis-moraalista kysymystä, joka ei kuuluisi liittovaltion kor -

keimman oikeuden kompetenssiin. Tässä yhteydessä voidaan viitata uusliberalismin  

suuren nimen Friedrich August von Hayekin käsitykseen, jonka mukaan lainsäätäminen 

on perustaltaan jo olemassa olevien oikeustajuun tai perinteeseen sisältyvien periaattei -

den artikuloimista, mikä on vähintään yhtä paljon tuomioistuimien kuin lainsäätäjän  

tehtävä.212

Dworkinin yleinen viehätys perustuu siihen, että hän on johdonmukaisesti kieltäytynyt  

rakentamasta mitään kattavaa moraaliteoriaa. Lain ontologia ja oikeuslauseiden totuus 

ovat redundantteja eli epäolennaisia. Kontrasti muihin teoreetikoihin on varsin suuri.  

Hän kirjoittaa hyvin laajalle akateemiselle yleisölle normaaliproosaa, joka karttaa tekni -

syyttä ja formaalia esitystapaa. Tästä huolimatta hänen asenteensa on selkeästi antimeta -

fyysinen ja luonnonoikeudellisista painotuksista huolimatta tuomioistuinkeskeisyyden 

vuoksi oikeuspositivistinen.213 Näin ollen peruslähtökohdat muistuttavat Aarnion menta-

liteettia, mikä selittää sen, että Dworkinin ajatuksia ei ole ollut syytä kuitata yltiöluon -

nonoikeudellisina.

210 Siltala 2001, 61, 64-65.
211 Aarnio 1989, 268-270.
212 Lagerspetz 2009, 174, 70.
213 Lagerspetz 2009, 162-163, 173-174.
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Aarnio ei itse asiassa vastusta Dworkinin teoriassa mitään muuta kuin sitä periaatteellis -

ta kantaa, että jokaiseen ratkaisuun olisi olemassa yksi ja ainoa oikea ratkaisu. Paino  

Aarniolla on toki säännöissä.214 Dworkinin käyttämä supertuomari on Aarnion mukaan 

vain metafora. Kenelläkään ei ole absoluuttista tietoa hyvästä ja pahasta, mitä periaattei -

den täsmällinen punninta edellyttää. Dworkin on myös sekoittanut eron tuomioistuimen  

antaman lopullisen ja oikean ratkaisun välillä. Jokainen prosessi tarvitsee lopullisen rat -

kaisun. Se ei ole kuitenkaan sama asia kuin oikea ratkaisu. Periaatteiden punninta on  

omaksuttu suomalaiseen oikeuskulttuuriin Dworkinilta.215 Samalla on hiljaisesti kulje-

tettu mukana myös teorian taustaoletuksia yhdysvaltalaisesta oikeuskulttuurista.

2.3.3  Valta on oikeusoppineilla

Yhdysvaltain monimutkainen valtarakenne ja vallan hajautuminen on tärkein syy sille,  

että keskeinen yhteiskunnallisten uudistusten toteuttaja on oikeuslaitos, erityisesti liitto-

valtion korkein oikeus. Lisäksi Rawlsin ja Dworkinin teoriat ovat korostaneet siirtymää, 

jossa yhteiskunnan perusrakenteita koskevat kysymykset on siirretty ideaaliseen perus-

tuslakiin eli politiikan ulkopuolelle. Samalla Yhdysvaltain oikeuskulttuurin keskeinen  

piirre, eli se että hallitusvallan tulee olla neutraali kansalaisten eettisten käsitysten suh-

teen, on nostettu yleiseksi yhteiskuntafilosofiseksi periaatteeksi, joka myös on politiikan 

ulottumattomissa.216 Vaikka Aarnio korostaa, että perusratkaisut kuuluvat lainsäätäjälle,  

niin toisaalta Aarnio korostaa sitä, että lainkäyttö on oikeutta luovaa toimintaa, eikä  

lainkäyttö voi olla yhteiskuntakehityksen jarru.217

Väitän, että Suomessa on luisuttu kansainvälistymisen myötä kohti tuomioistuimien ko -

rostunutta asemaa yhteiskunnallisten peruskysymysten ratkaisijana oikeutta luovana 

vallankäyttäjänä. Tolonen selittää oikeuskulttuurin muutosta myös ulkopoliittisella siir -

tymällä yksinapaisuuteen. Kansainvälistyminen on kylmän sodan jälkeen ollut pelkäs -

214 Aarnio kirjoitti 1990 artikkelin Taking Rules Seriously.
215 Aarnio 1989, 271; 2006, 303.
216 Saastamoinen 1998, 21-22; Hellsten 2001, 192.
217 Aarnio 1989, 18; Aarnio 1986, 70.
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tään kohti angloamerikkalaista oikeutta.218

Dessaun päätelmä on erilainen. Dessaun mukaan nimenomaan kansallinen väritys nä -

kyy oikeustieteessä ja sen muodostumisessa. Kulttuurisen kontekstin peruspilarit selittä-

vät tämän kansallisen värityksen oikeudellisissa argumentaatioteorioissa ja kansallisella 

kontekstilla on merkittävä rooli globalisaatiosta huolimatta, vaikka käsiteltävillä kol -

mella argumentaatioteorialla on myös merkittäviä kansalliset lähtökohdat ylittäviä yhte -

neväisyyksiä.219 Tässä kohdin tutkimustulokseni on erilainen. Kansallinen konteksti on 

murtunut jo Aarnion argumentaatioteoriassa. Otettakoon esimerkki, joka koskee näen-

näisen rajatusti, mutta asian saamista mittasuhteista päätellen, syvästi suomalaista oi -

keuskulttuuria.220

Yksityinen pysäköinninvalvonta on kysymys, jota lainsäädäntökoneisto ei ole pystynyt  

Suomessa ratkaisemaan. Asia on viety korkeimpaan oikeuteen ja korkein oikeus on lin -

jannut ratkaisupakon alaisena, että kiinteistönomistajan omistajanvalta sisältää myös  

mahdollisuuden sopimusperusteisesti määrätä omaisuuden käytöstä. Korkeimman oi-

keuden mukaan omistajan vallankäyttö ei ole julkisen vallan käyttöä, josta olisi säädet -

tävä tarkkarajaisesti laissa.221

Suomalaisen oikeuskulttuurin legalistinen ja kirjoitettuun lakiin perustuva perinne nä-

kyy edelleen siinä, että linjauksen jälkeenkin pyritään oikeuskulttuuria muuttamaan  

lainsäädäntöteitse eli haikailemalla säädettävän kaikki tulkinnanvaraisuudet poistavan  

lain perään. Lainsäädäntökoneisto on kuitenkin osoittanut kyvyttömyytensä asian vaati -

maan harkintaprosessiin. Valtaa lainsäädäntöprosessissakin käyttävät tosiasiassa oikeus-

oppineet, tässä tapauksessa perustuslakiasiantuntijat, jotka ovat tyrmänneet tai sotkeneet 

tähän mennessä kaikki lakiesitykset yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.222

218 Tolonen 2011, 569-570.
219 Dessau 2008, 27.
220 Väitteellä ja esimerkillä ei ole tarkoitus syyttää ajattelijaa mistään kehityksestä. Se olisi absurdia. Tar-

koitus on havainnollistaa yhteiskunnallisia muutospaineita, kontekstia, jotka ilmenevät myös Aarnion 
ajattelussa.

221 KKO:2010:23.
222 ks. Perustuslakivaliokunnan mietinnöt 57/2010 vp ja 23/2013 vp.
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Kun poliittinen päätöksentekoprosessi ei täytä oikeusharkinnan rationaalisuusehtoja,  

jotta normi voisi läpäistä seulan, jota vartioivat oikeusoppineet, yhteiskunnalliset uudis-

tukset ovat yhä vaikeampia. Pelkkä poliittinen tahto ja enemmistö ei riitä. Pysäköinnin-

valvonnan tarpeet myös yksityisillä alueilla ovat syntyneet yhteiskunnassa itsessään, 

eikä lainsäätäjä ole pystynyt tähän reagoimaan. Oikeuskulttuurin sisältämä vastustava 

voima korostuu yhteiskunnallisissa uudistuspyrkimyksissä.

2.4   Vastahankaan sittenkin

Englannin common law ja Manner-Euroopan ius commune eriytyivät myöhäiskeskiajal-

la. Keisari Justinianuksen käskystä noin 500 jaa. etevät lakimiehet kokosivat Bysantissa  

roomalaisen oikeusperinteen keskeiset periaatteet ja käsitteet lakikokoelmaan Corpus 

Iuris Civilis. Bolognassa 1000-luvun alkuvuosina oikeusoppineet irrottivat oikeuden 

kirkon kahleista, jälleen roomalaisen oikeuden pohjalta. Vähitellen Manner-Eurooppaan 

muodostui yhteinen oikeus ius commune. Sen pohjalta myös suomalaiset lakimiehet ot-

tivat kaiken irti saksalaisesta oikeusajattelusta. Sittemmin Aarnio toteaa 2006, että oi -

keusajattelun teoria on angloamerikkalaistunut. Esimerkiksi Ronald Dworkin on saanut  

klassikon aseman verrattuna esimerkiksi saksaa puhuvan maailman Max Weberiin.223

Saksalainen kirjallisuus on kadonnut juridisesta argumentaatiosta ja tilalle on tullut ang -

losaksinen kirjallisuus ja ajattelutapa. Chicagon taloustieteelliseen koulukuntaan perus-

tuva oikeustaloustiede on kohottanut taloudellisen tehokkuuden lain tulkinnan doktrii -

niksi. Tulkintavaihtoehdoista on valittava eniten tehokkuutta lisäävä eli käytännössä 

aina markkinoiden vapaata toimintaa korostava tulkintalinja. Myös ihmisoikeudet ovat  

osa amerikkalaisperäistä järjestystä. Vaikka ihmisoikeuksissa on kysymys järkevistä ja  

tavoiteltavista asioista, niillä on selkeä ideologinen ja poliittinen funktio – amerikkalai -

sen järjestelmän ylivalta.224

223 Aarnio 2006, 341, 355-356.
224 Tolonen 2011, 571. Myös Saastamoinen kritisoi sitä puhetapaa, jossa demokratia on ilmaus joistain 

luonnollisista ihmisoikeuksista. ks. Saastamoinen 1998, 253.
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Aarnion teoksen Laintulkinnan teoria julkaisun 1989 jälkeen Suomen oikeusjärjestelmä 

on muuttunut lainsäädäntötoimin huomattavasti. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeusso-

pimukseen 1990 ja perusoikeudet uudistettiin 1995. Lainsäädäntötoimin siis vahvistet-

tiin tapahtunut kehitys perus- ja ihmisoikeuksien dominoivasta merkityksestä ja tuomio -

istuinlaitoksen vahvasta asemasta niiden tulkitsijana. Perus- ja ihmisoikeudet ovat itse -

asiassa oikeuspositivioituja luonnonoikeudellisia periaatteita. Ennen uutta perustuslakia  

2000 Suomessa ei ollut säännöstä edes perustuslain ensisijaisuudesta lakiin nähden risti -

riitatilanteessa. Nyt sellainen vahvistettiin perustuslaissa.225

Perus- ja ihmisoikeudet ovat Aarnion mukaan jo ylikorostuneet, kun valtiosääntöoikeu-

den tutkijat väittävät olevansa ratkaisevassa tieteellis-tiedollisessa asemassa muihin oi -

keudenaloihin nähden. Ratkaisua ei voi kuitenkaan johtaa pelkästään perustuslain sisäl -

tämistä periaatteista. Sovelluskonteksti on aina oikeudenalakohtainen. Normaalilla oi -

keuslähdeopillisella aineistolla on tunnistettava ongelma ja kartoitettava ensin tulkinta -

vaihtoehdot. Jos niitä on kaksi tai useampi, valinta voidaan tehdä osaksi perusoikeuksiin  

viittaamalla, jos perusoikeussääntely soveltuu tapaukseen. Sen sijaan systeemirajat ylit -

tävä jousto murtaa oikeuden selkärangan, ennustettavuus katoaa ja sen myötä oikeustur -

va. Perusoikeuksien muodikkuus ja hohdokkuuden korostaminen on mennyt liian pit-

källe.226

Aarnion vastaus oikeusoppineiden korostuneen aseman vaaroihin on kasvatus. Lakimie-

hellä on vastuu ihmisen hyvästä yhteiskunnallisesta elämästä. Pykäläsokea lakimies on 

ihmisen ja yhteiskunnan vihollinen. Pykäläsokeudesta poisoppiminen ja inhimillistymi-

nen on elämänmittainen haaste.227

Aarnio suuntaa katseen pohjoismaiseen oikeusperinteeseen. Olaus Petrin 1500-luvulla 

laatimat tuomarinohjeet sisältävät kaiken sen, jonka sisäistämällä lakimiehet voivat täyt -

tää tehtävänsä yhteiskunnan palveluksessa. Voidaan puhua habermasilaisittain oikeuden 

syvärakenteesta tai  von hayekilaisittain oikeustajunnasta.

225 Aarnio 2006, 357, 309.
226 Aarnio 2006, 307, 310, 313, 316, 332.
227 Aarnio 2006, 379, 385.
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Kustaa Vaasan aikana elänyt Olaus Petri tiivisti seuraavankaltaisiin ohjeisiin oikeuden  

ennakoitavuuden ja kohtuuden jännitteen:

13. Yhteisen kansan hyöty on paras laki; ja sen tähden mikä havai-
taan yhteiselle kansalle hyödylliseksi, se pidettäköön lakina, vaik-
ka säädetyn lain sanat näyttäisivät toisin käskevän.

8. Hyvä ja älykäs tuomari on parempi kuin laki, sillä hän voi ase-
tella kaikki kohtuuden mukaan.

9. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen koh-
tuuden tähden, joka laissa on se hyväksytään.228

Aarnio painottaa, että Olaus Petrin termit kohtuullisuus ja yhteisen kansan hyvä ovat si-

sällöllisiä mittoja sille, mitä Olaus Petri piti oikeana oikeutena. Aarnio painottaa, että le -

galistinen tendenssi, joka korostaa lain autonomiaa merkitsee oikeusajattelun repäise-

mistä irti ikivanhasta ajattelun traditiosta. Yhteiskunnan vaihtoehtoliikkeet ilmentävät  

usein legitimiteettikriisiä. Vain harvoin tarvitaan kuitenkaan lain muutoksia. Monesti  

sellaiseen viittaaminen on vain yritys siirtää vastuuta. Useimmiten tullaan toimeen luo -

valla ja joustavalla lain tulkinnalla.229

Aarnio viittaa Brusiiniin ja toteaa, että tuomarin tulee olla jatkuvasti ajan hermolla. Tuo -

marin tulee tunnustella yhteiskunnassa tapahtuvaa oikeuskäsityksen muuttumista. Sil-

loin hänen ratkaisunsa kasvavat luonnollisella tavalla yhteiskunnasta, niistä tavallisesti  

hyvin epämääräisesti tajutuista arvo-oivalluksista, jotka jokin vaihtoehtoliike saattaa ki -

teyttää nimenomaisiksi muutosvaatimuksiksi.230

Kemppisen mukaan oikeuskulttuuri muuttuu reaktioin. Muutos lähtee yksittäisistä ajat -

telijoista, saavuttaa poliittista kannatusta ja puhkeaa laiksi tai välittömästi oikeuskäytän -

nön muuttumiseksi. Kulttuurinmuutos saattaa myös näkyä jo ennen lain säätämistä. Oi-

228 Aarnio 1986, 77.
229 Aarnio 1986, 80-83.
230 Aarnio 1986, 83-84.
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keuskulttuurin ilmiöt ovat siten aina kaksisuuntaisia. Äänekkään kansanosan mentali -

teetti, poliittiset ilmiöt, taloudelliset ilmiöt tai uudet ajatusrakennelmat vaikuttavat lain -

säädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Muutos tapahtuu myös toiseen suuntaan. Selitettävä ja 

selittäjä ovat siten vaihdannaisia. Korkein oikeus toteutti esimerkiksi analyyttisen oi -

keustieteen perusteleman käsitehajottelun monissa 1950-luvun kuolinpesää sivunneissa 

ratkaisuissaan.231

Analyyttinen oikeustiede ei vielä horjuttanut käsitelainopillista legalismia. Vasta suun -

tautuminen systematiikasta eli yleisten oppien ja käsitteiden rakentamisesta oikeudelli -

sen ratkaisun keskeisyyteen horjutti legalismin perinnettä. Brusiin voidaan ottaa jälleen  

esille. Tuomarin toiminta on luovaa toimintaa. Taiteilijasta tuomarin erottaa vain tuoma -

rin sitoutuminen tiettyyn lakiin perustuvaan ennustettavuuteen. Tuomari luo oikeuskult -

tuuria samalla sekä abstraktissa muodossa, että konkreettisina päätöksinä.232

Oikeustieteen professori Aulis Aarnio on myös taiteilija; romaani- ja näytelmäkirjailija.  

Minkä vuoksi? Selitys piilee siinä, mitä ei voi wittgensteinilaisittain sanoa. Teatteri ta-

voittaa parhaimmillaan jotakin olennaista elämästä. Lainoppi on ollut ajoittain Aarniolle  

ahdistavaa, kun on ollut tarvetta sanoa enemmän ja syvemmin kuin mihin oikeustieteen  

kieli yltää.233

Aarnio tiivistää:

Teatteri on minulle – niin kuin kaunokirjallisuus – väline hahmot-
taa todellisuutta. Yritän tehdä sen omalla tavallani, siten kuin arki-
kokemukseni, lakimiehenä eri elämänaloilta hankkimani tieto ja fi-
losofinen ajatteluni tekevät sen mahdolliseksi. Teatteri on maail-
mankatsomuksen jäsentämistä.234

Aarniolle on ollut myös ominaista kytkeä teoria ja käytäntö tiukasti yhteen ja säilyttää  

yhteys arkitodellisuuteen. Hän on pyrkinyt jatkuvasti tekemään oikeusteoriaa, joka on 

teoriaa käytännön lakimiestoiminnalle ominaisista asioista. Oikeusteoria ei saa toisaalta  

231 Kemppinen 1992, 23, 25, 27.
232 Tolonen 2001, 245.
233 Aarnio 2009, 386, 387, 407.
234 Aarnio 2009, 408.
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silti olla käytännön sokea renki. Ilman tuntumaa ajattelun filosofisiin perusteisiin ei voi  

olla elävää oikeusteoriaakaan.235 Tämä orientoituminen käytäntöön oli nimenomaisesti 

Aarniolle ominaista Dessaun vertailussa. Aarniohan ei kirjoittanut pelkästään oikeusteo-

riaa, vaan myös hyvin käytännönläheistä lainoppia jäämistöoikeuden alalla.236

235 Aarnio 2006, 57-59.
236 Dessau 2008, 213.
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LOPPULAUSE

Loogisen empirismin tieteenfilosofinen positivismi yhtäältä ja 1970-luvun vaihtoehtoi -

nen lainoppi toisaalta eri näkökulmineen loivat jännitteen, joiden puristuksissa Aarnio 

halusi pelastaa lainopin tieteiden joukkoon. Lainoppi oli kriisitilassa. Toisaalta sen olisi  

tullut vaieta arvopohjaisista tulkintasuosituksista ja toisaalta olla pelkkää politiikkaa tai  

empiiristä yhteiskuntatiedettä. Tähän löytyi apu filosofiasta ja erityisesti suuntautumi-

sesta kansainväliseen vuorovaikutukseen muiden samoista asioista kiinnostuneiden 

kanssa.

Aarnio koki lisäksi polttavana tarpeen muotoilla myös Suomeen uudenlainen oikeusteo -

ria analyyttisen koulukunnan teorian rajoitteiden tultua ilmeisiksi. Tässä tehtävässä hä-

nen täytyi kohdata Suomen historiallisten olojen saatossa yltiölegalistiseksi muuttunut  

tuomioistuinlaitos ja yhteiskunnassa kasvaneet muutostarpeet lainkäytölle.

Kaikki Aarnion teorian ainekset eivät ole tulleet mukaan täysin tietoisesti ja harkitusti.  

Aarnion tavoite on ollut selvästi sovittaa suomalaiseen oikeuskulttuuriin eri ajattelijoi -

den elementtejä. Mukana on kuitenkin tullut erityisesti yhdysvaltalaisesta oikeuskulttuu-

rista julkilausumattomia taustavireitä, joista syntyneitä kehityskulkuja Aarnio on itsekin 

joutunut torjumaan suomalaiseen oikeuskulttuuriin sopimattomina. Perus- ja ihmisoi-

keudet ovat saaneet kohtuuttoman merkittävän aseman, mitä Aarnio ei ole tarkoittanut,  

vaan hän on pikemminkin kääntynyt korostamaan pitkäaikaista pohjoismaista ja euroop-

palaista traditiota.

Aulis Aarnio on oikeuspositivisti, mutta ei lakipositivisti. Aarnio ei hyväksy yhden ai-

noan ratkaisun oppia, johon sekä lakiuskollisuus että luonnonoikeusajattelu vääjäämättä  

johtaa. Näiden suuntausten välissä on ollut paikoin varsin ahtaat oltavat. Aarnion ajatte -

lu voi näyttää pessimistiseltä. Tutkielmassani olen kuitenkin tuonut esiin, että Aarniolla  

on kaikesta huolimatta optimistinen asenne perustelujen voimaan. Pohjavireenä on luot-

tamus demokratiaan ja oikeuskulttuuriin.
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Oman ajattelun avaaminen toisten retosteltavaksi on vaatinut takuulla luottamusta asian -

sa tärkeyteen ja siitä Aarnion kohdalla on ollut kysymys. Yhteiskunnasta kasvaneet vaa-

timukset vaativat Aarniota artikuloimaan ja argumentoimaan kantansa. Aarnion argu-

mentti on myös nimenomaan tässä. Tuomiot ja lainopilliset kannanotot on perusteltava  

avoimesti ja perusteellisesti niin, että ne kestävät kritiikin, mutta kritiikin pelossa ei saa  

jättää käytettyjä argumentteja sanomatta, olipa se kuinka hankalaa tahansa.

Aarnio vierastaa sitä, että kieltäydytään perustelemasta. Perustelemisesta ei voi kuiten -

kaan vetäytyä, jokaisen on alistuttava perustelemaan kantansa. Nyky-yhteiskunta vaatii  

perusteluja kaikilla elämänaloilla ja tällaisen vaatimuksen korostaminen on Aarnion  

ajattelun suurin merkitys ja se näkyy myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tässäkin tapauksessa vaaditaan lisää etäisyyttä tutkittavaan ajattelutapaan, jotta sen piir -

teet nousevat esiin vahvemmin. Aarnion erityisesti tutkijakollegoiden kesken käymä kir -

jeenvaihto voi tuoda uusia näkökulmia siihen kontekstiin, jossa ajateltiin ja elettiin.
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