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Johdanto 

 

 

Tämän pro gradun tarkoituksena on selvittää Henrik Hasselin (1700–1776) alaisuudessa 

julkaistujen väitöskirjojen kautta Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa harjoitetun luon-

nonoikeusajattelun sisältöä ja niitä vaikutteita, joista tämä ajattelu kumpuaa. 

 

Luonnonoikeus 

 

Luonnonoikeus1 ei ole puiden, lintujen ja purojen oikeutta, vaan käsitys, jonka mukaan 

on olemassa ihmisen mielipiteistä ja toiminnasta riippumattomia luonnollisia oikeuksia, 

jotka koskevat kaikkia ihmisiä. Luonnonoikeus on ollut se metodi, jolla itsestäänselvien, 

tai sellaisiksi miellettyjen, oikeuksien oikeutus on pyritty perustelemaan. Tämän lisäksi 

eri ajattelijoiden luonnonoikeuden tittelin alla antiikista nykypäivään esittämillä ajatuk-

silla ei paljoa muuta yhteistä olekaan. Mielipiteet eroavat niin luonnollisen oikeusjärjes-

tyksen kuin moraalin alkuperästäkin – onko se Jumala vai luonto – ja miten tästä oikeasta 

moraalista voi saavuttaa tietoa – järjellä vai ilmoituksella. Suhde olemassa olevaan lain-

säädäntöön, eli positiiviseen oikeuteen, on myös ollut keskustelun alla – onko luonnon-

oikeus kirjoitetusta laista riippumaton ja erillinen, sen osa vai jotain muuta. Samoin on 

erityisesti roomalaisen oikeuden perinteen piirissä kiistelty, kuuluvatko myös eläimet 

luonnonoikeuden piiriin, vai koskeeko se pelkästään järjestä osallisia olentoja, eli ihmisiä 

ja joillakin ajattelijoilla myös enkeleitä. 

 

Toinen luonnonoikeusajattelulle yhteinen piirre on pyrkimys sopusointuiseen ja oikeu-

denmukaiseen rinnakkaiseloon. Tämä tavoite voi olla joko vallitsevan yhteiskuntajärjes-

tyksen vastainen, kuten muun muassa stoalaisilla orjuudenvastustajilla, 1500–1600-luvun 

kuninkaanvallan vastustajilla, tai Ranskan ja Pohjois-Amerikan vallankumouksellisilla 

1700-luvun lopulla. Tai se voi myös olla vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen mukainen, 

kuten muun muassa Rooman stoalaisilla, skolastikoilla ja 1600–1700 luvun protestantti-

silla luonnonoikeusteoreetikoilla.2 

                                                 
1 Ruotsiksi naturrätt, englanniksi natural right, latinassa käytetään termejä jus naturae (luonnon oikeus), 

jus naturale (luonnollinen oikeus) sekä lex naturae (luonnon laki). Mielestäni luonnollinen- tai 

luontainen oikeus olisivat suomeksi parempia nimityksiä tälle opille kuin luonnonoikeus, mutta 

selvyyden vuoksi käytän vakiintunutta nimitystä tässä työssä. 
2 Lindberg 1976, 1. 
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Luonnonoikeuden tunnetuimmat auktoriteetit 1700-luvun alussa olivat Hugo Grotius 

(1583–1645) sekä Samuel Pufendorf (1632–1694). Näiden kahden ajattelijan näkemykset 

rauhanomaisesta yhteiskuntaelämästä ja ihmisen luonnollisesta asemasta yhteiskunnan 

osana luovat modernin luonnonoikeuden perinteen, joka mullisti uuden ajan moraalifilo-

sofian. Luonnonoikeudesta tulee eurooppalaisen käytännöllisen filosofian valtavirtaus 

1600-luvun lopulta 1700-luvun puoliväliin asti, ja Pufendorfista aikakautensa luetuin mo-

raalifilosofi. Sekä Grotius että Pufendorf olivat henkilöhistoriansa kautta yhteydessä 

Ruotsiin, mikä osaltaan lisäsi kiinnostusta heihin valtakunnan yliopistoissa – näin myös 

Turussa.3 Luonnonoikeuteen ja sen kehitykseen palataan perusteellisemmin ensimmäi-

sessä käsittelyluvussa. 

 

Henrik Hassel ja opetus luonnonoikeudesta 

 

Henrik Hassel syntyi Ahvenanmaalla vuonna 1700, josta hän 1714 pakeni perheensä mu-

kana isoavihaa pakoon Ruotsiin. Hän kävi lukion Strängnäsissä, jossa tutustui kartesio-

laisuuteen, mikä, Henrik Gabriel Porthanin mukaan, sai hänet hylkäämään skolastiikan.4 

Tämän jälkeen hän aloitti opinnot Uppsalan yliopistossa 1718, jossa opiskeli roomalaista 

ja kreikkalaista kirjallisuutta, historiaa, filosofiaa sekä itämaisia kieliä, ja valmistui mais-

teriksi 1726. 

 

Valmistuttuaan Uppsalasta Hassel siirtyi Turun Kuninkaalliseen Akatemiaan, josta hän 

valmistui uudestaan maisteriksi kahdella uudella, jo Uppsalassa asuessaan kirjoitetulla, 

väitöskirjalla. Hassel oli aluksi ehdolla itämaisten kielten professuurin saajaksi, mutta 

juopotteluun taipuvaisen kaunopuheisuuden professori Lars Alstrinin kuoltua Hassel ha-

lusi ennemmin tälle paikalle. Aate- ja oppihistorian professori Juha Manninen epäilee 

kansliapresidentti Arvid Hornin tuen – jonka Hassel olisi hänen mukaansa saanut valtio-

päivätoimintansa (1726–1727) ansiosta – antaneen vastavalmistuneelle maisterille mah-

dollisuuden valikoida mieleisiään professuureja. Toisaalta Hassel oli pitkään aikaan en-

simmäinen pätevä hakija viralle, jota akatemian konsistori oli kuvaillut ”hankalaksi ja 

                                                 
3 Saastamoinen 1995, 12. Liljestrand 1890, 26. 
4 Porthan 1777, 24–25. Kartesiolaisuus: Descartesin seuraajien edustama suuntaus. Skolastiikka: antiikin 

filosofiaan ja katolisen kirkon opinkappaleisiin perustuva keskiajan tiede. Nykysuomen sanakirja 4 

1982, 195, 380. 
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epämääräiseksi”, joten on mahdollista, että hänen kevyet meriittinsä riittivät, koska pa-

rempiakaan hakijoita ei ollut tarjolla.5 

 

Hassel hoitikin kaunopuheisuuden professuuria menestyksellisesti ennätykselliset 48 

vuotta (1728–1775), ja hänen johdollaan ilmestyi 125 väitöskirjaa lukuisilta eri aihealu-

eilta. Hassel toimi viidesti yliopiston rehtorina ja hän sai kuninkaalta kanslianeuvoksen 

arvonimen 1773. Se oli ensimmäinen Turun akatemiassa, ja lisäksi harvinaista vielä vi-

rassa olevalle professorille.6 Hän toimi myös humanistisen tiedekunnan dekaanina 1740–

1741 sekä 1747–1748. 

 

Jälkipolvet muistavat Hasselin lähinnä hänen seuraajansa, Henrik Gabriel Porthanin, 

opettajana, mutta tämä on Hasselin omaa merkitystä aliarvioiva näkökanta. Hasselia voi 

Juha Mannisen mukaan pitää ainakin yhtenä keskeisenä suomalaisen valistuksen perus-

tanlaskijana ja keskeisenä vaikuttajana.7 

 

Eloquentian eli kaunopuheisuuden professorin tehtävänä oli selittää antiikin auktorien re-

torisia oppeja, esitellä niitä käytännössä ja antaa opastusta kirjeiden ja puheiden laadin-

nassa. Lisäksi hän opetti latinaa ja ruotsia. Latinan opetuksesta vastaavana kaunopuhei-

suuden professuuri oli yliopiston keskeisimpiä professuureja, niin kauan kuin opetus- ja 

väittelykielenä säilyi latina, eli vuoteen 1852 asti. Kaunopuheisuuden professuuri oli ta-

lousopin sekä historian ja käytännöllisen filosofian professuurien ohella taloudellisesti 

parhaimpia professuureja, koska kaikki opiskelijat opiskelivat niitä aluksi.8 

 

Samuel Pryssin siirryttyä runousopin professorin paikalta teologian professoriksi, runous-

opin professuuri lakkautettiin talousopin professuurin tieltä, ja runousoppi siirrettiin kau-

nopuheisuuden professorin, eli Hasselin, toimenkuvaan. Hassel ei kuitenkaan luennoinut 

runoudesta tai mytologiasta, koska ei ollut kiinnostunut niistä, eikä myöskään suhtautunut 

                                                 
5 Manninen 2000, 22–24, 28. Heikel 1940, 150–151. Professuurin saamiseksi tarvittiin useimmiten 

sukulaisuus- tai muita suhteita yliopiston johtoon, kokemusta ylimääräisen professorin tehtävistä sekä 

asianmukaiset lahjoitukset aiemmalle professorille. Tässä mielessä kokemattoman ulkopuolisen 

valinta oli erikoista. Niemelä 1998, 27, 31. 
6 Kajanto 2004, 595. Lindberg 1989, 73–74. Heikel 1940, 155. 
7 Kinnari 2012, 16. Manninen 2000, 29. 
8 Kajanto 2000, 174. Kinnari 2012, 33. Klinge 1987a, 161–165. Sarasti-Wilenius 2009, 75. Professorit 

kartuttivat varojaan ohjaamalla tai kirjoittamalla opiskelijoiden väitöskirjoja sekä järjestämällä 

yksityisluentoja. Tällöin opiskelijoiden suuri määrä helpotti tienaamista. 
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retoriikan opetukseen vakavasti, sillä hän vieroksui klassisten puhujien tapaa vedota tun-

teisiin järjen ohi.9 

 

Miksi puhetaidon ja latinan opettajan johdolla väiteltiin luonnonoikeudesta? Luulisi, että 

oikeusasiat kuuluisivat lainopin professorille. Turku oli Lundin ja Uppsalan yliopistoja 

jäljessä lainopissa. Esimerkiksi Uppsalassa lainopin oppituoleja oli kaksi, kun niitä Tu-

russa oli vain yksi.10 Lainopin professuurin isonvihan jälkeiset hoitajat, Samuel Schulteen 

(professorina 1720–1746) ja Olof Pryss (professorina 1746–1777) jäivät meriiteiltään 

vaatimattomiksi, eikä opiskelijoita ollut montaa. Schulteen toimi preeseksenä koko pro-

fessorikautensa aikana vain kahdessa väitöskirjassa, joista molemmat olivat respondentin 

kirjoittamia.11  

 

Pryssin aikana ei lainopillisessa tiedekunnassa julkaistu ainuttakaan väitöskirjaa. Pryssin 

luennoista on säilynyt jälkipolville Porthanin kuvaus, jonka mukaan eräällä Pryssin luen-

nolla oppilaat vain mekastivat ja pelasivat korttia. Pryss sairasteli paljon ja haki eroa 1777. 

Lainopin professori Pryssin mielenkiinnottomuus ajoi lainopin ylioppilaat väittelemään 

historian ja käytännöllisen filosofian professorien johdolla.12  

 

Tämä käytännöllisen filosofian juridisoituminen on luultavasti siirtänyt filosofisempia 

väitöskirjoja kaunopuheisuuden puolelle. Christian Papke tuli 1749 ylimääräiseksi lain-

opin professoriksi, muttei antanut opetusta tai ohjannut väitöskirjoja. Vasta Hasselin op-

pilaassa, Matthias Caloniuksessa (professorina 1778–1817), näki akatemia pätevän lain-

opin professorin.13 

 

Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa oli historian ja käytännöllisen filosofian professori, 

jolle siis myös moraali- ja yhteiskuntafilosofiaa koskevat aiheet kuuluivat. Miksi luon-

nonoikeutta ei jätetty tämän professuurin harteille, kun lainopin professorista ei siihen 

ollut? On syytä muistaa, että oppiainerajat olivat ennen höllemmät kuin nykyään. Kauno-

puheisuuden professorille sopivien väittelyaiheiden kirjoa oli laajennettu jo 1600-luvun 

                                                 
9 Kajanto 2000, 202–203, 239, 263. Manninen 2000, 50. 
10 Nuorteva 2001, 127–128. 
11 Preeses: akateemisen väitöstilaisuuden esimies. Respondentti: väitöskirjan puolustaja. Aikio–Vornanen 

2000, 494, 526. 
12 Klami 1982, 179. 
13 Heikel 1940, 170–172 810. Klami 1982, 17. 
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puolella, kun kaunopuheisuuden professori Daniel Achrelius (professorina 1679–1692) 

oli astunut historian ja käytännöllisen filosofian professorin Anders Wanochiuksen var-

paille käsittelemällä väitöskirjoissaan moraalifilosofiaa. Achrelius vastasi Wanochiuksen 

moitteisiin toisen reviirille tunkeutumisesta, ettei filosofisia väitöskirjoja voi rajata yhden 

professuurin alle. Kansleri Bengt Oxenstierna antoikin vapauden käsitellä käytännöllistä 

filosofiaa myös kaunopuheisuudessa, mitä Achrelius toteutti presidioimalla (presidioida: 

toimia väitöstilaisuuden esimiehenä) etiikkaa ja valtio-oppia Grotiuksen, Pufendorfin ja 

Turkulaisen professorin, Samuel Wexionius-Gyldenstolpen pohjalta.14 Historian ja käy-

tännöllisen filosofian professori Algot Scarin (professorina 1722–1761) oli edeltäjistään 

poiketen kiinnostunut enemmän oppiaineen historiallisesta kuin moraalisesta puolesta, 

joten hän ei liene ollut mustasukkainen luonnonoikeudesta.15 

 

Hasselin luennot keskittyivät Marcus Tullius Ciceron teoksiin, erityisesti kirjaan De offi-

ciis (Velvollisuuksista). Luonnonoikeutta sen sijaan ei luentoluettelossa Hasselin koh-

dalla mainita.16 Tämä voi tuntua oudolta, kun hän kuitenkin toimi aihetta käsittelevien 

väitöskirjojen preeseksenä. Asia selittyy tarkastelemalla Ciceron merkitystä 1700-luvun 

oppineisuudelle. Ciceron De officiis oli yleiseurooppalainen oppikirja, joka yhdessä pu-

fendorfilaisen luonnonoikeuden kanssa muodosti yliopistoissa opetettavan moraaliopin 

perustan. Lisäksi Cicero oli antiikin luonnonoikeuden tärkeimpiä edustajia. Cicero muok-

kasi stoalaisen luonnonoikeuden siihen muotoon, jossa se säilyi uudelle ajalle asti. Turun 

väitöskirjoissa De officiis esiintyykin Pufendorfin ja Grotiuksen teosten rinnalla luonnon-

oikeuden auktoriteettina.17  

 

De officiis oli ollut myös aiempien kaunopuheisuuden professorien käytössä, joten Has-

selin oli helppo ottaa se opetuksensa perustaksi.18 Hän totesikin De officiisin olevan nuo-

risolle erinomainen oppikirja moraaliasioissa.19  Uudistusmielisenä miehenä Hassel ei 

kuitenkaan tyytynyt antiikin auktorien oppien toistamiseen, vaan perehtyi myös uudem-

                                                 
14 Rein 1908, 136. 
15 Urpilainen 1993, 58. 
16 Rv Acad IV, HYK. 
17 Klinge 1987b, 401–402, 443. Heikkinen 1971, 33. Sabine & Thorson 1981, 161. Lindborg 1984, 104. 
18 Esimerkiksi jo aiemmin mainittu Achrelius. Kajanto 2000, 104. 
19 Kinnari 2012, 17. 
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pien kirjoittajien teorioihin. Siten Hasselin luentojen aihevalikoiman rajoittuminen lä-

hinnä De officiisiin ei suinkaan tarkoita, ettei luennoilla olisi käsitelty luonnonoikeutta. 

Luentomuistiinpanojen puutteen vuoksi asiasta ei kuitenkaan päästä varmuuteen. 

 

Käytännöllisellä filosofialla oli siis perinteitä kaunopuheisuuden väitösten kohteena ole-

misessa, mikä on vähemmän yllättävää, kun mietitään kieli- ja puhetaidon tarkoitusta, 

joka oli mahdollistaa yhteiskuntaelämään osallistuminen sekä puhutussa että kirjoitetussa 

muodossaan.20 Puheiden pitäminen oli ollut jo antiikin Kreikasta lähtien keskeinen po-

liittisen vaikuttamisen tapa. Kirjeet taas olivat aikana ennen puhelinta tai sähköpostia ai-

noa keino verkostoitua ja pitää yhteyttä kauempana asuviin henkilöihin.21 

 

Lähteet 

 

Päälähteinäni käytän seitsemää, aikavälillä 1735–1754 ilmestynyttä, latinankielistä väi-

töskirjaa: De interpretatione juris naturalis (Luonnonoikeuden tulkinnasta 1735), De att-

ributis legis naturalis (Luonnonlain attribuuteista, kaksiosainen: ensimmäinen osa 1740, 

toinen 1741), De vero juris naturalis fundamento (Luonnonoikeuden todellisesta perus-

tasta, 1745), An testamenta sint juris naturalis? (Ovatko testamentit luonnonoikeutta?, 

1750) sekä De natura et constitutione philosophiæ practicæ (Käytännöllisen filosofian 

luonteesta ja määrittelemisestä, kaksiosainen: ensimmäinen osa 1753, toinen 1754). An 

testamenta sint juris naturalis, De vero juris naturalis fundamento sekä De natura et con-

stitutione philosophiæ practicæn ja De attributis legis naturaliksen ensimmäiset osat ovat 

pro exercitio –väitöksiä. Muut ovat pro gradu -väitöksiä.22  

 

Pituudeltaan ne ovat 16:sta 32:een sivua pitkiä, eli ajalleen tyypillisiä. Työssä käytetyt 

käännökset ovat tekijän, jollei toisin mainita. Näistä osaan olen saanut arvokasta apua 

antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori Timo Siroselta. Olen valikoinut yllä maini-

tut väitöskirjat Jorma Vallinkosken Turun akatemian väitöskirjat 2, Hakemistot hakute-

oksen luontaisoikeus-kohdasta, jonka olen Hasselin väitöskirjojen osalta todennut päte-

väksi.23  

                                                 
20 Klinge 1987c, 598. 
21 Sarasti-Wilenius 2009, 75. 
22 Katso näiden eroista jäljempänä. 
23 Vallinkoski 1967. Vallinkoski 1966. 19–25. Vallinkoski luetteloi hakuteoksissaan väitöskirjoja aiheen ja 

kirjoittajan mukaan. 
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Yllämainittujen lisäksi käyn läpi myös Hasselin teesiväitöskirjoja, niiltä osin kuin niissä 

mainitaan luonnonoikeuteen liittyviä seikkoja. Sen sijaan aineiston rajaamiseksi jätän 

Hasselin muut väitöskirjat käsittelyni ulkopuolelle, niiden luonnonoikeudellisen sisällön 

hajanaisuuden vuoksi. 1700-lukulainen väitöskirja lähdetyyppinä on sen verran erikoinen, 

että on syytä avata hieman niiden luonnetta. 

 

Väitöskirjan merkitys oli 1700-luvulla varsin toisenlainen kuin nykyisen tohtorintutkin-

non tuovan opinnäytteen. Akateemisiin opettajanvirkoihin pyrkiminen edellytti väitöskir-

jan julkaisua. Lisäksi professorien tuli statuuttien mukaan julkaista vuosittain väitöskirja, 

mutta tämä sääntö jäi Turussa kuolleeksi kirjaimeksi. Väitöskirjan julkaisemiseen oli saa-

tava dekaanin lupa, jottei niissä julkaistaisi mitään uskonnollisesti tai tieteellisesti kyseen-

alaista. Ennakkosensuuria tiukennettiin vuonna 1749 puhtaan opin, hallitusmuodon ja hy-

vien tapojen suojelemiseksi. Väitöskirjoja oli erikseen julkisia ja yksityisiä ja nämä ja-

kautuivat edelleen eri alaluokkiin. Julkisista väitöskirjoista tärkeimpiä ovat maisterin ar-

von suorittamiseen vaadittavat pro exercitio- sekä pro gradu -väitöskirjatyypit, jotka oli-

vat yleisimpiä tuohon aikaan. Pro exercition tarkoituksena oli harjoittaa respondenttia la-

tinassa sekä väittelytaidossa. Tieteen ja oppineisuuden kieli oli 1700-luvulla latina. Tä-

män vuoksi oli ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijat osasivat aikakautensa yleiskieltä. 

Väittelytaidon arvostus taas oli perua skolastiselta keskiajalta ja se oli keskeinen akatee-

misen oppineisuuden mittari sekä keino logiikan harjoittamiseen käytännössä. Turun aka-

temiassa pro exercitioita ei mainita alkuperäisissä statuuteissa, vaan niitä alettiin viralli-

sesti vaatia vasta vuodesta 1729. Harjoituksenomaisen luonteensa vuoksi pro exercitiot 

olivat useimmiten lyhyitä ja saattoivat koostua yksinomaan teeseistä. Esimerkiksi theses 

miscellaneæ (sekalaiset teesit) -väitökset olivat tällaisia.24 

 

Pro doctoratu- eli tohtorinväitöskirjat olivat harvinaisia – ainoastaan reilun prosentin ver-

ran väitöskirjojen kokonaismäärästä – ja niitä julkaistiin vain teologisessa, lääketieteelli-

sessä ja lakitieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjojen kirjoittajaa on useimmiten han-

kala saada selville. Useimmat pro exercitio-väitöskirjoista olivat preeseksen kirjoittamia. 

Erityisesti näin oli asian laita theses miscellaneæ -väitösten kanssa. Tällöin respondentin 

                                                 
24 Statuutit: yliopiston säännöt. Aikio–Vornanen 2000, 581. Heikkinen 1970, 167. Lindroth 1975, 30. 

Vallinkoski 1966, IX–X. Klinge 1987b, 390. Heikel 1940, 126. 
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tehtäväksi jäi vain väitöskirjan puolustaminen ja 400 kappaleen painoksen kustantami-

nen.25  

 

Pro gradu-väitöskirjat olivat laajempia ja useimmiten respondentin kirjoittamia tai aina-

kin yhteistyönä preeseksen kanssa tehtyjä. Pelkät teesit eivät enää valmistumisvaiheessa 

riittäneet, vaan tulevalta maisterilta vaadittiin useimmiten koherentti kokonaisesitys, 

vaikka teeseistä koostuvia pro gradujakin esiintyy. Kaksiosaiset väitöskirjat, joissa oli 

sama respondentti, olivat useimmiten respondentin kynästä.26 Näin ollen yllämainittujen 

kaksiosaisten väitöskirjojen De attributis legis naturaliksen varsinainen kirjoittaja lienee 

respondentti Karl Nybohm, ja De natura et constitutione philosophiæ practicæn Gabriel 

Krogius. 

 

Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori Iiro Kajanto väittää Hasselin ajan ta-

van mukaisesti kirjoittaneen presidioimansa väitöskirjat itse. Väitteelle on loogiset perus-

teet: suosituimmat preesekset joko eivät vaatineet paljoa tai tekivät väitöskirjat itse mak-

sua vastaan. Johan Bilmarkiin pätevät molemmat seikat. Hasselin Uppsalan kollega ra-

kennutti Uppsalan keskustaan komean kivitalon väitöskirjoista saamillaan rahoilla.27  

 

Henrik Gabriel Porthan taas toteaa opettajansa Hasselin muistopuheessa, että Hassel antoi 

respondenttien itse laatia väitöskirjat ja sitten tarkisti ja korjasi ne. Tämän hän teki, jottei 

veisi nuorisolta tilaisuutta harjoittaa taitojaan, toisin kuin ne opettajat, jotka tekivät väi-

töskirjat aina itse.28  

 

Vaikka muistopuheissa usein kaunistellaan asioita, pidän Porthanin väitettä uskottavam-

pana, sillä väitöskirjojen kirjoitustyyli vaihtelee niin paljon, että ne ovat selvästi eri kir-

joittajilta.29  Teesiväitökset sen sijaan ovat luultavasti kaikki Hasselin itse kirjoittamia, 

niin kuin oli tapana, ja hän tuo niissä esiin omia näkemyksiään.30 

 

                                                 
25 Vallinkoski 1966, X–XII. 
26 Ibidem. 
27 Kajanto 2004, 596. Klami 1982, 22. Manninen 2000, 30. 
28 Porthan 1777, 29. 
29 Osassa käytetään sanojen arkaaisia muotoja, osassa klassisia. Myös sanajärjestys ja kirjoitustyyli 

vaihtelevat. 
30 Kinnari 2012 16–17. 
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Tavoitteenani ei ole lähteä aukottomasti osoittamaan kunkin väitöskirjan kirjoittajaa, 

koska sillä ei tutkimuksen kannalta ole olennaista merkitystä. Tarpeen on vain todeta, että 

väitöskirjat ovat syntyneet Hasselin antamien lähdemateriaalien ja luentojen pohjalta, 

ovat enemmän tai vähemmän respondentin kirjoittamia, ja sitten Hasselin tarkastamia.  

 

Preeses oli viimekädessä vastuussa väitöskirjojen sisällöstä, joten Hassel on tuskin hy-

väksynyt mitään omien mielipiteidensä vastaista. Hassel salli vierastamansa filosofin, 

Christian Wolffin, käytön, kunhan lopputulos vain oli sopusoinnussa hänen oman ajatte-

lunsa kanssa. Vaikka respondentit olisivatkin kirjoittaneet väitöskirjat, on Hasselin presi-

dioimien väitöskirjojen sävy yhtenäinen, mikä kertoo hänen muokanneen väitöskirjoja 

mieleisikseen.31 Lähden siis siitä olettamuksesta, että sekä preeses että respondentti sei-

sovat väitöskirjoissa esitettyjen kantojen takana. 

 

Tutkimustehtävä ja tutkimustilanne 

 

Tarkastelen tässä työssä Henrik Hasselin presidioimissa väitöskirjoissa esitettyjä ajatuk-

sia luonnonoikeudesta. Kyseessä ei ole elämäkerrallinen tutkimus, vaan käsittelen väitös-

kirjoja esimerkkeinä Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa vallinneesta yleisestä suhtau-

tumisesta luonnonoikeuteen aate- ja oppihistoriallisessa kontekstissa. Tarkoituksena on 

selvittää: mistä väitöskirjoissa puhutaan, kun puhutaan luonnonoikeudesta, mistä ajatuk-

set ovat peräisin ja kenen kanssa keskustelua luonnonoikeudesta käydään. Lähestyn läh-

deaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hermeneuttisen kehän kautta: tutkimuskirjallisuuteen 

tutustuminen mahdollistaa lähdeaineiston ymmärtämisen, mikä taasen auttaa kysymään 

tutkimuskirjallisuudelta oikeita kysymyksiä. 

 

Väitöskirjojen ulkopuoliset kannanotot ovat voineet poiketa väitöskirjoissa esitetyistä, 

sillä luonnonoikeusväitöskirjojen tarkoitus ei ollut olla kriittistä tutkimusta, vaan tuottaa 

hyödyllistä moraaliajattelua. Luonnonoikeus on monesti ollut kuin Troijan puuhevonen, 

johon eri ajattelijat ovat kätkeneet keskenään ristiriitaisiakin ajatuksia ja esittäneet ne sit-

ten itsestäänselvyyksinä. Lisäksi luonnonoikeus-termi sai 1700-luvulla osittain koristeel-

lisen merkityksen, eli sitä käytettiin myös silloin kun se ei asiaan varsinaisesti liittynyt.32 

                                                 
31 Rein 1908, 125, 210. Heikel 1940, 152. 
32 Lindberg 1976, 3. Heikkinen 1971, 33. Lindroth 1978, 542. 
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Nämä seikat yhdistettynä väitöskirjojen usein varsin retoriseen tyyliin tekevät lähdekriit-

tisestä tarkastelusta erityisen tärkeän. 

 

Olen rajannut tarkasteltavat väitöskirjat vain Hasselin presidioimiin väitöskirjoihin, jottei 

aineistosta tulisi liian laajaa eikä hajanaista. Olen päättänyt valikoida väitöskirjat pree-

seksen perusteella, sillä temaattiselle tai ajalliselle rajaukselle ei ole riittävän hyviä pe-

rusteita. Johan Bilmark ja Henrik Hassel erottuivat selvästi muista Turun akatemian pro-

fessoreista luonnonoikeusväitöskirjojen määrässä. Heistä valinta kohdistui Hasseliin, 

koska hänen johdollaan ilmestyi enemmän luonnonoikeudellisia väitöskirjoja, kuin mui-

den – tosin vain, jos lasketaan kaksiosaiset väitöskirjat erikseen – ja silloinkin vain yksi 

enemmän kuin Bilmarkin johdolla.33 Hasselia puoltaa myös luonnonoikeuden käsittelyn 

monimuotoisuus. Kuten aiemmin tuli ilmi, Bilmarkin presidioimat väitöskirjat ovat 

useimmiten hänen itsensä kirjoittamia, jolloin mielipiteiden kirjo jää puutteelliseksi. Bil-

markin väitöskirjojen tutkiminen olisi kuitenkin Turun luonnonoikeuden koko kuvan sel-

vittämisen kannalta olennaista, joten tässä olisi jatkotutkimukselle tilaa. 

 

Ainoa laajempi kuvaus luonnonoikeuden käytöstä Pohjoismaisissa yliopistoissa on Bo 

Lindbergin Naturrätten i Uppsala 1655–1720, joka sisältää myös lyhyen osion Turun 

Akatemiasta. Eri yliopiston lisäksi käsittely sijoittuu siis myös eri aikakauteen. Teoksessa 

Helsingin yliopisto 1640–1990. 1. osa, Kuninkaallinen Turun akatemia 1640–1808 on 

Matti Klingen kirjoittama kappale Luonnonteologia ja luonnonoikeus, jossa käsitellään 

Turun akatemian luonnonoikeutta, mutta vain muutaman sivun verran, ja luonnonoikeutta 

käsitelleistä mainitaan ainoastaan Johan Bilmark ja Henrik Gabriel Porthan. Tarkemmin 

Porthanin luonnonoikeutta on summannut Inkeri Kinnari väitöskirjassaan. Ilkka Pato-

luoto ja Juhani Pietarinen ovat sivunneet turkulaista luonnonoikeutta muutamassa artik-

kelissa.34  

 

Turun akatemiassa pidetyistä luonnonoikeutta koskevista julkisista luennoista ei ole tehty 

tutkimusta, mutta Antero Heikkinen on kommentoinut Carl Fredrik Mennander vanhem-

man 1744 pitämää, Pufendorfin De officio hominis et civistä käsittelevää, yksityisluento-

sarjaa kirjoittamassaan artikkelissa tarkasti. Turun yliopiston oikeustieteen professori 

                                                 
33 Katso liite 1. 
34 Kinnari 2012, 107–113. Patoluoto 1990. Pietarinen 2012. 
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Hannu Tapani Klami kaipaili jo 1982 suomalaisen luonnonoikeuden oppihistoriallista tut-

kimusta.35 Turun akatemian luonnonoikeutta käsittelevät väitöskirjat ovat siis jääneet his-

torioitsijoiden keskuudessa pitkälti huomiotta. 

 

Luonnonoikeudesta on sinällään kirjoitettu kohtalaisesti, mutta polttopisteessä on usein 

ollut aatteen sijasta ajattelija.36 Perinpohjainen luonnonoikeuden yleisesitys antiikista ny-

kyaikaan loistaa poissaolollaan, mikäli ei lasketa Stig Strömholmin Länsimaisen oikeus-

ajattelun historiaa, jossa luonnonoikeus on tosin vain sivujuonteena. Knud Haakonssenin 

Natural law and moral philosophy: from Grotius to the Scottish Enlightenment tarjoaa 

nimensä mukaisesti kuvauksen modernista luonnonoikeudesta pääpainonaan sen merki-

tys skottivalistukselle. Luonnonoikeuden kahdesta suuresta, Samuel Pufendorfista ja 

Hugo Grotiuksesta on kirjoitettu useampia teoksia.  

 

Kuten on jo todettu, Hassel on jäänyt jälkipolvien silmissä oppilaansa Porthanin varjoon. 

Tämän vuoksi hänet mainitaan kirjallisuudessa useimmiten vain Porthanin yhteydessä. 

Hasseliin itseensä tai hänen väitöskirjoihinsa keskittyvää tutkimusta ei ole, mutta Juha 

Manninen käsittelee häntä melko paljon kirjansa Valistus ja kansallinen identiteetti: aa-

tehistoriallinen tutkimus 1700-luvun Pohjolasta alkupuolella. Lisäksi Bo Lindberg on kir-

joittanut hänestä lyhyehkön artikkelin, käsittelemättä kuitenkaan hänen luonnonoikeudel-

lisia näkemyksiään. Aikaisemman tutkimuksen puutteellisuuden vuoksi tutkimukseni on 

historiallista perustutkimusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Klami 1982, 185. 
36 Esimerkiksi: Saastamoinen 1995: The morality of the fallen man: Samuel Pufendorf on natural law, 

Edwards, Charles S. 1981: Hugo Grotius, the miracle of Holland: a study in political and legal 

thought ja Stanlis, Peter J.1965: Edmund Burke and the natural law. 
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1. Luonnonoikeuden historia 

 

 

1.1. Luonnonoikeus ennen Grotiusta 

 

1.1.1. Antiikin Kreikan luonnonoikeus luo perusteet 

Luonnonoikeudellisen ajattelun taustalla on ikivanha, yleisinhimillinen käsitys siitä, että 

oikeudenmukaisuus on luonnollista ja epäoikeudenmukaisuus luonnonvastaista.37 Ensim-

mäisenä luonnonoikeuden peruskysymyksen esittivät antiikin Kreikan sofistit 400-lu-

vulla eaa: onko olemassa ihmisen luomista säännöistä riippumatonta oikeusjärjestystä? 

Myönteisesti vastanneet jakaantuivat kolmeen pääsuuntaukseen: teologiseen eli volunta-

ristiseen, naturalistiseen ja rationalistiseen. Voluntaristisen käsityksen mukaan luonnon-

oikeus koostuu ikuisista ja muuttumattomista luonnonlaeista, jotka perustuvat Jumalan 

tahtoon (voluntas), mikä tekee niistä päteviä. Jumala olisi halutessaan voinut muodostaa 

luonnonlait minkälaisiksi vain. Naturalistinen luonnonoikeus perustaa luonnonlait elol-

listen olentojen luonnollisiin ominaisuuksiin ja taipumuksiin. Rationalistisessa luonnon-

oikeudessa luonnonlait löytyvät järjellä. Sofistit erottivat toisistaan luontoon (fysis) ja so-

vinnaistapaan (nomos) perustuvat käytännöt. Heidän keskuudessaan syntyivät myös yh-

teiskuntasopimuksen sekä luonnontilan ideat.38 

 

Aristoteles (384–322 eaa.) esitti valtiolliselle oikeudenmukaisuudelle kaksi lähdettä: 

luonnon ja lain. Kirjoitettuun lakiin perustuva vaihtelee alueen ja valtiomuodon mukaan. 

Sitä vastoin luontoon perustuva, kirjoittamaton yleinen oikeudenmukaisuus on kaikkialla 

sama, eivätkä siihen vaikuta ihmisten mielipiteet. Luontoon perustuvan yleisen lain poh-

jalta ihmiset ymmärtävät luonnostaan tietyt asiat oikeiksi, tietyt vääriksi, sanoi valtiolli-

nen lainsäädäntö asiasta mitä tahansa. Tästä esimerkkinä Aristoteles tarjoaa kohtuuden, 

sillä kohtuus on oikeudenmukaista yli kirjoitetun lain rajojen. Pelkkä kirjoitettu laki ei 

voi olla oikeudenmukaisuuden perusta, sillä silloin tyrannienkin säätämät lait olisivat oi-

keudenmukaisia.39  

 

                                                 
37 Aalto-Heinilä & Sajama 2011. 
38 Strömholm 1989, 17–18, 33. Ahonen 2004, 34. 
39 Aristoteles 1989, 96–97. Aristoteles 1997, 50–52. Aristoteles 1991, 77. 
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Aristoteleelle ihminen on zoon politikon, sananmukaisesti poliittinen eläin, eli yhteisölli-

nen olento. Ihmisen täytyy elää yhteisössä voidakseen toteuttaa omia lajiominaisuuksiaan. 

Niinpä ihmiset muodostavat yhteisöjä ihan luonnostaan ilman sen kummempia yhteis-

kuntasopimuksia. 40 Vaikkei Aristoteles mitään mullistavaa luonnonoikeudesta sanonut-

kaan, on hänen merkityksensä filosofian historiassa niin suuri, että se vähäkin, mitä hän 

asiasta lausui, riitti pitkälle. 

 

Stoalaiset kehittivät luonnonoikeuden varsinaiseksi oppijärjestelmäksi. Heidän luonnon-

oikeuspohdintansa saivat alkunsa fysiksen ja nomoksen vertailusta, jossa he päätyivät fy-

siksen kannalle. Stoalaisten mukaan oikeudenmukaisuus perustuu luontoon ja ihmisen 

päämääränä on elää luonnon mukaisesti. Järkensä avulla jokainen ihminen pystyy ym-

märtämään luonnonjärjestyksen ja toimimaan sen mukaan. Kaikki eivät kuitenkaan toimi 

oikein, koska yhteiskunnan epäsuotuisat tekijät ovat turmelleet ihmisluonnon. Luonnon-

oikeus saadaan selville sulkemalla pois kaikkien kansojen uskomukset, tavat ja ennakko-

luulot, jolloin jää jäljelle se, mikä on kaikille yhteistä.41 Stoalaisten mukaan ihmiset on 

luotu elämään yhdessä, ja kaikilla on velvollisuuksia yhteisöä kohtaan.42 Näistä stoalais-

ten periaatteista muodostui Ciceron luonnonoikeuden pohja. 

 

Luonnonoikeus sai jo antiikissa vastustusta osakseen. Epikurolaisten mukaan luonnosta 

ei löydy lakeja. Oikeussäännöt ovat joko sovittuja normeja tai vallankäytön välineitä, joi-

den avulla lainsäätäjä ajaa omaa etuaan. Mitään ehdotonta oikeudenmukaisuutta ei myös-

kään ole. Valtion lait ovat oikeudenmukaisia, jos ne turvaavat kansalaisten turvallisuu-

den.43 Vielä tätäkin pidemmälle meni skeptikko Karneades (214–129 eaa.). Hän totesi, 

että moraalilakien vastaisesti toimiminen on ihmisille ja valtioille sopivaa, kun siitä on 

niille hyötyä. Hän myös sanoi, ettei luonnonoikeutta ole olemassa, ja jos onkin, se on 

turhaa, sillä muista huolehtiminen on itselle vahingollista. Tämän kannan pyrkivät ku-

moamaan niin Cicero, Grotius, Hobbes kuin Pufendorfkin.44 

 

1.1.2. Roomalainen luonnonoikeus yhdistyy juridiikkaan 

                                                 
40 Nordin 1995, 110, 112. 
41 Sihvola 2004b, 91, 96, 99. Ahonen 2004, 35, 38. 
42 Itkonen-Kaila 1967, XIV. 
43 Strömholm 1989, 49. 
44 Saastamoinen 1995, 31–32. Cicero 1961, Libri III. Grotius 1913, Prolegomena. 
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Marcus Tullius Cicero (106–43 eaa.) oli roomalainen juristi, valtiomies ja filosofi. Hän ei 

pitänyt itseään stoalaisena, vaan määritteli itsensä akateemiseksi skeptikoksi, mutta käytti 

stoalaisuutta ajattelussaan paljon hyväkseen.45 Ciceron mukaan kaikilla elollisilla olen-

noilla on tiettyjä luonnollisia vaistoja. Näitä ovat: itsesäilytys, vahingollisen välttäminen, 

elämälle välttämättömän hankkiminen, sekä lisääntyminen. Antamalla ihmiselle järjen ja 

puheen, luonto on mahdollistanut yhteisöjen muodostamisen. Yhteiskunta rakentuu ystä-

vyyden varaan, mutta tämä ystävyys ei johdu ihmisen heikkoudesta, vaan luontaisesta 

mieltymyksestä, sillä ihmismieli on luotu kansalaisyhteisöön. Niinpä hyöty ei ole ystä-

vyyden (ja siten myös yhteiskunnan) syy, vaan sen seuraus.46 Cicerolle on tärkeää osoittaa, 

että hyöty, jonka tavoittelua hän pitää itsekkäänä, ei ole ihmistä ajava voima. Ihmiset ha-

keutuvat siis yhteen luonnostaan, eivätkä tarpeidensa tyydytyksen vuoksi. Yhteiselo on 

mahdollistanut kaupungit, tavat, lait ja turvatun elämän.47 

 

Koska yhteiselo tuottaa niin paljon hyvää, on inhimillisen yhteiskunnan ylläpitäminen 

yksi moraalisen hyvän perusteista. Yhteiskunnan ylläpitoon kuuluu, että kukin saa osansa 

ja että sopimuksia noudatetaan. Sopimusten pitäminen on näet luotettavuuden perusta, 

mikä taas on oikeudenmukaisuuden perusta.48  

 

Cicerolle, niin kuin stoalaisillekin, oikeus on peräisin luonnosta, eikä lakikirjasta. Se, että 

kansoilla on perinnäisiä sääntöjä, joita on totuttu noudattamaan, ei tarkoita, että ne olisivat 

oikeudenmukaisia. Oikeudenmukaisuus ei vaihtele ajasta tai paikasta toiseen, vaan niin 

Roomassa kuin Ateenassakin vallitsee sama laki. Maailmankaikkeudesta peräisin oleva 

järki (stoalaisten logos) sääti oikean ja väärän aikojen alussa. Lait syntyivät tällöin, ei-

vätkä silloin kun lainsäätäjä kirjoitti ne ylös. Laki on luonnossa oleva ylin järki, joka 

käskee, mitä on tehtävä ja kieltää päinvastaisen. Luonnonlakia ei voi kumota tai muuttaa 

edes senaatti tai kansa.49 Cicero kannatti siis rationalistista luonnonoikeutta. 

 

Koska olemme kaikki saman luonnon alaisia, luonnonlaki kieltää meitä tekemästä vää-

ryyttä toisille, vaikka nämä eivät olisikaan sukulaisiamme tai maanmiehiämme. Mutta 

                                                 
45 Sihvola 2004a, 22. Cicero 1967, 100. 
46 Cicero 1967, 102–103, 120. Itkonen-Kaila 1967, XVI–XVII. Cicero 2004, 57. 
47 Cicero 1967,170, 178. 
48 Cicero 1967, 104, 107. 
49 Cicero 2004, 42, 46, 65, 68. Cicero 1961, 210. 
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luonto ei kiellä siirtämästä omaisuutta kelvottomalta kunnolliselle, jos näin voidaan pe-

lastaa hänen henkensä, eikä ottamasta omaisuutta sellaiselta, jonka surmaaminen on oi-

kein, kuten tyrannilta.50 Cicero siis antaa kansalaisille oikeuden vaihtaa, tai jopa surmata, 

epäoikeudenmukainen hallitsija. Cicero tarjosi luonnonoikeuden lähtökohdat niin kirk-

koisille kuin uuden ajan luonnonoikeusteoreetikoillekin.51 

 

Keisari Justinianus I laittoi vuonna 528 alulle lakikodifikaation teon, jonka tarkoituksena 

oli korvata aiemmat lakikirjat ja poistaa ristiriitaisuudet. Työ valmistui vuonna 534 ja sen 

lopputulos tunnetaan nykyään nimellä Corpus iuris civilis, vaikka tämä nimitys vakiin-

tuikin vasta 1500-luvulla.52  

 

Roomalaisen lain perinne huipentui Corpus iuris civiliksessä, ja siihen koottiin Rooman 

arvostetuimpien juristien kirjoituksia, joita olivat muun muassa Ulpianus ja Paulus. Ulpi-

anuksen mukaan luonnonoikeus koostuu ihmissuvulle ominaisten lakien lisäksi niistä 

säännöistä, joita kaikki eläimet noudattavat. Luonnonoikeus koski siis roomalaisen oi-

keuden perinteessä myös eläimiä. Paulus taas sanoi luonnonoikeuden olevan se oikeus, 

joka on aina kohtuullista ja oikeaa. Sen sijaan valtiokohtainen oikeus on hyödyllistä vain 

tietyssä yhteiskunnassa eläville – tai ainakin useimmille heistä.53  

 

Luonnonoikeus oli ollut roomalaisen oikeuden perusta, niinpä siitä tuli Corpus iuris civi-

liksen kokoava voima. Roomalainen oikeus jakaantuu kolmeen osaan: ius civileen eli val-

tiolliseen oikeuteen, ius gentiumiin eli kansojen oikeuteen ja ius naturaleen eli luonnon-

oikeuteen. Ius naturalea käytettiin roomalaisten kulttuuri-imperialismin edistämiseen: 

sillä perusteltiin roomalaisten omien ius gentium-lakien soveltaminen ympäri valtakuntaa. 

Ius naturaliksen ja ius gentiumin eroilla pyrittiin myös perustelemaan orjuuden oikeutus. 

Niin Corpus iuris civiliksen kuin stoalaistenkin mukaan luonnonlaki määrää kaikki tasa-

arvoisiksi. Tämän kanssa ei kuitenkaan ollut ristiriidassa se, että kansojen laki määrää 

jotkut orjiksi, sillä luonnollinen tasa-arvo ja yhteiskunnallinen epätasa-arvo eivät kumoa 

toisiaan.54 

                                                 
50 Cicero 1967, 227–228, 248. 
51 Sabine & Thorson 1981, 176–177. Sihvola 2004a, 22. 
52 Radding & Ciaralli 2007, 35. Husa 2013, 80–81. Kodifikaatio: laaja lakikoonnos tai systemaattinen 

säädös, joka kattaa yleensä kokonaisen oikeudenalan tai jopa koko oikeusjärjestyksen. 
53 Sabine & Thorson 1981, 164–166. Stanlis 1965, 9. Klami 1980, 28–29. Edwards 1981, 34. 
54 Ibidem. 
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Roomalaisen oikeuden pääperiaatteet ovat: elää rehellisesti, olla vahingoittamatta ketään 

ja antaa jokaiselle hänen omansa (suum cuique tribuere).55  Corpus iuris civilis herätti 

keskiajalla kiinnostuksen roomalaiseen lakiin uudestaan henkiin. Siitä tuli eurooppalaisen 

lainsäädännön perusta ja Eurooppaa yhdistävä tekijä Ranskan vallankumoukseen asti, jol-

loin alkoi syntyä kansallisia lakikirjoja. Roomalaisen lain tärkeys antoi painoarvoa kai-

kille sen osille – joihin myös luonnonoikeus kuului. Keskiajalla luonnonoikeus nähtiin 

olevan roomalaisen oikeuden kanssa sopusoinnussa.56 

 

1.1.3. Kristillinen luonnonoikeus vahvistaa uskonnon osuutta 

Luonnonoikeuden säilymisessä antiikista keskiajalle oli tärkeää, että apostoli Paavalin 

nähtiin antaneen sille hyväksynnän Roomalaiskirjeessä: 

  

Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. 

Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoit-

tavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä.”57  

 

Paavalin tarkoituksena oli esittää, ettei kukaan välty Jumalan tuomiolta. Koska pakanoil-

lakin, jotka eivät tunne Mooseksen lakeja, on laki sydämissään, voi Jumala oikeudenmu-

kaisesti tuomita niin juutalaisia, kristittyjä kuin pakanoitakin sen suhteen, noudattavatko 

he lakia vai eivät. Vaikka Jumala tuomitsee ihmiset suhteutettuna heidän toimintaansa 

lain suhteen, ei sydämen laki anna mitään takeita pelastumiselle.58 

 

Jälkipolvet tulkitsivat Paavalin sanoja eri tavoin. Yleensä jakeen nähtiin olevan kannan-

otto intuitiivisen moraaliaistin puolesta. John Locken mukaan Paavali tarkoitti, että kun 

ihmiset laskelmoivat, mitkä lait eniten kasvattavat heidän onnellisuuttaan, he tulevat näin 

noudattaneeksi jumalallista lakia, vaikka eivät siihen pyrkineetkään.59 Tarkoitti Paavali 

mitä hyvänsä, pitivät myöhemmät luonnonoikeusteoreetikot hänen sanojaan aina oman 

kantansa tukena.  

                                                 
55 Berger 1953, 525. 
56 Letto-Vanamo 1998, 7. Sabine & Thorson 1981, 165. Strömholm 1989, 137. 
57

 Roomalaiskirje 2:14–15. 
58 Vandrunen 2014, 243, 247–248, 250.  
59 Forster 2005, 202. John Locke (1632-1704) oli englantilainen filosofi, joka kehitti modernia 

empirismiä ja liberalismia. Elwell 1984, 644. 
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Kristityt ottivat syntiinlankeemuksen ja sielun kuolemattomuuden ideat mukaan luonnon-

oikeuteen. Näin heidän luonnonoikeutensa jakautui kahteen osaan: syntiinlankeemusta 

edeltävään ja syntiinlankeemuksen jälkeiseen. Luonnonoikeuden perustavat säännöt oli-

vat voimassa niin ennen syntiinlankeemusta kuin sen jälkeenkin, mutta luonnonoikeuden 

toissijaiset säännöt edellyttivät ihmisen syntiinlankeemusta. Esimerkiksi valtiota ei näet 

paratiisissa ollut.60  

 

Jumalan suhde luonnonoikeuteen nähtiin niin läheisenä, että esimerkiksi kirkkoisä Ori-

genes Aleksandrialainen (185–254) piti luonnonlakia samana kuin jumalallinen laki.  

Niinpä ihmisen kyky sisäistää luonnonoikeus riippui syntiinlankeemuksen vaikutuksen 

rajuudesta. Mikäli syntiinlankeemus, eli ero Luojasta, oli täydellinen, ihminen ei voinut 

käsittää luonnonoikeutta. Jos ero Luojasta oli vain osittainen, saattoi perisynnin riivaama 

ihminenkin saavuttaa tietoa Jumalasta, ja siten myös luonnonoikeudesta.61 

 

Kristityissä esiintyi niin luonnonoikeuden vastustajia kuin puolustajiakin. Kirkkoisä Am-

brosius (340–397) piti rationalistista luonnonoikeutta ongelmallisena. Mihin tarvitaan 

kymmentä käskyä tai Jeesuksen opetuksia, jos luonnonoikeuden säännöt voi päätellä pel-

källä järjellä? Munkki Pelagius (kuollut 419) totesi sekä luonnon että luonnonoikeuden 

olevan hyviä; ihminen pystyy vapaan tahtonsa avulla tekemään oikeita päätöksiä ilman 

Jumalan armoakin. Pelagiolaisuus julistettiin sekä vuoden 411 että 431 kirkolliskokouk-

sissa harhaopiksi. Kirkkoisä Augustinus (354–430) oli aluksi Ciceron linjoilla luonnon-

oikeuden suhteen, mutta Pelagiuksen ajatusten aiheuttamat kiistat saivat hänet muutta-

maan kantaansa. Augustinuksen mukaan ihmisjärki ei voi tavoittaa luonnonoikeutta, eikä 

luomakunta pysty välittämään moraalisia totuuksia. Näin hän hylkää sekä rationalistisen 

että naturalistisen luonnonoikeuden. Augustinus ottaa voluntaristisen ja Jumalan kaikki-

voipaisuutta vahvistavan kannan esittäessään, että yksin Jumalan tahto voi päättää, mikä 

on oikein, ja mikä väärin.62 Syntiset ihmiset ovat epäsosiaalisia olentoja, eivätkä siten 

luonnostaan hakeudu yhteen. Valtio on Jumalan syntiinlankeemuksen jälkeen asettama 

instituutio, jonka tarkoituksena on pitää korruptoituneet aisoissa.63 

                                                 
60 Strömholm 1989, 94–95, 98–99. 
61 Strömholm 1989, 96, 99. Origeneelle luonnonoikeuden olemassaolo antoi väylän lainsäädännön 

arvostelemiseen Raamatun lisäksi myös järjen keinoin. 
62 Strömholm 1989, 99–100, 101–103. Aamenesta öylättiin: pelagiolaisuus. 
63 Edwards 1981, 36–37. 
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Skolastikot antoivat luonnonoikeudelle keskeisen osan ajattelussaan. Heistä suurin osa 

kannatti rationalistista luonnonoikeutta voluntaristisen sijaan.64 Skolastikoista merkittä-

vin, Tuomas Akvinolainen (1225–1274), käytti Aristotelesta filosofiansa pohjana, sopeut-

taen hänen oppinsa kristinuskon järjestelmään sopiviksi. Akvinolaisen ajattelusta muo-

dostui merkittävä osa katolisen kirkon virallista oppia.65 

 

Akvinolainen jakaa lait neljään kategoriaan. Ensimmäinen ja korkein on ikuinen laki (lex 

aeterna), jonka vain Jumala ja ne ihmiset, joille hän on sen kertonut, tuntevat kokonai-

suudessaan. Se manifestoituu muissa lakityypeissä. Jos ihmiset voisivat ymmärtää ikuista 

lakia, ei ihmisten positiivista lakia tarvittaisi. Luonnonlaki (lex naturalis) on osa ikuista 

lakia, mutta se on myös ihmisjärjen saavutettavissa. Luonnonlaki käsittelee ihmistä yh-

teiskunnan jäsenenä, ja se määrittää, mihin tavoitteisiin ihmisen tulisi maanpäällisessä 

elämässään pyrkiä. Elämällä luonnonlain mukaisesti, ihminen voi edesauttaa omaa pelas-

tustaan. Jumalallinen laki (lex divina), eli jumalallinen positiivinen laki, on ikuisen lain 

toinen osa, joka on sopusoinnussa luonnonlain kanssa. Se käsittelee ihmistä pelastusolen-

tona. Jumalallinen laki on ilmoitettu Raamatussa, eikä ihminen pysty ymmärtämään sitä 

ilman Jumalan apua. Inhimillinen laki (lex humana) eli ihmisten positiivinen laki on ih-

misten itsensä säätämää ja sen tulisi olla luonnonlain mukaista.66   

 

Akvinolaisen mukaan luonnonoikeus määrää, niin ihmisillä kuin eläimilläkin, kaikista 

asioista, jotka liittyvät itsesäilytykseen, lajin jatkuvuuteen ja jälkeläisten kasvatukseen. 

Luonnonoikeus sisältää myös kaiken sen, mikä on ihmiselle hyvää, eli edistää hänen ku-

koistamistaan. Vain ihmiselle kuuluvia luonnonoikeuden antamia ominaisuuksia ovat 

omatunto, joka ohjaa ihmistä tekemään hyvää ja välttämään pahaa, sekä käsky etsiä tietoa 

Jumalasta.67 Aristotelesta mukaillen, Akvinolainen toteaa, että maallisella esivallalla on 

oikeus sallia tai kieltää sellaisia tekoja, joihin luonnonoikeus ei ota kantaa, sillä kaikki 

esivalta on Jumalasta.68 

 

                                                 
64 Strömholm 1989, 122–123. 
65 Nordin 1995, 197. 
66 Strömholm 1989, 125–127. Lindberg 1976, 39. Haakonssen 1996, 16–17. Edwards 1981, 45. 
67 Korkman 1998, 240. Saastamoinen 1995, 39. 
68 Klami 1980, 35–36. 
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Vaikka Akvinolainen harras kristitty olikin, moraalin alkuperänä hän ei Jumalaa pidä. 

Esimerkiksi valehtelu olisi synti, vaikkei Jumalaa olisikaan, tai vaikka hän ei olisi kiel-

tänytkään sitä. Akvinolaisen ajattelu siis eroaa voluntarismista siinä, että kymmenen käs-

kyä eivät ole oikein, koska Jumala on antanut ne, vaan Jumala on antanut ne, koska ne 

ovat oikein. Tähän kantaan yhtyivät myös tomistit Francisco de Vitoria (1492–1546) ja 

Francisco Suarez (1548–1617), jotka päivittivät tomismin uudella ajalla, ja antoivat Hugo 

Grotiukselle eväät kansainvälisen oikeuden käsittelyyn.69 

 

Tomismi teki luonnonoikeudesta hyväksytyn osan katolista ajattelua. Vaikka ihmisjärjen 

kykeneväisyyteen uskottiinkin, ei rationalismi johtanut individualismiin, vaan uskon alle 

alistumiseen. Myöhäiskeskiajalla rationalistinen luonnonoikeus vaihtui voluntaristiseen 

suuntaukseen, mihin vaikutti luonnonlain samaistaminen jumalalliseen lakiin. Tämä siir-

tyi myös protestanttisuuteen. Ne protestanttiset suuntaukset, jotka pitivät ihmistä täysin 

perisynnin turmelemana, eivät ihmisjärkeen luottaneet.70 

 

Protestanttisuudesta olisi voinut tulla luonnonoikeuden vastainen suuntaus, sillä Martin 

Luther (1483–1546) ei pitänyt luonnonoikeutta tarpeellisena, koska Raamattu riittää mo-

raalioppaaksi. Lisäksi Augsburgin uskontunnustuksessa tuomittiin skolastikkojen kes-

kuudessa esiintynyt luonnon täydellisyyden ihanne, minkä osaksi luonnonoikeus voidaan 

nähdä. Lutherin mukaan syntiinlankeemus on johtanut siihen, että vain ne, jotka ovat vas-

taanottaneet armon, ja joita pyhä henki johdattaa, seuraavat Jumalan lakia sen itsensä 

vuoksi. Muut saattavat noudattaa lain kirjainta, mutta tekevät sen joko rangaistuksen pe-

lossa tai palkkion toivossa. Lutherin oikea käsi, Philipp Melanchthon (1497–1560), sen 

sijaan piti luonnonoikeutta arvossa.71  

 

Hänen mukaansa Raamatun opeilla pääsee kyllä taivaaseen, mutta yhteiskuntaelämä vaa-

tii muutakin. Kristus tuli sovittamaan synnit eikä opettamaan moraalia. Melanchthon an-

toi hyväksynnän ihmisen erottelemiselle pelastusolennoksi ja yhteiskuntaolennoksi, 

minkä ansiosta yhteiskunnasta sai kirjoittaa ottamatta huomioon teologiaa, kunhan ei as-

tunut luterilaisuuden varpaille. Melanchthonin mukaan yhteiskunnan legitimiteetti tulee 

                                                 
69 Tomismi: Tuomas Akvinolaista kannattava koulukunta. Lindberg 1976, 46. Lindborg 1984, 87. 

Haakonssen 1996, 19.  
70 Stanlis 1965, 10–11. Strömholm 1989, 141. Edwards 1981, 38. 
71 Lindborg 1984, 129. Lindberg, 1976, 38. 
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yhtäläisesti niin ylhäältä, eli Jumalalta, kuin alhaaltakin, eli ihmisluonnosta, joka on Ju-

malan luoma. Vaikka syntiinlankeemus onkin pilannut ihmisen, pystyy hän ymmärtä-

mään, että on olemassa Jumala, joka on luonut hänet. Ilman Raamattua moraalifilosofia 

jää kuitenkin vajaaksi, sillä ihminen menetti yhteyden Luojaan – jolta luonnonoikeus on 

peräisin – syntiinlankeemuksessa. Niinpä luonnonoikeuden ymmärtämiseksi tulee tuntea 

Raamattua. Luterilaisuuden mukaan luonnonoikeus on sama niin nuhteettomuuden tilassa 

(status integer) kuin turmeltuneessa tilassakin (status corruptus).72 

 

Grotiusta edeltänyt antiikin ja skolastiikan luonnonoikeus voidaan tiivistää karkeasti vii-

teen pääkohtaan. Jokaisesta pääkohdasta löytyy kuitenkin eriäviä mielipiteitä, sillä kes-

kustelu luonnonoikeudesta oli varsin moniäänistä. Ensiksikin luonnonoikeus on peräisin 

Jumalan säätämistä järkiperiaatteista. Stoalaisille tämä tarkoitti Juppiteria tai logosta, 

kristityille Raamatun jumalaa. Toisekseen se on kaikkien niiden tavoitettavissa, jotka pys-

tyvät erottamaan oikean väärästä järkensä avulla. Kolmanneksi luonnonoikeus on ikuinen, 

muuttumaton, ihmisen tahdosta riippumaton ja se koskee kaikkia. Neljänneksi todellinen 

onnellisuus saavutetaan elämällä luonnonoikeuden mukaisesti. Katolisten mukaan luon-

nonlain mukaan elämällä voi edesauttaa pelastustaan, mutta luterilaisten mukaan vain ar-

molla voi saavuttaa taivaspaikan. Viidenneksi laki, joka on ristiriidassa luonnonoikeuden 

kanssa, on moraalisesti pätemätön; oikeus ei siis riipu kuninkaasta tai lainsäätäjästä.73 

 

1.2. Modernin luonnonoikeuden synty – Grotius ja Hobbes 

 

Keskiajalla kristinusko oli ollut Eurooppaa yhdistävä tekijä. Uskonpuhdistuksen jälkeen 

uskonnosta tuli erottava tekijä ja sotien aiheuttaja. Uskonsodat ja muut uskonkysymyk-

sistä nousevat kahakat pitkin 1600-lukua repivät Eurooppaa hajalle. Samanaikaisesti 

nousseet aristotelismin kritiikki ja yhteiskuntasopimusteoriat uudistivat poliittista ajatte-

lua.74 Näiden ilmiöiden nostattamiin kysymyksiin vastaamaan syntyy moderni luonnon-

oikeus. 

 

1.2.1. Hugo Grotius – luonnonoikeuden kulta-ajan airut 

                                                 
72 Saastamoinen 1995, 39–42 Lindberg 1976, 12, 40–41. 
73 Stanlis 1965, 7–8. Lindberg 1976, 39. 
74 Korkman 1998, 239 Saastamoinen 1998, 265, 268. Hiudanniemi 2006, 500–502. 
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Hugo Grotius on usein nimetty modernin luonnonoikeuden isäksi, vaikkei hän mikään 

radikaali innovaattori ollutkaan.75 Hän oli toisaalta espanjalaisten uustomistien perinteen 

jatkaja, toisaalta 1600-luvun lopun rationalismin edeltäjä ja perinteisten auktoriteettien 

kumoaja. Hänen merkityksensä luonnonoikeudelle on uuden synteesin luominen antiikin 

ja keskiajan luonnonoikeudesta sekä lähtökohdan antaminen muille ajattelijoille.76 

 

Grotiuksen pääteos on De jure belli ac pacis (Sodan ja rauhan oikeudesta) jonka hän 

aloitti vankilassa ja päätti 30-vuotisen sodan raivotessa vuonna 1623.77 Syyksi kirjan kir-

joittamiselle hän antaa kristittyjen holtittoman sotimisen, jossa ei kunnioitettu inhimillisiä 

tai jumalallisia lakeja. Grotius lyö alkutahdit käsittelylleen vastustamalla Karneadeksen 

väitettä, jonka myös 1500-luvun lopun moraalirelativistit olivat omaksuneet, että luonto 

ohjaisi kaikkia eläimiä, ja siten myös ihmistä, etsimään vain omaa etuaan. Näin ollen lait 

ovat aina itsekkäitä ja luonnonoikeus järjetön idea.78  

 

Grotius myöntää kyllä ihmisen olevan eläin, mutta eläimetkin auttavat toisiaan hyöty-

mättä siitä itse. Vaikka näin ei olisikaan, ihminen on kauempana muista eläimistä kuin 

nämä ovat toisistaan. Ihmisen erottaa muista eläimistä yhteisöllisyyden halu (appetitus 

societatis) puhekyky, kyky yleisten periaatteiden ymmärtämiseen ja niiden mukaan toi-

mimiseen sekä taipumus pitää asioita joko miellyttävinä tai tuskallisina, ja arvostelukyky 

(judicium) ennakoida tällaisten asioiden tapahtumista. Grotius rajaa eläimet luonnonoi-

keuden ulkopuolelle, toisin kuin roomalainen oikeus tai Akvinolainen, niillä kun ei ole 

luonnonoikeuden mukaisesti toimimiseen tarvittavia kykyjä. Tämä oli osa uuden ajan 

luonnonoikeudessa tapahtunutta käännettä ihmiskeskeiseen suuntaan. Koska tulevien ta-

pahtumien ennakoiminen kuuluu ihmiselle ominaiseen arvostelukykyyn, tulee ihmisen 

                                                 
75 Grotius syntyi Hollannin Delftissä 1583 ja osoitti jo varhain älykkyyden merkkejä. Hän kirjoitti runoja 

kreikaksi ja latinaksi jo 8-vuotiaana ja aloitti opinnot Leidenin yliopistossa 11-vuotiaana, josta hän 

valmistui 15-vuotiaana. Leidenin teologian professori Jacobus Arminius esitti kalvinismin vastaisesti, 

että ihminen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa taivaaseen pääsyynsä. Tästä seurasi sekä uskonnollinen 

että poliittinen konflikti, jossa Grotius yritti ensin pysyä puolueettomana, mutta siirtyi sittemmin 

arminiolaisten puolelle. Prinssi Maurice näki kiistassa mahdollisuuden kasvattaa valtaansa, ja vangitutti 

1619 johtavia arminiolaisia, joiden joukossa myös Grotius oli. Grotius tuomittiin elinkautiseen, jota hän 

kulutti opiskelemalla. Hänen vaimonsa keksi salakuljettaa Grotius ulos arkussa, jossa hänelle tuotiin 

kirjoja. Grotius pakeni Ranskaan 1621, eläen lopun ikänsä maanpaossa. 1634 hänestä tuli Ruotsin 

Ranskan suurlähettiläs, mikä lisäsi hänen mainettaan Ruotsissa. Palatessaan Tukholmasta hän 

haaksirikkoutui, minkä heikentämänä hän kuoli vuonna 1645 62-vuotiaana. Edwards 1981, 1–6. 
76 Strömholm 1984, 84. Edwards 1981, 9–10, 14, 141. 
77 30-vuotinen sota käytiin 1618–1648. Se alkoi uskonsotana protestanttien ja katolisten välillä, mutta 

sodan kuluessa liittolaissuhteet vaihtuivat uskonnosta välittämättä. Katso tarkemmin: Hiudanniemi 2006, 

500–504. 
78 Grotius 1913, Prolegomena. Saastamoinen 1995, 30–31. Schneewind 1998, 71. 
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toimia oikean järjen ohjeiden mukaan, eikä korruptoitua välittömästä pelosta, nautinnosta 

tai sokeasta himosta. Kaikki se, mikä on tämän arvostelukyvyn vastaista, on myös luon-

nonoikeuden vastaista.79 

 

De jure belli ac pacisin kohua herättänein kohta kulkee nimellä etiamsi daremus-lause: 

 

Ja nämähän jotka olemme jo maininneet, jotenkin pitäisivät paikkansa, jos kohta 

soisimmekin, mitä ei voi suoda ilman ylintä rikosta, ettei Jumalaa ole, tai ettei hän 

välitä ihmisten asioista: - -80 

 

”Nämähän”, joihin Grotius viittaa, tarkoittavat aiemmin esiteltyjä luonnonoikeuden peri-

aatteita. Luonnonlait ovat loogisesti tarpeellisia – oli Jumalaa tai ei. Kyseisen kohdan 

perusteella monet aikalaiset sekä osa myöhemmästä tutkimuksesta tulkitsivat, ettei Gro-

tiuksen luonnonoikeudessa olisi Jumalalle lainkaan sijaa. Tästä aiheutunut tuohtumus sai 

ihmiset kivittämään Grotiuksen arkkua hänen hautajaissaatossaan. Mutta kuten jo Tuo-

mas Akvinolaisen yhteydessä tuli ilmi, moraalin pitäminen Jumalasta riippumattomana ei 

ollut mikään uusi tai edes erityisen omalaatuinen mielipide. Muun muassa Francis Suarez 

oli esittänyt samantapaisia ideoita.81  

 

Nyt elettiin kuitenkin uskonpuhdistuksen ja kirjapainotaidon jälkeistä aikaa, eikä ajatuk-

sen lausujana ollut arvostettu skolastikko, vaan arminiolaisten kanssa veljeilevä vanki-

karkuri. Näin ollen Grotius sai virheellisesti puhtaan rationalistin maineen. Virheellisesti, 

sillä virke jatkuu vielä: 

 

- - tämän vastaista meihin on juurruttanut osin järki, osin yhtäjaksoinen perinne; 

sitä vastoin sekä useat argumentit että kaikilla aikakausilla todistetut ihmeet vah-

vistavat; siitä seuraa jo, itse Jumalaa, jolle olemme velkaa itsemme ja kaikkemme, 

meidän on toteltava poikkeuksetta, etenkin kun hän on osoittanut monin tavoin ole-

vansa sekä paras että mahtavin, niin että hän toimittaa häntä totteleville suurimmat 

palkinnot, vieläpä ikuiset, näet itse ikuisena, ja että hän voi ja täytyy olla tahtonut 

                                                 
79 Grotius 1913, Prolegomena. Väyrynen 2006, 313. 
80 ”Et hæc quidem quæ iam diximus, locum aliquem haberent etiamsi daremus, quod sine summo scelere 

dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana: - -” Grotius 1913, Prolegomena. 
81 Klami 1980, 65. Tuck 2002, 76. 
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tulla uskotuksi, ja paljon pikemmin jos hän on luvannut sen kaunopuheisilla sa-

noilla: minkä vakuuttuneina kristittyinä uskomme todistusten epäilemättömän var-

muuden vuoksi.82 

 

Grotiuksen mukaan luonnonoikeudella on kaksi lähdettä. Ensimmäinen on yhteiskunnan 

säilytys (custodia societatis). Se kumpuaa yhteisöllisyyden halusta, joka on ihmisen luon-

tainen ominaisuus – siten myös valtioiden muodostaminen ja yhteiskuntaelämä ovat ih-

miselle ominaista. Yhteiskunnan säilytykseen kuuluu omaisuuden kunnioittaminen, lu-

pausten pitäminen ja vahingon korvaaminen. Yhteiskunnan tarkoituksena on säilyttää jo-

kaiselle hänen omansa (suum). ”Omalla” Grotius tarkoittaa omaisuuden lisäksi kunkin 

yksilön kehoa, henkeä ja vapautta.83  

 

Tämän ensimmäisen lähteen ihmiset ymmärtävät ilman Jumalaakin järkensä avulla. Oi-

keuden toinen lähde on kuuliaisuus Jumalaa kohtaan, jota ymmärrämme kristittyinä har-

joittaa älymme ansiosta. Grotiukselle kristinuskon perussäännöt ovat järjen saavutetta-

vissa. Vaikka luonnonoikeus perustuukin ihmisluontoon, ovat kaikki ihmisluonnon omi-

naisuudet: yhteisöllisyyden halu, järki ja arvostelukyky, alun perin peräisin Jumalasta. 

Siten myös luonnonoikeuden todellinen alkuperä on Jumalassa.84 

 

Grotius tarvitsee Jumalan tuomaan velvoittavuuden luonnonoikeuteensa, koska parhaim-

matkaan ohjeet, jotka eivät aseta sitoumusta (obligatio), eivät täytä lain tai oikeuden mää-

ritelmää. Pelkkä järkevyys ei riitä saamaan ihmisiä tottelemaan luonnonoikeutta, eivätkä 

ihmiset voi velvoittaa itse itseään luonnonoikeuden noudattamiseen.85 Näin ollen ei voida 

                                                 
82 ”- - cujus contrarium cum nobis partim ratio, partim traditio perpetua, inseverint; confirment vero & 

argumenta multa & miracula ab omnibus sæculis testata, sequitur jam, ipsi Deo, ut apisci & cui nos 

nostraque omnia debeamus, sine exceptione parendum nobis esse, præcipue cum is se multis modis & 

optimum & potentissimum ostenderit, ita ut sibi obedientibus præmia reddere maxima, etiam æterna, 

quippe æternus ipse, possit, & voluisse credi debeat, multoque magis si id disertis verbis promiserit: quod 

Christiani indubitata testimoniorum fide convicti credimus.” Grotius 1913, Prolegomena. 
83 Grotius 1913, Prolegomena, 16. 
84 Grotius 1913, Prolegomena. Haakonssen 1996, 29. 
85 Grotius 1913, 3. Selvyyden vuoksi käytän tässä työssä sanasta obligatio suomennosta sitoumus, ja sanasta 

officium suomennosta velvollisuus. Ne vastaavat parhaiten niitä merkityksiä, joissa Grotius, Pufendorf ja 

Hassel niitä käyttävät. Sitoumus on oikeustoimi, jolla joku sitoutuu tekemään jotakin. Velvollisuus on se, 

mitä jonkun täytyy sitoumuksensa vuoksi tehdä. Velvollisuus siis kumpuaa sitoumuksesta. Vertaa 

Pufendorfiin luvussa 1.3.2. Sadeniemi 1980, 215, 428. 
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sanoa, kuten esimerkiksi Bo Lindberg tekee, että Jumalalla ei Grotiuksen luonnonoikeu-

dessa olisi ollut osaa.86 Tässä on erotettava luonnonoikeuden olemassaolo ja sen velvoit-

tavuus. Olemassa luonnonoikeus olisi ilman Jumalaakin, mutta velvoittavuus siltä puut-

tuisi. Mutta vaikka Jumala on luonnonoikeuden velvoittaja, ei hänkään pysty muuttamaan 

sitä. Raamatussa ei ole mitään luonnonoikeuden vastaista, mutta Kristuksen lait eivät voi 

mennä luonnonoikeuden edelle. Raamatusta ei myöskään saada riittävästi tietoa luonnon-

oikeudesta, siksi sitä täytyy hankkia muualta. Grotius rinnastaa moraalin matematiikkaan 

toteamalla, että 2+2 ei voi olla mitään muuta kuin neljä, eikä paha voi olla muuta kuin 

pahaa, sanoi Jumala mitä hyvänsä. Luonnonoikeus on siis oikean järjen ohje (dictatum 

rectæ rationis), jonka moraalinen velvoittavuus perustuu sen yhtäpitävyyteen järjellisen 

luonnon kanssa, minkä Jumala on säätänyt.87  

 

Mutta miten voidaan selvittää, mitä tähän oikean järjen ohjeeseen kuuluu? Grotius tarjoaa 

luonnonlain selvittämiseen kaksi tietä: välittömän (a priori) ja välillisen (a posteriori). 

Jonkin asian yhtäpitävyys luonnonlain kanssa voidaan osoittaa välittömästi tarkistamalla, 

onko asia rationaalisen ja sosiaalisen luonnon mukainen, vai vastainen. Esimerkiksi va-

rastaminen on väärin, koska se rikkoo omistusoikeutta vastaan, joka kuuluu ihmisen 

omaan, ja siten myös yhteiskuntarauhaa vastaan. Luonnonlaki saadaan välillisesti selville, 

katsomalla noudattavatko kaikki kansat, tai ainakin hyvätapaisemmat, jotakin tiettyä 

sääntöä. Jos noudattavat, on se luultavasti luonnonlain mukainen. Välillinen keino ei ole 

yhtä varma kuin välitön, mutta se on kansantajuisempi. Grotiuksen luottamus ihmisiin ja 

heidän kykyynsä havaita luonnonoikeus oli kova, sillä hänen mukaansa luonnonlait ovat 

itsestään selviä ja lähes yhtä helppoja havaita kuin aistimaailman olennot. 88  

 

Skolastisessa perinteessä asioiden moraaliarvot haettiin niiden sisäisestä luonteesta. Gro-

tius noudattaa tätä mallia määrittämällä asioiden ja tekojen olevan hyviä tai pahoja itses-

sään. Tämä poikkesi ajan protestanttisesta voluntaristisesta perinteestä, jota muun muassa 

Luther ja Calvin kannattivat.89 

 

                                                 
86 Lindberg 1976, 13. 
87 Grotius 1913, 3–4, 21. Edwards 1981, 64–65. 
88 Grotius 1913, 5–6, Prolegomena. 
89 Tuck 2002, 68. Schneewind 1998, 31–32. 
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Grotius käyttää sanaa ”oikeus” (jus) kolmessa eri merkityksessä. Ensiksi oikeus tarkoittaa 

samaa kuin oikeudenmukaisuus. Grotiukselle oikeudenmukaista on kaikki se, mikä ei ole 

epäoikeudenmukaista, eli ei ole yhteiskunnan luonnon vastaista. Oikeudenmukaisuutta 

on kahta tyyppiä: tasaveroisten ja eriarvoisten (esimerkiksi vanhemman ja lapsen, hallit-

sijan ja hallitun tai isännän ja orjan) välillä tapahtuvaa. Toiseksi oikeus on oikeutta johon-

kin omistamiseen tai tekemiseen. Mikäli tämä oikeus on täydellinen, sitä kutsutaan ky-

vyksi (facultas). Mikäli taas epätäydellinen, nimitetään sitä soveltuvuudeksi (aptitudo). 

Kolmanneksi oikeus tarkoittaa samaa kuin laki: tekoja moraalisesti velvoittavaa sään-

töä.90 Sanojen merkitysten avaaminen oli osa tuon ajan tieteellistä keskustelua. 

 

Luonnonlait ovat Grotiukselle ihmiselämän peruslait. Ne kertovat vain mitä ei saa tehdä 

ja mitä täytyy tehdä. Niiden päälle tulevat vielä jumalalliset ja inhimilliset lait, joiden 

tarkoitus on velvoittaa sellaisiin tekoihin, jotka muuten ovat vain kiitettäviä.91 Kristitty 

saa Jumalalta velvollisuuksia, jotka ylittävät luonnonlain minimivaatimukset. Valtion lait 

saavat oikeutuksensa luonnonlaista, ja ovat siksi päteviä. Grotiuksen käsityksen mukaan 

yhteiskunta ja sen eri osat perustuvat tasaveroisten yksilöiden väliseen sopimukseen. Tä-

män käsityksen tausta oli roomalaisessa oikeudessa. Vaikka kansalaiset tekevät sopimuk-

sen keskenään, kansa ei ole suvereeni, eikä voi rankaista kuningasta tai rajoittaa hänen 

valtaansa. Grotiuksen myötä yhteiskuntasopimusteoria sitoutuu luonnonoikeuteen.92 

 

1.2.2. Thomas Hobbes – luonnonoikeuden musta lammas 

Thomas Hobbes (1588–1679) oli englantilainen filosofi, joka otti ajatteluunsa vaikutteita 

Grotiukselta, mutta käytti niitä omista lähtökohdistaan. Hänen pääteoksensa, Leviathan, 

julkaistiin 1651, kaksi vuotta sen jälkeen, kun kuningas Kaarle I oli mestattu Englannin 

sisällissodan seurauksena, jossa sittemmin lordiprotektoriksi julistetun Oliver Crom-

wellin joukot olivat päässeet voitolle. Leviathanin päämääränä on luoda valtiomuoto, joka 

estää samaa tapahtumasta uudestaan. Tämä onnistuu siten, että ihmiset solmivat keske-

nään yhteiskuntasopimuksen, jossa kaikki valta annetaan suvereenille. Suvereeni ei voi 

rikkoa tätä sopimusta vastaan, koska ei ole siinä osapuolena.93 

 

                                                 
90 Grotius 1913, 2-3. Haakonssen 1996, 26. 
91 Grotius 1913, 15–16. 
92 Grotius 1913, 52–53. Lindberg 1976, 14. 
93 Hobbes 1999, 163, 309. Hiedanniemi 2006, 513–514, 516. 
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Hobbesin mukaan luonnonlaki on järjen löytämä periaate, jonka mukaan ihmisen on kiel-

lettyä tehdä sellaista, mikä on tuhoisaa hänen elämälleen, tai poistaa keinot sen säilyttä-

miseen. Tässä hän noudattaa aiempien ajattelijoiden linjaa. Grotiusta edeltävistä ajatteli-

joista poiketen, hän – luonnonlain periaatteiden luettelemisen lisäksi – myös nimeää eri 

luonnonlakeja, joita hän listaa yhteensä yhdeksäntoista. Tiivistettynä nämä lait käskevät 

ihmistä edistämään rauhaa, pitämään lupauksensa, kohtelemaan kaikkia ihmisiä yhden-

vertaisina ja ylipäätänsä suojelemaan yhteiskuntarauhaa rajoittamalla omaa vapauttaan, 

jottei loukkaisi muiden oikeuksia. Hobbes itse tiivistää nämä lait vielä lyhyemmin yhden 

periaatteen alle Jeesuksen tapaan: älä tee muille, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän.94 

 

Jos olivat Hobbesin luonnonlait kutakuinkin aiemman linjan mukaisia, poikkeaa hänen 

määritelmänsä luonnonoikeudesta jyrkästi muista. Hobbesille luonnonoikeus on se va-

paus, joka jokaisella on henkensä säilyttämiseen, ja tehdä mitä tahansa, minkä hän näkee 

tarpeelliseksi tämän päämäärän saavuttamiseksi. Näin ollen Hobbesin luonnonlaeista tu-

lee luonnonoikeutta rajoittavia tekijöitä, kun muilla ne ovat olleet luonnonoikeutta toteut-

tavia tekijöitä.95 

 

Tämä kanta luo ristiriidan luonnonoikeuden ja luonnonlain välille, mikä johtuu siitä, että 

Hobbes sijoittaa ne eri kategorioihin. Grotiuksen oikeuden kolmijaossa Hobbes hahmot-

taa luonnonoikeuden toisessa oikeuden merkityksessä eli oikeutena johonkin, nimittäin 

itsesäilytykseen. Oikeutta oman ruumiinsa puolustamiseen ei ihmiseltä voi viedä edes 

suvereeni, sillä se on täydellinen oikeus, eli kyky.96 Hobbesin luonnonlait taas kuuluvat 

kolmannen oikeuden merkityksen piiriin: ne ovat moraalisesti velvoittavia sääntöjä. Hob-

besin mukaan luonnonlait velvoittavat kyllä aina omaatuntoa, ja ovat lisäksi ikuisia ja 

muuttumattomia, mutta velvoittavat toimia vasta, kun muutkin noudattavat niitä. Luon-

nonlaeista tulee todellisia sitovia lakeja vasta, kun suvereenin johtama kansalaisyhteis-

kunta vahvistaa ne, ja alkaa valvoa niiden noudattamista.97 

 

Hobbesin luonnonoikeuden velvoittava voima on siis suvereeni. Näin hän tulee todella 

tehneeksi sen, mistä Grotiusta syytettiin, eli poistaneen Jumalan luonnonoikeudesta. 

                                                 
94 Hobbes 1999, 126–127,137, 143–148. 
95 Hobbes 1999, 126. Saastamoinen 1995, 29. 
96 Hobbes 1999, 195. 
97 Hobbes 1999, 148–149. Haakonssen 1996, 35. 
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Vaikka kristinuskon Jumala onkin tosi Jumala ja syitten syy, eivät taivaspaikan varmista-

minen, tai muut yliluonnolliset asiat, kuulu Hobbesin luonnonoikeuteen, koska niitä ei 

voi perustella luonnolla tai järjellä. Luonnonlait ovat ikuisia ja muuttumattomia; myös 

valtion lakien noudattaminen on osa luonnonlakia, koska se edistää rauhaa. Tästä huoli-

matta Hobbes alistaa luonnonlait valtion lakien alle, sillä valtion laki voi rajoittaa luon-

nonlakia. Vaikka edes suvereeni ei voi muuttaa luonnonlakia, voi hän rajoittaa sen toteut-

tamista.98 

 

Grotiuksen tapaan Hobbeskin luottaa ihmisen kykyyn ymmärtää luonnonlain sisältö jär-

kensä avulla. Grotius piti luonnonlain mukaista rauhanomaista yhteiseloa ihmiselle luon-

nollisena toimintana. Hobbes sen sijaan sanoo luonnonlakien olevan vastoin luonnollisia 

passioitamme, jotka ovat puolueellisia ja itsekkäitä. Yhteiskuntahyönteiset voivat elää il-

man valtiota, koska yhteistyö kuuluu niiden luontoon, mutta ihminen ei. Hobbesin ihmis-

kuva on siis huomattavasti pessimistisempi – kenties myös realistisempi – kuin aiemmilla 

luonnonoikeusajattelijoilla. Luonnonlakeja on niiden luonnottomuudesta huolimatta – tai 

juuri sen vuoksi – syytä noudattaa, koska ilman niitä jokainen toteuttaisi luonnollista oi-

keuttaan kaikkeen siihen, minkä näkee soveliaaksi, uhaten näin yhteiskuntarauhaa.99 

 

Leviathanin julkaisun myötä Hobbesilla menivät välit poikki kaikkiin: kuninkaanvallan 

kannattajat eivät saaneet ongelmatonta kuninkuutta Jumalan armosta, kuninkaanvallan 

vastustajat eivät hyväksyneet suvereenia eivätkä katoliset – tai kristityt ylipäätään – ar-

vostaneet kirkon pilkkaamista. Yksi niistä harvoista, jotka yrittivät vakavasti vastata Le-

viathanin poliittiseen teoriaan, oli Samuel Pufendorf.100 

 

1.3. Samuel Pufendorf – luonnonoikeuden huipentaja 

 

1.3.1. Velvollisuuden lähteet – järki, lainsäätäjä ja Jumala 

1600- ja 1700-lukujen luonnonoikeusoppineet määrittelivät moraalisen toiminnan luon-

nonoikeuden asettamien velvollisuuksien toteuttamiseksi. Ihmisillä on oikeus velvolli-

                                                 
98 Hobbes 1999, 107, 140, 153, 233 
99 Hobbes 1999, 157, 252. 
100 Aho 1997, 11, 21–22. 
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suuksiensa toteuttamiseen. Sopimusten tehtävänä on varmistaa velvollisuuksien täyttämi-

nen, ja siten myös oikeuksien toteutuminen.101 Näin myös Samuel Pufendorfille velvolli-

suus (officium) on luonnonoikeuden perustavanlaatuisimpia käsitteitä.102 

 

Pufendorfin mukaan velvollisuus osoittaa mitä ihmisen tulee elämässään tehdä tai välttää. 

Ihmisen velvollisuudet kumpuavat kolmesta lähteestä, jotka Pufendorf erottelee toisistaan 

tieto-opillisin perustein, ja joista kustakin johdetaan erillinen oppiaine (disciplina). En-

simmäinen lähde on järjen valo; se asettaa ne perusvelvollisuudet, jotka mahdollistavat 

sosiaalisuuden. Tästä lähteestä kumpuaa luonnonoikeus. Se on kaikille ihmisille yhteinen, 

ja kehottaa tekemään sellaisia toimia, jotka päätellään oikean järjen kautta (per rectam 

rationem) olevan sosiaalisuudelle (socialitas) välttämättömiä. Toinen lähde ovat valtiol-

liset lait. Niiden tehtävänä on mahdollistaa elämä valtiossa. Niistä kumpuaa valtiollinen 

oikeus, joka tulee lainsäätäjältä, ja siten vaihtelee eri valtioiden välillä. Kolmas lähde on 

jumalallinen ilmestys, joka kertoo kristityn velvollisuudet. Siitä kumpuaa moraaliteologia, 

jonka perusteet Jumala on määrännyt Raamatussa.103 

 

Nämä kolme oppia eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, sillä ne käsittelevät eri elämän-

aloja. Vaikutusalueeltaan suppein on valtion laki, joka koskee vain elämää valtiossa, ja 

                                                 
101 Haakonssen 1996, 6. 
102 Samuel Pufendorf syntyi 1632 luterilaisen pastorin perheeseen Lützenin lähistöllä 30-vuotisen sodan 

keskellä. Hänen perheensä joutui muuttamaan sodan tieltä Pufendorfin ollessa seitsenvuotias; sodan 

kauhut tekivät hänestä rauhan kannattajan. Hän aloitti teologian opinnot Leipzigin yliopistossa 1650, 

mutta kyllästyttyään vaihtoi Jenan yliopistoon opiskelemaan lakia ja moraalifilosofiaa. 

Valmistumisensa jälkeen Pufendorf työllistyi Kööpenhaminassa asuvan ruotsalaisperheen 

kotiopettajaksi 1658. Ruotsin ja Tanskan välisen sodan sytyttyä Tanska vangitsi maillaan asuvat Ruotsin 

kansalaiset. Pufendorf vangittiin isäntäperheensä mukana. Kahdeksan kuukauden vankeutensa aikana 

hän kirjoitti Elementorum jurisprudentiæ universaliksen (Yleismaailmallisen oikeustieteen alkeet. 

Vapauduttuaan hän tutustui Leidenissä uusstoalaisuuteen. Pufendorf pääsi 1661 Heidelbergin 

yliopistoon apulaisprofessoriksi opettamaan kansainvälistä lakia ja filologiaa, jo nimettiin myöhemmin 

uudelleen luonnon ja kansojen oikeuden oppiaineeksi. Hän kirjoitti 1664 salanimellä poliittisen 

kiistakirjoituksen De statu imperii Germanicin (Saksalaisen keisarikunnan tilasta), joka kiellettiin 

saksalaisissa yliopistoissa, ja jonka paavi tuomitsi. Pufendorfin aseman muututtua Heidelbergissä 

epävarmaksi, hän otti vastaan luonnon ja kansojen oikeuden professuurin Lundista 1670. Täällä hän 

kirjoitti pääteoksensa De jure naturæ et gentium (Luonnon ja kansojen oikeudesta, 1672). De jure 

naturæ et gentium herätti niin paljon oppiriitoja ympäri Eurooppaa, että Pufendorf laati siitä 

yleistajuisemman ja lyhennetyn version, De officio hominis et civiksen (Ihmisen ja kansalaisen 

velvollisuudesta, 1673), joka oli tarkoitettu oppikirjaksi. De jure naturæ et gentium on yli 1200 sivua 

pitkä, kun taas De officio hominis et civis on vain noin 350 sivuinen. De officio hominis et civis 

käännettiin useille eri kielille, ruotsiksi 1747, ja otettiin yleisesti käyttöön eurooppalaisissa yliopistoissa 

moraalifilosofian opetukseen. Pufendorf kuoli 1694 laivamatkalla Saksaan Ruotsista, vastaanotettuaan 

siellä paronin arvon Kaarle XI:ltä. Lindberg 1976, 18. Saastamoinen 1995, 21–22. Tully 2007, xi-xiii. 

Heikkinen 1971, 34–35. Lindroth 1975, 363–364.Pufendorf 1672. Pufendorf 1735. 
103 Pufendorf 1735, 8–9. 
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joka säätää vain siitä, mihin luonnonoikeus tai moraaliteologia eivät ota kantaa. Lainsää-

täjän tehtävä on antaa luonnonlaille valtion lain velvoittavuus, sillä luonnonlaki on valtion 

lain edellytys, ja sitä yleisluontoisempi. Luonnonlaki menee valtion lain edelle, mutta 

valtion laki voi tarkentaa luonnonlain määräyksiä ja asettaa rajoituksia luonnollisten oi-

keuksien toteuttamiselle – mutta vain niiden toteuttamista: luonnollisten oikeuksien ole-

massaoloon tai sisältöön eivät valtion lait voi vaikuttaa.104 

 

Pufendorf näkee valtiollisen oikeuden ja luonnonoikeuden suhteen ongelmattomana. Hän 

kuitenkin myöntää, että luonnonoikeus ja moraaliteologia ovat työläämpiä sovittaa yhteen, 

ja toivookin parannusehdotuksia teoriaansa. Tämä viittaa siihen, että Pufendorf ymmärsi 

itsekin, De jure naturæ et gentiumista nousseen kritiikin myötä, että hänen näkemyksensä 

voivat olla vaikeita sulattaa. Luonnonoikeuden ja teologian suhteesta tuli De officio ho-

minis et civiksen jälkeen jälleen kielteistä palautetta. Pufendorfin vastaukset kritiikkiin 

tästä ja muista aiheista koottiin 1686 Eris Scandicaan.105 

 

Mikä sitten oli luonnonoikeuden ja moraaliteologian suhde? Niissä on toki paljon samaa. 

Molemmat ovat luojasta lähtöisin: moraaliteologia hänen ilmoituksensa kautta ja luon-

nonoikeus hänen luomistyönsä kautta. Lisäksi molemmat ohjaavat sosiaalisuuteen. Erot 

syntyvät näiden oppien lähteiden pohjalta. Luonnonoikeus ulottuu vain sinne asti, minne 

järki riittää. Syntiinlankeemus, sekä ihmisluonnon turmeltuminen sen seurauksena, eivät 

voi olla osa luonnonoikeutta, koska pystymme järkemme avulla todeta vain nykyihmisen 

turmeltuneisuuden, mutta ilman Raamattua emme osaa sanoa syntiinlankeemuksesta, ih-

misen alkuperäisestä olemuksesta tai paratiisista mitään. Samoin perustein kuolemanjäl-

keinen elämä jää luonnonoikeuden ulkopuolelle. Luonnonoikeus perustuu kahteen Juma-

lan antamaan pääkohtaan: rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Nämä pääkohdat pä-

tevät, oli ihminen turmeltunut tai ei.106  

 

Nykyisessä tilassamme on kuitenkin paljon sellaisia asioita, joita nuhteettomuuden tilassa 

ei välttämättä olisi ollut, kuten köyhyyttä, kuolemaa, rahaa, kauppaa tai valtioita, joten 

näitä koskevat käskyt olivat silloin tarpeettomia. Lisäksi luonnonoikeus ja moraaliteolo-

gia määrittelevät lain eri tavalla. Teologia näkee lain ihmisen ja Jumalan välisen liiton 

                                                 
104 Pufendorf 1735, 9, 330–331. 
105 Pufendorf 1735, 10. Saastamoinen 1995, 22. 
106 Pufendorf 1735, 11–15, 17–18, 20–21, 57. 
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seurauksena. Luonnonoikeus taas päättelee lain järjellä. Luonnonoikeus keskittyy ihmi-

sen ulkoisiin tekoihin, mutta moraaliteologia on kiinnostunut enemmän ihmisen sielun 

liikkeistä. Jos pyhät kirjoitukset käskevät tai kieltävät jotain, jolle ei ole järkiperusteita, 

ei se kuulu luonnonoikeuteen, vaan moraaliteologiaan. Pufendorf myöntää, että luonnon-

oikeus olisi kovin erilaista, jos se perustuisi ihmisen nuhteettomaan tilaan, mutta perus-

tavathan valtiollinen lainsäädäntö, lääketiede ja luonnontiedekin ihmistä käsitellessään 

mielipiteensä nykyiseen tilaan, eikä siinä nähdä mitään ongelmaa. Samalla hän kehottaa 

epäsuorasti teologeja lopettamaan sellaisista asioista puhumisen, joista heillä ei ole käsi-

tystä, ja keskittymään omiin asioihinsa.107 

 

1.3.2. Velvollisuudet ja lait 

Pufendorf määrittelee velvollisuuden ihmisen toimeksi, joka on suhteutettu lakien käs-

kyihin sitoumuksen mukaisesti.108 Ihmisen toimella ei tarkoiteta tässä mitä tahansa toi-

mea, vaan vain sellaista toimea, jota ohjaavat Luojalta saatu äly ja vapaa tahto, jotka erot-

tavat ihmisen muista eläimistä. Pufendorf pohjaa sitoumuksen määrittelynsä Corpus juris 

civilikseen. Sitoumus on oikeuden side, jonka fyysisen tai moraalisen välttämättömyyden 

vuoksi sitoudumme suorittamaan jonkin asian. Ihminen pystyy vastaanottamaan si-

toumuksia, koska hän kykenee järkensä avulla tunnistamaan ennalta määrätyt säännöt, 

vapaan tahtonsa avulla hän voi muuttaa käytöstään sitoumuksen mukaiseksi ja lisäksi hä-

nellä on aina ylempi (superior), joka asettaa velvoitteita.109 Yleensä tämä ylempi on Ju-

mala, valtiossa myös suvereeni. 

 

Ylemmällä on oltava voima valvoa sitoumuksen noudattamista, ja rangaista noudatta-

matta jättämisestä, sekä oikeudenmukaiset syyt vallalleen. Ilman oikeudenmukaisia syitä 

sitoumusta noudatetaan vain rankaisun pelosta, ja jätetään noudattamatta silloin kun 

ylemmän silmä välttää. Oikeudenmukaisia syitä vallalle ovat: annetut edut, hyväntahtoi-

suus ja suojelunhalu, tai vapaaehtoinen alistuminen. Ilman rankaisuvoimaa sitoumuksesta 

ei piitata.110 

 

                                                 
107 Ibidem. 
108 ” Officium nobis heic vocatur, Actio hominis pro ratione obligationis ad praescriptum legum recte 

attemperata.” Pufendorf 1735, 23. 
109 Pufendorf 1735, 24–25, 53–55. Berger 1953, 603, 766. Katso alaviite 85 velvollisuuden ja 

sitoumuksen määrittelystä. 
110 Pufendorf 1735, 55–56. 
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Thomas Hobbesin mukaan Jumalan valta on peräisin hänen vastustamattomasta voimas-

taan, eikä esimerkiksi hänen roolistaan luojana, saatikka sitten joistain oikeudenmukai-

sista syistä. Hobbesille ei ole niinkään tärkeää noudatetaanko sitoumusta, siksi koska se 

on oikein, vai siksi, koska pelätään sitoumuksen määrääjää, vaan että sitoumusta ylipää-

tään noudatetaan. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) oli rationalistina sitä mieltä, 

että Jumalan käskyjen velvoittavuus perustuu niiden hyvyyteen, eikä niiden rikkomisesta 

seuraaviin rangaistuksiin tai Jumalan määräysvallan oikeudenmukaisiin syihin. Leibniz 

piti Pufendorfin voluntaristista kantaa kehäpäättelynä, sillä jos moraali perustuu ainoas-

taan Jumalan tahtoon, ei voida sanoa Jumalan olevan hyvä – vain että hän noudattaa omaa 

tahtoaan. Jumalan vallan oikeutusyritykset saivat kautta linjan vastustusta osakseen, sillä 

mikään Jumalan ulkopuolinen ei sopinut 1600-luvun ajatteluun.111 

 

Laki puolestaan on asetus (decretum), jolla ylempi velvoittaa alamaisensa noudattamaan 

käskyään. Laki jaetaan säätäjänsä mukaan joko jumalalliseen tai inhimilliseen, ja vaiku-

tuksensa mukaan joko luonnolliseen tai positiiviseen. Luonnollinen laki perustuu ihmisen 

rationaaliseen ja sosiaaliseen luontoon, eikä rauhallinen yhteiselo ole mahdollista ilman 

sitä. Positiivinen laki perustuu vain lainsäätäjän tahtoon. Kaikki inhimillinen laki on po-

sitiivista (valtiollinen laki). Jumalallinen laki on joko positiivista (Raamatussa ilmoitettu 

jumalallinen laki) tai luonnollista (luonnonlaki).112 Positiivisen lain sisältö on helpompi 

selvittää, sillä säädettynä se on kirjoitettu tarkassa muodossaan. Luonnonlaki täytyy pää-

tellä. 

 

Jotta laki olisi sitova, sen säätäjä ja sisältö on tunnettava, koska kenenkään ei voida olettaa 

noudattavan lakia, josta ei tiedetä, kuka sen on säätänyt, ja mitä se sisältää. Lain säätäjä 

on helppo tuntea. Luonnonlain säätäjä on tietenkin luonnon luoja, eli Jumala; ja jokaisen 

kansalaisen tulisi tietää kuka on hänen hallitsijansa. Lain sisältö koostuu kahdesta osasta: 

osasta, joka kertoo, mitä olisi tehtävä, tai mitä olisi jätettävä tekemättä, sekä osasta, joka 

ilmoittaa, mikä rangaistus seuraa lain rikkomisesta. Lain asettaman velvollisuuden tulee 

olla sekä mahdollinen toteuttaa että hyödyllinen. Valtiollisen lain sisältö täytyy julkaista 

kansan tietoon siten, että lain sisältö tulee selvästi ilmi, ja että se on lähtöisin suvereenilta. 

Luonnonlain sisältö on löydettävissä tutkimalla luontoa ja ihmisen synnynnäisiä taipu-

muksia järjen avulla. Grotiuksen a posteriori-menetelmä – eli hyvätapaisten kansojen 

                                                 
111 Hobbes 1999, 301–302. Saastamoinen 1995, 18. Korkman 1998, 251–253. 
112 Pufendorf 1735, 52, 65–66. 
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lainsäädännön tarkkailu – ei toimi, sillä barbaarisuus tai hyvätapaisuus ei vaikuta luon-

nonoikeuteen; ja sitä paitsi: kukaan ei tunne kaikkien maiden nykyisiä ja menneitä lakeja, 

joten on mahdotonta sanoa, mitä lakeja kaikki ovat noudattaneet.113 Ymmärrys luonnon-

laista ei ole sisäsyntyistä, se vain opitaan niin nuorena, että se tuntuu siltä. Koska luon-

nonlain perusperiaatteet ovat niin ilmiselviä, ne sitoutuvat mieliimme ja niin, ettei niitä 

sieltä saa enää pois. Vaikka luonnonlain perusperiaatteet ovatkin selviä, luonnonoikeuden 

teoriapohjan ymmärtämiseen harvan järki riittää. Tämä kanta oli vastoin aiempaa käsi-

tystä – jota myös Grotius kannatti – jonka mukaan tietämys moraalin perussäännöistä 

tulee ihmiselle luonnostaan.114 

 

1.3.3. Velvollisuudet Jumalaa, itseä ja muita kohtaan 

Pufendorfin mukaan Jumalan olemassaolo voidaan osoittaa järjen avulla, eli Jumala kuu-

luu myös luonnonoikeuteen. Jumala on antanut ihmisille järjen, koska hän haluaa meidän 

elävän eri tavalla kuin eläimet. Jumala on tehnyt meidät heikoiksi, jotta yhdistäisimme 

voimamme muiden kanssa. Ihmisen, niin kuin kaikkien muidenkin elollisten olentojen, 

ensimmäinen vaisto on itsesäilytys. Vaikka emme selviä ilman muita, ihmisen turmeltu-

neisuus saa meidät janoamaan ylen määrin ruokaa, seksiä, omaisuutta ja kunniaa, sekä 

vahingoittamaan toisiamme joko näitä hankkiaksemme tai silkasta vahingoittamisen ha-

lusta. Itsesäilytyksen ja yhteisöllisuuden välisen ristiriidan ratkaisemiseksi täytyy säätää 

lakeja, jotka opettavat ihmisiä olemaan yhteisölle hyödyksi. Nämä lait ovat luonnonla-

keja.115 

 

Perustavin luonnonlaki: jokaisen tulee tehdä kaikkensa sosiaalisuuden edistämiseksi ja 

säilyttämiseksi. Kaikki muut luonnonlait ovat johdannaisia tästä yleisemmästä laista. 

Vaikka luonnonlait ovat järkeviä ja hyödyllisiä, saavat ne lain voiman ainoastaan siinä 

tapauksessa, että Jumala on olemassa, hallitsee kaitselmuksellaan kaikkea ja haluaa ih-

miskunnan noudattavan niitä järjen ohjeita, jotka hän on tuonut julki synnynnäisen ne-

rokkuutensa voimalla.116 Tämä johtuu siitä, että lakia ei ole ilman rangaistusta, eikä ran-

gaistusta ilman velvoittajaa. 

 

                                                 
113 Saastamoinen 1995, 60–61. 
114 Pufendorf 1735, 57–59, 66–67, 77. Saastamoinen 1995, 129–130. 
115 Pufendorf 1735, 69, 72, 74–76. Haakonssen 1996, 69. 
116 Pufendorf 1735, 74–75. 
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Tässä tulevat selkeästi ilmi Grotiuksen ja Pufendorfin ajattelun erot. Grotius ehdottaa, 

että luonnonoikeus voisi periaatteessa toimia, vaikkei Jumalaa olisikaan. Pufendorf sen 

sijaan sanoo luonnonoikeuden toimivan ainoastaan silloin, kun Jumala on. Molemmat 

tarkoittavat luonnolla ihmisluontoa ja molemmat puhuvat oikean järjen ohjeista, mutta 

Grotiukselle oikea järki on ihmisjärkeä, kun taas Pufendorfille se on Jumalan järkeä. Ju-

mala on Pufendorfille tärkeä osa luonnonoikeutta, koska ilman häntä luonnonlailta puut-

tuisi säätäjä ja rangaistus noudattamatta jättämisestä. 

 

Luonnonlain asettamat ihmisen velvollisuudet jakaantuvat kolmeen ryhmään, sen mu-

kaan, mikä on velvollisuuden kohde: Jumala, muut vai itse. Ihmisellä on kaksi velvolli-

suutta Jumalaa kohtaan: tuntea hänet oikein ja noudattaa hänen tahtoaan. Jumalan oikein 

tuntemiseen kuuluu vakaumus hänen olemassaolostaan, siitä, että hän on universumin 

luoja, hallitsee meitä ja maailmaa ja että hän on täydellinen ja yksi. Jumalan olemassaolo 

on järkevän lisäksi hyödyllistä, siksi kaikkia, jotka yrittävät kiistää Jumalan olemassaolon, 

tulee rangaista.117 Jumalan tahdon noudattaminen koostuu sekä sisäisistä että ulkoisista 

toimista, jotka eivät kuitenkaan takaa taivaspaikkaa; Raamattu on sitä varten. Ne vain 

vahvistavat omaa ja muiden uskoa Jumalaan, joka on moraalin, ja siten myös yhteiskun-

tarauhan, edellytys.118  

 

Pufendorf palaa antiikin tapaan suhteuttaa luonnonoikeus Jumalaan, käyttämällä luonnol-

lista uskontoa, jossa Jumalasta hankitaan tietoa luonnonoikeuden käyttöön vain logiikan, 

eikä pyhien kirjoitusten kautta. Muilla elämänaloilla Raamatun sana toki oli ensisijainen. 

 

Ihmisellä on velvollisuuksia itseään kohtaan, mutta näiden velvollisuuksien oikeutus tu-

lee hänen ulkopuoleltaan. Sillä ihminen ei synny vain itseään varten; hänen tulee käyttää 

Jumalalta saamiaan lahjoja niin hyvin kuin pystyy, ja olla yhteiskunnan hyödyllinen jä-

sen.119 

 

Elämä on lahja Jumalalta, joten ihmisen tulee pyrkiä pysymään hengissä, eikä hän saa 

tappaa itseään. Itsesäilytys saattaa kuitenkin olla ristiriidassa sosiaalisuuden kanssa. Siksi 

                                                 
117 Pufendorf 1735, 78–83, 87, 89, 95. 
118 Pufendorf 1735, 95–100. 
119 Pufendorf 1735, 106–107. 
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itsepuolustusta tulee säädellä.120 Hätävarjelua saa harjoittaa silloin kun oma henki, raajat 

tai naisen siveys on vaarassa. Lakia saa rikkoa pysyäkseen hengissä, sillä hengissä pysy-

misen velvoite menee omistusoikeuden säilyttämisen edelle. Vaatteita ja ruokaa saa va-

rastaa, mikäli oma henki riippuu niistä, sillä rikkaan tulisi muutenkin auttaa hädänalaisia. 

Samoin kuin tulehtuneen raajan saa amputoida, saa myös esimerkiksi veden varassa oleva 

jättää uimataidottoman hukkumaan, tai vihollista karatessa sulkea toisen taakseen pelas-

taakseen oman henkensä, sillä vaikka ihmiset ovat tasa-arvoisia, jokainen saa asettaa 

oman henkensä toisen ihmisen edelle.121 

 

Ihmisellä on kahdenlaisia velvollisuuksia muita kohtaan: absoluuttisia eli ehdottomia, 

jotka koskevat kaikkia ihmisiä, ja hypoteettisia eli ehdollisia, jotka riippuvat tavoista ja 

tilasta. Absoluuttisia velvollisuuksia on yhteensä neljä, ja niistä tärkein on olla vahingoit-

tamatta muita. Toisten ihmisten kanssa voi elää, tekemättä heille palveluksia, mutta yh-

teiselo ei onnistu, jos vahingoitamme toisiamme.122 

 

Toinen absoluuttinen velvollisuus muita kohtaan on pitää kaikkia tasa-arvoisina. Toisten 

ruumiin, omaisuuden ja kunnian loukkaaminen on siis kielletty. Pufendorf pitää tasa-ar-

von lähteenä ihmisten tasavertaisia voimia, jolloin jokainen voi tappaa kenet vain, minkä 

ajatuksen hän on saanut Hobbesilta. Muita tasa-arvon perusteita ovat ihmisten yhteen-

kuuluvuus saman lajin jäseninä, sekä ennen kaikkea tasa-arvon sosiaalisuutta lisäävä vai-

kutus. Ihmisten tulee käyttäytyä nöyrästi, eikä kerskua omaisuudellaan tai ulkomuodol-

laan. Sillä ainoa asia, mistä ihminen voi syyttää tai kiittää itseään, on vapaan tahtonsa 

käyttö; tässä kannassa tulevat Pufendorfin stoalais-vaikutteet esiin.123 

 

Kolmas absoluuttinen velvollisuus muita kohtaan on hyödyllisyys. Pufendorf vetää tässä 

kohdin sanojaan takaisin; pelkkä muiden vahingoittamatta jättäminen ei riitäkään, vaan 

meidän tulee antaa ja jakaa asioita, jotka lisäävät yleistä hyväntahtoisuutta. Ihmisen tulee 

jalostaa mieltään ja ruumistaan muita hyödyttäviin tekoihin. Muiden kanssa tulee jakaa 

sellaiset asiat, joiden antaminen ei poista niitä itseltä, kuten virtaava vesi, tuli ja neuvot. 

                                                 
120 Pufendorf 1735, 113, 115–119. 
121 Pufendorf 1735, 124–131. 
122 Pufendorf 1735, 132–134. 
123 Pufendorf 1735, 143–145, 147–148. 
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Pufendorf on selvästi perustanut tämän aiheen käsittelyn Ciceron De Officiisiin; sisältö 

on sama, mutta eri sanoin.124 

 

Neljäs absoluuttisista velvollisuuksista on säilyttää sopimukset. Jos sopimuksia ei pidetä, 

ei ole luottamusta, ja ilman luottamusta ei ole sosiaalisuutta. Lapset, dementikot, mieli-

sairaat ja humalaiset eivät voi olla sopimusosapuolia, sillä heidän ymmärryksensä ei riitä 

sopimuksen tekemiseen.125 

 

Hypoteettiset velvollisuudet vaativat voimaan tullakseen jonkin erityisen tilan tai insti-

tuution, jonka ihmiset ovat luoneet. Tällaisia ovat esimerkiksi kieli, omaisuus ja valtio. 

Ilman kieltä yhteiselo olisi mahdotonta, niinpä kieltä ei saa käyttää väärin, tai luottamus 

siihen katoaa. Kielen avulla ei saa huijata, sen täytyy olla selkeää, ja sanoilla täytyy olla 

merkitystä. Omistusoikeus on sekä jumalan että ihmisten tahdon mukaista. Omaisuuden 

olemassaolosta seuraa velvollisuuksia: kaikkien tulee antaa muiden nauttia omaisuudes-

taan ja toisen oma tulee palauttaa.126 Valtio tekee ihmisestä kansalaisen, mikä antaa hä-

nelle joukon uusia velvollisuuksia. 

 

1.3.4. Valtio ja sen asettamat velvollisuudet 

Valtio syntyy kahden sopimuksen (pactum) ja yhden asetuksen (decretum) kautta.127 En-

simmäisessä sopimuksessa ihmiset sopivat valtion perustamisesta, eli yhteenliittymisestä 

saman johdon alle turvallisuutensa takaamiseksi. Sen jälkeen annetaan asetus hallinto-

muodosta. Hallintomuotoja on kolme: monarkia, aristokratia ja demokratia; nämä ovat 

yhtä voimakkaita, mutta monarkia on muita tehokkaampi. Kun hallintomuoto on valittu, 

kansalaiset tekevät toisen sopimuksen vallan luovuttamisesta valitsemalleen hallitukselle, 

mikä viimein synnyttää valtion.128 

 

                                                 
124 Pufendorf 1735, 149–153. Cicero 1967, 121. 
125 Pufendorf 1735, 159, 166. 
126 Pufendorf 1735, 178–180, 196–198, 213–214. 
127  Pactum tarkoittaa roomalaisessa oikeudessa kahden tai useamman henkilön välistä yksimielistä 

sopimusta jostain tietystä asiasta. Pactumilla voitiin tietyissä tapauksissa poistaa velvollisuuksia. 

Pufendorfille sopimukset päinvastoin tuottavat velvollisuuksia eivätkä poista niitä. Decretumilla 

tarkoitettiin yleensä keisarin, senaatin tai muun ylemmän virallista määräystä. Pufendorfin teoriassa 

asetusta annettaessa yhteen liittynyt kansa on tuoreen valtion ylin toimija, kun se ei ole vielä alistunut 

suvereenin alle. Berger 1953, 426, 614.  
128 Pufendorf 1735, 293–294, 306–307. 
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Vaikka valtio muodostuu ihmisten tekemien sopimusten kautta, on se Jumalasta, sillä Ju-

mala haluaa ihmisten tottelevan luonnonlakeja, mikä onnistuu parhaiten valtiossa. Valtiot 

on perustettu rajoittamaan ihmisen pahuutta, ja niiden tehtävänä on hillitä niitä, joita eivät 

omatunto tai Jumalan pelko estä rikkomasta sosiaalisuutta vastaan: mitä enemmän yhteen 

liittyneitä ihmisiä, sen parempi. Ihminen on itsekkyytensä takia valtioon huonosti sopiva 

olento. Valtion syntyä ei siis voi johtaa ihmisen sosiaalisesta luonnosta, kuten yhteiskun-

tateoreetikot Aristoteleesta lähtien olivat väittäneet. Hobbesin esittämä itsesäilytys ei 

myöskään yksinään ole riittävä syy valtion perustamiseen, sillä ihminen olisi saanut tur-

vattua etunsa myös varhaisissa yhteisöissä ilman valtiotakin. Valtio on kuitenkin Jumalan 

tahdon ja ihmisten edun mukainen, joten se pitää perustaa.129 

 

Kansalaisella on valtiossa yleisiä ja erityisiä velvollisuuksia. Yleiset velvollisuudet kum-

puavat kansalaisen roolista alamaisena, ja kohdistuvat joko hallitsijaan, muihin kansalai-

siin tai valtioon yleensä. Kansalaisen tulee olla hallitsijalleen kuuliainen, kunnioittaa 

häntä ja olla tyytyväinen asioiden tilaan, jottei tulisi edistäneeksi vallankumouksellisuutta. 

Muita kansalaisia kohtaan tulee olla ystävällinen ja yhteistyökykyinen, eikä kadehtia tai 

kähveltää muiden omaisuutta. Hyvä kansalainen valtion on valmis uhraamaan henkensä 

ja omaisuutensa valtion vuoksi ja käyttää kaiken aikansa valtion edun edistämiseen. Eri-

tyiset velvollisuudet ovat voimassa niin kauan kuin kansalainen hoitaa jotain tiettyä teh-

tävää. Corpus juris civiliksen tapaan Pufendorf luettelee lukuisia eri ammattiryhmille 

suunnattuja ohjeita, jotka voidaan tiivistää muotoon: aseta valtion etu oman etusi edelle 

ja hoida hommasi kunnolla. Pufendorfin työ Lundissa sekä hänen luterilaiseen ajatteluun 

sopiva ihmiskuvansa tekivät hänestä luetun myös Ruotsissa.130 

 

1.4. Luonnonoikeus Ruotsin yliopistoissa 

 

1.4.1. Uppsala ja Lund – Pufendorfin vanavedessä 

Luonnonoikeus saapui Ruotsiin pappis- ja virkamieskoulutuksen erotessa omiksi linjoik-

seen. Uppsalan yliopiston kansleri Magnus De la Gardie halusi valtakuntaan parempia 

virkamiehiä ja papit irti politiikasta. Samalla Grotius tuli osaksi opetussuunnitelmaa. Pet-

rus Gaveliukselle perustettiin erityinen Grotius-professuuri, jota hän hoiti 1655–1663. 

                                                 
129 Pufendorf 1735, 291, 297–298. Lindberg 1976, 141. 
130 Pufendorf 1735, 368–372. Berger 1953, 607. Saastamoinen 1995, 12, 66. Lindberg 1976, 144. 
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Näin Uppsalasta tuli ensimmäinen eurooppalainen yliopisto, jossa luennoitiin säännölli-

sesti Grotiuksesta. Gaveliuksen siirryttyä roomalaisen oikeuden professoriksi Grotius-

professuuria ei uusittu, mutta 1665 Johannes Schefferus (1621–1679) nimitettiin luon-

non- ja kansojen oikeuden professoriksi. Hän oli yhdessä Pufendorfin ja yleisnero Olof 

Rudbeckin (1630–1702) kanssa ainoa suurvaltakauden tiedemies Ruotsissa, joka tunnet-

tiin Euroopassa.131 

 

Schefferuksen mukaan luonnonoikeus on ihmiseen järjen kanssa asetettu laki, joka ei 

riipu ihmisten tahdosta, vaan on osa ihmisyyttä. Hän hylkäsi Grotiuksen ja Pufendorfin 

teoriat luonnonoikeuden perustumisesta yhteisöllisyyteen, koska tällöin Aatami ei olisi 

voinut toteuttaa sitä ennen Eevan luontia. Luonnonoikeus perustuu sen sijaan ihmisen 

abstraktiin luontoon, eli niihin ominaisuuksiin, jotka tekevät ihmisestä ihmisen. Näin 

Uppsalassa pyrittiin välttämään valinta syntiinlankeemusta edeltävän ja sen jälkeisen ih-

misluonnon valinnan välillä.132 

 

Schefferus löytää ihmisluonnosta seitsemän luonnonlakia. Jokaisen tulee: 1. rakastaa Ju-

malaa ennen kaikkea, 2. Jumalan ja yhteiskunnan vuoksi säilyttää itsensä ja 3. lisääntyä, 

4. tulee hankkia elämälle välttämättömiä asioita omaisuudekseen, 5. suojella itsensä li-

säksi myös muita. 6. emme saa kieltää keneltäkään mitään, mikä on tarpeen kaikkien ih-

misten yhteiselossa, ja 7. ylläolevat säännöt koskevat myös valtiota.133 Schefferus ei siis 

lähde jaottelemaan luonnonlakeja niiden antajan tai kohteen mukaan. 

 

Samuel Pufendorf sai 1668 Lundiin Schefferuksen luonnon- ja kansojen oikeuden pro-

fessuuria vastaavan paikan. Hänet hankittiin tuomaan mainetta tuoreelle akatemialle. Pu-

fendorf sai palkkaa 900 riikintaaleria, kun muut professorit saivat vain 600, minkä lisäksi 

hänellä oli hyvät suhteet silmäätekeviin. Pufendorfin asema aiheutti kateutta muissa lun-

dilaisprofessoreissa, jotka syyttivät häntä muun muassa hobbesilaisuudesta, ateismista ja 

kapinaan yllyttämisestä. Lundin teologit laativat listan De jure naturæ et gentiumin dog-

maattisista virheistä. Asia meni oikeuteen asti, jossa Pufendorf kuitenkin todettiin syyttö-

                                                 
131 Lindberg 1976, 14–16. Lindborg 1984, 108. 
132 Lindborg 1984, 127. Lindberg 1976, 60, 96. 
133 Lindborg 1984, 114–122. 
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mäksi, ja hänen päävastustajansa juristi Nicolaus Beckmann sai potkut. Teologien ja luon-

nonoikeuden kannattajien välit Lundissa säilyivät kuitenkin edelleen riitaisina. Pufendor-

fin vaikutus ei ollut yhtä suuri kuin Uppsalassa ja käsittely oli varovaisempaa.134 

 

Uppsalassa ei ollut samanlaisia riitoja luonnonoikeudesta kuin Lundissa, koska puhdas-

oppisen luterilaisuuden jalansija ei ollut yhtä vahva kuin Lundissa, saatikka sitten Turussa. 

Filosofit ottivat luonnonoikeuden hyvin vastaan, eikä teologeja asia pahemmin haitannut. 

Juristit sen sijaan kokivat filosofien astuvan heidän alueelleen. Lisäksi filosofit käsitteli-

vät heidän mukaansa liikaa teoriaa ja unohtivat esitellä, miten vallitseva yhteiskuntajär-

jestys perustuu Jumalan säätämään luonnonoikeuteen. Filosofien mukaan luonnonoikeus 

ei ollut mikään uusi oikeustiede, vaan moraalin ja etiikan jatke, jota se oli ollut jo antiikin 

ajoista lähtien. Filosofisissa väitöksissä luonnonoikeus ja vanhempi moraalifilosofia se-

koittuivat keskenään: jatkuvuutta sekä eri ajattelijoiden samankaltaisuutta painotetaan. 

Filosofit voittivat kiistan; vapaudenajalla ei oikeustieteellisessä tiedekunnassa luonnon-

oikeudellisia väitöksiä ilmestynyt. Luonnonoikeus pysyi toki juridiikan taustateoriana.135  

 

Oikeustieteessä Raamatun- ja roomalaisen oikeuden lait vaihtuivat luonnonlaeiksi sisäl-

lön kuitenkaan muuttumatta. Erona oli, että auktoriteetin sijaan lait pyrittiin perustele-

maan järkiperustein. Hyvä esimerkki ovat uppsalalaisen oikeustieteen lehtori Jonas Bil-

loviuksen (1660–1712) luonnonoikeuden periaatteet: 1. Palvele Jumalaa 2. Kunnioita 

vanhempiasi 3. Elä kunniallisesti 4. Älä vahingoita ketään ja 5. Anna jokaiselle omansa. 

Kaksi ensimmäistä periaatetta ovat kymmenestä käskystä, loput Corpus juris civiliksestä. 

136 Luonnonoikeuden ero raamatullisesta- tai roomalaisesta oikeudesta ei siis kaikissa ta-

pauksissa ollut mitenkään selvä. 

 

1.4.2. Turku – Luterilaisuuden linnake 

Bo Lindbergin mukaan Turku oli 1600-luvun lopulla valtakunnan kaikkia yliopistoja, 

Uppsalaa, Lundia ja Tarttoa, jäljessä luonnonoikeudessa. 137  Jälkijättöisyydestä huoli-

matta luonnonoikeuden rooli ei ollut Turun kuninkaallisessa akatemiassa mitenkään mi-

tätön, kuten jäljempänä nähdään. 

                                                 
134 Lindberg 1976, 50–52, 180. Seidler 2015. Heikkinen 1971, 43. 
135 Lindberg 1976, 78–82, 84, 173–175. 
136 Ibidem. 
137 Lindberg 1976, 180-181, 183. 
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Luonnonoikeus oli läsnä Turun kuninkaallisessa akatemiassa alusta asti: historian ja käy-

tännöllisen filosofian professori Mikael Wexionius-Gyldenstolpe (1608–1670) luennoi 

Grotiuksesta jo yliopiston perustamisvuonna 1640. Häntä on luonnehdittu Grotiuksen op-

pipojaksi. Wexionius-Gyldenstolpe jakoi oikeuden kolmeen osaan. Jus naturaleen, jonka 

luonto on opettanut kaikille eläville olennoille, eli myös eläimille. Parisuhde, jälkeläisten 

kasvatus ja itsepuolustus ovat luonnonoikeuden alaisia toimia. Jus gentiumiin, joka vastaa 

Grotiuksen luonnonoikeutta eli sitä oikeutta, jonka luonnollinen järki on asettanut kaikille 

kansoille. Jus civileen, joka on se positiivinen oikeus, jonka sivistyneet kansat ovat aset-

taneet ohjenuorakseen.138 Wexionius-Gyldenstolpen näkemys luonnonoikeudesta oli siis 

yhdistelmä roomalaista oikeutta Grotiuksella päivitettynä. Vahvemmin luonnonoikeus 

tuli opetussuunnitelmaan 1671, kun Axel Kempe nimitettiin juridiikan professoriksi. Hän 

oli opettanut luonnonoikeutta jo aiemmin Uppsalassa.139 

 

Historian ja käytännöllisen filosofian professori Johannes Munster (professorina 1694–

1714) oli konservatiivinen antikartesiaani ja aristoteelikko, joka luennoi luonnonoikeu-

desta säännöllisesti, ja jonka presidiolla julkaistiin kaksi väitöskirjaa luonnonoikeudesta. 

Väitöskirjassa De jure naturæ et gentium (Luonnon ja kansojen oikeudesta, 1694) Muns-

ter muun muassa esittää luonnonoikeuden perustuvan Jumalan antamaan ikuiseen la-

kiin.140 Väitöskirjassa Nodus Gordius æqvitatis, sive, de obligatione juris naturalis (Oi-

keudenmukaisuuden Gordionin solmu, eli, luonnollisen oikeuden velvoittavuudesta, 

1696) Munster selittää luonnonoikeuden olevan sellaista kuin on, ihmisen luonnollisten 

ominaisuuksien vuoksi, jotka taas Jumala on määritellyt. Niinpä Jumala on luonnonoi-

keuden todellinen perusta. Molemmissa väitöskirjoissaan hän rajaa eläimet luonnonoi-

keuden piiristä.141  Tämä osoittaa, että roomalaisen oikeuden tapaa sisällyttää eläimet 

luonnonoikeuteen kannatettiin yhä. Miksi muuten vastustaa sitä niin kiivaasti? Munster 

                                                 
138 Heikkinen 1971, 45. Rein 1908, 95. 
139 Nuorteva 2001, 128. 
140 Lindberg 1976, 125. Rv Acad IV, HYK. Munster & Gestrinius 1694, 6. 
141 Munster & Gestrinius 1694, 9. Munster & Ruda 1696, 5, 22–24. 
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oli perehtynyt laajasti luonnonoikeusajattelijoihin ja lainaa muun muassa Ciceroa, Tuo-

mas Akvinolaista, Grotiusta, Pufendorfia, Zentgrafia142 ja Cumberlandia143. Matti Klinge 

väittää, ettei Munster olisi käyttänyt Pufendorfia, mutta tämä ei pidä paikkaansa.144  

 

Munsterin seuraaja Historian ja käytännöllisen filosofian professorin paikalla, Algot Sca-

rin (1684-1771), luennoi vielä edeltäjänsääkin enemmän luonnonoikeudesta. Myös hän 

vastusti eläinten sisällyttämistä luonnonoikeuteen, koska järjen ja luonnonoikeuden vä-

lillä on välttämätön yhteys, ja siten vain ihminen luojalta saamallaan järjellä voi olla luon-

nonoikeudesta osallinen.145 Scarinin mukaan luonnonlaeilla on monia tarkoituksia. 

 

Olemme nähneet luonnonlakien hyödyn ja tarpeellisuuden ihmisyhteisön perusta-

miseen ja säilyttämiseen, JUMALAN tutkimiseen, ja tuon suorittamiseen, joka 

suunnataan itseen, ihmisen velvollisuuden pyhintä osaa, kantaa soihtua eteenpäin 

tajuamiseen.146 

 

Tavanomaisten yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja Jumalan suunnitelman lisäksi hän siis 

pitää luonnonoikeutta osana ihmisen ymmärryksen kasvua, mikä on ihmisen velvollisuus. 

Scarin hylkää sekä voluntarismin että rationalismin. Pelkkään Jumalan tahtoon pohjau-

tuva luonnonlaki altistuu moraaliselle välinpitämättömyydelle. Skolastikkojen ja Gro-

tiuksen kanta, että luonnonlaki perustuisi asioiden luontoon, ja voisi olla ilman Jumalaa-

kin, on epätäydellinen siitä syystä, että se johtaa ”ateistien Charybdiksen filosofiaan”. 

Näiden sijaan luonnonlaki perustuu Jumalan muuttumattomaan olemukseen.147  

 

Scarin kannatti muilta osin Pufendorfin näkemyksiä, mutta luonnontila ja Pufendorfin 

kahden sopimuksen ja yhden asetuksen kautta tapahtuva valtion luonti eivät Scarinille 

                                                 
142 Johann Joachim Zentgraf oli Strasbourgin yliopiston professori, joka vastusti Pufendorfia. Lindberg 

1976, 47. 
143 Richard Cumberlandin (1631–1718) mukaan luonnonoikeus käskee edistämään yleistä hyvää, ja se 

perustuu ihmisten luontaiseen hyväntahtoisuuteen, joka on Jumalan tahdon mukainen. Hän tuli tunnetuksi 

erityisesti Hobbesin vastustajana. Haakonssen 1996, 50. 
144 Munster & Ruda 1696, passim. Klinge 1987c, 595. 
145 Rv Acad IV, HYK. Scarin & Degerman 1738, 12. Scarin & Nylander 1724, 9–10. 
146 ”Usum & necessitatem legum naturalium ad constituendam & conservandam societatem humanam 

vidimus. Ad investigandam DEUM, efficiendamque illam, quæ in ipsum dirigitur, sanctissimam muneris 

humani partem, facem præferre, porro dispiciendum.” Scarin & Degerman 1738, 42. 
147 Charybdis on pyörre Messinan salmessa, joka persofinioitiin laivoja nieleväksi merihirviöksi. Scarin 

tarkoittanee tällä vertauksella sitä, että jos Jumalan roolin vähentäminen luonnonoikeudessa sallitaan, 

uppoaa muukin filosofia samaan jumalattomuuden nieluun. Scarin & Widlund 1754, 2–3, 6. Streng, 

1992, 110. Grotius 1913, 4. 
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sopineet, koska hän käsitti nuo yhtenä lyhyenä tapahtumana, vaikkei Pufendorf sitä niin 

tarkoittanutkaan. Ihmiset eivät Scarinin mukaan olleet luoneet valtiota yhtäkkiä, koska 

sille ei ollut historiallisia todisteita. Scarinin luennoidessa luonnonoikeutta, juridiikan 

professori keskittyi voimassa olevaan oikeuteen.148 Työnjako oli selvä: luonnonoikeus oli 

Turussa tukevasti filosofian puolella. 

 

Scarinin seuraaja Johan Bilmark (1728–1801) oli myös Pufendorfin kannattajia sekä 

maallistumisen ja ateismin ankara vastustaja. Bilmarkin johdolla julkaistiin enemmän 

väitöskirjoja kuin kenenkään muun, 232 kappaletta, joista useissa käsiteltiin luonnonoi-

keutta. Hän oli myös selkeästi ahkerin luonnonoikeusluennoitsija. Hänen ensimmäinen 

luentonsa Turun kuninkaallisessa akatemiassa, vuonna 1764, käsitteli Pufendorfin De of-

ficio hominis et civistä sekä luonnollista oikeustiedettä. Hän luennoi luonnonoikeudesta 

säännöllisesti vuoteen 1800 asti. Edeltäjänsä tavoin Bilmark kielsi skolastikkojen ja Gro-

tiuksen ehdotuksen, että luonnonoikeutta voisi olla ilman Jumalaakin, vedoten Pufendor-

fin kantaan, että laki vaatii säätäjän ja rankaisijan, joka luonnonoikeudelle on Jumala.149 

Bilmark puolusti koko uransa puhdasoppista luterilaisuutta. Bilmarkin omistautuneisuu-

desta luonnonoikeudelle kertoo se, että hän perusti testamenttirahoillaan yliopistoon his-

torian ja luonnonoikeuden professuurin. Professuurin perustaminen lisäsi luennointia 

luonnonoikeudesta.150 

  

Luonnonoikeus sekoittui 1700-luvun muotiliikkeeseen, hyötyaatteeseen. Luonnonhisto-

rian ja talousopin dosentti Pehr Adrian Gadd totesi 1752 pitämässään luentosarjassa, ettei 

luonnonlain antamia velvollisuuksia voi täyttää ilman talousoppia. Gadd perusteli myö-

hemmin kemian professorina väitöskirjassa luonnonoikeuden yhteiskunnallista tarpeelli-

suutta sillä, että valtion lait eivät edistä moraalia samalla tavoin kuin luonnonlait. Valtion 

lait tarvitsevat taustalleen luonnonlait, jotka vahvistavat niitä, ollakseen toimivia.151 

 

Henrik Hasselin vävy, filosofisen tiedekunnan apulainen Carl Fredrik Mennander, piti 

1744 luentosarjan Pufendorfin De officio hominis et civiksestä. Mennanderin mukaan Pu-

                                                 
148 Urpilainen 1993, 215. Klami 1982, 171. 
149 Klami 1982, 179–180. Rein 1908, 200. Bilmark & Haberfelt 1769, 14, 16. Rv Acad IV, HYK. 
150 Klinge 1987c, 599–600, 677.  
151 Heikkinen 1971, 31. Gadd & Welin 1765, 13. Niemelä 1998, 12. 
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fendorf tekee virheen ottaessaan sosiaalisuuden luonnonoikeuden perustaksi. Sosiaali-

suuden vaatimus on johdettava luonnonoikeuden perustasta, eikä päinvastoin. Luonnon-

oikeudella on kolme perustavaa periaatetta: uskonto, itsesäilytys ja sosiaalisuus. Mennan-

der lähestyy luonnonoikeutta Pufendorfia uskonnollisemmasta näkökulmasta, eikä eristä 

teologiaa luonnonoikeudesta.152  

 

Pufendorfin esittelemiä velvollisuuksia Jumalaa kohtaan – tuntea hänet oikein ja noudat-

taa hänen lakejaan – Mennander pitää niin selvinä, ettei niihin vaadita luonnonoikeuden 

määräystä. Hänelle luonnonoikeus ei siis ole se perustavanlaatuisin velvollisuuksien aset-

taja, kun kerran voi olla olemassa niin selviä sääntöjä, ettei edes luonnonoikeuden tarvitse 

niitä määrätä. Grotius ja Pufendorf kannustivat ihmistä uhraamaan itsensä, jos siten pystyi 

pelastamaan useita muita ihmisiä. Mennanderin mukaan pelastettavien määrää tärkeäm-

pää on heidän merkityksensä yhteiskunnalle. Siten on oikein uhrata monia turhia yhden 

tärkeän pelastamiseksi. Mennander jakaa lait kahteen ryhmään. Jumalallisissa laeissa ote-

taan huomioon sekä Jumala että ihminen, inhimillisissä vain ihminen. Myös Jumalaan 

kohdistuvien velvollisuuksien rikkomisesta tulee rankaista maallisessa oikeudessa, jotta 

jumalanpelko säilyy.153 

 

Juridiikan professori Matthias Calonius (1738–1817) oli oppinut oikeusfilosofian peri-

aatteet Hasselilta, ja hänen aatetaustansa oli luonnonoikeudellinen. Calonius jakoi lait 

luonnollisiin ja positiivisiin. Luonnolliset lait perustuvat ihmisluontoon, ja ovat muuttu-

mattomia ja poikkeuksettomia, kun taas positiiviset lait ovat kansallisia ja riippuvat lain-

säätäjästä. Merkityksellistä tässä jaossa on jumalallisten lakien puute. Calonius vaati 1786, 

ettei filosofisessa tiedekunnassa väiteltäisi lainopillisista asioista ilman hänen myötävai-

kutustaan. 154  Sattumaa tai ei: Bilmarkin viimeinen luonnonoikeusväitöskirja ilmestyi 

1785. Luonnonoikeutta käsiteltiin vielä väitöskirjoissa tämänkin jälkeen, mutta enemmän 

varsinaisen aiheen tukena, kuin itse pääasiana. Luentojen aiheena luonnonoikeus säilyi 

vielä 1800-luvun puolellekin.155 

 

                                                 
152 Manninen 2000, 127. Heikkinen 1971, 29, 50–51, 54. 
153 Heikkinen 1971, 55, 58–59, 69–70. 
154 Klami 1982, 25–26. Klami 1980, 99–100. Heikel 1940, 274. 
155 Bilmark & Slottman 1785. Rv Acad IV, HYK. 
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Todellinen syy luonnonoikeusväitöskirjojen hiipumiseen oli paradigman vaihdos euroop-

palaisessa moraalifilosofiassa. 1700-luvun jälkipuoliskolle tultaessa Grotiuksen ja Pufen-

dorfin teoriat alkoivat olla jo liiankin tuttuja. David Hume (1711–1776) totesi, että sana 

luonnollinen on niin epämääräinen ja useissa yhteyksissä käytetty, että on turha väitellä, 

onko oikeus luonnollista vai ei. Hume myös kiisti luonnonoikeuden empiirisen pohjan 

toteamalla, että luontoa, ihmistä tai yhteiskuntaa tarkkailemalla ei voi määritellä oikeita 

lakeja. Luonnonoikeuden osallisuus Ranskan vallankumoukseen oli osasyy siihen, minkä 

takia se meni pois muodista. Utilitaristi Jeremy Bentham luonnehti luonnonoikeutta 1789 

ilmauksella senseless jargon, josta tulee ilmi vain kunkin kirjoittajan omat mielipiteet. 

Immanuel Kantin (1724–1804) moraalifilosofia syrjäytti luonnonoikeuden. Kantin mu-

kaan moraali ei selviä empiirisesti luonnosta vaan puhtaan järjen avulla.156  

 

Osoitus luonnonoikeuden korvautumisesta kantilaisuudella myös Turussa, on Bilmarkin 

seuraajan Frans Michael Franzénin 1807 presidioima väitöskirja De principiis juris na-

turæ (Luonnonoikeuden perusteista). Siinä verrataan Ciceron aloittamaa luonnonoikeu-

den perinnettä Kantin näkemyksiin, ja tullaan siihen tulokseen, että luonnonoikeus on 

kelvotonta. Vaikka luonnonoikeusväitöskirjojen määrä väheni Turussa 1700-luvun lop-

pua kohden, luento-ohjelmassa luonnonoikeus säilyi vahvana, mikä oli Bilmarkin, hänen 

oppilaidensa ja hänen perustamansa professuurin ansiota.157 

 

Tiivistäen: oikeustiede koostui Turun akatemiassa 1600-luvulla vain roomalaisesta oikeu-

desta. Luonnonoikeus jäi filosofisen tiedekunnan harteille. 158  Siten myös näkökulma 

luonnonoikeuteen oli oikeustieteellisen sijaan moraalifilosofinen. Kartesiolaisuus ja 

luonnonoikeus alkoivat saada suosiota samoihin aikoihin. Molemmat kannattivat rationa-

lismia ja tieteen autonomiaa teologiasta, ja molemmat joutuivat uskonnollisten hampai-

siin. Luonnonoikeus selvisi kuitenkin vähemmällä, sillä se ei ollut yhtä radikaalia, ja pys-

tyi vetoamaan vanhoihin perinteisiin. Puhdasoppisten luterilaisten mukaan luoja ilmenee 

luodussa; näkyvää maailmaa tutkimalla voidaan siis saada tietoa Jumalasta, joten Jumala 

                                                 
156 Saastamoinen 1995, 24. Stanlis 1965, 6,13–14. Klami 1980, 85–86, 106. 
157 Franzén & Rehnström 1807, 1, 4. Katso liite 2. 
158 Letto-Vanamo 1998, 31. 
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kuuluu niin luonnontieteeseen kuin luonnonoikeuteenkin. Karoliinisen yksivaltiuden ai-

kana luonnonoikeus ei ollut suosiossa, sillä kuninkaan vallan haluttiin olevan suoraan 

Jumalalta. Vapaudenajalla 1718–1772 luonnonoikeutta sai taas kannattaa täysin.159  

 

Turussa luonnonoikeuden tarkoituksena oli osoittaa vapaudenajan valtiomuodon ihan-

teellisuus. Luonnonoikeudesta luennoivat lähes yksinomaan historian ja käytännöllisen 

filosofian professorit, vaikka väitöskirjoja ilmestyi useamman professorin presidiolla. Po-

litiikan filosofeista Pufendorf oli vuosien 1722–1749 välillä siteeratuin, sillä hänen aja-

tuksensa sopivat hyvin vapaudenajan olosuhteisiin.160  Luonnonoikeus säilyi vielä kus-

tavilaisen ajan (1772–1809) jälkeenkin osana valtiokäsitystä.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Lindborg 1984, 107. Lindberg 1976, 42, 116. Klinge 1987c, 675. 
160 Katso liite 3. Huomaa, että kun kaunopuheisuuden kohdasta poistetaan yksi siteeraus Cicerosta, 

Platonista ja Aristoteleesta kustakin, jäljelle jäävät siteeraukset ovat kaikki Hasselin väitöskirjoista. 

Alstrin & Helsingius 1726. Vallinkoski 1962, 29. Klami 1983, 171–172. Lindroth 1978, 539. Rv Acad 

IV, HYK. 
161 Kuten aiemmin on jo mainittu, luonnonoikeus alkoi hiipua Ranskan 1789 vallankumouksen jälkeen 

kantilaisuuden ja muiden uusien aatteiden puristuksessa. Muun muassa positivistit 1800-luvulla pitivät 

luonnonoikeutta esitieteellisen ajan jäänteenä. Luonnonoikeus alkoi nostaa uudelleen päätään toisen 

maailmansodan jälkeen. Muun muassa Leo Strauss, Lon Fuller ja John Finnis ovat esimerkkejä 

moderneista luonnonoikeusajattelijoista. Katolisissa maissa luonnonoikeus voi uustomismin nousun 

myötä hyvin. Stanlis 1965, 5, 13. Siltala 2001, 54, 65. 
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2. Luonnonoikeus Hasselin väitöskirjoissa 

 

 

2.1. Teesiväitöskirjat 

 

Teesiväitöksiä käytettiin silloin kun opiskelija oli heikkolahjainen tai varaton (teesiväi-

töskirjan painatuskustannukset olivat normaalia alhaisemmat niiden lyhyyden vuoksi), 

jos valmistumisella oli kiire, tai jos preeses kärsi ajanpuutteesta. Henrik Hasselilta ilmes-

tyi 1745 yhdeksän teesiväitöskirjaa, mihin lienee vaikuttanut lähestyvä promootiovuosi 

1746.162 Näistä yhdeksästä viisi sisältää luonnonoikeutta käsitteleviä teesejä, mikä kertoo 

siitä, että luonnonoikeus oli yksi opetuksen perusasioista. Käsittelemistäni teesiväitök-

sistä vain Hermannus Carlingin puolustama Theses miscellaneæ sekä Paul Krogiuksen 

Theses philosophicæ varii argumenti olivat pro exercitioita. Syyksi Hasselin suosiolle 

preeseksenä voidaan näin ollen oppilaiden runsaslukuisuuden kanssa lisätä muita profes-

soreja höllempi suhtautuminen pro gradun suorittamiseen teeseillä. Toisaalta on myös 

syytä asettaa Jorma Vallinkosken väite teeseillä suoritettavien pro gradujen poikkeuksel-

lisuudesta kyseenalaiseksi, sillä esimerkiksi myös Algot Scarinin, Pehr Kalmin ja Isak 

Rossin presidiolla julkaistiin useampia teesiväitöksiä pro graduina.163 

 

Vuonna 1738 ilmestyi väitöskirja Theses historico-morales (Historiallis-moraalisia tee-

sejä), jonka respondenttina oli Eric Renström. Väitöskirjassa todetaan filosofian avulla 

päästävän varmaan tietoon moraalista. Tämä oli Samuel Pufendorfin käsitysten mukainen 

väite: monet muut pitivät moraalitietoa saavuttamattomana.164 Seuraavassa teesissä esi-

tetään, että luonnonoikeus ei käsittele vain ulkoisia toimia. Näin luonnonoikeuden piiriin 

liitetään myös ajatukset. Myös Pufendorf oli jakanut toimet sisäisiin ja ulkoisiin, jotka 

molemmat kuuluivat luonnonoikeuden piiriin.165 Teesissä XV todetaan kymmenen käs-

kyn olevan jossakin määrin luonnonoikeuden mukaisia. Hugo Grotiuksen mukaan Van-

han Testamentin laki ei ole yhtä kuin luonnonlaki, koska osa siitä on vain Jumalan tah-

dosta peräisin. Vaikka Jumalan tahto ei olekaan luonnonoikeuden vastainen, ei se ole 

                                                 
162 Kinnari 2012, 8. Kouvalainen 2008. 2110, 2112. Vallinkoski 1963, passim. 
163 Vallinkoski 1966, X. Pro gradu -teesiväitösten osalta katso esimerkiksi Scarin & Widlund 1754, Kalm 

& Lithander 1756 sekä Ross & Wegelius 1760. 
164 Hassel & Renström 1738, 3, teesi X. Saastamoinen 1995, 54–55. 
165 Pufendorf 1735, 95-96. 
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sama asia. Muun muassa Francis Suarez ja Martin Luther näkivät kymmenen käskyn si-

sältävän luonnonlain. Asiasta oli siis luonnonoikeusoppineiden keskuudessa erimieli-

syyttä. Erimielisyyden seurauksena teesissä loivennetaan kantaa ilmauksella ”jossain 

määrin”.166 

 

Samana vuonna ilmestyi pro gradu -teesiväitöskirja otsikolla Theses Philosophicæ (Filo-

sofisia teesejä). Respondentti Johannes Degerman oli suorittanut pro exercition Scarinin 

alaisuudessa. Tuo väitöskirja oli käsitellyt luonnonlakien välttämättömyyttä, ja samasta 

aihepiiristä oli myös pro graduun mahtunut kolme teesiä.167 Teesi XIX esittää luonnonoi-

keuden yleismaailmallisen periaatteen olevan ihmissuvun menestyksen (salus) asettami-

nen ylimmäksi laiksi. Tämä periaate on lähes suoraan Ciceron De legibuksesta kopioitu, 

josta myös monet muut luonnonoikeusajattelijat olivat sen löytäneet.168 Erona on vain se, 

että Cicero esitti neuvonsa valtion päämiehille, kun tässä se on esitetty kaikille ihmisille. 

Seuraava teesi kertoo luonnonoikeuden tulevan ilmi luonnollisten palkintojen ja rangais-

tusten kautta. Luonnonoikeus on siis hyödyllinen ja tätä maailmaa varten. Seuraavassa 

teesissä vakuutetaan, että luonnon laki ulottuu täydellisesti myös erityistapauksiin. Tällä 

haluttiin ilmaista, että luonnonoikeus ei ole vain yleisluontoista ohjeistusta, vaan sitä voi 

soveltaa mihin tilanteeseen vain.169 

 

Vuonna 1741 ilmestyi Theses politicæ de imperio civili (Poliittisia teesejä siviilihallin-

nosta), jonka respondentti Petrus Ringh oli puolustanut vuotta aiemmin Hasselin johdolla 

pro exercitio -väitöskirjaa.170 Theses politicæ de imperio civilin teesit ovat tavallista pi-

dempiä, mutta väitöskirja on vain kahdeksan sivua pitkä. Väitöskirja päättyy muistutuk-

seen hallitsijan vallan rajoista: ”Kaikkea hallintovaltaa rajoitetaan luonnonoikeuden 

kautta, eikä kenenkään monarkin pidä määrätä sille vastakkaista.”171 Luonnonoikeus toi-

sena kuninkaanvallan rajoittajana Jumalan lisäksi oli yleinen ajatus, eikä siinä ollut mi-

tään ihmeellistä. Teesin mielenkiintoinen osuus onkin sanavalinta ”pidä”. Cicero oli sa-

                                                 
166 Hassel & Renström 1738, 4. Grotius 1913, Prolegomena. Haakonssen 1996, 29. Schneewind 1998, 26. 
167 Scarin & Degerman 1738. 
168 Vertaa: ”Salus generis humani suprema lex esto.” Hassel & Degerman 1738, 6. ”Salus populi suprema 

lex esto!” Pitkäranta 2006, 621. 
169 Hassel & Degerman 1738, 6. 
170 Hassel & Ringh 1740. 
171 “Omne imperium per jus naturæ limitatur, nec ullus Monarcha huic contraria præcipere debet. Hassel 

& Ringh 1741, 8. 
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nonut, ettei edes senaatti tai kansa voi rajoittaa luonnonoikeutta. Grotiuksen mukaan tä-

hän ei pystynyt edes Jumala. Teesi asettuu siis lähelle Thomas Hobbesin linjaa toteamalla, 

että monarkilla on valta rajoittaa luonnonoikeutta. Ollakseen hyvä hallitsija, hänen ei vain 

tulisi tehdä sitä.172 

 

Laurentius Trolle respondenttinaan 1745 ilmestynyt Theses miscellaneæ (Sekalaiset teesit) 

-väitöskirja sisältää useamman teesin luonnonoikeuden piiristä. Teesi III: ”Yleinen laki 

on: älä tapa; siitä huolimatta luonnonoikeus vahvistaa, että hyökkääjän voi hätätapauk-

sessa surmata sallitusti.” 173  Itsesuojelu yhtenä perustavanlaatuisista luonnollisista oi-

keuksista oli yleinen käsitys, mutta näkemys luonnonoikeudesta lisäyksenä yleiseen la-

kiin – sen sijaan, että juuri luonnonoikeus itse olisi tuo yleinen laki – oli muun muassa 

Grotiuksen kannan vastainen.174  

 

Teesissä V linjataan, ettei Pufendorfin mielipiteeseen – että uhkauksilla peloteltua, ei 

voida pitää enempää vastuullisena teoistaan kuin murhassa käytettyä miekkaa tai kirvestä 

– ei voida yhtyä. Pufendorfin mukaan pakotettuina tehdyt asiat eivät ole ihmisen omalla 

vastuulla. Hänen mukaansa pakottamista on kahdenlaista: joku vahvempi pakottaa fyysi-

sellä voimallaan raajamme tekemään jotakin, tai joku uhkaa suurella pahalla, jonka hän 

pystyy toteuttamaan heti. Jos meillä ei ole nimenomaista velvollisuutta kärsiä tuota pahaa, 

on uhkaaja vastuussa kaikesta siitä, minkä teemme kiristyksen alaisena. Teesi kiistää tä-

män toisen pakotuksen lajin ehdottomuuden. Myös Hobbesin mukaan rangaistuksen tai 

pelon uhan alla tehty teko on vapaasti tehty, koska sen olisi voinut jättää tekemättäkin.175 

Teesin merkittävyyttä lisää se, että Pufendorfin suora kritisointi oli harvinaista. Teesissä 

XXV ilmoitetaan, ettei laki sido niitä, joille sitä ei ole julkaistu. Pufendorf oli sen sijaan 

sanonut, ettei tietämättömyys laista vapauta siitä. Toisaalta lait tulee pätevöittää julkista-

malla ne kaikelle kansalle.176 Teesiä voidaan siis pitää Pufendorfin ajattelun mukaisena, 

sillä jos lakia ei ole julkaistu tietylle väestönosalle, ei se ole pätevä. 

 

                                                 
172 Cicero 2004, 65. Grotius 1913, 3-4. Hobbes 1999, 233. 
173 “Generalis lex est: Ne occidas; nihilominus in casu necessitatis inuasorem licite interfici posse, jus 

naturæ dictitat.” Hassel & Trolle 1745, 3. 
174 Grotius 1913, 16. 
175 Hassel & Trolle 1745, 4. Pufendorf 1735, 46-48. Hobbes 1999, 190. 
176 Hassel & Trolle 1745, 7. Pufendorf 1735, 57. 
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Vuonna 1745 ilmestyneiden Theses miscellaneæ -väitösten sarjaa jatkaa Ericus Lemquis-

tin puolustama työ. Teesi XXI: Moraalifilosofian on perustuttava luonnolliseen teologi-

aan. Teesi alistaa, ajalleen tyypilliseen tapaan, filosofian teologian alle. Luonnonteologia, 

eli fysikoteologia syntyi uskonnon puolustamisesta luomakunnan avulla. Toisaalta kyse 

oli myös hyväksynnän hakemisesta papeilta luonnontieteelliselle tutkimukselle. Fysiko-

teologian fokus oli tässä maailmassa, ja perusta järjen käytössä, joten se oli helppo yhdis-

tää luonnonoikeuteen. Mannisen mukaan uskonnollisesti oikeaoppisesta uusskolastisen 

filosofian ja ilmoitusteologian synteesistä ei ole hasselilaisissa väitöskirjoissa jälkeäkään, 

mutta tämä tulkinta on liioitteleva.177  

 

Teesi XXII: Ihmisen onnellisuus syntyy siitä, kun hän kehittyy kohti suurempaa täydelli-

syyttä. Täydellistyminen ilmoitettiin ihmisen onnellisuuden perustaksi myös De vero ju-

ris naturalis fundamentossa. Teesi XXIII: Kansojen oikeus (jus gentium) ei ole luonnon-

oikeudelle vastakkainen; mikäli kansa on nuhteeton (integer), voidaan kansojen oikeutta 

käyttää luonnonoikeuden mittana. Tämä vastaa Grotiuksen luonnonoikeuden a posteriori 

-selvitystapaa, sillä erotuksella, että hyvätapaisuuden (moratus) sijaan luonnonoikeudel-

lisuuden takaajaksi on vaihtunut nuhteettomuus, joka on uskonnollisesti latautunut termi. 

Näin ollen luonnonoikeus ilmenee parhaiten kristityissä kansakunnissa. Teesi XXVI: 

Luonnonoikeuden ohjeet eivät ole vain varoituksia ja isällisiä neuvoja, vaan säädettyjä 

lakeja siinä missä muutkin. Tämä teesi on suunnattu sellaisia vastaan, kuten Christian 

Thomasius, joka piti luonnonlakeja lähinnä omantunnon kysymyksinä ja jumalallisina 

neuvoina todellisten lakien sijaan.178 

 

Pro exercitiona julkaistu, Hermannus Carlingin puolustama, Theses miscellaneæ -väitös 

vuosimallia 1745 julistaa, että ne, jotka pyrkivät kumoamaan luonnollisen lainsäädännön, 

sillä perusteella, että kaikki luonnonoikeus olisi tuotu esiin jo pyhässä ensyklopediassa, 

eli Raamatussa, tuovat esiin tietämättömyytensä. Sillä ilmestys kehottaa oikeudentuntoon, 

mutta jättää oikeudenmukaisuuden sisällön järjen päätettäväksi. Osa luonnonoikeudesta 

voidaan siis saada Raamatusta, muttei tarpeeksi. Niinpä yhteiskuntaelämän pohjaksi tar-

                                                 
177 Hassel & Lemquist 1745, 5. Klinge 1987c, 669–670. Manninen 2000, 70–71. 
178 Christian Thomasius (1655–1728) oli saksalaisen valistuksen perustaja, joka loi Hallessa empirismiin 

perustuvan historiallisen luonnonoikeuden. Letto-Vanamo 1998, 28. Schneewind 1998, 159. Haakonssen 

1996, 45. Grotius 1913, 6. 
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vitaan muutakin kuin Jumalan sanaa. Tämä näkökanta oli ristiriidassa puhdasoppisen lu-

terilaisuuden jyrkimpien näkökantojen kanssa, mutta oli toisaalta Melanchtonin siunaama, 

ja protestanttisissa maissa yleinen yhteiskunnallinen näkemys, joten sen esittäminen oli 

suhteellisen riskitöntä.179 Seuraavassa teesissä asetutaan moraalista skeptisyyttä vastaan, 

koska se poistaa eron hyvän ja pahan sekä oikeudenmukaisen ja epäoikeudenmukaisuu-

den välillä. Yksi luonnonoikeuden nousun syistä 1600-luvulla oli ollut 1500-luvun mo-

raaliskeptismin vastustaminen. 180  Tällainen moralisoiva suhtautuminen vakiintuneiden 

tapojen kyseenalaistamiseen ei ollut mitenkään poikkeuksellista Turun väitöskirjoissa. 

  

Teesissä XI esitetään, että on väärin pitää kiistoja luonnonoikeuden ensimmäisestä peri-

aatteesta pelkkinä sanaharkkoina sanojen merkityksistä. Sillä periaatteet, jotka määrittä-

vät luonnonoikeuden perustan eriävät toisistaan huomattavasti, ja osa niistä on huonom-

pia, osa parempia. Osalle luonnonoikeuskeskustelun käänteet olivat ilmeisesti käyneet 

liian sekaviksi, mitä käsitystä vastaan kyseinen teesi suunnattiin. Vaikkei jotain tiettyä 

periaatetta voikaan yksin nostaa luonnonoikeuden johtotähdeksi, ei luonnonoikeuden pe-

rustaksi voi ottaa mitä tahansa. Tällä linjauksella pyritään pelastamaan luonnonoikeus 

subjektiivisuuden suosta. Seuraava teesi varoittaa hakemasta koko luonnonoikeutta vain 

yhdestä käsityksestä. Ajan henkeen kuului synteesien muodostaminen eri ajattelijoiden 

ideoista. Tätä samaa luonnonoikeuden teoriapohjan laaja-alaisuutta puolustettiin myös 

De natura et constitutione philosophiæ practicæssa. Teesissä XXIV todetaan että:  

 

Kreikkalaisilta ja roomalaisilta perityt retoriikan säännöt eivät sovellu sen pa-

remmin nykyiselle tehtävien luonteenlaadulle ja tyylille -- kuin roomalainen oi-

keus sopii yhteen nykyisen oikeustieteen ja oikeuslaitoksen käytännön kanssa.181 

 

Hassel piti yleisesti ottaen modernia oppineisuutta antiikin oppineisuutta parempana, 

mutta kaikkien tieteiden pohja on antiikissa, joten ilman antiikin tuntemusta nykytieteen 

ymmärrys on mahdotonta.182 Uskoakseni tämä Hasselin ajattelussa ilmenevä antiikin op-

                                                 
179 Lindberg 1976, 12. 
180 Saastamoinen 1995, 30–31.  
181 "Præcepta Rhetorica, a Græcis atque Romanis tradita, non magis conveniunt præsenti negotiorum 

indoli, & stilo -- quam Jus Romanum cum jurisprudentia & praxi fori hodierna congruit." Hassel & 

Carling, Hermannus 1745, 5, 8. 
182 Kinnari 2012, 17. 
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pineisuuden kunnioitus yhdistettynä ymmärrykseen sen vanhentuneisuudesta tietyillä elä-

mänaloilla sai hänet kiinnostumaan luonnonoikeudesta. Antiikista löytyy paljon hyödyl-

listä oppia (kuten luonnonoikeus), mutta sitä tulee soveltaa tämän päivän lähtökohdista 

(kuten Pufendorf ja Grotius tekivät). 

 

Edellisen respondentin veli, Henricus Carling, puolusti myös Theses miscellaneæ -väi-

töskirjaa 1745. Teesissä XIX kerrotaan luonnonlailla olevan läheinen yhteys ihmisluon-

non kanssa, eikä siitä voi olla poikkeuksia (”nullam admittere potest dispensationem”). 

Luonnonlakien jakamattomuus vaikutti olevan tärkeä teema, sillä sama ajatus toistui 

myös Scarinilla. Poikkeuksettomuus on mahdollista, koska ihmisluonnolla tarkoitetaan 

tässä ihmisen yleistä ja muuttumatonta olemusta. Seuraava teesi tuo julki, ettei luonnol-

linen tasa-arvo ihmisten välillä poista luonnon tai sattuman suomia lahjoja. Vaikka ihmi-

set ovat tasa-arvoisia, ei se tarkoita, että he olisivat tasaveroisia. Tällä pyritään selittämään, 

miten luonnollinen tasa-arvo voi olla sopusoinnussa yhteiskunnallisen epätasa-arvon 

kanssa.183 

 

Pro exercitio -väitöskirjassa Theses philosophicae varii argumenti (Erilaisen todisteen fi-

losofisia teesejä) vuodelta 1745, jonka respondenttinä oli tuleva Porvoon piispa Paul Kro-

gius, sisältää yhden teesin luonnonoikeudesta, joka kuuluu: ”Luonnonlaki myöntää JU-

MALAN säätäjäkseen ja ilmaistaan asioiden luonnossa”.184 Näkemys Jumalasta luonnon-

oikeuden säätäjänä sekä luonnonoikeuden löytyminen tästä maailmasta asioiden luontais-

ten ominaisuuksien kautta ovat molemmat toistuvia teemoja Hasselin väitöskirjoissa, ku-

ten seuraavat luvut osoittavat. 

 

2.2. De interpretatione juris naturalis 

 

De interpretatione juris naturalis (Luonnonoikeuden tulkinnasta) on vuonna 1735 jul-

kaistu pro gradu, jota puolusti Petrus Rosbeck. Väitöskirja aloitetaan esittelemällä niitä 

perusteita, joiden takia ihmisen tulee elää lakien mukaisesti. Ihmiselle ominainen kunni-

                                                 
183 Hassel & Carling, Henricus 1745, 6. Scarin & Widlund 1754, 6. 
184 ” Lex naturalis DEUM agnoscit auctorem & in rerum natura manifestatur.” Hassel & Krogius 1745, 

Kotivuori 2005b. Hasselin oppilaista huomattavasta osasta tuli pappissäädyn edustajia, kuten 

yllämainitusta Krogiuksesta. Kinnari 2012, 18. 
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allisuus vaatii, että hänen tulee järjellään ohjata kykyjensä käytön tiettyjen sääntöjen mu-

kaisiksi. Jos näin ei tehdä, on se ihmiselämän arvokkuuden ja järjestyksen vastaista, ja 

Jumalan antamat sielun ja ruumiin lahjat menevät hukkaan. Sääntöjen mukaan toimimi-

nen ilmentää Jumalan kunniaa, mikä edistää ihmisen onnellisuutta. Valitettavasti ihmi-

sellä on rasitteenaan tavaton kierous, minkä vuoksi hän lankeaa paheisiin ja riitoihin. 

Vaikka eläimet ovat moraalittomia, eivät ne tee väärin ilkeyttään, niin kuin ihminen. Tämä 

johtuu osin siitä, että ihmisten kesken vallitsee paljon suurempi kykyjen, mielipiteiden ja 

taipumuksien kirjo. Osin siitä, että ihminen ei kestä vastoinkäymisiä itselleen, muille kyl-

läkin, ja hänen mielihalunsa heittelehtivät: ”niin monta mielipidettä kuin päätä”.185 Ilman 

lakien luomaa harmoniaa ihmisten halut ovat kuin joukko epävireisiä soittimia, jotka ai-

heuttavat hämmennystä. Lisäksi ihminen tarvitsee muita eläimiä enemmän lajitoveriensa 

apua selvitäkseen. Siksi lakien noudattaminen on välttämätöntä oman onnellisuuden 

vuoksi, sillä ilman niitä ei sosiaalisuuden toteuttaminen ole mahdollista.186 

 

Lakien syyt haetaan siis ihmiselle ominaisista taipumuksista, jotka erottavat hänet järjestä 

osattomista eläimistä, joita ei vaivaa ”tavaton kierous”. Tällä termillä on mitä ilmeisim-

min tarkoitettu perisynnin vaikutusta, mutta koska Pufendorf jättää sen luonnonoikeuden 

ulkopuolelle, asia ilmaistaan epäsuoraan. Edelleen Pufendorfin tapaan sosiaalisuuden pe-

rusta haetaan ihmisen luontaisesta heikkoudesta, mikä pakottaa ihmiset yhteiseloon.187 

 

Kun lakien välttämättömyys on näin tullut selväksi, täytyy kysyä, mitä lakiin kuuluu. 

Täydellinen laki koostuu kahdesta osasta: määräyksestä, mitä kenen tahansa ihmisen tu-

lisi tehdä tai sivuuttaa, ja rangaistuksesta, joka lain rikkomista seuraa. Näiden osien osoit-

tautumista moraalisissa aksioomissa ei tule kieltää. Luonnonlain osalta on yleisesti hy-

väksyttyä, että se käskee ja kieltää tekoja, mutta siihen sisältyvää rangaistusta on epäilty. 

Luonnonlain päämääränä on ihmisluonnon säilyttäminen. Sen rikkominen johtaa tuhoon, 

noudattaminen onnellisuuteen. Luonnonlain mukaan toimimiseen kannustavat, sen seu-

rauksien lisäksi, Jumalan antamat rangaistukset sen rikkomisesta. Jumalan rooli hallitsi-

jana ja lainsäätäjänä on niin selvä, ettei kukaan voi olla tietämättä sitä.188 

 

                                                 
185 “quot capita, tot sensus” on Terentiuksen näytelmästä johdettu sanonta, jota myös Cicero käytti. 

Pitkäranta 2006, 620. 
186 Hassel & Rosbeck 1735, 1–4. 
187 Pufendorf 1735, 9–10. Haakonssen 69. 
188 Hassel & Rosbeck 1735, 4–6. 
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Lain sisällön jaossa noudatetaan edelleen Pufendorfin linjaa. Sen sijaan Pufendorf sanoo 

luonnonlain olevan velvoittava ainoastaan Jumalan takia.189 Yllä väitöskirjassa esitetään 

Jumalan antamien rangaistusten olevan vain lisäsyy luonnonlain noudattamiselle. Luon-

nonlaeissa on jo itsessään syy niiden noudattamiseen. 

 

Luonnonlain pätevyyttä ei vähennä se, ettei sitä ole johdettu kirjoituksista tai sanojen 

merkityksistä, vaan ihmisen ja luonnon tilasta. Ihmisluonnon tarkasteleminen on helpoin 

tapa saada luonnonlait selville. Vaikka joidenkin ymmärrys ei riittäisikään tähän, voivat 

he muita jäljittelemällä saavuttaa saman tuloksen, kuten taiteilija, joka oppii vanhoja mes-

tareita jäljittelemällä. Taiteilija-esimerkki on Pufendorfilta lainattu, joka tosin esitti asian 

pessimistisemmin: jäljittelijä ei todella ymmärrä, mitä tekee.190 Luonnonlaki ei voi olla 

väärässä. Jos luonnonlakia noudatettaessa jokin epäonnistuu, syy on ihmisessä eikä laissa. 

Oikein muotoiltu, eli onnellisuutta ja sosiaalisuutta edistävä, luonnonlaki sisältää itses-

sään sen pääkohdat ja tulkinnan. Ihmisen heikkouden vuoksi luonnonlain tukena ovat 

myös valtiollisten lakien rangaistukset. Koska luonnonlain ymmärtäminen on helppoa, ja 

se sisältää kaiken tarvittavan itsessään, ei sen julkituominen puheella tai kirjoituksella ole 

välttämätöntä.191 

 

Merkkinä 1700-luvun auktoriteettipainotteisesta ajattelusta, luonnonoikeuden löytymi-

nen ihmisen oman tutkiskelun kautta tuodaan aristellen esiin. Pufendorfin näkemystä 

enemmistön kykenemättömyydestä moraaliteoreettiseen pohdiskeluun loivennetaan pai-

nottamalla luonnonoikeuden löytämisen helppoutta. Rivien välissä tuodaan ilmi, että ylei-

set normit ovat luonnonoikeuden mukaisia; jos muita jäljittelemällä toimitaan luonnonoi-

keuden mukaisesti, täytyy muiden yleisesti ottaen toteuttaa luonnonoikeuden kirjainta.  

 

Varsinaisten lakien tai käyttäytymissääntöjen sijaan painotetaan luonnonoikeuden yleisiä 

periaatteita, joiden tarkkaa määrittelyä tärkeämpää on niiden sisäistäminen. Luonnonla-

kien tarkkoja pykäliä ei tarvitse tietää, kunhan toimii niiden mukaisesti. Tälle logiikalle 

uskollisena väitöskirjassa ei nimetä yhtään yksittäistä luonnonlakia. Luonnonoikeudesta 

puhutaan oikean järjen ohjeina (dictamina rectæ rationis), mikä on cicerolais-stoalainen 

luonnehdinta luonnonoikeudesta. Samaa määritelmää käytti tosin myös Grotius, joten 

                                                 
189 Pufendorf 1735, 75. 
190 Saastamoinen 1995, 135. 
191 Hassel & Rosbeck 1735, 6–10. 
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käytettyjen termien perusteella on vaikea jäljittää ajatusten alkuperää. Riittänee todeta, 

että ajatus edusti luonnonoikeusajattelun valtavirtaa.192 

 

Esimerkkinä lain hengen noudattamisen tärkeydestä sen kirjaimen sijaan annetaan lainaus 

Ciceron De officiisistä, jossa esitetään, että olosuhteiden muuttuessa, voi olla oikeuden-

mukaista toimia luottamuksen vastaisesti. De officiisin merkityksestä kertoo, se ettei sen 

nimeä mainita; lukijan oletetaan tunnistavan lainauksen pelkän pykälän perusteella. Tar-

kentaakseen lainauksen merkitystä kirjoittaja kertoo esimerkin, jonka epäilen sen värik-

kyyden perusteella olevan elävästä elämästä lainattu. Tätä tukee myös minä-muodon 

käyttö tavallisen me-muodon sijaan.  

 

Esimerkiksi jos joku tallettaisi arvokkaan asian luokseni, ja sitten alkaisi riehua, 

ja sama raivoissaan minua kohti astuen pyytäisi asiaansa takaisin, tässä tilassa 

ei ole vastoin velvollisuutta pitää hallussaan huostaan uskottua asiaa, kunnes hä-

nen mielentilansa on palannut entiselleen. Jos se näet olisi silloin palautettu, hän 

olisi varmasti helposti voinut turmella sen, mitä kuitenkin terveenä luonani toi-

sena ajankohtana voisi jo pitää hallussaan.193 

 

Sopimuksen kirjainta (anna tavara takaisin omistajan sitä vaatiessa) tärkeämpää on sopi-

muksen tarkoitus (pidä tavara tallessa). Vahingon aiheuttaminen on luonnonoikeuden vas-

taista. Tavaran palauttaminen kiihtyneessä mielentilassa olevalle asettaisi talletetun asian 

vaaraan, mikä sotisi koko tallettamisen ideaa vastaan.194 

 

Siten sekä tavaran palauttaminen että pitäminen voivat olla luonnonoikeuden mukaisia 

toimia olosuhteista riippuen. Tämä idea on sopusoinnussa stoalaisten näkemyksen kanssa, 

jonka mukaan vääriä asioita tavoittelevalle on parempi, ettei hän saa haluamaansa.195 

 

Näin ollen luonnonlakien tulkinta poikkeaa positiivisten lakien tulkinnasta. Yksin säännöt 

eivät tuo ilmi luonnonoikeuden ydintä. Luonnonlait perustuvat todistuksiin. Päättelemällä 

                                                 
192 Hassel & Rosbeck 1735, 7. Lindborg 1984, 132. Grotius 1913, 4.  
193 “v. g. si quis apud me rem deposuerit pretiosam, atque deinde furere incipiat, idemque in furore ad me 

accedens rem suam repetat, hoc in statu contra officium non est rem comissam retinere, donec pristinæ 

restitutus fuerit sanitati. Si enim tum reddita fuisset, certe illam facile perdere potuisset, quam tamen 

salvam iam apud me alio tempore obtinere potest.” Hassel & Rosbeck 1735, 11–12. 
194 Hassel & Rosbeck 1735, 10–12. 
195 Yrjänsuuri 2004, 119. 



57 

 

saavutetusta ensimmäisestä periaatteesta johdetaan ohjeet erityistapausten soveltamiseen. 

Tämä deduktiivinen malli noudattaa geometrisen osoittamisen ihannetta, jossa yhdestä 

lähtökohdasta johdetaan kaikki muu. Samaa metodia käytti myös Grotius.196  

 

Luonnonoikeuden ensimmäinen periaate, joka päätellään ihmisluonnosta ja sen tarpeista, 

on ihmisten onnellisuuden edistäminen ja säilyttäminen. Sen, mikä kussakin tilanteessa 

edistää ihmisten onnellisuutta, päätteleminen vaatii kokemusta ja tarkkanäköisyyttä. 

Niinpä ihmisten kyvyssä tulkita luonnonoikeutta on vaihtelua. Luonnonoikeuden tulkin-

nan sitominen moraalisiin aksioomiin on virhe.197 Moraaliset aksioomat eivät ole synnyn-

näinen osa ihmisen ajattelua. Ne eivät pysty käsittämään kaikkia yksittäistapauksia, 

minkä takia niihin täytyy tehdä niin paljon poikkeuksia, että syntyy uusia sääntöjä. Sen 

vuoksi moraalisen ajattelun suuntaviivat täytyy pitää hyvin yleisellä tasolla, ja soveltaa 

niitä erityistapauksiin ihmisyhteisön onnellisuus johtotähtenä.198 

 

De interpretatione juris naturalis aloitetaan määrittelemällä luonnonlaki Pufendorfin 

ajattelun mukaisesti – häntä kuitenkaan väitöskirjassa kertaakaan mainitsematta – ja pää-

tetään Ciceron inspiroimaan pohdintaan luonnonlain tulkinnasta. Tulkinnassa painotetaan 

jäykkien käyttäytymissääntöjen istuvan huonosti elävään elämään. Luonnonoikeus eroaa 

oikeasta sinänsä, sillä se vain kertoo, mikä tekojen tavoitteen tulisi olla (ihmisyhteisön 

onnellisuus), ja ohjaa näin oikeaa päin.199 Yksittäistapauksiin soveltamisessa olosuhteet 

ratkaisevat oikean tavan, eivät kiveen hakatut säännöt. Tässä voidaan nähdä merkki so-

kean auktoriteettiuskon vaihtumisesta järjen ihanteeseen. Jumala ilmoitetaan luonnonlain 

säätäjäksi, joka on antanut sen ihmisille, mutta muuten uskonto on muihin väitöskirjoihin 

nähden pienemmässä roolissa.  

 

2.3. De attributis legis naturalis 

 

2.3.1. Ensimmäinen osa 

                                                 
196 Strömholm 1984, 92–93. 
197 Aksiooma: selviö; perusväite, jota ei tarvitse todistaa. Aikio–Vornanen 2000, 26. 
198 Hassel & Rosbeck 1735, 14–16. 
199 Lindberg 1976, 68. 
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De attributis legis naturalis (Luonnollisen lain attribuuteista200 ) on kahdesta vuosina 

1740 ja 1741 ilmestyneestä väitöskirjasta koostuva työ, jonka respondenttina, ja luulta-

vasti myös kirjoittajana, toimi Carolus Nybohm. Ensimmäinen väitöskirja on pro exerci-

tio ja toinen pro gradu. Väitöskirja aloitetaan kertomalla, että vaikka ”-- muutamat huo-

nomman luonteenlaadun ihmisparat ovat ponnistelleet, jotta kieltäisivät Luonnonlain. 

Mutta tämän virheen ovat oppineimmat miehet kauan sitten räjäyttäneet niin, että siihen 

olisi tarpeetonta lisätä mitään.”201. Näin ollen väitöskirja keskittyy luonnonoikeuden ole-

massaolon todistamisen sijaan sen attribuuttien käsittelyyn. Näitä ovat: yleismaailmalli-

suus (universalitas), ilmeisyys (evidentia), muuttumattomuus (immutabilitas) ja välttä-

mättömyys (indispensabilitas).202  

 

Huonoluontoisilla ihmisparoilla lienee tarkoitettu Karneadesta ja häntä seuranneita skep-

tikkoja, mutta yhtymäkohtia voidaan nähdä myös tuon ajan puhdasoppisiin luterilaisiin. 

Luonnonoikeuden vastustajien identiteettiä tärkeämpää on huomio luonnonoikeuden ase-

man noususta ilmiselvien tieteellisten teorioiden joukkoon, jonka oikeutusta ei sen kum-

memmin tarvitse perustella. 

 

Attribuuttien käsittely aloitetaan yleismaailmallisuudesta. Yleismaailmallisuus tarkoittaa, 

että luonnonoikeus velvoittaa kaikkia ihmisiä ajasta, paikasta, asemasta tai tilasta riippu-

matta tekemään sitä, mikä täydellistää heitä, ja sivuuttamaan päinvastaiset. Yleismaail-

mallisuudella on kaksi perustetta: Jumalan käskyvalta ja ihmisluonto. Kaikki järkevät ih-

miset hyväksyvät Jumalan käskyvallan – mukaan lukien järkevät pakanat, joilla tarkoi-

tettaneen antiikin kreikkalaisia ja roomalaisia – mutta siitä, mihin tuo käskyvalta perustuu, 

on erimielisyyttä.203 

 

Thomas Hobbes johtaa Jumalan käskyvallan hänen vastustamattomasta voimastaan, 

mutta pelkkä voima ei riitä, jos vallalle ei ole oikeudenmukaisia syitä. Kalvinistit, kuten 

Moses Amyraldus, taas hakevat käskyvallan ainoastaan Jumalan erinomaisuudesta. He 

                                                 
200 Attribuutti: olennainen ominaisuus. Aikio–Vornanen 2000, 67. 
201 "-- nonnulli deterioris indolis homunciones dimicarunt, ut Legem Naturalem proscriberent. Hunc vero 

errorem viri eruditissimi dudum ita exploserunt, ut aliqvid addere velle supervacaneum sit." Hassel & 

Nybohm 1740, 1. 
202 Ibidem. 
203 Hassel & Nybohm 1740, 2. 
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tekevät tämän naamioidakseen keksintönsä ennalta määrätyistä ikuisuuspaikoista. Kir-

joittaja näkee kalvinistien Jumalan erinomaisuuden painottamisen harhautuksena, jolla 

vedetään huomio pois siitä, että Jumala on määrännyt osan ihmisistä helvettiin jo aikojen 

alussa. Luterilaisuudessa helvettiin joutuu omista ansioistaan.204  Hobbes ja kalvinistit 

ovat molemmat väärässä: oikeutettuun käskyvaltaan tarvitaan oikeudenmukaiset syyt val-

lalle sekä kyky pakottaa vastahakoiset tottelemaan. Jumalalla on nämä molemmat. Tämän 

väitteen tueksi lainataan Jenan yliopiston moraaliopin professori Johann Jacob Lehman-

nin esittämiä perusteluja Pufendorfin De officio hominis et civiksen esipuheessa. Lehman-

nin mukaan oikeudenmukaisia syitä vallalle on kaksi. Ensimmäinen on ihmisten yksimie-

linen päätös asettua jonkun vallan alle, mistä juontuu inhimillinen käskyvalta; kansan pi-

täminen valtiovallan lähteenä oli vapaudenajan poliittiseen ilmapiiriin sopiva näkemys. 

Toinen syy on alamaisen riippuvuus ylemmästä, johon perustuu Jumalan käskyvalta, 

koska hän on kaikkivoipa.205  

 

Samuel Pufendorf oli luetellut käskyvallan syiksi annetut edut, hyväntahtoisuuden, suo-

jelunhalun ja vapaaehtoisen alistumisen. Näistä ainoastaan vapaaehtoinen alistuminen oli 

säilynyt De attributis legis naturalikseen asti. Uutta oli oikeudenmukaisten syiden jako 

ihmisille ja Jumalalle kuuluviin – Pufendorfin mukaan molemmilta vaaditaan samat pe-

rusteet– sekä riippuvuussuhde Jumalan vallan oikeutuksena.206 

 

Jumalan käskyvallan selvittyä pitää yleismaailmallisuuden todistamiseksi näyttää vielä 

toteen sen perusta ihmisluonnossa. Ihmisellä on oltava kaksi asiaa ollakseen lain velvoit-

tama: ylemmän käskyvalta ja järki. Tämä oli Pufendorfin ajattelun mukainen luonneh-

dinta. Häneen, sekä Buddeukseen, myös viitataan väitteen tueksi.207 Kaikilla ihmisillä on 

järki ja sielu, joten kaikki ihmiset ovat luonnonlain alaisia. Laissa tulee määritellä niin 

                                                 
204 Moses Amyraldus (1596–1664) oli kalvinistinen teologian professori, joka esitti, että Jumala haluaa 

kaikkien ihmisten pelastuvan, kunhan he vain uskovat. Ihmiset eivät kuitenkaan perisynnin takia pysty 

ottamaan uskoa vastaan omin avuin. Niinpä vain ne, jotka Jumala on valinnut uskomaan, pelastuvat. 

Amyraldus kannatti siis kaksinkertaista predestinaatiota (Jumala on ennalta määrännyt sekä taivaaseen 

että helvettiin menijät) luterilaisuuden yksinkertaisen predestinaation (Jumala on määrännyt ennalta osan 

taivaaseen) sijaan. Amyraldus itse näki oppinsa kalvinismin päivittämisenä, mutta osa teologeista pitää 

sitä omana suuntauksenaan. De attributis legis naturaliksessa luotetaan Amyraldukseen itseensä, ja 

lasketaan hänet kalvinistiksi. Douty 1998, 164-165. Elwell 1984, 52–53. Aamenesta öylättiin: 

Predestinaatio-oppi. 
205 Hassel & Nybohm 1740, 2–4. 
206 Pufendorf 1735, 56. 
207 J. F. Buddeus (1667–1729) oli luterilainen filosofi ja teologi, joka piti moraalifilosofiaa ja -teologiaa 

erillisinä, ja kirjoitti yhden ensimmäisistä moraalifilosofian historioista. Hochstrasser 2000, 150–151. 

Pufendorf 1672, 83–85. 
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tarkasti tehtävät ja sivuutettavat teot, jotka edistävät niin yleistä kuin yksityistäkin etua, 

että kansalaiselle ei jää tehtäväksi kuin olla kuuliainen.208 Tässä luonnonoikeus nähdään 

kollektiivisena ominaisuutena, eikä niinkään yksilön moraaliin perustana, mikä juontuu 

näkemyksestä ihmisten kyvyttömyydestä toimia oikein. 

 

Luonnonlain yleisin ohje kuuluu: kunnioita Jumalaa. Sekä tämä että muut luonnonlain 

ohjeet koskevat ihmistä koko hänen elämänsä. Näin nähdään olevan todistettu Jumalan 

käskyvalta yleismaailmallisuuden perusteena.209 Jumalan käskyvallan tueksi ei jaksettu 

hakea kovinkaan ihmeellisiä perusteita, sillä sitä pidettiin niin itsestään selvänä, ettei sitä 

kukaan kuitenkaan vastustaisi. 

 

Toiseen yleismaailmallisuuden perustaan, ihmisluontoon, käytetään huomattavasti enem-

män tilaa. Kun tarkkaillaan ihmisluontoa, huomataan, että toiset teot edistävät ihmisen 

säilymistä, toiset vievät hänet turmioon. Tämä johtuu siitä, että Jumala on rakentanut ih-

miset sellaisiksi, että hänen säätämänsä luonnonlait sopivat luontaisiin ominaisuuk-

siimme. Omatunto todistaa luonnonoikeuden olevan osa meitä. Tämä oli Pufendorfin 

ajattelun vastainen väite: omatunto on vain kunkin käsitys oikeasta ja väärästä. Ihmiset 

rikkovat jatkuvasti luonnonoikeutta, vaikka he tietävät sen olevan väärin. Omatunto ei 

kerro meille luonnonlain sisältöä, vaan luonnonlaki on yksi omaatuntoa muokkaavista 

tekijöistä.210 

 

Yleismaailmallisuuden määritelmään kuuluu, ettei se riipu tilasta. Siksi pitää todistaa, että 

luonnonoikeus oli voimassa myös nuhteettomuuden tilassa eli paratiisissa. Kirjoittaja 

myöntää, ettei paratiisista voi saada tietoa järjellä, muttei Pufendorfin tapaan pidä tätä 

esteenä kysymykseen vastaamiselle. Willem van der Muelenin ja Simon Henrik Musa-

euksen211 väillä kerrotaan olleen riitaa tästä aiheesta, jossa asetutaan Musaeuksen puo-

lelle. Riita oli mitä ilmeisimmin hyvin tunnettu, sillä lukijan oletetaan lyhyen kuvauksen 

perusteella ymmärtävän mistä on kysymys. Van der Muelen oli väittänyt, että ihminen ei 

                                                 
208 Hassel & Nybohm 1740, 5–6 
209 Hassel & Nybohm 1740, 7. 
210 Hassel & Nybohm 1740, 7–9. Schneewind 1998, 127. Pufendorf 1735, 77. 
211 Simon Henrik Musaeus (1655–1711) oli Kielin yliopiston luonnonoikeuden professori. Willem van der 

Muelen (1659–1739) oli hollantilainen lakimies ja luonnonoikeudessa Grotiuksen seuraajia. Musaeus ja 

van der Muelen kirjoittivat useita väitöskirjoja, joissa pyrkivät osoittamaan toisen vääräksi. Blom 1995, 

104, 251, 253. Vico 2002, 14. van der Muelen 1713.  
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tuntenut luonnonoikeutta ennen syntiinlankeemusta, mutta syntiinlankeemuksen jälkei-

nen ihminen pystyi löytämään luonnonoikeuden perusteet niistä olemuksensa rippeistä, 

joita turmeltuminen ei ollut hävittänyt.212 Tämä van der Muelenin kanta, että ihminen ei 

olisi tuntenut luonnonoikeutta paratiisissa, pyritään siis kumoamaan. 

 

Väitöskirjan mukaan Luonnonlain alkuperä on Jumalan mielessä. Tätä perustellaan ilmei-

sesti ulkomuistista lainatulla kohdalla Ciceron De legibuksesta, jossa todetaan, ettei laki 

synny silloin, kun se on kirjoitettu, vaan silloin, kun Jumala on sen luonut. De legibuk-

sessa Cicero oli ennen lainattua kohtaa asettanut järjen, joka kumpuaa asioiden olemuk-

sista, oikean toiminnan ohjaajaksi. Lainaus on taktisesti katkaistu ennen kuin Cicero sum-

maa todellisen lain olevan Juppiterin järki. Koska luonnonlaki on yhtä vanha kuin Jumala, 

täytyi sen olla olemassa myös ennen syntiinlankeemusta. Ensimmäisessä Johanneksen 

kirjeessä synti määritellään lain loukkaukseksi. Ihmiset olivat paratiisissa ”--vapaat niin 

pahaan kuin hyväänkin--”, mistä ”--kielletyn hedelmän syönti näyttää meille esimer-

kin.”213 Aatami ja Eeva tekivät syntiä, eli loukkasivat lakia. Jos synninteko on mahdollista, 

täytyy silloin olla olemassa jokin laki, jota loukata. Näin on todistettu sekä positiivisen 

että luonnollisen lain olleen aina olemassa.214 

 

Grotiuksen ja Pufendorfin ilmoitetaan kannattavan luonnonoikeuden yleismaailmalli-

suutta, mutta Hobbesin vastustavan. Hobbes väitti, että sopimukset ovat luonnontilassa 

merkityksettömiä, ennen kuin suvereeni vahvistaa luonnonlait. Hobbes ei kuitenkaan voi 

olla oikeassa, sillä jos kaikilla olisi luonnontilassa oikeus kaikkeen, eivät ihmisyhteisöt 

olisi mahdollisia, kuten Cicero De officiisissa sanoo.  Kirjoittaja ei ilmeisesti ole ymmär-

tänyt tai halunnut ymmärtää Hobbesin päättelyä, sillä juuri tuo kaikkien oikeus kaikkeen 

on Hobbesinkin mukaan este yhteiselolle, ja siksi valta täytyy luovuttaa suvereenille. 

Hobbesia vastaan mainitaan vielä Richard Cumberland.215  

 

Pufendorfin listaaminen yleismaailmallisuuden kannattajiin on kyseenalaista, sillä hänen 

määritelmänsä termistä poikkeaa väitöskirjan vastaavasta. Pufendorf rajaa koko syntiin-

                                                 
212 Hassel & Nybohm 1740, 10. Blom 1995, 256. 
213 “--tam ad malum qvam bonum liberi erant -- fructus prohibiti esus nobis exhibet exemplum.” Hassel & 

Nybohm 1740, 14. 
214 Hassel & Nybohm 1740, 10–14. Cicero 1961, 382. 1.Joh. 3. 
215 Hassel & Nybohm 1740, 14–16 Haakonssen 1996, 30, 32, 35. Cumberlandista katso alaviite 143. 
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lankeemuksen järjen ulkopuolelle – ja siten pois luonnonoikeudesta – joten hänen ei tar-

kalleen ottaen voida sanoa kannattaneen luonnonoikeuden pätevyyttä paratiisissa, koska 

ei ottanut siihen kantaa. Samoin on Grotiuksen kanssa. Grotiukselle luonnonoikeus oli 

matemaattisten totuuksien kaltainen vakio, joka on ollut aina olemassa, joten siinä mie-

lessä hän on yleismaailmallisuuden kannattaja. Grotius ei kuitenkaan mainitse syntiinlan-

keemuksesta edes sitä vähää, mitä Pufendorf.216 

 

”Iljettävien hovimiesten liehakoinnin” johdosta jotkin ruhtinaat ovat saaneet päähänsä, 

että he voisivat säätää lakeja miten tahansa. Hallitsijana olo ei kuitenkaan muuta sitä, että 

luonnonoikeus koskee ruhtinaita siinä kuin muitakin ihmisiä. Poliittinen valta ei poista 

Jumalan valtaa. Vaikkeivat valtiolliset lait koskisikaan ruhtinaita, Jumalan lait koskevat. 

Luonnonlakeja noudattamalla järkevä hallitsija edistää sekä omaa että alamaistensa on-

nellisuutta.217  

 

Yllä esitetyt väitteet ovat olleet luonnonoikeuden perustaa jo antiikista lähtien. Laki ei 

voi olla minkälainen tahansa, vaan sen pitää noudattaa oikeudenmukaisuuden periaatteita. 

Positiiviseen oikeuteen – ja kuninkaaseen sen antajana – luottanut Englannin kuningas 

Jaakko I (1566–1625) riimitteli: ”A Deo rex, a rege lex” (Jumalalta kuningas, kuninkaalta 

laki). 218 Jaakko I siis esitti, että kuninkaan säätämillä laeilla on Jumalan auktoriteetti ta-

kanaan. Väitöskirja asettuu tätä ideaa vastaan. Jumalallinen sekä valtiollinen laki ovat 

toisistaan erillisiä, ja mahdollisesti myös vastakkaisia. Luonnonoikeuden perinteen ta-

paan luonnonlaki käsitetään jumalalliseksi laiksi, jonka mukaiseksi valtiolliset lait pitää 

säätää. tässä oli myös piikki Hobbesia vastaan, joka piti suvereenin antamaa lakia vel-

voittavana sen sisällöstä huolimatta.219 Väitöskirjassa kerrotaan, ettei Hobbes pidä ateis-

teja luonnonlain alaisina. Hobbesin kannan perusteluina esitetään, että ateistit eivät ole 

Jumalan alamaisia, eivätkä siten myöskään hänen lakiensa velvoittamia. Ketään ei voi 

asettaa käskyvallan alle ilman vapaaehtoista sopimusta. Ateistit, jotka eivät huomioi Ju-

malaa, eivät ole tätä sopimusta tehneet. Kirjoittajan mukaan nämä väitteet eivät ole riit-

täviä perusteita sille, ettei luonnonlaki koskisi ateisteja. Ensinnäkin ihmisten käskyvalta 

                                                 
216 Pufendorf 1734, 14–15. Grotius 1913, Prolegomena. Schneewind 1998, 69. 
217 “aulicorum detestabile adulandi” Hassel & Nybohm 1740, 16–18. 
218 Pitkäranta 2006, 590. 
219 Tuori 2007, 66. 
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tarvitsee sopimuksen, mutta Jumalan käskyvalta ei tarvitse. Jumalan käskyvallan oikeu-

denmukaiset perusteet oli jo todistettu aiemmin. Toisekseen tietämättömyys laista ei va-

pauta laista (Pufendorf totesi saman De officio hominis et civiksessä).220  

 

Kirjoittaja tulkitsee väärin Hobbesin ajatuksia, mikä johtuu luultavimmin heidän käyttä-

miensä käsitteiden ja määritelmien eroavaisuuksista. Hobbes sanoo toki ateistin olevan 

Jumalan alamaisen sijaan hänen vihollisensa, ja luonnonlain olevan jumalallinen laki, 

mutta tämä ei tarkoita, että luonnonlain velvoittavuus olisi ateistille eri kuin muille. Täy-

tyy muistaa, että luonnonlaista tulee Hobbesin järjestelmässä velvoittava laki – niin kris-

titylle kuin ateistillekin – vasta sitten kun suvereeni on säätänyt luonnonlain osaksi valtion 

lakia.221 

 

Kun luonnonoikeuden pätevyys niin paratiisin ihmisille, hallitsijoille kuin ateisteillekin 

on saatu näytettyä toteen, siirrytään käsittelemään luonnonoikeuden ilmeisyyttä, millä 

tarkoitetaan sitä, että luonnonoikeuden yleiset periaatteet ovat kaikkien täysi-ikäisten ja 

selväjärkisten ymmärrettävissä. Vaikka ihmismieli onkin korruptoitunut, pystyy se oppi-

maan, vertailemaan ja päättelemään monia erilaisia asioita. Järjen on tajuttava kaiken to-

tuuden ensimmäiset ja yleismaailmalliset totuudet, ”sillä muuten järki ei olisi järki”.222  

 

Tätä perustellaan Christian Wolffin (1679–1754) määritelmällä järjestä kykynä tarkastella 

yleismaailmallisten totuuksien yhteyksiä. Wolff erikoistui Gottfried Leibnizin ideoiden 

eteenpäin kehittelemiseen ja niiden kansantajuistamiseen. Wolffilaisuuden keskeinen aja-

tus on, että hyvä Jumala on luonut maailman ihmistä varten, minkä johdosta kaikella luo-

makunnassa on jokin syy, joka on Luojan tarkoitusperien selvittämisen avulla osattava 

löytää ja jalostaa käyttökelpoiseksi. Wolffin etiikan perustana oli asettaa oma ja muiden 

täydellistyminen toimintamme ylimmäksi laiksi. Wolffilaisuus oli aikansa suosituin filo-

sofia yliopistoissa ja levisi ennen kaikkea matemaatikkojen ja teologien keskuudessa.223   

 

                                                 
220 Hassel & Nybohm 1740, 18–19. Pufendorf 1735, 46. 
221 Hobbes 1999, 232, 301. Koikkalainen 2000, 70. Katso myös tämän työn sivut 29–30. 
222 ”alioquin enim ratio non esset ratio” Hassel & Nybohm 1740, 21–22. 
223 Niemelä 1998, 60–62; Lindroth 1978 518–520. Rein 1908, 191. 
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Ilman järkeä emme voisi luottaa mihinkään, joten järki on luotettava. Koska järki on luo-

tettava, ovat myös päätelmämme luonnonlaista luotettavia. Teleologinen päättely oli tär-

keä osa Aristoteleen ajattelua, joten sitä matkittiin myös yliopistofilosofiassa – joko hy-

vällä tai huonolla menestyksellä.224 Jos luonnonlaki ei olisi ilmeinen, voisi jokainen sitä 

rikkonut vedota tietämättömyyteensä sen sisällöstä. Vaikka ihminen on syntiinlankee-

muksessa hukannut Jumalan kuvan, on luonnonlaki edelleen löydettävissä, koska se pe-

rustuu Jumalan luomaan järkevään luontoon. Kun luonnonlaki määritellään luonnosta 

löytyväksi, mutta Jumalan todellisesta tuntemuksesta riippumattomaksi, voidaan säilyttää 

sekä ihmisen turmeltuneisuus että hänen ymmärryksensä Jumalan säätämästä luonnon-

laista. Muun muassa Origenes Aleksandrialainen oli pitänyt luonnonlain löytämistä lan-

genneelle ihmiselle mahdottomana.225 

 

Luonnonlain ilmeisyydestä todistaa myös se, ettei ole vielä löytynyt kansaa, joka ei tuntisi 

luonnonlakia lainkaan. Kaikki palvovat jotakin jumaluutta, vain palvonnan muodot vaih-

televat. Samoin kaikki tunnustavat, että ketään ei tule vahingoittaa ja jokaiselle tulee antaa 

omansa (unicuique suum tribuendum, vertaa roomalaisen oikeuden vastaavaan: suum 

cuique tribuere). Väitteen totuuden varmistamiseksi lainataan Ciceroa, mutta myös Gro-

tius oli esittänyt saman idean. Jumala ei ole ilmaissut itseään kaikille kansoille, eivätkä 

kaikki kansat ole olleet tekemisissä juutalaisten kanssa, joten heidän on täytynyt kyetä 

päättelemään luonnonoikeuden perusteet itsenäisesti. Tämä päätelmä ei kumoudu, vaikka 

monet kansat ovatkin hyväksyneet useita luonnonlain vastaisia käytäntöjä, sillä nuo il-

miöt eivät johdu luonnonlain epäselvyydestä, vaan huonosta kasvatuksesta ja synninteon 

houkutuksesta. Samalla tapaa ei valtiollisienkaan lakien rikkominen tee niitä epäsel-

viksi.226 

 

Yllä osoitetaan puhdasoppisen luterilaisuuden hallitsemalle ajalle harvinaista avarakat-

seisuutta. Vieraidenkin kansojen myönnetään noudattavan käytöksen perussääntöjä. Toi-

saalta vieraat kansat ovat siinä mielessä ruotsalaista luterilaista heikompaa ainesta, että 

he ovat sortuneet synninteon houkutukseen, mikä selittää heidän väärät tapansa. Vaikka 

kaikki eivät olekaan vielä ottaneet oikeaa Jumalaa omakseen, palvovat he sentään jotakin 

                                                 
224 Teleologian mukaan luonnon, historian ja ihmisen toiminta voidaan selittää niiden tarkoitusten avulla. 

Ojanen & Hetemäki 1999, 201-202. 
225 Hassel & Nybohm 1740, 19–23. Vertaa Origenes kappaleessa 1.1.3. 
226 Hassel & Nybohm 1740, 24–26. Grotius 1913, 5–6. 
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jumaluutta. Kaikkien ihmisten yhtäläisistä älynlahjoista kertoo kyky luonnonoikeuden 

löytämiseen kukin omaa tietään. Näin voidaan päätellä, että luonnonoikeuden löytäminen 

vaatii sekä järjen käyttöä että uskoa jumaluuteen. Mielenkiintoista on, ettei tämän juma-

luuden välttämä tarvitse olla kristinuskon Jumala. 

 

Luonnonlakia ei tee epäselväksi myöskään sen soveltamisen vaikeus. Luonnonlain pe-

rusta on Jumalan tahto, joka pyrkii ihmisen parhaaseen. Jumalahan näkee niin menneet, 

nykyiset kuin tulevatkin tapahtumat. Tähän ei ihminen pysty. Soveltamisen ongelmat syn-

tyvät tietämättömyydestä ja olosuhteista. Soveltamisen hankaluus on kuitenkin eri on-

gelma kuin ilmeisyys; laki voidaan tuntea, vaikkei sitä osattaisikaan soveltaa.227  

 

2.3.2. Toinen osa 

De attributis legis naturaliksen ensimmäinen osa todisti luonnonoikeuden yleismaailmal-

lisuuden ja ilmeisyyden. Toinen osa keskittyy sen muuttumattomuuteen ja välttämättö-

myyteen. Luonnonoikeus perustuu ihmisen olemukseen ja luonnonjärjestykseen. Niinpä 

luonnonoikeus pysyy samana niin kauan, kuin Jumala ei muuta ihmistä tai luontoa. Luon-

nonoikeus ei ole mitään muuta, kuin miksi terve järki sen toteaa. Terve järki ei muutu, 

joten myöskään luonnonoikeus ei muutu. Tässä tulevat ilmi hasselilaisissa väitöskirjoissa 

yleiset teemat: oman järjen käytön oikeutus luonnonoikeudella, sekä ihmisluonnon muut-

tumattomuus.228  

 

Väitöskirjassa yhdistetään mielenkiintoisella tavalla voluntarismia ja rationalismia: Ju-

malan luomat osat (ihminen ja luonto) ovat Jumalan tahdon alaisia, mutta terve järki toi-

mii samoissa olosuhteissa aina samalla tavalla. Olosuhteita muuttamalla Jumala voi 

muuttaa terveen järjen päätelmiä, muttei itse järkevyyttä. Luonnonoikeuden muuttumat-

tomuuden ja järjen suhteesta todetaan laittamattomasti: 

 

On näet absurdia sanoa, ympyrän olevan neliö, siten myös vastaväitteeseen kuu-

luu säätää, että valhe on totta, hyvyys on pahuutta, ja toisin päin; näin kävisi, jos 

luonnonlakia muutettaisiin.229 

                                                 
227 Hassel & Nybohm 1740, 27–28. 
228 Manninen 2000, 70-71. Hassel & Nybohm 1741, 29–31. 
229 ” Ut enim absurdu est dicere circulum esse qvadratum, ita qvoqve contradictionem involvit statuere, 

verum esse falsum, bonum esse malum, & contra; qvod obtineret si Lex N. mutaretur.” Hassel & Nybohm 

1741, 31. 
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Jotkin asiat sopivat ihmiselle, toiset eivät. Luonnonoikeus on se, joka säätelee näiden 

käyttöä. Jos luonnonoikeus muuttuisi, mutta asioiden olemukset eivät, suosittelisi luon-

nonoikeus käyttämään haitallisia asioita, mikä olisi järjetöntä. Paras argumentti luonnon-

oikeuden muuttumattomuuden puolesta on Jumalan kaikkitietävyys. Jumala on luonnon-

lait säätäessään tehnyt niistä sellaisia, että ne sopivat kaikkiin aikoihin ja olosuhteisiin, 

eikä niitä tarvitse muuttaa. Tämä erottaa luonnonlait ihmisten laeista, joiden lopputulok-

set voivat poiketa siitä, mihin niiden säätämisellä pyrittiin. Luonnonoikeus ohjaa ihmistä 

onneen. Siten Jumala ei voi muuttaa luonnonoikeutta, koska hän on hyvä, ja tahtoo ihmi-

sen onnellisuutta. Jumala tahtoo ihmisen onnellisuutta vastakin, sillä fysikoteologia to-

distaa jumalallisen tahdon olevan muuttumaton.230  Väite, että Jumala haluaisi muuttaa 

luonnonoikeutta, on mahdoton, sillä se vaatisi, että hän olisi tyytymätön itseensä.231 

 

Kirjoittajan jumalkuva lähestyy Raamatun Jumalan sijaan luonnollisen uskonnon vastaa-

vaa. Raamatun Jumalahan oli näet useinkin tyytymätön luomuksiinsa, mikä johti muun 

muassa vedenpaisumukseen. Luonnollisen uskonnon soveltamiseen viittaa myös mai-

ninta fysikoteologiasta, jossa todisteet Jumalasta haettiin järjen avulla luonnosta. fysiko-

teologiaan kuului myös, ettei ihminen omalla toiminnallaan voi muuttaa luonnon tasapai-

noa.232 Samoin ei ihminen voi toiminnallaan muuttaa luonnonoikeutta. 

 

Luonnonoikeuden muuttumattomuuden käsittelyn myötä palataan samaan kysymyksen-

asetteluun kuin yleismaailmallisuuden kohdalla: eroavatko luonnonoikeuden attribuutit 

toisistaan ennen ja jälkeen syntiinlankeemuksen? Mikäli eroavat, ei luonnonoikeus ole 

muuttumaton. Tästä aiheesta kerrotaan olleen kiistaa Samuel Pufendorfin ja Valentin Al-

bertin (1635–1697) välillä.233 

 

 Alberti oli professori Leipzigin yliopistossa, ja Pufendorfin entinen ystävä. Kuten on jo 

mainittu, Pufendorf etsii luonnonoikeuden säännöt tämänhetkisestä ihmisluonnosta, ja 

jättää syntiinlankeemuksen luonnonoikeuden ulkopuolelle, koska siitä ei voi saada tietoa 

                                                 
230  Fysikoteologia on hyötyaatteen ja uskonnon yhdistelmä, jonka tavoitteena on todistaa Jumalan 

olemassaolo luomakunnan kautta. Luodun hienous osoittaa Luojan hienouden. Kun Jumalan tarkoitus 

jollekin asialle saadaan selville, selviää myös sen hyöty. Frängsmyr 2000, 189–190. 
231 Hassel & Nybohm 1741, 31–35. 
232 Väyrynen 2006, 226. 
233 Hassel & Nybohm 1741, 36–37. 
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järjellä. Tämä kanta oli puhdasoppista luterilaisuutta kannattavalle Albertille (joka tosin 

nojasi skolastiseen ajatteluun) mahdoton hyväksyä. Koska luonnonoikeus on osa Jumalan 

kuvaa, on syntiinlankeemus otettava huomioon. Paratiisi on se normi, jonka mukaan ih-

miselämä pitää säätää. Luonnonlakien tarkoitus on säilyttää nuhteettomuuden tilan jään-

teet nykyiseen korruptoituneeseen tilaamme.234 

 

Väitöskirjassa ei omaksuta suoraan kummankaan kantaa. Syntiinlankeemus, vaikka on-

kin vaikeasti selvitettävä, kuuluu järjellisiin ilmiöihin ja siten luonnonoikeuteen. Luon-

nonoikeus ei kuitenkaan ole muuttunut syntiinlankeemuksen myötä, sillä moraalisen toi-

minnan tila ja rehellisyyden periaate ovat pysyneet samoina. Kiellot ovat olleet olemassa 

paratiisissakin, niitä ei vain ole silloin tarvittu samoin kuin nykyään. Aatami ja Eeva oli-

vat tosin kykeneviä käyttämään vapauttaan väärin, mistä todistaa kielletyn hedelmän syö-

minen. Jos kiellot olivat olemassa, täytyi myös käskyjen olla olemassa, sillä – kuten Pu-

fendorfkin sanoo – käskyt ja kiellot kuuluvat yhteen.  

 

Sillä samalla toimella, jolla meitä käsketään tavoittelemaan sitä, mikä on kunni-

allista sekä oikeamielistä, sillä samalla meitä myös kielletään hyväksymästä kun-

niattomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta.235 

 

 Kirjoittaja ei siis ota Albertin tapaan paratiisin nuhteetonta ihmistä luonnonoikeutensa 

perustaksi, muttei myöskään Pufendorfin nykyistä ihmisluontoa. Sen sijaan luonnonoi-

keutta määrittäviä vakioita ovat moraalisen toiminnan tila (status actionum moralitas), 

rehellisyyden periaate (honestatis ratio) ja yleisemmin järjellä ymmärrettävä ihmisen ole-

mus (fundamentum ratione essentiæ).236 Koska nämä vakiot eivät ole muuttuneet syntiin-

lankeemuksen myötä, ei luonnonoikeuskaan ole voinut muuttua.  

 

Tämä muistuttaa enemmän Pufendorfin kantaa, koska silloin luonnonlait voidaan päätellä 

myös tämän hetken olosuhteista, mutta Albertinkaan ei suoraan sanota olevan väärässä. 

Albertillakin oli Turussa kannattajansa, joten varminta oli olla hylkäämättä kumpaakaan. 

Muun muassa Carl Fredrik Mennander asettui 1744 pitämässään luentosarjassa Albertin 

                                                 
234 Haakonssen 1996, 45. Lindberg 1976, 44. Heikkinen 1971, 44. 
235 ”Nam eodem actu, qvo jubemur qvæ honesta sunt ac justa sectari, eodem qvoqve vertamur inhonesta 

& injusta admittere.” Hassel & Nybohm 1741, 39. 
236 Hassel & Nybohm 1741, 37–39. 
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taakse, ja Pufendorfia vastaan. Uppsalassa sen sijaan ei Albertin kannattajia ollut.237  

Tämä kertoo Puhdasoppisen luterilaisuuden pitäneen Turussa vahvempaa jalansijaa kuin 

Uppsalassa.  

 

Vaikka luonnonlaki on jumalallinen laki ja muuttumaton, eivät Jumalan säätämät positii-

viset lait kuitenkaan ole muuttumattomia. Ne eivät näet perustu ihmisluonnon kanssa vält-

tämättömässä sidoksessa oleviin asioihin, kuten luonnonoikeus on. Jumalallinen positii-

vinen laki muuttuu ulkoisen tilan ja olosuhteiden myötä. Se voi siis olla nykyään erilainen 

kuin paratiisissa. Sanomalla, mitä jumalallinen positiivinen laki on, sanotaan samalla, 

mitä luonnonlaki ei ole. Jumalallinen positiivinen laki on muuttanut teot yhdentekevistä 

sallituiksi tai kielletyiksi Jumalan käskyn kautta. Niitä noudatetaan, koska ne ovat pyhiä. 

Luonnonlait eivät ole samalla tavalla Jumalan käskystä riippuvaisia. Niitä noudatetaan 

niiden onnellisuutta tuottavan vaikutuksen myötä.238 Näin voidaan rivien välistä lukea, 

että luonnonoikeudelle on muitakin perusteita kuin Jumalan tahto. 

 

De attributis legis naturaliksen molemmat osat poikkeavat muista tämän työn väitöskir-

joista siinä, että ne ovat ainoita, joissa käytetään alaviitteitä. Lisäksi eri ajattelijoita mai-

nitaan useampia, ja heitä lainataan ahkerasti. Ciceron teksteistä on joko ollut nykyisestä 

poikkeavat versiot käytössä, tai sitten kirjoittaja on lainannut niitä ulkomuistista. Useita 

kysymyksiä lähestytään vertailemalla vastakkaisten kantojen edustajia (Amyraldus vas-

taan Hobbes, Musaeus vastaan van der Muelen, Cumberland vastaan Hobbes ja Pufendorf 

vastaan Alberti). Tämän kaltainen erojen korostaminen oli poikkeuksellista tavallisesti eri 

ajattelijoiden samankaltaisuutta painottavissa luonnonoikeusväitöskirjoissa.239  Amyral-

duksen ja Hobbesin sekä Pufendorfin ja Albertin kiistoissa tosin asetutaan ääripäiden vä-

liin, mikä oli tavallisempaa. Erona on, että Amyralduksen ja Hobbesin todetaan molem-

pien olevan väärässä, mutta Pufendorfin tai Albertin ei kummankaan. Syy tähän löytyy 

ajattelijoiden statuksesta Turussa; Hobbes oli yleisesti karsastettu ja Amyraldus kalvinisti. 

Pufendorf ja Alberti taas olivat molemmat luterilaisia, joilla oli omat kannattajansa.  

 

                                                 
237 Linberg 1976, 105. Heikkinen 1971, 50. 
238 Hassel & Nybohm 1741, 39–40. 
239 Lindberg 1976, 3. 
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Myös luonnonoikeuden perustan suhteen asetutaan välimaastoon. Luonnonoikeuden sa-

notaan perustuvan sekä jumalan tahtoon että ihmiseen ja luonnonjärjestykseen. Näin yh-

distellään sekä rationaalisia että voluntaristisia näkemyksiä. Syntiinlankeemuksen vaiku-

tus luonnonoikeuteen on tärkeä teema: se tulee esiin sekä yleismaailmallisuuden että 

muuttumattomuuden yhteydessä. Aiheesta oli ollut kiistaa jo myöhäisantiikista lähtien. 

Uskonto oli se ase, jolla niin Grotiusta, Hobbesia kuin Pufendorfiakin vastaan oli hyökätty. 

Turussa, jossa puhdasoppisella luterilaisuudella oli perinteisesti ollut vahva jalansija, 

kristinuskon ja luonnonoikeuden suhde ja yhteensovittaminen olivat tärkeitä kysymyk-

siä.240 

 

2.4. De vero juris naturalis fundamento  

 

Vuonna 1745 ilmestyneen pro exercitio -väitöskirjan De vero juris naturalis fundamento 

(Luonnonoikeuden todellisesta perustasta) respondenttina toimi Henricus Poppius viipu-

rilaisesta osakunnasta. Hänen veljensä Abrahamus Poppius oli viisi vuotta aiemmin väi-

tellyt Hasselin alaisuudessa luonnollisen teologian todellisesta perustasta (De vero theolo-

giæ naturalis fundamento), joten kysymyksenasettelu on kiertänyt suvussa. Henricuk-

sesta tuli myöhemmin rovasti ja valtiopäiväedustaja. Henricus Poppius on väitöskirjan 

varsinainen kirjoittaja, mikä ilmenee Auctor & Respondens -merkinnästä (tekijä ja res-

pondentti).241 

 

Väitöskirja alkaa lauseella: ”Luonnonoikeus on moraalisesti hyvien ja pahojen toimien 

tiede.”242  Lauseen sisällön käsittämiseksi tulee ymmärtää, missä merkityksessä sanaa 

tiede (scientia) käytetään. Aristoteles – kuten myös Pufendorf – käytti sanaa tiede kah-

della eri tavalla. Ensimmäisessä merkityksessään tiede tarkoittaa varmaa ja selkeää tietoa, 

joka on kaikissa tilanteissa sama, toisessa merkityksessään scientia on yhtä kuin discip-

lina (oppi), eli järjestelmällinen kokoelma tietoa.  Pufendorfin mukaan Jumala loi fyysi-

sen luonnon, joka toimii tiettyjen fysiikan lakien mukaan, jotka voidaan löytää tieteen 

avulla. Samalla tavoin Jumala loi moraalisen luonnon, joka toimii moraalilakien mukai-

sesti. Näin ollen myös moraalia voidaan tutkia tieteellisesti, ja meillä voi olla varmaa 

                                                 
240 Lindberg 1976, 181. 
241 Kotivuori 2005a. Hassel & Poppius. 1740. Hassel & Poppius. 1745. 
242 ” Jus naturae est scientia actionum moraliter bonarum & malarum.” Hassel & Poppius 1745, 1. 
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tietoa luonnonoikeudesta.243  Pufendorf käyttää siis sanaa scientia sen ensimmäisessä 

merkityksessä, jossa sitä käytetään myös De vero juris naturalis fundamentossa, kuten 

tarkempi tarkastelu tulee osoittamaan. 

 

Jumalan olemassaolon todistaminen kuitataan jo tehdyn fysikoteologian toimesta, joten 

sitä pidetään itsestäänselvänä. Jumala on luonut tämän maailman vapaasta tahdostaan, ja 

pitää sitä yllä. Niinpä hänellä on tekijän oikeuden lisäksi, käyttö- ja nautintaoikeus kaik-

kiin asioihin. Tästä seuraa, että kaikki ihmiset ovat jumalaisen hallinnan (dominium) alai-

sia.244 

 

Ihmisen toimet jakautuvat kahteen eri ryhmään: luonnollisiin eli välttämättömiin, jotka 

riippuvat ihmisen sielun ominaisuuksista, ja vapaisiin, jotka kumpuavat älystä, tahdosta 

ja sielun vapaudesta. Luonnolliset toimet eivät siis ole ihmisen vapaan tahdon tuotteita, 

mutta niitä pitää arvioida sellaisina. Selitystä sille, miksi ne arvioidaan vapaiksi, vaikka 

ne eivät sellaisia ole, ei anneta, mutta syynä lienee halu pitää ihminen oikeudellisesti vas-

tuullisena kaikista teoistaan. Koska ihminen on Jumalan määräysvallan alainen, hänen 

tulee rajoittaa myös vapaita toimiaan siten, että ne ovat Jumalan tahdon mukaisia. Juma-

lallisen tahdon mukaiset toimet ovat oikeita, vastaiset taas vääriä.245 Tässä siis otetaan 

voluntaristinen kanta – teon moraalisuus syntyy Jumalan tahdon seurauksena. 

 

Luonnollinen laki on luomakunnassa ilmenevä Jumalan tahto. Koska ihmisellä on velvol-

lisuus noudattaa Jumalan tahtoa, on velvollisuus luonnollisen lain noudattamiseen sitova. 

Luonnollisen lain noudattaminen on ihmisluonnon mukaista, hyödyllistä, hyvää ja kun-

niakasta. Ihmisluonnon mukainen toiminta täydellistää ihmistä, ja se mikä täydellistää 

ihmistä on moraalisesti hyvää. Se, mikä on ihmisluonnon mukaista tai vastaista, on ase-

tettu silloin, kun ihmisen olemus sekä ne asiat, jotka vaikuttavat moraalisiin toimiin, luo-

tiin: eli ilmeisesti silloin, kun Jumala loi maailman.246 Tämän päättelyketjun kautta on 

ihmisluonnosta peräisin oleva luonnollinen laki saatu velvoittavaksi ja yhdenmukaiseksi 

Jumalan tahdon kanssa. 

 

                                                 
243 Saastamoinen 1995, 54–56. Haakonssen 1996, 38. 
244 Dominiumia käytettiin roomalaisessa oikeudessa kuvaamaan täydellistä omistusoikeutta johonkin. 

Tuck 2002, 11, 15. Hassel & Poppius 1745, 1–3. 
245 Hassel & Poppius 1745, 3–4. 
246 Hassel & Poppius 1745, 4–6. 
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Yllä esitetyn kanssa vaikuttaisi kuitenkin olevan ristiriidassa ontologian periaatteilla pe-

rusteltu toteamus: ”- - moraalisesti hyvät ja pahat toimet ovat myös välttämättä sellaisia. 

Ne nimittäin pyrkivät itsessään ihmisen täydellisyyteen tai epätäydellisyyteen.”247 Mutta 

kun muistetaan, että Jumala on asettanut asioiden olemukset, samaan tapaan kuin luon-

nosta haettava oikeus on jumalaista, voidaan asioiden olemuksien sanoa myös olevan it-

sessään – ilman ihmistä – hyviä tai pahoja. Ne siis pyrkivät ihmisen täydellisyyteen tai 

epätäydellisyyteen siksi, että Jumala on luonut ne sellaisiksi. Tämä ei ole varsinaisesti 

ristiriidassa Pufendorfin kannan kanssa moraalisuudesta amoraaliseen maailmaan asetet-

tuna, jossa tekojen arvo riippuu ainoastaan niiden suhteesta Jumalan tahtoon, mutta ei 

hylkää myöskään skolastikkojen ja Grotiuksen ideaa asioista hyvinä tai pahoina itses-

sään.248   

 

Psykologia osoittaa, että sielulla on luonnollinen taipumus tavoitella itselleen hyvää ja 

torjua itselleen pahaa. Nämä seikat – Jumalan säätämät asioiden olemus ja sielun luonto 

– asettavat hyvän suorittamisen ja pahan välttämisen sitoumuksen.249 

 

Termiä ”psykologia” käytetään tässä yhteydessä sen alkuperäisessä merkityksessä. Psy-

kologia oli ennen 1800-lukua sielun ominaisuuksien tutkimista, ja tiiviissä yhteydessä 

fysiologian kanssa. Turun kuninkaallisessa akatemiassa psykologiaa käsiteltiin harvak-

seltaan. Psykologian ja luonnonoikeuden yhdistäminen ei kuitenkaan ollut ainutkertainen 

tapahtuma. Logiikan ja metafysiikan professori Carl Mesterton piti empiirisen psykolo-

gian käyttöä luonnonoikeusopin erottamattomana osana.250 

 

”Sitoumus on yleensä yhdistelmä liikuttavan järjen kunniallisen tekemisen ja häpeällisen 

välttämisen kanssa.”251 Toisin sanoen sitoumus on se tekojen taustamotiivi, joka sitoo ih-

mistä sen perusteella, että sitoumuksen laiminlyönti on väärin. Laki taas on sääntö, joka 

                                                 
247 ”- - actiones moraliter bonæ & malaæ etiam necessario tales sunt. Per se namqve ad perfectionem vel 

imperfectionem hominis tendunt.” Hassel & Poppius 1745, 6. 
248 Haakonssen 1996, 67. Lindberg 1967, Grotius 1913, 4. 
249 Hassel & Poppius 1745, 7. 
250 Aho 1989, 20. Aho 1993, 9. Mesterton & Aspman 1751, 3. 
251 “Obligatio in genere est conjunctio rationis moventis cum honesto faciendo & turpi vitando.” Hassel 

& Poppius 1745, 7. 
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asettaa sitoumuksia, ja rajoittaa suoritettavia ja sivuutettavia toimia, jotta ihminen edis-

täisi täydellisyyttänsä. Sekä laki että sitoumus kumpuavat ihmisen ja asioiden luon-

nosta.252 

 

Ihmisellä on siis eväät täydellistymiseensä jo omassa itsessään. Tästä huolimatta hän tar-

vitsee usein elämänsä varrella muiden apua. Esimerkkeinä annetaan vauvat ja vanhukset, 

jotka tarvitsevat apua selvitäkseen ja menestyäkseen. Näiden esimerkkien pohjalta pää-

tellään, että kaikkien ihmisten menestys (salus) ja onnellisuus ovat riippuvaisia muista 

ihmisistä. Niinpä ihmisellä on velvollisuus edistää muiden täydellisyyttä. Heikkoudesta 

johtuva avuntarve oli myös Pufendorfilla yksi ihmisen perusominaisuuksia ja yhteisölli-

syyden syy.253 

Kirjoittaja esittää, että jopa ateistien on pakko tunnustaa sen sitoumuksen olemassaolo, 

joka kumpuaa moraalisesti hyvien ja pahojen toimien suhteesta ihmisen olemukseen, ja 

joka käskee tavoittelemaan tunnusomaista täydellisyyttä. Sillä vaikka ei uskoisikaan Ju-

malaan ihmisen luonnon ja olemuksen asettajana, ei voi kiistää niistä vedettyjä johtopää-

töksiä.254 Näin ilmaistaan epäsuorasti, että luonnonoikeus voi toimia myös ilman Juma-

laa, koska sitoumus syntyy ihmisen ja toimien suhteesta, eikä ihmisen ja Jumalan suh-

teesta. On mielenkiintoista, että jumalattomien ymmärrys luonnonoikeudesta esitetään 

negaation kautta. Sen sijaan, että sanotaan ”ateistien on pakko hyväksyä luonnonoikeus”, 

olisi voitu vain sanoa myös ateistien hyväksyvän luonnonoikeuden.  

Taustalla on 1700-luvulla yltynyt ateismin vastustus, sekä puhdasoppisten luterilaisten 

näkemys siitä, että pakanat eivät voi täydellisesti ymmärtää luonnonoikeutta. Tämä De 

vero fundamento juris naturaliksessa esitetty väite on sopusoinnussa samana vuonna jul-

kaistun Theses miscellaneæ -väitöksessä esitetyn teesin kanssa, jonka mukaan tarkkaa-

vainen luonnollisten asioiden harkinta on tehokkain lääke ateismia ja harhaoppia vastaan. 

Näkemys luonnosta kristillisen opin varmistajana oli yksi tuohon aikaan suositun fysiko-

teologian kulmakiviä.255 Lisäksi väittelyssä oli aina eduksi, jos sai itsensä vaikuttamaan 

kristillisyyden puolustajalta ja vastapuolen harhaoppiselta. Koska ihmisten ja asioiden 

                                                 
252 Hassel & Poppius 1745, 7–8.  
253 Salus eli menestys oli Pufendorfille tärkeä termi. Jumala toivoo ihmiskunnan menestystä. Yksittäisten 

ihmisten menestys muodostaa koko ihmiskunnan menestyksen. Saastamoinen 1995, 63–64, 86, 88.  

Hassel & Poppius 1745, 8–9. 
254 Hassel & Poppius 1745, 9–10. 
255 Lindberg 1976, 45, 94. Hassel & Carling Henr. 1745, 5 teesi XIII. Klinge 1987c, 669. 
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olemuksesta voidaan saavuttaa kiistatonta tietoa, on luonnonoikeus tiede sanan varsinai-

sessa merkityksessä. 

Koska viisaan teoilla on aina jokin päämäärä, niinpä myös Jumalalla, joka on kaikista 

viisain, on täytynyt olla jokin päämäärä maailmaa luodessaan. Teon päämäärä ei voi olla 

teossa itsessään, joten syy maailman luomiseen ei voi sisältyä maailmaan itseensä. Näin 

ollen ihmisten onnellisuus tai taivaspaikan varmistaminen eivät voi olla maailman luomi-

sen päämääriä, koska ne ovat maailman sisäisiä ilmiöitä. Jumala täydellisenä olentona ei 

varsinaisesti tarvitse mitään, joten jäljelle jää, että Jumala on luonut maailman ilmentä-

mään täydellisyyttään. Hyvät teot sinällään eivät edistä Jumalan täydellisyyttä. Ne ovat 

jumalallisien attribuuttien mukaisia vain, jos niiden motiivina on jumalallisien täydelli-

syyksien toteuttaminen. Nämä motiivit syntyvät ihmisessä rangaistuksen pelon tai pal-

kinnon toivon johdosta. Niinpä jumalallisen tahdon asettama ensimmäinen luonnollinen 

laki, eli oikein tekemisen sääntö, joka rajoittaa ihmisten toimia, on: ”Ilmennä jumalallisia 

Täydellisyyksiä”.256 Käyttämällä monikkomuotoa jumalallisia yksikön sijaan, halutaan 

luultavasti muistuttaa siitä, että Jumala on täydellinen useammalla tavalla, ja siten ihmi-

senkin tulee kehittää kaikkia ominaisuuksiaan kohti täydellisyyttä. 

Vaikka ihmisten onnellisuus ei ollutkaan Jumalan päämäärä, on jumalallisen tahdon tai-

pumus tuoda kaikkeen hyvää. Koska Jumala toivoo ihmisen parasta, on hän luonut ihmi-

sen luonnon sellaiseksi, että sen tunnusomaisten piirteiden noudattaminen on ihmiselle 

eduksi. Toinen luonnollinen laki on siten: ”Edistä tunnusomaista täydellisyyttä.”257  

Kuten jo aiemmin tuli ilmi, tarvitsee ihminen muiden apua täydellistyäkseen. Ihminen 

velvoitetaan auttamaan muita, jotta saisi myös itse apua. Väitteen tukemiseksi todetaan, 

että olisi ristiriitaista, jollei Jumala tahtoisi meidän auttavan muita. Se, että Jumala halu-

aisi ristiriitaisuutta, olisi järjetöntä, joten muiden auttaminen on Jumalan tahdon mu-

kaista. Kolmas luonnollinen laki on näin ollen: ”edistä muiden täydellisyyttä”.258 

Muiden täydellisyyden edistämistä ei kuitenkaan pidä tehdä oman täydellisyyden kustan-

nuksella. Muilta voi vaatia vain sellaista, mitä hekin voisivat vaatia minulta. Tämä vastaa 

                                                 
256 “Manifesta Perfectiones divinas” Hassel & Poppius 1745, 10–12, 15. 
257 “Promove perfectionem propriam.” Hassel & Poppius 1745, 12–13. 
258 “promove perfectionem aliorum.” Hassel & Poppius 1745, 13. 
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Cumberlandin ohjetta koko järjestelmän edistämisestä unohtamatta omaa onnellisuut-

taan.259 Näin kirjoittaja on päätynyt lopputulokseen, jossa luonnonlait vastaavat Pufen-

dorfin jakoa velvollisuuksiin Jumalaa, itseä ja muita kohtaan. 

Teon hyvyyttä mitataan sen mukaan, kuinka yhdenmukainen se on jumalallisen tahdon 

kanssa. Mitä lähempänä teko on Jumalan tahtoa, sen moraalisempi se on. Kaikkein par-

haimpia tekoja ovat ne, jotka toteuttavat kaikki kolme luonnollisen lain käskyä. Luon-

nonlakien listaaminen oli tyypillinen tapa käsitellä moraalifilosofiaa.260 

De vero juris naturalis fundamentossa ei muista väitöskirjoista poiketen vedota kehen-

kään tiettyyn auktoriin. Ilmiselvinä pidetyt näkemykset pyritään saattamaan epäilyn ul-

kopuolelle asettamalla kokonaisen oppiaineen (fysikoteologia, ontologia, psykologia) 

painoarvo niiden tueksi. Näistä tosiseikoista johdetaan kaikki muut väitteet alenevassa 

polvessa. Toistoa on paljon, mikä johtaa siihen, että pääkohdat tulevat kyllä selkeästi 

esille, mutta käsittely jää suppeaksi ja perustelut puuttumaan. Se perusta, jolle koko luon-

nonoikeuden teoriapohja rakennetaan, on ihmisten ja asioiden olemus, eli tässä maail-

massa olevat ilmiöt. Pufendorfin ehdottama korruptoituneesta luonnosta johdettu sosiaa-

lisuus ei käy, koska kirjoittaja ei, Schefferuksen mallin mukaisesti, halua tehdä valintaa 

syntiinlankeemusta edeltävän puhtaan ja syntiinlankeemuksen jälkeisen korruptoituneen 

luonnon välillä. 261  Tunnusomaisuuden painottaminen johtuu juuri tästä tavasta tarkoittaa 

ihmisluonnolla sitä abstraktia ihmisen ideaa, joka Jumalalla oli mielessään asettaessaan 

luonnonlakeja.  

Mielenkiintoista De vero juris naturalis fundamentossa on siinä esitettyjen näkemysten 

yhtymäkohdat Christian August Crusiuksen oppeihin.262 Väitöskirjassa Jumalan todetaan 

luoneen maailman ilmentääkseen täydellisyyttään. Crusius kertoo vapaalla tahdolla va-

rustettujen olentojen aikaansaannin olevan maailman luomisen syy, ja tämä syy johtuu 

Jumalan halusta luoda täydellisyyttä. Väitöskirjan kolme luonnonlakia ovat: ilmennä ju-

malallisia täydellisyyksiä, edistä tunnusomaista täydellisyyttä ja edistä muiden täydelli-

syyttä. Crusiuksen kolme perushalua ovat: halu tunnistaa jumalallinen moraalilaki, halu 

kasvattaa omaa soveliasta täydellisyyttämme ja halu liittoon sen kanssa, mistä löydämme 

                                                 
259 Hassel & Poppius 1745, 13–14. Patoluoto 1990, 189. 
260 Hassel & Poppius 1745, 15–16. Korkman 1998, 246. 
261 Lindberg 1976, 96. 
262 Christian August Crusius (1715–1775) oli luterilainen teologian professori, joka kannatti 

voluntaristista luonnonoikeutta. Schneewind 1998, 440. 
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täydellisyyttä, joka johtaa muiden auttamiseen. Molemmat puhuvat Jumalan täydellisyyk-

sistä monikossa. Crusius julkaisi etiikkaa käsittelevän kirjansa Anweisung vernunftig zu 

Leben  (Ohje järkevään elämiseen)1744, joten vaikutteet ovat olleet tuoreita.263 

Olemukset riippuvat Jumalan harkinnasta, ja ovat Jumalan määrittämiä, joten luonnonoi-

keuden todellinen perusta – jonka selvittäminen oli väitöskirjan päämäärä – on Jumalan 

tahto. Näin rationalistinen käsitys luonnonoikeudesta tämän maailman ilmiöiden olemuk-

siin perustuvana, saadaan käännettyä voluntaristiseksi Jumalan tahdonilmaisuksi. Luon-

nonoikeuden perustan hakeminen maailman luonnin syystä asti on tavallista perusteelli-

sempi pohja. 

 

2.5. An testamenta sint juris naturalis?  

 

Vuonna 1750 Magnus Pontinin puolustamana julkaistiin pro gradu An testamenta sint 

juris naturalis? (Ovatko testamentit luonnonoikeutta?). Väitöskirja aloitetaan testamentin 

märittelyllä. Testamentti on lykättävissä oleva lupaus, jolla lahjoitetaan oikeus omaisuu-

teen tai sen osaan kuoleman jälkeen perittäväksi. Merkityksellistä ei ole, tehdäänkö tes-

tamentti suullisesti vai kirjallisesti, kunhan vain testamentin tekijän tahdosta on varmuus. 

Tämän jälkeen ei sitten määritellä enää mitään: oikeuden, oikeuden siirron, lupaamisen 

ja lahjoittamisen ilmoitetaan olevan niin selviä, etteivät niiden määritelmät voi olla ke-

nellekään vähänkään moraalioppiin perehtyneelle epäselviä.264 

 

Sitä, että luonnonoikeus ei velvoita testamentin tekoon, pidetään selvänä. Se, kuuluuko 

tehdyn testamentin voimassa pitäminen luonnonoikeuteen, on monimutkaisempi kysy-

mys. Kirjoittajan mukaan Samuel Pufendorf, Christian Thomasius ja Cocceji265 vastaavat 

tähän kysymykseen kieltävästi. Sen sijaan Hugo Grotius, Johann Franz Buddeus ja Boeh-

merus uskovat testamenttien voimassapidon kuuluvan luonnonoikeuteen, minkä kannan 

myös kirjoittaja ottaa. 1700-luvun akateemisen ajattelun auktoriteettiuskoisuudesta ker-

too kirjoittajan esittämä anteeksipyyntö siitä, että uskaltautuu esittämään oman mielipi-

teensä asiasta.266  

                                                 
263 Schneewind 1998, 447, 448, 452, 453, 455. 
264 Hassel & Pontin 1750, 1–2. 
265 Coccejista ei sanota, onko kyseessä isä Henrik vai hänen poikansa Samuel, jotka molemmat kirjoittivat 

luonnonoikeudesta. Todennäköisesti kyseessä on Henrik Cocceji, joka mainitaan väitöskirjassa 

myöhemmin. Molemmat olivat Pufendorfin kannattajia. Haakonssen 1996, 47. 
266 Hassel & Pontin 1750, 2. 
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”Voimassapidolla” tarkoitetaan tässä testamentin pätevyyden säilymistä vielä testament-

taajan kuoleman jälkeenkin. Testamentti, jota ei tarvitse noudattaa testamenttaajan me-

nehdyttyä, on arvoton. Jos testamentit eivät kuulu luonnonoikeuteen, eivät ne saisi kuulua 

valtiolliseenkaan oikeuteen. Siten kysymyksenalaisena on koko testamenttauksen idea. 

 

Grotiuksen mukaan testamentin käytäntö ja erityismuodot ovat valtiollisesta laista, mutta 

sen olemus on peräisin luonnonoikeudesta. Hän pitää perinnön vastaanottamista oikeu-

tena, jota pitää kunnioittaa.267 Yleisemminkin Grotius kannattaa sopimusten voimassa pi-

toa, ja testamentti on sopimus. 

 

Mutta mitä väitöskirjassa oikein tarkoitetaan, kun sanotaan Pufendorfin, Thomasiuksen 

ja Coccejin väittävän, ettei testamenttien voimassapito kuulu luonnonoikeuteen? Pufen-

dorfin kannat testamentteihin on haettu De jure naturæ et gentiumista. Siinä Pufendorf 

suhtautuu epäilevästi testamenttien luonnonoikeudellisuuteen. Testamentit ovat yleisesti 

ihmisten joukossa hyväksyttyjä. Tämä täyttää Grotiuksen luonnonlain a posteriori-todis-

tuksen, mutta Pufendorfille se ei riitä. Positiivinen oikeus on muokannut testamenteista 

erilaisia kuin muista oikeuden siirroista. Tavallisesti sopimusosapuolet tapaavat, ja sopi-

vat yhdessä oikeuden siirrosta, johon tarvitaan molempien hyväksyntä. Tämän jälkeen 

sopimus astuu voimaan, ja on sitova. Testamentti sen sijaan on yksipuolinen päätös, jota 

voidaan muuttaa niin kauan kuin testamenttaaja elää, eikä perillinen välttämättä edes tiedä 

olevansa sopimusosapuoli. Näihin eroihin ei Pufendorf löydä järjellistä selitystä, eikä si-

ten voi varauksetta sisällyttää testamentteja luonnonoikeuteen. De officio hominis et ci-

viksessä hän kuitenkin loiventaa kantaansa, ja toteaa, että kuolleen omaisuuden siirtymi-

nen hänen läheisilleen on sekä yleisien tapojen, luonnon että järjen mukaista. Lisäksi hän 

suosittelee kirjallista testamenttia suullisen sijaan. Ainoa rajoitus on, että valtioiden tulisi 

säädellä testamenttien muotoa.268 

 

 Christian Thomasius toteaa, ettei luonnonoikeus käske tai kiellä testamenttien tekemistä. 

Niiden pohja ei ole luonnon- tai kansojen oikeudessa, vaan roomalaisessa oikeudessa, 

                                                 
267 Grotius 1913,172–173, 290. 
268 Pufendorf 1672, 537, 540. Pufendorf 1735, 207–211. 
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joten ne eivät kuulu luonnonoikeuteen.269 Henrik Cocceji pitää testamentteja luonnonoi-

keuden sijaan positiiviseen oikeuteen kuuluvina. Perusteena on se, että luonnonoikeuden 

mukainen järjestely vaatii molempien osapuolten suostumusta, kun testamentti perustuu 

vain testamenttaajan tahtoon. Perillinen ei voi saada perintöä elävältä testamenttaajalta, 

koska testamentti tulee voimaan vasta kuoleman jälkeen. Perillinen ei kuitenkaan myös-

kään voi saada perintöä kuolleelta, sillä kuolleista ei ole tavaraa jakelemaan. Testamentti 

ei siis voi siirtää oikeutta.270 

 

Väitöskirjassa testamenttien luonnonoikeudellisuutta perustellaan sillä, että ne toimivat, 

kuten mitkä tahansa lupaukset. Ainoa ero muihin vastaaviin tapauksiin on, että lahjoitus 

annetaan vasta testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Lupauksen pätevyyttä ei vähennä 

se, toteutetaanko se kuukauden, vuoden vai kuoleman jälkeen. Testamentin voi perua, 

niin kauan kuin testamenttaaja on hengissä, mutta niinhän monet muutkin sopimukset 

voidaan perua. Lahjoituksissa on yleensäkin kaksi osaa: lupaus ja vastaanottaminen. Näi-

den osien ei tarvitse tapahtua samaan aikaan. Lupaus on yhtä pätevä, oli lupaaja vastaan-

ottohetkellä elossa tai kuollut. Mikäli testamentin saaja ei halua ottaa testamenttia vastaan, 

raukeaa tilanne samaan tilaan, jossa oltiin ennen testamentin tekoa.271  

 

Väite testamenttien pätemättömyydestä sillä perusteella, että vainaja ei pysty siirtämään 

omistusoikeutta, ei päde, koska testamentti tehdään elävänä. Myöskään se, ettei perillinen 

tiedä olevansa testamentissa, ei haittaa, sillä ihmisiä voivat koskea myös oikeudet, joita 

he eivät tunne. Kuolleella ei ole tahtoa tai oikeutta mihinkään, mutta testamentin toteutus 

perustuu sopimukseen, eikä tahtoon tai oikeuteen, joten testamenttaajan aie jää tavallaan 

elämään testamentin kautta.272  Näin on kumottu niin Pufendorfin, Thomasiuksen kuin 

Coccejinkin vastaväitteet.  

 

Testamenttien kuuluminen luonnonoikeuteen oli Hasselin väitöskirjoissa toistuva teema. 

Hän oli jo seitsemäntoista vuotta aiemmin käyttänyt samoja argumentteja testamenttien 

luonnonoikeudellisuuden puolesta ja Pufendorfin De jure naturæ et gentiumissa esittämiä 

väitteitä vastaan käsitellessään Augustuksen vallanperimystä Julius Caesarilta.273 

                                                 
269 Thomasius & Bessel 1705, 5, 47. 
270 Cocceji 1722, 385–387. 
271 Hassel & Pontin 1750, 2–5. 
272 Hassel & Pontin 1750, 5–8. 
273 Hassel & Munselius 1733, 24–27. 
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Testamenttien luonnonoikeudellisuudesta todistaa myös se, että lähes kaikki kansat ovat 

käyttäneet niitä. Tacitus tosin väittää Germania-kirjassaan, ettei germaaneilla olisi testa-

mentteja, mutta tähän suhtaudutaan epäillen. Testamenttien yleinen käyttö johtuu niiden 

hyödyllisyydestä niin kirkolle, valtiolle kuin ylipäänsäkin. Testamentteihin yhdistyvät 

usein erilaiset petokset, mutta ne ovat positiivisen oikeuden murhe. Lainsäätäjien tulee 

rajoittaa testamenttien tekemistä niin, ettei niitä käytetä väärin. Hobbesin tapaan valtion 

siis nähdään voivan rajoittaa luonnonoikeutta, muttei muuttavan sitä.274 

 

Väitöskirjassa esitetään, että uskonnollisille yhdyskunnille suunnatut testamentit ovat pä-

teviä silloin, kun yhdyskunnat käyttävät ne uskonnon ja hurskauden edistämiseen tai köy-

hien auttamiseen. Sen sijaan paavinuskoiset haluavat vain rikastua, ja sen vuoksi he pe-

lottelevat ihmisiä kiirastulen kauhuilla kiristääkseen heiltä rahaa testamenttien välityk-

sellä.275 Näin paavinuskoisille on kertynyt valtava maa- ja muu omaisuus. Nämä testa-

mentit ovat pätemättömiä useastakin syystä. Kiirastulta ei ole olemassa, joten testamentti 

on syntynyt huijauksen tuloksena. Testamentti on syntynyt pakottavien olosuhteiden alai-

sena, ja tuollainen testamentti on sekä laatijalleen että valtiolle haitallinen. Seurakuntien 

pitäisi näyttää muille mallia, eikä loisia uskovaisten rahoilla. Koska luonnonoikeuden 

päämääränä on ihmissuvun menestys, eivät tuollaiset testamentit kuulu luonnonoikeu-

teen.276 

 

Uskonnon poliittinen käyttö oli yleisesti väitöskirjojen vakioaiheita vapaudenajalla. Ka-

tolista kirkkoa vastaan hyökätään kuitenkin tavallisesti koukeroista kielenkäyttöä harjoit-

taville väitöskirjoille epätyypillisen suorasukaiseen tapaan. Rivien välistä annetaan ym-

märtää, että katolisuus on jäänne menneisyydestä, joka tulee väistymään protestanttisuu-

den tieltä. Hasselin johdolla oli aiemmin julkaistu kokonainen väitöskirja, De injuriis 

regni papistici (Paavillisen vallan vääryyksistä), joka oli omistettu katolisen kirkon hauk-

kumiselle. De attributis legis naturaliksen ensimmäisessä osassa osansa kritiikistä olivat 

saaneet myös kalvinistit. Lisäksi teesiväitöskirjoissa oli todettu että: "Paavinusko torju-

                                                 
274 Hassel & Pontin 1750, 8–10. Tacitus 1869, 12. Hobbes 1999, 233. 
275 Hasselin väitöskirjoissa käytetään roomalaiskatolilaisuudesta nimitystä papismus, paavilaisuus, mikä 

on jokseenkin pejoratiivinen ilmaus. 
276 Hassel & Pontin 1750, 10–12. 
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taan parhaiten Historian kautta", ja nimitetty paaveja "luostaribarbaareiksi". Näiden esi-

merkkien perusteella asetan kyseenalaiseksi Juha Mannisen väitteen Hasselin uskonnol-

lisesta suvaitsevaisuudesta ainakin katolilaisuuden suhteen. Katolilaisuus oli luterilai-

sessa Turussa suosittu parjauksen kohde. Sitä harjoittivat myös Scarin ja Porthan omissa 

väitöskirjoissaan.277 

 

Hallitsijalla on sama oikeus testamentata omaisuuttaan kuin muillakin. Tähän omaisuu-

teen eivät kuitenkaan kuulu julkiset varat ja kansa, vaikka niitäkin on testamentteihin si-

sällytetty. Koska hallitusvalta tulee kansalta, ei hallitsija saa toimia kansan tai valtion etu-

jen vastaisesti. Kansa ja sen omaisuus eivät kuulu hallitsijan vallan piiriin, joten hänen ei 

pidä testamentata niitä. Tämä koskee kaikkia monarkian muotoja. Sillä ei edes absoluut-

tisessa monarkiassa alamainen ole orjan asemassa kuninkaaseen nähden. Poikkeusta eivät 

tee edes kuninkaan valtaamat alueet, sillä ne on hankittu väestön verellä ja valtion kus-

tannuksella käydyllä sodalla. Se mitä hallitsija ei vain saa, vaan myös pitää testamentis-

saan tehdä, on ilmoittaa seuraajansa selkeästi (mikäli kyseessä ei ole vaalikuninkuus). 

Näin vältetään veriset perimysriidat, jotka uhkaavat yhteiskuntarauhaa.278 

 

Kansa hallintovallan lähteenä oli Grotiuksen ajattelun vastainen idea. Hänen mukaansa 

suurin osa valtion toiminnasta on ainoastaan hallitsijan etuja varten, ja kansan on se vain 

kestettävä. Vapaudenajan henkeen yhteiskunnan pohjautuminen kansan tahtoon sopi sen 

sijaan oivallisesti.279  

 

Testamenttien kuuluminen luonnonoikeuteen oli sen verran kiperä kysymys, että Johan 

Bilmarkin presidiolla julkaistiin myöhemmin väitöskirja samasta aiheesta, jossa päädy-

tään eri reittiä samaan lopputulokseen, eli testamentit ovat kuin ovatkin osa luonnonoi-

keutta. Sen sijaan Hasselin oppilas, juridiikan professori Matthias Calonius, totesi testa-

menttien olevan luonnonoikeuteen kuulumattomia, koska testamentilla testamenttaaja 

                                                 
277 "Papismo optime refutatur per historiam."Hassel & Lemquist 1745, 6, teesi XXVII. "barbarici 

monachalis" Hassel & Carling Hermannus 1745, 7, teesi XIX. Manninen 2000, 70. Lindberg 1976, 86. 

Hassel & Tolsdorf 1734. Hassel & Nybohm 1740, 2. Kinnari 139–140. 
278 Hassel & Pontin 1750, 12–14. 
279 Schneewind 1998, 81. Pietarinen 2012, 10. 



80 

 

siirtää tahtomisensa ajankohtaan, jolloin hän ei voi enää tahtoa mitään. Hän piti testa-

menttia Ruotsin lainsäädännössä katolisen kirkon vaikutteena, jota ei olisi pitänyt ottaa 

käyttöön, koska testamentit aiheuttavat perintöriitoja ja petoksia.280 

 

An testamenta sint juris naturalis? eroaa monin tavoin muista Hasselin luonnonoikeus-

väitöskirjoista. Yleisluontoisen filosofisen pohdiskelun sijaan, tarkastelun kohteena on 

yksittäisen yhteiskunnallisen käytännön, testamenttien, yhteensopivuus luonnonoikeuden 

kanssa. Uskonnollinen oikeaoppisuus tulee kuitattua katolisuuden arvostelemisella, mutta 

uskontoa tarkastellaan teologin silmien sijaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kuvaa-

vaa on, ettei Jumalaa muista väitöskirjoista poiketen mainita laisinkaan.  

 

2.6. De natura et constitutione philosophiæ practicæ 

 

2.6.1. Ensimmäinen osa 

De natura et constitutione philosophiæ practicæ on kahdesta väitöskirjasta koostuva työ, 

joista ensimmäinen on pro exercitio vuodelta 1753, ja jälkimmäinen pro gradu vuodelta 

1754. Respondentti Gabriel Krogius oli aiemmin käsitellyn teesiväitöskirjan respondentin 

Paul Krogiuksen veli.281 Ensimmäisen väitöskirjan alkuosassa käsitellään ihmisen muo-

dostumista ruumiista ja sielusta. Kummallakin on omat tehtävänsä, joita ne ovat jalostu-

neet tekemään. Sielun eri toimintoja luetellaan lukuisia. Niistä luonnonoikeudelle merki-

tyksellisimpiä ovat luonnolliset kiihokkeet (instinctus naturales), joita ovat muun muassa 

itsen rakastamisen, onnellisuuden tavoittelun, itsemme ja ruumiinosiemme puolustami-

sen, syömisen, juomisen, himon ja uteliaisuuden kiihokkeet. Mitään sellaista velvolli-

suutta ei anneta, jolla ei olisi vastinetta luonnollisissa kiihokkeissa. Kiihokkeet ja tunteet 

ovat ihmiselle hyödyksi, koska ne edistävät itsesäilytystä, onnellisuutta ja vaikeuksien 

voittamista. Nämä luonnollisten kiihokkeiden tavoitteet saavutetaan käyttämällä jär-

keä.282 

 

Kirjoittaja ammentaa luonnonoikeuden alkulähteiltä ottamalla ihmisen luontaiset vaistot 

velvollisuuksien perustaksi. Ilmaisu ”velvollisuuksien antaminen” viittaa siihen, että on 

                                                 
280 Bilmark & Slottman 1785, passim. Klami 1982, 113–115. 
281 Kotivuori 2005b. 
282 Hassel & Krogius 1753, 1–3. 
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joku, joka antaa velvollisuudet; ne eivät vain synny itsestään. Tämä antaja on tietysti Ju-

mala, kuten väitöskirjassa myöhemmin tulee ilmi. Hobbesin ja Pufendorfin vastaisesti 

kiihokkeet ja tunteet edistävät onnellisuutta, kun heille ne olivat yhteisöllisyyden vaaran-

tajia.283 

 

Sielun toiminnot ovat psykologian lakien alaisia, samoin kuin ruumiin toiminnot ovat 

mekaniikan alaisia. Tiedolliset kyvyt kuuluvat logiikkaan, halut moraalifilosofiaan. Kun 

nämä kaikki yhdistetään, tullaan siihen tulokseen, että ihmisen toiminta on mekaanis-

loogis-moraalista. Ihmisen tavoitteena taasen on moraalisten lakien mukaan toimimi-

nen.284 

 

Ihmisen toimia on kahdenlaisia: vapaita ja luonnollisia. Teemme vapaita toimia vapaasta 

tahdostamme, luonnollisia, eli tarpeellisia, siksi, koska olemuksemme ja luontomme niin 

määrää. Moraali on sitä, kun vapaat toimet sovitetaan säädettyyn järkeen. Hyvää on se, 

mikä täydellistää meitä, ja pahaa se, mikä epätäydellistää. Asioilla on tietty olemus ja 

luonto, jotka ovat tietyssä suhteessa tavoitteisiimme. Koska täydellisyys ja asioiden ole-

mukset ovat vakioita, niiden suhdetta tarkastelemalla voidaan saavuttaa objektiivisia kä-

sityksiä moraalista. Moraalin perusta ei ole tästä huolimatta riippuvainen ainoastaan siitä, 

miten asiat ovat, vaan myös Jumalan tahdosta. Jumala on asettanut luonnon tietynlaiseksi 

ja haluaa meidän toimivan moraalisesti.285  

 

Laki on sääntö, jonka mukaan meitä velvoitetaan säätelemään vapaita toimiamme. Laissa 

on kaksi osaa. Ensimmäinen on sääntö, joka kertoo, mitä tehdä tai olla tekemättä. Toinen 

on sitoumus, joka tuottaa moraalisen perusteen lain noudattamiseen. Palkinnot ja rangais-

tukset antavat motiivin sitoumuksen noudattamiseen. Rangaistuksen uhka on se, mikä 

erottaa lain neuvosta.286 Kirjoittaja jakaa Pufendorfin tapaan lain kahteen osaan, mutta 

moraalin määrittelyssä on eroja. Kirjoittaja esittää, ettei moraali ole muuta, kuin toimin-

nan sovittamista lakien mukaiseksi. Sen sijaan Pufendorfin mukaan pelkkä lainkuuliai-

suus ei ole moraalista; lakia tulee totella, siksi koska Jumala niin käskee. Toinen eroavai-

                                                 
283 Hobbes 1999, 157. Saastamoinen 1995, 73, 148–149. 
284 Hassel & Krogius 1753, 3–4. 
285 Hassel & Krogius 1753, 6–9. 
286 Hassel & Krogius 1753, 9–10. 
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suus Pufendorfiin verrattuna on se, että asioiden hyvyys tai huonous haetaan niiden suh-

teesta täydellistymiseen. Tämä on Pufendorfin näkökannasta käsin kahdella tapaa virheel-

listä: asiat eivät itsessään ole hyviä tai pahoja, ja mikä tärkeämpää, kaikki moraaliarvot 

riippuvat Jumalan tahdosta, eivät täydellistymisestä, jota Jumala toki haluaa. 287  

 

Sitoumus jakaantuu edelleen kahteen osaan: luonnolliseen ja positiiviseen. Luonnollinen 

sitoumus perustuu luontoon, ja se on objektiivisen moraalin perusta. Positiivinen sitou-

mus taas riippuu ylemmän harkinnasta. Mikäli hallitsija on oikeudenmukainen, toteutuu 

luonnollinen sitoumus positiivisen sitoumuksen kautta. Velvoittavuuden lähteen perus-

teella lait jaetaan jumalallisiin ja inhimillisiin. Jumalalliset jakautuvat edelleen ilmoitet-

tuihin, jotka ovat tulleet ihmisten tietoon Jumalan kertomina, ja luonnollisiin, eli luon-

nonlakeihin, jotka ovat luonnossa ilmenevää Jumalan tahtoa. Ilmoitetut lait ovat teologien 

alaa.288 Lait on siis jaettu Akvinolaisen nelijaon tapaan. 

 

Syy, miksi Jumala on asettanut luonnonoikeuden, on se, että ihmiset käyttäisivät älyään 

ja vapaata tahtoaan löytääkseen toimien hyvyyden ja pahuuden niiden suhteesta asioiden 

luontoon, sekä velvoittaakseen meitä muodostamaan vapaat toimemme luonnonoikeuden 

mukaisiksi ja välttämään sille vastakkaisia. Todisteeksi tälle esitetään ensiksi Apostoli 

Paavalin Roomalaiskirjeessä tarjoama luonnehdinta laista. Toiseksi Ciceron, puolustus-

puheessaan Titus Annius Milon puolesta, esittämä väite, että on olemassa kirjoitetusta 

laista erillinen laki – luonnon laki. Cicero esitti saman idean laajemmin De legibuksessa 

sekä De officiisissa, mutta kyseistä kohtaa oli Grotius käyttänyt parikin kertaa De jure 

belli ac pacisissa.289  

 

Mielenkiintoista on Ciceron suhteuttaminen Paavaliin; molempien väitetään puhuvan sa-

masta asiasta. Kuitenkaan Paavalin viittaus sydämen lakiin ei suoranaisesti liity luonnon-

oikeuteen – vaikka sitä luonnonoikeuden kannattajien keskuudessa siten olikin perintei-

sesti tulkittu. Väitteelle on haluttu antaa kahden auktoriteetin tuki: Raamatun ja antiikin 

perinteen. Siksi Cicero ja Paavali on ahdettu samaan ajatukselliseen jatkumoon. Ciceron 

asemasta puhetaidon esikuvana kertoo se, että hänen myönnetään esittävän asian tyylik-

käämmin kuin Paavali. 

                                                 
287 Pufendorf 1735, 58. Saastamoinen 1995, 136, 141. Lindberg 1976, 46. 
288 Hassel & Krogius 1753, 10–11. 
289 Hassel & Krogius 1753, 11–12.  Cicero 1964, 16. Grotius 1913, Prolegomena, 18. 
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Luonnonlaista voidaan saavuttaa tietoa järjen avulla, koska järki kykenee ymmärtämään 

yhteyden toimien luonnon ja tilan välillä. Vaikka luonnonoikeus onkin järjen saavutetta-

vissa, eivät sen yksityiskohdat ilmene samalla tavalla kaikille ihmisille. Luonnonlain ym-

märrys on ihmiselle osittain synnynnäistä, osittain opittua. Synnynnäinen ymmärrys on 

kaikille yhteinen, muttei sisällä todellista tietoa luonnonlain yksityiskohdista. Tarkempi 

tieto luonnonlaista on vain siihen perehtyneen sivistyneistön saavutettavissa. Tämä oli 

Pufendorfin ajattelun mukainen kanta, ja häntä myös lainataan sanotun tueksi.290 

 

De attributis legis naturaliksen tapaan luonnonoikeudelle löydetään neljä attribuuttia: il-

meisyys, yleismaailmallisuus, välttämättömyys ja täydellisyys. Ilmeisyys, yleismaailmal-

lisuus ja välttämättömyys ovat samoja, kuin De attributis legis naturaliksessa, mutta 

muuttumattomuus on sisällytetty välttämättömyyteen ja sen tilalle on otettu täydellisyys. 

Luonnonoikeus on ilmeinen, koska se on helposti saatavilla luonnosta järjen avulla. Yleis-

maailmallisuus tarkoittaa, että se koskee kaikkia ihmisiä yhtäläisesti. Välttämättömyyteen 

kuuluu, että luonnonoikeus on ikuinen ja muuttumaton, ja se menee kaikkien muiden la-

kien edelle. On erikoista, että kirjoittaja asettaa luonnonoikeuden jopa jumalallista lakia 

vahvemmaksi: yleensä Raamatulle ja teologeille annettiin viimeinen sana kaikessa. Luon-

nonoikeus on kahdellakin tapaa täydellinen. Ensiksikin se käskee jokaiseen hyvään ja 

kieltää jokaisen pahan. Toisekseen sen asettama velvollisuus on täydellinen, koska sillä 

on Jumalan painoarvo takanaan. Jumalan antamien palkintojen ja rangaistusten lisäksi 

luonnonoikeutta kannattaa noudattaa, koska se johtaa kohti täydellisyyttä ja onnellisuutta. 

291 

 

Yllä esitetty tiivistetään luonnonoikeuden ylimmäksi laiksi: ”Tee se, minkä voit oikean 

järjen ohjauksella itse asioiden luonnosta päätellä käyvän yhteen Jumalallisen tahdon 

kanssa, sitä vastoin sivuuta päinvastaiset.”292  Tässä muotoilussa yhdistyy useita sekä 

tässä että muissa väitöskirjoissa käsiteltyjä teemoja. Oikea järki oli cicerolais-stoalainen 

ihanne, jota sittemmin Grotiuskin käytti. Asioiden luonto oli se pohja, jolle koko luon-

nonoikeus perustui. Jumalan tahto piti mainita, jotta luonnonoikeuden rooli jumalallisena 

                                                 
290 Hassel & Krogius 1753, 12–13. 
291 Hassel & Nybohm 1740, 1. Hassel & Krogius 1753, 13–14. 
292 ” Fac ea, quæ voluntati Divinæ convenire ex ipsa rerum natura ductu rectæ rationis colligere potes, 

omitte vero contraria”. Hassel & Krogius 1753, 15. 
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lakina tuli ilmi, ja samalla tasapainotettiin rationalistista ”oikeaa järkeä” voluntaristisella 

tahdolla. Lain kaksinaisuuden, käskevyyden ja kieltävyyden, korostaminen oli osa luon-

nonoikeutta jo Cicerosta lähtien, mitä myös Pufendorf tähdensi.  

 

De natura et constitutione philosophiæ practicæn ensimmäinen osa pohjusti luonnonoi-

keuden perusteet ihmisen sielun, ruumiin ja käytöksen ominaisuuksilla, jonka jälkeen 

määriteltiin itse luonnonoikeus. Toinen osa keskittyy tarkastelemaan luonnonoikeutta op-

pina. 

 

2.6.2. Toinen osa 

Toisen osan alussa selviää lopullisesti, miksi luonnonoikeudelle on omistettu niin paljon 

palstatilaa käytännöllistä filosofiaa käsittelevässä työssä. Käytännöllinen filosofia, mo-

raalifilosofia ja luonnonoikeus ovat kaikki yksi ja sama. Luonnonlaki on käytännöllisen 

filosofian kohde, sillä käytännöllinen filosofia on tiede hyvän tavoitteluun ja pahan vält-

tämiseen ohjaamisesta. Juuri luonnonlakihan opettaa, mikä on hyvää ja mikä pahaa.293 

Tämä käsitys eroaa sekä moraali- että käytännöllisen filosofian yleisestä määrittelystä. 

Luonnonoikeutta on tavallisesti pidetty moraalifilosofian osana, eikä toisinpäin. Käytän-

nölliseen filosofiaan lasketaan normaalisti etiikan lisäksi yhteiskuntafilosofia.294 

 

Luonnonoikeus määritellään pitkälti Pufendorfin De officio hominis et civiksessä anta-

man mallin mukaisesti. Yleisesti on tulkittu, että Pufendorf rajaa luonnonoikeuden kos-

kemaan vain tätä elämää. Kirjoittaja kuitenkin näkee Pufendorfin ulottavan luonnonoi-

keuden myös iankaikkiseen maailmaan, sillä vaikka keinot sovittaa perisynti ja päästä 

taivaaseen, ovat epävarmoja, kuuluvat luonnolliset hyveet ja velvollisuudet Jumalaa koh-

taan Pufendorfin järjestelmään, joten silloin sielun kuolemattomuuden on myös kuulut-

tava. 295  

 

Tässä kysymyksessä luonnonoikeus ei siis suuremmin eroa moraaliteologiasta, mutta 

muuten kyllä. Luonnonoikeus eroaa moraaliteologiasta tieto-opillisesti: moraaliteologia 

perustuu ilmoitukseen ja luonnonoikeus järkeen. Käsittelyn kohteena luonnonoikeudella 

on luonnollisen ihmisen vapaat toimet, moraaliteologialla uudelleensyntyneen ihmisen 

                                                 
293 Hassel & Krogius 1754, 17–18, 22. Hassel & Krogius 1753, 13. 
294 Ojanen & Hetemäki 1999, 117. 
295 Saastamoinen 1995, 44. Pufendorf 1735, 20. Hassel & Krogius 1753, 18. 
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hengelliset toimet. Tavoitteena luonnonoikeudella on ihmisen onnellisuus, moraaliteolo-

gialla taivaspaikka. Eroistaan huolimatta luonnonoikeus ja moraaliteologia eivät voi olla 

ristiriidassa, sillä sekä järki että ilmestys ovat Jumalasta lähtöisin. Kirjoittajan identifioi-

tuminen luonnonoikeuden kannattajien joukkoon tulee selvästi ilmi me -muodon käytöstä. 

Esimerkiksi: ”-- tuo [moraaliteologia] opettaa Jumalan kanssa unioniin saapumisen me-

netelmää ja iankaikkisen elämän saavuttamista, sitä vastoin me pyrimme erityisesti väli-

aikaiseen onnellisuuteen.”296 

 

Luonnonoikeudessa kerrotaan olevan kaksi eri koulukuntaa: objektiivinen ja subjektiivi-

nen. Objektiivinen luonnonoikeus perustuu ihmisen toimien ja ihmisluonnon väliseen so-

pusointuun. Tätä kantaa edustavat skolastikot ja heidän seuraajansa Grotius ja Wolff. Sub-

jektiivisessa luonnonoikeudessa moraali tulee Jumalan tahdosta. Tämän näkemyksen ta-

kana ovat Pufendorf ja hänen seuraajansa.297 Näin ollen objektiivinen kanta vastaa ratio-

nalistista luonnonoikeutta, ja subjektiivinen voluntaristista. 

 

Objektiivinen eli rationalistinen luonnonoikeus on myös Jumalasta lähtöisin, mutta tämän 

koulukunnan edustajat eivät vain tuo sitä yhtä paljon ilmi. Sen sijaan he johtavat velvol-

lisuudet tunnusomaisesta täydellisyydestä sekä itsesäilytyksestä. Rationalistisen koulu-

kunnan kannattajien sanotaan pitävän omaa näkemystään helppona omaksua, sillä siihen 

ei tarvita kuin oman luontonsa tuntemista. Etuna on lisäksi se, että jumaluuden aistimuk-

sesta eristetyn luonnonlain voivat myös ateistit – jotka eivät voi olla huomaamatta it-

seensä vaikuttavaa hyvää ja pahaa, vaikka ylenkatsovatkin Jumalan tahtoa – hyväksyä. 

 

Subjektiivinen eli voluntaristinen luonnonoikeus on se Jumalan tahdon asettama inhimil-

listen toimien ohje, joka löytyy luonnosta. Vikana tässä on se, että Jumalan tahto ei ilmene 

luonnossa tarpeeksi selvästi, ja vaikka ilmenisikin, eivät ateistit voisi hyväksyä sitä. Ju-

malan jättäminen pois moraalista ei ole teoriassa luonnonoikeuden vastaista, mutta se on 

viisauden vastaista. Lailla täytyy olla säätäjä, ja sitoumuksella antaja, joten jotta luonnon-

                                                 
296 ”-- illa enim viam pervieniendi ad unionem cum Deo, & obtinendi vitam æternam docet, nostra vero 

felicitatem temporalem præcipue intendit” Hassel & Krogius 1754, 18–19. 
297 Hassel & Krogius 1754, 19–20. 
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oikeus toimisi käytännössä, täytyy Jumalan olla osa sitä. Näin ollen todellisen luonnon-

oikeuden täytyy yhdistää voluntarismi ja rationalismi. Täten luonnonoikeuden perusta tii-

vistetään muotoon: "Jumalallinen tahto, kuten luonto sen paljastaa."298 

 

Syy huoleen ateistien kuulumattomuudesta luonnonoikeuteen johtuu yleismaailmallisuu-

den ihanteesta. Kuten De attributis legis naturaliksessa, ateistien saaminen luonnonoi-

keuden piiriin nähdään hankalana.299 Ateistien väkisin luonnonoikeuden alaisiksi liittä-

misen sijaan heitä maanitellaan järkiperustein hyväksymään luonnonlaki. Rationalismin 

ja voluntarismin yhdistäminen oli tehty jo aiemmin esiteltäessä ylin luonnonlaki, mutta 

tässä se tuodaan vielä suoremmin ilmi. 

 

Skeptikot esittävät epäilyjä luonnonoikeuden varmuudesta, sen nojalla, että vaikka ihmis-

ten kuuluisi tuntea luonnonlain perusta, toimivat he kuitenkin väärin. Se, että ihmiset voi-

vat toimia väärin – siitäkin huolimatta, että luonnonlain perusta on kaikille ilmeinen – ei 

kuitenkaan tee luonnonoikeudesta epäluotettavaa. Voivathan Geometrikotkin laskea vää-

rin, vaikka geometrian lait ovatkin varmoja. Väärä toiminta johtuu siis ihmisten virheel-

lisistä päätelmistä heidän soveltaessaan virheetöntä luonnonlakia.300 

 

Yleismaailmallinen käytännöllinen filosofia käsittelee lakia ja sitoumusta yleensä, ja 

määrittelee luonnonoikeuden. Erityinen käytännöllinen filosofia taas osoittaa ihmisen 

velvollisuudet Jumalaa, itseä ja muita kohtaan. Velvollisuuden käsitettä ei De natura et 

constitutione philosophiæ practicæssa ole suoraan määritelty, mutta se vaikuttaa noudat-

tavan Pufendorfin vastaavaa, kuten tekee myös velvollisuuksien kolmijako.301 Velvolli-

suudet Jumalaa kohtaan tulevat hänen roolistaan luojana sekä parhaana mahdollisena 

olentona, joka antaa palkintoja ja rangaistuksia. Kiitollisuus, jumalanpelko sekä ulkoinen 

ja sisäinen palvonta ovat velvollisuuksiamme Jumalaa kohtaan. Myös velvollisuudet itseä 

ja muita kohtaan perustuvat Jumalaan. Jumala on antanut ihmiselle monia henkisiä ja 

ruumiillisia kykyjä, joiden käyttämättä jättäminen olisi kiittämätöntä. Jokaisen luonto-

kappaleen tulee toimia lajilleen tunnusomaisella tavalla, ja ihmiselle tuo tapa on toimia 

                                                 
298 "voluntatem Divinam, uti eandem ipsa natura patefacit." Hassel & Krogius 1754, 20–21. 
299 Hassel & Nybohm 1740, 18–19. 
300 Hassel & Krogius 1754, 21–22. 
301 Pufendorf 1735, 78. 
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järjellisesti. Jumala on tehnyt meidät sellaisiksi, että tarvitsemme muiden apua elääk-

semme ja ollaksemme onnellisia. Niinpä meidän tulee edistää myös muiden hyvää ja hyö-

tyä. Velvollisuudet muita kohtaan ovat joko täydellisiä tai epätäydellisiä. Täydelliset vel-

vollisuudet ovat niin tärkeitä, että niiden noudattamiseen saa pakottaa väkivalloin. Epä-

täydellisten toteuttaminen taas riippuu ihmisten hyväntahtoisuudesta.302  

 

Esimerkkejä siitä, mitä nämä täydelliset ja epätäydelliset velvoitteet ovat, ei anneta, mutta 

ne näyttävät määrittelyltään vastaavan Pufendorfin absoluuttisia ja hypoteettisia velvoit-

teita, joten voidaan olettaa vastaavuuden koskevan myös sisältöä. Erona Pufendorfiin on 

oikeus käyttää väkivaltaa täydellisten oikeuksien toteuttamiseksi. Pufendorfin mukaan 

yksityisen ihmisen harjoittama väkivalta on sosiaalisuuden vastaista, ja sitä saa käyttää 

vain henkensä säilyttämiseksi.303 

 

Väitöskirjassa todetaan ettei kansojen oikeus ole luonnonoikeuden vastainen, mutta luon-

nonoikeuden käskyjä pitää soveltaa eri tavoin eri kansoihin olosuhteista riippuen. Poliit-

tinen luonnonoikeus käsittelee hallitsijoiden ja alamaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Ihminen ei voi elää hyvin ja onnellisesti muuta kuin yhteiskunnassa. Niinpä Jumala ha-

luaa yhteiskuntien pysyvän pystyssä, mikä tekee yhteiskuntajärjestyksestä osan luonnon-

oikeutta. Luonnonoikeuteen ei sen sijaan kuulu, että hallitsijoilla olisi rajaton valta kan-

saan, tai päinvastoin, että alamaiset voisivat päättää hallitsevien elämästä ja kuolemasta. 

Myöskään hallintomuotoa ei voi luonnonoikeudesta päätellä. Kuninkaanvalta, harvain-

valta ja tasavalta ovat kaikki samassa asemassa luonnonoikeuteen nähden. Hallintomuo-

don valinta riippuu ihmisten harkinnasta. Tätä aikanaan edistyksellistä ideaa hallintomuo-

don valinnasta ei käsitelty Hasselin väitöskirjoissa ensimmäistä kertaa. Teesiväitöksessä 

oli todettu, ettei yhtä hallintomuotoa voi asettaa toisten edelle, vaan paras hallintomuoto 

on se, joka sopii kansan taipumuksiin eniten.304 

 

Luonnonoikeutta ei voi johtaa vain yhdestä periaatteesta – ja miten voisikaan – kun ei 

missään muussakaan tieteessä tehdä niin? Tähän ovat moraaliskeptikot ottaneet kiinni: 

miten luonnonoikeus voi olla varmaa, jos sen perustotuudesta on näin monia ristiriitaisia 

näkemyksiä? Luonnonoikeuden eri perusteet eivät kuitenkaan ole ristiriidassa toistensa 

                                                 
302 Hassel & Krogius 1754, 23–25. 
303 Pufendorf 1735, 126–127, 133. Katso myös tämän työn kappale 1.3.3. 
304 Hassel & Krogius 1754, 25–27. Hassel & Carling Hermannus 1745, 6. 
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kanssa, vaan suuntaavat samaan päämäärään. Tästä todistaa se, että luonnonoikeuden pe-

rusteista eri mieltä olevatkin päätyvät useimmiten samaan lopputulokseen. Moraalijärjes-

telmä on rakennettava samoin kuin talo: ei yhden, vaan useamman perustan päälle.305 

Luonnonoikeuden moniäänisyyden painottamisella haluttiin saada eri ajattelijoiden näke-

mykset yhdistettyä samaan järjestelmään. 

 

Luonnonoikeuden hyvästä asemasta kertoo se, että käytännöllistä filosofiaa käsittelevä 

työ koostuu suurelta osin luonnonoikeusajattelusta. Tämä selittyy väitöskirjassa esitetyllä 

määritelmällä, jonka mukaan käytännöllinen filosofia on sama kuin luonnonoikeus. Näin 

käytännöllisen filosofian yhteiskuntafilosofinen osa supistuu koskemaan ainoastaan sitä, 

mikä kuuluu poliittisen luonnonoikeuden piiriin. Tällöin luonnonoikeuden moraalinen 

velvoittavuus korostuu yhteisöllisyyden ja yhteiskuntarauhan kustannuksella. 1700-luvun 

väitöskirjojen konflikteja välttävä ja kompromisseihin pyrkivä laatu tulee erityisen hyvin 

ilmi De natura et constitutione philosophiæ practicæssa. Niin Raamattu, Cicero, Grotius 

kuin Pufendorfkin puhuvat pohjimmiltaan samasta asiasta puhuessaan luonnonoikeu-

desta. Jopa Pufendorfin parjattu päätös kuolemanjälkeisen elämän poistamisesta luonnon-

oikeuden piiristä pyritään selittämään parhain päin. Parhaaseen tulokseen pääsee eri kou-

lukuntien näkemykset yhdistämällä.  

 

2.7. Väitöskirjoissa käsitellyistä teemoista 

 

2.7.1. Suhtautuminen eri luonnonoikeusauktoreihin 

Käsittelemissäni Hasselin presidioimissa kuudessa luonnonoikeusväitöskirjassa maini-

taan yhteensä 26 henkilöä (De vero juris naturalis fundamentossa ei nimetä ketään). Suuri 

osa maininnoista on suppeita tai jopa koristeellisia, ja niiden tarkoituksena on lähinnä 

tuoda esiin kirjoittajan oppineisuutta. Siksi keskityn analysoimaan teksteissä mainituista 

henkilöistä vain heitä, jotka ovat luonnonoikeudellisesti merkittäviä. 

 

Tärkein auktoriteetti luonnonoikeuden saralla on selkeästi Samuel Pufendorf. Hänet mai-

nitaan suoraan An testamenta sint juris naturaliksessa sekä De attributis legis naturalik-

sen ja De natura et constitutione philosophiæ practicæn molemmissa osissa. Näiden li-

säksi hänen vaikutuksensa näkyy epäsuorasti myös muissa väitöskirjoissa. Lain jaottelu 

                                                 
305 Hassel & Krogius 1754, 27–28. 
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kahteen osaan – osaan, joka kertoo, mitä tehdä ja mitä olla tekemättä, sekä osaan, joka 

kertoo, mikä rangaistus lain rikkomisesta seuraa – on väitöskirjoissa olennainen osa luon-

nonlakien määrittelyä. Lain lisäksi, myös velvollisuudet vastaavat Pufendorfin luonneh-

dintaa. Pufendorfin tekemää velvollisuuksien jakoa Jumalaa, itseä ja muita koskeviin, 

sekä muita koskevien velvollisuuksien jakoa absoluuttisiin ja hypoteettisiin, noudatetaan 

ilman kritiikkiä. Kun luonnonoikeuden keskeisimmät käsitteet, laki ja velvollisuus, ovat 

Pufendorfin ajattelun mukaisesti määriteltyjä, antaa se koko luonnonoikeuden käsittelylle 

pufendorfilaisen pohjavireen. 

 

Pufendorf oli omana aikanaan saanut paljon kritiikkiä teologisista kannoistaan, mutta 

Hasselin presidioimissa luonnonoikeusväitöskirjoissa nämä kysymykset eivät aiheuta 

suuria vastalauseita. Tässä mielessä Hassel seuraa Uppsalassa noudatettua linjaa.306 Syn-

tiinlankeemus, jota ei pidetä ilmiönä josta ei voisi saada järjen avulla tietoa, ja sen seu-

raukset ovat olennainen osa väitöskirjojen luonnonoikeutta, mutta tämän yhteensopimat-

tomuutta Pufendorfin ajattelun kanssa ei mainosteta. De natura et constitutione philosop-

hiæ practicæssa jopa puolustetaan Pufendorfia vetoamalla siihen, että vaikka hän ei si-

sällytäkään Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta tai taivaspaikan hankkimista luonnonoi-

keuteen, niin kuitenkin velvollisuudet Jumalaa kohtaan todistavat, ettei hän rajaakaan 

luonnonoikeutta koskemaan vain tätä elämää.307 

 

Pufendorfia vastaan asetutaan selkeästi vain kahdessa kysymyksessä: koskien pakotet-

tuina tehtyjä asioita sekä testamenttien sitomattomuutta.308 Näkemys siitä, että uhkailtu 

ei olisi vastuussa teoistaan, on sekä arkimoraalin että kristinuskon vastainen näkemys. 

Myös roomalainen oikeus oli selkeästi tätä kantaa vastaan, joten Pufendorf jää mielipi-

teensä kanssa yksin.309 Siten Pufendorfista poikkeaminen ei tässä kysymyksessä ollut mi-

tenkään yllättävää. Testamentit taas ovat niin selkeä osa normaalia oikeusjärjestystä, että 

niiden rajaaminen luonnonoikeuden ulkopuolelle ei voinut olla aiheuttamatta vastalau-

seita. Myös Pufendorf itse vaikuttaa käsittäneen tämän, kun hän lievensi kantaansa De 

                                                 
306 Lindberg 1976, 106. Saastamoinen 1995, 22. 
307 Hassel & Krogius 1754, 17–18. 
308 Hassel & Trolle 1745, 4. Hassel & Pontin 1750, 2. 
309 Berger 1953, 581, 768.  
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officio hominis et civiksessä.310 Molemmat ovat kuitenkin laajemmassa katsannossa vä-

hämerkityksisiä erimielisyyksiä, kun tarkastellaan Pufendorfin luonnonoikeuden hyväk-

symistä kokonaisuudessaan. 

 

Juhani Pietarinen on sälyttänyt pufendorfilaisuuden säilymisen syyn Turun akatemiassa 

Algot Scarinin ja Johan Bilmarkin harteille.311 Pitkän professorikautensa sekä hänen pre-

sidioimissaan väitöskirjoissa vallitsevan Pufendorfin kannatuksen myötä lisäisin vielä 

Hasselinkin Scarinin ja Bilmarkin seuraan.  

 

Toiseksi tärkeimmäksi luonnonoikeuden auktoriteetiksi nousee – ehkä hieman yllättäen-

kin – Marcus Tullius Cicero. Antiikin suuruuksien siteeraamisella oli usein pitkälti koris-

teellinen merkitys. 312  Cicero ei kuitenkaan kuulu tähän oppineisuuden osoittamisen 

vuoksi lueteltavaan joukkoon, vaan häneltä todella haetaan vastauksia luonnonoikeuden 

tulkitsemiseen.  

 

Kuten jo johdannossa tuli ilmi, Hasselin luennot käsittelivät lähinnä Ciceron teoksia. Ci-

cero oli muutenkin kaunopuheisuuden oppiaineen ihanteena, joten ei ole yllättävää, että 

hänen luonnonoikeudellisia kantojaan tuodaan kaunopuheisuuden professorin alaisissa 

väitöskirjoissa esille. Ciceron teoksissa De officiis ja De legibus, joita Hassel käsitteli 

luennoillaan, puhutaan moraalista, kansalaisen velvollisuuksista ja niiden yhteydestä 

luontoon uuden ajan luonnonoikeuteen sopivalla tavalla. Uudet ajatukset oli ajan uudis-

tusvihamielisessä ympäristössä helpoin esittää osana vanhaa jatkumoa. Luonnonoikeu-

den kannattajat pystyivät toteamaan vain jatkavansa Ciceron viitoittamalla tiellä – mitä 

esimerkiksi uuden luonnontieteen edustajat eivät voineet tehdä.313  

 

Kuvaavaa on, että Hasselin presidioimassa väitöskirjassa De ingenio felice (Menestyk-

sekkäästä nerokkuudesta), jossa käydään läpi eri tieteiden suurmiehiä, esitellään Grotius 

ja Pufendorf luonnonoikeuden entisöijinä, eikä niinkään uudistajina: ”Kuten uudemmista 

ansaitsevat tulla otetuksi huomioon onnelliset moraaliset nerot, nuo suuret Luonnollisen 

oikeustieteen entisöijät, Grotius ja Pufendorf, joiden jälkiä seuraavat useammat opilla ja 

                                                 
310 Pufendorf 1735, 207–211. 
311 Pietarinen 2012, 10. 
312 Esimerkkinä antiikin perinnön käyttämisestä oman oppineisuuden esiintuomiseen Hasselin 

väitöskirjoissa katso Ovidiuksen käyttö Hassel & Nybohm 1740, 10. Lindroth 1975, 188, 190. 
313 Rv Acad IV, HYK. Lindborg 1984, 107. 
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jaloudella etevät.” Tässä näkyy uushumanistinen taipumus nähdä kaikki edistys paluuna 

antiikin kulta-aikaan.314 

 

Ciceron roolina on olla se auktoriteetti, johon vedotaan, kun halutaan saada selville luon-

nonoikeuden peruslähtökohtia.  Thomas Hobbesin ideat sivuutetaan, koska ne eivät ole 

yhteensopivia De Officiisin kanssa.315 Teesiväitöskirjassa Ciceron esittämä ylin laki (kan-

san menestys) asetetaan koko luonnonoikeuden ylimmäksi periaatteeksi. Yleisen menes-

tyksen perään olivat haikailleet myös Pufendorf ja Cumberlandkin, joten pelkästään Ci-

ceron varaan ei väitöskirjoissa esiintyvää menestyksennälkää voida laskea.316 Toki läpi 

vuosisatojen jatkuva menestyksen hyväksyminen luonnonoikeudessa onnistumisen mit-

tariksi kertoo Ciceron vaikutusvallasta luonnonoikeuden muokkaamisessa. Osansa on ai-

nakin Turussa varmasti ollut lisäksi hyödyn ajalla, jolloin kaikesta piti löytyä kansakun-

nalle hyötyä. Tällöin hyöty vain alettiin ymmärtää ennen kaikkea taloudellisessa merki-

tyksessä moraalisen sijaan.317 

 

Hugo Grotius jää väitöskirjoissa yllättävänkin vähälle huomiolle. Hänet mainitaan vain 

An testamenta sint juris naturaliksessa sekä De natura et constitutione philosophiæ prac-

ticæn toisessa osassa.  Grotius oli yleisesti ottaen Pufendorfia vähemmän luettu, mutta 

muissa kysymyksissä Hassel oli kyllä häntä käyttänyt.318 Ilmeisesti Grotius nähtiin enem-

män kansainvälisen oikeuden, kuin luonnonoikeuden edustajana. Toki Grotiuksen luon-

nonoikeudelle ominaisia ideoita pyöritellään väitöskirjoissa, mutta harvemmin Grotiusta 

nimeltä mainiten. Väitöskirjojen rationalistisia kannanottoja ei siis voida suoraan lukea 

Grotiuksen nimiin. 

 

De natura et constitutione philosophiæ practicæssa tehty Grotiuksen määrittely ennen 

kaikkea skolastikkojen perilliseksi on myös muissa Turun akatemian väitöskirjoissa sekä 

Grotius-tutkimuksessa yleensäkin esiintynyt näkökulma. Kari Saastamoinen on sen sijaan 

                                                 
314 Ex recentioribus ut felicia ingenia moralia spectari meruerunt magni illi Jurisprudentiæ naturalis 

restauratores, Grotius & Puffendorfius, qvorum vestigia secuti sunt plures doctrina & ingenuo 

præstantes. Hassel & Thoren 1748, 15. Frängsmyr 2000, 376. 
315 Hassel & Nybohm 1740, 15. 
316 Hassel & Degerman 1738, 6. 
317 Frängsmyr 2000, 198, 235. 
318 Katso esimerkiksi: Hassel & Malmberg 1732, 21–22 sekä Hassel & Haartman 1738, 9–10. Hasselin 

siteerauksista yleensä, katso liite 3. 
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nostanut stoalaisen itsesäilytyksen idean sekä Karneadeksen ja hänen seuraajiensa edus-

taman relativismin pelon tärkeämmiksi vaikutteiksi Grotiuksen ajatteluun kuin skolasti-

kot, kuten Akvinolainen ja Suarez.319 Nuo kaikki vaikutteet on syytä ottaa huomioon Gro-

tiuksen ajattelua tarkasteltaessa. Itsesäilytys ja objektiivisen moraalin puolustaminen ovat 

teemoja, jotka Grotius itse nostaa esiin, mutta skolastikkojen vaikutus hänen ajatteluunsa 

on niin selvä, vaikkei Grotius itse sitä tuokaan esille, että on perusteltua pitää häntä sekä 

antiikin että skolastiikan perinteen jatkajana. 

 

Grotiuksen ohella väitöskirjojen rationalistiset kannat johtuvat Christian Wolffista. De 

vero juris naturalis fundamentossa häntä ei suoraan mainita, mutta väitöskirjassa toistuva 

täydellistymisen asettaminen luonnonlain ja moraalin perustaksi noudattaa Wolffin laati-

maa ylintä lakia, jonka mukaan ihmisen tulee tavoitella omaa ja muiden täydellistymistä 

ja välttää sitä mikä epätäydellistää.320 Väitöskirjoissa toistuva täydellisyyden vaatimus 

kertoo siitä, että Wolffia on käytetty toistuvasti. Wolffin lisäksi täydellisyyden painotta-

minen voi olla perua Johann Gottlieb Heinecciukselta, jonka mukaan hyvää on se, mikä 

edistää ihmisen säilymistä ja täydellistymistä.321 Heinecciusta ei kuitenkaan mainita mis-

sään väitöskirjassa, eikä hänestä ole muitakaan merkkejä, joten hänen osallisuudestaan 

täydellistymisen ottamisessa osaksi luonnonoikeusteoriaa ei ole varmuutta. Toinen lähde 

täydellistymiselle voi olla Christian August Crusius, jota ei häntäkään toki mainita, mutta 

De vero juris naturalis fundamentossa puhutaan täydellistymisestä niin samantapaisesti, 

että kyseessä ei liene sattuma.322 

 

Thiodolf Reinin mukaan Hassel karsasti wolffilaisuutta. Mielestäni tätä väitettä on kui-

tenkin syytä rajata koskemaan vain Wolffin loogis-matemaattisia ja ontologisia kantoja. 

Moraalia ja luonnonoikeutta koskevissa kysymyksissä Wolffin ajatuksiin suhtaudutaan 

hyväksyvästi tai vähintäänkin neutraalisti.323  

 

                                                 
319 Saastamoinen 1995, 37. 
320 Schneewind 1998,438–439. 
321 Heineccius 1738, 1. 
322 Hassel & Poppius 1745. 
323 Rein 1908, 210. Hassel & Heinricius 1735, 15, 29. Hassel & Dahlgren 1744, 28. Hassel & Elenius 

1748, 3. Hassel & Hagelbeck 1754, 36. 



93 

 

Jos väitöskirjoissa käsiteltyjä luonnonoikeusauktoreja jaotellaan kansallisuuden perus-

teella, huomataan, että suurin osa on saksalaisia. Tämä selittyy sillä, että Suomi on lain-

opillisesti ollut saksalaisen kulttuuripiirin vaikutuksessa; myös roomalainen oikeus tuli 

Suomeen Saksan kautta. Saksalaisten kirjoittajien ahkera käyttö osoittaa, että J. B. 

Schneewindin väite, ettei saksalaisia olisi luettu ulkomailla ennen 1700-luvun loppua 

kuin ranskaksi, on väärä.324 Brittiläisistä luonnonoikeusajattelijoista mainitaan vain Tho-

mas Hobbes ja Richard Cumberland, ja heidätkin vain lyhyesti. Esimerkiksi John Locke 

ja skottivalistuksen edustajat jätetään tyystin huomiotta. Tämä johtuu heikkojen yhteyk-

sien lisäksi huonosta englannintaidosta.325 

 

2.7.2. Luonnonoikeuden määrittely – kompromissi voluntarismin ja rationalismin välillä 

Luonnonoikeus on luonnonmukaista oikeustiedettä, eli se käsittelee niitä lakeja, jotka 

ovat luonnollisia, siis luonnonlakeja.326 Tämä määritelmä ei kerro meille paljoakaan, sillä 

sanaa ”luonnollinen”, vaikka sitä toistuvasti käytetäänkin, ei määritellä. Luonnollisuus 

jää väitöskirjoissa yleiseksi ihanteeksi, jonka mukaisia kirjoittajan ajatukset aina ovat, 

kun taas kirjoittajan ajattelun vastaiset ideat vastustavat myös luontoa.   

 

De natura et constitutione philosophiæ practicæ muodostaa hyvän kompromissin ja tii-

vistelmän väitöskirjoissa esitetyistä luonnonoikeuden alkuperää koskevista pohdinnoista. 

Luonnonoikeuden sisältö määrittyy järjen avulla asioiden luonnosta löytyvästä suhteesta 

ihmisen täydellistymiseen. Täydellisen ihmisen ihanne sekä asioiden ominaisuudet ovat 

kaikki Jumalan määrittelemiä, joten yksinomaan järjellä ei luonnonoikeuden täyttä tunte-

musta voi saavuttaa.  

 

De natura et constitutione philosophiæ practicæn ensimmäisessä osassa luonnonoikeu-

den luonnollisuus kumpuaa luonnollisista kiihokkeistamme, mikä on lähellä muun mu-

assa Ciceron esittämiä kantoja.327 Muissa väitöskirjoissa ”luonto” tasapainoilee asioiden 

                                                 
324 Ylikangas 1978, 80. Schneewind 1998, 431. 
325 Vallinkoski 1967. 73. Osoituksena englannin kielen heikosta hallinnasta dedikaatioista ja 

gratulaatioista Turun akatemiassa vain 25 on englanniksi, kun esimerkiksi ranskaksi niitä on 185, ja 

hepreaksikin 33.  
326 Olen termistön virtaviivaistamiseksi käyttänyt käsitteistä ”lex naturale” (luonnollinen laki) ja ”lex 

naturæ” (luonnon laki) molemmista käännöstä ”luonnonlaki”, sillä niiden käytössä ei ole ilmennyt 

merkityseroja. Väitöskirjassa Aphorismi historico-critico-sacri (Hassel & Ahlberg 1749, s.3, aforismi 5) 

käytetään termiä lex naturæ merkityksessä fysikaalinen luonnonlaki, moraalisen luonnonlain sijaan. 

Tämäkin merkitys kuitenkin vastaa käännöstä luonnonlaki. 
327 Cicero 1967, 102. Hassel & Krogius 1753, 2. 
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luonnon sekä Jumalan tarkoittaman ihmisyyden välillä. Jumalan suunnitelmaan perustu-

vat luonnonlait muistuttavat ihmisen käyttöohjetta, kun taas asioiden luonnosta johdetut 

nojautuvat jonkinlaiseen ilmiöiden sisäiseen järjestykseen. Asioiden luontoon vetoami-

nen on peruja skolastikoilta ja Grotiukselta, ja on tunnusomaista rationalisteille.328 

 

Tämä luonnollisuuden käsitteen häilyvyys johtuu voluntaristisen ja rationalistisen koulu-

kunnan eroista sekä väitöskirjojen pyrkimyksestä niiden yhteensovittamiseen. Missään 

väitöskirjassa ei omaksuta puhtaan rationalistista tai voluntaristista käsitystä luonnonoi-

keudesta. Lähimpänä voluntarismia liikutaan De vero juris naturalis fundamentossa, 

jossa luonnonoikeus perustuu yksiselitteisesti Jumalan tahtoon. Siinäkin tosin jätetään ta-

kaportti auki rationalismin suuntaan myöntämällä, että tietty teko on aina joko hyvä tai 

paha riippuen sen vaikutuksesta ihmisen täydellistymiseen, eikä niinkään riippuen sen 

suhteesta Jumalan tahtoon. Tunnusomainen täydellisyys oli myös De natura et constitu-

tione philosophiæ practicæssa luettu rationalistisen luonnonoikeuden piirteeksi.329  Ju-

mala on kuitenkin luonut kaikkien asioiden vaikutussuhteet, ja ihmisen täydellistyminen 

on hänen tahtonsa mukaista.330 

 

De interpretatione juris naturaliksessa ei juurikaan puhuta luonnonoikeuden määritel-

mästä, vaan ainoastaan sen tulkinnasta. Rivien välistä voidaan kuitenkin lukea, että väi-

töskirjassa esitelty luonnonoikeus vastaa pitkälti cicerolais-stoalaista luonnonoikeuden 

rationalistista määritelmää; luonnonoikeus on ihmisten luontaisten ominaisuuksien mu-

kaan toimimista, johon oikea järki ohjaa. Luonnonoikeuden noudattamiselle annetaan li-

säsyyksi Jumalan antamat rangaistukset, sekä hänen kunniansa ilmentäminen.331  

 

De attributis legis naturaliksessa luonnonoikeuden perustaksi mainitaan sekä Jumalan 

tahto että terve järki. Vaikka Jumalan roolia luonnonoikeuden ja maailman luojana pai-

notetaankin, jää Jumalan vaikutus kuitenkin rationalismin varjoon, sillä terve järki toimii 

Jumalasta riippumatta, ja luonnonoikeuden noudattamiseen ohjaa niiden Jumalan käs-

kystä riippumaton hyödyllisyys.332 

 

                                                 
328 Tuck 2002, 68. 
329 Hassel & Krogius 1754, 20. 
330 Hassel & Poppius 1745. 
331 Hassel & Rosbeck 1735. 
332 Hassel & Nybohm 1740. Hassel & Nybohm 1741. 
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Iiro Kajannon mukaan hyveen (virtus) palvonta oli ominaista 1700-luvun hengenelämälle 

painottaen kaunopuheisuuden piiriä.333 Hasselin väitöskirjoissa ei termiä ”virtus” kuiten-

kaan pahemmin esiinny. Bilmarkilla sen sijaan hyve ja luonnonlaki kietoutuvat niin tiu-

kasti yhteen, että ne yhdessä muodostavat luonnollisen hyveen.334 Näyttää siis siltä, että 

Hasselilla luonnonoikeus on vaihtoehto hyve-etiikalle pikemmin kuin sen osa.  

 

Luonnontilan käsite, joka oli esimerkiksi Hobbesille ja Pufendorfille tärkeä, uupuu tyys-

tin Hasselin luonnonoikeusjärjestelmästä. Luonnontilasta valtioon tapahtuvan kehityksen 

sijaan jakolinja kulkeekin nuhteettoman ja korruptoituneen tilan, eli paratiisin ja syntiin-

lankeemuksen jälkeisen ajan välillä. Tämä kertoo luonnonoikeuden uskonnollisesta tul-

kinnasta yhteiskunnallisen näkökulman kustannuksella. 

 

Tiivistäen: Hasselin presidioimien väitöskirjojen määritelmä luonnonoikeudesta on poh-

jimmiltaan järkeen perustuva eli rationalistinen. Luonnonlait on mahdollista löytää tästä 

maailmasta omaa järkeään käyttämällä. Mutta sillä varauksella, että ilman tietoa Jumalan 

tahdosta ja suunnitelmasta ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden suhteen käsityksemme 

luonnonoikeudesta jää vaillinaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
333 Kajanto 2000, 173. 
334 Bilmark & Möller 1766, 15–16. 
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Loppulause 

 

Tässä työssä olen antanut koosteen luonnonoikeuden historiasta, mitä ei ole suomeksi 

ennen tässä laajuudessa nähty, sekä esitellyt Turun kuninkaallisen akatemian kaunopu-

heisuuden professori Henrik Hasselin alaisissa väitöskirjoissa esiintyviä käsityksiä luon-

nonoikeudesta. On aika katsoa, mitä tästä kaikesta jäi käteen.  

Hasselin väitöskirjat eivät muodosta yhtä ja yhtenäistä luonnonoikeusteoriaa, eikä se ole 

niiden tavoitteenakaan. Oppilastöinä tehdyt väitöskirjat eivät pyri luomaan uusia luon-

nonoikeusteorioita, vaan osoittamaan respondentin oppineisuus. Vuosien ja respondent-

tien vaihtumisesta huolimatta, tietyt teemat toistuvat väitöskirjasta toiseen, kuten järjellä 

soveltaminen ja täydellisyyden tavoittelu. Oikea järki yhtenä luonnonoikeuden peruspi-

lareista on luonnonoikeuden aatehistorian läpäisevä käsitys.  Oikea järki on nimenomaan 

ihmisjärkeä, eikä siis Jumalan, joten luonnonlait ovat ihmisten itsensä löydettävissä. Jär-

jen käyttö on ihmisen lajinomainen piirre, ja siten sekä keino luonnonlakien selvittämi-

seen että luonnonoikeuden tavoite. Hasselin väitöskirjoissa painottuu luonnonlakien so-

veltaminen järjen avulla kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla, sen sijaan, että pyrittäi-

siin antamaan jotain ehdottomia käyttäytymismalleja.  

Täydellisyys luonnonoikeuden päämääränä on siinä mielessä hyvä ratkaisu, että siihen 

saa tiivistettyä useampia tavoitteita, kuten onnellisuuden, yhteisöllisyyden, moraalisuu-

den, ihmiselle ominaisen toiminnan sekä suhteen Jumalaan. Täydellinen ihminen on on-

nellinen ja moraalinen. Lajinomaisen heikkoutensa vuoksi hän ei kuitenkaan pysty saa-

vuttamaan täydellisyyttä yksin, joten hänen täytyy toimia yhdessä muiden kanssa, mikä 

synnyttää yhteisöt. Tietääkseen, mitä tuo tavoiteltava täydellisyys on, ja miten se saavut-

taa, ihmisen tulee tuntea Jumalan tahto, sillä Jumalalla on kaiken luojana käyttöohje maa-

ilmaan ja ihmiseen. Täydellisyydestä puhuminen nimenomaan "tunnusomaisena täydel-

lisyytenä" johtuu halusta tuoda ilmi, mitkä piirteet ovat ihmiselle tunnusomaisia - tai pa-

remminkin - minkä ominaisuuksien toivottaisiin olevan ihmiselle tunnusomaisia. Järke-

vyys ja suhde Jumalaan ovat ne ominaisuudet, jotka erottavat ihmisen muista luontokap-

paleista. Tässäkin kysymyksessä tulevat ilmi 1700-luvun tärkeimmät auktoriteetit: Ju-

mala ja järki. 
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Luonnonoikeusteorioiden yleinen jakolinja voluntarismin ja rationalismin välillä näkyy 

myös aineistossa. Tässä kiistassa päädytään kompromissiin yhdistämällä voluntarismista 

ja rationalismista omaleimainen synteesi. Olisi helppo lukea luonnonoikeuden nousu 

1700-luvun puolivälissä Turun kuninkaallisessa akatemiassa osaksi valistuksen leviä-

mistä Ranskan seurapiireistä pohjolan periferiaan, ja tiukan luterilaisuuden väistymisestä 

uuden filosofian tieltä. Taipuminen rationalismin suuntaan ei suinkaan ole ristiriidassa 

luonnonoikeuden uskonnollisuuden kanssa. Rationalistit Leibnitz ja Wolff vastustivat Pu-

fendorfin voluntarismia juuri uskonnollisin perustein. Tässäkin asiassa asetutaan puoli-

väliin yhdistämällä järjenkäytön ihanne uskonnollisuuteen, mikä oli 1700-luvulla yleistä. 

Uudet luonnonoikeuden ideat sovitetaan vallitsevan ajattelutavan raameihin. Väitöskir-

joissa pohjaudutaan luonnonoikeuden suuriin nimiin, mutta tulkitaan ja yhdistellään hei-

dän ajatteluaan aikakauden, tilanteen ja kirjoittajan omista lähtökohdista ja tarpeista riip-

puvaisella tavalla, niin kuin ihmisillä yleensä tapana onkin ollut. 

Luvussa 1.1.1. esitelty luonnonoikeuden kolmas suuntaus, naturalismi, ei ole kovinkaan 

vahvasti läsnä Hasselin väitöskirjoissa. Luonnonoikeuden siteet biologiseen luontoon 

ovat löyhiä. Näyttää yleisesti ottaen siltä, että naturalismi itsenäisenä suuntauksena häviää 

antiikin jälkeen, ja jää elämään vain rationalismiin tai voluntarismiin sekoittuneena sekä 

roomalaisen oikeuden piirissä. Roomalaiseen oikeuteen perustuvasta luonnonoikeudesta 

uuden ajan Grotiuksen ja Pufendorfin inspiroimaan luonnonoikeuteen kulkevan kehityk-

sen indikaattorina toimii eläinten luonnonoikeuteen sisällyttämisen kysymys. Turun aka-

temian alkuaikoina eläimet sisällytetään luonnonoikeuteen, mutta luonnonoikeuden mo-

dernisoituessa tämä idea pyritään usean kirjoittajan voimin kumoamaan. Hasselin luon-

nonoikeusväitöskirjoista vain vuoden 1735 De interpretatione juris naturaliksessa puu-

tutaan eläinten osaan. Lopuissa väitöskirjoissa tähän ei nähdä tarvetta.  

Käsitteleekö luonnonoikeus yksilöä vai yhteiskuntaa? Vastakkainasettelu on luonnonoi-

keutta käsiteltäessä tavallisesti kierretty vastaamalla, että luonnonoikeus tarkastelee yk-

silöä osana yhteiskuntaa. Käsittelemissäni väitöskirjoissa yksilö näyttäytyy riippumatto-

mampana moraalisena toimijana, joka suhteuttaa valintojaan Jumalan, eikä niinkään yh-

teiskunnan odotuksiin. Luonnonoikeuden antamia palkintoja ja rangaistuksia käsiteltä-

essä ei Pufendorfin tapaan puhuta valtiovallan mahdollisuuksista ihmisen kontrollointiin. 

Raamatun lainaaminen ja paratiisin tapahtumien käyttäminen esimerkkeinä antavat luki-

jan ymmärtää, että luonnonoikeuden palkinnot ja rangaistukset ovat taivaallista laatua.  
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Siten luonnonoikeuden valtasuhteet eivät näytäkään ilmenevän hallitsijan ja kansan, vaan 

yksilön ja Jumalan välillä. Tälle periaatteelle ominaisesti väitöskirjoissa ei käsitellä maal-

lisia lakeja tai, Turun akatemian yleisestä linjasta poiketen, pyritä oikeuttamaan kunin-

kaan tai valtiopäivien valtaa. Termin Luonnonoikeus oikeus ei ole oikeutta johonkin, vaan 

enemmänkin merkityksessä oikeusistuin, joka valvoo, että ihminen täyttää luonnonlakien 

asettamat velvollisuudet. 

Laajemmassa kuvassa luonnonoikeus toimii indikaattorina aatevirtausten tavasta kulkea 

Suomeen 1700-luvulla. Yleiseurooppalaiset ajatukset saapuvat Ruotsiin, tässä tapauk-

sessa erityisesti Saksan kautta. Ruotsista ne siirtyvät isonvihan jälkeen tuoreiden profes-

sorien mukana Turkuun. Tämä kulkutapa oli vain melko hidas. Siksi luonnonoikeus pääsi 

Suomessa kunnolla käyntiin, kun se oli muualla jo hiipumassa. Näin ollen luonnonoikeu-

den rooli Suomessa jäi jälkeen muusta Euroopasta. Aikaisemman tutkimuksen oletus 

luonnonoikeuden vähäisestä merkityksestä Turun akatemiassa ei kuitenkaan johdu siitä, 

ettei luonnonoikeusajattelua olisi esiintynyt, vaan ettei sitä ole edes kunnolla etsitty. 

Työn alussa esitin kysymykset, mistä väitöskirjoissa puhutaan, kun puhutaan luonnonoi-

keudesta, mistä ajatukset ovat peräisin ja kenen kanssa keskustelua luonnonoikeudesta 

käydään? Luonnonoikeudesta puhuttaessa tarkoitetaan pitkän historian omaavaa ajatus-

suuntausta, joka perustuu Jumalan maailmaan sisällyttämään sisäiseen logiikkaan. Sen 

tarkoituksena on antaa ihmisille käyttäytymisen perussäännöt, ja ohjata meidät kohti sitä 

ihannetta, jollaiseksi Jumala on meidät tarkoittanut. Väitöskirjoissa käytetyt ajatukset 

ovat peräisin pääosin Samuel Pufendorfilta sekä Marcus Tullius Cicerolta. Heidän lisäk-

seen käytetään laaja-alaisesti muun muassa saksalaisen yliopistojärjestelmän tuottamaa 

luonnonoikeuskirjallisuutta. Luonnonoikeuskeskustelua suhteutetaan toisaalta roomalai-

sen oikeuden perinteeseen, toisaalta 1600- ja 1700-lukujen uusiin virtauksiin. Keskuste-

lua käydään luterilaisessa viitekehyksessä, mitä korostetaan kalvinistien ja katolisten kri-

tisoinnilla. Ennen kaikkea keskustelufoorumina on Turun akatemia. Väitöskirjoissa esi-

tettyjen väitteiden piti ensin läpäistä ennakkosensuuri ja sitten vielä kestää väittelytilai-

suudessa opponentin vastaväitteet. Niinpä suuria irtiottoja yleisesti hyväksytyistä näke-

myksistä ei esiinny. 

Tämä pro gradu on lopussa, mutta suomalaisen luonnonoikeuden historia ei vielä tällä 

työllä tullut kirjoitetuksi. Henrik Hasselin 125:stä presidioimasta väitöskirjasta löytyy 
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vielä paljon enemmän lisäaineistoa. Turun akatemialle ominaisen luonnonoikeuden ym-

märtämiseksi on syytä tutkia muitakin kuin Hasselia. Erityisesti Johan Bilmarkin väitös-

kirjoissa käsitellään luonnonoikeutta runsaasti, mutta myös monen muun professorin ver-

siot luonnonoikeudesta vielä odottavat viiltävää analyysia. Myös luonnonoikeus yleensä, 

ja erityisesti Grotiuksen ja Pufendorfin varjoon jääneet kirjoittajat, ovat vailla kattavia 

yleisesityksiä, etenkin suomeksi. Turun kuninkaallinen akatemia yleensäkin professorei-

neen ja väitöskirjoineen on sellainen tutkimattomien teemojen runsaudensarvi, jossa olisi 

tutkittavaa vielä pitkäksi aikaa. 

Päätän pro graduni samoilla sanoilla, joilla vuoden 1741 opiskelijatoverini lopetteli 

omaansa:  

--vähäiset voimamme ovat paiskineet töitä tässä tehtävässä jonkin aikaa: mutta 

kuitenkin, kun näitä yötöitä ei kykyjen eikä ajan vähyys salli tuoda julki, meidän 

täytyy jättää tämä aihe muille selvitettäväksi.335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335 "--qvo in negotio tenues nostrae vires aliqvantisper sudavere: verum enimvero, cum lucubrationes has 

in publicu proferre nec facultatu nec temporis ratio permittat, argumentum hocce aliis enucleandu 

relinqvere cogimur." Hassel & Nybohm 1741, 41. 
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