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Esipuhe

Tutkimusmatkat ovat harvoin suoraviivaisia matkoja. Tässä sanonnassa on vinha perä. Se pätee
ainakin omalla kohdallani. Voidaan lisätä myös selitys: tieteessä tutkimusmatka etenee aina
sekä ulkoisesti havaittavassa että sisäisessä muodossa. Jos eteneminen ensin mainitussa on
viivoittimella vedettyä, saattaa olla, että kovin paljon ei ole tapahtunut jälkimmäisessä
suhteessa. Jos taas gps-paikannus piirtää näytölle hurjan määrän koukeroita tutkijan sisäisestä
matkasta, varsinainen perille pääsy voi vaarantua. Joskus voi käydä niinkin, että matkaaja kokee
Kolumbuksen kohtalon (tutkija etsii omaa Intiaansa, mutta tulee löytäneeksi jotain tyystin
muuta). Tämän kirjan taustateemana vaikuttaa sisäisen kielen eli alkeiskielen tutkimusohjelma,
jota olen pitänyt vuoroin alasimen päällä kesästä 2011 lähtien. Alkeiskielen tutkimus voidaan
sijoittaa mm. pragmatismin, yleisen kielen tutkimuksen tai mielenfilosofian alueelle. Itselleni
se näyttelee tämäntapaisista ajattelutavoista voimansa ammentavaa – ja rajalinjoiltaan väljää –
”oikeuspsykologian” oikeudenalaa, joka muodostaa vastinparin huomattavasti paremmin
tunnetulle oikeussosiologialle. Karkeasti ilmaisten tarkoitan ensin mainitulla mielenfilosofian
perspektiiviä oikeuteen. Suhteessa tutkijanurani edistymiseen ei ollut kuitenkaan tarkoitettu,
että löytäisin työn alla olevalle alkeiskielen teorian rastille väitöskirjanani. Tämän kirjan alun
perin post doc -tutkimuksiksi tarkoitetuista aiheista muokkaantui väitöskirja – alkeiskielen
teorian esitutkimus. Kyseinen työjärjestys on osoittautunut viimeisen puolentoista vuoden
aikana kullan arvoiseksi ratkaisuksi myös varsinaista teorianmuodostusta koskevien ajatusteni
selkeyttämiseksi.

Esitän lämpimät kiitokset kaikille niille kollegoille, joiden kanssa itselläni on ollut ilo
keskustella mitä moninaisimmista oikeustieteeseen liittyvistä kysymyksistä – aluksi
yksityisoikeuden laitoksella, myöhemmin oikeusteorian piirissä. Erityiset kiitokset
Suomalaiselle tiedeakatemialle, Jenny ja Antti Wihurin rahastolle, Alfred Kordelinin säätiölle,
Ella ja Georg Ehrnroothin säätiölle, Niilo Helanderin säätiölle ja Emil Aaltosen säätiölle, jotka
ovat olleet tärkeällä tavalla tukemassa tutkimustyötäni.
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JOHDANTO

Eräs varmimmista keinoista sijoittua oikeustieteilijänä oikeustieteen eikä jonkin muun

intellektuaalisen toiminnan piiriin on omaksua omaa ajattelua karkeasti jäsentäväksi perustaksi

joko H.L.A. Hartin kehittelemä sääntöpainotteinen oikeuspositivismi tai Ronald Dworkinin

luonnostelema ja ensin mainittuun kriittisesti suhtautuva idealismi, jonka keskiössä ovat

oikeusperiaatteet, oikeudet, ”policy”-argumentit ja fundamentaalit yleisinhimilliset intressit

perusteina. Tämä kirja ei tee poikkeusta kyseiseen sääntöön. ”Säännöstä” noudatetaan silti

tulkinnan yleiskuvalle ominaista versiota suhteellisena valitsemattomuutena, ilmeten

suuntautumattomuutena sen paremmin puolelle kuin toiselle. Asiaa voidaan luonnehtia

kriittiseksi etäisyydeksi ja tätä tietä suoranaiseksi sanattomuudeksi vastineenaan käsitteen

”tulkinta” tuntematon potentiaali. Kieltä mielenkiinnon kohteenaan pitämä etäaskel luo

edellytyksiä tarkastella oikeudellista järjestelmää, mutta tätä ei tule ylitulkita ”kolmansiksi”

mahdollisuuksiksi oikeustieteestä tai riippumattomuudeksi Hartin ja Dworkinin ajattelusta. On

päinvastoin korostettava, että etäaskel abstrakteihin genreihin ei valmistele auktoriteetteja

koskevia perheyhtäläisyysväitteitä, heidän ajatteluaan yhteen kokoavaa holismia,

metaperspektiiviä, oikeusfilosofiaa, saati teoriaa. Kyse on Koskenniemen vihjaamasta1

askeleesta oikeustieteen ulkopuolelle tulkintatoiminnassa, joka lausuu oikeudellisiin

1 Ks. Koskenniemi Apologiasta utopiaan s. 142, miten erityyppisiä tulkitsijan näkökulmia ei voida vertailla
oikeudellisin perustein.
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tulkintoihin jo vaikuttavista yleiskäsityksistä. Askel kuuluu oikeustieteeseen siinä määrin kuin

saavutetut tulokset voidaan reintegroida siihen, miten oikeustiede käsittää itsensä.1

Tarkoittamani etäaskel esiintyy implikoituna jo silloin, kun tarkastelemme Hartin ja Dworkinin

oikeuskäsityksiä esittäviä lausumia ja niiden tulkintoja. Hart jakaa oikeudelliset säännöt

primaari- ja sekundaarisääntöihin (velvoittavat ja muutossäännöt) tavalla, jonka muodollinen

selitysalusta on syllogismi. Hartin oikeuspositivismi ei silti ole epäoikeusperiaatteellista, vaan

oikeuden materiaalinen puoli näkyy mm. oikeuskäytäntöön ja lakiin sitoutuneista arvostuksista,

joista Hart erottaa niin välittömän kuin epäsuorasti tuetun tyypin (”underpinning reasons”).2

Hartille oikeudellisia sääntöjä koskeva teorianäkymä ei voi olla aikaansaadun seurauksen

suhteen indikatiivinen, sillä emme voi täsmentää sääntöluonteista yläpremissiä faktoina. Tämän

ajatuksen kanssa jännitteisesti Hart korostaa sitä,3 että syllogismista etääntyvä valinta ei voi olla

muunlainen kuin ”legally uncontrolled choice” -tyypin käsitys – ja että ylin sekundaarisääntö

(tunnistussääntö) on fakta.4 Lausumat sitouttavat hänen teoriansa myös formaalin järjestelmän

1 Itsessään saavuttamattomasta tulkinnan yleiskuvasta käsin kirjoittaminen ei tietenkään ole mitään narratiiveista
vapaata tulkintatoimintaa. Neutraliteettia pyritään ylläpitämään suhteessa niin hartilaiseen kuin dworkinlaiseen
suuntaukseen, sillä tämän kirjan aiheet suuntaavat omalla tavallaan erääseen oikeustieteessä täyttämättä jätettyyn
tutkimusaiheeseen (sisäinen kieli, sisäinen näkökulma), jonka niin Hart kuin Dworkin toisilla tavoilla edellyttävät
tutkimuksissaan. Tietty epäneutraalius on silti jo yllä selvää ja sitoutumattomuus ainoastaan suhteellista. Ensinnä
mikä tahansa oikeusteorian tutkimus sitoutuu vähintäänkin implisiittisesti joko Hartin tai Dworkinin genreen, mikä
näkyy yleensä suoranaisesti käytetyistä käsitteistä ja tarkastelutavoista, mutta viime kädessä siitä, minkä
käsitteistön turvin lukijat kääntävät (lukemaansa, kuulemaansa) kieltä ymmärrettäväksi hermeneutiikassa. Toiseksi
kriittis-konstruktiivinen tarkastelu edellyttää väistämättä – juuri tämä on se oikeustieteen ”ulkopuolinen” askel,
mikä on arvostelma, jonka teemme usein symbolis-semanttisen ”tunnusmerkistötestin” nojalla, mutta joka yhtä
usein pettää intellektuaalisemman ja ajatteluun nojaavan kriteerin lävitse katsottuna – kohdekirjallisuuteen
tulkinnallista lisäarvoa tuottavan näkökulman. Tässä kirjassa kyseinen perspektiivi on kielifilosofia ja
käsitteellinen tiedonintressi. Tämänkaltaisilla ”sallituilla” esimielenkiinnon kohteilla (ks. Ryle Taking Sides in
Philosophy s. 157) on potentiaalia manifestoida eteemme fraktioita tulkinnan yleiskuvasta. Se, käykö näin myös
aktuaalisen kielenkäytön ja ymmärryksen tasolla, riippuu tulkitsijan ja hermeneuttisessa mielessä kriittisen yleisön
kyvykkyydestä. Kolmanneksi tutkimuksessa on oltava mainittu reintegraatiovaihe, jota tutkimuksen tekijä itse ei
oikeastaan voi suorittaa muutoin kuin vajavaisesti. Asia seuraa mm. puutteellisesta kyvystämme luoda esimerkkejä
(aiemman oikeudenalatuntemuksemme pohjalta), oikeustieteen kollektiivisuudesta, satunnaistekijöistä (mm.
pidetäänkö tutkimusta kiinnostavana) sekä kaikkeen narratiiviseen tulkintaan takiaismaisesti tarttuvasta
yksipuolistumisesta.

2 Ks. MacCormick H.L.A. Hart s. 48, 49.

3 Ks. Hart American Jurisprudence through English Eyes s. 979.

4 Ks. Hart The Concept of Law (2nd edit.) s. 100–123, 292–294.
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tavoitteluun. Hartia on tulkittu siten, että tieteenalalla vallitsee ”relatiivinen indeterminaatio”

faktojen lisäksi myös tavoitteista.1 Hänen ajattelunsa eräänä pääongelmana voidaan pitää sitä,

missä määrin kykenemme lunastamaan konstruoimamme – tai paremminkin: edellyttämämme

– sisäisen näkökulman eron siihen kieleen, jonka nojalla ilmaisemme geneettiset

kielenaiheemme eli missä määrin voimme luottaa vertailuperiaatteeseen nojaavaan ”oletettuun

eroon” sosiaalisten sääntöjen ja lain sääntöjen välillä.2 Hartin teoriassa nonkognitiiviset

elementit – lähinnä normiekspressivismi ja materiaaliset arvostukset – ikään kuin luovat

jännitettä suhteessa kognitiivisiin elementteihin, mutta eivät käsitä sisäänsä venttiiliä, joka voisi

poistaa sitä. Hartin sisäinen näkökulma (”internal point of view”), jolle viimeksi mainittu

tehtävä kuuluisi, on taas ainoastaan epätemaattinen viittaus säännön hyväksyvään asenteeseen

(”attitude to norm-acceptance”).3 Hart on tullut kritisoiduksi juuri siitä, että hänen

tarkoittamansa ylin sekundaarisääntö (”rule of recognition”) identifioituu liiaksi ekstensiivisten

kohteiden avulla;4 kyseinen asia vaikuttaa toistavan pysyvää ristiriitaa mm. kognitiivisen ja

eettisen relativismin, objektivismin ja indeterminaation, intersubjektiivisesti ilmaisukelpoisen

ja ilmaisukelvottoman sekä rationalismin ja poliittisen moraalin (tai ideologian) välillä. Hartin

teoria tasapainoilee – ja sen on tarkoitettukin tasapainoilevan – kahden keskenään

yhteensopimattoman välillä.5

1 Ks. esim. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 93, 96.

2 Ks. Bayles Hart´s Legal Philosophy s. 18.

3 Hartilla kriittisesti reflektiivinen asenne (sisäinen näkökulma) ja normiekspressivismi ovat miltei sama asia (ks.
Finkelstein Hobbes and the Internal Point of View s. 1217–8 termeistä ought, should, must, right, wrong, jotka
ovat Hartille ”kriittisiä” käsityksiä; ks. Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1161; ks. Patterson
Explicating the Internal Point of View s. 69, joka korostaa sisäisen näkökulman havaittavuutta).

4 Ks. esim. Hunt The Critique of Law s. 10 (ks. myös, Hunt The Politics of Law and the Law of Politics s. 81–82,
missä hän toisaalta huomauttaa siitä, että itsereferentiaaliset alasysteemit epäonnistuvat sosiaalisten suhteiden
tasoisten konfliktien ymmärtämisessä). On myös merkille pantavaa, että Hartin ”rule of recognition” ideaa
validiteettinormin ja tunnistusnormin kombinaationa on luonnehdittu niin, että se ei viittaa tosiasialliseen, vaan
ainoastaan hypoteettiseen eli – tulkitsen – käsitteellisesti potentiaaliseen hyväksyntään (ks. Christie The Model of
Principles s. 652; vrt. Silverman Dualistic Legal Phenomena and the Limitations of Positivism s. 826). “Rule of
recognition” säännöstä esiintyy sekä ”laajennettu” että Hartin ajatteluun autenttisesti tukeutuva ja vain
poikkeuksellisia tapauksia koskeva ”suppea” tulkinta (ks. esim. Hund Institutional Jurisprudence s. 143, 147).
Nämä eivät ole ehkä kaksi eri ajatusta, sillä suppean tulkinnan edelleentulkinta johtaa laajennettuun käsitykseen,
jonka elementtejä puolestaan säännöt ovat. Seuraava vaihe lienee nyt: haluaisimme tematisoidumman (ja
luultavasti väistämättä vähemmän elegantin) kuvan tarkoitetusta käsitteellisestä potentiaalista, sillä tuomarit, jotka
ovat asemassa metavaliditeettinormia käyttääkseen, tarvitsevat sellaisen.

5 Ks. esim. Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1169.
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Hyvin karkeasti ilmaisten Dworkin konstruoi oman oikeusjärjestelmänsä perustan siitä

lahdenpoukamasta,1 mistä Hart tekee levähdyssatamansa. Dworkin käsittää asian siten, että

meillä on järjestelmässä sääntöjen lisäksi oikeusperiaatteita, joilla on sekä semanttis-roolillisia

eroja että looginen ero sääntöihin.2 Dworkinin taka-askel suhteessa Hartiin näkyy

argumentatiivisessa tyylissä,3 mikä pyrkii laajentamaan materiaalista oikeudellisuutta yleisten

validiteettiaiheiden suuntaan (validiteetin ”oikeudellisuus”). Tässä merkityksessä Dworkinin

oikeusfilosofia ylittää perinteisen oikeuspositivismin kysymyksenasettelun.4 Dworkin ei silti

ole antiformalisti. Tämä tulee ilmi eritoten siinä, että kokonaisajattelun näkökulmasta hän pitää

periaatteellisesti keskeisenä, että ylläpidämme idealisoitua ajatusta teoreettisesta systeemistä,

jota spesifisesti ja kategorisesti hallinnoidaan syllogismin avulla. Dworkin tavoittelee kriteeriä

moraalisesti kestävälle ”yläpremissille”. Puheena oleva muodollinen rakenne ei ole kuitenkaan

inhimillisesti tavoitettava järjestelmä. Kyse on siitä itsereferenssiperustasta, josta ideaaliolento

Hercules löytää pätevät ratkaisut (oikeudellisuuden ”validiteetti”).

1 Kriittisestä suhtautumisesta huolimatta molemmat auktoriteetit ovat arvostaneet toisiaan suuresti (ks. Hart
American Jurisprudence through English Eyes s. 982; ks. Dworkin Hard Cases s. 1057; ks. Dworkin In Praise of
Theory s. 367–368; ks. suhteesta lausumia esim. Kress – Anderson Dworkin in Transition s. 339–340, 348; ks.
Soper Dworkin´s Domain s. 1168).

2 Ks. Dworkin Taking Rights Seriously s. 22–36 (ks. esim. Christie The Model of Principles s. 656). – En ole varma
käsitteiden oikeusperiaate ja sääntö loogisesta erosta. Jos ”eroa” voidaan ylipäätään luonnehtia semiotiikassa, se
saattaa olla laadultaan ”pragmaattinen”. Kiinnittäessämme huomiota oikeusperiaatteeseen sisältyvään
arvostelmalliseen termiin, se johdattaa meidät kyllä “egosentrisen puheen” eli tavanomaisesta kielestä eroavan
kielen äärelle. Kyseinen (sisäinen) puhe voi silti olla vain informaatioltaan toisenlaista kieltä kuin ilmaisukieli (ks.
Sellars Presupposing s. 198–199; termi alooginen voisi tässä ehkä olla paikallaan). Myös säännöstä puhumiseen
sisältyy välttämättä arvostelmallinen valinta. Jos taas tehtävänä olisi verrata säännön tekniikan (jos p, niin q)
loogista statusta (tämä lienee deduktio) oikeusperiaatteiden vastaavaan statukseen, on kyseenalaista, voimmeko
suorittaa tarkastelun. Oikeusperiaatteen vastaavaa tekniikkaa ei tunneta (aihetta koskevien kehitelmien tarkastelu
ei kuulu käsillä olevan kirjan aiheeseen). Jos esimerkiksi oletamme, että oikeusperiaate ohjaa meidät jossakin
mielessä induktiolle ”analogisen” ja juuri tulkintatieteelle ominaisen syvyysinformaation suuntaan, voidaan
huomauttaa, että induktio ei ole looginen muoto – ja tuskin on analogiakaan (ks. Schlick On the Foundation of
Knowledge s. 190; ks. Long Analogia entis s. 63–64; ks. lausumaa erosta syllogismiin, Zaccaria Analogy as Legal
Reasoning s. 47, 48, 62).

3 Ks. esim. Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 984.

4 Ks. esim. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 218 (ks. Burton Ronald Dworkin and Legal Positivism s. 112–
113).
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Molempien kirjoittajien implikoima etäaskel oikeudelliseen pintasemantiikkaan on tämän

kirjan yksittäislukujen suuntaus sisäisen näkökulman (sisäisen kielen eli alkeiskielen)

tarkasteluun – ja nimenomaan oikeustieteeseen kuuluvana aiheena. Hartilla viimeksi mainittu

esiintyy edellytyksen edellytyksenä, sillä vertailuperiaatteen olettama ero oikeudellisen ja

sosiaalisen säännön välillä on ”vain” edellytetty sisäinen näkökulma (”attitude to norm-

acceptance”), jonka rekonstruktiota ei voi olla ilman kollateraalisesta kielestä eroavaa kieltä.

Tarvitsemme sisäisen kielen rakenteena, jotta meidän on mahdollista puhua sisäisestä

näkökulmasta eli siitä, mitä merkitsee, että olemme sääntöihin sidottuja. Dworkinilla sama

suuntaus näkyy mm. Lenoblen tarkoittamana ”kysymyksenä kielestä”,1 jonka avulla tehdä

intersubjektiivisesti tunnetuiksi ne järjestelmäaiheet ja niiden keskinäiset suhteet, jotka

Dworkin olettaa yllä tarkoitetun ”validiteetin oikeudellisuuden” laajentumissuunnassa. Meidän

täytyy voida keskustella kaikesta siitä, mitä Dworkin lukee ”oikeudellisuuden” sfääriin – ja tätä

edellytystä tuskin täyttää derivatiivinen ajattelu ”oikeudellisuuden validiteettina”. Kielemme

toimintavat ovat monimuotoisemmat kuin Dworkinin oikeusfilosofian utooppisen segmentin

ainoa muoto (deduktio) antaa ymmärtää. Jos ajattelemme niin, että oikeudellinen

pintasemantiikka ja professionaalisten toimijoiden prima facie oikeudelliseksi tunnistama

terminologia on avointa sekä yleisen kielenkäytön että tieteenteoreettisen ja -filosofisen kielen

suuntiin,2 meillä on hyvin vähän syytä ylläpitää olettamaa, jonka mukaan dikotomia on idea

(esim. oikeus/ei-oikeus), joka kritiikin puuskilta suojaisesta turvasatamasta esisääntelee

parhaalla mahdollisella tavalla oikeustieteen tieteenkuvan terminologian. Sitä, mitä oikeustiede

1 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 135–136.

2 Avoimuutta (”open texture”) kielen piirteenä kuvaava termi lienee peräisin Waismannilta (ks. Furberg Saying
and Meaning s. 33, 73). Pintasemantiikan avulla ei voida luotettavasti identifioida sitä, käsitteleekö teksti jotakin
aihetta N vai ei, sillä esimerkiksi jo analogiapäätelmän käyttö sekä kontekstinvaihdokset voivat johtaa kaikkien
”tunnistesanojen” vastaisiin tuloksiin. Puhe tai kirjoitus ei ole identifikaation objekti siten, että voisimme luottaa
operaatioon (ks. esim. Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 158; ks. Kennick The Language of Religion s. 56–
71; ks. myös, Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 262 av 55, miten ihmiset eivät enää
havaitse analogiaa, jos puheen aiheet x ja y saatetaan riittävästi toisistaan eroaviin konteksteihin). Ajatellaan, että
A laatii käsikirjaa koirista ja käyttää työssään apuna B:tä, joka kärsii sanasokeudesta. B:llä on vaikeuksia erottaa
toisistaan mm. sanoja ”dog” ja ”bog” (ks. Ryle Letters and Syllables in Plato s. 441). A saa apulaiseltaan
sähköpostia, mihin on linkitetty mm. kuvaus elokuvasta ”Alpha Dog” sekä käytännöllinen artikkeli siitä, miten
suohon (”bog”) pudonneen henkilön saa parhaiten autettua tukevalle maalle. A deletoi ensin mainitun muitta
mutkitta, mutta päättää kirjoittaa jälkimmäisestä aiheesta pienen luvun kirjaansa. Kokeneena koiranomistajana hän
tietää, että esitetyistä apuneuvoista voidaan hyvin muokata toimiva muunnelma myös suonsilmäkkeeeseen
pudonneen koiran onkimiseksi.
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tulkintatieteenä tarvitsee terminologisesti ja menetelmällisesti, ei voida ratkaista

”oikeudellisista asioista” silmiä irrottamatta.

Kolmas oikeusteorian perinteen suuri nimi – Hans Kelsen – on avautuvan subjektiivisen

näkökulman osalta (tämänkin aiheen osalta) niin esikuvallinen kuin liiallista innokkuutta

hillitsevä ajattelija. Kelsen on oman aikansa traditiossa hylännyt yhtäältä platonistisen

idealistisuuden liian mystisenä1 käsityksenä. Toisaalta hän on kritisoinut aristotelista

suhteellistavaa ajattelutapaa niin tautologisuudesta kuin potentiaalisesta mielivaltaisuudesta.2

Kenties tunnetuin on Kelsenin naturalistinen kritiikki, joka sisältää metafyysisen dogmatismin

(mm. legalismin) kritiikin.3 Kelsenin omaa arvoteoriaa voidaan ehkä luonnehtia loogista

relativismia seuraavaksi, sillä hän on kiinnostunut ainoastaan arvoista, jotka voidaan olettaa

subjektivismista riippumatta. Tästä seuraa se, että hän ei ole kiinnostunut arvostamisen

reaalikohteista, viimeksi mainittujen saamista subjektiivisesti relatiivisista ja astevaihtelullisista

arvoista, lausemuotoisista arvoilmaisuista, arvoista tunne-elämyksinä tai asioista, joita henkilö

”arvostaa” aiempien kokemustensa nojalla. Kelsen abstrahoi subjektivismista erillisen

”annetun” arvotodellisuuden (arvon ontologian), jonka konstituoi normi.4 Viimeksi mainittu on

1 Ks. Kelsen Platonic Justice s. 86.

2 Oikeudenmukaista on se, mikä on kaikin puolin aseteltu keskinäisiin suhteisiinsa, ja se, mikä on viimeksi
mainittua, on oikeudenmukaista (ks. Kelsen Aristotle´s Doctrine of Justice s. 132, ja sama s. 135–136, miten ”give
anyone his due” käsitystä voidaan periaatteessa käyttää mihin tarkoitukseen hyvänsä).

3 Ks. Kelsen The Natural-law Doctrine before the Tribunal of Science s. 138 (ks. myös, Kelsen Why Should the
Law Be Obeyed? s. 258–259).

4 Ks. Kelsen Value Judgments in the Science of Law s. 210–211. Kelsenin mielenkiinnon laatua oikeustieteen
varsinaisen (transsendentaalin) tutkimuskohteen osalta tulisi ehkä luonnehtia ontologiseksi (eikä käsitteelliseksi),
– ks. ajatukselliseksi, Long Analogia entis s. 69, jolle mm. käsitykset ”act ja ”potentia” ovat realiteetteja, eivät
käsitteitä – sillä käsitteellinen tiedonintressi synnyttää välittömästi tiedusteluja kielen aktualisaatiosta ja myös
noudatetusta ajattelun järjestyksestä. Viimeksi mainitut eivät ole Kelsenin arvoteorian keskiössä. Arvot ja normit
ovat Kelsenille erityislaatuisia realiteetteja, mutta erilaisia sellaisia kuin faktat (ks. esim. Kelsen A ´Dynamic´
Theory of Natural Law s. 180). Kelsenin menetelmässä logiikalle tyypillinen kielen pragmaattisten piirteiden
riisunta – ks. esim. Bar-Hillel Argumentation in Natural Language s. 202 – jättää jäljelle vain eksistentiaali- ja
universaalikvanttorit (”jokin”, on olemassa, jne.), mikä erottaa Kelsenin abstraktion semantiikasta. Kenties kahteen
huomautukseen on jo näin niukassa selostuksessa edellytyksiä. Ensinnä on mahdollista sanoa, että kieli ”perittynä
konglomeraattina” (ks. Dodds The Greeks and the Irrational s. 179) on asia, joka koskee myös ontologisia
kehitelmiä. Tätä taustaa vasten on mahdollista huomauttaa, että metafyysiset kehitelmät on väistämättä aloitettava
semantiikalla (ks. Mellor The Semantics and Ontology of Dispositions s. 758) ja että olemassa olevia asioita
koskevan kielenkäytön näkökulmasta on epätavanomaista ylläpitää kielenkäyttötapaa validien normien
olemassaolosta (ks. Kelsen The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence s. 267). Toiseksi ei ole selvä
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relativismin ilmaisu, joka kuuluu ensin mainitun muodostamaan objektiivisen oikeustieteen

varsinaiseen (transsendentaaliseen) tutkimuskohteeseen. Jos yhdistämme Kelsenin ajattelun

Paulsonin tulkintaan, ”tutkimuskohteeseen” kuuluu oikeastaan kolme asiaa:

transsendentaaliargumentti,1 joka vahvistaa oikeutuksen puhua ennakko-oletetusta normista a

priori, juuri ennakko-oletettu normativiteetin kategoria – sekä objektiivisen sitovuuden arvo

(alla kuvion vasen puoli), jonka normi konstituoi.

asia, ovatko ontologiset realiteetit ”normi” ja ”arvo” erityisen hyvin valittu primaariontologisen käsityksen
termeiksi. Arvon ontologian mieli olla loogisessa suhteessa johonkin sellaiseen, joka on kaikkien intressissä,
vaikuttaa ajatukselta, joka liittyy inhimillisen teon (”act”) idealisoituun muotoon (yhteys dworkinlaiseen
parhaaseen mahdolliseen on tässä lähellä, vaikka Dworkin ei puhukaan teosta, vaan tulkinnasta). Tämä on jo
”normin” ilmaisu, sillä teon idealisoitua muotoa ei kohdella kuten ”esimerkkiä”, johon meidän pitäisi – tai johon
edes voitaisiin – liittää normi (sääntö), jotta meidän olisi luvallista johtaa ideaalista normatiivisia väitteitä. Teon
idealisoidun muodon normativiteetin epäileminen on yhtä mieletöntä kuin normin normativiteetin, sillä kyseessä
on normi. Tähän ajatukseen liittyen potentiaali (”potency”) merkitsisi käsitteellisen järjestelmän kykyä edistää
universaaleja intressejä ja näin ponnistelujamme teon idealisoidun muodon selvittämisessä. Ontologia olisi nyt
primaaria, sillä meillä ei voi olla osallistumista ennen kursiivilla korostettuja olennon ”olemassaolon muotoja”,
”act” ja ”potentia” (ks. ajatuksellisesti, Long Analogia entis s. 15, 42–43, 78), tosin ”osallistumisella” on nyt
oleellisesti myös moraalinen ulottuvuus. Modifioitu tulkinta vaikuttaa yhtäältä edellyttävän selityksissään niitä
termejä, joita Kelsen käyttää; toisaalta on mahdollista, että ”potentiaali” ei esiinny yllä transsendentaalifilosofian
edellyttämässä mielessä a priori. Kelsenille objektiivinen ”sitovuuden arvo” (objektiivisen normin arvo) on ainoa
universaali arvo, jonka hän tunnustaa.

1 Ks. Paulson Hans Kelsen s. 3, joka muotoilee transsendentaaliargumentin seuraavasti:”Bindingness, which is
given, is possible only if the normative category is presupposed. Since bindningness is given, its possibility is not
in dispute, and it then follows that the normative category is, indeed, presupposed.” Normativiteetti kategoriana
on hankala ajatus. Kuten Guastini huomauttaa, kategoria ei ole normi; jos taas annamme perusnormille proposition,
kyseessä ei ole enää perusnormi (ks. Guastini The Basic Norm Revisited s. 63–65, 69, 74).

Arvon ontologia

”Jokin, mikä kaikkien
intressissä”

Subjekti (”bearer of
interests”)

Arvostamisen objektit
(abstraktit, reaaliset)
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Kelsenillä esiintyy toisaalta eräitä ajatuksia, joiden kautta on mahdollista havaita, että

pragmatiikan suuntaan siirryttäessä oikeudellisen järjestelmän subjektiivisuusaste lisääntyy

(kuvion oikea puoli). Subjekti on arvojen ja intressien kantaja; arvoista on erotettava ne objektit,

joita arvostetaan. Huomio ei ole millään tavalla uusi, vaan ilmenee epäsuorasti jo Kelsenin

omista kirjoituksista. Siirtymä ilmentää heikkoa kielen kompetenssiamme ylläpitää eroa

ontologisesti ensisijaista koskevien ajatusten (Kelsen) ja ajattelun järjestyksen kannalta

ensisijaista koskettelevien aiheiden (pragmatismi) välillä.

”…[A] value is subjective if its object is valuable only for those who are interested in this
object. Such is the case when the norm, which is the standard of the value, in its existence
and content is determined only by an interest of the person who presupposes the norm. A
value is objective if its object is valuable for everybody.”1

”A rule prescribing or forbidding a certain behavior, we call ´norm´. The spesific meaning
of a norm is expressed by the concept of ´ought´. A norm implied that an individual ought
to behave in a certain manner, that an individual ought to do or to avoid doing something.
Statements expressing norms are ´ought´ statements. […] The juristic value judgment that a
behavior is lawful or unlawful, is an assertation of an affirmation or negative relation
between the behavior and a norm whose existence is presupposed by the person making the
judgment. A juristic value judgment thus presupposes the existence of a norm, of an
´ought´.”2

Ensin mainitussa kohdassa Kelsen erottaa universaalit arvostukset subjektiivisesti relatiivisista

arvostuksista. Ensin mainittujen mahdollisuus on näin riippuvainen kyvykkyydestämme

eliminoida (ajattelussa) jälkimmäiset. Esimerkiksi niin objektiivisen arvon käsitteen yhteys

”mielen” ongelmaan, eräisiin ”vapaata tahtoa” koskeviin ajatuksiin kuin abstraktin yleisen

käsitteen alkuperään ovat huomautuksia,3 jotka voivat saattaa kyseenalaiseksi normin

1 Ks. Kelsen Value Judgments in the Science of Law s. 230.

2 Ks. ibid s. 210–211.

3 Arvon ontologia on transsendentaalinen. Kelsen on ehkä tavoitellut puhtaan normatiivisuuden lisäksi puhdasta
analyyttisyyttä (normi luo normativiteetin), missä synteettisyys tulee mukaan kuvaan vasta ought-lauseiden myötä
(ei tasolla normi a priori). Jos ajattelemme, että mielikuva aina edeltää sitä, mikä on apriorista (ks. esim. Sellars
Science, Perception and Reality s. 160), Kelsenin analyyttisyystavoite on mielenfilosofian perspektiivistä
kyseenalainen. Hieman samaan tapaan asia näkyy vapaan tahdon kohdalla, minkä eräät ajattelijat määrittävät juuri
ihmisen kyvyksi muodostaa (indeterministisesti) kielen avulla mielikuvia (ks. Bronowski The  Origins  of
Knowledge and Imagination s. 18). Kolmanneksi voidaan kiinnittää huomiota siihen, että normi on Kelsenin
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postuloinnin objektiivisen arvon ontologian taakse. Ajatukset tulevat eksplisiittisemmin ilmi

jälkimmäisestä lainauksesta, jos sallimme itsemme lukea sitä – jokseenkin täysin –

epäkelsenläisesti eli pragmatiikan kulkusuuntaan silmäyksiä tehden.1 Tämänkaltaisessa

vierasluennassa normi ei vain implikoi individuaalin velvoitetta, vaan kyse on myös siitä, että

se esiintyy egosentrisen kielenkäytön (”Tämä on minua velvoittavaa”, ”Pitääkö minun

tehdä…”) edellytyksenä.2 Kelsenin tarkoittama normin ilmaisu eli ”ought-statement” ei ole

avautuvassa näkymässä enää väite, vaan maailmaa jossakin mielessä muuttavan toiminnan

ilmaisu,3 jota velvoittavuusongelma koskee. Viimeksi mainittua ongelmaa ei ole tulkittu, vaan

sen ratkaisu on lähtökohtaisesti oletettu (annettu) puhtaassa normiontologiassa. Myöskään

velvoittavia lauseita ei voida muodostaa katsomatta edellä esitetyn kuvion oikean puolen

kielenasioita. Nyt sana ”ought” ei potentiaalistu enää käsitteeksi, vaan kyseessä on ainakin

oikeustodellisuudessa myös abstrahoinnin tuotos. Se, minkä tuotosta se tällöin itse asiassa on, on oma ongelmansa
(ks. esim. Fowlerin käsityksestä, Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal
Reasoning s. 86).

1 Jos Kelseniä luetaan tulkintatieteen tieteenkuvaa kehittelevänä teoreetikkona (eikä ontologistina, mikä on
nähdäkseni mielekkäin kanta), hänen ajattelunsa ei kestä luonnollisen kielen filosofian näkökulmasta tuotettua
kritiikkiä. Kelsenille oikeustieteen kohteena on ”normi” (ks. Kelsen The Pure Theory of Law and Analytical
Jurisprudence s. 267), mikä eristettynä muistuttaa ”pimeyden luentaa” (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr.
635) eikä itse asiassa radikaalisti ei-tulkinnallisena käsityksenä edes voi tulla tulkituksi (ks. Troper The Fact and
the Law s. 27 av 15). Kelsenin tarkoituksena on sulkea tulkinnan ulkopuolelle aktuaalinen käyttäytyminen, sillä
tämä tie vie behaviorismiin ja sosiologiaan. Silti vaikka tarkoittaisimme ”normin tulkinnalla” sitä käsitteellistä
potentiaalia, jonka tarvitsemme postuloidaksemme ought-lauseiden ilmaisumuodot ja muut deklaratorisessa
mielessä ilmaisukelpoiset arvostukset, emme olisi esittäneet toimivaa tulkintatieteen tieteenkuvaa. Ilmaisumuodot
ovat sinänsä yhtä imaginäärisiä kuin normin ja arvon idea (ks. ex analogia, Dewey Imagination and Expression s.
194). Potentiaalin tarkastelussa esiintyy kuitenkin myös teoreettisia käsitteitä, jotka meidän on määriteltävä.
Määritelmät käsittävät sisäänsä toisia abstrakteja termejä. Määritelmien ketjussa on lopulta annettava esimerkki
siitä, millainen kielenkäyttötapaus selventää käsitettä. Esimerkkejä ei yleensä väitetä riippumattomiksi aktuaalisen
kielenkäytön tarkastelusta (ks. esim. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal
Reasoning s. 79 av 8).

2 Tieteenala ei puolusta ”egosentrismiä sinänsä”, – tämä tulee tulkitsevan subjektin mukana täysin haluistamme
riippumatta – vaan eettisesti, kriittis-rationaalisesti ja institutionaalisesti maltillistettua versiota asiasta.
Tulkintaskemaattisen näkymän on osattava kysyä yleistä hyvää ja oltava vapaa omien mielihalujen orjuudesta (ks.
Ba kowski Parable and Analogy s. 161), kriittis-rationaalisuus on välttämätöntä intersubjektiviteetin
rakentamiseksi (ks. esim. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 187–188) ja vakiintuneet institutionaaliset
rajoitteet ovat keskeisiä mm. siksi, että oikeus valtailmiönä tulisi oikein edustetuksi (ks. esim. Collier
Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 847).

3 Tässä on liitettynä vasta Lewisin tarkoittama ihminen aktiivisena toimijana maailmassa (ks. Lewis Meaning and
Action s. 87–89). Velvoittavuus- tai pätevyysongelman ratkaisu on se, mitä oikeustiede lisää asiaan.
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ensivaiheessa liittoverbin osa (pitää olla, pitää tehdä).1 Tätä saatetaan pitää eräänlaisena kielen

itsensä esittämänä argumenttina sille, että tulkintatieteen ongelma tulee sijoitetuksi kielen

aktiviteetin ongelman alaan. Kelsen tavoitteli (myöhemmin) korrespondenssiin nojaavaa

objektiivista käsitystä normitodellisuudesta, missä subjektiiviset ought-merkitykset (käskyt)

kuuluivat objektiiviseen normitodellisuuteen ainoastaan, jos ne on auktorisoitu

oikeusjärjestykseen kuuluvan ylemmän normin toimesta.2 Kuten Kelsenin ajattelun

tulkintakirjallisuudessa on huomautettu,3 emme voi päättää ”ylempien normien” ketjua

normiväitteen totuuden vahvistavaan käyttäytymisperustaan – so. perustuslain konstituoiviin

tekoihin – ilman naturalistisia ongelmia. Vaikuttaa myös ilmeiseltä, että ajatus normiketjusta

jättää pitkälti käsittelemättä tulkintaan liittyvät kysymykset. Nähdäkseni kuvion oikean puolen

pragmaattinen siirtymä muuttaa oleellisesti sekä kysymyksen että vastaamisen näkymää

tieteenalalla. Siirtymässä normatiivisesta kysymyksestä tulee ei-universaali

kulttuurisidonnainen käsitys,4 jonka ilmaisussa käytettävä terminologia muodostaa oman

probleemansa; kysymyksen vastaus ei ole väite, vaan argumentatiivis-dialektinen kokonaisuus.

Normilause sisältyy argumentoivaan vastaukseen lingvistisesti tunnettuna lauseena. Siirtymän

hinta tulee maksuun siinä, missä kysymyksen tarkastelija ei voi osallistua arviointiin

kahlaamatta vyötäröään myöten Kelsenin kuvaamassa (pragmaattisten) ristiriitojen suossa.

Hankala kulkumaasto on väistämätöntä seurausta yhdenlaisen positivismin ja toisenlaisten

yleisten pätevyysperiaatteiden ja -ideologioiden kollisiosta.5

1 Ks. ex analogia, Sellars Mental Events s. 328–329, miten ”merkitsee” ei ole mikään ”käsitys” (ja näin asia, joka
meidän pitäisi ymmärtää), vaan kopulan spesifioitu muoto.

2 Ks. esim. Kelsen What Is the Pure Theory of Norm? s. 270.

3 Ks. Clark Hans Kelsen´s Pure Theory of Law s. 170, miten Kelsenin teoria on teoria siitä, miten laki on eikä
teoria siitä (vrt. Dworkin), miten sen pitäisi olla, ja sama s. 186 normien ketjun päättämisen ongelmallisuudesta,
ks. myös sama s. 183 av 67, missä sanotun mukaan Kelsen kiisti normisysteeminsä puhtaasti loogisen luonteen:
”puhtaus” on ainoastaan riippumattomuutta luonnonoikeudellisista sisällöistä (ks. kritiikistä myös, Stone Mystery
and Mystique in the Basic Norm s. 34, 47).

4 Ks. Jackson Analogy in Legal Science s. 153–154.

5 Ks. Kelsen Why Should the Law Be Obeyed? s. 258–259 (oikeusjärjestys on nyt se, mitä yllä tarkoitettu systeemi
osoittaa, ks. Aarnio Philosophical Perspectives in Jurisprudence s. 113, 125). – Kelsenin ohjelmaa voidaan
luonnehtia kokonaistieteellisessä tarkastelussa metafyysisesti idealistiseksi, jos tällä tarkoitetaan sitä, että
oikeustieteen tieteenkuvan konstruktiossa esitetyt periaatteet nojaavat analogialle (ks. ex analogia, Hoffding On
Analogy and Its Philosophical Importance s. 206–207). Ajatus korrespondenssista objektiivisen normin ja tulkitun
käyttäytymisen välillä on laadultaan totuusteoreettinen. Koska ”sen, mikä on” (is)  ja  pitämisen  (ought) välillä
esiintyy myös oletettua vastakohtaisuutta, – ks. esim. Kelsen A  ´Dynamic´  Theory  of  Natural  Law  s.  177;  ks.
Kelsen Causality and Imputation s. 336 – metafyysisesti idealistinen lähtökohta uhkaa alitulkita viimeksi mainitun
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Kelsenin teorian kirkkauden on usein sanottu olevan loogista kirkkautta,1 mikä on lausuma,
joka olettaa mm. ristiriidattomuusperiaatteen (”principle of noncontradiction”)
soveltuvuuden. Kun vastaamisen näkymä siirtyy pragmatiikan suuntaan, myös ristiriidan
käsite vaihtuu. Silti aiempaa perustaa ei kokonaan hylätä. Ajattelen tästä taustakysymyksestä
siten, että looginen ja pragmaattinen ristiriita esiintyvät eräänlaisessa hermeneuttisessa
kehässä: tarvitsemme molempia, mutta eri kohdissa ymmärtämisen järjestystämme.
Looginen ristiriita voidaan tehdä tunnetuksi siten, että on (loogisesti) mahdotonta ajatella
asiantila, joka on ja ei ole tietyllä aikahetkellä (koira haukottelee ja ei haukottele).
Pragmaattinen ristiriita voi näkyä esimerkiksi kahden argumentaatiokokonaisuuden välisenä
ristiriitana, intressien vastakkaisuutena tai siten, että kaksi periaatetta puhuvat eri ratkaisujen
puolesta. Näiden välissä vaikuttaa Weinbergerin tarkoittama teleologinen konflikti, joka ei
ole looginen kontradiktio, vaan kahden eri intensiteetillä vaikuttavan tendenssin välinen
ristiriita (haluan lähteä lenkille enkä halua).2 ”Kehä” tai edellytyssuhde piirtyy näkyviin
siten,3 että pragmaattisen ristiriidan vallitsemista ei voida tehdä täysin ymmärrettäväksi
tukeutumatta loogisen ristiriidan avulla esitettyihin asiantilakuvauksiin maailmassa.
Konfliktin osapuolet tavoittelevat pätevyyskannanottoja normeille, joiden toteuttamista
maailmassa ei voida samanaikaisesti ajatella. Toisaalta ristiriidattomuusperiaate ei sovellu
kaikkeen siihen semantiikkaan, jonka tehtävä kielessä on oikeuttamisessa. Pragmatiikka
jatkaa kieltä tavalla, mitä logiikka ei voi tehdä. Jos looginen ristiriita avustaa pragmaattisen
konfliktin ymmärrettäväksi tekemisessä, viimeksi mainittu kertoo meille sen, miksi ensin
mainitusta on oleellista puhua. Ajattelen siten, että ristiriidattomuusperiaatteen mukaisen
vaatimuksen ylläpitäminen oikeuttavan pragmatiikan koko vaikutusalueella on itsessään
ristiriitaista,4 minkä takeena on jäljempänä johdannossa esille tuleva teesi epistemologisesti
differentioituneesta semantiikasta.

”verifioimiseen” nähtävää vaivannäköä – jos Kelsenin tavattoman laajaan kokonaistuotantoon nähden näin
kohtuuton arvostelma tässä sallitaan (ks. kuitenkin esim. Kelsen The Function of a Constitution s. 117, missä hän
perääntyy korrespondenssiväitteestä).

1 Ks. esim. Raz The Purity of the Pure Theory s. 79.

2 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 54, 57–58.

3 On sitten kyseessä kehä tai molemminpuolinen edellytyssuhde, emme voi murtautua siitä ulos (ks. ajatuksellisesti,
Gadamer Hermeneutiikka s. 208, 213).

4 Lausuman erikoisuus vaikuttaa olevan siinä, että se ristiriita (”itsessään ristiriita”), johon yllä vetoamme, on
laadultaan looginen ristiriita. Teesi differentioituneesta semantiikasta nojaa ajatukseen, jonka mukaan on loogisesti
mahdotonta johtaa normeja faktoista tai päinvastoin. Teesissä normien semantiikan eli ought-semantiikan ei
ajatella olevan peruslaadultaan loogisen kontrollimahdollisuuden alaista kieltä. Jos tämä tulkinta on oikea, logiikka
potkaisee itse itseään takamuksiin ja olettaa itse oman soveltumattomuusalueensa mahdollisuuden (ks. myös
ajatuksia, Feyerabend Consolations for the Specialist s. 209–210; ks. myös Lycanin teorian mukaisen
kognitivismin arviointia pääjaksossa ”Lopuksi”).
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Edes kelsenläinen suuntaus ei säästy subjektivismin vaikutuksilta,1 jos lisäämme siihen

hiemankaan pragmatismin mukanaan tuomia värivivahteita. Juuri pragmaattinen näkökulma

ulostulkitsee mahdollisuuden ylläpitää eristettyä ja kategoriallistettua ”persoonattoman” tiedon

ihannetta oikeustieteessä.2 Tämä piirre väistyy jo tieteenteorian tason analogioissa.3 Se,  että

emme orientoidu ihanteeseen, ei kuitenkaan merkitse sitä, että tulkintatieteen tehtävänä olisi

demonstroida tai ”tulkita” subjektivismia4 tai että voisimme selittää aiheen.5 Lähtökohta

merkitsee kaikessa mitäänsanomattomuudessaan vain sitä, että noudatamme

karkeahahmotelmana von Wrightin subjektiivista aksiologiaa,6 joka ei ole atemporaalista ja joka

suhtautuu merkityssisältöön kommunikatiivisesti määräytyvänä asiana.7

1 Kelsen on tietenkin ongelmasta täysin tietoinen (ks. Kelsen Law, State and Justice in the Pure Theory of Law s.
296, missä – sangen kielentoiminnallisesti – objektiivisuus määritetään pienimmäksi mahdolliseksi määräksi
subjektiivisuutta; ks. myös, Kelsen Science and Politics s. 355, missä perusnormin propositionaaliset sisällöt
myönnetään periaatteessa subjektiivisiksi). Koska subjekti/objekti -dikotomia on epistemologista perua (ks. esim.
Seth The Problem of Epistemology s. 504), Dworkinin huomautukseen, jonka mukaan dikotomia tuo niukasti, jos
ollenkaan lisäarvoa argumentatiiviseen dialektiikkaan (ns. subjektivismikritiikki), tulisi suhtautua tieteenalalla
vakavasti (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 178–179; ks. myös samansuuntaisesti, Koskenniemi From
Apology to Utopia s. 137).

2 Ks. esim. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 187, 188.

3 Toisinaan subjektivismin onkin sanottu olevan lähellä idealismia – ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 35 –
tai esiintyvän attribuuttina yhdenlaisen idealismin lajityypin ilmaisemiseksi.

4 Ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 40.

5 Ks. esim. von Wright Ihminen kulttuurin murroksessa s. 103.

6 Ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 172–173.

7 Ensin mainittu sulkee pois loogiset päätelmät (ks. esim. Jackson The Normative Syllogism and the Problem of
Reference s. 385; ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 143, 145) ja liittää – arvojen ja oikeuden analogian nojalla
– oikeuden muutosmahdollisuuden yhteiskunnallisten arvostusten ja toisinaan myös subjektiivisten arvostelmien
muutokseen (ks. esim. Landis Statutory Interpretation s. 888). Jälkimmäistä voidaan perustella – tieteeseen per
definition kuuluvan intersubjektiviteetin tavoittelun lisäksi – sillä, että henkilösubjektin on omien arvostelmien ja
lähtökohtiensa lisäksi annettava vastaava vapaus muiden keskustelijoiden vastaaville kielenpiirteille (ks. Toulmin
Reason in Ethics s. 38–39, ks. sama s. 44 skeptisesti ”sisäinen/ulkoinen” kahtiajaosta; ks. osuvasta termistä
”participant-observer”, mikä ilmentää sekä sisäisen että ulkoisen näkökulman ylläpitämisen välttämättömyyttä,
Hund Institutional Jurisprudence s. 154; ks. myös lausumaa, Ahlman Arvojen ja välineiden maailma s. 179).
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Tämän tutkielman ainoa kontribuutio Kelsenin intellektuaalisesti rikkaaseen ajatteluun on
jäljempänä siinä,1 miten Kelsenin luennassa on miltei väistämättä esillä ”kaksi Kelseniä”.2

Hän on kiinnostunut yhtäältä formaalista validiteetista, mikä voidaan tulkita objektiiviseksi
sitovuuden arvoksi puhtaasti ei-substantiaalisena asiana. Toisaalta Kelsen puhuu laista
kognitivismin yhteydessä kompleksisena sosiaalisena tosiasiana,3 jota koskevat väitteet
voivat olla tosia tai epätosia. Ensin mainittu ei liity mitenkään materiaaliseen oikeuteen;
jälkimmäisestä ei voida puhua ilman, että kiinnitämme huomiota semantiikkaan, jonka
puitteissa instituutiot operoivat ja julkituovat tarkoituksiaan. Molemmat haarat liittyvät, tosin
eri tavoin, jäljempänä tarkoitettavaan väitteeseen Kelsenin ”implisiittisistä implikaatioista”,
– sitovuus implikoi sitomattomuuden sekä kognitivismi implikoi nonkognitivismin – minkä
esittämään ongelmaan suuntauksen olisi esitettävä kannanottoja,4 jotta sitovuuden
objektiivinen arvo validiteettina ja väite laista sosiaalisena tosiasiana olisivat
hyväksyttävissä.

Tarkastellaan seuraavassa eräitä katkelmallisia aiheita, miten sisäinen (subjektiivinen)

näkökulma näkyy oikeustieteessä ja sen taustalla vaikutusyrityksiä tekevässä tieteenteoriassa.

Yleisesti tunnetuimmat sidoslangat aiheeseen lienevät tieteenalan perinteessä ne, missä

turvaudumme (joudumme turvautumaan) arationaalisiin kielentekijöihin järkeilyssä ja/tai

käsillä on tapaus, missä auktoritatiiviset ulkoiset lähteemme ovat ehtyneet. Sidoslangat

1 Ks. pääluku 3; asiasana ”Kelsenin implisiittiset implikaatiot (kaksi Kelseniä)”.

2 Kelsen ei itse mieltänyt asiaa näin, vaan väitti tutkimusohjelmansa käsittelevän kokonaisuudessaan positiivisen
oikeuden merkitystä (ks. Hart Kelsen Visited s. 710–711).

3 Ks. esim. Raz The Purity of the Pure Theory s. 82, 85–88.

4 Kun Kelsenin ajatuksia tulkitaan dworkinlaisessa parhaassa mahdollisessa valossa (ks. suosituksesta, Soper
Dworkin´s Domain s. 1170), hänen voidaan havaita olleen molemmista yllä mainituista ongelmista tietoinen. Lain
käsitteeseen sisäänrakentunut jäännöksellinen nonkognitivismi seuraa väistämättä ajatuksesta, miten laki
tulkinnallisena käsitteenä olisi muutoin ristiriidassa arvodualististen lähtökohtien kanssa. Eettistä nonkognitivismia
ilmentävät mm. Kelsenin (myöhäisajattelun) lausumat siitä, että kaikkien normien merkitys on subjektiivinen
ilman ennakko-olettamaa objektiivisesti validista perusnormista, ”lakiin” voi kuulua muutakin kuin yleisiä sääntöjä
ja että se partikulaarinen prosessi, missä perustuslaki luodaan, on tuskin kokonaisuudessaan esillä behavioristisena
ja kognitiivisesti hallittavana käytäntönä (ks. Kelsen The Function of a Constitution s. 112–113, 113, 114).
Objektiivisen arvon osalta Kelsenillä esiintyy ajatus siitä, että perusnormi voi olla vain ajattelua avustava fiktio,
jonka ympäristöön voi kuulua myös samantasoisia ”auktoriteettifiktioita” (ks. Kelsen mts. s. 117). Jos viimeksi
mainitut ovat juuri niitä, jotka ajautuvat (transsendentaalitodellisuudessa) kontradiktioon, – nyt palaisimme siis
Kelsenin myöhäisajattelusta hänen varhaisfilosofiansa apajille – kun sanomme objektiivisen sitovuuden olevan
meitä (tapaustasolla) sitomatonta, on esillä aihio objektiivisen sitovuuden arvon implikaation (sitomattomuuden)
esittämiseksi sillä tasolla (synteettinen a priori), joka erottautuu kategorisesti aktuaalisesta. Kelsenin perusnormi
on jo metalegaalinen idea. Puhtaan normin analyyttisyys on ehkä jättänyt synteettisen vastinparin tarpeen
huomiokenttämme varjoalueelle.
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avustavat esiin oikean valonsävyn hankalaan keskusteluaiheeseen: subjektin kuuluminen

kielenasetelmaan pragmatismissa ei merkitse sitä, etteikö itse aihe viittaisi

standardikeskustelun ulkopuolelle. Aiheen nostamiseen työpöydälle tieteessä sisältyy

väistämättä tiettyä ristiriitaisuutta tieteen käsittelyperiaatteiden sijoittuessa ”kognitivismin”,

etiikan ”nonkognitivismin”, puolelle. Katselemme samanaikaisesti asioita köysisillan

vastakkaisissa päissä.1 Tästä syystä on ehkä mielekkäintä käsittää asia siten, että kiistat koskevat

(kääntäen) intersubjektiivisina pitämiemme käsitysten alaa kuvaavia esityksiä tai

tämänlaatuisten toimintaperiaatteiden kantavuutta kuvaavia käsityksiä – ei siis subjektivismista

”sinänsä” tehtyjä ”oikeita tai vääriä” väitteitä.

Jo alkumetreillä positiivisten ja humanististen tieteiden erilainen tiedonintressi – ellei

suorastaan ”vasta-asennoituminen” toisiinsa nähden – tulee ilmi välillisesti eri ajattelijoilta.

Esimerkiksi Nagel, Sellars ja Bronowski kirjoittavat eri sanoin asiasta positiivisen tieteen

näkökulmasta, mutta viitaten epäsuorasti tuntemattomaan humanististen tieteiden ongelmanaan

pitämään sisäisen kielen näkökulmaan:

”Language also enbales us to turn our attention to our own thoughts and develop them
deliberately in the field of top-down creativity characteristic of science, art, technology, and
institutional design.”2

”…[In some theories we] have been tempted to suppose that… t́hought episodes´ which are
supposed to be manifested by these behaviours [intellectual ones, EK] are not really episodes
at all, but rather hypothetical… facts about these and still another behaviours. …[W]henever
we try to explain what we mean by calling a piece of nonhabitual behaviour intelligent, we
seem to find it necessary to do so in terms of thinking.” ”…[O]vert verbal behaviour is the
culmination of a process which begins with ´inner speech´. …[T]he true cause of intelligent
nonhabitual behaviour is ´inner speech´.”3

1 Ks. esim. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1852–1853 huomauttaen poliittisen
legitimiteetin ja rationaalisuuden yhdistämisen ristiriitaisuudesta.

2 Ks. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 33.

3 Ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 177, 186–187 (ks. toisaalta myös, Sellars Mental Events s. 336,
missä Sellars pitää pre-lingvististä tietoisuutta omanlajisena ”älykkyyden muotona”, ja sama s. 343, missä Sellars
käsittää kiistämisen tai hyljinnän (”rejection”) perustavammaksi negatiiviseksi kategoriaksi kuin loogisen kiellon;
ks. myös, Austin Truth s. 96–97). Mainitun lainauksen yhteydessä Sellars tulkitsee ”syy-perustaisen” sisäisen
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”…[W]e  also  think  of  our  own  selves  as  objects  and  we  therefore  apply  language  to
ourselves. We treat ourselves both as objects of language and as speakers of language, both
as objects of symbolism and as symbols in it.”1

Yllä objektivoiva kielenkäyttötapa on tyypillinen positiiviselle tieteelle: tavoittelemme

objektien avulla muodostettuja teoreettisia hypoteeseja, joilla edellytetään voivan olla

totuusarvo. Jos hypoteesit ennustavat oikein maailmaan sijoittuvia faktisia tapahtumia, voimme

muodostaa viimeksi mainituista väitteitä, jotka ovat tosia tai epätosia. Kielenkäyttö on mitä-

kielistä ja operaatioiltaan loogista. Kuten Stenius on tuonut esiin erinomaisissa Wittgensteinin

varhaisfilosofian tulkinnoissaan,2 emme voi näin menetellen säilyttää positiota puhtaasti

loogiseen miten-kieleen. Tarvitsemme myös abstrakteja käsitteitä, joiden miten-kielinen status

on tuntematon (subjektiivinen); myös puhtaasti observaatiolauseista kumpuava tiede on

mahdoton.3 Suhteessa Nagelin käsittelyyn tarvitsisimme myös näkymän, mitä voitaisiin

luonnehtia ”bottom-up” -tyyppiseksi,4 mutta eri käsittelyperiaatteita kuin selittämistä ja

analyysiä palvellen. Tavoittelemme tällöin lingvistisiä välttämättömyyksiä (”bottom”), joiden

kielen semanttisesti adekvaatiksi kategorisoinnille (ks. mts. s. 187), mikä vie käsittelyn – voidakseen suoraan
soveltua normatiiviseen tieteeseen – liiaksi realiteeteista ja todellisuudesta puhumisen suuntaan (”categorical
claims are judged in terms of our talk about reality”, Carr Metaphysics s. 22).

1 Ks. Bronowski The Origins of Knowledge and Imagination s. 44.

2 Ks. Stenius Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 51, 57 (ks. myös esim. Carr Metaphysics s. 22, miten
”status” ja ”kriteeri” kuuluvat jo metafyysisten vaatimusten joukkoon).

3 Ks. esim. Comte Introduction to Positive Philosophy s. 4–5 (ks. myös esim. Schlick On the Foundation of
Knowledge s. 192).

4 Järjestys ”bottom-up” – tai ”inside-out” – kuvaa yleisesti inhimillistä ymmärrystä (ks. esim. Kamm Theory and
Analogy in Law s. 405; ks. Dworkin In Praise of Theory s. 358), kun yllä Nagelin lausuman ymmärrän niin, että
se on konstruktiivinen (”top”) ja ilmaisuun on sisäänrakennettu reduktiiviset mahdollisuudet (”bottom”). Koska
viimeksi mainittu ajatus on yleisesti esiintyvä konstruktivismin ja reduktionismin välisestä suhteesta (ks. Grice
The Conception of Value s. 70), lienee aiheellista huomauttaa, että yllä käänteinen järjestys ei valmistele
reduktiivisia väitteitä. Emme silti voi tyystin poissulkea sitä, että normatiivisen tieteenalan konstruktiiviset
käsitykset eivät olisi tällaisia. Vaikka ”konstruktiivisten” perustusten rakennusaineksia olisivat lingvistiset
välttämättömyydet, niiden järjestäytymistapa sisäinen kieli kuvattaessa voi olla hyvin monenlainen. Kuvaukseen
sisältyvää spekulatiivisuutta ei ehkä ole mahdollista poistaa, sillä sisäisen kielen tematiikka voi olla vain heikossa
mielessä (aikaansaamiensa pragmaattisten hyötyjen kautta) vahventuva esitys. Jotakin asiaa koskevaa esitystä
tuskin voidaan todistaa filosofisesti oikeaksi (todeksi). Tästä syystä ei ole ainoastaan ymmärrettävää, vaan
suorastaan välttämätöntä, että skeptisismi seuraa aihetta, josta nyt puhumme (”…[P]eoples activities are the way
their minds work and are not merely imperfect reflections of the postulated secret processes which were supposed
to be the workings of minds.” (ks. Ryle The Concept of Mind s. 58).



16

pohjalta muodostamme tulkintatieteen konstruktiiviset käsitykset (”up”, tai: ”upwards”).

Tämänkaltaisessa järjestelyssä miten-kielemme oletetaan analogiseksi luonnolliselle kielelle ja

”mitä-kielemme” typistyy ei-objektuaaliseksi. Tarkoitan viimeksi mainitulla sitä, että ”mitä-

kielen” parissa ilmaisemme kriittisen seulan läväistyämme, mitä saavutimme (mitä saimme

aikaan) kielenkäyttäjinä, kun aikaansaannoksiemme pätevyys on asia, josta lausutaan.

Tämänkaltainen asia ei ole enää mikään mitä-kielinen objekti, vaan pelkkä puheen tapa. Yritän

tulkita mitä-kielen hankalaa muotoa ja roolia tulkintatieteessä tässä johdannossa jäljempänä.

Miten-kielen oletettu analoginen yhteys luonnolliseen kieleen erottaa asian logiikasta ja sallii

mahdollisuuden ymmärtää kieli strategiseksi välineeksi.1 Toisaalta takiaismaisena ongelmana

on  ja  pysyy  –  mm. Rylen ja Gricen korostamaan tapaan – semanttisena rutiinina ilmenevän

miten-kielen kiteytyminen disipliiniksi.2 Myös miten-kieli on jäljempänä johdannossa

tulkitsevien askelten kohteena.

Sellarsin peräänkuuluttama ajattelun potentiaaliin kuuluva älykäs ja ei-habituaalinen

inhimillinen toimintamuoto on kysymys vailla vastausta. Ajattelen tulkintatieteen kannalta tästä

ongelmasta siten, että sääntöpohjainen ajattelumme alustaa aina habituaalisia

käyttäytymismuotoja; sääntö ei myöskään ole käsitys, jota voisimme seurata ”sisäisesti”,3 mikä

tekee ulkoisen käyttäytymisvasteen pakolliseksi. Älykästä ja nonhabituaalista toimintamuotoa

tulisi ajattelun potentiaalin puolella vastata jokin (teoreettinen) käsitys, joka ei ole

sääntömuotoinen, mutta jota pidämme silti ”intellektuaalista ajattelua” avustavana ja siihen

kuuluvana.4 Uskon, että ongelman vastauskehitelmät ajattelun potentiaalin osalta voivat liittyä

1 Ks. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 20, 27.

2 ”Philosophy is the replacement of category-habits by category-disciplines…” (ks. Ryle The Concept of Mind s.
8; ks. Grice The Conception of Value s. 107). Disipliiniä ei oikeastaan voida ilmaista kielellä, sillä tällöin eroa
yhdenlaiseen rutiiniin juuri ei ole. Kyseessä on asia, missä yhdenlaisten käsitteiden (terminologisen skeeman) läpi
nähdään, miten toisenlaisten käsitteiden disipliini toimii (ks. Emmet Rules, Roles and Relation s. 141; ks. Lenoble
The Function of Analogy in Law s. 124, 129 av 44).

3 Ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 202 (”…observance of rules, principles, etc., must, if it is there at all,
be realised in his performance of his tasks.”, Ryle Knowing How and Knowing That s. 218).

4 Kysymme siis intellektuaaliseen potentiaaliin liittyvää tekijää, joka ei saa ainakaan suoraa ja ulkoista
käyttäytymisvastinetta. Esimerkiksi Dworkin on pitänyt kysymystä keskeisenä (”Dogmatism is a grievous
fault…”, Dworkin In Praise of Theory s. 364; ks. myös, Koskenniemi Tyyli metodina s. 177). Habituaalinen/ei-
potentiaalinen merkinnee syntyvässä ”nelikentässä” sitä ulkoisen käyttäytymisen aktualisaatiota, jolla ei ole
käsitteellisesti intellektualisoitua taustaa. Ei-habituaalinen/ei-potentiaalinen on sanapari, joka on lähinnä mysteerin
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hyvin pitkälle edistyneeseen sisäisen kielen teoriaan, vaikka teorian ulkoiset seuraukset ovatkin

kielenkäyttöä ja voivat ainoastaan hyvin rajoitetussa mielessä kantaa attribuuttia

”nonhabituaalinen”.1 Sisäisen kielen teoria ei ole looginen käsitys – emmekä voi päätelmäteitse

yhdistää loogisia välttämättömyyksiä ja aktuaalisen sfäärin asioita

”habituaalinen/nonhabituaalinen”.2 Sellarsin käsitys muistuttaa epäsuorasti, mutta tärkeällä

tavalla myös siitä, että tulkintatieteen sisäisen kielen ei ole lupa olla kvaliteetiltaan syy- ja

seurauskäsitteisiin nojaavaa kieltä. Jos se olisi tämänlaatuista kieltä, siihen tukeutuessamme

päätyisimme esittämään merkityssisältöjen selityksiä (geneettinen virhepäätelmä).3

Kehiteltävän terminologian on oltava funktioltaan ainoastaan ”merkitystä välittävää” kieltä,

mikä tietenkin vie asian Sellarsin itsensä tarkoittaman metodologisen asianmukaisuuden

ulkopuolelle.4 Kielen välittävä tehtävä on erotettava konstituutiosta.5 Syntyvään vasta-

ilmaisu. Tämän asian pitänee tulkita viittaavan ihmiselle ominaiseen sisäisen kielen kohinaan eli kokonaisia
ajatuksia epämääräisempään tietoisuuteen sekä ihmisen olemiseen maailmassa.

1 Tarkoitan sitä, että kaikenlainen kollateraalinen kielenkäyttö on kielenkäyttöä, joka jäljittelee jotakin aiempaa
tapaa, tyyliä tai käytäntöä. Kieltoetuliite ”non-” Sellarsin käsityksessä tulee kenties turhaan tulkituksi jyrkällä
tavalla, sillä kaikenlainen älykäs käyttäytyminen nojaa tavalla tai toisella aiemmin muotoutuneiden ajattelutapojen
käyttöön ja modifiointiin (ks. esim. Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 138, missä hän ajattelee miltei
päinvastaisesti Whiteheadin lausumaan ”A science that hesitates to forget its founders is lost” nähden, ja sama s.
139, missä Kuhn ymmärtää tieteen reorientaation piilevän huomion kohdistamisessa ja kysymyksen
tarkentamisessa).

2 Ks. ex analogia esim. Jackson The Normative Syllogism and the Problem of Rerefence s. 385.

3 Kun Sellarsin utopiassa sisäinen puhe esiintyy syynä sille, että ei-habituaalisen ja älykkään käyttäytymisen
ongelma pysyy avoimena käsitteellisen tietoisuutemme sfäärissä, on asia tulkintatieteen kannalta esitetty jo väärän
lajityypin utopian piirissä. Jos esimerkiksi olettaisimme oikeusperiaatteiden esittävän raakaversiota vastaukseksi
siitä, mitä on älykäs ja ei-habituaalinen käyttäytyminen tieteenalalla, meidän ei ole luvallista puhua periaatteista
aiheina (”seurauksina”), joille on jokin selittävä syy (ks. ex analogia esim. Kelsen On the Pure Theory of Law s.
5). Kuten todettua, nonhabituaalinen saattaa olla kieltosanan osalta asian yli- tai virhetulkinta. Mitä tulee sisäisen
kielen teorian ei-sääntömuotoiseen tapaan edistää ajattelun potentiaalia, on huomattava, että meidän on tässäkin
puhuttava jostakin sellaisesta intellektuaaliseen potentiaaliin liittyvästä ideasta, joka on säännön käsitteelle
analoginen (sääntöaihio tms.). Jos näin ei olisi, tuskin voisimme ymmärtää sitä esitystä, jonka kyseiseen tyhjään
tilaan luomme.

4 Ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 187.

5 Nonkognitiviivista semantiikkaa hahmottava alkeiskieli ei koostu abstrakteista “entiteeteistä”, jotka
konstituoisivat normatiiviset puheen asiat, ja jotka itsessään selitettäisiin loogisesti selityskelpoisilla
ominaisuuksilla. Siirtymä pyrkii väistämään virhehuomautuksen (ignotum per ignotius), missä selitämme
loogisesti tuntemattoman entiteetin loogisesti tuntemattomalla ominaisuudella (ks. ajatuksellisesti, Masterman The
Nature of a Paradigm s. 81). Logiikan ulkopuolelle eteneminen ei tietenkään vapauta genreä velvoitteesta antaa
vastauksia mm. kysymyksiin, mitä välittävät kielenasiat ovat, miten niitä käytetään ja miten niiden tuottaman
kontrollilisän rajat määrittyvät.
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asetelmaan positiivisen tieteen tieteenfilosofian kanssa palataan myöhemmin johdannossa ja

pääluvussa ”Lopuksi”. Käänteisesti on myös muistettava, että käyttäessämme ”välittävää”

terminologiaa selityksen antamiseen, saamme lähtökohtaisesti esitettyä vain ilmiöiden

pseudoselityksiä (emme tieteellisiä sellaisia). Käsitteistön tehtävä kielessä on muualla kuin

selittämisessä tai analyysissä. Kolmannessa lainauksessa Bronowski muistuttaa mieliin G.E.

Mooren tärkeän erottelun käsitysten ”jostakin puhumisen” (”talking about something”) ja

”kielen käyttämisen” (”using language”) välillä.1 Ensin mainitussa myös ei-olevat subjektit voi

olla objekteja, joiden piirteitä ja ominaisuuksia luonnehditaan kielen avulla; jälkimmäisen

kohdalla tämä asia on vähintäänkin epävarma.2 Kielellinen aktiviteetti on omanlajinen

ongelmansa, josta oletan jäljempänä tässä luvussa kahden periaatteen pätevän: emme voi päästä

siitä tyydyttävästi perille tavanomaisesti käytössä olevan sana-asia-kielen keinoin eikä meidän

ole lupa väittää aktiviteetista itsestään esittämäämme konstruktiota ”sana-asia-kielen” asiaksi

eli ”talking about something” kielimuodoksi.3

1 Ks. Moore Imaginary Objects s. 108, 109.

2 Eräs mielenkiintoinen kehitelmä kielifilosofian perinteessä on esitetty J.L. Austinin tekstissä ”How to Talk –
Some Simple Ways”. Austinin esittämä sisäinen ja temaattisesti muotoiltu kielenjärjestely (malli) kuvaa ulkoisten
objektien kielellistä käsittelyä ei-lausemuotoisesti (ks. Austin mts. s. 181–200; ks. Austinin laajasta
mielenkiinnosta kieltä kohtaan, Furberg Saying and Meaning s. 36–37, 49). Austinin mallikäsittelyyn sisältyvä I-
sana (”I-word”, minä) ei ole symboli, joka voisi olla kielenkäytön yhteydessä lauseen subjekti. I-sana ei ole
myöskään mikään ”käsitteellinen asia”, vaan singulaari, joka juuri sijoittuu käsitteellisen tietomahdollisuutemme
ulkopuolelle. Kielenkäytön tilanne on ajattelevan subjektin sisäistä kielenkäyttöä, joka tuskin kelpaa tavanomaisen
subjekti-predikaatti-lauserakenteen kohteeksi. Tämänkaltaisen kielenasian edessä joko luonnollisen kielen
analogia jättää meidät neuvottomaksi – ks. esim. Meiland Analogy, Verification and Other Minds s. 565 – tai sitten
siirrymme kuvaamaan empiirisessä psykologian tutkimuksessa neurofysiologisin välinein sisäistä kieltä
(kuvantamismenetelmien käyttö). Viimeksi mainituissa tutkimuksissa emme enää selvennä käsitteellisen
tiedonintressin näkökulmasta sisäistä kieltä (ks. ex analogia, Hiller Institutions and Institutional Groups s. 302;
palaan kognitivismin tulkintaan pääluvussa ”Lopuksi”; vrt. etenkin, Lycan Judgement and Justification s. 33 av 6,
jolle myös neurofysiologiset faktat ovat ”työ-deskriptiivisiä”). Ensin mainitussa ongelma on juuri lauseen
käsitteestä erkaantumisessa (so. miten tehdä tämä). Sisäisen kielen käsittelykelpoisuuden mahdollisuus on
olettamana epävarma ja kehitelmänä ”hypostasiksen” (ei hypoteesin) luonteinen. Oletamme jo kieltä koskien
jotakin, kun uskomme mahdollisuuteen luoda skeema sisäisestä kielestä ja lauseista eroavista ”kielenkatkelmista”
(olkoonkin, että se on aina vajavainen kehitelmä). Olettama ei ole ei-sisällöllinen. Esimerkiksi kun sanomme, että
”lauseella… ei ole kielipelin ulkopuolella mitään mieltä” (ks. Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta
nr. 488 [korostukset, EK]), vajavaiskielimuotoa ”sisäinen kieli” kehittelevä teoreetikko uskoo, että sama ei päde
päinvastoin.

3 Ks. jäljempänä tässä luvussa mitä- ja miten-kielten suhteellisesta itsenäisyydestä sekä
”käännettävyysperiaatteesta”, joka mm. kieltää esittämästä aktiivista kielenasiaa passiivisena.
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Arvodualistiset lähtökohdat jakavassa oikeustieteessä ei yleensä kehitellä eksplisiittisesti

”sisäistä” näkökulmaa tai kieltä. Tehtävän täyttäminen muistuttaa hieman Quinen ongelmaa

rakentaa kieleen ja kielellä jotakin, kun ensin kielen synteettisyys (vrt. geneettinen näkökulma)

on poistettu rakennusapuvälineiden joukosta.1 Emme voi onnistua tehtävässä, sillä ”virhe” on

jo sisäänrakennettu luonnolliseen kieleen, jota käytämme.2 Jos on totta, että onnistumisen

mahdollisuutta ei ole olemassa, emme ole myöskään virheen käsitteen mielekkyysalueella.

Sisäinen (”tekninen”) ei ole käsittelyperiaatteidensa näkökulmasta ulkoisen (”geneettisen”)

vastakohta eivätkä käsitykset ole toisistaan ”erotettuja”.3 Tarve myös ensin mainitun

kehittelylle on sinänsä tunnustettu, kuten esimerkiksi Wróblewskin kirjoituksista voidaan

havaita. Puhuessamme ”kehittelystä” olemme jo esiriitauttaneet sen käsityksen, jonka mukaan

”teknisessä aspektissa” ei ole mitään kehitettävää, koska sanat viittaavat derivatiiviseen

ajatteluun (deduktioon) ja tähän yksin.4

”Rules about the immediate understanding of legal norms are no more explicit than rules of
everyday language of that kind. The analysis of everyday language is still far behind what is
needed to explain its contents and operations. It is easier to construe various artificial
languages such as those of the formalized calculi of various deductive systems, than to make
explicit the rules underlying the use of everyday language with all its uncertainties and lack
of preciseness. Yet, in spite of that drawback, we use the everyday language freely and its
functions sufficiently well for ordinary transfer of information in the universe of discourse
of daily affairs. The same can be said about the rules of immediate understanding in legal
language, which lies ´between´ everyday language and artificial language, closer perhaps to
the former than to the latter. It is difficult to formulate these rules, but the understanding of
legal  norms  raising  no  doubts  is  the  empirical  proof  of  the  existence  of  such  kinds  of
semantic rules in legal language, which are ´built in´ in the legal ways of thinking through
legal education and tradition.”5

1 ”It is externalized empiricism, or behaviorism, that leaves the notion of analyticity without a foot to stand on.”
(ks. Quine Philosophical Progress in Language Theory s. 7).

2 Ks. ex analogia, Black Linguistic Relativity s. 234.

3 Ks. jo, Dewey Ethical Principles Underlying Education s. 55.

4 Ks. ex analogia esim. Carnap Ethics s. 206 (ks. Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 187, 189; ks. Long
Analogia entis s. 13, 79, joka yhdistää asian myös ristiriidattomuusperiaatteeseen; ks. laveammin esim. Murray
The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 836).

5 Ks. Wróblewski Meaning and Truth in Judicial Decision s. 45 (ks. myös Wróblewskin genren sisäpuolelta, Aarnio
Philosophical Perspectives in Jurisprudence s. 49; ks. Popper The Logic of Scientific Discovery s. 31). Wróblewski
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Oikeusteoreetikoista Ba kowski on puhunut aiheesta liittäen sen niin tradition käsitteeseen kuin

välttämättömään tarpeeseen ylittää ensin mainittuun sisäänrakentuva kanoninen, ja oikeutta

jossakin määrin apologisoiva piirre. Jälkimmäisestä esimerkiksi Hunt on keskustellut kriittisen

teorian tehtävänä tieteenalalla:

 ”…[H]ow analogical reasoning works in the context of a tradition, is to say [how] an
institution held together by history and argument and their dialectical interplay [works]. The
law can only develop within the context of its own tradition. There is no reference outside
of the tradition.”1

”It could be argued that this way of looking at it [responding impulses from outside, EK] is
morally wrong. It  is  a way of being heterenomous, of merely responding to rules without
evaluating them; the sort of machine-like behaviour that should not be tolerated even in
law.”2

on toisaalla puhunut myös positiivisen tieteen verifikaatiosta erillisistä “aksiologisista säännöistä”, joiden olisi
määrä antaa kriteeri arvostelemiselle (ks. Wróblewski The Problem of So-called Judicial Truth s. 30). Aksiologian
ja normativiteetin välisen analogian nojalla ajatuksen voidaan sanoa muistuttavan myös ongelmaa normeille
tyypillisistä ”formaaleista ominaisuuksista” predikoinnin periaatteen alaisuudessa (ks. Troper The Fact and the
Law s. 33). Luonnollinen kieli saastuttaa tehokkaasti yritykset päästä kumpaankaan käsiksi. Yllä esitetystä
Wróblewskin lainauksesta voidaan huomioida tässä seuraavaa. Wróblewski käyttää kieltä siten, että tarkastelun
kohteita on kolme (legal language, legal norms, legal ways of thinking), missä toiseksi mainittu kuuluu ensin
mainitun sisäpuolelle ja ainakin viimeksi mainittu selkeästi edustaa kielen aktiviteetin tutkimusta. Wróblewskin
peräänkuuluttamia sääntöjä ”oikeudellisille tavoille ajatella” ei voida vahvistaa, ellemme jo oleta
sääntökokonaisuutta a priori, joka soveltuu aiheeseen. Kenties tätä olettamaa ei tarvitse tehdä, jos meillä on
analogiaa koskeva filosofinen käsitys, jonka turvin kehittää mm. oikeudellista arvostelua sääntelevä sisäisen kielen
skeema arkikielen piirteiden tuntemisen pohjalta. Ensin mainittua ei tunnistettaisi ensinkään kieleksi ilman
samankaltaisuutta jälkimmäiseen (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 494). Nyt vaikuttaa ilmeiseltä, että
sisäisen kielen kehitelmän on menestyttävä kahdessa suhteessa samanaikaisesti. Ensinnä ojansyrjään heittämistä ei
saa tapahtua silloin, kun mallia arvioidaan yleisesti – so. kaikenlaisen – ei-kognitiiviseen subjektivismiin kuuluvan
kielenkäytön avustimena. Toiseksi mallin on oltava adekvaattinen sentyyppisen ”legal ways of thinking” -
kielenkäytön kannalta, mitä yksin arkikieleen nojaava ilmaisukielemme ei tyydytä. Ensin mainittu huomautus vie
oikeustieteen mm. kielifilosofian ja kielitieteen maaperälle; jälkimmäinen kääntää lampun valon – nyt hyvin
laajalla keilalla – justifioivan kielenkäytön ongelmaan. Palaan sisäisen kielen (alkeiskielen) konstruoinnin
periaatteisiin tutkielman viimeisessä luvussa (”Lopuksi”).

1 Ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 211.

2 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 161, ks. myös sama s. 156, missä syllogismille tyypillisen konemaisuuuden
pelätään koskevan myös analogian käyttöä (ks. myös esim. Broekman Analogy in the Law s. 225; ks. Schauer –
Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 255, 256).
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”…[W]hat judges and lawyers think and feel about law, how they explain and legitimise
their various practices must also be subject to a scrutiny which preserves a critical distance
between itself and those whose practices the theory seeks to understand.” ”…[What] the
concept ´ideology´ provides is precisely a way of problematising the attitudes, beliefs and
values of legal actors.”1

Ba kowskin tarkoittama kiinnittyminen traditionsisäiseen näkymään on tyypillinen

oikeuspositivismille, mutta hankala sen vastinparina esiintyvälle tulkintaideologialle tai

sellaisen ongelmalle. Kun ”traditionsisäisyys” viittaa miltei väistämättä tiettyyn

professionaalisten toimijoiden joukkoon, voimme saavuttaa korkeintaan uskomuksia

traditionsisäisistä suhteellisista samamielisyyksistä. Objektivistin tarkastellessa tällaista asiaa

hän haluaa verifikaatioteitse vahvistua samamielisyyden vallitsemisesta. Tavat toteuttaa sanottu

asia ovat aina sidoksissa ekstensiivisellä tasolla ilmenevään evidenssiin, josta erottautuminen

vie meidät – kehässä takaisin – traditionsisäisen itsensä tulkintaongelmaan. Kun teemme

yrityksiä ulosmurtautua kehästä käsitehistoriallisiin tai filosofisiin tulkintamenetelmiin

tukeutuen, on erityisesti syytä kiinnittää huomiota siihen, missä merkityksessä käsite

”oikeudellisuus” esiintyy juuri tämän toimenpiteen kynnyksellä. Käsitys esiintynee aina

irtileikattuna viipaleena huomattavasti itseään laajemmasta formaalien ja materiaalisten

ajatusten kirjosta, missä viimeksi mainitut aiheet jäävät vaikuttamaan eriasteisesti muuttuvana

ympäristönä narrativisoidun (viipaloidun) oikeuskäsityksen sfääriin. Kuten relatiivisesta

ajattelusta voidaan oppia,2 emme voi milloinkaan ottaa kyseistä kokonaisuutta – kaikkien

formaalien, moraalisten ja poliittis-ideologisten ajatusten konglomeraattia – tarkasteltavaksi

tieteessä. Mistään ei kuitenkaan seuraa, ettemme voisi ottaa esille sfääristä toisenlaisia fraktioita

ja tarkastella, miten perinteinen sitoumuksemme oikeuspositivismiin käyttäytyy niiden edessä.

Sisäisen näkökulman eksplisiittiset tarkasteluyritykset, joiden pariin sen paremmin Ba kowskin

kuin Huntin en ole havainnut siirtyvän, ovat käsitettävissä mainituiksi katkelmallisiksi

tulkintayrityksiksi. Sommiteltua tulkintayritystä ei kuulu pitää traditionulkoisena vain sen

arvion nojalla, mikä koskee käytetyn semanttisen terminologian esiintymisyleisyyttä

lakimiesten puheessa ja kirjoituksessa. Toisaalta vaatimusta evidenssin esittämisestä

”traditionsisäistä” kuvaavalle kehitelmälle tulee pitää kontradiktorisena sitä suuremmassa

1 Ks. Hunt The Critique of Law s. 12–13.

2 Ks. Bronowski The Origins of Knowledge and Imagination s. 58.
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määrin, mitä tukevammin kehitelmä sijoittaa jalansijansa nonkognitivismin perspektiivistä

tulkintatieteen tiedonintressiä tarkastelevien ohjelmien alaan. Pyrimme ärsyttämään tietoisesti

mieltämme kyetäksemme pitämään silmällä toisenlaisia järjestelymahdollisuuksia kielelle ja

ajattelullemme, vaikka ylitulkinnasta lienee kyse, jos uskottelisimme tätä tietä yltävämme

esiymmärryksen tasolle saakka.1

Tämän kirjan aiheena ei ole siirtyä eksplisiittisiin tarkasteluyrityksiin sisäisen kielen eristetystä

ja tematisoidusta muodosta (näkökulmasta). Pyrkimyksenä on ainoastaan saattaa

huomionalaiseksi se, millä tavoin kolme näennäisesti toisistaan eroavaa oikeusteorian aihetta

(luvut 2–4) edellyttävät sisäisen perspektiivin tulkintatieteen puheeseen ja kirjoitukseen. Jos

tätä pidetään kirjan ”epävarsinaisena” huomiona (olettamaa sisäisen kielen olemassaolosta

täytynee pitää triviaalina asiana eikä näin väitteenä, joka edellyttäisi todisteita tuekseen),2

varsinaiset tutkimusongelmat esiintyvät yksittäislukujen sisällä. Tutkielman aiheeseen ja

työmuotoon palataan nyt käsillä olevassa johdantojaksossa myöhemmin. Sanoessamme von

Wrightin terminologian mukaisesti,3 että tulkintatieteen edellyttämän sisäisen kielen on

luonnehdittava identiteettiä ei-kognitiivisen subjektivimin (eikä naturalistisen subjektivismin)

perspektiivistä, luomme jo koko joukon dikotomiasta seuraavia raja-aitoja. Edellä tarkoitettua

G.E. Mooren kieltä itseään koskevaa kahtiajakoa seuraten vaikuttaa kahdelta erilaiselta, mutta

keskinäisiä yhtymäkohtia hakevalta, asialta tarkastella edellytystä yhtäältä dikotomian

avustamien kriittisten huomautusten ja toisaalta kielenkäytöllistä mahdollisuutta jatkuvasti esiin

konstruoivan pragmatiikan näkökulmasta. Sekä puhumme ”jostakin” että käytämme kieltä.

Kieli on kielellisen käsittelyn objekti ja toisaalta asia, jonka voimme havaita ainoastaan

kielellisessä aktiviteetissä itsessään (so. käyttäessämme kieltä). Ensin mainitun lupausta rasittaa

standardiin tukeutumisesta seuraava yhden lajityypin dogmatismikritiikki (kritiikin kritiikki);4

1 ”Understanding presupposes always a process of construction of ´consensual domains´ between subjects which
takes on the productive-dynamic character of a search for ´viability´.” (ks. Ladeur The Analogy between Logic
and Dialogic of Law s. 26).

2 Ks. esim. Furberg Saying and Meaning s. 134.

3 Ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 125.

4 Ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 40. Vaikka ohjautuisimme tarkastelemaan metodeja ja ennakko-olettamia
kriittisesti, emme voi toteuttaa tätä ilman joitakin metodisia lähtökohtia ja ennakko-olettamia (ks. lausumia,
Raphael Problems of Political Philosophy s. 7, 9, 23, 25).
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jälkimmäisen ongelma on riskissä ajautua ”kielen leikin”1 tai suoranaisen pelaamispelin2 alaan,

missä on liikaa etäisyyttä rationaaliseen, käsitteellisesti tietoiseen ja sääntöperustaiseen

järkeilyyn. Mitä tästä esikysymyksestä pitäisi ajatella? Voimmeko ajatella oikein ja jatkaa

ajatteluumme tukeutuen asioiden käsittelyä (kelsenläisyys)? Tai voimmeko

käsittelytavassamme päätyä oikeisiin tuloksiin (pragmatismi)? Vastaus molempiin

tiedusteluihin on kieltävä. Ensin mainittu kärsii metodologisesta vajeesta esipuhdistettuaan

kielestä liikaa asioita tulkintatieteen jäähypenkille; jälkimmäisessä ei voida esittää käsittelystä

erillistä kriteeriä, joka vahvistaisi tuloksen oikeaksi.3

Arvodualistiset lähtökohdat jakavassa oikeustieteessä saatetaan ylläpitää perususkomusta,

jonka mukaan Nagelin tarkoittamaa heuristista käsitteellistä tietoisuutta, jota emme voi kiistää,4

seuraa aina vastinparina samantasoinen normatiivinen variaatio. Jälkimmäinen houkutellaan

kielessä esiin tulkintatieteen pakotettuna postulaattina, joka sijoittuu esikielellisessä

katsannossa kielen potentiaalin tasolle. Postulaatin lingvistinen konstruktio on ongelma ei-

kognitiivista subjektivismia koskevista kielenmuodoista, jotka olisivat adekvaatteja eettistä

nonkognitivismia edustavassa kielellisessä aktiviteetissa.5 Tämänkaltaista asiaa luonnehtivat

1 Ks. Derrida Platonin apteekki mm. s. 103, 131–133, 166, 168 (ks. myös analyyttisestä perinteestä, von Wright
Hyvän muunnelmat s. 78; ks. Russell A Philosophy of Our Time s. 165, 167; ks. myös ajatuksellisesti, Kafka Erään
koiran tutkimuksia s. 195, 196).

2 Ns. pelaamispelissä pelin kohteena ovat pelaamisen säännöt. (ks. myös esimerkkiä, Toulmin Reason in Ethics s.
81–82).

3 Siltalan tarkoittamat metodologiset ”askelet taaksepäin” (ks. Siltala Perusoikeusjärjestelmän sisäisestä logiikasta
s. 736) eivät tarkoita samaa asiaa vahvan ja heikon käsittelymahdollisuuden perspektiivistä. Vahva mahdollisuus
edellyttää olettaman taustalla vaikuttavista teoreettiselle järjelle adekvaateista yksinkertaisista lauseista tai
realiteeteista, sillä ilman tätä luotettavaa tuloksen vahventamismahdollisuutta ei voi olla (ks. mm. Aarnio
Philosophical Perspectives in Jurisprudence s. 126; ks. Dworkin In Praise of Theory s. 375; ks. Ladeur The Analogy
between Logic and Dialogic of Law s. 24; 36–37; ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive
Arguments s. 168–169, 174–177; ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 143–144; ks. Furberg Saying and Meaning
s. 155). ”Heikon” mahdollisuuden kohdalla näin kirkasta periaatetta ei juuri voida ilmaista (ja sitä myös pidetään
soveltamisyhteydessään virheellisenä). Yleensä keskusteluyhteyden alaan kuuluvat käsitykset vetoavat mm.
suhteellisesti tavoitettavaan intersubjektiviteettiin abstraktien käsitysten – yleensä systeemien – kohdalla sekä
esimerkkien kielessä saavutettuihin pragmaattisiin hyötyihin.

4 Ks. Descartes´n kuuluisasta lausumasta, Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 33.

5 Jos sisäinen kieli on semanttisesti konstruoitavissa oleva ja näin mahdollinen asia, sen kielimuotoja koskevasta
postulaatista voidaan esittää eräs olettama. Kyse ei ole abstraktista ”kelsenläisestä” normipostulaatista, sillä – toisin
kuin käyttämämme sisäinen kieli – transsendentaaliedellytys ei esiinny suhteessa teleologiseen kieleen. Toisaalta
lingvistisenä, mutta ei-lauseilmaisumuotoisena kielenä, sisäisen kielen teorian on välttämättä haastettava
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kehitelmät merkitsevät jo askelien astumista pragmatismin suuntaan, kun taas askelten

astumatta jättäminen idealisoi ja etäistää tulkintatieteen puheen kohteen (normin) Kelsenin

tarkoittamaan normiontologiaan a priori (transsendentaalitodellisuuteen). Molemmat kuuluvat

poistamattomasti oikeustieteeseen. Ensin mainittu menettelytapa – mitä itse seuraan – merkitsee

ainoastaan oletettua lupaa eristämisessä ja skematisoinnissa suorittaa tarkasteluyrityksiä aihetta

kohden.1 Perususkomuksen omaksuminen ei merkitse sitä, että väittäisimme heuristisen ja

normatiivisen ”identiteettimme” esiintyvän toisistaan erillisinä aktuaalisen kielenkäytön

tasolla.2 Käsitys ei myöskään merkitse sitä, että jo päteväksi oletettuun dikotomiaan sisältyvää

oppikäsitys, jonka mukaan ainoastaan ilmaisutavoilla on postulaatteja. Maailman ja kommunikaation
mahdolliseksi tekevien kategorioiden (ks. Berlin The Purpose of Philosophy s. 8) lisäksi tarvitsisimme
arvostelemisen mahdolliseksi tekevän roolikäsityksen – kielessä jo olevia lingvistis-inherenttejä arvoja ja niiden
aktiviteettia mallintavan asian. Emme milloinkaan voi tavoittaa tätä lopullisesti (kysymys edellyttää tiedustellun
asian tunnetuksi). Emme voi myöskään selittää selittämätöntä. Jos asiaa voidaan kehitellä (mitä tarkoitti
”voiminen” tässä olettamassa?), arvoarvostelmista puhuttaessa mahdollisuuden modaliteetilla on oltava myös
loogisista mahdollisuuksista eroava mieli, vaikka jokaiseen arvostelmaan tietenkin kuuluu myös deskriptiivinen
elementti, joka sijoittuu jälkimmäisen alaan. Kielenkäytön näkökulmasta jo asian kehittelyllä saattaa olla jossakin
sisäisen kielen rakennusvaiheessa pragmaattista arvoa. Sisäisen kielen olemassaolon ongelma on myös ongelma
siitä, miten se on olemassa. Jos sanat ovat ”puhtaaksi tislattua vettä” (ajatuksesta, Kazantzakis Kerro minulle,
Zorbas s. 134), kieli on olemassa myös tislaamattomassa muodossa.

1 Asiaan vedotaan toisinaan eksplisiittisesti (ks. Austin How  to  Talk  –  Some  Simple  Ways  s.  181;  ks.
ajatuksellisesti, Ahlman Hans Kelsenin oikeusfilosofian pääkohtia s. 6). Transsendentaalinormin ongelma
erottamisessa on se, – ks. ex analogia, Wittgenstein Zettel – filosofisia katkelmia k. 85, 86 – että emme tiedä, mitä
erotimme (ainoastaan sen, että ero on). Lingvistisen normativiteetin ero heuristiikkaan on ei-kategorinen ja tästä
syystä jossakin määrin havaittava. Emme sano, että ”Ajattelen, että huomenna pitää mennä kauppaan”, vaan
”Minun pitää huomenna mennä kauppaan” on ajatuksemme. Kursivoitu kopula ei tee normatiivisesta ajatuksesta
heuristista, sillä ensin mainitun toteaminen tapahtuu normativiteetista aktiviteetista erotettavassa uudessa
heuristisessa havainnontilassa. Toisaalta Nagelin tarkoittama heuristinen ja tietoinen tila, jonka sisältö on se, että
olemme tietoisia jostakin, ei ole milloinkaan erotettavasta tilasta käsin normatiivinen asia. En kuitenkaan tarkoita
sitä, että henkilöllä voisi olla omiin tekoihinsa ja mielentiloihinsa ei-aktiivista suuntautumista (vrt. kielenkehys
kääntäen, Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta nr. 712), vaan ainoastaan sitä, että meillä on ja
pysyy aktiviteettiin itseensä kahden eri tiedonintressin mukainen näkymä. Indeterminaatio näkyy kielessä
parhaiten ei-aktuaalisten ”psykologian kielen” dispositioiden avustuksella, mikä merkitsee metafysiikan pariin
siirtymistä. Tulkintatiede on tiede, joka ei milloinkaan selitä viimeksi mainittuja ”determinististen vastinparien”
avulla (ks. probleemasta, Znamierowski The Basic Concepts of the Theory of Law s. 36–37). Palaan asiaan
tutkielman päättävässä luvussa ”Lopuksi”.

2 Muoto ja sisältö ”yhtyvät” viime kädessä kielenkäytön tasolla, mikä oikeastaan pitäisi käsittää muotoja koskevan
tarkastelun sisäpuolelle. Niin kielen alkuperää koskevat spekulaatiot, didaktiset ajatukset, esimerkin käsite,
ihmisluonnon metafysiikka kuin käsite ”tekninen” kielen aspektina puhuvat suuntaansa, missä eronpito mitä- ja
miten-kielten välillä saattaa olla vain sanojen (mitä/miten) tasolla (”…[L]anguage is, in the last analysis, a
construction from past speech-episodes”, Furberg Saying and Meaning s.  84;  ks. Meyers Sellars´ Rejection of
Foundationalism s. 70, 71, joka korostaa kykyä kommunikoida uskomukset ja opettaa oheisselvennyksin
kanssakeskustelijalle uskomuksen käyttötapa kielessä; ks. myös, Sellars Mental Events s. 326, 327; ks. Toulmin
Reason in Ethics s. 77–78 esimerkin välttämättömyydestä teoria selitettäessä; ”We past for what we are. Character
teaches above our wills”, Emerson Self-Reliance s. 27; ”A mode of expression separated from something to express
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attribuuttia (”ei-kognitiivinen”) ei olisi luvallista tulkita sen pluralismin puitteissa, mitä

tieteiden kentässä ”kognitiivisista” käsityksistä ajattelemme.1

Eräiden käsitteiden tai käsitysten väljä määritteleminen saattaa toisinaan toimia

apuneuvonamme, vaikka nyt käsillä oleva tutkielma ei kuulu kielifilosofian ”kovan”

analyyttisen haaran tutkimusten joukkoon.

Kognitiivinen/nonkognitiivinen. Kognitivismilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa suuntausta,
joka uskoo, että tulkintatieteen lauseet ja propositiot voidaan ymmärtää tosina tai epätosina
käsityksinä. Nonkognitivismin teesi on tämän vastakohta eli käsitys, jonka mukaan kyseistä
mahdollisuutta ei ole. Nonkognitivismi voi ilmetä mm. puheena vapaaehtoisesta päätöksestä
(tms.), kielessä yleisesti liittoverbin ”pitää olla/pitää tehdä” käytöstä, lauseeseen sisältyvästä
normatiivisesta käsitteestä (esim. sopimus, panttaus, varkaus, jne.) tai siitä, että hyvä/huono
sijoittuu lauseessa predikaatin paikalle.

is empty and artificial…”, ”The technique… has no separate value in consciousness. There is no interest in the
how, distinct from the what.”, Dewey Imagination and Expression s. 193, 196; ”The meaning is always there to
present the form; the form is always there to outdistance the meaning”, on Barthesin muotoilu asiasta, ks. Schlag
The Empty Circles of Liberal Justification s. 42–43). Voinemme myös sanoa: muodon funktio on mitä-kielinen
ilmaisu; mitä-kielisten ilmaisujen ymmärrettävyys- ja selityskelpoisuuden edellytys on muoto. Kun valmistamme
muodoista hermeneuttisesti miltei välttämättömiä illustraatioita (apukuvioita, metaforia), muodon ero
käyttötapansa sisältöön on ainakin eräässä mielessä esillä. Muodon illustraation haittavaikutuksena syntyy
merkityssisältö (ks. ongelmasta esim. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 209), jolla ei ole mitään tekemistä
mallin käyttötavan kanssa. Jos ilmaisu- ja selitystarpeidemme palvelemiseksi esitämme vaikkapa vaasin,
ajattelemme ”vaasia” (ks. Bengoetxea Fragments and Sediments s. 145–158). Muoto voi toisaalta hyödyllisessä
mielessä eristää relaatioita ja skematisoida niitä systeemeiksi. Ilman kehittelyä emme kenties kiinnittäisi huomiota
kaikkiin mahdollisiin sääntöluontoisiin kielensiirtoihin ja sellaisten järjestelmiksi sommiteltuihin kokonaisuuksiin.

1 Ks. tästä myös pääjakso ”Lopuksi”. Lähtökohtaisesti tarkoitan sitä, että jyrkkä kiellon avulla vastakohtaistuminen
koskee vain eräitä ja määrättyjä kognitivismin muotoja. Asia on itse asiassa kaikille selvä, sillä ”every negation
presupposes a prior affirmation” (ks. Long Analogia entis s. 14). Kiellon kohteena ovat ennen muuta
”tietämiskelpoisen” (knowable) alaan kuuluvat tulkinnat ”kognitiivisen” mieleksi, mikä jättää ainakin käsitteellistä
tietoisuutta koskevat kognitiivisuuden tulkinnat lähtökohtaisesti avoimiksi (ks. perinteestä esim. Aarnio
Philosophical Perspectives in Jurisprudence s. 85, missä kognitiivisena kysymyksenä pidetään
”soveltamisrakennetta” koskevaa kysymystä; ks. Kennick The  Language  of  Religion  s.  56  av  2,  missä  käsite
”kognitiivisuus” esiintyy puhuttaessa propositiosta, joka voi olla tosi tai epätosi). Mitä syvemmin sitoudumme
puhumaan moraaliväitteistä, joilla on totuusarvo kognitiivisilla ja realistisilla perusteilla, – ks. esim. Adler Rights
against Rules s.  45 av 167 – sitä suurempi aihe arvodualismin perspektiivistä on sanoa, että ajattelutapaa uhkaa
naturalistisen virhepäätelmän kurimus.
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Heuristinen/normatiivinen. Heuristinen merkitsee tosiasiallista eli tosiseikkana
ilmoitettavaa, mihin ”normatiivinen” asettuu lähtökohtaisesti oppositiosuhteeseen.

Sisäinen/ulkoinen. Metafora ”sisäinen” viittaa tässä individuaalisen tekniikan ongelmaan,
jolla on suhde relaatioiden avulla ilmaistaviin, intersubjektiivisiin ja ajattelua avustaviin
kieleninstrumentteihin (esim. syllogismi).1 Koska sisäinen näkökulma käsittää itsessään
sisäänsä myös subjektivismin ongelman, näkökulman piirissä saavutettu intersubjektiviteetti
ei voi milloinkaan olla jäännöksetöntä. Näkökulma ymmärtää itseään koskevaksi
tieteelliseksi perspektiiviksi psykologian. Ulkoinen viittaa tarkkailijan näkökulmaan
ulkoistaen subjektivismin ongelman. Ulkoisen näkökulman oma tieteellinen perspektiivi on
sosiologia.

Determinismi/indeterminismi. Determinismi olettaa, että ulkoiset olosuhteet ja inhimillinen
tiedon prosessointi määräävät (determinoivat) henkilön teot ja kielellisen käyttäytymisen.
Indeterminismi kiistää tämän ja pyrkii antamaan sijan myös inhimilliselle tahdonvapaudelle.
Ongelma siitä, tulisiko inhimillinen kielellinen prosessointi kuvata kognitiivisesti
(naturalistisesti) vai nonkognitiivisesti, koettelee oleellisesti determinismin ja
indeterminismin välistä jakoa (ks. pääjakso ”Lopuksi”).

Ei-kognitiivinen/naturalistinen subjektivismi. Naturalistinen subjektivismi ymmärtää
ihmisen identiteetin oleellisesti aistimuspohjaisesti: tiedon perusta ja ylin auktoriteetti on
kokemus (näkeminen, kuuleminen, jne.). Ei-kognitiivinen subjektivismi käsittelee
identiteetin ongelmaa arvostelevan ihmisen ongelmana, missä aestheettiselle,
normatiiviselle tai eettiselle arvostelmalle ei oleteta selittävää syy-taustaa.2

Moorelaisesta arvodualismista (aksiologiset ja objektiiviset arvot) voidaan puhua myös

Weinbergerin termein teesinä ”epistemologisesti differentioituneesta semantiikasta”, joka

muodostaa pohjimmiltaan lähes kaikenlaisen tulkintatieteellisen tutkimuksen kivijalan

1 Tarkoitan syllogismilla ”pragmatisoitunutta” syllogismia, en siis deduktiivista logiikkaa. Tekniikan ongelma on
puhtaaseen logiikkaan tukeutumatonta psykologialiitäntäisyyden vuoksi (ks. ajatuksia sisäinen/ulkoinen
kahtiajaosta mm. Harrington Law in Community Organizing s. 191, jonka mukaan neutraliteetti voi estää
kahtiajaon omaksumisen; ks. Soper Dworkin´s Domain s. 1174; ks. sisäisen ja ulkoisen skeptikon määreistä,
Burton Ronald Dworkin and Legal Positivism s. 116, jotka kritisoivat toistensa näkymää tieteenalaan).
Intersubjektiviteetti tulisi oikeastaan kiinnittää omanlajisten arvojen – ”lingvistis-inherenttien” arvojen –
yhteyteen, millä tarkoitan jaettuja uskomuksia tietyntyyppisten kielenrakenteiden kykyyn edistää
käyttöyhteydessään ymmärrystä asioista tai avustaa tätä spesifempien kielentehtävien (mm. justifikaatio)
täyttämisessä. Lingvistis-inherentit arvot eivät ole subjektiivisia eivätkä objektiivisia (ulkoisia) arvoja.

2 Tämä oikeastaan merkitsee samalla, että aestheettiselle, normatiiviselle tai eettiselle arvostelmalle ei oleteta
mitään taustaa, mikä ilmentää antifoundationalismia ja umpikujaa sellaisten käsittelyjen piirissä, missä argumentin
edellytetään olevan ainakin periaatteellisesti objektivoitavissa oleva asia (ks. vihjeestä jo, Wittgenstein Sininen ja
ruskea kirja s. 45). Selittämisen sijaan mainittujen arvostelmien ongelmaksi ymmärretään justifikaatio.
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(”´Ought´ does not follow from ́ being´; ´being´ does not follow from ́ ought´”). Johtamiskielto

ei nyt tarkoita normatiivista kieltoa, vaan loogista mahdottomuutta.1 Weinberger itse kannattaa

”praktisen tiedon” käsitettä, joka vastaa teesissä normatiivista tietoa (ought-semantiikka);

deklaratiiviset eli toteavat lauseet kuuluvat tieteellisen tiedon piiriin (is-semantiikka);2

(a) ”No informative practical sentence can be derived from a class of premises which include
only declarative sentences”;

(b) ”No informative declarative sentence can be derived from a class of premises which
include only practical sentences”

Johtamiskiellon ohella teesi differentioituneesta semantiikasta pyrkii estämään jäännöksettömät

ymmärrystavat semantiikasta esitettyinä ainoastaan toisen kielenkehyksen puoliskon

perspektiivistä. Tällaiset yritykset ovat tyypillisiä positiivisen tieteen tieteenfilosofialle.3 Teesi

ei kiistä esimerkiksi deskriptiivisesti kuvattujen tosiasioiden tai ylipäätään Ferrén tarkoittaman

sana-asia-kielen4 (”thing-language”) kompleksista yhteyttä ought-semantiikkaan, kun

tarkastelemme lähemmin kielentoimintaa. Ei liioin tarkoituksena ole väittää, että ought-

semantiikka (ja sama pätee päinvastoin) voisi hermeneuttisesti seistä omilla jalansijoillaan

ilman is-semantiikan puolelta tulevaa tukea. Erotteluteesin rooli ei ole ”vain” erottaa, vaan myös

sysätä ought-semantiikkaa koskevat tarkastelut positiivisesta tieteenfilosofiasta eroavalle

maaperälle metodologisesti (ja paradoksaalisesti tarkastella,5 miten tämä tehdään), kun

1 Ks. esim. Kelsen What Is the Pure Theory of Norm? s. 270.

2 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 6, 7, miten erottelu koskee sekä kieltä (lauseita,
lausekategorioita) että käsitteitä, 9–10, esim. s. 44, missä hän käyttää myös nimitystä “gnoseologisesti”
differentioitunut semantiikka, s. 81, missä sama asia ilmaistaan attribuutilla ”kognitiivisesti” differentioitunut, ja
s. 98.

3 Ought-semantiikalla ei tarkoiteta kaikkien loogisten toimintamahdollisuuksien katalogia; toisin sanoen, asian
ratkaisu ei ole pelkässä modaliteetin vaihdoksessa. Tarvitsemme mm. kielen aktiviteettia (miten-kieli) koskevaa
tietoa. Toiseksi ”mahdollisuudet” voivat olla muitakin kuin fyysisten kapasiteettien nojalla loogisia
mahdollisuuksia (ks. Toulmin The Uses of Argument s. 41–43).

4 Ks. Ferré Colour Incompatibility and Language-Games s. 90.

5 Kun jätämme eron tekemättä, sanoisimme, että – ks. ex analogia, Doty Complementarity and Its Analogies s.
1099 – ought-semantiikkaan sovellettavien metodien tulisi ilmentää samaa asioiden järjestystä (“the same order of
things”). Mutta minkä asioiden? Ovatko ought-semantiikan asiat lauseita, tapauksia, käsitteitä, ilmiöitä,
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esimerkiksi vetoamme Ladeurin tavoin1 harmoniaolettamaan objektiivisen lakikäsityksen

edellytyksenä tai Toulminin tarkoittamaan2 perustavan yksimielisyyden poissaoloon etiikan

käsitteistä puhuttaessa. Emme ainoastaan erota objektiviteettia tai yhteisymmärystä (samuutta)

ought-semantiikalle mahdollisista käsityksistä, vaan kysymme, millainen objektiivisuus tai

yksimielisyys on kielialueella mahdollista. Voisimme ehkä sanoa, että teesin implisiittinen

”yhdistävä” rooli on siinä, mitä se jättää sanomatta. Vain teesin eksplisiittinen puoli on meille

selvä asia. Se koskee derivatiivista ajattelua. Esimerkiksi jäännöksettömän deskriptivismin

poissulkemattomuus merkitsisi radikaalia muutosta tulkintatieteen tieteenkuvaa esittäviin

periaatteisiin, sillä tällöin oletamme mahdollisuuden kuvaaville lauseille, jotka ilmaisevat täysin

kulloinkin käsillä olevan ought-semantiikkaa seuraavan lauseen informaatiosisällön.3 Teesi

epistemologisesti differentioituneesta semantiikasta koskee myös ”sisäiseen kieleen”

suuntautuvaa tulkintatieteellistä mielenkiintoa, mutta etäännyn myöhemmin sen taustalla

olevasta logiikan soveltuvuusolettamasta (derivatiivisuus).4 Weinbergerin teesi on universaali

ja sanoo Marisin vihjeen mukaisesti5 kenties sittenkin liian vähän nonkognitiivisesta

omalaatuisia realiteetteja, abstrakteja entiteettejä vai mitä? Ilman preformoitua tietoa tästä asiasta, emme voi
noudattaa ohjetta; ennen kuin tulkinta ”alkaa”, olemme jo väistämättä tulkinneet jotakin.

1 Ks. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 15.

2 Ks. Toulmin Reason in Ethics s. 35.

3 Radikaalista deskriptivismistä on sanottu, että siinä erimielisyydet koskisivat sokeiden miesten kuvauksia
elefantin eri osista (ks. esim. Soper Dworkin´s Domain s. 1172).

4 Ks. asian alustusta kohti sisäisen kielen (alkeiskielen) tutkimusohjelmaa pääluku “Lopuksi”. Oletan jäljempänä
nondeduktiivisuuden erääksi keskeiseksi esimetodiseksi ajatukseksi alkeiskielen taustalla. Kun kysymme, ovatko
premissimme deduktiivisen vai nondeduktiivisen kielellisen ajattelun tuotetta, – ks. Lycan Judgement and
Justification s. 117–18 – meillä on käsillä kaksi pääasiallista etenemisvaihtoehtoa, ei yhtä. Logiikka olettaa
skeeman tunnetuksi; konstruktivismissa juuri se on ongelmana. ”Skeema” voidaan määritellä suhteessa symboliin:
viimeksi mainittu on konkreettinen kuva, skeema on abstrakti merkki, jossa ovat esillä vain (erikseen)
välttämättömät elementit, jotka (yhdessä) muodostavat riittävän perusteen kielentoiminnalle (ks. Hoffding On
Analogy and Its Philosophical Importance s. 205 av 1).

5 Ks. Maris Milking the Meter s. 96, 98. Universaaleihin tukeuduttaessa emme järjestä kieltä strategisesti ohjaavan
semantiikan avulla (ks. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 20); ei liioin sääntöjen
sosiaalinen tausta eli traditio koostu (vain) universaaleista, vaan paremminkin yleisistä säännöistä (ks. Ba kowski
Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 210–11). Saattaa olla, että juuri deskriptiivinen merkitys ja sen
määräämät merkitys-säännöt, jotka ovat universaaleja (ks. Hare Freedom and Reason s. 38–39), luovat keskinäisen
yhteysmielteen logiikan ja soveltamisen välille. Tässä yhteydessä riski piilee siinä, että tulkitsemme
”soveltamisen” liian laajasti. Saatamme jo lainata differentaatioteesin vastaisesti universaalit is-semantiikan
puolelta kielenkehystä, mikä näkyy myöhemmin syllogismin yläpremissin muotoilussa (tämä on aina universaali).
Tulkintatieteen säännöt ovat ehkä sittenkin eriasteisesta yleisyydestä nauttivia sääntöjä. Jos ajattelemme näin,
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semantiikasta, mikä on oma ongelmansa; teesi saattaa myös samaistaa praktisen tiedon

normativiteettiin kyseenalaisella tavalla.1 Esimerkiksi Lycanin esittämä naturalistinen ja kieleen

kognitiivisesti suhtautuva monitasoinen representaatiomalli on teesin näkökulmasta

systemaattisesti linjalla, joka jättää nonkognitiivisen ja käsitteelliseltä mahdollisuudeltaan

oletettuun ought-semantiikkaan kuuluvan sisäisen kielen koskemattomaksi. Asiaan palataan

seikkaperäisesti tutkimuksen viimeisessä luvussa (”Lopuksi”). Alustavasti riittävänä voitaneen

pitää sitä, että differaatioteesin saatetaan väittää taustoittuvan tämän tutkimuksen kannalta

keskeisten ideoiden ”implikaatio” ja ”analogia” vaikutuksesta.2 Viimeksi mainitut koskevat

semantiikkaa teesin molemmilla puolilla. Riippumatta positiivisen tieteen tieteenfilosofian

täsmällisyysasteesta myös is-semantiikka tulee representaatiossaan hiljaisesti esittäneeksi, ja

päteviksi katsomiensa eleganttien työskentelyperiaatteiden soveltamisen myötä olettaneeksi,

kyseiset aiheet. Kenties voimme Cohenin kantaa mukaillen sanoa,3 että todisteet sille, että

emme analyysin, selittämisen, formalisoinnin ja kriteerinmuodostuksen yhteydessä tukeutuisi

nonkognitiiviseen kieleen subjektiivisessa mielessä, puuttuvat. Jotta näin voisi olla, meidän

tulisi kyetä sivuuttamaan niin implikaatio kuin analogia ”blankona”, so. toimia kielessä niin,

että toista reflektoivaa konstituenttia ei laisinkaan tarvita.4 En  usko,  että  implikaation  tai

analogian merkitysvaikutuksen eliminointi on mahdollista. Termeillä on kosketusyhteys jo

ihmisyyden ja elämänmuodon kaltaisiin ideoihin. Vaikuttaa luontevalta ajatella, että se

kielenkehys (millaisen luonnehdinnan siitä annammekaan), joka on arvodualistisesti

tulkintatieteessä esiintyvä syllogismi ottaa pitkiä askelia etäämmäs alkuperäisestä esikuvastaan, deduktiosta.
Muoto ikään kuin ”pragmatisoituu”, värisävyttyy lähemmäs semantiikkaa.

1 Tämä huomio on laajuutensa ja aiheensa vuoksi siirrettävä tämän tutkielman aiheiden ulkopuolelle. Sen taustalla
on analyyttisen käsittelyn tapa tulkita tulkintatieteelle prima facie keskeiset semanttiset intuitiot (luvallinen,
käsketty, kielletty) teoiksi, ”acts” (ks. von Wright Deontic Logic s. 2; ks. Weinberger Law, Institution and Legal
Politics s. 73, 76, missä Weinberger erottaa normatiivisen lauseen sen pragmaattisista funktioista, ja s. 94–95).

2 Asiaa käsitellään pääluvussa kolme. “Implikaation” tarkastelu rajoittuu teknisen väitteen “onttinen implikoi
deonttisen”, “rajoitettu implikoi rajoittamattoman” jne. tarkasteluun ja sen merkitykseen esi-institutionaalisena
tekijänä. ”Analogia” on tässä tutkielmassa esillä ainoastaan implikaation lähikontekstiin kuuluvana käsityksenä,
ei siis varsinaisena tutkimusaiheena.

3 Ks. Cohen Qualities, Relations and Things s. 618.

4 Tarkoitan sitä, että ymmärtäisimme ulkoisen todellisuuden kohteen ilman samankaltaisuusarvostelmaa tai
osaisimme muodostaa syllogistisen päätelmän ilman siinä esiintyvien tekijöiden analogiasuhdetta toisiin tekijöihin.
Vastaavasti käsittäisimme määritellyn käsitteen ilman määrittelemättömiä käsitteitä tai kykenisimme rajoittamaan
jonkin tarkastelun ilman rajoittamattomuuden sfäärin kielentekijöitä.
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orientoituneen oikeustieteen muodollisena pääaiheena, sisältyy implisiittisesti kielellisiin

operaatioihin, joita pidämme tyypillisesti tieteellisinä.

Jos ihanteemme tietyssä mielessä ovatkin ought-semantiikan – so. kielen aktiviteetin ja sana-

asia-kielen ulkopuolisen kielen – piirissä, tutkijan arkityö sijoittuu sekoittuneen luonnollisen

kielen ja toisaalta tulkintatieteellistä ymmärrystä kuvaavan kielen laaksopaikkaan. Termi

”tulkintatiede” ei ole vain ilmeisestä syystä paradoksaalinen. Käsitys on hankala myös siksi,

että tehdessämme tulkintatiedettä meidän täytyy jo tietää, millaisia ovat pätevät

tulkintatieteellisen tutkimuksen tulokset, jotka taas edellyttävät jo-tapahtuneita konkreettisia

tulkintatieteen tutkimuksia, so. tapoja ja tekoja.1 Erilleen irrotettuna ensin mainittuun (tulokset)

kohdistuva vaatimus vaikuttaa utooppiselta; jälkimmäinen (tavat, teot) apologeettiseltä. Kenties

kyse on vain tutkimuksellisesta pessimismistä, mutta on mahdollista asettaa kyseenalaiseksi,

onko oikeustieteessä jaettua ja pätevää yhteisöllistä perustaa laisinkaan.2 Saavutamme lähinnä

yhteisöllisiä sanankäyttötapoja (maneereja) ought-semantiikasta, mikä on erotettava siitä, että

olisimme saavuttaneet jaettuja yhteisöllisiä ymmärrystapoja intersubjektiviteetin ja

käsitteellisen ymmärryksen mielessä.3 Taustalla lienee se, että ratkaisemme Rylen tarkoittaman

seuraajaparadoksin4 (ketään ei voida seurata, koska kukaan ei ole esittänyt pätevää argumenttia)

jonkin intellektuaalisen kielenaktiviteettityypin puolesta tehdyllä arvostelmalla, mitä saatetaan

käyttää eräänä syväperusteena pragmaattisen näkökulman puolesta. Se, mitä seuraamme, tulee

1 Ks. ex analogia, Masterman The Nature of a Paradigm s. 69.

2 Käsky käsitellä tulkintatieteessä kaikkea pätevää tulkintatiedettä (ks. Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 857) ei
erityisemmin auta meitä, milloin ongelmana on se, mitä meidän kuuluisi pitää tällaisena (ks. tästä ongelmasta myös
viimeinen pääluku ”Lopuksi”).

3 Esimerkiksi Kelsenin ought-semantiikka (preskriptio, lupa ja auktorisaatio) lienee eräs tunnetuimmista (ks.
Kelsen What is the Pure Theory of Law? s. 269). Mutta mitä ovat preskriptio, lupa ja auktorisaatio? Kelsen on itse
huomauttanut esimerkiksi siitä, että preskription luonnehdinta ”käskyksi” on lähinnä metafora (ks. Kelsen The
Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence s. 273; ks. myös, Clark Hans Kelsen´s Pure Theory of Law s.
177, joka pitää outona ajatuksena sitä, että “ought” sisältäisi ”luvan” ja ”auktorisaation”; tämän ajatuksen taustalla
lienee se, että sisältymisväitteen analogisena pontimena on analyyttisen lauseen käsite, so. idea predikaatin
sisältymisestä käsitteeseen). Dworkin on esittänyt vastaavankaltaisia huolenilmauksia velvoitteen (”duty”)
käsitteen osalta (ks. Dworkin Taking Rights Seriously s. 15).

4 Ks. Ryle Taking Sides in Philosophy s. 160.
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arvostelluksi tutkijan kulloinkin saavuttamien tulosten mukaan.1 Niin alkupiste (valinta) kuin

arviointi (tulokset) ovat oleellisesti myös subjektiivisia. Ought-semantiikan

tutkimusohjelmallinen hankaluus nähdäkseni puoltaa sitä, että ongelmaksi on käsitettävä

ongelmien muodostamisen kielellis-kehyksellisten edellytysten konstruointi. Sisäinen

semantiikka nonkognitivismin piirissä (menestyksekkäästi) kuvattuna on eräs tällainen

edellytys, vaikkakaan ei funktioltaan ainoastaan ongelmien kirkastamiseen tähtäävä. Pyrimme

kiinnittämään yhden pöydänjalan,2 mikä on välttämätön mutta ei yksin riittävä ehto

tulkintatieteilijän (tavanomaisesti) muodostamien ongelmien kohtaamiselle. Ymmärtämällä

normatiivisten ongelmien semioottista syntypaikkaa ymmärrämme askel askeleelta paremmin

myös sitä, mitä (alkeiskielellisiä) kielenasioita toimme jo mukanamme, kun esillä on

(lauseilmaisukielinen) yleinen käsite, joka sisältyy normatiiviseen kysymykseen. Tässä

suhteessa idea alkeiskielestä muistuttaa etäisen analogisesti metafysiikan kielen kyvyttömyyttä

irtaantua luonnollisen kielen taustastaan:3 puhe ja kirjoitus eivät toimi kelvollisella tavalla

silloinkaan, jos irrotamme pintakielen alkeiskielellisestä kudelmasta. Samalla

tarkastelukynnykselle on jo astunut intersubjektiviteetin piiriä kolkuttava kielellinen

konglomeraatti (sisäinen kieli, alkeiskieli), joskaan ei kaikilta osin ”sanallinen” sellainen.4 Jos

1 Oikeustieteellisen tutkimuksen ”tuloksen” käsitettä ei voida tässä yhteydessä ryhtyä teoretisoimaan; en ole
myöskään varma, onko se riittävän eritellysti ilmaistu ongelma, jotta sitä voitaisiin pitää mielekkäästi
käsittelykelpoisena (ks. yllä olevan kappaleen metaforaa ”pöydänjaloista”). Positiivinen tiede suhtautuu usein
hyvin pessimistisesti humanististen tieteiden mahdollisuuteen saavuttaa tuloksia: kyse voi olla (heidän mukaansa)
ainoastaan käsittelyn täydentämisen mukanaan tuomasta ”illuusiosta” (ks. Doty Complementarity and Its
Analogies s. 1103–1104) tai ”toiveajattelusta” (ks. Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 224). Tällaiset
lausumat unohtavat yllä esitetyn teesin epistemologisesti differentioituneesta semantiikasta: se, mikä ei ole
illuusiota ja se, mikä ei ole maailmassa aktualisoituneena enää toivetta, tulee aina kuvatuksi is-semantiikan puolella
kielenkehystä. Moite nojaa suhteellisiin käsitteisiin ja sisältää vaatimuksen, jota tulkintatiede ei oman
tieteenkuvansa alaisessa ajattelussa ja kielentoiminnassa edes yritä täyttää.

2 Pöytä edellyttää yleensä neljä jalkaa – mitä ovat puuttuvat kolme? Tähän kysymykseen voidaan varmasti antaa –
etenkin käytettyjen sanojen merkitykseen huomiota kiinnitettäessä – useita vastauksia. Arvelen, että annetut
vastaukset menevät väistämättä myös osin ”päällekkäin”, jos tarkastelisimme sitä, mitä osaongelmia niiden
pohdintaan sisältyy. Itse pidän keskeisenä kolmikkoa, jonka jäsenet voisivat kantaa nimiä validiteettiteoria,
tulkinta- ja argumentaatioteoria sekä materiaalinen teoria oikeudesta.

3 Ks. taustasta, Gadamer Hermeneutiikka s. 255–256.

4 Käsitteen ja sanan ero on oleellinen alkeiskielelle. Sisäinen kieli ja sen teoretisoimisen yhteydessä eristetyt
elementit eivät ole sanoja eli kandidaatteja lauseiden osatekijöiksi. Näin ne eivät myöskään voi olla ”sanoina
tyhjiä” (ks. Gadamer Hermeneutiikka s. 254); alkeiskieli ei kohdistu suoraan toiselle henkilölle. Erottautumisesta
seuraa jo kaksi vaatimusta alkeiskielen teorialle. Ensinnä elementeillä on oltava käsitteellistä eli kielen
potentiaalissa esille tulevaa sisältöä, joka on adekvaattista etiikan kannalta. Toiseksi alkeiskielen teorian on
esitettävä ne askeleet, miten saavutamme kyseiseltä kielentasolta yhteyden luonnolliseen kieleen (puheeseen ja
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ongelmien muodostamisessa tarvittava rakenne ei ole jaettu rakenne, on hyvin vaikea sanoa,

mikä sitten voisi (enää) olla sellainen.1

Nyt käsitteen ”ongelma” mielekkyysalueella esiintyy sekä ongelma että ongelma ongelmien

muodostamisen edellyttämistä kielenkehyksellisistä piirteistä. Laajassa mielessä luen

molemmat tulkintatieteeseen kuuluviksi. Erottelu vastaa eroa tulkintatieteessä esiintyvien

normatiivisten kysymysten tarkastelun ja sen kehyksen konstruoinnin, mikä antaa perustellun

aiheen pitää ensin mainitun parissa tavattua kielenaktiviteettia mielekkäänä, välillä. Koska

kaikenlainen tulkintatiede on väistämättä ensin mainitun kanssa tekemisissä,2 lienee aiheellista

pohtia eräitä jälkimmäistä kohti kulkevia askelia.3 Tarkastelun aiheina ovat metodologia, kielen

intentionaalisuus ja käsitteiden määriteltävyys. Seuraavassa on korostettava huomioiden

periaatteellista laatua. Menetelmää, ilmaisun tarkoitusta ja määritelmää koskevia praktisia

huomioita voidaan esittää mitä tahansa oikeustieteellistä tutkimusta kohtaan myös niistä

riippumatta. Tämän tutkielman osalta palaan aiheeseen nyt käsillä olevassa luvussa jäljempänä.

Väliin lienee aiheellista huomauttaa, että alkeiskielen oikeudellisuutta tai juridisuutta
koskeva kysymys on kaksijakoinen ja voi tulla oikeastaan käsitellyksi vasta alkeiskielen
teorianmuodostuksen ja sen kohtaaman kritiikin yhteydessä. Ensinnä alkeiskielen
konstruktion muodostama terminologia on kvaliteetiltaan ajuridista (ei-juridista, ei ei-

kirjoitukseen). Askelia ”käsitteellisyyden” tulkitsemiseksi otetaan tutkielman lopettavassa pääluvussa ”Lopuksi”;
jälkimmäinen ongelma kuuluu oleellisesti alkeiskielen teorianmuodostuksen yhteyteen.

1 Kuten luvussa jäljempänä esitetään, myös kriittisen perustan ymmärtäminen esiintyy ehtona jaetusta
merkityksestä puhumiselle (ks. Norris Law, Deconstruction and Resistance to Theory s. 170). Yllä ilmaistussa
ajatuksessa ”rakenteita” pidetään oikeastaan julkisempina kuin sosiaalisia faktoja, sillä ensin mainitut luovat
mahdollisuuden jälkimmäisille ja ”julkisuuden” on oltava piirre, jota koskee filosofinen diskurssi nojaten ja
sitoutuen jo-oletettuihin ja jaettuihin käsitteisiin/käsityksiin (saatan olla tässä hieman eri linjoilla, Ba kowskin
Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 208 kanssa).

2 Myös jokainen konstruktiivinen vastaus kysymykseen ongelmien muodostamisessa tarvittavasta
kielenkehyksestä on vastaus, joka annetaan normatiiviseen kysymykseen (”Mitä pitäisi sanoa ja ajatella…”). Jotta
luottamuksemme siihen kielenkehykseen, jota ehdotamme ongelmien muodostamisen alustapaikaksi, voisi olla
perusteltua, meillä on jo oltava käytössä jokin itseymmärryksellinen ja itsekriittinen sfääri ajattelulle, mikä toimii
takeenamme. Kyseisestä (esi)sfääristä on kummuttava se ajattelullinen aines, mitä kehyksen valmistamisen
edellyttää. Kysymys siitä, mitä nyt kysymme, on massiivinen ongelma tulkintatieteessä. Sivuan tätä ongelmaa
myöhemmin käsillä olevassa luvussa ideakeskeisen tutkimuksen rakenteen mielessä.

3 Tätä työtä jatketaan tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”.
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juridista), sillä muutoin kielialue ei voisi saada otetta oikeudellisesta semantiikasta.1 Tässä
mielessä alkeiskielen pragmaattinen muoto on analoginen vaikkapa syllogismin muodon
kanssa, mikä jakaa saman attribuutin. Toiseksi alkeiskieli kielenkäytön yhteydessä
ilmenevänä kielenä eli terminologian varaisten muuttujien tason kielenä muodostaa oman
ongelmansa. Kysymme tällöin alkeiskielellisen ”mitä-kielen” oikeudellisuutta, mikä
ongelmana ennakko-olettaa mahdollisuuden sanotulle kielelle.

Oikeustieteen metodologiaa voidaan luonnehtia eräiden positiivisten tieteiden ja useiden

positiivisesti tieteenfilosofisten periaatteiden varjokuvaksi, jos jaamme differentaatioteesistä

seuraavan uskomuksen totuuden kyvyttömyydestä vahvistaa tulkintatieteellisen ”väitteen”

pätevyys. Saattaa olla, että metametodisessa mielessä kaikki tulkintatieteessä sovelletut

menetelmät ovat sellaisia, että emme voi vertailla niiden keskinäistä paremmuutta kyseisellä

tasolla (jos voisimme, tuntisimme pätevyyden kriteerin a priori).2 Jotta tulkintatiede ei ajautuisi

tämän nojalla mielettömän toiminnan alaan, tieteenalalla tulisi ehkä omaksua joukko

uskomuksia, joiden ilmaisemien periaatteiden toteutuminen menetelmää sovellettaessa toimii

tarkastelunalaisen tutkimuksen – jos ei hyvyyden, niin ainakin – ”tulkintatieteeseen

kuuluvuuden” kriteerinä. Esimerkiksi kielifilosofiassa Hanflingin mainitsema

”wittgensteinilaisen” kriteerin käsite saattaa olla tällainen uskomus,3 sillä se valmistautuu

testaamaan menetelmää sekä dogmatismista irtautumisen (vähemmän kuin loogis-

deduktiivinen päätelmä) että kokemuksen auktoriteettiin nojaamattomuuden (enemmän kuin

induktio) mielessä.4 Tulkintatieteellisen menetelmän mahdollisuus saattaa olla sidottu

tämänkaltaisten perustavien uskomusten jakamisen mahdollisuuteen; on myös ilmeistä, että

oletimme jo jotakin tieteenalaa koskien, kun valmistimme uskomuksen. Se, mitä teimme, oli

näin paremminkin aiemman olettamuksemme kontekstualisointia ja yleisen kielensijaintipaikan

1 Tämän huomautuksen hengessä tullee selväksi, että en kannata sellaisia ilmaisuja kuin ”oikeudellinen alkeiskieli”
tai ”oikeudellinen alkeiskielen teoria”. Alkeiskieli ja sen teoria, jos ne ovat mahdollisia, ovat yleisesti adekvaattisia
käsittelemään normatiivisia asiayhteyksiä – analogisesti samoin kuin voimme soveltaa syllogismia yleisesti ilman
semanttisen leiman tuomaa aiheetonta sävyä.

2 Ajatus, jonka mukaan voisimme rationaalisesti justifioida normatiivisen elementin, on pohjimmiltaan
kontradiktorinen (ks. esim. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 504).

3 Ks. Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy s. 121–126.

4 Ks. myös, Lenoble The Function of Analogy in Law s. 140, miten etsimme jotakin, mikä lähentää avoimuutta
(vrt. induktio) ja säännön soveltamista (vrt. deduktio) toisiinsa.
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kirkastamista (ei-deduktiivinen, ei-induktiivinen).1 Uskomuksilla on kaksoisfunktio. Yhtäältä

uskomukseen sisältyy perustava erimielisyys poissuljettuja radikalismin muotoja edustavan

ajattelijan kanssa. Toisaalta tutkijan on esitettävä (konstruoitava) näkemyksensä siitä, millainen

”kriteeri” voisi täyttää ehdon. Ensin mainittu ainoastaan muotoaa kriittisesti tehtävää;

jälkimmäinen on konstruktiivinen (holistinen) ongelma. Varsin usein (ja viisaasti)

tulkintatieteen menetelmän sanotaan olevan ei-eksplisiittinen ja ilmenevän ainoastaan

epäsuorasti tutkimussovellutuksesta. Vaikuttaa siltä kuin eräänlainen vasta-asennoitumisen

periaate olisi eräs keskeisimmistä tulkintatieteen ”esimetodologisista” periaatteista.2 Sen

vaikutusala ulottuu käyttämäämme kieleen saakka, sillä ajattelumme ohjautuu jo tällöin

raiteilleen. Ought-semantiikan perspektiivistä esimerkiksi tutkimuksen laatua tiedusteleva

standardijargon (mitä tutkitaan, miten ja miksi) on poissa raiteiltaan siten kuin tiedustelussa jo-

esiintyneet sanat (mitä, miten, miksi) ovat tai voivat olla sitä.3

1 Kohdealueelle kuuluvien kielentoimintojen havaitseminen ei ole vaikeaa: jo esimerkin antaminen sijoittuu
halutulla tavalla, – ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 847 – sillä sen tausta on retoriikassa
(ei-induktiivinen) eikä esimerkki ole looginen välttämättömyys (ei-deduktiivinen).

2 Ks. vihjeestä, Karhu Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi s. 37, joka puhuu ”juridiikan
sisäisestä vasta-asennosta”.

3 Ongelmaa voi verrata Menonin paradoksiin: miten voi tutkia jotakin sellaista, joka ei ole olemassa (ks. Platon
Teokset II, s. 122, k. 80d-e). – Annetaan tästä asiasta esimerkki kuvitteellisen dialogin [A ja B] mielessä. A on
tulkintatieteilijä, B luonnontieteilijä. [A]:”…kyselit viime viestissäsi, mitä oikein tutkin. Kelsenläisesti ajateltaessa
asianmukaisin vastaus lienee se, että tutkin normeja.” – [B]: Siis… mitä? En ymmärrä. [A]: ”Sellaisia kuin käskyt,
kiellot ja kelpuutukset; toisinaan puhutaan myös kompetenssinormeista.” – [B]: Ahaa, olet siis kielitieteilijä, joka
tarkastelee tuolla tapaa kategorisoitujen lauseiden esiintymistä kielessä. [A]: ”Ei, vaan tiedonintressini on
normatiivinen. Käskyjen, kieltojen ja kelpuutusten esiintyminen tutkimuskohteena johtuu siitä, että yritämme
selvittää, minkä edellytysten vallitessa niistä on oikeutettua puhua eli niistä pitää puhua.” – [B]: No nyt ymmärrän:
yrität selittää sen, miksi jokin henkilö pitää vaikkapa käskyä itseään velvoittavana. Jos hän vaikkapa pelkää käskyn
antajaa, hän suorittaa teon, koska haluaa välttää jonkin pahan aiheutumisen itseään kohtaan. [A]: ”Ei… En yritä
selittää yksilön käyttäytymistä. Tarkastelun motiivina on saada käsitys oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. En
myöskään yritä selittää yhteiskuntatodellisuutta tai analysoida sitä.” – [B]: Mitä tarkoitat? [A]: ”Muun muassa sitä,
että ihmisten on yleisesti ottaen pidettävä oikeudenmukaisina perusteluja, joita voimassa oleville normeille
annetaan.” – [B]: Alkaa kirkastua. Syy tutkimuksellesi on siis se, että ne, jotka määritellään hyvien tekojen
tekijöiksi, saisivat teoistaan jonkin palkkion ja muut ihmiset motivaation edistää tällaista käyttäytymistä omassa
toiminnassaan. Vastaavasti pahojen tekojen tekijät saisivat teoistaan rangaistuksen ja toiset kansalaiset motivoivan
syyn vastaavanlaisen käyttäytymisen välttämiseen. Jos onnistut tutkimuksessasi ja siitä valmistetaan
käytännöllinen sovellus, nämä olisivat sen yhteiskunnalliset seuraukset. [A]: ”Ei noin suoraa seuraussuhdetta voida
väittää tutkimukseni ja vallitsevan asiantilan välille.” – [B]: Mitä tutkimuksesi sitten tavoittelee? [A]:”Aloitetaan
alusta, tutkin siis normeja…”.
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Kielen intentionaalisuus vie meidät myös huomaamatta tulkintatieteen mielenkiinnon kohteena

olevan ought-semantiikan ulkopuoliselle syrjäpolulle, vaikka emme käytännössä juuri

milloinkaan luonnehdi asiaa näin. Luonnollinen kieli dominoi kielenidentiteettiämme. Vain

harvoin ei-teleologisen kielen tarve herää meille.1 Kielen intentionaalisuus nojaa Chisholmin

tarkoittamassa mielessä lähimmän deskription varaan2 ja tarkoittamisen ”toimivuus” kielessä

edellyttää kielenulkoisen todellisuuden, joka on viittaamisen kohteena.3 Kaikki tämä on is-

semantiikan ydinaluetta.4 Se, että kielellisen käyttäytymisen tarkastelu kielen

intentionaalisuutta kieleen itseensä soveltaen ei riitä meille, tulee intuitiivisesti varsin selväksi,

jos intentionaalista kysymystä sovelletaan hyvin yleisiin termeihin. Kuten Wittgenstein

huomauttaa,5 emme oikeastaan osaa sanoa, mitä tarkoitusta varten kieli on emmekä

tulkintatieteen puolelle siirryttäessä sitä, mitä tarkoitusta oikeudellisuus palvelee. Voimme

yrittää jo Klamin huomauttamalla tavalla edetä tällä tasolla vain siten, että päätepisteenä on

kokoava asia, josta voidaan puhua lähinnä Ba kowskin tarkoittaman ”kohtaamisen”

(”confront”) mielessä.6 Kun kysymme, ”Mitä tarkoitusta varten ought-semantiikka on?”,

voimme antaa vastaukseksi aktiviteetin edistämisen. Kun kysymme, ”Mitä tarkoitusta varten

kielen aktiviteetti on?”, esimerkiksi Lycanin antama vastaus ihmisen evolutiivisesta

selviämisestä maailmassa lienee mahdollinen ja oikeansuuntainen.7 Mutta kun kysymme, ”Mitä

tarkoitusta varten elämä on?”, emme ole enää kysyneet kysymystä, joka kuuluu tieteelle tai

1 Edellä tarkoitetut kolme Kelsenin oikeusfilosofian annettua elementtiä (transsendentaaliargumentti,
normativiteetin kategoria, objektiivisen sitovuuden arvo) tekevät poikkeuksen. Emme voi teleologisesta kielestä
käsin tehdä apriorisille elementeille mitään.

2 Ks. Chisholm Referring to Things That No Longer Exist s. 549.

3 Asia voidaan sanoa myös päinvastaisesti (”The most necessary thing in an instance of the word is intention”,
Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 158–159), mikä muistuttaa meitä siitä, että emme saavuta käsitteellistä
tietoisuutta ulkoisesta todellisuudesta ilman kieltä.

4 Ks. jo, Searle Intentionality s. 7, miten deskriptiiviset lauseet ja normatiivisen lauseet adaptoituvat todellisuuteen
eri tavoin: ensin mainituissa kyse on faktojen ja semantiikan yhteensopivuudesta, kun taas jälkimmäisessä
kielentoiminnollisesta mailman muuttamisesta lauseen sisältöä vastaavaksi (ks. myös, Weinberger Law, Institution
and Legal Politics s. 17 av 26, joka von Wrightin kielenkäyttöön palautuen esittää erottelun, missä juuri
”intentionalistien” – toisin kuin kausalistien – mielenkiinto olisi laadultaan konseptuaalista tai loogista).

5 Ks. ajatuksellisesti, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 496, 497.

6 Ks. Klami Ihmisen säännöt s. 13–14, 199–200 (ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 141; ks. kielenkäyttöä
myös, Dworkin In Praise of Theory s. 371, 375, joka näyttää sijoittavan ”integriteetin” ongelman ratkaisun
Ba kowskin mainitseman ilmiön alaan).

7 K. Lycan Judgement and Justification s. 83, 126–127.
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tieteenfilosofialle (ja Wittgensteinin muistuttamalla tavalla selitykset ovat tulleet

päätepisteeseensä).1 Ought-semantiikan probleemiin kuuluva sisäinen kieli

(harkintakielenkuva) on sangen lähellä kielen intentionaalisuuden umpikujaa. Wittgensteinin

vihjettä seuraten voisimme sanoa, että haluamme siitä psykologiankohteena kielen avulla

annetun selityksen (ilmauksen), emme sen fysikaalista kohtelua (ilmiötä).2 Ainoastaan viimeksi

mainitun alaisuudessa löydämme faktoja, joita voimme tarkoittaa kielellä. Mitä tästä pitäisi

ajatella? Ongelman paremman muotoilun voi saada esiin Lycanin selittämisen ja justifikaation

kielentoiminnot parittavan filosofian avulla. Lycan pitää kaikenlaista oikeuttavaa

kielentoimintaa naturalistisessa mielessä selittävänä toimintana.3 Tämä käsitys (eksplikatismi)

ei voi olla differentaatioteesin alaisuudessa sellaisenaan oikea, sillä jos se olisi, myös

kaikenlaista välittävää terminologiaa voitaisiin käyttää selittävissä tehtävissä

(”ekspressiivinen” virhepäätelmä). Emme siis pitäisi mitään selitystä pseudoselityksenä, vain

selityksen täsmällisyydessä voisi olla toivomisen varaa.

Kategorisesti erottautuvat rajalinjat selittämisen ja justifikaation välillä ovat mahdollisia

ainoastaan, jos selityksiksi hyväksytään luonnontieteen hyväksymät selitykset. Tulkinnallisen

kielen sisäpuolella rajalinjat epämääräistyvät. Saattaa olla, että tulkintatieteen termien paras

selitys on läpilyövä operationaalinen esitys siitä, miten käytämme termiä kielessä. Kielen

jatkamistavat astuvat tällöin eräänlaiseksi ”syyksi” sille, miksi termille on annettu keskeinen

rooli (ei niinkään sille, miksi termin sanotaan olevan se mikä se on). Samalla on ilmeistä, että

esitetyt kielen jatkamistavat ovat jo justifikaation ongelmaan liittyviä, sillä ne eivät muutoin

sisältyisi kielialueen puheeseen. Vastaavasti termin justifikatorinen ”selitys” vastaa

kysymykseen, miksi meidän pitäisi uskoa, että jokin N on pätevä. Kaikki argumentoivat

vastauksemme tämänkaltaiseen tiedusteluun eivät ole vieraita selittämiselle. Esimerkiksi kun

tuotamme kontrastiivisen selityksen sille, miksi Kelsen valitsi tutkimusongelmakseen

normatiivis-ontologisen kysymyksen (”Mitä laki on?”) sen sijaan, että hän olisi valinnut

1 Elämästä puhutaan joskus tautologianomaisesti eli siten, että sillä on se tarkoitus mikä sillä on (ks. Boucher
Ambiguity and Originality in the Context of Discursive Relations s. 23), mutta tätä ei pidä tulkita vihjeeksi logiikan
sovellettavuuden suuntaan. Elämänfilosofia on tässä jätettävä vain maininnan varaiseksi (ks. yllä mainitusta
Wittgensteinin kannasta selityksille, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 217).

2 Ks. ajatuksellisesti, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 571.

3 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 128, 133.
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normatiivis-aksiologisen kysymyksen (”Mitä lain pitäisi olla?”), nostamme samalla esiin

tärkeitä Kelsenin tutkimusohjelmaa justifioivia seikkoja.1 Samaten jos voisimme puhua

Dworkinin tarkoittamasta ”moraalisesti kestävästä yläpremissistä” juridiselle ratkaisulle, emme

esittäisi ainoastaan tapauksen justifikaatiota, vaan myös sen selityksen.2 Koska kaikenlainen

selittäminen ei enää tapahdu analyysi- ja kriteerikelpoisen kielen alueella (is-semantiikka),

oletamme jo, että ”kontrolli” voi olla jotakin sellaista, mikä lepää ei-syntaktis-semanttisesti

hallitun kielen piirissä (ought-semantiikka). Kielen intentionaalisuus ei kerro meille enää sitä,

mitä viimeksi mainittu on, sillä emme ole sen soveltamisalueen piirissä.3 Jäljempänä (ks.

tutkimuksen viimeinen luku ”Lopuksi”) esitetään, että tukeudumme tällöin lingvististen

välttämättömyyksien varassa esiin piirtyvään kieleen (alkeiskieleen), jota tunnemme

toistakseksi hyvin huonosti. Kielifilosofian tavoitteena on tällöin saavuttaa kontrolli, joka on

parempaa kuin primitiivisen kielen alueella (reaktiivinen ihminen), mutta heikompaa kuin

logiikassa (syntaksi).

Käsitteiden määritelmällisyys on erityisen keskeinen piirre teorianmuodostuksessa, jolla on jo

tämän sanaparin myötä yhteys positiiviseen tieteenfilosofiaan. Määritelmät ovat välttämättömiä

maailmaa koskevien laaja-alaisten selittävien teorioiden valmistamiseksi ja esimerkiksi

Popperin korostama deduktion käyttö edellyttää premissien määriteltävyyttä.4 Kaikki sofistinen

1 Justifioivat tekijät ovat tässä epäsuoria, sillä ne muodostuvat pääasiassa kriittisistä huomioista normatiivis-
aksiologista kysymystä kohtaan. Tämän tutkimuskysymyksen alaisuudessa oikeustieteellisten ongelmien
vastaukset olisivat väistämättä subjektiivisia, strategisesti ohjaavia ja sekaantuneita politiikkaan. Yrittäisimme
vaikuttaa oikeuden sisältöön ja kielenkäyttöön sen olettaman alaisena, että arvostelemisen käsite on sisäisesti
ristiriitainen (so. sisällyttäisi intohimotonta logiikkaa ja subjektiivista arvostelua samaan operaatioon). Kelsenillä
arvostelemisen käsite oletetaan sisäisesti ristiriidattomaksi eikä tulkintatieteen tehtävänä ole vaikuttaa oikeuden
sisältöön (so. myös justifioiva kielenkäyttö ”jätetään sillensä”).

2 Ks. Soper Dworkin´s Domain s. 1166, 1177 (ks. myös, Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 93,
ja 95, missä ratkaisun puolustettavuus ja derivatiivisuus erotetaan toisistaan: Dworkinista – etenkin hänen
ideaaliajattelustaan – onkin sanottu, että Dworkinin ilmaisema metodi ja hänen sovelluksensa siitä, ovat kaksi eri
asiaa, ks. McCaffery Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1046)

3 Naturalististen teorioiden perusvirhe ”uskomuksista” (objektivoiduista uskomuksista) puhuttaessa on oikeastaan
se, että teoriat olettavat kielen intentionaalisuuden soveltuvan tavanomaisella tavalla myös neurofysiologisiin
tiloihin, so. ihmisaivojen neuroatomaariseen toimintaan. Objektivoitu uskomus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on
tietty neurofysiologinen tila. Tätä käsitystä kohtaava kriittinen näkökulma väittää, että emme ole enää käsitteellisen
tiedonintressin piirissä: kielellä tarkoitetaan asioita kommunikaatiomahdollisuuksien suuntaan siirtymisen
mielessä. Asiaan palataan tutkielman lopettavassa pääluvussa (”Lopuksi”).

4 Ks. Popper The Logic of Scientific Discovery s. 32–34, 47–48.
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keskustelu filosofiassa, joka pitää ihanteenaan ei-ohipuhuvaa sävyä tarkasti kielen avulla

kohdennetusta ongelmasta, edellyttää käsitteiden määrittelyä.1 Analyyttis-deduktiivisessa

suuntauksessa määritelmien valmistaminen esiintyy edellytyksenä sille, että voimme

kontrolloida teoriaperustan konsistenssia sekä niitä johtopäätelmiä, joita voidaan tehdä

(toistaiseksi) saavutetuista huomioista.2 Määritelmät purkavat luonnolliseen kieleen

pesiytynyttä ei-yksiselitteisyyttä ja ylipäätään arkikielen epätemaattista teorialatautuneisuutta.

Ought-semantiikan puolella määritelmillä ei ole eikä kenties voi olla samaa merkitystä;

implisiittisesti selityksen ”viehättävyyden”3 kautta määrittelykelvottomuus on

sisäänrakennettua myös positiivisen tieteen tieteenfilosofiaan. Epäsuorasti määritelmien

mahdin heikkeneminen voidaan havaita laaja-alaisesta kritiikistä deduktion käytön

soveltuvuutta kohtaan: differentaatioteesin mukaisesti asemoituneessa tulkintatieteessä

syllogismin yläpremissiä ei ole mahdollista tulkita analyyttisellä tavalla. 4 Myös Nietzschen

1 Ks. määrittelemisestä yleisesti, Niiniluoto Johdatus tieteen filosofiaan s. 155–170, erit. s. 169–70 (ks. Weinberger
Law, Institution and Legal Politics s. 20, ks. myös sama s. 18, 22–23, missä Weinberger suhtautuu epäillen
määritelmien avulla etenemiseen; ks. Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 52; ks. Wittgenstein Filosofisia
tutkimuksia nr. 47). Käsitteiden määritelmällisyys on oikeastaan hinta siitä, että käytämme kielenaihioita, jotka
eivät denotoi täsmällisesti. Käyttäisimme ”partikulaarisia” nimiä, jos meillä ei olisi yleiskäsitteitä (”The very
purpose of terms is to delimit definite denotations”, Bliss On Relations s. 44; ks. Russell Logic and Ontology s.
225–226 esimerkkiä heimosta, jossa ei ollut yleiskäsitettä ”kala”; ks. myös, Dewey Meanind and Existence s. 345
sanojen monimerkityksisyyden ongelmasta, kun kysytään ”Mikä tämä on?”). Tässä luvussa sivumennen mainitun
vastakohtaistumisen periaatteen nojalla – asiaan palataan tutkielman viimeisessä pääluvussa ”käsitteellisyyden”
pohdinnan yhteydessä – voidaan erityisesti kiinnittää huomiota Blissin lausumaan. Tulkintatieteen puheen osalta
denotaatin poissaolo on jo selvä asia. Emme siis ole kielenpositiossa, missä olisimme ”korvaamassa” täsmällisen
denotaatin puutetta (kuten tekevät positivistit, jotka saattavat tavoitella käsitteiden analyyttistä määritelmää).
Kielenilmiön ”tulkinta” ongelmassa on kyse jostakin muusta. Esitän osin tämän vuoksi myöhemmin tässä luvussa
määritelmille rinnakkaisen tavan (”kontekstualisoitu termi”) elää rauhaisaa kielenelämää sellaisten termien kanssa,
joita emme voi ostensioteitse tehdä kanssakeskustelijalle tutuksi. Koska määrittelemiseen kuuluu paradigmaattisen
esimerkin antaminen käsitteen käyttötavasta (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia esim. nr. 29; ks. Kuhn The
Structure of Scientific Revolutions s. 88, 142, ks. myös sama s. 60–61, missä hän korostaa paradigman
proseduurien ja sovellusten merkitystä asiassa; ks. Lycan Judgement and Justification s. 114), oikeastaan kaikki
se, mikä edistää ymmärrystämme asiasta, kuuluu ”määrittelyyn”.

2 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 126.

3 Ks. Paavola Miksi keksimisen ja luovuuden käsitteellistämistä ei kannata hylätä? s. 26. Perinteisesti myös
selityksen mahdollinen ”kauneus” on mielletty asiaksi, joka ”pakenee tarkkoja määritelmiä” (ks. Mattila
Oikeustiede ja kauneuden katekismus s. 23; ks. eleganttien periaatteiden itsensä sijoittumattomuudesta
vakuuttavan oikeutuksen alle, Lycan Judgement and Justification s. 134–135).

4 Ks. keskustelusta esim. Emmet Rules, Roles and Relations s. 42–45 (ks. myös Peczenik Legal errata s. 122 av 2).
Käsitelainopin virheenä on pidetty mm. sitä, että se ”separated [normative concepts, EK] from the reality which
the law was to govern” (ks. Jørgensen On Concepts in Law s. 139). Voisimme sanoa myös: analyyttisyysihanteen
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määrittelemättömyyttä koskeva kanta on ymmärrettävissä adekvaattiseksi tulkintatieteen

käsitteiden kannalta, sillä kielenkäyttömme on aina osa ajallista jatkumoa.1 Normatiiviset

käsitteet ovat historiasidonnaisia. Jos keinotekoisesti irrotamme normatiivisen terminologian

temporaalisuudesta, oletamme jonkinlaisen perheyhtäläisyyssuhteen yleisimpien

normatiivisten käsitteiden ja von Wrightin tarkoittamien filosofisten (teknisten, teknis-

aktiivisten) käsitteiden välille.2 Viimeksi mainitut hylkivät määrittelyä; niin tekevät myös

esimerkiksi arkkityypittömät käsitteet ”vapaus” ja ”virhe”. Epistemologian ”tieto”-käsitteen

reunamilla vaikuttaa Chisholmin mainitsema joukko läheiskäsitteitä,3 –  joukossa  mm.

”hyväksyttävä” (”acceptable”) – jotka vaikuttavat varsin samanlaisilta käsitteiltä kuin filosofian

käsitteet. Nämä kaksi suuntausta (filosofia, historia) saattavat olla metodologisesti

”kamppailussa keskenään”,4 mutta molemmat myös sysäävät käsitteet eriasteisella heikkoudella

rasitetun määriteltävyyden alaan. Tietenkin – ja tätä on syytä korostaa myös metodologian ja

kielen intentionaalisuuden suhteen mutatis mutandis – yritämme myös tulkintatieteessä

valmistaa käsitteiden lauseellisen määritelmän tai ainakin kantaa pöytään Koszowskin

tarkoittaman viittauksen kielenkäyttötapaan, joka selventää käsitettä.5 Silti myös käsitteiden

määrittelemättömyys (implikaatio) on tärkeä ajatus.6 Esimerkiksi Dworkin on huomauttanut

siitä, että tunnemme todella huonosti yleisten normatiivisten käsitteiden määritelmiä.7 Jos

määrittelemättömyys yhdistetään Wittgensteinin myöhäisfilosofian mukaiseen

”kuvauksellisuuteen”,8 se esittää itsessään jo vihjettä nondeduktiivisen kielenkäyttötavan

vuoksi käsitelainopillisesti ymmärretyt käsitteet erkaantuvat niistä pragmaattisista piirteistä, jotka ovat tyypillisiä
juuri etiikalle ja normatiiviselle puheelle.

1 ”…[K]aikki käsitteet, joihin semioottisesti sisältyy kokonainen prosessi väistävät määrittelyä; määriteltävissä on
vain se, millä ei ole historiaa…” (ks. Nietzsche Moraalin alkuperästä s. 72).

2 ”…[M]ahdollisuus löytää kelvollinen määritelmä näyttää olevan kääntäen verrannollinen käsitteen filosofiseen
mielenkiintoon.” (ks. von Wright Logiikka ja humanismi s. 344).

3 Ks. Chisholm Theory of Knowledge s. 18.

4 Ks. Helin Testamentin muoto s. 1160.

5 Ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 79 av 8.

6 Ks. Katz Semantics and Conceptual Change s. 341–342, joka näyttää yhdistävän määrittelemättömyyden
kyvykkyyteen (so. sen poissaoloon) vastata hypoteettisia lauseita koskien.

7 Ks. Dworkin Taking Rights Seriously s. 15.

8 Ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 496, 599, ks. myös sama nr. 47, 69. Filosofiassa käsitettä tai
kielenilmiötä koskevan kuvauksen on oltava ajattelua kirkastava kuvaus (”…[P]hilosophy is a mental clearance,
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tarpeellisuudesta tieteiden kokonaiskuvassa.1 Määrittelemättömyyttä vastaa

ymmärtämättömyytemme siitä, miten meidän pitäisi käyttää kieltä, – so. ”jatkaa” kielellä2 – kun

latentisti tai avoimesti esiintyvä yleinen normatiivinen termi sisältyy puheeseen ja kirjoitukseen.

Oletan, että määritelmäkelpoisuus ja -kelvottomuus esiintyvät molemminpuolisesti

implikoituina, kun otamme esille kielenasioita. Mitä selkein lainsäännös käsittää latentisti

sisäänsä määrittelyä hylkiviä yleistermejä, kun säännös yhdistetään tulkintatieteen kieleen;

tulkintatieteen yleistermit kääntyvät keskustelukelpoisiksi esimerkkien yhteydessä, milloin

kielessämme esiintyy jo käsitteitä, jotka ovat määriteltävissä. Implikaation mukaanotto

keskusteluun on myös askel ulos konstituutiota (ontologiaa) kehittelevästä filosofiasta.

Implikoitu ”määrätyn” vastakohta ei ole konstituentti, vaan paremminkin tekninen termi, jonka

not the acquisition of new information.” (ks. Raphael Problems of Political Philosophy s. 16). Tulkintatieteilijä
tarvitsee jo jarrupoljinta tämän yksinkertaisuusihannetta kohti kaasuttavan ideaalin edessä. Jos tulkintatieteen
epätäsmällisillä käsitteillä voisi olla positiivisen tieteen tieteenfilosofian mukainen yksinkertainen kuvaus,
tulkintatiedettä sellaisena kuin se esiintyy ei olisi olemassa laisinkaan. Filosofian työnkuvan on tarkoitettava jotakin
muuta tulkinnallisen kielen – epätäsmällisten käsitteiden kieliopin alaisen kielen – alueella. Jos emme tekisi tätä
olettamaa, metodologiaa koskevan ajattelutapamme olisi oltava oleellisesti reduktionistinen. Kenties ainakin
eräänä tavoitteena voi olla pelkistetyn kuvauksen antaminen, mikä on erotettava yksinkertaisuudesta.

1 Suhteessa logiikkaan vaihe sijoittuu ”ennen yleistyksiä” paikkaan (ks. Kuhn Logic of Discovery and of
Psychology of Research? s. 16). Nondeduktiivisuuteen nonkognitiivisen kielenmallin valmistamisen periaatteena
palataan tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”). Nondeduktiivisuuden intensio voidaan alustavasti jakaa
esimerkiksi konstruktiiviseen ja kriittiseen osaan. Ensin mainitussa tarkoitamme Rylen mainitsemia muita
kielenkäyttömuotoja kuin kielen derivatiivisuutta (ks. Ryle Imaginary Objects s. 73–74, joka mainitsee tällaisina
originatiivisen, konstruktiivisen, kreatiivisen, rekonstruktiivisen ja lainatun kielellä kuvittelun). Tulkintatieteessä,
etenkin sen teoreettisessa osassa, on kiinnitetty liian vähän huomiota ei-derivatiivisten kielimuotojen kehittämiseen
konstruktiivisena ongelmana (so. ongelmana, jota analyyttinen filosofia ei hallitse despootin tavoin). Esimerkiksi
kertomus (tarina) on tällainen kielimuoto. Kriittisellä osalla tarkoitan sitä, että oikeusteoriassa esiintyvät väitteet
kielemme käyttöaloista eivät välttämättä pidä lainkaan paikkaansa, kun ne tulevat tarkastelluiksi nondeduktiivisen
kielenelämän piirissä. Esimerkiksi Hunt väittää, että individuaalisista tekniikoista ei voida dedusoida yleisesti
sovellettavia strategioita (ks. Hunt The Politics of Law and the Law of Politics s. 69–70). Entä jos emme väitä
mitään “johtamisesta”? Voiko tavoitteenamme olla se, että ulkoisen oikeuttavan kielenkäyttömme on reflektoitava
parasta käytössä olevaa prekonstruktiivista käsitystämme oikeuttamisesta ”individuaalisen tekniikan”
(alkeiskielen) mukaisessa kielessä? Jos voimme asettaa tämän tavoitteeksi, oikeuttavan kielentoiminnan
tavoitteena ei ole se, – tai ei ainakaan ole ainoastaan se – että pyrkisimme tyydyttämään julistuksenomaisessa
kielessä esitetyt vaatimukset oikeuttamisesta. Kyseiset vaatimukset eivät itsessään esitä, miten puheena oleva työ
tehdään kielessä. Luonnollisessa kielessä esitetyt vaatimukset eivät yleensä myöskään kerro, milloin olemme
täyttäneet tehtävän.

2 Ks. ajatuksellisesti, Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 82 (ks. uskomusten kuulumisesta ajatteluun vain, jos
ne perustuvat toisille uskomuksille, Lycan Judgement and Justification s. 95).
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paikalle nonkognitivismia kehittelevä teoriaohjelma ja kielentutkimus pyrkivät sijoittamaan

omat deontologiset ehdotuksensa.1

Menetelmää, ilmaisun tarkoitusta ja käsitteiden määriteltävyyttä koskevat periaatteelliset

huomiot kaipaavat nyt kriittistä vastapainoa. Mikään tutkimus ei voi olla ”menetelmätön”,

vedota ainoastaan uskomuksiin kielen intentionaalisen piirteen sivuuttaen2 ja välttää sen

rajoittavan funktion täyttämisen, mikä määritelmillä on. Nähdäkseni se, että yllä

periaatteellisiksi kannoiksi nimetyssä kolmikossa on jotakin pielessä, tulee ilmi jo mitä- ja

miten-kielen käyttörajojen tarkastelun yhteydessä. Periaatteellisissa kannoissa pyrimme

sijoittamaan kielenkäyttäjäpositiomme kyseisten kielten käyttörajojen ulkopuolelle, mikä on

siirto, joka ei voi johtaa muuhun kuin ei-mistään-käsin tapahtuvaan tulkintatoimintaan. Meidän

tulisi ymmärtää ongelmaksi sellaisen käyttörajojen sisäpuolisen tulkinnan esittäminen mitä- ja

miten-kielistä, että on perusteltua sanoa adekvaattisuuden ought-semantiikkaan (millainen se

onkaan) säilyvän, kun tulkinnanmukainen kielimuoto (mitä-kieli, miten-kieli) on työssään.

Tarkastellaan tämän – tutkimusohjelman laajuisen – ongelman sijoittumista lähemmin.

Mitä-kieltä pidetään sana-asia-kielenä, jonka avulla kielen semanttinen komponentti

kiinnitetään rajoittavasti johonkin kohteeseen, joka on maailmassa.3 Tulkintatiede ei voi

suoraan perustaa toimintaansa tällaisen kielimuodon varaan, jos teesi differentioituneesta

semantiikasta otetaan vakavasti. En myöskään ajattele siten, että ”instituutioiden kieli” olisi

asian ratkaisu.4 Asia (”a thing”) voidaan ymmärtää hyvin laajasti siten, että ”asian” ala on Rylen

1 Nonkognitivismissa mallien deontologisuus merkitsee jo siirtoa konstituutio mielenkiinnon kohteenaan pitävän
filosofian alan ulkopuolelle. Mallien esitys on oman tulkintansa puolesta aina jännitteinen asia, missä kognitiiviset
tulkintaperusteet ja se, minne ne eivät yletä, vuorottelevat.

2 Ks. tästä esim. Grice The Conception of Value s. 42.

3 Ks. esim. Bloor Wittgenstein s. 22–49, miten sanoja (“words”) ja asioita (“things”) korostava essentialistinen
suuntaus modifioituu kohti perheyhtäläisyyttä ja väljempää kielipelin ideaa (ks. myös, Hanfling Wittgenstein´s
Later Philosophy s. 54).

4 Tavanomaisen juridisen kielen näkökulmasta voi näyttää siltä kuin se olisi. Kysymys ”Mistä puhut?” saa
vastaukseksi juuri institutionaalisia tosiseikkoja (tahdonilmaisusta, kaupasta, sopimuksesta, parlamentista, jne.).
Koska käsite ”instituutio” perustuu faktan ja normin kombinaatioon, siihen sisältyy koko tulkintatieteen ongelma.
Emme voi käyttää mitä-kieltä, johon sisältyy kyseinen ongelma, kielenä, jonka väitämme tuottavan vastauksia
juuri samaisiin ongelmiin. Tapamme ”ratkaista” normatiivisia kysymyksiä olisi tällöin se, että olemme keksineet
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vihjaamin tavoin laajempi kuin käsitteiden ala.1 Tämä ajatus saattaa olla tulkintatieteen kannalta

mielenkiintoinen, mutta yleensä ”asiat” esiymmärrettäneen siten, että kokemus voi toimia niitä

koskevana auktoriteettina. Mitä-kieli palvelee oleellisesti tiedollisia pyrkimyksiämme, mikä

tulee ilmi jo sanojen ”mitä” ja ”mikä” (”what”) interrogatiivisesta roolista kysymyslauseessa.2

Lycan on myös huomauttanut siitä, että konjunktio ”että” (”that”) on omiaan johtamaan

kielellisesti mitä-tietoon eli sentiaaliselta rakenteeltaan lauseisiin ”such-and-such is the case”

(”Uskon, että…”).3 Raportoiva kieli ei vain suosi kyseistä muotoa, vaan pitää sitä suoranaisena

esikuvanaan. Koska demonstraatio mielletään empiiriseksi (tai loogiseksi) asiaksi, vaikuttaa

siltä, kuin tulkintatieteen kielen olisi omaksuttava hylkivän magneetin rooli mitä-kieltä kohtaan.

Näin ei ehkä sittenkään tarvitse olla. Jo filosofiset käyttötavat ”asialle” tunnistavat eräitä

tapauksia, missä emme oikeastaan osaa sanoa, mistä puhumme. Ainakin kielifilosofian ”olio”4

on lähellä tällaista asiaa sekä äärimmäisen monimutkaiset kompleksit.5 Kumpaankaan

demonstraatio ei sovellu (ainakaan tavanomaisessa merkityksessä). Etiikkaan verrattaessa

Moore on tulkinnut käsitteen ”hyvä” itsessään yksinkertaiseksi käsitteeksi (vrt. olio), jota ei

voida enää hajottaa alkeellisempiin komponentteihin.6 Vastaavasti voisimme verrata

äärimmäisen kompleksisiin käsitteisiin vaikkapa tulkintatieteen hankalia termejä koherenssi,

validiteetti, relevanssi ja yleinen hyvä. Niin Mooren kannassa, kuin myös viimeksi mainituissa,

tavan jättää ne ratkaisematta. Instituutioiden kieli on lyhennettyä tulkintatieteellistä kieltä. Institutionaalisen
tosiseikan käsitettä tulkitaan pääjaksossa kolme.

1 ”´Concepts´ does not cover either particulars or entire propositions or even complexes of concepts” (ks. Ryle
Categories s. 181; ks. myös, Costello Relations between Relations s. 570–571).

2 Ks. Austin Other Minds s. 64.

3 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 22–23 (ks. tästä asiasta laajemmin tutkielman pääluku “Lopuksi” ja
siellä Lycanin representaatiomallin selostus).

4 Wittgenstein sijoitti oliot myöhäisajattelussaan kieliopin ulkopuolelle, mikä näkyi toisaalta varhais- ja
kakkosvaiheen ajattelussa siten, että hän häilyi tämän ”asian” kohdalla fysikalismin ja käsitysten a priori välillä.
Fysikalismista puhuttaessa ”olio” tulisi ymmärretyksi eräänlaisena avaruuden pisteenä, apriorismin sfäärissä
oliolla tarkoitetaan ajan, avaruuden ja neljän perusvärin kaltaisia annettuja seikkoja (ks. Wittgenstein Filosofisia
tutkimuksia nr. 293; ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 530; ks. Hanfling Wittgenstein´s Later
Philosophy s. 13; ks. Hintikka Wittgensteinin Tractatus-teoksen salaisuus s. 301–304, joka tulkitsee Wittgensteinin
oliot Russellin tuttuus-objekteiksi).

5 Ks.  ex  analogia, Portes Hazards of Historical Analogy s. 518, joka varoittaa käyttämästä “the world-system”
käsitystä selittävänä tekijänä ajattelussa: jos tällaiset tekijät selittäisivät selitettävän, voisimme suoralta kädeltä
luopua asioiden ja tapahtumien lähemmästä tarkastelusta.

6 Ks. esim. Clark – Poortenga The Story of Ethics s. 108.
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kenties parempi vaihtoehto on rajoittua kielipelillisesti ja pitää sinä asiana, josta puhutaan,

kulloinkin käsillä olevan kielipelin käyttötapaa hyvästä, koherenssista, validiteetista,

relevanssista tai yleisestä hyvästä. Menettelytavalla on ainakin kaksi etua. Ensinnä

tulkintatieteen olemassaololle välttämätön epäily (skeptisismi) voi toimia ainoastaan kielipelin

yhteydessä,1 jos uskomme, että tämä analogia säilyy luonnollisen kielen filosofiasta

tulkintateoriaan. Toiseksi, Wittgensteinia yhä soveltaen, yleiset käsitteet esiintyvät kielipelissä

siten, että kielenkäyttäjän on tehtävä niillä jotakin.2 Kanta merkitsee sitä, että

tulkintatieteellisten kielipelien esimerkkeihin saakka edennyt kehitystyö ymmärretään samalla

mitä-kielen kehitystyöksi (toisin sanoen, esillä ei ole vain muoto). Demonstraatio ei ole

empiiristä eikä loogista, vaan semanttista siten kuin tulkintatieteen kielipeleistä ajattelemme.3

Jos ilmaisulliset esimerkit ovat mitä-kielisiä, sovellettu käsitys mitä-kielestä ei enää muistuta

intuitiivisesti sana-asia-kieltä. Kielimuodon tulkintaa on syytä jatkaa, jos se on mahdollista. Se,

että jotkin tieteilijät puhuvat kielipelien lauseista diskursiivina symboleina,4 viittaa juuri

suuntaan, missä emme voi hahmottaa asiaa referenssistä, jota lauseet vastaisivat (tai jos

yritämme tätä, viittaamiskelpoisesta ”asiasta” tulee hyvin epämääräinen ja usein

mielenkiinnoton seuraavia kielellisiä vaiheita silmällä pitäen).5 Referenssistä luopumisen

lisäksi meidän ehkä tulisi luopua siitä, että etsimme diskurssista itsestään (puhe, kirjoitus)

”asioita”. Jos etsimme arkikielen ilmaisuista asioita, asiat eivät eroa sanoista. Sen, mikä on

”asia”, tulisi ehkä saada osakseen abstrakti tulkinta. Kielipelien mitä-kielinen abstrakti

materiaalisuus tulisi nyt tulkituksi kokonaiskielen olemassaoloon sisältyviksi ja jo-oletetuiksi

1 Ks. Wittgenstein Varmuudesta k. 24.

2 Ks. esim. Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta nr. 586.

3 Materiaalisen ja formaalin teorian kehittäminen ei näin sanottaessa tietenkään asettaudu kuin korkeintaan
alkupisteeseensä: usein kyseisten käsitteiden eroa pidetään epäselvänä kysymyksenä (ks. esim. Jones The ´Pure´
Theory of International Law s. 18 av 3; ks. muodosta pohdintaa, Toulmin The Uses of Argument s. 43). Ajattelen
asiasta alustavasti niin, että erottelulla on teknis-terminologista arvoa, mutta kehitämme molempia teorian osa-
alueita samanaikaisesti – eikä kielenkäytön (kielellisen aktiviteetin) tasolla muodon ja sisällön välinen ero ole enää
havaittavissa. Olettama teknis-terminologisesta arvosta on olettama työnjaollisen arvon puolesta. On sanottu, että
järkeilyä ei voida syyttää materiaalisista puutteista premisseissä (ks. esim. Murray The Role of Analogy in Legal
Reasoning s. 838). Vastaavasti materiaalista teoriaa kohtaan ei yleensä ole mielekästä esittää huomautuksia
muodollisista vajavaisuuksista. Molemmat kritiikin aiheet onnistuvat vain olemaan sokeita sille, mitä tarkastelijalla
on nenänsä edessä.

4 Ks. Welsh Discursive and Presentational Symbols s. 184–189.

5 Ks. esim. Toulmin The Uses of Argument s. 8, miten “kritiikin edessä kestävyys” ei ole mikään ekstensio
juridiselle käsitteelle.
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positioiksi eli paikoiksi, jotka osoittavat lauseiden yhdistymismahdollisuuksia toisiin lauseisiin

latentin verkoston muodostamalla tavalla. ”Verkosto” ja ”positio” ovat tässä ajatuksessa kielen

potentiaalin tasolla eivätkä käsityksiä,1 jotka voisimme havaita suoraan puheesta ja

kirjoituksesta; ”lause” on aktuaaliseen kieleen kuuluva tekijä. Tämänkaltainen mitä-kieltä

laajentava tulkinta on epävarma. Jos semantiikansisäisesti on mielekästä puhua ”asioista”

(=määrätty positio yhdistymismahdollisuuksien verkostossa), ”sanat” (=muodostettu

aktuaalinen lause) tulisivat automaattisesti tulkituksi lähemmäs sententiaalisuutta merkityksen

edellytyksenä. On Austinin kielifilosofian mukaista ajatella, että juuri lauseilla on merkitys.2

Esimerkiksi tässä käsillä oleva teksti kuuluu ilmiön alaan, missä (lopulta) kirjat puhuvat toisista

kirjoista hyödyntäen taustalla latentisti vaikuttavaa yhdistymismahdollisuuksien kudelmaa. Nyt

tarkoitettu ”asia” määrittää ”sanan” merkitystä tavalla, joka muistuttaa jossakin määrin

Gadamerin ohjetta laajemman tekstimerkityksen hakemisesta,3 kun lause erillisenä ei tuota

meille riittävää ymmärrystä. Juuri tämä piirre – edellytykseksi asettuminen ymmärrykselle –

vaikuttaa analogiselta tavanomaisen sana-asia-kielen (type, token) kanssa.4

1 Tulkitsen kielen “potentiaaliin” sijoittuvaa “käsitteellisyyden” ongelmaa laajemmin viimeisessä pääluvussa
“Lopuksi”.

2 Ks. Austin The Meaning of a Word s. 24.

3 Ks. Gadamer Hermeneutiikka s. 247, missä hän luonnehtii periaatetta “hermeneuttiseksi”. Kyse voi olla myös
tulkintateoreettisesta periaatteesta, milloin siirrymme yhden pykälän abstraktiotasossa alemmas (ks. Kennick The
Language of Religion s. 62–63, missä hän pitää virheenä sitä, että kokonaisuudesta irrotetaan yksittäisiä lauseita
tarkasteltavaksi). Tässä on jätettävä idean laajempi kehittely myöhempään yhteyteen.

4 Positiot yhdistymismahdollisuuksia ilmentämässä merkitysverkostossa olisivat ”tyyppejä” (”type”), niihin
liittyvät aktuaaliset lauseet individuaalisia esiintymiä (”token”). Kielenkäyttäjät tunnistavat eri tavat käyttää
lausetta (token) samalla tavalla positionaalisen yhteyden (type) kannalta, mikä on myös edellytyksenä kunkin
tavan ymmärrettävyydelle. Thomas Nagelin ajattelu tarjoaa tässä vertailukohdan tavanomaisesta type/token -
erottelun käyttötavasta ja sen roolista kielessä. ”The distinction between type and token comes from the philosophy
of language: the word ´tomato´ is a type, of which any individual utterance or inscription, or occurrence in thought
is a token. The different tokens may be physically very different – you say ́ tomayto´, I say ́ tomatho´ – but what
unites them is the perceptual capacity of different speakers to recognize them all as instances of the type. That is
why people speaking the same language with different accents, or typing with different fonts, can understand each
other.” (ks. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 33; ks. myös, Jackendoff Languages of the Mind s. 55, joka
korostaa type/token eron konseptuaalisuutta, ei perseptuaalisuutta; ks. Katz Semantics and Conceptual Change s.
344, joka pitää termejä eri referensseinä). Tavanomaisessa type/token käyttötavassa “tyyppi” on tomaatiksi
luettavien individuaalisten esiintymien mielekkyysalue. Kun ulkoista ekstensiota ei ole tulkintatieteen kielelle,
siirsimme nyt ”asian” tyypiksi eli positioksi verkostossa ja tulkitsimme lauseen ”sanaksi”. Tällöin ”lauseen”
mielekkyysalue on juuri se yhdistymismahdollisuuksien verkosto, joka kuvaa kielenkäyttöpotentiaaliamme. Tämä
ei ole itsessään mikään ”ajatussisältö”, – ja vielä vähemmän ekstensio – vaan ainoastaan se peritty intellektuaalinen
tausta, jolla on oleellinen rooli tieteellisten ajatussisältöjen muodostumisessa. Vaikuttaa myös ilmeiseltä, että mitä-
kieltä laajentavassa tulkinnassa useat ”tyypit” voivat koskea yhtä ja samaa lausetta; näin myös
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Se, että emme tavanomaisesti ajattele ”asiasta” näin, seurannee jo siitä, että käytössämme
oleva sana-asia-kieli ei juurikaan innostu semantiikansisäisten ”asioiden” typologisoinnista.
Kielenkäytön perspektiivistä tämä vaihe vaikuttaa sangen turhalta, sillä semantiikansisäiset
asiat kuuluvat kielenkompetenssiimme, kun osaamme käyttää niitä puheessa ja
kirjoituksessa. Emme opi kyseistä taitoa tyyppien opiskelun kautta. Kysymys siitä, tekeekö
jo tämä piirre semantiikansisäisistä asioista liian aktiivisia (so. liian miten-kielisiä), jotta ne
voisivat muodostaa esille spesifioituja mitä-kielimuotoja, on aiheellinen. On myös hyvin
epävarmaa, voimmeko kielen avulla tarkastella sitä rajalinjaa, milloin objektivoivasta sana-
asia-kielestä (ja sen uskollisesta aseenkantajasta, miten-kielestä) ”siirrytään” Wittgensteinin
tarkoittaman kielipelien perheyhtäläisyyden piiriin.1 Tulkintatieteessä tulisi ehkä sanoa:
olemme jo viimeksi mainitun sfäärissä, sillä tulkintatieteen mitä- ja miten-kieli ei ole kieltä,
joka selittyisi naturalistisesti tai kykenisi hakemaan objektiivisen kontrollin luoman
oikeutuksen logiikasta.

Miten-kieli voidaan ymmärtää yleisesti ”metologian” eli menettelytapaohjeiden kieleksi.

Esimerkiksi Rylen filosofiassa2 ja Harmanin esittämässä kieliopillisessa3 erittelyssä miten-kieli

näyttäytyy omanlajisena ”tietomuotona” tai ainakin sellaisen kielellisenä esiintymisalustana.

Juuri miten-tiedon ongelma vaikuttaa jättävän tilaa indeterministiselle maailmakuvalle, kuten

Nagel ennakoi.4 Täysin yleisessä muodossa miten-kieli käsittää sisäänsä sangen heteronomisen

joukon esiintymismuotoja.5 Oikeusteoriassa kielimuotoon keskittyminen näkyy sekä

”yhdistymismahdollisuuksien verkostoja” voi olla useita. Tämä ilmiö saattaa osallistua mm. sen asian
selittämiseen, mitä lauseen merkityksen muuttavat perspektiivinvaihdokset ovat, miksi eri kulttuureissa sama lause
saatetaan ymmärtää eri tavalla (esim. ”Normi on täytettävä” entisessä Neuvostoliitossa ja länsimaassa) ja miksi
kaksi eri lausetta voivat tarkoittaa samaa (esim. ”I am broke” ja ”Minulla on matti kukkarossa”).

1 Ks. jonkinlaisesta ero-olettamasta näiden välillä, Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive
Arguments s. 167 av 4.

2 Ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 215, 222, missä Ryle määrittää imperatiivin formulaksi “…which
gives a description or partial definition of what is known when someone knows how to behave” [korostus, EK], ja
s. 223, siitä, että miten-tietoa ei voida esittää mitä-tiedon avulla.

3 Ks. lausumaa, Harman Language, Thought and Communication s. 274, missä Harman erottaa sen tietämisen,
miten käytetään kieltä, joka on kuvattu grammaattisissa säännöissä siitä, että henkilö tietää, että viimeksi mainitut
säännöt kuvaavat kieliopin.

4 Ks. Nagel Moral Luck s. 184, missä sanotun mukaan vapaalle tahdolle ei jää elintilaa, jos kielenelämämme
koostuu ainoastaan ”actions are events and people things” -tyyppisistä ajatuksista.

5 Matematiikan eksakti miten-kieli muodostanee yhden ääripään toisen piirtyessä siihen, miten kuvaamme
adjektiivein ulkoista käyttäytymistä (Rylen ”dancing gracefully” – ks. Ryle Knowing How and Knowing That s.
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periaatteellisena (yleisenä) suosituksena että täsmällisemmin ilmaistujen ongelmien yhteydessä

(Miten esittää analoginen argumentti, Miten jatkaa kielellä käsittelyä, Miten välttää tämä virhe,

jne.).1 Edellä tarkoitettujen periaatteellisten huomioiden (menetelmä, ilmaisun tarkoitus,

määritelmä) piirissä miten-kielemme tulkinta on erikoinen. Vaikuttaa siltä kuin periaatteellisten

huomioiden esittäjä ylläpitäisi latenttia olettamaa, jonka mukaan jokin idiomina esiintyvä

kielenaktiviteettimme (tahtominen, uskominen, mielikuvittaminen, jne.) voisi esiintyä miten-

kielenä, joka on juuri tulkintatieteellistä kieltä ja kielenkäyttöä. Kunhan vain kykenisimme

pysyttelemään tällaisen kielimuodon piirissä, emme sorru positiivisen tieteen menetelmien

alaan, emme tule tarkoittaneeksi kielellä mitään instanssia todellisuudessa – emmekä oleta

pätevyyttä lankeamalla jonkin määritelmän mukaiseen dogmatismiin. Kaikki viimeksi mainitut

pyrkimykset sinänsä ovat esimetodisten sääntöjen läpi katsoen asianmukaisia.2 Silti myös

214 – kelvannee tässä esimerkiksi). Toisaalta miten-kielestä voidaan puhua Rylen mainitseman laajan
disipliinikäsityksen yhteydessä, sillä tämä ei ole asia, joka ei sekoittuisi semanttisiin rutiineihin (ks. Ryle mts. s.
224, joka mainitsee ”knowing-how” tiedon haaroina matematiikan, filosofian, taktiikan, metodin ja kirjallisen
tyylin). Positiivisen tieteen metodologia eli vastaukset kysymyksiin, miten toimia tieteellistä tutkimusta tehtäessä,
eroaa laboratoriotutkimuksineen varsin radikaalisti siitä, miten vastine oikeustieteilijän työmuotona ymmärretään.
Joitakin heikkoja analogioita silti vallinnee. Kun ensin mainitussa eräs keskeinen ongelma on se, miten
tutkimuskohde saadaan eristetyksi (ks. Doty Complementarity and Its Analogies s. 1089–90), kenties jonkin tätä
vastaavan huolen tulisi tulkintatieteessä koskea sitä, miten arvostelija voi välttyä tulkintatoiminnassaan – niin
voimakkaasti emotionaalisilta kuin ääriformaaleilta – häiriötekijöiltä.

1 Ks. mm. McCaffery Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1061 (ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta s. 10, joka
luonnehtii miten-kielen kysymystä tekniseksi kysymykseksi, ja sama s. 77 perustelemisen tehtävästä – ja
väistämättä näin myös ongelmasta, miten se täytetään; ks. Soriano Precedents s. 33–34; ks. Jackson Analogy in
Legal Science s. 153, 162–163; ks. Hunt The Critique of Law s. 12, 13, ja s. 17, missä Hunt painottaa roolien, ei
klassifioinnin ongelman, tarkastelua; ks. Broekman Analogy in the Law s. 235).

2 Siitä, että syy normin validiteetille ei voi olla fakta (ks. esim. Kelsen On the Pure Theory of Law s. 5), voidaan
päätellä positiivisille tieteille elintärkeän totuusehtosemantiikan soveltumattomuus. Tämä aiheuttaa myös
filosofisia hankaluuksia tulkintatieteelle, sillä juuri pyrkimyksen totuuteen on sanottu yhdistävän tiedettä ja
filosofiaa (ks. Lycan Judgement and Justification s. 114; ks. Austin Pretending s. 219). Toiseksi normatiiviset termit
eivät viittaa olemassa oleviin nimen kantajiin siten, että viimeksi mainittujen lakatessa olemasta olemassa termin
demonstratiivinen elementti sammuu (ks. esim. Bohl Saying and Believing s. 295–296; ks. Lycan Judgement and
Justification s. 73 av 2). Nimeäminen on oleellisesti demonstratiivista (empiiristä) eikä tästä syystä voi olla
tulkintatieteen pääkielimuoto; tämä ei merkitse sitä, että tulkintatieteen puhe ja kirjoitus voisi tulla toimeen ilman
deskriptiivistä kieltä. Kolmanneksi määritelmien dogmatismi on hylättävä periaatteellisista syistä. Jos tieteenala
tukeutuisi yleisimpien direktioiden määriteltävyyteen, johtaisimme alemmanasteisten ongelmiemme vastaukset
ensin mainituista (ks. ongelmasta, Kamm Theory and Analogy in Law s. 420). Samalla olisimme sivuuttaneet kaksi
keskeistä asiaa: ongelman auktoriteetista, joka muotoilee yleisimmät direktiot sekä epäilyn, joka tyypillisesti
sivuutetaan, kun luotamme varauksettomasti yläpremissiemme asianmukaisuuteen. Ensin mainittu siirto kirjoittaa
laskun poliittisen filosofian syrjäänsiirtämisen seurauksista (ks. esim. Cohen Kelsen´s Pure Theory of Law s. 155;
ks. dworkinlaisesta ajattelutavasta, Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 176, 181; ks. Dworkin In Praise of
Theory s. 360, missä sanotun mukaan normatiivisen kysymyksen ratkaiseminen – ja näin hieman toisin kuin tekstin
tulkintamerkitystä tiedustelevan kysymyksen ratkaiseminen – edellyttää poliittisen moraalin tuntemusta).
Jälkimmäinen siirto jättää koskemattomaksi tulkintatieteen mielen ongelman, jonka on liityttävä olettamaan, jonka
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tapamme saavuttaa sanottua menestystä kielenkäyttäjiä on virheellinen: juuri tästä syystä

voimme saavuttaa vain Pyrrhoksen voittoja. Kuten esimerkiksi Rylen ja muussa yhteydessä

Taylorin ajattelusta on opittavissa, olettaman tasoinen virheemme on siinä, että esisijoitamme

kielenkäyttäjäpositiomme miten-kielen ulkopuolelle. Emme milloinkaan puhu siitä, miten

uskoimme jonkin asian tai miten muodostimme mielipiteemme.1 Emme myöskään puhu siitä,

miten mielikuvia tarkastellaan tai miten sellainen valmistetaan.2 Liikumme lingvistisen

kompetenssimme ulkopuolella. Emme voi edes kysyä tämänkaltaisia miten-kielimuotoja ilman,

että tiedustelussa jo-esiintyvä kielenaktiviteetti olettaa vastauksen tunnetuksi. Toisesta

ääripäästä on toisinaan sanottu, että miten-kieli voi olla soveltumaton etiikkaan liiallisen

kirkkautensa tähden. Matematiikan operationaalinen miten-kieli (plus, miinus, kertaa, jne,) on

kenties pysyvästi soveltumatonta, sillä se ei kykene rakentamaan yhteyttä sosiaalisiin

realiteetteihin.3 Miten-kielen ”rajojen sisäpuolella pysyvä” määrittäminen tulkintatieteessä on

keskeinen – ja erittäin laaja – ongelma. Sivuan eräitä asiaan liittyviä huomioita tässä jaksossa

vain nyt käsillä olevan tutkielman metodologiaa silmällä pitäen.

Jos sivuutamme tässä kriteeriä ja selitystä tiedustelevat kielimuodot (milloin, miksi), oletan
mitä- ja miten-kieliä sääntelemään yksinkertaisen käännettävyysperiaatteen. Periaate
edellyttää, että kaikkien mitä-kielten yhteyteen väittämiemme aktiivisten kielenasioiden,
kuten Carrin minimiaktiviteetin,4 tulee olla käännettävissä esille jonkin miten-kielen
mukaisena esityksenä. Vastaavasti kaikkien kielenaktiviteetin kuvauksesta eristettyjen
elementtien tulee olla sellaisia, että voimme lopulta esittää ne mitä-kielisesti.5 Nähdäkseni

mukaan ei-tietokelpoisten uskomusten epäileminen on aktiviteettina skemaattisesti merkityksellisen
kokonaiskielen piirissä (tätä koko tulkintatieteen laajuista kysymystä sivutaan tutkielman viimeisessä pääluvussa
”Lopuksi”).

1 Ks. Ryle The Concept of Mind s. 28.

2 Ks. Taylor The ´Justification´ of Memories and the Analogy of Vision s. 202 av 21.

3 Ks. Silving Analogy and Extensive Interpretation s. 313 (luen yllä inhimillisen roolikäyttäytymisen sosiaalisten
realiteettien joukkoon). Jos tarkastelukohteena on inhimillinen käyttäytyminen kaikessa laajuudessaan, käsillä on
miltei ehtymätön joukko muuttujia, mutta ei lainkaan vakioita (kaikki vaikuttaa kaikkeen). Tämä tekee
matematiikan soveltamisesta eli laskemisesta mahdotonta. Huomautus on esitetty myös lähempänä luonnollista
kieltä olevia “itsereferentaalisia” alasysteemejä kohtaan: Huntin mukaan ne epäonnistuvat sosiaalisten suhteiden
tason konfliktien ymmärtämisessä (ks. Hunt The Politics of Law and the Law of Politics s. 81–82).

4 Ks. Carr Metaphysics s. 22, 24.

5 Eristäminen ja tematisointi työntävät näkyviin velvoitteita, joiden täyttäminen on mitä-kielimuodon alaista;
pohjimmiltaan relaatiot tekevät saman miten-kielipohjaisille velvoitteille. Käännettävyysperiaate kieltää
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tulkitsija voi valita, ylläpitääkö hän käännettävyysperiaatteen käytössä uskomusta, jonka
mukaan kaikki ne spesifioidut kielimuodot, joihin voimme tukeutua ”kääntämisessä”, ovat
jo esitettyinä kielessä, vai voiko kielen tuntematon kokonaispotentiaali tuottaa meille
jatkuvasti yhä uusia ja uusia mitä- ja miten-kielten (spesifioituja) muotoja. Kenties kahden
vaihtoehdon välillä on vain modaalinen ja tulkinta-asenteellinen ero. Ensin mainitussa
”häkki” vaikuttaa kontingentilta (joskin kompleksiselta) seikalta; jälkimmäisessä taas –
Popperin metaforaa mukaillen1 – murtaudumme yhdestä häkistä toiseen mahdolliseen.

Uskon, että tulkintatieteessä on perusteltua puhua tutkimusohjelmasta, joka pyrkii
”kääntämään” esiin omanlajiset muodot mitä-, miten-, miksi- ja milloin-kielille.2

Käännöksen tarkoitus on luoda jalansijat kielenkäyttäjälle, jonka tiedonintressi on
epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa alustavassa teesissä ought-semantiikan
”puolella”. Jotta normatiivinen tiedonintressi3 voisi olla mahdollinen, käsitteelliseen
todellisuuteen on jo oletettava kielimuodot, joiden varassa mahdollisuus voi toteutua.
Olettama on dualistisen tiedekäsityksen mukainen (humanismi, positiiviset tieteet), mihin
palataan pääjaksossa ”Lopuksi”. Positiivisen tieteen tieteenfilosofian näkökulmasta tällaisen
hankkeen kehitelmät eivät oikeastaan voi näyttäytyä muunlaisena kuin hämmennystä
herättävänä metafysiikkana. Kysymme sitä, millainen dominoiva kielenidentiteettimme on
ja voi olla – ja millainen sen pitäisi olla, – kun positiivisen tieteen hyödyntämät kielimuodot
tulevat alennetuiksi submissiiviseen rooliin.

esittämästä aktiivisia kielenkomponentteja mitä-kielisesti ja passiivisia miten-kielisesti. Ensin mainittua turvaa
pohjimmiltaan relaatioiden ei-substantiaalisuus (ks. esim. Armstrong A Theory of Universals s. 63); jälkimmäisen
kiellon rikkomisen seurauksia voi jokainen arvioida sellaisten ajattelutapojen yhteydessä, missä substantiiveja
käännetään verbeiksi (ks. eri ajattelijoiden selostusta, Gadamer Hermeneutiikka s. 250 av 1, missä ”se” voi
”maailmoida”, ja sama s. 257, missä tosiasiat voivat olla ”toiminnollisia”).

1 Ks. Popper Normal Science and Its Dangers s. 56.

2 Tämä on oikeastaan sama asia kuin väittää, että ”is” ja ”ought” käsitysten välinen ero ei ole sen paremmin
ontologinen kuin semanttis-kategoriallinenkaan (vrt. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 95–99). Ero
oletetaan laadultaan tieto-opilliseksi eli epistemologiseksi, mikä luonnehditaan (postuloidaan) näkyviin kyseisiä
kielimuotoja koskevan kehitystyön yhteydessä.

3 Tämä käsitys ottaa jo kantaa siihen, mitä ”normatiivisesta tiedonintressistä” pitäisi ajatella (näin itse asiassa
ennakko-olettaen aiheen). Normativiteetti edellä tarkoitettuna Kelsenin transsendentaalisena normina on siirrettävä
sivupöydälle, sillä tulkintatieteellä ei voi olla metodologiaa, joka voisi seurata ihannetta. Toisaalta normatiivisen
tiedonintressin liityntä puheeseen ja kirjoitukseen omaksutaan, mutta siten, että tiedonintressin ei oleteta näkyvän
ainoastaan tämänkaltaisessa kielessä (ks. pääjaksoa ”Lopuksi”, missä argumentoidaan alkeiskielen
kielenkatkelmista koostuvan kielen puolesta).
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Voimme ehkä sanoa, että miten-kielen ensisijaisuus ei ole tulkintatieteessä loogista

ensisijaisuutta,1 vaan ymmärtämisen järjestyksen ensisijaisuutta. Näin voidaan väittää siksi, että

yritys tulkintatieteellisissä ”ihanteissa” pysymiseksi voidaan kääntää menetelmälliseksi

ongelmaksi, mutta ei ehkä sittenkään siten, että voisimme saavuttaa käytetyn teknisen

semantiikan loogisen kontrollin. Pelkistä ihanteista puhuessamme emme saa silmiämme irti

julistuksenomaisesta kielestä;2 toisaalta etiikalle tapahtuu jotakin todella omituista, kun se

esimuotoillaan logiikalle soveltuvan (radikaalisti riisutun) semantiikan edellyttämällä tavalla. 3

Menetelmällisen kielen on irtaannuttava (osin) niin luonnollisesta kielestä (lauseet) kuin

logiikasta. Ymmärtämisen järjestyksen ensisijaisuus eroaa lisäksi ontologista ensisijaisuutta

painottavasta ajattelutavasta.4 Vielä neljäs eron avulla purjehtimissuuntaa antava tekijä lienee

selvillä: nimittäin empiirisyys. Tulkintatieteen miten-kieli ei voi redusoitua naturalistiseen mitä-

kieleen.5 Jos näin olisi, ”tulkintatiedettä” ei lainkaan identifioitaisi erilleen luonnontieteistä. Nyt

vain karkeasti kehittelynalaisessa ajatuksessa edellä tarkoitetut yleiset termit (koherenssi,

yleinen hyvä, jne.) modifioidaan pulmaksi, miten jonkin argumentin koherenssia, jonkin

väittämän yleistä hyvää edistävyyttä, jne. arvioidaan. Emme voi vastata tämänkaltaisiin

kysymyksiin ilman teorianmuodostusta, missä valmistettavan mallin funktion on vastattava

alkuperäistä ongelmaa. Esimerkiksi harkintakielenkuvan eli sisäisen kielen teorian

konstruoinnin on määrä palvella argumentin ja justifioivan kielenkäytön muodostamisessa,

vaikkakin on selvää, että tuskin mikään (konstruoitu) vastauksemme voi olla tämän

1 Ks. tästä Ryle Knowing How and Knowing That s. 215, jonka ajattelupa lienee konvergoivan ajattelun mukainen:
käsittelemme ainoastaan kysymyksiä, joihin vastaamisen tiedämme loogisesti mahdolliseksi. Preformoitu miten-
kieli täytynee olettaa ensisijaiseksi mitä-kieleen nähden, sillä tämä on juuri se asia, jonka oletamme, kun annamme
vastauksen Wittgensteinin kehotukseen ”Kerro minulle, mitä etsit”. Meidän täytyy voida muotoilla kyseinen
vastaus (ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 77, 93, 125). Toisaalta voidaan sanoa, että viimeksi mainitun
asian tietämiseen sisältyy se, että tiedämme, mikä muotoilemamme asia on (ks. ajatuksellisesti, Kuhn The Structure
of Scientific Revolutions s. 45). Meistä saattaa vaikuttaa siltä kuin epistemologia ja ontologia olisivat asiassa
kilpasilla, mutta tämä mielle voi olla vain jälkivaikutusta tavastamme tarkastella kysymystä olettaen lineaarisesti
etenevä ratkaisu mahdolliseksi.

2 Ks. tästä sitkeästä julkisen puheen piirteestä, Aristoteles IX s. 106, miten julkisesti tavoitellaan sitä, mikä on
”oikeaa ja jaloa”; ks. myös, Ahlman Arvojen ja välineiden maailma s. 174, joka viittaa Hobbesin ajatukseen:
moraalia on helppo saarnata, mutta vaikea perustella.

3 Ks. kielen esikäsittelyn tarpeesta, Bar-Hillel Argumentation in Natural Language s. 203 (ks. myös, Weinberger
Law, Institution and Legal Politics s. 75–76).

4 Ks. vihjeestä Sellarsin ajattelun yhteydessä, Tuomela The Philosophy of Social Sciences s. 43–45.

5 Vrt. naturalistisista teorioista, Lycan Judgement and Justification s. 102, 105. Lycanin kognitiivista
representaatiomallia tarkastellaan tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”).
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kysymyksen edessä täysin tyydyttävä.1 Oleellista on se, että harkintakielenkuva esitettäessä

tukeudumme strategisiin ja neutraaleihin termeihin, joita koskien ongelmaksi ei ymmärretä

lauseellisen määritelmän antamista (termejä ei esitä siksi, että niistä dedusoitaisiin päätelmiä).

Määritelmän sijaan voitaisiin puhua kontekstualisoidusta termistä, millä tarkoitan relatiiviseen

systeemiin (malliin) sijoitettua termiä, jonka suhteet systeemin muihin termeihin ovat vakioidut.

Jos lainaamme Kuhnin ajattelun vihjeitä,2 kontekstualistoitujen termien piirissä voidaan

suorittaa genrien välisiä vaihdoksia (esim. vaihdos kognitivismista nonkognitivismiin).

Kontekstualisoitu termi on ymmärretty vasta kun termin positio eli relatiivinen sijaintipaikka

mallissa on argumentoitu ja relatiivisen järjestelmän käyttötapa on jalostettu niin pitkälle, että

voimme antaa siitä konkreettisia esimerkkejä.3 Mallilla on oltava pragmaattinen käyttötarkoitus.

Näin edellä tarkoitetut periaatteelliset huomautukset (menetelmä, ilmaisun tarkoitus,

määritelmä) tulevat uudelleenjärjestetyiksi. Relatiivisen järjestelmän vaaditaan kuuluvan

miten-kieleen eli esittävän vakioituja ja pragmaattisia kielensiirtomahdollisuuksia. 4 Toisaalta

malli esittää kielipelillisiä sovellutuksia, jotka kuuluvat edellä tarkoitetun mitä-kielen ja kielen

intentionaalisuuden piiriin. Ja malli päättyy käyttötavan julkituontiin, johon päättyvät lopulta

myös kaikki lausemuodossa annetut käsitteiden määritelmät.5 Kuten rauhallista tahtia etenevä

1 Tulkintatieteessä on tautologista sanoa perustelukokonaisuutta ”riittämättömäksi” (ks. Wenar The Analysis of
Rights s. 254, 267). Tämän ajatuksen nojalla on myös selvää: jos kritiikiltä edellytetään sisällöllisyyttä, sen on
sanottava kohteestaan enemmän.

2 Ks. Kuhn Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 3, miten metaforat – esimerkeissä mallien
illustraatiot – voivat olla symptomeja eroista genrien välillä.

3 Esimerkiksi käsite ”käsite” voidaan olettaa juuri kontekstualisoiduksi termiksi. Kyvyttömyytemme määritelmän
antamiseen implikoi heikosti olettaman. Tällöin ongelmaksi käsitetään juuri ”käsitteen” lingvistisen lähikontekstin
esittäminen ja suhteiden määrittäminen (ks. ”käsitteellisyydestä” pääjakso ”Lopuksi”). Jos konstruktivismi
ymmärretään osaksi pragmatismia ja holismia, missä subjektiivinen kielenkäyttäjä on osa kuvaamisen ongelmaa,
kontekstualisoinnin ideaalitapausta tietyssä mielessä vastaa se, että voisimme kohdella yllä tarkoitettuna terminä
myös ns. ”I-sanaa” (”I-word”) eli ”minän” roolia lauseissa ja niitä edeltävissä alkeiskielen kielenkatkelmissa. Yllä
luonnehdinnassa käytetyn attribuuttiparin (”strateginen ja neutraali”) kontradiktorisuus purkautuu, jos
ymmärrämme ”neutraliteetin” kielenkäyttöön suhteutetuksi ilmaisuksi ja ”strategisuuden” semantiikan eroksi
logiikkaan. Kontekstualisoiduilla termeillä ei ole varsinaista kielenkäytöllistä sisältöä, sillä ne esiintyvät viimeksi
mainitun olemassaolon edellytyksinä; termit eivät ole myöskään apriorisia.

4 Ks. tästä sokean bussimatkustajan esimerkkiä pääjaksossa ”Lopuksi”, missä hyvin alkeellinen malli (pääluvussa
kolme tarkoitettu hermeneuttinen instituutio) on työssään.

5 Teorian termejä on varmasti tulkinnallisesti selostettava, jotta niiden rooli tulee selväksi. Kielen aktiviteetin
tutkimuksessa nojataan silti paradigmaattisiin esimerkkeihin, jotka ohjaavat kielellistä työtä; emme nojaa tällöin
termien määritelmiin, sillä niiden taustalla kenties piilevät realistiset premissit ennakko-olettavat oikeuden
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lukija varmasti itsekin huomaa, tässä miten-kielen ensisijaisuutta koskeva väite on miltei väite,

joka on esitetty siihen liittyvän kiistämismahdollisuuden tähden. Tulkintatiede elää konfliktista

myös silloin kun abstraktiotasoa nostetaan. Edellä mitä-kielestä esitetyn nojalla voidaan sanoa,

että emme voi edes aloittaa ihanteiden ”miten-kielellistämistä” olettamatta positiota siitä

yhdistymismahdollisuuksien kudelmasta, josta mitä-kieli ammentaa voimansa.

Toivoakseni jo näin lyhyt alustus luo näkyviin karttamerkintöjä siitä, miten käsillä oleva

tutkimus sijoittuu tutkimussuuntauksellisesti. Nähdäkseni tätä kysymystä voidaan purkaa esiin

niin tavoitteena olevan alkeiskielen teorian kuin tutkijan omaan kielenkäyttöönsä ja ajatteluunsa

omaksuman tutkimusotteen perspektiivistä. Jälkimmäisessä suhteessa tutkielma sijoittuu

luontevimmin konstruktivismiin kallellaan olevan analyyttisen oikeusteorian alaan, missä

haetaan yhteyksiä mm. kielifilosofiaan ja mielenfilosofiaan. Alkeiskielen teoriaohjelman

tulokulmasta tavoitteena on pragmatismin laajennus,1 sillä alkeiskieli nojaa väistämättä

naturalistisena kokonaisuutena (ks. ajattelutavasta, Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive
Arguments s. 167, 169).

1 Pragmatismilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa semantiikkaa ja laajassa mielessä kielenkäyttöä mielenkiinnon
kohteenaan pitämää kielifilosofian suuntausta (tai filosofian sovellusta, mikä ilmentää paremmin oikeusteorian
näköalaa filosofiaan). Pragmatiikka pitää silmällä ”relevantin” eli merkityksellisen eli vaikuttavan kielenkäytön
kuvaamista ongelmanaan taustakysymys ”What difference does it make?”, jos kielenkäytöstä esitetään sitä mitä
siitä esitetään (ks. esim. Solove Conceptualizing Privacy s. 1091–1092, missä hän – Deweyhin viitaten – suosittaa
pragmatismin ymmärtämistä yleiseksi väljäksi suuntaukseksi, joka kiinnittää eritoten huomiota soveltamisen
seurauksiin, tavoittelee adekvaattisuutta arkikielen ja arkielämän ongelmien kanssa, pyrkii paremminkin
kuvaamaan muutosta kuin eristettyä teoreettista järjestemää sekä korostaa teorian konkreettisia, historiallisia ja
aktuaalisia yhteyksiä). Joskus pragmatismin on käsitetty vastustavan eksplisiittisen ratkaisun antamista, – ks.
Volokh Pragmatism vs. Ideology in Free Speech Cases s. 33–34 – mutta tämä kritiikki unohtaa harkintakielenkuvan
kaltaisten ongelmien kuuluvan pragmaattisten ongelmien joukkoon. Suuntaus täytynee jakaa empiiriseen
(kognitiiviseen) ja nonkognitiiviseen osaan, sillä ensin mainittu pyrkii tarkastelemaan kielenkäyttöä positiivisen
tieteen työvälinein. Kognitiivinen pragmatismi on pohjimmiltaan empirismiä ja tiedollisesti kausaalidisipliinin
alaista (ks. Lewis Logical Positivism and Pragmatism s. 93, 103; ks. Lewis Verification and the Types of Truth s.
280; ks. Jørgensen On Concepts in Law s. 142:”…[P]ragmatism´s criterion of truth is the consequences of the
action.”; ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 51, joka pitää käsitystä ”´To behave differently´ is
proof of ´being different´” kausaalidisipliinin alaisena käsityksenä; ks. käytettyjen käsitteiden abstraktiatason
vaikuttavuudesta siihen, miten luotettavasti kausaalidisipliini soveltuu koeteltuun kokeeseen: kausaliteetti voi olla
primitiivistä tai konstruoitua, Grice The Conception of Value s. 38). Pragmatismi nonkognitivismina käsittää
sisäänsä useita kielentasoja, joista eräs on samanlajisen alkeiskielen tutkimus. Tutkielmassa väitetään, että
tulkintatiede ennakko-olettaa nonkognitiivisen alkeiskielellisen rakenteen, joka luo mahdollisuuden sille, että
intersubjektiivinen keskustelu normatiivisesti kategorisoituvista lauseista, käsitteistä ja – kenties ohjelmassa
myöhemmin – kielenkatkelmista on mahdollista (ks. pääjaksoa ”Lopuksi”). Pragmatismin haarautuminen
kognitivismiin ja nonkognitivismiin on oikeastaan kielentoiminnallinen eli ”esipragmaattinen” jako, sillä se
ennakko-olettaa, että mielenkiinnon suuntautuminen käytäntöön voi toimia niin ”epistemologian” (ks. esim.
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kielentekijöille, jotka eivät ole adekvaattisia luonnollisen kielen filosofialle tai sijoitu

(tavanomaisessa mielessä) kommunikaation tutkimuksen alaan. Perspektiiveillä on

molemminpuolinen yhteys. Ensinnä on oikeastaan jatkuvasti pidettävä silmällä sitä, miten

hyvin tutkijan omaksuma käsittelytapa voi johtaa kieleen implisiittisesti kuuluvan

konglomeraatin – alkeiskielen – esitetyksi tulemiseen. Kohta puheeksi tulevaan

ideapainotteiseen tutkimukseen on sisäänrakennettu jatkuva epäily käytössä olevan

menettelytapavälineistön riittävyydestä tehtäväänsä. Laajennettua pragmatismia esittävään

rakenteeseen ollaan tämän vuoksi taipuvaisia olettamaan jokin sellainen elementti, jonka

kielialueen-mahdollistavan vaikutuksen kielifilosofia tai mielenfilosofia kykenevät

tunnistamaan. Toiseksi tutkimusohjelma pragmatismin laajentamiseksi vaikuttaa jo

”toistaiseksi saavutettujen” tulosten muodossa siihen tapaan, miten tutkija tulkitsee

kielifilosofian ja mielenfilosofian merkitystä oikeusteoriaa tehtäessä. Yhteys vaikuttaa tässä

päinvastaisesti: kielifilosofiaan ja mielenfilosofiaan oletetaan – implisiittisesti tai

eksplisiittisesti – sisältyvän jokin sellainen periaate, jonka seuraamisen vähittäin esiin piirtyvä

tulos pragmatismin laajennusmahdollisuus on.1

Kuten  jo  edellä  on  todettu,  tämän  tutkielman  tarkoituksena  ei  ole  sisäisen  kielen  teorian

(alkeiskielen teorian) konstruointi. Tarkastelun aiheiksi ovat valikoituneet  esitutkimukset

sisäisen kielen teorialle. Tehtävänä on antaa perspektiivi kyseiseen teoriaan teoreettisten

aiheiden yhteydessä. Samalla voimme tuottaa vähitellen kehittyvää ymmärrystä siitä, miksi

kyseistä teoriaa tulisi pitää tulkintatieteessä keskeisenä (sinänsä jo ei-pneumaattisen ajattelun

ihannetta2 voidaan pitää – ainakin tiettyjen perusolettamusten vallitessa – yksinään riittävänä

Weinberger mts. s. 4) kuin normatiivisen ”ei-utopian” (ks. Flaherty Rights, Reality, and Utopia s. 1790–1791)
tuntomerkkinä.

1 En tarkoita sitä, että alkeiskieli ikään kuin ”harjattaisiin esiin” olettama-luutien avulla tai että alkeiskieli olisi
riippuvainen ad hoc lisäyksistä ajattelumme perustaan. Tarkoitan sitä, että molemmat olettamat ovat kritiikin
kohteita siinä kielenympäristössä, johon ne sijoittuvat. Vasta kriittisen arvioinnin läpäistyään ne voivat toimia siinä
vahvistavassa roolissa, missä ne (teorianmuodostuksen ideaalitapauksessa) toimivat.

2 Pneumaattisessa ajattelussa ensiarvostelmamme asiasta determinoivat lopputuloksen; ”harkinnasta”,
”arvioinnista” (tms.) puhumisessa ei olisi tällöin juurikaan mieltä. Pneumaattisen ajattelun ongelma esiintyy
oikeustieteessä usein fasadiperusteluista eli näön vuoksi annetuista perusteluista puhuttaessa (ks. esim. Tapani
Tuomari ja rikosoikeuden yleiset opit s. 305–306; ks. Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 45 jakaen perustelut
todellisiin perusteluihin ja siihen, että mitään perusteluja ei ole; ks. pneumaattisesta ajattelusta, Wittgenstein
Filosofisia tutkimuksia nr. 109, 131, 140). Argumentin muodon deontologisuus on mallin deontologisuutta, mikä
saattaa olla piirrelaina kielitieteen ja tiedonintressiltään justifioivan tieteen (tulkintatieteen) välillä. Kielen mallit
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syynä tutkimusaiheelle).1 Tutkielman menetelmää koskevat kysymykset ovat hankalampia ja

sekoittuvat tässä tutkielman muotoa koskevaan kysymykseen. Käsittelen näitä kahta kysymystä

seuraavaksi. Kyse ei ole itseterkoituksellisesta erikoisuuden tavoittelusta. Voidaan väittää, että

nyt huomion kohteeksi nostetut metodologiset piirteet ovat eriasteisesti läsnä hyvin monissa –

elleivät kaikissa – oikeustieteellisissä tutkimuksissa.

Sisäisen kielen teorian lähestymistapa, jota voisimme soveltaa tulkintatieteessä, on itsessään

hankala kysymys. Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa asia esiintyy usein vain sivulauseessa.

Oikeudelliset lähteet (laki, tapaoikeus, oikeustapaukset, jne.) eivät oikeastaan voi käsitellä

asiaa, sillä sisäinen kieli ei ole juridisoinnin kohde (vaikutussuhde on päinvastainen). Myöskään

tuomareiden ja muiden riidanratkaisijoiden harkintatoimintaan vetoaminen ei tässä auta meitä,

sillä kyseiset toimijat ovat juuri niitä, jotka hakevat asiassa neuvoa oikeustieteeltä.

Lähestymistapaa koskevan käsityksen pitää tämän vuoksi ilmentää sitä, miten soveltaisimme

filosofista ajattelutapa-aineistoa, jonka turvin konstruoimme sisäisen kielen, joka on

arvostelmille ja normatiivisille lauseille adekvaattinen. Tämän kysymyksen yhteydessä

oikeustieteellisistä tutkimuksista voitaisiin koetella kolmen elementin mukaista jaottelua:

tutkimukset voivat olla referatiivisia, ongelmakeskeisiä tai ideakeskeisiä. Jaottelu ei ole

analyyttinen, vaan ilmentää usein yhden ja saman tutkimuksen eri piirteitä ja sisäisiä

painotuksia. Kuitenkin se, miten ymmärrämme tutkimuksen painotuksen, vaikuttaa siihen

tapaan, miten lähdeaineistoa käytämme ja mitä ylipäätään pidämme hyödynnettävinä

tai ”rakenteet” voidaan käsittää samalla tavalla (ks. Ryle Categories s. 174). Meidän tulisi pitää kontradiktorisena
kysymystä, joka tiedustelee perustelun ilmaisua syy- ja seurauskäsitteiden kielessä, jos perustelun käsitteellinen
olemassaolo on oleellisesti deontologisesta mallista riippuvaista. Emme ole selittämässä heuristista eli tosiasiallista
miellettä ”Olen vakuuttunut”. Asiaan palataan tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”) kognitivismin ja
nonkognitivismin välisen jännitetilan arvioinnin yhteydessä.

1 Alkeiskielen teorian yhteyteen sopii paremmin täytettäväksi tehtävä laaja-alaisen perustelujoukon esittämiseksi
teorialle (sama koskee sisäistä kieltä kuvaavien aiempien tieteellisten käsitysten esittelyä ja tulkintaa). Kuitenkin
jo tämä tutkielma opettaa asiasta erään asian: perustelujoukko on avoin. Jos myöhemmin tässä luvussa esitettävä
ajatus ”perheyhtäläisestä perspektiivisyydestä” tulee hyväksytyksi (ks. ajatuksia tutkielmassa noudatetusta
työmuodosta), voimme esittää yhä uusia ja uusia perusteluja alkeiskielen tarpeelle yksinkertaisesti niin, että
lisäämme valistuneita teoria-aiheita perspektiiviin, josta käsin alkeiskielen teorian työnkuvaa hahmotetaan. Tässä
ajatuksessa ”teoria-aiheita” ovat tämän tutkielman pääluvut 2, 3 ja 4. Koska käsiteltävien teoria-aiheiden oma
tutkimus ei tietyn pisteen jälkeen etene ilman alkeiskielen teoriaan siirtymistä, viimeksi mainittu on aiheena yhtä
keskeinen kuin se työ, jonka jätimme kesken saateltuamme kulloinkin puheena olevan täsmätarkastelun
levähdyssatamaansa. Motivaatiopohja vaikuttaa laajenevan tavalla, jonka yleinen ja ennakollinen arviointi ei
ainakaan oman tutkimuskokemukseni puitteissa vaikuta mahdolliselta.
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materiaaleina. Referatiivisen eli tulkintapainotteisen tutkimuksen on sijoitettava jalansijansa

tulkintateoreettisten lähteiden sekä toisaalta tulkintaperiaatteiden opin eli hermeneutiikan

maaperään. Kyseessä ei ole tulkintatieteellinen tutkimus, jos se koostuu ainoastaan tulkittavan

tekstin lainaamisesta tai lainauksista, joissa tulkitaan tulkittavaa tekstiä; omakohtaisten

mielteidemme oheen tarvitsemme intuitiota syvemmän perustan esittämillemme tulkinnoille. 1

Ongelmakeskeisen tutkimuksen primaarilähdeaineistoa lienevät lähteet, jotka käsittelevät

aiheen kannalta relevantteja argumentteja, arvostelmia, periaatteita, politiikkoja tai muodollisia

tapoja ymmärtää argumentti.2 Vastauksen antamisen eli argumentoinnin ohella huomiota voi

olla syytä kiinnittää lähteisiin, jotka käsittelevät sitä, miten ongelma tulisi ymmärtää ja miten

se olisi parasta muotoilla kielessä.3 Tämän tutkielman painotus on ideakeskeisessä

tutkimuksessa. Varmastikaan meillä ei ole vain yhtä oikeaa tapaa hahmottaa ideakeskeisen

tutkimuksen tekemisen rakenne. Seuraava pelkistys kuvaa toivoakseni tämänkaltaisen

tutkimuksen pääasiallisia piirteitä – ja näin myös seuraavaksi esille nousevia metodologisia

kysymyksiä, joihin ideakeskeisen tutkimuksen tekijän olisi kyettävä vastaamaan.4

1 Ks. esim. von Wright Logiikka, filosofia ja kieli s. 110, joka toteaa, ettei intuitioon vetoaminen hyödytä
(tieteellisessä keskustelussa) mitään (ks. myös esim. Austin Are There A Priori Concepts? s. 14, 19).

2 Vastaaminen tulee ymmärtää yllä hyvin laajasti. Esimerkiksi lähde, joka tarjoaa havainnollisen sijoituskontekstin
ongelmalle, voi kuulua vastauksen antamisessa avustavien lähteiden joukkoon.

3 Usein myös virheitä pidetään vain aiempia tutkimuksia selostavia katsauksia hyödyllisempinä, – ks. esim. Black
Linguistic Relativity s. 238 – sillä niiden tosiasiallisuus tuo mukanaan havainnollistavan askelen keskusteluun,
joka koskee virheen välttämismahdollisuutta.

4 Viimeistä lausetta tulisi oikeastaan aina täydentää: kunnes tarkastelijat kyvyt tuottaa vastauksia ehtyvät. Esimerkit
valaisevat aina parhaiten asiaa. Oletetaan, että pitäisimme jäljempänä luvussa 2 esitettyä oikeuslähteen
relatiivisuuden ajatusta pienimuotoisena ”ideana”. Idean konstruointitapaa vastaa samassa luvussa esitetty kaavio,
joka havainnollistaa ristiintaulukoinnin yhteydessä 24 erilaista oikeuslähteen muotoa. Muodot kuvaavat luvussa
tarkoitettua ensimmäisen asteen relatiivisuutta ja lähdeopin esittäjän suositusta oikeuslähteen potentiaalin
ymmärtämistavasta. Konstruointitapa siis esittää idean, mikä voidaan semantiikassa tulkita mallinmuodostuksen
yhteyteen. Käytettyinä metodologisina periaatteina ovat olleet ainakin kielifilosofian luokittelujen
hyödyntäminen, niukkuusperiaate, eri tekijöiden suhteellinen samantasoisuus (kaikki muodot tunnistettavissa
puheesta ja kirjoituksesta), muotojen adekvaattisuus esimerkkien antamismahdollisuudelle, mahdollisuus tukeutua
traditioon lähdemuotoja käytettäessä, ajatus relaatioiden käytön keinoin normativismin ilmentämisestä sekä ajatus
demokratiaperiaatteen kunnioittamisesta (yhtäältä tulkintatieteellisen toiminnan rajoittaminen, mikä näkyy
lähdemuotojen sisällön osalta toimivallan jättämisenä sille, kenelle se demokraattisessa yhteisössä kuuluu, ja
toisaalta tulkintatieteen avustavan roolin käsittäminen etenkin sisällöllisen demokratiaidean yhteyteen). Kritiikkiä
voidaan kohdistaa niin metodologisia periaatteita ja niiden käyttötapaa, konstruoitua esitystä kuin myös itse ideaa
kohtaan. Voimme esimerkiksi väittää, että jokin oikeuslähde on ehdoton (ei-relatiivinen eli absoluuttinen), jokin
esitykseen kuuluva lähdemuoto (esim. oikeustieteessä esitetty malli tai hermeneuttinen eksemplaari) ei ole
”oikeuslähde” ensinkään tai että jotakin metodologista periaatetta (esim. niukkuusperiaatetta) ei ole sovellettu
parhaalla mahdollisella tavalla.
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Ideakeskeisen tutkimuksen lähdeaineisto on sangen moniulotteinen. Yllä sanotun nojalla jo

lähde, joka on antanut sysäyksen idealle, kriittiset lähteet (mm. filosofiset

argumentaatiovirheet), konstruointitavan oppimisessa vaikuttaneet lähteet sekä lähteet, joista

sovelletut metodologiset periaatteet on opittu, tulevat kyseeseen.1 Ideat eivät ole kuolleita

sanoja paperilla. Liittyessään tutkijan työnkuvaan ”idealla” tarkoitetaan sen toteuttamisen

työnkulkukaaviota usein draiverilla lyödystä avauksesta viimeisiin viheriöllä askarreltuihin

putteihin.2 Koska tutkimuksen ideakeskeinen painotusalue koostuu määritelmällisesti

kehityspolusta, tarvitsemme jatkuvasti tukevia lähteitä, joiden käyttöön sisältyy olettama

1 Ideakeskeisen tutkimuksen kenties ilmeisin riski on siinä, että tutkimuksen tekemiseen sisältyy liikaa luovaa työtä
ja liian vähän tutkimushaaroittain vakiintuneiden sääntöjen seuraamista. Riski on varteenotettava. Sitä laimentaa
silti hieman säännön käsitteen heikko sovellettavuus siihen inhimilliseen käyttäytymiseen, mitä tulkintatieteen
tekeminen kielellisenä suorituksena on (riippumatta oikeustieteen kentän alahaarasta). Tulkintatiede on hyvin
voimakkaasti sidoksissa kirjoittajan omaksumaan tyyliin, milloin emme (jatkuvasti) ajattele sääntöjä, joita
seuraamme; paremminkin pelaamme kielellä tyylimme välittämää peliä (ks, ajatuksia, Ryle Knowing How and
Knowing That s. 215–216, 217, missä Ryle puhuu myös sääntöön mukautumisesta (sääntö ei siis ole irrelevantti),
s. 218, 223; ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 267; ks. myös, Russell How I Write s.
196; vrt. tyylien filosofiaa myös strategiasta sanottuun, Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law
s. 27: se, mikä ei ainoastaan seuraa sääntöä, pyrkii aikaansaamaan muutoksen).

2 Toisinaan ideakeskeisestä tutkimuksesta puhutaan sangen kriittiseen sävyyn (ks. Helin Missä oikeus on? s. 128).
Tähän saattaa olla syynä se, että esitettynä ei ole muuta kuin avauslyönti – joka sekin vain melko harvoin sattuvassa
tapauksessa osuu väylälle. Ideakeskeinen tutkimus sijoittuu teorianmuodostuksen alaan; itselleni tätä
tutkimuspainotusta ei ole laisinkaan olemassa ilman kyseistä sidonnaisuutta (ks. jäljempänä tämän luvun ajatuksia
tutkielmassa noudatetusta työmuodosta). Voimme tietenkin mieltää tekevämme ”käytäntöpainotteista” tutkimusta.
Sanojen teoria ja käytäntö intensiot ovat hyvin lähellä toisiaan: paras käytäntö on teoriaa – ja eräs
teorianmuodostukseen kuuluvista oleellisimmista vaiheista on käytännön soveltamisyhteyden osoittaminen (ks.
ajatuksia esim. Kallen Reason as Fact and as Fetich II s. 595; ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics
s. 30; ks. Hunt The Critique of Law s. 6; ks. soveltamisyhteyden luomisen ongelmasta, kun teorian abstraktiotaso
nousee, Feibleman A Defence of Ontology s. 46–47).

Konstruointitapa
(esitys)

Idea Kritiikki

Metodologiset
periaatteet
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etenemisen mahdollisuudesta kohti käytännön sovelluksia. Tässä tutkielmassa tukevilla

lähteillä tarkoitetaan ainakin:

1) Lähteen analoginen käyttö (lähteellä on soveltuvuusaste),1

2) Lähde opposition luomana vertailukohtana (esimerkiksi kognitiivisen relativismin

käyttöä ilmentävät lähteet, kun kehiteltävä idea on nonkognitiivinen)

3) Lähde kritiikin kohteena

Referatiivinen, ongelmakeskeinen ja ideakeskeinen tutkimuspainotus voidaan tutkimuksen

käytännön suorittamisen luomissa rajoissa nivoa yhteen. Kaikki tulkintapainotteiset tutkimukset

ennakko-olettavat tulkitsijan identiteettiä esittäviä käsityksiä, jotka ovat pohjimmiltaan

idealistisia. Toisinaan tulkintatoimintaa jatkaaksemme meidän on turvauduttava tulkinnalliselle

kielenaktiviteetille itsessään suotuun suurempaan vapauteen ja kehitettävä jokin idea, jonka

avulla voimme saada uudelleen tuulta purjeisiimme. Vastaavasti ongelmakeskeisissä

tutkimuksissa käyttämämme yleisimmät ei-loogiset konstruktiot (mallit) ovat usein juuri

ideakeskeisten tutkimusten yhteydessä esitettyjen normatiivisten kysymysten

vastauskehitelmiä. Ongelmakeskeisessä tutkimuksessa vastaamisen jatkaminen ja sen

intellektuaalisen tason jatkuva nostaminen voivat edellyttää keskusteluun osallistumista myös

viimeksi mainitussa mielessä.2 Tulkintatieteellisen tutkimuksen kokonaiskenttää ei voida esittää

niin, että ahdistamme ideakeskeisen tutkimuksen alan olemattomiin. Toisaalta on myös selvää,

että ideakeskeisen tutkimuksen yhteydessä törmätään – oikeastaan yhtä syöttöä – niin

referatiivisiin kuin ongelmakeskeisiin tutkielma-aiheisiin. Uskon, että tutkijan ylläpitämillä

tavoilla pysyä valitussa painotuksessa tutkimusta tehtäessä on tiettyä tulkintatieteellistä

1 Usein lähde ilmaisee vain jonkin ajatuksen, säännön tai periaatteen, jota sovelletaan käsillä olevassa työnkuvassa.
Ideapainotteisessa tutkimuksessa ei siirrytä esittämään useiden sivujen mittaista tulkintapainotteista tutkimusta
siitä, mitä lähdekirjailija tarkoittaa lausumallaan, ellei idean kehittely oleellisesti edellytä tätä.

2 Tässä voidaan puhua myös siitä, että viime kädessä yksilö luo vastauksen, – ks. esim. Weinberger Law, Institution
and Legal Politics s. 232; ks. myös, Russell History as an Art s. 186 – sillä ”ajattelu” ei ole käsite, jonka voisimme
kuvata täysin ekstensiivis-toiminnollisella tasolla, ikään kuin osana sosiaalista todellisuutta. Tämä merkitsee myös
jo vasta-asemoitumista naturalistisiin teorioihin, jotka tyypillisesti demystifioivat ”mielen” luonnonilmiöiden
joukkoon (ks. esim. Sellars Mental Events s. 332; ks. myös ”politiikan pelosta”, joka saattaa olla subjektivismin ja
pragmatismin vastustuksen taustalla, Hunt The  Politics  of  Law  and  the  Law  of  Politics  s.  55).  Asiaa  sivutaan
myöhemmin tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”).



57

itseisarvoa,1 sillä emme voi yhdessä ja samassa tutkimuksessa keskittyä useisiin eri asioihin.

Tämä ei merkitse sitä, että tulkintatieteellisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa ei tehtäisi

(jatkuvasti) myös kahden muun painotusalueen mukaista kielellistä miniatyyrityötä

valittuamme ensin sen, mihin haluamme keskittyä.

Yllä kritiikille on annettu erityisen suuri merkitys, sillä kriittisen perspektiivin oletetaan

sisäänrakentuvan ideakeskeisen tutkimuksen tekemisen tapaan.2 Ajattelen Rubinin suuntaisesti

niin, että metodologinen kritiikki on tiettyyn rajaan saakka mahdollista,3 mutta ei siinä mielessä,

että käsite ”kritiikki” viittaisi tulkintatieteellisen metametodologian mahdollisuuteen missään

kovien luonnontieteiden metodille vertailukelpoisessa merkityksessä. Emme voi puristaa

kriittisestä näkökulmasta ulos tulkintatieteen ”Texbook” esitystä, joka kertoo, miten

tulkintatiedettä kuuluu harjoittaa, koska kriittinen näkökulma on itsessään epävarmuuden

alainen perspektiivi.4 Nyt puheena oleva epävarmuus tulee esiin kahden halpahintaisen5

1 Ks. eräänlaisesta ongelmassa pysymisen ongelmasta, Wittgenstein Yleisiä huomautuksia s. 83, jonka varteen
ottamisessa helppoa vaikuttaa olevan vain ongelman aliarviointi.

2 Kritiikin keskeisyydestä esim. Ryle The Concept of Mind s. 25, joka yhdistää epäkriittisyyden epä-älyllisyyteen
(ks. myös normaalitieteen yhteysolettamasta, Kuhn Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 6–7,
milloin kritiikin liekki on – jos ei sammunut, niin ainakin – heikompi kuin esoteerisemmissa vaiheissa tieteen
tekemistä tai vaiheissa, jotka ovat lähellä filosofisia virhehuomautuksia; ks. kritiikin ja tapaukseen perustuvan
näkökulman tärkeästä erottamisesta, Bayles Morality and the Constitution s. 77).

3 Ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1837, miten metodologian kritiikki on Rubinin
mukaan mahdollista instituutioista riippumatta.

4 Lausuma osittain jatkaa vastakohtaistumista positiivisten tieteiden tieteenfilosofiaan. Viimeksi mainitussa
ajattelemme, että kriittiset huomautukset vastustamaamme käsitystä kohtaan eivät ainoastaan vahvista
ymmärrystämme sen perusteiden invalidiudesta, vaan myös tukevat (jonkin) vaihtoehtoisen käsityksen validiteettia
(ks. ex analogia, Lewis Realism and Subjectivism s. 40). Ajattelutapaa voitaneen soveltaa myös tulkintatieteessä,
jos kritiikillä tarkoitetaan filosofisia argumentaatiovirheitä. Käsittelyssä on silti kaksi heikkoutta. Ensinnä
Lewisinkin mainitsemaan tapaan kritiikki operoi dogmaattisena käsityksenä eli ortodoksiana. Meidän tulisi
suhtautua kriittisesti kaikenlaisia ortodoksioita kohtaan, milloin kriittinen näkökulma ei lopulta voi tarkoittaa
ainoastaan takaisinviittausta logiikan soveltamiseen (ks. ajatuksellisesti, Ryle Taking Sides in Philosophy s. 153,
154–155; ks. ristiriidattomuusperiaatteen soveltuvuudesta sanottua, Lagerspetz Oikeuden ontologia ja oppi yhdestä
oikeasta ratkaisusta s. 219). Käsitteen ”kritiikki” intensio on epäselvä ja tulkinnanalainen probleema. Toiseksi se
doktriini, jota pidetään epäsuoran invalidiuskritiikin nojalla validina, on usein vastakohtainen kritisoidulle
käsitykselle. Tarvitsemme kannattamastamme käsityksestä konstruktiivisen esityksen, – ja näin esityksen, joka on
itsessään kritiikin kohde – ellemme halua väittää, että sovellettuna ”skeemana” on ainoastaan logiikka ja näin
annettu lähtökohta a priori (ks. viimeksi mainitusta esim. Popper Normal Science and Its Dangers s. 56–57).

5 Sanon asian hieman tavanomaista voimakkaammin, jotta kantani ei jäisi epäselväksi: kummankaan paradoksin
ylläpitämistä tulkintatieteessä ei kuulu pitää minään älykkyyden osoituksena. Toistamme vain luotettavaksi
olettamamme dogmin. Ensin mainitun paradoksin purkaminen – molemmat nähdäkseni kuuluvat semanttisten,
eivät loogisten, paradoksien ryhmään – kuuluu ehkä luontevimmin logiikan tutkimukselle; jälkimmäisen
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metodologisen paradoksin – analyysin paradoksin ja nonkognitivismin paradoksin –

yhteydessä. Tarkoitan analyysin paradoksilla tilannetta, jonka alkuasetelmassa toteamme

normatiivisten lauseiden ja arvostelmien olevan fundamentaalilla tavalla soveltumattomia

analysoinnin ja objektiivisen kriteerin soveltamisen kohteiksi. Kuten Ryle toteaa, emme voi

edes kysyä normatiivisen lauseen analyysiä.1 Emme voi myöskään saavuttaa objektiivista

kriteeriä, joka kertoisi, milloin arvostelma tai normatiivinen lause on soveltamisyhteydessään

pätevä.2 Paradoksi syntyy siitä, että tulkintatieteen analyyttinen haara olettaa loogisen

”superstruktuurin”3 piilevän pohjimmiltaan oikeudellisen asian teoreettisen käsittelyn taustalla:

vahvistamme siis normatiivisen käsityksemme asianmukaisuuden sillä, mikä on ei-

normatiivista.4 Nonkognitivismin paradoksilla tarkoitan tilannetta, mikä syntyy

pragmatismia laajasti kehittelevälle konstruktivismille. Konstruktiivista purkutapaa kohti otetaan eräitä askelia
tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”).

1 Ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 221–222 (ks. myös esim. Urmson On Grading s. 157).

2 Luonnonoikeudelliset teoriat kiistävät yllä sanotun. Lausuma on annettu sisältöriippuvaisen lain teorian
näkökulmasta. Jopa Kelsenin objektivismi lienee osin tämän teorian alueella: laista ei voida puhua siten, että tyystin
sivuutamme institutionaalisten tekojen ja intentioiden tarkastelun (ks. Hart Kelsen Visited s. 709–728; ks. myös,
Clark Hans Kelsen´s Pure Theory of Law s. 183, missä sanotun mukaan Kelsen kiisti normisysteemin puhtaasti
loogisen luonteen: puhtaan oikeusopin sisältöriippumattomuus on riippumattomuutta luonnonoikeudesta; ks.
Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96 miten sisältöriippuvainen lakikäsitys asettaa pohjimmiltaan
itse rajoitukset sille, mitä pidetään lain sisältönä). Rationaalisen luonnonoikeuden objektiviisuus kärsii
samahenkisiä säröjä siinä, missä valitut tavoitteet ja arvostukset osoittautuvat väistämättä arationaalisiksi.
Premissinmuodostukseen sisältyvä materiaalinen elementti ei ole objektiivisesti hallittavissa. Jos taas tarkoitamme
luonnonoikeudella ”luonnon lakien” mukaista oikeutta, ajattelutapaa pidetään yleensä ongelmallisena
soveltamansa disipliinin (kausaliteetti) vuoksi. Jälkimmäiseen huomautukseen palataan kognitivismin
näkökulmasta tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”).

3 Ks. esim. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 24, joka käyttää loogisesta struktuurista
termiä ”super-legality” (ks. myös, Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 197, joka pitää uusien periaatteiden
ehtona sitä, että laki oletetaan yhtyneeksi loogiseksi systeemiksi; ks. loogisesti konstitutiivisen käytännön
olettamasta ennen lakia, Hund Institutional Jurisprudence s. 148).

4 Luonnehdinta on epävarma. Syntaksi ei oikeastaan kerro, mitä logiikka on. Logiikan ja normativiteetin
oppositiosuhdetta ei voida torjua sillä perusteella, että normit (logiikan ”lait”) olisivat muodostaneet logiikan, sillä
se, että logiikassa olisi ”lakeja”, on myös torjuttu (vrt. ajatuksellisesti normien ja intention suhteesta, Habermas
Between Traditions s. 55). Koska empiria ja logiikka erotetaan toisistaan, – ks. esim. Toulmin Reason in Ethics s.
35, 37 – ei normin oppositiosuhteesta ensin mainittuun seuraa samaa suhdetta jälkimmäiseen (näin myös logiikan
adjektivointi anormatiiviseksi voi tulla harkittavaksi). Toisinaan analyyttinen genre näyttää pitävän logiikan
riippumattomuutta normatiivisuudesta miltei argumenttina sen puolesta, että normativismi voidaan – tieteellisestä
näkökulmasta – häivyttää näkymättömiin: naturalistisessa ohjelmassa ei pidetä ongelmallisena väitettä, jonka
mukaan imperatiivilla on määrättyjä syitä, joista voidaan puhua tosiasioita käsittelevässä sana-asia-kielessä (ks.
Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 218, missä logiikka ymmärretään ”toiminnaksi”, ja sama s. 224
imperatiiveista).
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kiinnittäessämme huomiota normatiivisten lauseiden ja arvostelmien ei-assertiivisuuteen.

Viimeksi mainituilla ei ole totuusarvoa. Emme voi vahvistaa käsityksemme oikeellisuutta siten,

että demonstroimme tai loogisesti osoitamme sen todeksi; päinvastoin, nonkognitivismi olettaa,

että juuri tämä menettelytapa on soveltamiskohteessaan kontradiktorinen. Viimeksi mainittu

luonnehdinta (”kontradiktio”) sisältää jo paradoksin. Nonkognitiivista tutkimusta ei ole

mahdollista toteuttaa ilman kognitiiviseen relativismiin kuuluvien työkalujen lainaamista.1 Näin

näyttää siltä kuin nonkognitiivisen kielenkehitelmän intersubjektiviteetti vahvistuisi aina

kognitiivista tietä. Voidaan puhua myös menestysparadoksista: mitä korkeampiasteinen

kirkkaus nonkognitiivisen kehitelmän tulkinnassa saavutetaan, sitä suurempi syy meillä on

sanoa, että itse kehitelmä ei ole ensinkään nonkognitivistinen. Molempia paradokseja tulisi

nähdäkseni kohdella Huntin vihjeen mukaisesti: tulkintatieteessä tulisi etsiä tapoja päästä niiden

yli.2 Ylittämisongelman mielessä voidaan sanoa, että ideakeskeinen tutkimus käsittää sisäänsä

vaikeusasteeltaan metametodologisia ongelmia.

Sovellettavaan menetelmään liittyvien pulmien ohella myös tutkielman muoto kaipaa

täsmentäviä huomautuksia. Nyt käsillä oleva teos ei ole tavanomaisessa mielessä

monografiamuotoinen tutkimus, sillä kirjan kolme päälukua eivät suoraan käsittele aiheita,

jotka sijoittuisivat jonkin yhteisen sateenvarjonimittäjän alle. Kyseessä ei ole myöskään

artikkeliväitöskirja. Tavoittelen eräänlaista välimuotoa. Valittu rakenne nojaa ajatukseen, jonka

mukaan niin käytännön oikeuselämä kuin lukumäärältään vaihteleva teoreettisten

tutkimusaiheiden kirjo muodostavat eräänlaisen ”havaintoperspektiivin”, josta käsin jonkin

teorian lähemmän kehittämisen tarve tulee ilmeiseksi tai ainakin selkeästi havaittavalla tavalla

voimistuu. Havaintoperspektiivi voidaan ajatella vaikkapa Kafkan illustroimalla

”osarakentamisen järjestelmällä” valmistetuksi muurinpätkäksi,3 jonka päältä avautuu näkymä

teoriaan. Tämän tutkielman tarkoittamana teoriana on jo lyhyesti puheena ollut sisäisen kielen

teoria (alkeiskielen teoria). Muuriin lisättävinä luonnon kivenmurikoina esiintyvät tutkielman

kolme päälukua (luvut 2–4). Luvut auttavat mm. kontekstualisoimaan teorian, lisäävät

1 Ks. jännitteestä myös, Jørgensen On Concepts in Law s. 136–137, 141.

2 Ks. ajatuksellisesti, Hunt The Critique of Law s. 8, 12–13, missä Hunt puhuu niin sosiaalisten konstruktioiden
ylittämisen kuin kriittisen teorian “hiljaisina” pitämien asioiden ylittämisen tarpeesta.

3 Ks. metaforasta, Kafka Kun Kiinan muuria rakennettiin s. 185–189; metaforassa on kyse kulloinkin käsillä olevan
työurakan rajaamisesta inhimillisen kokoiseksi.
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ymmärrystämme siitä, millaisiin ongelmiin teorian tulisi kyetä vastaamaan ja miten kehiteltävän

teorian ja siinä sovellettujen periaatteiden käyttöalat tieteenalalla määräytyvät. Näin

esihahmotettua työmuotoa saatetaan ehdottaa käytettäväksi ainakin alla hahmotetussa

tapauksessa. Arvelen, että useissa aiemmissa oikeustieteellisissä tutkimuksissa työmuodon

käyttömahdollisuus on ollut jo olemassa, vaikka se ei kenties olekaan saanut eksplisiittistä

ilmaisua.1 Voidaan myös väittää, että jotkin jo-suoritetut oikeustieteelliset tutkimukset voidaan

eräin osin tulkita kyseisen välimuodon alaan.2 Välimuotoista tarkastelumahdollisuutta

silmäilemällä voidaan saavuttaa – jos ei intellektuaalisesti, niin ainakin – informatiivisesti

tutkimusta syventäviä hyötyjä:

1) Lähihorisontissa on jokin teoria tai tutkimusohjelma,

2) jota perspektiivisesti valaistaan erilaisten teoria-aiheiden tai käytännön

oikeuselämään kuuluvien aiheiden näkökulmasta

3) siten, että eri aiheet eivät ole (käsillä olevan tehtävän kannalta justifikaatiossa)

toisistaan erillisiä tekstejä, mutta eivät myöskään mielenkiinnon kohteena olevan

teorian johdonmukaisia osakokonaisuuksia

Kenties voimme puhua yllä wittgensteinilaisesta modifikaatiosta perspektiivinen

perheyhtäläisyys, minkä on vallittava kohdassa kaksi tarkoitettujen aiheiden välillä.

Wittgensteinin myöhäisfilosofiassaan kehittelemä ”pelien pluralismi”3 muotoutuu nyt

1 Avoimuusperiaate edellyttää, että työmuoto saa eksplisiittisen ilmaisun ja sen esittämää ideaa myös seurataan
tutkimus toteuttaen. Tämän myötä mahdollistuu myös perspektiiviseen perheyhtäläisyyteen perustuvan
tutkimustavan vastustus.

2 Kun viemme yllä tarkoitetun Kafkan muurinpätkä-vertauksen loppuun saakka, tulkintatiede ei
teorianmuodostuksessaan ehkä sitä kummempia rakennelmia saavutakaan. Teorioiden osakokonaisuudet ovat aina
vain perspektiivisiä kivenmurikoita; tästä käsityksestä irti pääseminen edellyttää oikeastaan perspektivismistä
itsestään irti pääsemistä (ks. esim. Dewey Ethical Principles Underlying Education s. 67, joka arvelee näkökulmien
tuomien hyötyjen piilevän perspektivismistä kiinnipitämisen taustalla; ks. myös, Maris Milking the Meter s. 104,
joka yhdistää perspektivismin metaforien kielen mukaantuloon; ks. kompositionaalisten käsitteiden
soveltumattomuudesta aksiologiaan jo, Fogelin Three Platonic Analogies s. 376, mikä muistuttaa meitä viemästä
metaforia liian pitkälle).

3 Ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 65–71 (ks. esim. Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 45
av 2, missä Kuhn kaipaa perheyhtäläisyyden vallitsemisen edellyttämää välttämätöntä ehtoa näkyviin; ks. myös,
von Wright Hyvän muunnelmat s. 45, joka puhuu epätietoisuuden mahdollisuudesta sille, kuuluuko jokin jäsen
perheeseen sekä jonkinlaisen kriteerin tarpeesta sille, millä perusteella jäseniä voidaan lisätä perheeseen; ks. Aarnio
On the Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 41, joka yhdistää perheyhtäläisyyden juuri
antifoundationalismin yhteyteen: emme oleta ei-tulkinnallisia tekijöitä teoriakudelmaamme). En ole varma siitä,
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näkökulman antavien aiheiden pluralismiksi: kaikki aiheet luovat omasta suunnastaan

valokeilan teoriaan tai tutkimusohjelmaan,1 – so. kaikki kivenmurikkamme ovat rakennuspaloja

muurinpätkässä – mutta niiden välillä ei ole mitään yhtä yhteistä piirrettä, joka koskisi niitä

kaikkia (ei samaa väriä, ei rakennetta, ei muotoa, ei historiaa, jne.). Pyrin tuottamaan

perspektiivisen perheyhtäläisyden näkyviin aiheittain eli kunkin pääluvun loppuun sijoitetuilla

pohdinnoilla. – Luodaan vielä johdannon lopuksi lyhyt katsaus tutkielman lukuihin (2–4) eli

yllä tarkoitettuihin teoria-aiheisiin.2 Tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”) otetaan

lisäaskelia kohti tulkintatieteen tarvitsemaa alkeiskielen tutkimusohjelmaa.

Ymmärtämisen helpottumisen hengessä lukija saattaa kaivata sisäisen kielen (alkeiskielen)
määritelmän kiintopisteen muodostaakseen.3 Koska tavoitteenani tutkimusohjelmassa on ei-
lausemuotoisen sisäisen kielen teoria (ks. pääjaksoa ”Lopuksi”), lausemuotoisen
määritelmän pohdinta vaikuttaa miltei paradoksaaliselta hankkeelta. Kielialueelle voidaan
antaa kielentoiminnollinen määritelmä, mutta ei ilman, että teoria jo konstruoitaisiin
näkyviin.4 En kuitenkaan halua puhua sisäisestä kielestä aivan yhtä vapaasti kuin

onko välttämätöntä ehtoa tiedusteleva kysymys asianmukainen Wittgensteinin tarkoittaman perheyhtäläisyyden
suhteen. Ylläpidämme tällöin filosofialle tyypillistä tiedonintressiä (ks. esim. Austin Are There A Priori Concepts?
s. 19), mutta tavalla, joka ei oikeastaan eroa luokkamuodostuksesta. Jos perheeseen valituksi tulemista koskisi
jokin välttämätön ehto, eikö silloin eri jäsenten välille väitettäisi myös jokin yhteinen piirre? Tämä merkitsisi sitä,
että kyse ei ole enää Wittgensteinin tarkoittamasta perheyhtäläisyydestä. Sekaannus tässä saattaa olla yhteydessä
siihen, että Wittgenstein ei ollut myöhäisfilosofiassaan kiinnostunut teorianmuodostuksesta. Hän paremminkin
vain tarkasteli erilaisia kielenkäytön tapoja ilman kieltä koskevaa generalisoivaa otetta (ks. Hanfling Wittgenstein´s
Later Philosophy esim. s. 123–126, ja sama s. 71, miten perheyhtäläisyyttä pidetään vastakohtaisena
essentialistiselle ajattelulle).

1 Ks. Feyerabend Consolations for the Specialist s. 203, joka suhtautuu teoriaan ja tutkimusohjelmaan miltei samaa
tarkoittavina yleisinä termeinä.

2 Kysymykset, miksi valitsit juuri nämä teoria-aiheet ja miksi esitit ne juuri tässä järjestyksessä, ovat samahenkisiä
kysymyksiä kuin, miksi valitsit muurinpätkääsi juuri nämä kivet ja miksi ladoit ne muuriin näin. Jos muurin päältä
avautuva näköala ei sammuta tämänkaltaisia tiedusteluja, – ja tutkija on tehnyt parhaansa – en usko, että hän voi
tehdä enempää.

3 Varsinainen hermeneuttinen lähdekirjallisuus on riittävän kohdentumisen aikaansaamiseksi siirretty
sivupöydälle. Voidaan kuitenkin todeta, että mikään tulkintatieteellinen tutkimus ei voi olla hermeneuttiselle
näkökulmalle tyystin vieras. Itseäni viehättää etenkin Gadamerin ymmärtämisen edistymisen puolesta kaikin
tavoin kamppaileva filosofia, missä sekä kirjoittajalla että lukijalla on oleellinen rooli (ks. ajatuksia, Gadamer
Hermeneutiikka mm. s. 213, 223–226, 234–235, 247).

4 Naturalistisen subjektivismin – ei siis ei-kognitiivisen subjektivismin, mistä tulkintatiede on kiinnostunut –
tarvitsema alkeiskieli voitaisiin käsittää naturaalikieleksi, jolla tarkoitetaan kieltä, jonka opimme ensimmäiseksi
normaaliolosuhteissa. Tämä tuskin on kelvollinen kyseisen kielen määritelmä, sillä ”naturaalisen” synonyymi ei
ole normaali (ks. Moravscik Natural Languages and Formal Languages s. 227).
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Wittgenstein ”kielenkäytön” (”use of language”) käsitteestä myöhäisfilosofiassaan.1 Neljä
avustavaa kiintopistettä helpottanee lukijan urakkaa. Ensinnä alkeiskieli konstruoidaan
nonkognitiivisena kielenä ja näin perusperiaatteiltaan vastakohtaisena sisäistä kieltä
koskeviin kognitiivisiin teorioihin nähden (ks. tästä ”Lopuksi” pääjakso). Toiseksi sisäisen
kielen tavoittelemana tehtäväkuvana kielessä ei ole determinoida minkään määrätyn
säännön pätevyyttä, vaan abstraktisti2 symboloida kieltä sisäisen kielenkäyttömme
näkökulmasta, kun justifioimme kielellä. Kolmanneksi alkeiskielen konstruktio koostuu
pitkälti relaatioista, lingvistisistä välttämättömyyksistä ja mallin elementtien tulkinnasta.
Eristettyinä mallin elementit liittyvät keskusteluun lingvistisesti välttämättömistä ehdoista
mielekkäälle nonkognitiiviselle uskomukselle; yhdessä mallin elementit alustavat diskurssia
riittävästä ehdosta viimeksi mainitulle.3 Neljänneksi alkeiskielen teorian on esitettävä
kokonaisvaltainen käsitys siitä, millä tavalla etiikka on käsitteellisesti olemassa
kielessämme sen lisäksi/sen ohella, että se esiintyy sitoutuneena puheeseen ja kirjoitukseen.

Alkeiskielellisen kielenkäytön tarkastelu kuuluu sekin alkeiskielen teorianmuodostuksen
yhteyteen. Yleisenä ”käsityksellisenä” ongelmana ”kielenkäyttö” on nähdäkseni hyvä
esimerkki analyyttisen ja konstruktiivisen suuntauksen yhteispelistä. Kun ensin mainitun
piirissä kysymme, miten ”kielenkäyttö” tulisi määritellä, esimerkiksi seuraavanlainen
hahmotelma voitaisiin asettaa koetteelle. Kielenkäyttö tarkoittaa:

a) preformoituihin kieliopillisiin rakenteisiin nojaavaa inhimillistä aktiviteettia, jonka
b) päämääräorientaationa ovat lauseilmaisut ja jonka
c) sisältö determinoituu (kognitivismi) tai välittyy (nonkognitivismi) a-kohdassa

tarkoitettujen rakenteiden luoman mahdollisuuden perusteella

Olemmeko nyt edistyneet kielenkäytön ymmärtämisessä? Arvelen, että useimmat meistä
vastaavat kieltävästi.4 Seuraava oleellinen kysymys ei ole ensisijaisesti määritelmällinen,
vaan konstruktiivinen ongelma; so. probleema siitä, millaisen esityksen annamme
”preformoiduista rakenteista”. Esitys nojaa konstualisoituja termejä koskevaan käsitykseen,

1 Ks. huomautusta, Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy s. 44. Alkeiskielestä puhuttaessa oletetaan, että
”sanojen käyttö” ei ole kielenkäytön synonyymi. Kielenkäyttö on terminä laajempi.

2 Ilmaisen tällä sanalla erottautumista pyrkimyksistä esittää kuvasuhde ulkoisesti justifioivan käyttäytymisen ja
teorian symbolismin välillä: nonkognitiivisesti orientoitunut tulkintatiede ei ole nähdäkseni laisinkaan kiinnostunut
tästä (behavioristisesta) aspektista asiassa. Tulkintatieteellisen teorian symbolismi on ”skemaattista”, liittyy
oleellisesti hermeneutiikkaan ja yllä kohtiin numero kolme ja neljä.

3 Periaatteesta ex analogia esim. Jackson Analogy in Legal Science s. 163.

4 Ks. vastaavasti yrityksistä määritellä se, mitä on ”instituutio”, Weinberger Law, Institution and Legal Politics s.
21–22, 75. Kun instituutio on praktista tekoa ”skemaattisesti raamittava” käsite, seuraavat kysymyksemme ovat
juuri konstruktiivisia. Koska Weinberger pitää instituutiota myös perheyhtäläisyyden piiriin kuuluvana käsityksenä
(ks. Weinberger mts. s. 18–19, 23), saattaa olla, että tämänkaltainen suhde vaikuttaa myös niiden lingvististen
välttämättömyyksien välillä, mistä alkeiskieli muodostuu (ks. päälukua ”Lopuksi”).
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mitä on sivuttu edellä. Valmistaessamme kyseistä esitystä tekninen terminologia pulpahtaa
pintaan myös niin, että havaitsemme uusia määritelmällisiä ongelmia.1 Asian yhteydessä von
Wright on esittänyt genrien välisen yhteyden piilevän juuri määrittelemisen toiminnossa.2

Voisimme myös sanoa: analyyttinen ja konstruktiivinen suuntaus edellyttävät toinen toisiaan
siten, että ne työntävät (jatkuvasti) ongelmia toistensa työalueille kielessä.

Luvussa 2 käsitellään oikeuslähdeopin relatiivisuutta. Koska oikeuslähdeopista ei ole

mielekästä puhua ilman keskusteluyhteyttä tulkintateoriaan, aihe on jo lähtökohtaisesti kiedottu

subjektivismin ongelmaan havainnonkokemuksen tai tekstin luentaa käsittelevän

hermeneuttisen piirteen kautta. Niin pragmaattisen kielenkäyttäjän sijoittuminen

oikeusjärjestelmän tulkitsijaksi ja siihen vaikuttavaksi tahoksi, erityisesti relatiivisuuden

käsittelyssä ilmenevä toisen asteen relatiivisuus, joka sallii kuvauksissaan y-tekijöiksi myös

”subjektit”, kommunikatiivisen merkityksen rakentaminen ja oikeuslähdeopin pimeänä

pisteenä eteen tulevan koherenssin ongelman jatkokehittely ovat esimerkkejä kiintopisteistä,

jotka jaksossa liittyvät tarpeeseen teorian symbolismin keinoin käsitellä sisäistä kieltä.3 Kuten

Dworkinin kritiikkiä ns. vahvaa harkintaa kohtaan voidaan lukea,4 subjektiivista toimijaa

voidaan käyttää peiteilmaisuna sille, että emme ole tulleet ajatelleeksi kaikkia sidoslankoja

pintajuridiikkaa hankalammin käsitettäviin oikeuden ilmenemismuotoihin. Toisaalta

Ba kowski on muistuttanut mieliimme sen, että yksin ei-tematisoitua ja järkälemäistä viittausta

tuomarinideologiaan (tms.) saatetaan käyttää fasadina, jonka alta voi paljastua

onnettomimmillaan pelkkää partikulaarista nihilismiä.5 Sisäisen kielen ongelman olemassaolo

1 Ks. esim. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 182, joka olettaa “produktion”
ja tulkinnan välille vain aste-eron.

2 Ks. von Wright Logiikka ja humanismi s. 344, missä hän esittää analyyttisen ja konstruktiivisen suuntauksen
välille yhteiseksi ”vakaumu[k]s[en] [siitä], että jossakin mielessä on mahdollista määritellä käsitteiden sisältö ja
lauseiden mieli.” (ks. myös, von Wright Logiikka, filosofia ja kieli s. 99, 109, 241),

3 Teorian symbolismiin yltäminen on lähinnä tulkintatieteen teoreetikon tavoiteilmaisu, jota
työskentelymenetelmien puolella vastaavat esivaiheet ”dogmaattisen antropomorfismin” muuntamiseksi
”symboliseksi antropomorfismiksi” (ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 125, 126). Ensin mainittu on
metafora, jonka avulla pyritään tulkinnassa ostamaan se, mitä saavutetaan asian symbolisessa vastineessa.
Jälkimmäinen koskee kieltä itseään.

4 Ks. esim. kommenttia, Christie The Model of Principles s. 654.

5 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 148. Yllä Dworkinin huomautus voidaan käsittää väitteeksi järjestelmän
aliteoretisoituneisuudesta. Viittausta juridisen semantiikan takana piileviin partikulaareihin voidaan kohdella
viitteenä ”yliteoretisoivaan” tendenssiin. Tämänkaltaisten luonnehdintojen ilmeinen ongelma lienee siinä,
käytämmekö sanaa ”teoria” samassa merkityksessä.
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on tietyllä tapaa aitoa, sillä sen perusteena olevaa subjektivismia (mitä itsessään emme voi

milloinkaan mallintaa) ei voida pyyhkiä olemattomiin etiikasta minkään ajattelullisen ja

kielellisen toimenpiteen keinoin.1

Luvun 3 aiheena on institutionaalisen tosiseikan intiimi suhde analogiaan. Aiheen laajuuden

vuoksi kirjoitus kohdistuu vain probleeman pääpiirteisiin. Epäilen, että eräät tähän aiheeseen

kuuluvat jatkokehitelmät etenevät ontologian syvyyssuuntaan sivuuttaen pinnallisemman ja

semantiikkaan kuuluvan ongelman sisäisestä kielestä (sen skeemasta). Tämä koskee etenkin

analogiaa ontologian muotona: ainakaan kielifilosofian valvovan silmän alla ei voida hevin

tuottaa ”puheen tapoja” asiasta, joka on kaikkien tällaisten ennakkoehto. Toisaalta

ymmärtäessämme analogian kielentoiminnolliseksi välineeksi, jonka on avustettava

normatiivisen kysymyksen ratkaisemisessa,2 probleemalla voi olla merkittäviä yhteyksiä

sisäisen kielen kehittelyn ongelmaan. Viimeksi mainitun kehitelmä voi eristää esiin lingvistisiä

positioita, joiden alaisuuteen sijoittuvien tapaustason muuttujien eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä

voimme vertailla analogia-arvostelman tehdäksemme (tai jo-tehdyn sellaisen pysyvyyttä

koetellaksemme).3 Jaksossa myös konstitutiivisen säännön ongelma, pragmaattisen

implikaation hermeneuttinen ongelma, Goodmanin instituutioon sisältyvän ”arvioivan

position” ongelma sekä institutionaalisen tosiseikan käsitteeseen sisäänrakennettu

tulkintatieteen ongelma edellyttävät sisäisen näkökulman (kielen) kehittelyä.

1 ”We can never leave its [insider´s view, EK] empire, abandoning the role of insider…” (ks. Soper Dworkin´s
Domain s. 1175, ks. myös sama s. 1175–1176, miten ”sisäinen näkökulma” käsittelee sitä, miten determinoidaan
eli määritetään oikeudet ulkoisen keskittyessä siihen, mikä tekee jo-determinoiduista oikeuksista esimerkiksi
oikeudellisia – näin deduktio tai syllogismi on juuri ”teoreettinen” perspektiivi tieteenalaan ennakko-olettaen
ulkoisen. Asia voidaan ilmaista myös edellä Mooren käyttämin termein (talk about something/using language); ks.
myös esim. Koszowski Why Does Legal Reasoning Have to Be Unique s. 555–556, joka argumentoi teesin
puolesta, miten legaalinen järkeily ei ole muotonsa puolesta uniikkia. Järkeily on ainutkertaista siksi, että muotojen
käyttö tapahtuu kontekstuaalisessa sfäärissä, joka on väistämättä ei-toistuva).

2 Ks. esim. Jackson Analogy in Legal Science s. 153.

3 Tämänkaltainen kehitelmä ei ole analogian ”teoria”. Lingvistinen apparaatti toimii kuten tienviitta ohjaten
ajatteluamme erityyppisiin ”käsitteellisen mielenkiinnon” alaan kuuluviin asioihin (ks. ex analogia, Wittgenstein
Filosofisia tutkimuksia nr. 570), mutta nyt luonnollisesta kielestä eroavalla tasolla. Avustin ei kerro lähemmin sitä,
miten ohjauksen jälkeiset kielenvaiheet suoritetaan, mikä implikoi, että analogiassa jää aina jotakin
ilmaisematta/esittämättä. Toiseksi on selvää, että jokainen lingvistis-tekninen väline on vajavainen tapaustason
piirteiden moninaisuuden edessä (ks. näkökohdasta esim. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 45, ja sama s.
68 huomautuksesta, miten aksiologiaa ei voida täysin poistaa analogiasta, so. analogian käytöstä).
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Luvussa 4 pohditaan probleemaa, jota nimitetään jaksossa helppojen tapausten ongelmaksi.

Aiheen taustalla on huomio, jonka mukaan helppojen tapausten käsittelyssä dominoivana

kielenkehyksenä saattaa olla heuristiikka: kysymme tapausta koskien heuristisen kysymyksen

ja annamme samanlaatuisen vastauksen. On tietyssä mielessä totta, että käsityksen ”helppo

tapaus” tulisi – per definition – organisoida tieteenalalla keskusteluja, jotka eivät liity sisäisen

kielen ongelmaan. Viimeksi mainitun pohdinta on tarpeen etenkin käsitteiden

arvosidonnaisuuden vuoksi. Tämä esimääritys on kuitenkin väistyvä, jos otamme helppojen

tapausten ongelman vakavasti ja ryhdymme käsittelemään aihetta. Jaksossa ainakin probleemaa

koskevan merkityslause- ja ehtokeskustelun laventumisilmiö edellyttää sisäisen kielen.1 Sama

koskee itsessään ei-symboloitavissa olevan epäilyn lingvististä lähikontekstia, helpon tapauksen

identifikaatiokriteerin soveltamista sekä periaatteellisesti kaikkia niitä tapoja (jaksossa esitetään

näitä kaikenkaikkiaan kahdeksan), joiden avulla voimme tuottaa heuristisen kysymyksen

1 Kysymys siitä, miten voimme justifioida sisäisen kielen, kuuluu kyseisen teoriagenren ydinkysymyksiin.
Voimme ehkä vain justifioida sisäisen kielen sinänsä, mutta emme jotakin määrättyä kielellistä esitystä (mallia)
asiasta. Ensin mainitussa mielessä kiinnitämme ensin huomiota von Wrightin filosofiassa esiintyvään ajatukseen
siitä, että myös nonkognitivismi ennakko-olettaa välttämättä logiikan siinä, missä logiikasta puhutaan
totuudensäilyttävänä (päätelmä) ja totuudensyrjäyttävänä (kontradiktio) relaationa (ks. Habermas Between
Traditions s. 51). Silti viimeksi mainitutkin käsitykset ennakko-olettavat kielen symbolifunktionaalisena asiana,
mikä voidaan yhdistää ainakin siihen Sellarsin ideaan, miten lingvistinen eli ei-looginen ”torjunta” on logiikan
kieltoa edeltävä kategoria (ks. Sellars Mental Events s. 343). Lingvistinen torjunta tai myöntö on oletettava, jotta
kielestä ajattelun ja kielellisen illustroinnin apuvälineenä voidaan – metaforan avulla ilmaisten – ottaa esille mitään
tai jättää mitään esille ottamatta. Näillä toimenpiteillä ei viitata kielen aktuaaliseen tai oikeaan käyttöön, vaan
potentiaaliin toteuttaa sanottu aktiviteetti. Nyt kun myöntö- ja torjuntatoimenpiteiden mahdollisuus kohdistetaan
von Wrightin mielenkiinnon kohteena olleisiin psykologisiin intuitioihin, mutta toisenlaisiin sellaisiin kuin
käskyihin, kieltoihin ja kelpuutuksiin, päädymme asiantilaan, missä meidän on ennakko-oletettava sisäinen kieli,
johon lingvistiset (ei-loogiset) myönnöt ja torjunnat kohdistuvat. Jokin sisäinen kieli on ennakko-oletettava, vaikka
usein tämän olettaman metonyyminä esiintyy ”lingvistinen kompetenssi” (tms. ilmaisu). Metonyymi ohjaa
mielenkiintomme muihin kielen segmentteihin (puhe, kirjoitus), ja juuri ohjauksen suuren hyödyllisyyden vuoksi
emme havaitse sitä kielenkenttää, – sisäistä kieltä – minkä sama siirtymä siirsi huomiokenttämme ulottumattomiin.
Sisäinen kieli olisi nyt esimääritetty tavalla, missä logiikka ei voi toimia sen ”käsitteellisenä kirkastuksena”.
Asiassa on kaksi puolta, normatiivinen ja sisällöllinen. Ensin mainittu on linjassa sen ajatuksen kanssa, miten
emme voi ristiriitaan ajautumatta ”kognitivisoida” nonkognitivismia. Jos eettinen nonkognitivismi olisi
lingvistisesti olemassa ainoastaan semanttisen ”hahmoedellytyksen” täyttävänä kielenilmiönä (logiikka soveltuu),
sitä ei olisi nonkognitiivisena ilmiönä (logiikka ei sovellu) olemassa ensinkään. Nonkognitivismin kielenalueella
esiintyvä normatiivinen ilmiö on tuotava esiin heikommin välinein kuin mitä meillä on käytössä kogniivisessa
relativismissa. Toiseksi sisäinen kieli, – jos se ymmärretään asiaksi, joka ei ole ”lauseiden hiljaa puhumista” – on
ei-lauseellinen eli kielenkatkelmallinen vajavaiskielimuoto. Olettaman mukaan käytämme sisäistä kieltä
katkelmamuotoihin tukeutuen. Jos nonkognitivismia ilmentävä kielioppi on mahdollinen käsitys, sen on myös
oltava suhteellisesti ottaen autonomisesti ja itsenäisesti muodostuva ajattelumme osa-alue. Asiaan palataan
tutkielman viimeisessä luvussa (”Lopuksi”).
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”normativisoivaa” epäilyä kulloinkin käsillä olevan tutkimuskysymyksemme yhteyteen.

Teknologisen kehityksen (keinoäly) vuoksi juuri helppojen tapausten kategoria on

oikeustieteessä erityisen tärkeä.1 Saattaa olla, että tapausstandardisoinnin uudelleenjärjestely

johtaa siihen, että sisäistä kieltä koskevista mallijärjestelyistämme ja niiden käytettävyydestä

keskustellaan eniten juuri tässä asiayhteydessä.

1 Keino- eli tekoälyn subjektiluontoisuutta koskevaa keskustelua käydään pelikentällä, jota varjostaa eräänlainen
grammaattinen virhepäätelmä. Asiaa voidaan tarkastella kahdesta suunnasta. Subjekti-predikaatti-rakennetta
toistavilla lauseilla ei voida päästä henkilösubjektin tietoisuuteen (itse, singulaari) saakka, sillä jokainen rakenteen
käyttötapaus kielessä ennakko-olettaa viimeksi mainitun asian. Toisaalta henkilösubjektia itsessään (itse,
singulaari) ei voida sijoittaa lauseen subjektiksi, vaikka persoonapronomini sijoittuu tälle paikalle. Lause ja sen
antama informaatio ovat eri tasolla kuin singulaari.
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Luku 2

OIKEUSLÄHDEOPIN RELATIIVISUUDESTA

2.1 Aluksi

Yllä luvun otsikolla ei tarkoiteta mitään yhtä asiaa. Kyseessä on tulkinta lakimiesten ja

oikeustieteilijöiden kielellisen toiminnan järjestäytymistavasta, missä ”oikeuslähteen”

käsitteeseen relatiivisena käsityksenä kuuluu välttämättä niin ulkoisen (geneettinen ”lähde”)

kuin ”sisäisen” eli teknisen (”oppi”) aspektin tarkastelu.1 Tavoitteena ei ole varsinaisesti sanoa

aiheesta mitään uutta: pyrkimyksenä on purkaa näkyviin ”oikeuslähteen” relatiivisia

yleispiirteitä, jotka jo sisältyvät latentisti aiheeseen. Tämänkaltaista tulkintatoimintaa voisi

luonnehtia omenapuuvanhuksen ravisteluksi, jotta saisimme paremmin ulottuvillemme

hedelmät, joiden arvelemme piilottelevan latvuston lehtien ja oksien takana. Oppirakennelmana

nyt käsiteltävä kehitelmä koostuu kahdesta elementistä: ensimmäisen ja toisen asteen

relatiivisuudesta. Luvun sisältö piirtyy kyseisten abstraktioiden ympärille. Ensinnä

oikeuslähdeopin relatiivisuus nojaa kombinoidun oikeuslähteen (”x”) käsitteeseen, millä

tarkoitetaan yhdistelmää jonkin kielellisen kohteen semanttisesti tulkitun statuksen ja

1 Geneettinen/tekninen sanaparista ja sen käytön ongelmista esim. Heiskanen-Mäkelä Johdatusta
kirjallisuudentutkimuksen teoriaan ja menetelmiin s. 9, 10–11, 13 (ks. myös, Hunt The Critique of Law s. 10–13).
Sanapari voidaan kääntää siten, että ”geneettinen” viittaa synty- eli alkuperän ongelmaan (periaatteessa voitaisiin
puhua myös ”antropologiasta”). Tässä mielessä sen ensisijaisena kielimuotona on pidettävä johdantojaksossa
tarkoitettua mitä-kieltä, ja usein tavanomaisesti ymmärretyssä merkityksessä. ”Tekninen” viittaa tällöin miten-
kielen ongelmaan ja näin viime kädessä ajatteluamme ohjaaviin esityksiin, joita ei voida ilmoittaa ilman relaatioita
ja konstruktiiviselle tarkastelulle tyypillistä mallinrakentamista. Myös sana ”kriittinen” ajaa tarkoitettua asiaa.
”Oikeuslähde” koskettaa sekä laajenevaa mitä-kieltä että alati monipuolistuvia ja komplisoituja miten-kieliä. Ensin
mainitulla tarkoitan lähteen lauseen yhteyttä johdantojaksossa tarkoitettuun ”yhdistymismahdollisuuksien
verkostoon”, joka on kielen potentiaalin tasolla. Jälkimmäinen yhteys näkyy siinä, että oikeuslähteen relatiivisuus
ottaa jo askelia kohti tulkintateoriaa.
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aarniolais-peczenikläisen klassisen oikeuslähdeopin kategorian välillä. Näin käsitettyä

relaatiota eli ensimmäisen asteen relatiivista käsitystä täydentää lähdeopin ”toisen asteen”

relatiivisuus johonkin sellaiseen kombinoidun oikeuslähteen ”x” ulkopuoliseen tekijään ”y”,

joka voi olla esimerkiksi ryhmä, kulttuuri tai käsitejärjestelmä. On oleellista, että käsillä

olevassa luvussa ”y” oletetaan käsitykseksi, joka koettelee alkeellisesti jo-käsitteellistettyä

tuomarinideologiaa (x) ja näin edellyttää viimeksi mainitun. Tuomarinideologian sijaan

nykyisin voitaneen puhua myös – eräiden oikeudenalojen riita-asiat sijoittuvat vain melko

harvoin tuomioistuimiin – yleisestä lakimiesideologiasta eli juristiprofessionaalisuuden piirissä

kulttuurillisesti jaetuista käsityksistä.

Toiseksi luvussa esitetään, että positiivisoikeudellisen lähdetekijän ja justifikaation eli

oikeuttavan kielenkäytön välillä on ainoastaan (vahvuudeltaan eriasteinen) käsitteellisesti

potentiaalinen sidos, mutta ei lingvistisesti, empiirisesti tai loogisesti välttämätöntä kytköstä.

Oikeuslähde esiintyy ajattelussa konventionaalisesti ymmärrettynä asiana (käytännössä aina);

toisaalta oikeuttava kielipeli on oikeuslähteitä laajempi asia. Näin molempia on osattava

lähestyä tieteenalalla terveen skeptisesti. Vain äärimmäisen laajan oikeuslähteen käsitteen

alaisuudessa olisi perusteltua sanoa, että emme voi muodostaa oikeuttavia lauseita ilman

oikeuslähteitä (keksityt esimerkit argumentaatiossa, moraali, politiikka ja luonnonoikeus –

kaiken tämän pitäisi kuulua ”lähdeaineistomme” rannattomaan mereen).1 Ei ole myöskään syytä

ajatella, että emme voi muodostaa oikeuslähdettä ilman oikeuttamista (esimerkiksi diktaattorin

sängystä noustuaan sanelema laki).2 En käsitä justifikaatiota kielellisenä toimintona ainoastaan

1 Jotta oikeuslähdeopista olisi ylipäätään mielekästä puhua, kyseessä on oltava käsitys, jota voidaan myös rikkoa.
Rikkomustapaukset ovat hyvin tärkeitä, sillä ne kiteyttävät oikeustietoisuutta ylemmällä tasolla – ja näin eri tavalla
kuin tapaustason lainvastaisen käyttäytymisen ollessa kyseessä (”Laittomuus ei sammuta oikeustietoisuutta, vaan
kiteyttää sitä” […] ”Voidaanpa sanoa, että oikeudentunto vahvistuu, mitä syvemmin sitä loukataan.” Hakulinen
Oikeudentunto s. 228).

2 Ks. esim. Soper Dworkin´s Domain s. 1185. – Siitä, mitä kuuluu aiheeseen ”oikeuttava kielentoiminta”, ei voida
puhua tässä tekstissä kuin sivumennen. Kyseessä on eräs tapa ilmaista argumentaatioteorian pääaihe. Oleellista on
se, että oikeuttavia kielenesityksiä pitää voida vastustaa ja oikeuttavan kielentoiminnan täytyy voida saada –
ainakin jonkinasteinen – liityntä hyveajatteluun. Vastaavasti ”oikeuslähteen” käsitteestä sinänsä on hyvin vähän
mieltä puhua. Asia yhdistetään aina inhimilliseen tulkintatoimintaan ja muihin kielenaktiviteetteihin, missä
yhteydessä oikeuslähteiden – amalgaameille tyypillinen – sekakäsiteluontoisuus sekä faktisuutena että
normativiteettina tulee esiin. Oikeuslähdeoppi on oikeustieteen alue, joka tulkitsee kyseistä kaksinaisuutta. Olen
hieman eri linjoilla niiden kanssa, jotka pitävät oikeuslähdeopin presentaatiota ns. metasääntönä. Kyseessä on
todellakin vain tulkinta eräiden oikeudellista ajattelua jäsentävien piirteiden keskinäisestä järjestäytymistavasta.
Jos oikeustieteessä on validi metasääntöjen alue, sitä tulisi etsiä oikeuslähdeopin – ja muiden tämänkaltaisten
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derivatiiviseksi aktiviteetiksi niin,1 että ”kombinoidusta oikeuslähteestä” puhumisen motivaatio

liittyisi loogiseen oikeutukseemme tehdä näin koostuvista oikeudellisista premisseistä niihin

sisäänrakennettuja oikeudellisia johtopäätelmiä. Oikeuttaminen on kielen derivatiivisuutta

oleellisesti monimuotoisempi asia. Kolmanneksi pyrkimyksenä on jossakin määrin kirkastaa

oikeuslähteen käsitettä siten, että se, mitä voimme perustellusti konsultoida ulos lähteestä sen

”normin-antavasta voimasta”2 nauttiessamme, erotetaan tekijöistä, jotka vaikuttavat

relatiivisessa suhteessa muulla tavalla (uskomukset, muisti, toiveet, pelot, jne.). Neljänneksi

relativismin lisääminen lähdeoppiin pyrkii keskustelemaan esimerkiksi Broekmanin esiin

nostamasta ongelmasta,3 – pulmasta, mitä Tuori nimittää kriittisen oikeustieteilijän dilemmaksi4

– voiko instituution kriittinen tarkastelu olla mahdollista. Käsillä oleva luku vastaa tähän

kysymykseen varovaisen myönteisesti kahdessa mielessä. Yhtäältä tietyt ”lähteen” lingvistis-

analyyttiset muodot edellyttävät implisiittisesti ”arviointia” (merkitsee kriittistä harkintaa),

mikä piirre on luettava itse käsitykseen sisäänrakentuneeksi asiaksi. Jos epätemaattisesti esitetyt

käsitykset (esim. oikeusperiaatteet) ovat oikeudellisia, myös niiden tematisoiduille muodoille

tulisi myöntää ainakin mahdollisuus samaan statukseen. Käsitystapa on uralla metafyysisen

dogmatismin välttämiseksi, vaikka puhtaassa muodossa kyseistä väistöliikettä tuskin voidaan

esittää tulkintatieteessä.5 Toisaalta instituution käsitteen ”purkumuoto” – käsittelen tätä

yleisten aiheiden – tulkinnassa vaikuttavien menetelmäoppien tasolta (ks. pohdintoja, Suviranta Virkamiehen
ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus s. 47). Näin ymmärretty tausta (background) esiintyy meille
tavanomaisessa mielessä sangen ei-oikeudellisena – so. kaukana oikeuden pintasemantiikasta eli oikeuden
epinormatiivisesta kerrostumasta.

1 Ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 87–88.

2 Ks. Evald Law, Method and Values s. 78.

3 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 240, missä hän erottaa fundamentaalin (instituutiosta) vapautumisen
(kielteinen vastaus) ja lain praksisesta vapautumisesta (myönteinen vastaus). On totta, että mikä tahansa kriittinen
tendenssi prekonseptualisoi oman käsittelynsä kritiikin kohteeseen sidotuksi saaden näin aikaan tilanteen, missä
ikään kuin puremme omaa häntäämme (kritiikin esittämismahdollisuutta ei olisi ilman sitä mitä vastustetaan).

4 Ks. Tuori Kriittinen oikeuspositivismi s. 325–334, erit. s. 329.

5 Tarkoitan metafyysisellä dogmatismilla lakiasäätävän auktoriteetin ongelmaa loppuun saakka vietynä ongelmana
(mistä auktoriteetti johtaa pohjimmiltaan valtansa?). Jos oikeus esiintyy tematisoituna ei-dogmaattisessa
muodossa, saamme esille näkymän, missä erillinen kysymys auktoriteetista tietyssä mielessä ”häviää”. Lähempi
silmäys osoittaa kuitenkin ongelmien siirtymiä. Ensinnä tematisoidut muodot ovat juuri metafyysisiä (kieltä
koskevia) muotoja ja edellyttävät esiintymismuodossaan tiettyä dogmaattisuutta. Toiseksi asia liittyy oleellisesti
ns. tuomarivaltiokeskusteluun tulkintatieteessä. Ongelmaa on kuitenkin syytä pohtia tulkintatieteessä. Olettama,
jonka mukaan kielen potentiaaliin sisältyisi mahdollisuus ajateltuun ja täysin ei-dogmaattiseen järjestelmään, on
käytössä olevan kielen nojalla terminologialtaan kontradiktorinen. Vastaavasti dogmaattinen metafysiikka ajautuu
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tutkielman kolmannessa luvussa – esittää kriittisen subjektin paremminkin instituutioon

sisäänrakentuneeksi elementiksi kuin siihen kuulumattomaksi häiriötekijäksi. Instituutio

esiintyy ”staattisena” käsityksenä siksi, että omaksumme tätä ymmärrystapaa ylläpitäviä

tulkintaperspektiivejä niihin elementteihin (merkitys, sääntö, faktastatus), jotka vaikuttavat

asian tulkinnassa ratkaisevasti. Modifioimalla tietoisesti mainittuja perspektiivejä voimme

tavoitella ”instituutioon” näkymää myös aktiivisena käsityksenä. Tällöin osallistuminen

oikeuden tuottamiseen on auktoriteetin käsitteen näkökulmasta laajempi asia kuin mitä se on

siinä ennakkonäkymässä, jonka puitteissa oikeus käsitettiin rajoittuneena ilmiönä. Esimerkiksi

Huntin ajattelun pohjalta voidaan sanoa:1 mitä yksilövapauskeskeisempi lähempi tulkinta

saavutetaan oikeusjärjestelmästä, sitä näkymättömämmiksi oikeuden rajat tulevat.2 Kun

oikeuslähde ymmärretään relatiivisesti, lähteet eivät ole ”objekteja” todellisuudessa,3 vaan

aktiivisia kielentekijöitä. On huomattava, että edes oikeuslähdeopin ”konsultoitava” elementti

eli lauseilmaisu ei seuraa ristiriitavapaan objektiivisen teorian ajattelutapaa,4 vaan edellyttää

mm. päättymättömän regression ongelmaan (”endlessness of implied regress”) pyrkiessämme oikeuttamaan yksillä
säännöillä toisia.

1 Ks. Hunt The Critique of Law s. 15.

2 Ilmiö pohjautuu vallan näkymättömyyteen, sillä tämä oletetaan esiintyöntyneenä, kun oikeus käsitetään
valtiollisena ilmiönä. Toisaalta jos on totta, että juuri konservatiivinen ajattelu suhtautuu karsaasti yksilönvapauden
rajoituksiin (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 175–176, 182), ei voida puhua siitä, että valtailmiö olisi
”näkymätön”. Asia manifestoituu kamppailussa rajoitusten kannattajien kanssa.

3 Sijoittuuko myös maantapa näin? Nähdäkseni vastaus on myöntävä. Maantavasta on esitettävä kielellinen selvitys
ja evidenssiä sen totuudellisuuden tueksi. Oikeuslähteistä puhumisen yhteydessä – ja näin erotukseksi
konstitutiivisista pohdinnoista – maantavan ”olemassaololla” – vahvoissa lainausmerkeissä – tarkoitettaneen
käsitteellistä mahdollisuutta viimeksi mainittujen tuottamiseen (ilmeisesti korkein oikeusaste arvostelee esitysten
pätevyyden viime kädessä, mikä on periaatteellisesti hyvin mielenkiintoinen asia: maantapahan on lakiin
rinnastuva lähde). Käsitys voidaan tällaisena saattaa sääntöstrategisen ja deontologisen oikeuskäsityksen
keskinäisen edellytysyhteyden piiriin (ks. tästä, Kamm Theory and Analogy in Law s. 411) emmekä tule
sisäänrakentaneeksi oikeustieteeseen käsitteistä riippumatonta ”raakaa” faktisuutta, minkä elinkelpoisuutta on
aiheesta epäilty (ks. mm. Emmet Rules, Roles and Relations s. 47; ks. teorioista ”kuvitteellisina oletuksina”, Kuhn
Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 12).

4 Tämä tarkoittaa ennen muuta sitä, että aktuaalisen kielen objektiivinen olemassaolo oletetaan näennäiseksi, jos
kieltä koetellaan luonnonilmiönä (ks. esim. Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 158; ks. myös
verifikaatiometodin rajoitteista sanomalehden tekstistä väitettäessä, Moore Wittgenstein´s Lectures 1930–33 s.
111; vaikka viittaisimmekin suoraan ei-verifioitavissa olevien termien osalta kielenkäyttöön, – ja päädymme tähän
myös tarkastellessamme määritelmiä – ei kyseessä ole puhtaasti ekstensiivinen asia). Kielellä on monenlaisia
faktuaalisia sidoksia (signaalit, symptomit heuristisessa mielessä, symbolit ulkoisina merkkeinä), mutta tämä ei tee
kielestä faktaa tai faktojen koonnosta maailmassa. Myös objektiivisten teorioiden piirissä justifioiva ”reason-
giving” erotetaan objektinmuodostuksesta ja ennen kaikkea objektien tarkastelusta, sillä ensin mainitussa toimija
voi lisätä perusteluja käsillä olevaan kielenilmiöön ja pyrkii muutoinkin rakentamaan argumenttien avulla
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omassa olemassaolon mahdollisuudessaan ennakkokysymyksen kielestä (heikosta

pragmatiikasta), joka kykenee esikäsittelemään keskenään käytännöllisesti ristiriitaisia

arvostelmia.

Luku rajoittuu pragmatismiin perspektiivisesti. Ajattelutavan sisäpuolella pragmaattista
ristiriitaa voidaan pitää käsitteellisesti välttämättömänä normatiiviselle kysymykselle, joka
esitetään kaksi osapuolta – nämä voivat olla konkreettisia tai abstrakteja – käsittävässä
kielenympäristössä. Siinä, että jonkin oikeuden ”pitää olla voimassa”, ei olisi lainkaan
filosofista tarttumapintaa,1 jos ei olisi myös epäilyä, jonka asiasisältö on saman oikeuden
voimassaolemattomuudessa. Käytännöllisestä ristiriidasta ei seuraa välttämättä sitä, että
myös lähdeaineistot esittävät asian ratkaisun ristiriitaisena (Wilhelmssonin
vieteriukkometafora yhteisöoikeuteen liittyen2 on tässä tavattoman kuuluisa esimerkki).
Voidaan kuitenkin sanoa, että kielenrakenteen tason potentiaali pragmaattisiin ristiriitoihin
synnyttää oikeudelliseen elämään kielentulkintaintressejä käsittää asia juuri näin.
Oikeuslähteiden ymmärtäminen potentiaaliltaan ”erimielisyyshakuisesti” on nähdäkseni
oppia laajentava kielentendenssi. Kuten kaikki alati maa-alaa valtaavat reaalitendenssit,
oikeuslähdeopin relatiivisuus kaipaa normatiivisia rajoitteita;  kysymys  siitä,  mitä  on
edellytettävä oikeuslähteeltä, jotta se kuuluu osaksi tässä luvussa tarkoitettua ensimmäisen
asteen relatiivisuutta, on tärkeä. Kun puhumme lähdeopista, puhe mm. ”laajasta”
lähdeaineistosta ei voi tehdä rajoittamistarvetta tyhjäksi. Konventionaalisen
oikeuslähdeoppia koskevan tutkimuksen tehtävänä on taata oikeudelle riittävä eroavuus
muista sosiaalisista ilmiöistä. Kyse on käänteisilmiöstä objektiivisen teorian
taustaharmoniaolettaman eteemme kuvittamalle tuulettoman seesteiselle ”konsensukselle”:3

vakuuttavuutta (ks. Doty Complementarity and Its Analogies s. 1101; ks. Lycan Judgement and Justification s. 44,
joka pitää rationaalisuutta normatiivisena käsitteenä).

1 Oikeuskäsitys, joka olisi ”ei-filosofinen”, olisi termien kontradiktioiden kyllästämä. Myös filosofian ja
”käsitteiden historiallisuuden” välisessä kamppailussa (ks. Helin Testamentin muoto s. 1160; ks. myös, Dworkin
Hard Cases s. 1063–1064) lienee kyse epämieluisasta sisällissodasta: molemmilla on lähiomaisia vastapuolen
rintamalinjan takana. Käsitteet ovat tulkintapotentiaalin ilmaisuja eikä niillä näin voi olla (käsitteellisesti tietoista)
historiaa ilman tulkinnassa avustavaa filosofiaa; filosofiankin käsitteet kantavat tieteen tradition myötä
historiallisuuden painolastia.

2 Ks. lähemmin, Wilhelmsson Vieteriukkoteoria EY-oikeudesta s. 359 (ks. sovelluksista esim. Helin
Perusoikeuksilla argumentoinnista s. 13, joka kuvaa sanalla perus- ja ihmisoikeuslähteiden tuottamia yllätyksiä
ratkaisutoiminnassa).

3 Teoreettisen järjen suoraa soveltuvuutta normatiiviseen kieleen on luonnehdittu mm. erääksi tunnetuimmista
ajattelun virhelinjoista järkeilyssä (ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 166). Olettama
taustaharmoniasta tukeutuu mm. loogiseen ristiriidattomuusperiaatteeseen ja lähtee siitä, että osapuolten
arvostuserimielisyydet ovat laadultaan tiedollisia. Erimielisyys normatiivisen kysymyksen ratkaisusta voidaan
poistaa poistamalla tietämättömyyden aiheet osapuolten soveltamissa premisseissä (ks. esim. Brandt A Theory of
the Good and the Right s. 179–182; ks. väitteen tarkennuksesta, Lewis Realism and Subjectivism s. 36, miten
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ajatustapa kaipaa normatiivisessa ideaalisuudessaan realistisia säröjä kuvatakseen
totuudenmukaisella tavalla intresseihin ja tarkoituksiin sidottua oikeudellista tulkinta- ja
ratkaisutoimintaa.

2.2. Käsityksen oikeuslähde esinäkymästä

Oikeuslähteen esitulkintanäkymä on sangen moniulotteinen. ”Oikeuslähde” voi olla ainakin

sana (lauseessa), metafora, erään tulkintatieteen perusongelman surrogaatti, kaiku toiveesta

saavuttaa eräänlainen tulkintatoiminnan tiede,1 huomaamaton eufemismi – tai käsite tai käsitys,

jota sellainen teoreettinen oikeustiede, joka ei kavahda integraatioyhteyksien hakemista muihin

tieteenaloihin ja filosofiaan, voi kehitellä.2 Käsityksen ”oikeuslähde” epämääräisyys on ainakin

idealismi ei johda tietoon totaalitodellisuudesta, vaan tietäjän hätään: tiedollinen tila ei voi milloinkaan tyydyttää
tietämisen kriteeriä).

1 Koska laki ja maantapa ovat jo tulkinnallisia käsityksiä, ei liene mitään ehdotonta syytä, miksi oikeuslähde ei
voisi olla esimerkiksi audiovisuaalinen tallenne. Puhe tulee tällaisena kommunikatiivisen merkityksen tai sitä
lähenevän merkityksen piiriin, mikä on oleellisesti eri asia kuin tarkastella ”samaa” informaatiota paperille
purettuna tekstinä (ns. sanojen kuolema paperilla).

2 Kun ”oikeuslähde” esiintyy sanana lauseessa, kuvaamme aktuaalista kielenkäyttöä oikeustieteen tai
lakimiestoiminnan piirissä (erosta käsitteeseen, Hartnack Language and Philosophy s. 18). Yleensä tällainen lause
ilmaisee jonkin oikeuslähteitä koskevan metodisen periaatteen, kielen piirteen, oikeuslähteiden positioitumistavan
suhteessa laajempaan kielen sfääriin – tai vain yleiskäsitteenä pitää paikkaa niille asioille, joita yleensä pidämme
oikeuslähteinä. Loppuliitteen ”-lähde” synnyttämän konnotaation vuoksi metaforaväite ei kaivanne lisäselityksiä.
Metaforien käyttöön suhtaudutaan oikeustieteessä monenkirjavalla tavalla: synteettiseen kieleen tukeutuminen on
väistämätöntä, mutta kielikuvien käyttö synnyttää myös haitallisia mielikuvia, joiden poistaminen saattaa olla
vaikeaa (ks. eräitä ajatuksia mm. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 209; ks. Zaccaria Analogy as Legal
Reasoning s. 56–57; ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 158–159). Joskus käytämme sanan lähde (“source”)
sijaan sanaa puheenaihe (”topic”), – ks. Hund Institutional Jurisprudence s. 130–131 – mitä voitaisiin harkita myös
kotimaisessa keskustelussa. Oikeuslähde on implisiittisesti sisäisesti ristiriitainen ilmaisu ja tässä mielessä sitä
voidaan pitää normin ja faktan välisen perusongelman surrogaattina. Oikeuden syntyperustan selville saaminen
ilmentää olettamaa kognitiivisesta operaatiosta, mikä on moorelaisessa arvodualismissa toisella puolella
kielenkehystä kuin ”oikeus-”, jonka ”realm” on metafyysinen ja eettiseen nonkognitivismiin nojaava. Toive
tulkintatoiminnan ”tieteellisyydestä” nojaa perheyhtäläisyyspiirteeseen, miten meillä voisi olla kielessä ja
kielellisesti tulkitussa käytännössä sellainen yhteinen tulkintaperusta, johon väitteet oikeuden sisällön
tietynlaisuudesta nojaisivat. Utopia ei ole menestynyt oikeustieteessä. Muun muassa ilmiötä sääntelevän disipliinin
puute, symbolifunktionaalisen kielen samaistumattomuus luonnontieteen faktojen kanssa sekä inhimillisten
valintojen indeterministisyys estävät tehokkaasti tieteenalan muuttumisen positiiviseksi tieteeksi. Jos tieteenala
kuvattaisiin ”kognitiivisen etiikan” alaisuudessa, myös oikeuslähdeoppi olisi puhtaasti proseduraalinen käsitys (ks.
Lenoble The Function of Analogy in Law s. 137). Eufemismina oikeuslähde esiintyy siten, että havaitsemme sanan
olevan substantiivi. Todellisuudessa emme useinkaan viittaa sanalla olioon, vaan tarkoitamme sillä tietynlaista
tulkintatoimintaa. Emme yleensäkään esitä raportteja laista, vaan käytämme lakitekstejä erityyppisten lingvistis-
hermeneuttisten kielentoimintojen – esim. syllogismi, esimerkin keksiminen, lainsäännöksen takana olevan ration
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osittain seurausta siitä, että se saatetaan paikantaa näin heteronomiseen esitulkintaperustaan. On

hyvin uskaliasta väittää, että oikeuslähteitä käsittelevillä eri teoreetikoilla ilmenisi

perheyhtäläisyyspiirteitä tarkasteluissaan. Kenties voimme sanoa, että oikeuslähteeseen on

sisäänrakennettu väistämättä jonkinlainen hierarkiaidea, joka ilmentää eriasteista

auktoritatismia ja luo odotuksia oikeudenkäytön tietynlaisuudesta, väljä ajatus kielellisen

ratkaisutoiminnan organisoinnista sekä olettama siitä, että voi olla ainakin jonkinlainen

identifikaatiotekijä sille, mitä on ”oikeudellisuus”. Kaikki nämä kolme käsitystä – kuten myös

aluksi mainitut kuusi esimääritystä – ovat heikosti soveltuvia ajatuksia oikeuslähteen mieleksi. 1

Varmasti tämä on osasyy sille, miksi oikeuslähdeoppia on kohdeltu tulkintatieteessä kuin –

systeemissä hyvin keskeiselle paikalle sijoittunutta – virranjakajaa. Kenties olennaisinta

oikeuslähdeopin tieteellisessä muotoutumisessa on se ”erimielisyyksien perhe”,2 jonka sfäärissä

ajatukset oppirakennelmasta vähitellen kiteytyvät. Käsityksessä ”oikeuslähde” on

sisäänrakennettu persvasiivinen piirre siinä mielessä, että kaikki henkilötahot, jotka vaikuttavat

käsityksen konstituutioon, tulevat myös, tavalla tai toisella, osaksi oikeuslähteiden

manifestaatiota. Olisi kuitenkin liiaksi yksinkertaistettua sanoa, että tämä lähteen

muodostumisen piirre olisi laadultaan esimerkiksi behavioristinen. Paremminkin saavutamme

asiaan yhtä monta perspektiiviä kuin mitä ne henkilötahot, jotka konstituutioon osallistuvat,

itseymmärryksensä laadun selventämisen yhteydessä niitä julki tuovat.3

konstruointi,  jne.  –  yhteydessä.  Se,  voiko  oikeuslähde  olla  käsite  tai  käsitys  (ks.  erosta, Villa Legal Analogy
between Interpretive and Productive Arguments s. 168), on epävarmaa. Tässä luvussa pyritään piirtämään esiin
käsitys (”conception”) oikeuslähteestä relativismia hyväksi käyttäen.

1 Niin lähteisiin tukeutumisen hierarkiaidea, lingvistisen ratkaisutoiminnan organisaatio kuin identifikaatio ovat
vailla kunnollista ja yksiselitteistä kieltä, johon tulkintatiede voisi kehitelmissään tukeutua. Esimerkiksi predikointi
eli ominaisuuksien avulla kehittely ei sovellu tieteenalaan, sillä referenssiin kuuluvien ominaisvasteiden
poissaollessa emme saavuta intersubjektiivisesti jaettuja käsityksiä käytetyistä adjektiiveista (ks. esim. Long
Analogia entis s. 44).

2 Sanalaina Herzogin ilmaisusta ”family of disagreements”, Netanel Cyberspace Self-governance s. 407.

3 Oikeustieteilijä vaikuttaa luonnollisesti eniten oikeuslähteen ”oikeustiede” manifestaatioon. Koska oikeustiede
tulkitsee oikeuslähteitä, on keskeistä kiinnittää jatkuvasti huomiota siihen, mitä oikeustiede hyväksyy sellaisiksi.
Teoria ”sisältösidonnaisesta” oikeudesta (”a content-dependent theory of law”) on oikeastaan oikeutta koskeva
rooliteoria, joka nojaa konventioille tai ainakin jonkinlaiseen traditioon (ks. Shiner Adjudication, Coherence and
Moral Value s. 96). Oikeustieteellä voi olla oikeuden muotoutumisessa rooli ainakin siten rajoittuen, että tieteen
tehtäväksi tulee keskittyä niihin ongelmiin, jotka esiintyvät valtiollisten instituutioiden harjoittaman
kielentoiminnan edellyttäminä asioina. Esimerkiksi analogiaa pidetään nykykirjallisuuden nojalla keskeisenä juuri
esiymmärrykselle ja (nämä kaksi eivät välttämättä ole eri asioita) ontologialle (ks. Ladeur The Analogy between
Logic and Dialogic of Law s. 35; ks. Long Analogia entis mm. s. 25), mikä näkyy eräillä teoreetikoilla siinä, että
he ovat pohtineet analogian mahdollisuutta esiintyä oikeuslähteen sukulaisena (ks. analogian väistämättömästä
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Kriittisessä oikeustieteessä oikeuslähteen käsitteen epämääräisyys kokoaa luonnollisesti

tyytymättömyyden ilmaisuja ympärilleen, kuten hyvän tieteellisen käytännön mukaan

kuuluukin. Ajattelen itse käsityksestä jossakin määrin ”välimuotoisesti” eli kriittis-

konstruktiivisesti, sillä tulkintatieteet eivät voi tulla toimeen – eivätkä varsinkaan sen

sisäpuoliset semanttisesti rajoittuneet lohkot, kuten oikeustiede – ilman jonkinlaista rajoittavaa

”lähteen” käsitettä.1 Oikeudellisen toimijan on väistämättä implisiittisesti hyväksyttävä

oikeudellinen sääntely tulkitessaan sitä.2 Osin edellä sanottuun tukeutuen ja näkökohtia jossakin

määrin täydentäen käsityksestä voidaan kootusti nostaa esille seuraavat 12 huomiota. Miltei

kaikkiin kohtiin sisältyy potentiaalia jatkokysymysten pintaan pulpahtamiseen, mihin ei voida

nyt käsillä olevassa luvussa edetä.

1) Oikeuslähde on konventionaalinen käsitys, jolla tarkoitetaan yleensä tietyntyyppistä

puhetta tai puheen representaatiota (teksti) tai muuta inhimillistä käyttäytymistä,

jota tulkitsemalla voidaan saada informaatiota siitä, mitä oikeudesta pitäisi ajatella

2) Oikeuslähteen ideaan sisältyy lingvistis-preskriptiivinen elementti ohjaten lähteen

selvyysasteesta riippuen ajattelua siten, että tulkinnan tuloksena on se, mitä

oikeudesta pitäisi (lähteen mukaan) ajatella

3) Oikeuslähteiden kielellistetyt ilmaisut käsittävät eriasteisesti sisäänsä materiaalista

koherenssia, kuten yhteisöllisiä moraalisääntöjä ja rationaalisten ajatusten tukemia

arvo- ja substanssiliitäntäisyydestä, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 68; ks. Broekman Analogy in the Law
s. 234; koska Helinille traditio on ”tiettyjen konstitutiivisten sääntöjen samankaltaisuutta”, – ks. Helin Kieli
oikeustodellisuuden rakentajana s. 1035 [korostus, EK] – myös hänen ajattelussaan analogialle tulee väistämättä
keskeinen sija). Jaan viimeksi mainitun käsityksen myöhemmin, – ns. sekundaari-representatiiviset yleiskuvaukset
– jos analogialla tarkoitetaan semioottista muotoa, joka on esitettävissä ja joka avustaa
samankaltaisuusarvostelman tekemisessä tai jo-tehdyn arvostelman pysyvyyden koettelussa.

1 Ks. teologian kannalta vastaavasta ongelmasta, Kennick The Language of Religion s. 56–71.

2 Ks. Tuori Oikeus, valta, kritiikki s. 722.
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sääntöjä,1 mikä esiintyy ennakko-oletettuna asiana oikeustieteessä, joka pitää

ongelmanaan formaalisti koherenttia järjestelmää

4) Oikeuslähteen käsitteessä on implisiittinen naturalistinen ongelma –  so.  lähdettä

sekä aistitaan että arvostellaan; – käsite kiusaa oikeustiedettä vihjatessaan mm.

tulkintatieteelle ominaisen referenssin ja ”science of discoveryn” mahdollisuuteen,

mutta ei voi milloinkaan luoda eteemme näkymää,2 joka täyttäisi mainittuja tekijöitä

koskevat tieteelliset odotukset

5) Oikeuslähde on myös metafora yhdistäen tulkintatieteen mm. kertomuksellisuuden

mahdollisuuksiin,3 mutta ei itsessään salli sitä mahdollisuutta,4 missä tulkintatieteen

väitteet oleellisesti tuotettaisiin kielikuvan avulla

6) Oikeuslähteistä koostuvan ”opin” ensisijaisena lingvistisenä eli kielellis-

toiminnollisena funktiona on rajoittaminen ja toissijaisena funktiona edellytysten

manifestoiminen:5 kaksoisrooli saattaa ennakoida jakoa varsinaisiin ja

epävarsinaisiin lähteisiin, missä ensin mainitut ilmaisevat metafyysisen

dogmatismin mukaisen järjestelmän (säännöt), jälkimmäiset pyrkivät pelastamaan

tieteenalan sen alaan ajautumiselta (periaatteet)

7) Oikeuslähde kuuluu avustavana käsitteenä hermeneuttisten tai semanttis-

hermeneuttisten käsitysten ryhmään eli osaksi pragmatiikkaa ja ymmärryksen

välittymistä; käsite ei varsinaisessa mielessä kuulu selittämisen, analyysin,

epistemologian tai ontologian alaan

1 Ajatus koskee tietenkin myös oikeustapauksia, ei vain lakia (”…[S]ome morality is embedded in a mass of
particular decisions other judges have reached in the past.”, Dworkin Hard Cases s. 1063)

2 Ks. Troper The Fact and the Law s. 26 siitä, miten luonto ei manifestoidu sanoissa (ks. myös, Russell The Cult
of ´Common Usage´ s. 158, 159; ks. kehitelmää, Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive
Arguments s. 173–179, joka tavoittelee case-pohjaista referenssiä).

3 Ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 154, 157.

4 Ks. Douzinas – Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 41, 43.

5 Esimerkkinä jälkimmäisestä toimivat parhaiten periaatelausumat ja vaikkapa perusoikeudet (ks. Tuori Tuomarit
ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa s. 1049–1059), vaikka on tietenkin totta, että myös nämä
”rajoittavat” huomiotamme suhteessa toisiin periaatteisiin ja toisiin perusoikeuksiin.
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8) Oikeuslähteen idea ennakko-olettaa tulkinta- ja argumentaatioteorian1

9) Oikeuslähteen tulkitsijalla täytyy voida vallita epäselvyys siitä, miten se, mitä

konsultoitiin, ohjasi ajattelua ja kielenkäyttöä: edellytys sijoittaa lähteiden

ulkopuolelle ennen muuta loogiset välttämättömyydet ja tulkitsijan

persoonakohtaiset (presentistiset) mielentilat2

10) Oikeuslähde yhdistää historian nykyhetkeen ja tulkintatoiminnan myötä (lähde on

kyseisen toiminnan objekti) tulevaisuuteen vastaisuudessa noudatettavan yleisen

säännön tarkistuksessa

11) Oikeuslähteen alaisuuteen luettavat asiat ovat sanallisia tai sanallistettuja

konkretisaatioita abstraktin yleisen säännön valmistamiseksi: yleinen sääntö on

oikeuslähteen tulkintatoiminnan funktio

12) Oikeuslähdeopissa(kaan) funktio ei voi olla oma argumenttinsa, toisin sanoen:

abstrakti normi tai yleinen sääntö ei voi olla lähde (sitä ei voida tulkita); lähteinä ei

1 Oikeuslähdeoppi ei ole – ainakaan ensisijaisesti – se käsitys oikeustieteessä, joka vastaisi, miten ratkaisu syntyy
(ks. esim. Syrjänen Oikeudellisen ratkaisun perusteista s. 215; on korostettava, että kielentoiminnollisesti – ja
etenkin tämän lajin vaatimusten näkökulmasta – yllä mainitut asiat esiintyvät aina yhdessä, ks. esim. Shiner
Adjudication, Coherence and Moral Value s. 87–88). Jäsennän työkenttää niin, että kysymys ”arvioinnin” tai
tämänlajisen ”position” relatiivisuudesta lakia koskevaan käsitykseen nähden – ”laki” nyt ymmärrettynä
abstraktissa merkityksessä tai konkreettisena tekstinä – on ongelma, joka kuuluu tulkintateorialle (ks. ns.
relatiivisesta indeterminaatiosta, Hart The Concept of Mind s. 128). Myöskään yhteisöoikeutta oikeuslähteenä tai
eräiden käsitteellisesti hankalien abstraktioiden (etenkin oikeusperiaate) kiistanalaista asemaa oikeuslähteenä ei
tarkastella erilliskysymyksinä tässä luvussa.

2 Ks. jälkimmäisistä, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 246, 248, 408. Jäljempänä tarkoitettu auktoriteetin
käsite (tämä aihe ei nyt muutoin kuulu kirjoituksen alaan) jakaa piirteen: yllä sanotut eivät ole auktoriteetteja.
Auktoriteetilla (esim. sanakirja) on tarkoitettava jotakin sellaista mitä voimme (loogisesti) vastustaa. Loogisesti
validin päätelmän tai presentistisen mielentilan ”vastustus” johtaa joko ristiriitaan tai psykologisen ilmiön kohdalla
ainakin riskiin mielen särkymisestä (l. psyykkisestä häiriötilasta). Kuten Wittgenstein toteaa varhaisajattelussaan,
emme voi ajatella epäloogisesti, ja ensimmäisen persoonan arvostelma on asia, missä von Wrightin sanoin ”ei ole
tilaa erehtymiselle” – so. henkilölle ei voi olla epäselvyyttä siitä, millainen tila on (ks. Wittgenstein Tractatus
Logico-Philosophicus 5.4731; ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 183, ks. myös sama s. 166). Auktoriteetin
ulkopuolelle on toisinaan tavattu sijoittaa myös mm. se, mikä on historiallinen totuus, mikä on kaunista,
moraalisesti oikein tai tehokasta (ks. Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 974). Myös Bruunin pohtima
“hiljainen tieto” (tacit knowledge) – ks. Bruun Tyst kunskap s. 573–575 – kuuluu käsitteellisessä mielessä ehkä
sittenkin oikeuslähteiden ulkopuolelle: lähde on voitava osoittaa tai rekonstruoida esiin, jotta sen antamasta
informaatiolisästä on mahdollista käydä keskustelua. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö se väite, jonka mukaan
päätöksiimme vaikuttavat myös seikat, joita emme selitä edes itsellemme (ks. Aarnio On the Role Played by Social
Values in Jurisprudence s. 45), kantaisi ripauksia totuutta mukanaan.
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voida muutoinkaan pitää ei-manifestoituja ”lähteitä”,1 vaan  niiden  pitää  tulla

ilmaistuksi jonkin oikeusyhteisön tunnustamaan institutionaaliseen rakenteeseen2

kuuluvan tahon toimesta

Yllä esitetyistä perusväittämistä lienee aiheellista nostaa esille vielä huomio

argumentaatioteorian ja lähdeopin keskinäissuhteesta. Tässä välienselvittelyssä on oleellista

havaita, että argumentaatioteoria valskaa lingvistisestä välttämättömyydestä oikeuslähdeopin

hyväksymien aiheiden ”yli”. Asia voidaan havaita jo siitä, että praktisessa argumentaatiossa

käytetty mielikuvitettu tai keksitty tapaus voi osallistua argumentaatioon,3 vaikka  ei  ole

tullutkaan mainituksi yllä lähteistä edellytetyllä tavalla. Loogisesti validin perustelun ihanne on

tyypillisesti lähdeoppiin kuulumaton asia. Myös oikeuslähdeopilla itsellään on

”oikeudellisuuden” ylittäviä lingvistisiä edellytyksiä, minkä lisäksi kaikki uskomukset

asianmukaisesta lähdeopin sisällöstä ovat normatiivisen kysymyksen vastauksia – ja näin

edellyttävät argumentaatiota. Useat teoreetikot ajattelevat (ja ajattelevat hyvällä syyllä), että

1 Jos emme lue lähteiden piiriin tekijöitä, jotka ovat ei-manifestoituja (”…[T]he unwiritten principles that judges
assess and expounds reaching decisions”, Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 979), olemme sulkeneet tämän
asian narratiivin “oikeuslähde” ulkopuolelle. Syvemmissä kieltä koskevassa pragmaattisissa implikaatioissa
(etenkin: epälause, lause) voimme edelleen jatkaa asian käsittelyä, – ja meidän myös pitää jatkaa käsittelyä – kuten
jäljempänä koherenssin käsitteen osalta sivutaan. On korostettava sitä, että eri kirjoittajilla ”oikeuslähteisiin”
luettavissa käsityksissä esiintyy suurta laajuusastevaihtelua. Mitä liberaalimpi oikeuslähdeoppi on, sitä
suuremmalla syyllä sitä tulisi pitää pelkkänä traditiona (eikä kontrolloidusti tulkintateorian puolelta hallittuna
ideologian osatekijänä).

2 Kehitelmä siitä, millainen on ”institutional setting” (ilmaisu, Ba kowski Analogical Reasoning and Legal
Institutions s. 201; ks. myös, Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 847, 852), joka
puitteistaa tulkintatoimintaa, on kielipelillisesti rajoittuneen tulkintatoiminnan edellytys. Tarvitsemme tämän
ainakin auktoriteetin auktoriteetin ongelman katkaistaksemme: jos oikeudellisuus voisi olla mitä tahansa, ei ole
mielekästä käydä tulkintakeskustelua siitä, mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö partikulaarin kysymyksen
yhteydessä. Institutionaalinen kehys on jonkinlaisessa kehässä käsitteellisen kehyksen (”conceptual framework”,
Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1838) kanssa vuoron perään kehittäen toinen toisiaan.
Esimerkiksi jo vallan kolmijako-opin kehittämisen voidaan väittää edellyttävän jonkinlaisen primitiivis-
institutionaalisen rakenteen sekä esikäsitteellisen kehyksen, jonka puitteisiin oppi upotetaan. Kehyksissä ja
puitteissa on ripaus faktisuutta, sillä meidän täytyy voida saada niistä ote mentaalis-aktillisissa kielentoiminnoissa.
Luultavasti faktisuus on ainoastaan symbolista. En ole varma myöskään siitä, puhuuko oikeustiede kovinkaan usein
perustavista kehyksistä kaikessa tämän sanan filosofisessa ankaruudessa. Kehykset ovat paremminkin tulkittuja
kieleninstrumentteja ja niiden sijoittuminen ajattelumme kentässä voi olla hyvin monentasoista. Niin käsitteellinen
kehys kuin instituutio hajoavat kritiikin ja moraalin suuntaan siirryttäessä. Emme ehkä voi tuntea (filosofisen,
triviaalin) kritiikin ”käsitteellisyyttä” tai kritiikin/moraalin ”instituutiota” (ainakaan sanojen tavanomaisessa
merkityksessä).

3 Ks. esim. Ryle Imaginary Objects s. 80.
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tässä on tienhaara subjektivismiin nojaavan tuomarinvallan ja muihin valtioinstituutioihin

nojaavan vallan välillä: etenkin ensin mainittua on pidetty ongelmallisena

tuomioistuininstituution ei-demokraattisuuden vuoksi. Tosiasiassa myös luonnolliset henkilöt,

jotka toimivat muissa valtioinstituutioissa kuin tuomioistuimissa, ovat alisteisia kielellisessä

toiminnassaan lingvististen välttämättömyyksien varaan rakentuvalle kielenkudelmalle

(kielenskeemalle), johon tukeudumme arvostelemisessa. Tuomarien kohdalla emme tällöin

puhu kielenrakenteesta, johon demokratiavajekritiikki voisi purra, sillä lainsäätäjä ei voi säätää

oman kielellisen toimintansa edellytyksistä.

Jos katsomme nyt käsillä olevaa ongelmaa hieman tarkemmin, voimme havaita, että

luonnolliset henkilöt kaikissa auktoritatiivisissa valtioinstituutioissa nojaavat lingvistisiin

edellytyksiin, jotka ovat ei-lähdeoppiluontoisia. Kielellinen toiminta edellyttää tätä. Yllä kohta

6 ja ylipäätään dworkinlainen laajempi näkymä oikeuspositivismiin ennakoi tulkintatieteen

”kohdetta”, jota on hankala esimäärittää kiinteästi Tuorin muotoileman ”pakotetun

normatiivisuuden” mielessä.1 Oikeuspositivismin tavanomaisen näkymän ylittävät

oikeusperiaatteet ovat paremminkin sääntelyn edellytyksiä kuin sääntelyä.2 Rajaamisen

toiminnan adekvaattiseksi olettama synteettinen kielenkäyttömme ehkä harhauttaa meitä asian

yhteydessä. Tuorin voitaneen ymmärtää tarkoittaneen eräänlaista paradoksia: oikeustieteilijän

pitää itserajoittaa tulkintatoimintansa ollakseen oikeustieteilijä, mutta ryhtyessään kyseiseen

puuhaan in concreto, hän ei kykene löytämään maasta reikiä aidanseipäät pystyttääkseen.

Jalkojemme alainen maa on sumuisen avoin edellytysten suuntaan, mikä on itsessään edellytys

sille, että metafyysisen dogmatismin kritiikki voi olla mahdollista. Meidän pitäisi ajatella, että

myös oikeuslähdeoppi on narratiivi ”oikeudellisuuteen”. Oppirakennelma ei käsittele

jäännöksettä sitä, mitä viimeksi mainittu on, vaikka tämä on melko yleisesti esiintyvä

harhaluulo. Itse asiassa naturalistisen virhepäätelmän näkökulmasta lähdeoppi lataa sisäänsä

1 Ks. Tuori Oikeus, valta, kritiikki s. 722. Oikeustieteilijän on implisiittisesti hyväksyttävä ”oikeudellinen
sääntely”, koska hän tulkitsee sitä.

2 Näin voidaan sanoa, jos ymmärrämme oikeusperiaatteet perspektiiviksi käskyiksi (”Esitä oikeusjärjestelmä
relatiivisuuden näkökulmasta” jne.). Tulkinta edellyttää perspektiivin sen lisäksi että ennakko-oletamme – astetta
konkreettisemmin – sen, mitä tulkitaan (ks. Raz Legal Principles and the Limits of Law s. 823–54
oikeusperiaatteista yleisemmän tason sääntöinä – kiistäen näin Dworkinin eroteesin). Oikeusperiaate
optimointikäskynä on tähän nähden metatason ongelma. Haluamme tietää, miten useita perspektiivisiä käskyjä
käytetään yhdessä ja samassa tulkintatapahtumassa (”weighing & balancing”).
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asioita,1 joiden normativiteetti on kyseenalaistettavissa alleviivaten lähdeteorian vahvaa

synteettisyyttä ja (sen kääntöpuolena esiintyvää) heikkoa normatiivis-perspektiivisyyttä. Myös

lähdeopin konventionaalisuus merkitsee heikkoa kykyä asettua positioksi, josta käsin lausumme

validiteetin mahdollisuudesta. Tulkintatieteilijän on tähyiltävä myös lähdeopin – olkoon se

millainen hyvänsä – yli. Eri syistä tarvitsemme myös mm. lingvististen välttämättömyyksien ja

kielen primitiivisten piirteiden (psykologian kielen, subjektivismin) tuntemusta, vaikka emme

voikaan olla täysin varmoja siitä, olivatko edes nämä kaksi keskenään eri asioita. Millainen

lähdeoppi oikeustieteessä onkaan, tarvitsemme siihen useita tulkintatieteellisiä perspektiivejä,

jotta osaisimme parhaiten tukeutua rakennelmaan (samalla kielentoiminnallisten

perspektiivinvaihdosten vaikuttaessa jo siihen, mitä tulkitsemme). Muilta osin yllä sanotusta on

tyydyttävä vain kaikkein keskeisimpiin täsmennyksiin.2 Seuraavassa karkeasti esimuotoiltu

1 Lähdeopissa tarkoitettujen aiheiden adekvaattisuus selityksille (miksi-kysymykselle), kelpoisuus
todennäköisyysarvioiden esittämiseen ja avoimuus positiivisen tieteen metodologialle ovat jo siirtoja, jotka astuvat
naturalistisen virhepäätelmän kuoppaan (ks. Toulmin The Uses of Argument s. 67–68, 73; ks. Clark Mill´s
´Notorious Analogy´ s. 652–653, 656). Samoin voidaan sanoa luonnollisesti kohteiden aistimuksellisuudesta,
referenssiinkuuluvuudesta ja avoimuudesta ulkoisten predikaattien avulla annetuille kuvauksille (ks. Moore
Prinicipia ethica s. 13; ks. muualla esim. Clark – Poortenga The Story of Ethics s. 108–109).

2 Kohdassa 1 kielen symbolifunktionaalisuutta ei pidä samaistaa normativiteettiin. Vaikka lakiteksti ilmaisisi
ekplisiittisesti oikeuslähteen funktion eli yleisen säännön (kohta 11), emme voine valmistaa tulkintatieteen
normipropositioita, joilla olisi totuusarvo. Voisimme ainoastaan muodostaa väitteen ”On totta, että kielen
symbolifunktionaalisuutta on käytetty lain X kohdassa Y tavalla NN”, missä ”NN” on täsmälleen sama
symbolifunktionaalinen kuvaus kuin tekstissä. Vertailu verifioi tai falsifioi väitteen. Kohdassa 2 on erityisesti
huomattava, että lähdetekstit eivät aina eksplisiittisesti ilmaise preskriptiivistä elementtiä (esim. deskriptiivinen
kuvaus rakennuskohteesta). Tämä ei turmele pragmaattista lähdeoppia (kohta 7), sillä tämänlajisessa käsityksessä
tulkitsija on aina osa tulkintakohdettaan – ks. esim. Hakulinen Kielitieteen soveltamisesta s. 50–51 – ja voi
täydentää kieltä liittoverbin (pitää tehdä, pitää olla) kaltaisten kielentekijöiden suhteen. Kohdasta 4 on huomattava,
että referenssiä ei voida ”etsiä” jo-suoritettujen kielellisten toimien jälkeen, mikä toisinaan unohtuu
oikeustieteilijöiltä kyseisessä positiivisen tieteen analogiassa. Etsinnästä tulee paradoksaalista, koska referenssi on
aina poissa (ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 136). Ajatus pätevyyden vahvistamasta referenssistä
vaikuttaa apokryfiseltä tai pätevyysongelman kiertävältä, minkä ohella referenssioppien keskeiset käsitykset
(type/token referenssi, ks. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 33) eivät ainakaan suoraan sovellu tieteenalan
kieleen (ks. Johdantojakso ja siellä mitä-kielen kehitelmä). Metaforan yhteys kertomuksellisuuteen ja toisaalta
poissuljentasuhde väitteiden esittämiseen avaavat (ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 149–171) ja
sulkevat (ks. Douzinas – Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 41, 43) tieteenalaa (kohta 5).
Kohdassa 6 on havaittava, että rajoitettu legalismi on jo erään lajityypin metafyysistä dogmatismia (ks. Lenoble
The Function of Analogy in Law s. 132–133). Tulkintatiedettä ei kuitenkaan pidetä aksiomaattisena tieteenä, joka
voisi nojata perussääntöihin, joita ei voida kieltää. Jotta metafyysinen dogmatismi olisi oikeassa, näin pitäisi olla.
Esimerkiksi periaatteiden ilmaukset positiivisoikeudellisissa teksteissä sijoittuvat kohdan ”edellytysten” rooliin
(vastauksena kysymykseen, mitä ne tekevät). Kohdassa 7 oikeuslähteen käsite ymmärretään pragmatiikan eli
antirealismin osaksi: näin myös sen hermeneuttinen rooli on jatkaa semantiikkaa eikä esimerkiksi aloittaa
tulkintatieteen ”ontologista” keskustelua. Kohta 10 vastaa sangen perinteistä ymmärrystapaa oikeuslähteestä (ks.
Diceyn lausumaa, Landis Statutory Interpretation s. 888). Kohdan 11 yleisellä säännöllä tarkoitetaan joko
pääsääntöä tai poikkeusta. Poikkeusten ilmaisu positiivisessa oikeudessa vie tieteenalan tulkintateoriaan (ks. mm.
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käsitys oikeuslähteestä pyritään alistamaan työrukkaseksi henkilölle, joka haluaa ymmärtää

relativismin merkitystä oikeuslähteiden soveltamisen esinäkymässä.

2.3 Käsityksestä ”kombinoitu oikeuslähde”

Miksi oikeustieteen lähdeoppiin pitäisi omaksua relativismia myötäilevä käsitystapa? Jos

selittävät vastauksemme tähän ongelmaan tyydyttävät meitä, millaiselta kyseisen käsityksen

pitäisi näyttää? Näistä kahdesta ongelmasta ensin mainittu on hieman armeliaampi vastattava.

Jälkimmäistä voidaan vain hapuilla, sillä relaatiot ovat tieteenfilosofian paras esimerkki ei-

substantiaalisesta käsityksestä.1 Voimme esittää vain lingvistisiä arvauksia siitä kielen

pakosuunnitelmasta, jota ne noudattavat ulosmurtautumisyrityksissään metafysiikasta –

emmekä ole erityisen hyvin perillä siitäkään, tulisiko relativismia kohdella oikeudellisuuden

kriteerinä vai edellytyksenä. Ensiksi mainitusta ongelmasta riittävänä pidettäneen viidenlaisiin

esiperusteisiin vetoamista. Ensinnä ajatusta absoluuttisista eli ei-relatiivisista ”oikeuslähteistä”

ei voida pitää kovin vakuuttavana perusideana,2 sillä  tällainen  käsitys  ei  esiinny  –  eikä  voi

esiintyä – meille milloinkaan tavanomaisen käsitteellisen olemassaolon mielessä. Absoluuttinen

käsitys on ns. puhdas ajatusabstraktio;3 meidän on jo oletettava jokin relaatio ajattelun

Bayda Moral Values in Judicial Decision-making s. 111–112, missä sanotun mukaan Kanadan
vetoomustuomioistuimissa 90% tapauksista koski sanojen merkityksen tulkintaa). Jos taas poikkeus joudutaan
konstruoimaan ilmaisemattomana, tie kääntyy argumentaatioteoriaan. Molemmissa kielentoiminnoissa tulisi
tukeutua edelleen positiivisoikeudellisiin lähteisiin, kun kielentoimintaa suoritetaan (asiaa voidaan perustella esim.
syllogismin riittämättömyydellä tieteenalan muodoksi). Abstrakti yleinen sääntö tai normi voidaan käsittää kaiken
tulkintatoiminnan jälkeiseksi lingvistiseksi tulokseksi erotukseksi atemporaalisista universaaleista ja säännöistä a
priori (ks. viimeksi mainituista Troper The Fact and the Law s. 27 av 15; ks. Ba kowski Parable and Analogy s.
143). Suhteessa logiikkaan pragmatismi törmää nyt oikeastaan omiin rajoihinsa, kun katsomme kohtaa 12. Emme
kykene muuhun kuin virheen tekemiseen. Joko ajattelutapamme on tulkintatieteelle oletetusti adekvaattinen
(pragmatismi), mutta ilmaisemme ”opin” väärin – tai sitten ajattelun tapa on tieteenalalle epäadekvaattinen
(logiikka), mutta ilmaisemme opin oikein (funktio ei voi olla oma argumenttinsa).

1 Ks. Armstrong A Theory of Universals s. 63 (ks. myös, Ryle Internal Relations, etenkin s. 85, 94; ks. Feibleman
A Defence of Ontology s. 43).

2 Ks. esim. ks. Clark Mill´s ´Notorious Analogy´ s. 655.

3 Ks. esim. Tawney Transcendentalism and the Externality of Relations s. 435, miten relatiivisuuden poistaminen
asiasta tekee sen tyhjäksi sellaisena kuin se on (jättäen jäljelle ”single thing” tyyppisen käsityksen). Emme voi
kielen avulla tarkastella tällaista ”asiaa” (ks. myös, Dewey The Metaphysical Method in Ethics s. 26, joka toteaa:
”Every thing is constitued by relations.”). Jos meillä olisi adjektiivi, joka koskisi absoluuttisesti ei-relatiivista
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järjestykseemme, joka on käsitteellisesti kyllästetty.1 Toiseksi edellä oikeuslähteen käsitteeseen

implisiittisesti sisältyvä naturalistinen ongelma (aistiminen, arvosteleminen) on pulma, joka

edellyttää relaatioita ainakin tarkastelijan käyttämän arvostelmaskeeman tasolle sekä sen

kohteen tasolle, mitä aistitaan. Olisi hyvin lohdutonta, jos tulkintatiede ei voisi sanoa näistä

asioista mitään. Kolmanneksi ainakin eräät relativismia koskevat käsitystavat – mielessäni on

maltillinen relativismi – toimivat tulkintatoiminnassa kuten apuneuvot, joiden tehtävänä on

mm. subjektivismin kritiikin, intersubjektiviteettiin kuulumattomuushuomautuksen ja

epäkielipelillisyyskritiikin2 väistäminen. Relativismi on kenties paras mahdollisuutemme

pragmatiikkaan kuuluvan subjektin osallistamiseksi systeemiin, relaatiot ovat rakennuslaastia

intersubjektiviteettia ilmentävien polkuriippuvaisuuksien pystyttämiseksi ja säännön käsite

relaation lähisukulaisena on välttämätön, jos haluamme kertoa, mitä jollakin tulkintatieteen

puheeseen ja kirjoitukseen kuuluvalla käsityksellä voidaan tehdä ja mitä ei voida (kielipeli).

Neljänneksi klassinen vallan kolmijako-oppi on käsitys, jota saatetaan pitää relativistisena

ideana. Sen ajatuksena on jakaa valta – ja pitää valta jaettuna – tuomio-, lainsäädäntö- ja

toimeenpanoinstituutioiden kesken. On johdonmukaisempaa pysyttää relativismi kolmijako-

opin alaisuudessa tuotettujen lähteiden yleiskuvan tulkinnassa kuin pyrkiä poistamaan se.

Pysyttävä tendenssi edelleentulkitsee myös vallanjako-opin itsensä elastiseksi ja reaktiiviseksi

käsitykseksi, jolla on jonkinasteinen sensitiivisyys yhteiskunnallisille muutoksille.

Päinvastainen käsitys sementoi demokraattisten ja muunlaisten vaikuttajien välisen

kohdetta, emme voisi liittää adjektiivia muuhun kieleemme, so. meillä ei olisi minkäänlaisia kielen jatkamistapoja
tapausta koskien (ks. Grene A Portrait of Aristotle s. 73).

1 Kielenkäyttö on tautologista, jos puhumme ”relatiivisesta oikeuslähdeopista” (ikään kuin olisi myös muunlaisia
oikeuslähdeoppeja), sillä relativismi on perspektiivi lähdeoppia koskeviin konventioihin – ovat ne lähemmältä
sisällöltään millaisia hyvänsä. Relativismi ei ole metodin ilmaisu; nähdäkseni ei myöskään – toisen ääripään –
kelsenläinen oppi puhtaasta normatiivisuudesta. Kelsenin ”puhdas” normi on saanut oikeustieteen perinteessä
osakseen kritiikkiä juuri metodologisesta suunnasta (ks. Atiyah – Summers Form and Substance in Anglo-
American Law s. 21), mutta en ole aivan varma, osuvatko huomautukset tällöin maaliinsa. Kelsenin perusnormi
on transsendentaaliedellytys tieteenalalle; sen rooli ei ole puristua idiomiksi, josta voisimme purkaa näkösälle
tieteenalan menetelmäopin (miten-kielen).

2 Esimerkiksi Dworkinin oikeusfilosofiaa voidaan arvostella “epäkielipelilliseksi”, millä tarkoitan sitä, että
arvioijan on hankala sanoa, miten (missä mielessä) hänen esittämänsä käsitykset onnistuvat ja miten epäonnistuvat.
Dworkinille tyypillistä on esimerkiksi suhtautua tulkintaan siten, että se on konstitutiivista laille (ks. esim. Hund
Institutional Jurisprudence s. 148; ks. Schlag The Empty Circles of Liberal Justification s. 43; ks. McCaffery
Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1058, miten Dworkinille käytännön ”oleminen” on melko lähellä sitä, miten sen
pitäisi olla). Tämä käsitys ei ole kontradiktio silloin, kun kielenskeemamme kääntää käsityksen tai toiminnon
”tulkinta” naturalistisesti tyydyttävän semantiikan näkökulmasta. Dworkin ei kuitenkaan tarkoita sitoutua
ainoastaan tähän, vaan tulkinta on hänelle myös – ja oleellisesti – nonkognitiivinen kielenilmiö.
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perusasetelman. Viidenneksi relativismi on itsessään keskeinen tulkinnan kohde pyrkiessämme

aikaansaamaan siirtymän konvergoivasta ajattelusta divergoivaan.1 Ensin mainitussa vastaus ja

sen saavuttamistapa ovat tunnetut ja mielenkiinnon kohteena ovat ainoastaan kysymykset,

joihin vastaamisen tiedämme loogisesti mahdolliseksi. Jälkimmäisessä niin kysymys kuin

vastaus ovat eriasteisesti epävarmoja kehitelmiä. Siirtymää loogisista relaatioista kielen

pragmaattisiin relaatioihin (implikaatioihin) voidaan pitää tulkintatieteelle lingvistisesti

välttämättömänä. Jos ajattelisimme vastaustavastamme siten, että se esittää konvergoivan

ajatteluperinteen alaisen ongelman ratkaisun, käsittelisimme kieltä sellaisen kielenkehyksen

alaisuudessa, missä myös oikeuslähteemme ovat siten sijoittuneita, että ”löydämme ratkaisuja”

niihin perehtymällä. Näin arvostelmat siitä, että lähde voi olla käsitteellisesti ratkaisu ja että

valitsemme (”löydämme”) sen ratkaisuna, ovat aina positiossa, joka on Millerin tarkoittamalla

tavalla retrospektiivistä harkinnalliselle kielentoiminnalle.2 Kun valinta tai tuomio sivuuttivat

harkinnan, emme ole tietämättömiä siitä, mitä sivuutimme, vaan ongelmamme ovat tulkinnan

edellyttämän skeeman poissaolossa. Lisäksi kysyessämme lakikirja kädessä ratkaisua

ongelmaamme, olemme ikään kuin analogisesti kääntyneenä olettamaan, jonka mukaan

tuntisimme tulkintatieteen miten-kielen tyydyttävällä tavalla.3 Kielen looginen analyysi, jonka

mahdollisuus on jo ”valmiina” kielessämme, korvaisi miten-kielen ongelman. Lähdeopin

tehtäväkuvana ei ole sivuuttaa harkintakielenkuvan kehittelyä tai antaa ymmärtää, että kielen

aktiviteetin sfääri olisi kelvollisesti hallinnassamme. Tehtävänä on aloittaa keskustelu, joka

koskee viimeksi mainittuja asioita.

1 Ks. esim. Kuhn Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 19 siitä, miten logiikka soveltuu täysin
moitteetta vain käsityksiin, jotka voimme ennakko-olettaa.

2 Ks. asiasta, Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 866 av 117. Käsittelen helppojen tapausten
ongelmaa tutkielman pääluvussa neljä.

3 ”…Kysymystä vastaa aina jokin löytämisen menetelmä.”, Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 125, ks.
myös sama nr. 77, 93, mistä tulee ilmi, että voimme etsiä lakikirjasta vain sinne kirjoitettuja lauseita ja niiden
yhdistelmiä. – Miten-kieli pysyy keskiössä ainakin ei-materiaalisesti orientoituneessa oikeustieteessä, vaikka
emme – kenties milloinkaan – voi yltää filosofisessa mielessä päteviin eli operationaalisiin tuloksiin asiassa.
Kykenemme esittämään vain ajattelumme siirtoja avustavia välineitä, jotka samalla tuovat kyseiset siirrot
paremmin käsitteellisen tietoisuutemme osaksi. Yleisesti ottaen olettama miten-kielen keskeisyydestä on analogia
operationaalisesti valideista miten-kielistä (logiikka) ja käsitteelliseen tiedonintressiin liittyessään vastakohtainen
mm. fysikalismille (ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 224–225; ks. myös, Ryle Internal Relations s. 92,
miten mitä-kieliset yleispronominit (this, that) eivät vastaa eivätkä avusta vastaamaan ainoaankaan
intellektuaaliseen kysymykseen; vrt. Comte Introduction to Positive Philosophy s. 4).
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Oikeuslähteen relatiivisuuden tarkastelu voidaan aloittaa väitteestä, jonka mukaan millä tahansa

tätä käsitystä edustavalla idealla on ”status” eli paikka metafysiikassa kahdessa eri mielessä.1

Väite ennakoi helposti saatavilla olevaa lingvististä perspektiiviä oikeuslähteen käsitteeseen,

sillä laista poikkeavat lähteet esimerkiksi historiallisen selitettävyytensä osalta ovat tulleet

käsitetyiksi miltei toivottoman kompleksisiksi.2

Oikeuslähteen kielellinen presentaatio – joko valmiiksi ilmaistu tai tulkinnan avulla tavasta

kielellistetty – saa aikaan kysymyksen siitä, minkä kategorian alaista ”kielenkappaletta”

kulloinkin tarkastelemme. Tämä on ongelma lingvistisestä statuksesta. Pyrimme lisäämään

käsittelyyn Aarnion tarkoittaman ”kieliopillisen” perusteen.3 On erityyppisten

konventionaalisilla perusteilla lähteiden joukkoon luettavien kielenesitysten tarkastelun asia,

kuinka monta kategoriaa tässä erotamme (jatkossa näitä eristetään 8). On oleellista, että lähteen

lingvistinen status4 ei sano mitään siitä, missä mielessä meidän pitäisi – tai pitäisikö lainkaan –

1 Siltala on jakanut lähdeopillisen näkymän staattiseen ja dynaamiseen aspektiin lähteen ratkaisuarvon
määritetyksi tulemisen näkökulmasta (ks. Siltala Oikeustieteen tieteenteoria s. 247–248). Nähdäkseni ”staattinen”
viittaa kahteen asiaan: ensinnä siihen, kuuluuko lähde ylipäätään ”oikeudellisten lähteiden” piiriin vai ei sekä
toisaalta siihen, onko lähde sellainen, että se antaa ratkaisun ns. helppoja tapauksia koskevien standardioppien
mukaan. Tällöin ”dynaaminen” merkitsee samaa kuin keskustelu oikeuslähteiden relatiivisuudesta. Toinen käytetty
jaottelu koskee lähteen deskriptiivisyyttä ja normatiivisuutta. Kun tarkastellaan lähdeoppia koskevaa
presentaatiota, emme voine välttyä siltä, että esityksessä on aina sekä deskriptiivinen että normatiivinen osa, usein
kielen yhteyteen sävytettynä. Yllä ap-lähdeoppi tulkitaan ”normatiiviseksi” (ks. myös, Wikström Kuka tarvitsee
oikeuslähdeoppia? s. 284), mihin riittänee se, että oppi toistaa semantiikassaan normatiivista perusterminologiaa.
Tämä ei ole kuitenkaan kaikki se mitä ap-lähdeoppi tekee: ap-lähdeoppi edellyttää väistämättä myös jonkinlaisen
deskription tai identifikaation niistä aiheista, joihin se ohjaa huomion kiinnittymään. Myöskään ”heikko” ja
”vahva” velvoittavuuden attribuuttiena eivät kuulu ap-lähdeopissa normatiivisten (vaan astekäsitteellisten)
luonnehdintojen piiriin. Yllä ”lingvistinen status” on symboli-deskriptiivinen siinä mielessä, miten tunnistamme
kielestä kuvaukset, käskyt, määritelmät, jne. Tällainen tekijä on samalla normatiivinen yhtyessään sellaisiin
kielenaktiviteetteihin, joita luonnehtivat jo-oletetut merkintätapasäännöt eli säännön tekniikan mukaiset tavat
liittää kielellisiä tekijöitä toisiin kielellisiin tekijöihin.

2 Ks. esim. Markby Elements of Law s. 39.

3 Ks. Aarnio Laintulkinnan teoria s. 218–219.

4 Käytän tässä tarkoituksellisesti sanaa ”status” (kategorioiden metafysiikka) enkä ”rooli”, sillä jo ensin mainittuun
sisältyy ajatus minimiaktiviteetista (ks. Carr Metaphysics s. 22, 24). Tarkoitetun minimiaktiviteetin piiriin luetaan
tässä luvussa analogia ja lingvistinen relaatio (ks. jäljempänä). Käsitteestä rooli voidaan puhua – ja nähdäkseni

Normatiivinen Lingvistinen
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tukeutua lähteisiin, kun suoritamme prima facie oikeudellista tulkintaa. Lingvistinen status

olettaa sekä ”kielen normin” että sen normativiteetin, josta tulkintatiede on kiinnostunut (normi

kielen avulla ilmaistuna). Oikeuslähteen normatiivinen status ilmaisee, miten olemme

sitoutuneita lähteeseen, kun oletamme sen lingvistisen statuksen tunnetuksi. Suomessa

vakiintuneesti noudatettu Aarnion ja Peczenikin kehittelemä lähdeoppi (jatkossa: ap-lähdeoppi)

eristää kolme erilaista sitoutumistapaa riippuen siitä, miten tuomioistuin auktoriteettina on

lähteeseen kytketty.1 Oikeuslähteet voivat olla vahvasti velvoittavia (laki,2 maantapa),

”heikosti” velvoittavia (mm. ennakkopäätökset, lakien esityöt ja komiteanmietinnöt) tai

sallittuja (mm. reaaliset argumentit, oikeuskirjallisuus). Ap-lähdeopin ilmaisemaa normatiivis-

hierarkista ideaa on nähdäkseni erittäin vaikea korvata jollakin oheistulkinnalla,3 joka antaisi

myös: pitää puhua – silloin, kun relatiivisesti ymmärretty oikeuslähde kytketään luonnolliseen kieleen eli
ryhdymme antamaan sille tehtäviä pragmatismin tarkoittamassa kielenkäytössä.

1 Ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta s. 87–109 (ks. muualla, Aarnio Laintulkinnan teoria s. 218–247; ks.
esim. Peczenik Legal errata s. 108–110).

2 Kun ap-lähdeopissa puhutaan ”laista”, sillä tarkoitetaan lakia, jonka produktioon valtiolla on monopoli. Tästä on
erotettava keskustelu, missä käsite ”laki” esiintyy laajassa ja abstraktissa merkityksessä. Ensin mainittu puheen
tapa ei merkitse, että henkilön omaksuma arvoperspektiivi tulkintatieteeseen olisi ei-pluralistinen (en ole varma,
onko tässä erimielisyyttä, De Sousa Santos State, Law and Community s. 136–137). Lähdeoppihan olettaa
argumentaatio- ja tulkintateorian. Toiseksi laki valtiollisena käsityksenä on tunnetulla tavalla aukollinen, mikä
edellyttää ainakin maltillisen pluralismin omaksumista (ks. ääripluralismin ongelmasta, Tuori Käsitteiden
sotatiedettä s. 269). Toisin kuin eräät teoreetikot ajattelevat, pluralismia ei oleteta käsityksenä oikeansuuntaiseksi
siksi, että se johtaa malleihin, jotka ovat kohdeilmiön kannalta adekvaatteja selityksiä (vrt. Wenar The Analysis of
Right s. 269; ks. myös, Selznick Dworkin´s Unfinished Task s. 510–511, miten pluralismi ei suojaa tyrannialta).
Tulkintatieteen tiedonintressi ei ole selittämisen ja analyysin puolella kielenkehystä. Diversiteetti on tärkeää siksi,
että se luo edellytyksiä ennakkonäkymälle, jonka puitteissa seuraavat ongelmat voidaan kuvata heuristisesti
oikeansuuntaisesti. Tämä puolestaan on ennakkoedellytys sille, että voimme käydä normatiivista ja relevantteja
vaihtoehtoja silmällä pitämää keskustelua siitä, mitä arvomaailmaa säännön tulisi heijastaa.

3 Otan asiasta esille eräitä ajatuksia. Ensinnä Klami on esittänyt idean eräänlaisesta syrjäytyvyysherkkyydestä,
missä lähteitä koskeva kysymys esiintyy muodossa, minkäasteista argumentaatiota vaaditaan, jotta jokin lähde
syrjäytyisi (ks. mm. Klami Ihmisen säännöt mm. s. 179–184; ks. Klami Finalistinen oikeusteoria s. 206–209; ks.
Klami Omavaraisuus ja oikeuslähdeoppi – kaksi visiota s. 997). Tämän ajatuksen ongelmana on se, että käsitys
aivan ilmeisesti olettaa ”oikeuslähteen” käsitteen. Toiseksi oletetun oikeuslähteen (esim. lain) pitäisi esiintyä
mallissa siten, että rekonstruoimme sen pätevyyteen vaikuttavat argumentit esiin, sillä muutoin emme voi rakentaa
mallia, jonka funktio on komparatiivisen arvostelman esittämisessä (ks. jo Hobbesin ajattelusta, Finkelstein
Hobbes and the Internal Point of View s. 1224). Toisena vaihtoehtona voisimme ajatella ulkoista
huomionsuuntausta erilaisiin ”lähteiden” käyttötilanteisiin, mitkä aseteltaisiin behavioristisina toimintoina
etusijajärjestykseen. Ajatus on sangen heikko, sillä tämänkaltainen käyttäytyminen ei ole kelvollisessa mielessä
praktista käyttäytymistä (mitä tarkoitamme – lähteen katsomistako?). Lukemista pidetään ensisijaisesti
hermeneuttisena eikä behavioristisena toimintona (ks. esim. Heelan Perception as a Hermeneutical Act s. 45–46).
Kolmanneksi voisimme vedota lähteiden velvoittavuuteen sisäistä mielentilaamme koskevana kysymyksenä.
Ajatus törmää ongelmaan psykologian kielen puuttumisesta: voimme tutkia ilmiötä ainakin jossakin määrin
empiirisen psykologian keinoin, mutta siirtymä tästä normatiivisten kysymysten asettelun pariin edellyttää
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mielen eri sitovuusasteille. Toisaalta ap-lähdeoppiin sisältyvä lakia vahventava sanktioajatus on

tyypillisesti mekanismi, jonka todellinen arvo mitataan vasta silloin, kun oikeusyhteisö ajautuu

vakavaan legitimiteettikriisiin.1 Omaksun seuraavassa teknistä terminologiaa ennakoivan

merkintätavan, missä ap-lähdeopin mukaisia – siis täysin vastaavia – normatiivisia statuksia

merkitään etuliitteillä ”primaari-” (vahvasti velvoittava), ”semi-” (heikosti velvoittava) ja

”sekundaari-” (sallittu). Oikeuslähteen relatiivisuuden tarkastelu pitää ankkurirelaation

kaltaisena ideana sitä, että oikeuslähteen lingvistinen ja normatiivinen status ovat toisiinsa

kytketyt.2 Ankkurirelaation lähemmät tulkinnat esittävät ”positioita” eli eräänlaisia abstrakteja

paikkoja lähdeoppimme kartalla, jos karttalehden avaa henkilö, joka osaa lukea sitä ja joka on

tietoinen, millaista kielellis-normatiivista todellisuutta kartta pyrkii kuvaamaan. Koska

kyseessä on pohjimmiltaan kielentaito, emme voi sanoa yksiselitteisesti, milloin olemme

”saavuttaneet” sen;3 oleellisempaa on käsittää, että lähdeopin relatiivisuutta ei voida opiskella

typologiana. Opiskelemme asiaa aina kielentoimintana.

käsitteellisiä asioita, joita kuvaamaan meillä ei ole sanastoa (ks. ex analogia, Black Linguistic Relativity s. 232).
Neljänneksi voisimme kääntää ensimmäisen huomion nurin niskoin ja puhua eri lähteiden integraatioherkkyydestä
argumentteihin ja tulkintamuotoihin. Syrjäytyvyysherkkyyden tavoin tämäkin ajatus ennakko-olettaa
oikeuslähteen käsitteen tunnetuksi. Periaate voisi tuottaa myös päälaelleen kääntyneitä (ja ei-haluttuja) tuloksia
lähteiden velvoittavuudesta. Esimerkiksi taitavasti ja pitkälle viety argumentaatiokokonaisuus (jäljempänä
sekundaaris-justifikatorinen eksemplaari), joka on esitetty oikeustieteessä, voisi nauttia suurempaa
integraatioastetta argumentaatioon kuin laki.

1 Ks. esim. Gombay Commentary s. 117, joka kuvaa supistavan tulkinnan suunnassa kuvitteellista tilannetta, missä
lainsäätäjä ja tuomioistuininstituutio olisivat tukkanuottasilla siitä, kumpi on ylempi tulkinta-auktoriteetti (kriisi
voi luonnollisesti seurata myös laajentavasta tulkinnasta, minkä lainsäätäjä yrittää estää uusin lainsäädäntötoimin).
Lainsäätäjä ei voi säätää tulkintatoiminnasta ilman, että instituutio samalla tulee manifestoineeksi kriteerin, joka
on laintulkinnan piirissä (ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 62). Länsimaissa ei ole yhtä käsitystä siitä,
miten valtiollisten instituutioiden valtasuhteiden pitäisi olla järjestetyt, vaikka vallanjako-opin pääpiirteistä
vallitsee vakaa samamielisyys. Staattisuus tässä suhteessa ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Gombay mainitsee
useita arvoprobleemia (sunnuntaiaukiolo, oikeus lakkoon, pakollinen eläköitymisikä, abortti), jotka suomalaisessa
oikeuskulttuurissa kuuluisivat pikemminkin eduskunnalle kuin tuomioistuimelle.

2 Kun puhumme normatiivisesta perusteesta, argumentaatio- ja aksiologialiitäntäisyyttä on moorelaisen
arvodualismin hengessä syytä korostaa. Perusteen on oltava argumentaatiokelpoinen ja siitä on voitava (ainakin
jossakin mielessä) esittää lauseita, joissa hyvä/huono esiintyy predikaatin paikalla. Voimme myös korostaa sitä,
että peruste on voitava saattaa konfliktin osaksi. Meidän on lisäksi tarkasteltava sen kielellistä käsittelyä kaikilla
kielen tasoilla, sillä normatiivinen ongelma seuraa kielen rakennetta koskevaa analyysiä (ks. Koskenniemi From
Apology to Utopia s. 12).

3 Ks. Ryle The Concept of Mind s. 59.
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Otetaan nyt ehdolle väite (hypoteesi), jonka mukaan seuraavassa esitettävä karttanäkymä olisi

riittävä oikeustieteen kaltaisen tulkintatieteen tarpeisiin. Kartta on ”merkinnällinen” siinä

mielessä, että se ei ota sisällöllistä kantaa primaari-, semi- tai sekundaarilähteisiin luettaviin

kielenkappaleisiin, vaan olettaa kyseisen diskurssin. Konventio antaa meille merkityksellisen

vastauksen kysymykseen,1 mitä ”NN” pidämme lakina (ja mitä emme) ja mitä sijoitamme lain

kanssa samaan oikeuslähdeopin kategoriaan. Kuten Määttä on korostanut,2 tarvitsemme tässä

väistämättä jonkin sosiaalisen konvention (mm. estääksemme kartan esittämän relativismin

muunnoksen radikaaliksi versioksi3 tai torjuaksemme epädemokraattisten ja

näennäisoikeudellisten kielentendenssien4 esiinmarssit). En käy tässä yhteydessä

konventionaalista keskustelua (seuraavassa: kuvion vasen puoli) ja kaikkien lähdekandidaattien

kohdalla sitä ei ole aina pidetty erityisen keskeisenäkään.5 Oikeuslähteen normatiivinen status

saattaa sekoittua tulkinnallisesta välttämättömyydestä lähteisiin, joiden status on toinen.

Esimerkiksi keskivahvojen oikeuslähteiden osalta on sinänsä selvää, että ”lainsäätäjän

tarkoitus” on oikeuslähde,6 joka ennakko-olettaa ainakin jonkin lähteen, josta kyseinen tarkoitus

päätellään. Suhteessa ”tarkoituksen” kaltaisiin abstrakteihin lähteisiin ensimmäisen asteen

1 Konvention lukkoon lyömän merkityksellisyyden hintana saattaa olla arbitraarisuus (ks. Siltala Oikeudellinen
tulkintateoria s. 215 av 28), mutta nähdäkseni ei ei-normatiivisuus. Konventio on jo normatiivinen käsite ja sen
muutosherkkyys on asia, jota saattaa säännellä hermeneuttisen instituution idea (ks. kirjan lopussa
Asiasanahakemisto).

2 Ks. esim. Määttä Joustavien normien kiinteytys-, täsmentämis- ja konkretisointimekanismit ympäristöoikeudessa
s. 274–275, missä hän peräänkuuluttaa joustavien normien tulkinnoille oikeuden sisäisiä kontrolloitavissa olevia
argumentteja.

3 Tarkoitan tällä viitettä subjektin tuntemattomiin mahdollisuuksiin, mitä noudatamme metafyysisestä
välttämättömyydestä (ks. mm. Berlin The Purpose of Philosophy s. 1–11; ks. Dewey The Metaphysical Method in
Ethics s. 32). Radikaalissa subjektivismissa tai siinä käsityksessä, missä laki ja moraali esiintyvät käsitteellisesti
“yhteenkietoutuneina”, päädymme siihen, että voimme aina riitauttaa lain subjektiivisin tai moraalisin perustein
(ks. Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 976).

4 Tarkoitan tällä kysymystä siitä, ketkä toimijat oikeusyhteisössä ovat ylipäätään kelpoisia tuottamaan
materiaaleja, joita pidetään lähdeoppiin sisältyvän konventionaalisuuden mielessä ”oikeudellisina” tai – lähemmin
– mitä meidän pitäisi ajatella siitä kriteeristä, joka lausuu, ovatko kandidaatiksi asettuvat henkilötahot kelpoisia
tuottamaan oikeudellisia materiaaleja ja miltä osin henkilöiden kielellinen tai muu käyttäytyminen liittyy asiaan
tai jää sen ulkopuolelle.

5 ”…[K]annattaako uhrata vaivaa siihen, että pehmeälle sääntelylle löydetään hyväksyttävä paikka
[oikeuslähdeopista, EK]” (ks. Koulu Pehmeän sääntelyn paradoksi s. 128).

6 Ks. Aarnio Laintulkinnan teoria s. 218–220.
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relatiivisuuteen kuuluva lingvistinen momentti korostaa lähteen manifestoitumista ja

ilmaistavuutta.1

Lakia koskevan merkityskysymyksen ohella esiintyy periaatteellinen ongelma siitä, miksi lakia

pitäisi pitää sitovana. Laki itse tai sen merkityksen tuottava konventio ei voi vastata

syväjustifikaation selitystä tiedustelevaan kysymykseen. Ongelman kotipaikka on Rossin

viittoittamalla tavalla (oikein ymmärretyn) moraalin ja luonnonoikeuden suunnassa;2 koska

tiedustelemme selitystä, ongelma ei myöskään ole pelkästään tulkintatieteellinen.  Nyt oleellista

on erottaa Taylorin esittämästä väitteestä,3 miten samalla lauseella voi olla sekä normatiivinen

että deskriptiivinen funktio, kaksi eri versiota. Ensinnä voimme tarkastella väitettä

epistemologisen mielenkiinnon kannalta. Lakitekstin lause oletetaan tällöin eräänlaiseksi

diskursiiviseksi symboliksi, jonka suhteen kysymme analogisesti Deweyn tavoin, minkä ehtojen

valossa siitä tulee merkityksellinen sellainen.4 Lakia koskevien ehtojen joukkoon kuuluu tällöin

oleellisesti naturalistisesti tyydyttävä semantiikka asioille, joista lain lause puhuu. On myös

mahdollista puhua siitä, että lain lause olisi esillä ainoastaan heuristisesti stimuloivana

kielenelementtinä esimerkiksi mielikuvan synnyttämiseksi. Molemmissa tapauksissa

tarvitsemme lain käsittelemiseen deskriptiivistä kieltä. Emme kuitenkaan voine päästä perille

”sitovuuden tosiasiasta”: lain tarkoittamaa käyttäytymistä koskeva deskriptiivinen kuvaus on

tärkeä hermeneutiikallemme, mutta mikään kuvaus ei vastaa sitä, mitä sitovuus on.5 Ei  ole

myöskään luultavaa, että pitkälle edistynyt kognitiotiede (empiirinen psykologia) voisi eristää

1 Asia ei ole tietenkään näin yksinkertainen: abstraktien käsitysten konkretisaatio juuri johtaa ilmaisullisesti
adekvaatteihin ajatuksiin, joiden esiintyminen on tietyssä mielessä ensin mainittujen edellytys. Abstraktioiden
”status” lähteenä on näin täydentämisenvarainen asia tavalla, joka edellyttää tulkintateorian alaan kuuluvia vaiheita
(”…[S]uch terms [general ones, EK] are only abstractions from the language used to describe our experience of
individual phenomena…”, Raphael Problems of Political Philosophy s. 21).

2 Ks. asiasta, Troper The Fact and the Law s. 30–31, ks. myös sama s. 35.

3 Ks. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 503–504. Kuten Taylorin esityksestä tulee ilmi (ks. Taylor mts.
s. 512 av 10) metafysiikan ja teologian alueella – molemmat ovat perheyhtäläisiä oikeustieteelle (ks. esim.
Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 181) – kielen synteettisyys on pettävää, jos sen oletetaan johtavan
empirismin mukaiseen synteettiseen a posteriori tietoon puheena olevasta asiasta.

4 Ks. Dewey Meaning and Existence s. 347, 351.

5 Ks. kuitenkin, Fuberg Saying and Meaning s. 210, joka Hägerströmin tutkimukseen vedoten tuo julki
mahdollisuuden, miten “I promise” on tarkoittanut alun alkaen käden ojentamista kättelyä varten.
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”sitovuuselämyksen”, sillä kontekstuaaliset tilanteet, joissa sitovuuteen vedotaan vakuuttavalla

tavalla, eroavat suuresti toisistaan.1 ”Epistemologisesta” tulkintasuunnasta lakiin on syytä

kiinnittää kaksi triviaalia huomautusta. Ensinnä lain lauseen tarkoittamaa käyttäytymistä

koskien ei esiinny suoraa tiedollista kysymystä, koska lause ei ole väite. Voimme Rylen

tarkoittamalla tavalla puhua ainoastaan siitä, että tiedämme, millainen asiantila todellisuudessa

vallitsisi, jos lain velvoite täytettäisiin.2 Toiseksi naturalistisesti adekvaatin semantiikan

kehittelyä laille ei tule ulottaa niin pitkälle, että väittäisimme selittäneemme myös lain

merkityksen (geneettinen virhepäätelmä).3 Lauseen ulkoinen todellisuus on tarpeen ainoastaan

lauseeseen sisältyvien sanojen ymmärrettävyyden vuoksi.4

Taylorin dualistista kantaa mukaillen lause voi olla ”normatiivinen” tulkintatieteen

tiedonintressin mielessä ainakin siten, että se synnyttää tulkinnassa jatkuvuuslinjan mukaisen

määräyksen pysyä deonttisen käsittelyn piirissä. Tulkitsemme tällöin lain lauseeseen kuuluvia

nonkognitiivisia käsityksiä toisilla nonkognitiivisilla käsityksillä ja ongelmanamme on mm.

ymmärrettävyyden lisääminen puheeseen. Niin Hartin tarkoittama sisäinen näkökulma ja sille

oleellinen ”attitude to norm-acceptance”,5 kuin myös Dworkinin ”insider´s view”

tulkintatoimintaan,6 edellyttävät – tosin eri tavoin – nonkognitiivisen semantiikan ja sen

1 Ajattele esimerkiksi lain soveltamitapauksia ”Kansainvälinen laki edellyttää, että molemmat osapuolet
keskeyttävät siviilialueelle kohdistuvat sotatoimet välittömästi” ja ”Yritys X tuomitaan maksamaan yritys Y:lle
viivästyskorkoa korkolain 4 ja 5 § mukaan 80.000 euroa”.

2 Ks. ex analogia, Ryle Imaginary Objects s. 77.

3 Vrt. tavoitteista, Patterson Explicating the Internal Point of View s. 69, 71.

4 Ks. esim. Russell Logic and Ontology s. 228–229.

5 Hartin kognitiivinen idea ”rule of recognition” erottautuu sosiaalisesta tosiasiasta yllä tarkoitetun asenteen
vaikutuksesta, mikä myös luo mahdollisuuden sille, että laki voi olla käsitteellisesti olemassa (ks. esim. Shapiro
What Is the Internal Point of View? s. 1165). Kääntäen Hartin normi-ekspressivismi kaipaa tuekseen kognitiivisia
piirteitä voidakseen tulla jaetusti ymmärretyksi. Hart pyrkii näin sijoittumaan faktojen ja asenteellisesti – ainakin
osin – psykologisen elementin ”väliin” (ks. Patterson Explicating the Internal Point of View s. 70) tavalla, joka
edellyttää massiivisesti työtä sellaisen kielen kehittämiseksi, mikä voisi luoda kielellisen mahdollisuuden sanotulle
positiolle.

6 Dworkinin arvosidonnainen ”insider´s view” on ymmärretty ongelmien lähteeksi (ks. Soper Dworkin´s Domain
s. 1185–1186). Voimme nytkin kysyä, mitä meidän on jo edellytettävä kieleltä, jotta voimme puhua justifikaation
yhteydessä ymmärrettävällä tavalla niistä asioista (arvot, periaatteet, politiikat), joista Dworkinin nonkognitivismi
puhuu. Tämä on kielellinen ongelma siitä, millainen ”insider´s view” on.
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ymmärrettävyden. On sangen laajasti keskustelunalaista, mistä kielen piirteistä (lingvistinen

normativiteetti) tunnistamme polulla pysymisen, mutta yhteistä tällä tarkastelulle on nähdäkseni

sitoutuminen alagenreille kulloinkin ominaiseen normatiiviseen käsitteistöön, ei-

totuusarvoisiin arvostelmiin ja argumentaatioon (ei empiirisiin todisteisiin). Taylorin

esittämästä tulkinnallisesta dualismista on erotettava se mahdollisuus, missä pohdimme

esikysymystä, millaisia kielenluokittelutapoja on ylipäätään olemassa lauseista riippumatta

siitä, onko tiedonintressimme normatiivinen vai deskriptiivinen. Tämä avaa toisen näkökannan

asiaan, mitä voidaan luonnehtia semanttiseksi tai lingvistis-analyyttiseksi. Alla karttanäkymä

pyrkii kuvaamaan tätä asiaa (kuvion oikea puoli). Kuten oikeuslähdeopin deskriptiivisyyttä ja

normatiivisuutta koskevassa tulkintakirjallisuudessa on huomautettu,1 – ja sama koskee

yleisesti tieteenfilosofiaa2 –  molemmat  käsitykset  liittyvät  toistensa  esityksiin.  On  myös

erityisesti huomattava, että pelkkä lähteiden lingistinen analyysi voi vaikuttaa siihen, millaiseksi

miellämmme sen normatiivisen vaikutuksen3 – kuten myös positiivisen tieteen puolella siihen,

1 Ks. Siltala Oikeudellinen tulkintateoria mm. s. 65–66 (ks. myös, Mielityinen Vahingonkorvausoikeuden
periaatteet s. 39 av 92).

2 Myös teoreettisen järjen alaisessa analyysissä joudutaan tukeutumaan abstrakteihin käsityksiin, jotka eivät selity
sen metodologian mukaan, jonka (ihannekuvauksessa) väitetään koskevan kieltä yleisesti (ks. esim. Stenius
Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 51, 57; ks. Katz Semantics and Conceptual Change s. 329). Toisaalta
normatiiviset arvostelmat ja normatiivinen puhe ovat lingvistisestä välttämättömyydestä sidoksissa synteettiseen
kieleen. Ilman ensin mainittuihin sisäänrakennettua kuvausta emme voisi ymmärtää arvostelmia – ja
poistaessamme kuvauksen, emme ehkä pitäisi jäljelle jäävää kieltä kielenä enää ensinkään (ks. ajatuksia mm.
Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 172; ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 494; ks. Chisholm
Referring to Things That No Longer Exist s. 549, miten intentionaalisuus seuraa ”lähintä deskriptiota” – yhdistäen
asian common sense -filosofiaan). Toisaalta raportti on vain aistitun todellisuuden käsitteellinen tulkinta. Emme
ole yksin sen nojalla aktiivisen ihmiskäsityksen piirissä, minkä on tulkittu viittaavan suuntaan, missä tarvitsemme
tueksemme myös muunlaisen kuin assertiivisen uskomusjärjestelmän (ks. analyyttisen ajattelun puolelta, Lewis
Meaning and Action s. 87–91).

3 Tämän kysymyksen vastauskehitelmät ylittävät käsillä olevan tutkielman ponnistelut siten kuin vuori jättää
varjoonsa kukkulannypyn. Pohjimmiltaan kyse on paradigmaan (muutosperiaatediskurssiin) sitoutumisesta. Kun
kysymme, millaisia normatiivisia vaikutuksia kaaviokuvan oikean puolen lingvistisillä momenteilla voi olla,
oletamme vastaamistavan tunnetuksi. Vastaamme sääntöjen ja periaatteiden avulla, joskin ne voivat olla eri tasolla
ajattelussamme kuin ne säännöt ja periaatteet, joista oikeustieteelliset artikkelit ja substanssiaineiden oppikirjat
puhuvat. Säännön, periaatteen ja argumentin käsitteet ovat paradigman ydinaineistoa. Jos ryhdymme luomaan
kielellä hypostasista paradigmasta poikkeavasta vastaamistavasta, joka noudattaa paradigmaan kuulumatonta
normatiivista terminologiaa, esitämme pohjimmiltaan ajatuksia siitä, että tulkintatieteen omanlajinen
tietämiskelpoisen ala on laajempi tai muutoin toisenlainen kuin vallitseva näkemys olettaa. Koska
paradigmadiskurssi on jokaisessa tieteessä ankarimpien ehtojen alaista keskustelua, tällaiset kehitelmät yleensä –
käytännöllisesti katsoen aina – epäonnistuvat (esim. ei intersubjektiivista jaettavuutta, esitys voidaan luoda
kielenyhteyteen paradigmaan jo kuuluvien käsitysten avulla, jne.). Paradigman muutosyritykset joudutaan aina
tekemään vallitsevan paradigman puitteissa. Realistisempi kuvaus muutosperiaatediskurssista lienee näin se, että
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mikä lähteen stimuloiva (ärsyttävä, kausaalidisipliinin alainen) vaikutus on. Tulkintatiede, jolla

on moorelaisesti arvodualistiset lähtökohdat, rajoittautuu ”vain” ensin mainittuun

etenemisväylään.1

perusteltu muutoshuomautus, jos se ylipäätään on käsillä, koskee paradigmaan jo sisältyvän käsitteen tai käsityksen
ymmärrys- ja toimintatapaa.

1 Tulkintatiede ei voi kehitelmissään tavoitella sitä, mikä ”edustaa” aksiologista arvoa, sillä meillä ei voi olla kieltä
koskevaa näkymää (metafysiikkaa), joka voisi tehdä työn naturalistisen virhepäätelmän estämättä. Tavoitteena on
kenties aina ”vain” kirkastaa sitä, miten normativiteetti ilmenee kielen välityksellä.

Primaari-

Semi-

Sekundaari-

Preskriptiiviset

Deskriptiiviset

Deklaratiiviset

Määritelmälliset

Justifikatoriset
eksemplaarit

Eksplikatiiviset
eksemplaarit

Hermeneuttiset
eksemplaarit

Representatiiviset
yleiskuvaukset
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Yllä esitetty kuvaa lähdeopin ensimmäisen asteen relatiivisuutta ankkurirelaation lähempänä

tematisointina. Normatiivisten ja lingvististen statusten tulkinnan myötä saadaan esille

ristiintaulukointimahdollisuus, jonka nojalla voidaan väittää, että lähdeoppi käsittää sisäänsä 24

potentiaalisesti erilaista lähdemuotoa. Relatiivinen tulkinta ei väitä esittävänsä vallitsevaa

(aktuaalista) kuvausta lähdeopin käytöstä. Tietyt potentiaaliset lähdemuodot ovat käytännössä

harvinaisia tai eivät ehkä esiinny laisinkaan.1 Oleellista on se, että ne voisivat esiintyä ja

voimme käydä jossakin määrin myös aksiologista ja praktis-rationaalista keskustelua lähdeopin

käytäntöä koskien, pitäisikö niin olla. Tematisoitu muoto on sisäänrakennettu myös Aarnion

oikeusteoriaan, sillä hänen kannattamansa analyyttisen hermeneutiikan analyyttisyys merkitsee

1 Esimerkiksi primaari-representatiivisia yleiskuvauksia ei juuri esiinny lainsäädännössä tai ennakkopäätösten
yhteydessä. Lainsäätäjä ei yleensäkään pyri jäljittelevin lainauksin vahvistamaan jotakin tiettyä teoreettista
ajatusrakennelmaa (ks. esim. Havansi Tunteeko Suomen oikeus ns. reaalisopimuksia? s. 383 av 17; ks. Dworkin
In Praise of Theory s. 373) ja tuotetusta luonnollisesta kielestä tehdyt päätelmät, joiden mukaan jotakin sellaista
olisi sovellettu, ovat yleensä spekulatiivisia. Jos primaarilähteet vahvistaisivat jonkin tällaisen representaation,
voisimme puhua ilmiöstä ”portaat ylös”. Teorian sovellukselle tulee tällöin korotettu lähdeopillinen merkitys sinä
merkityksenä, jonka institutionaalinen toimija sille antaa, vaikka teoria (tai malli) olisikin alun alkaen tieteestä
lähtöisin (ks. Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 848; tässä on erotettava
toisistaan “institutionaalinen” pätevyys siitä, että puhumme tieteen kehitelmän intellektuaalisesta pätevyydestä,
ks. Helin Lainoppi ja metafysiikka s. 395). Vastaavasti ilmiö ”portaat alas” esiintyy siinä tavanomaisessa
tilanteessa, milloin oikeustieteessä lainataan suoraan primaarilähteitä tai keskivahvoja lähteitä (”semi”). Vain
lähteen tulkinnat ovat tärkeitä, ei se, että normatiivisesti ylempää statusta edustava lähde on tullut oikeustieteessä
toistetuksi. Deklaraatiot (”ilmoitukset”) on yllä erotettu preskriptioista ja eksemplaareista; on silti muistettava, että
ilmoitusta voidaan tulkinnallisesti modifioida molempien viimeksi mainittujen suuntaan. Yllä on myös erotettu
toisistaan justifikatoriset, eksplikatiiviset ja hermeneuttiset eksemplaarit. Erottelun perusteet ovat kielifilosofisia,
mutta niiden soveltamisella tässä ei tavoitella sammumattoman jyrkän rajan vetämistä näiden kolmen välillä.
Hermeneuttiset eli ymmärrystä välittävät eksemplaarit eivät ole selittäviä esimerkkejä eivätkä justifikatorisia
esimerkkejä eli argumentteja esittäviä ajatuksia. Hermeneuttinen rooli eroaa selittävästä tehtävästä (ks.
Wittgenstein Yleisiä huomautuksia s. 123) ja vaikka ymmärtämisen ilmiötä ei voida erottaa intuitiivisesta
hyväksynnästä, voimme erottaa sen tätä kehittyneemmästä pätevyydestä (”plausibility”), – ks. erottelusta, Murray
The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 839–841 – joka tulisi purjeena saada pullistumaan justifikatoristen
eksemplaarien synnyttämästä tuulesta. Esimerkiksi argumenttia reunustuva kertomus tai metafora voi olla
hermeneuttinen lähdetekijä (ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 154, 157, siitä miten kertomus
toimii, koska se sallii esityksen seuraajan asettua protagonistin asemaan). Selittävä eksemplaari on kyseessä, jos
se valmistetaan kausaalisen, teleologisen tai funktionaalisen selitysmallin mukaan. Tällainen malli ei ulotu
merkityksen selittämiseen (geneettinen virhepäätelmä) – jättäen näin hermeneuttiselle eksemplaarille elintilaa –
eikä justifikatorisen eksemplaarin tavoitteena esiintyvää ”oikeuttavuutta” voida käsittää seuraukseksi, jolla olisi
jokin tieteellisesti selittävä syyperusta (ks. ex analogia, Kelsen On the Pure Theory of Law s. 5). Justifikatorinen
eksemplaari ei ole nimenomaisesti selittävä tai hermeneuttinen esimerkki. Argumentaatioteoria pitää ihanteenaan
sitä, että kyseessä olisi teorian soveltamistapaus. Toisaalta suoraan luonnollisen kielen filosofiaan tukeutumalla
voimme esittää praktisen argumentin miltei ilman mitään teoreettisia esivalmistelutoimenpiteitä (esimerkiksi ns.
yleistysargumentti, ks. esim. Singer Generalization in Ethics s. 361). 1) Laadi arvio seurauksista, jotka ilmenevät
oikeusyhteisössä, jos käytäntö E yleistyy, 2) Luultavia seurauksia ovat a, b ja c, 3) a, b ja c ovat ei-haluttavia, 4)

 Ryhdy toimenpiteisiin, jotka ehkäisevät käytännön E yleistymistä
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paitsi ”ei-aktuaalisuutta”1 myös esisemanttisesti vakuuttavien toimintamahdollisuuksien kirjon

selvittämistehtävää.2 Saavutettavissa olevat pragmaattiset hyödyt vaikuttavat potentiaalisen

lähdeopin aktuaalista käyttöä arvioitaessa, mutta eivät yksinomaan. Lähdeopissa on

oikeusvarmuuden edellyttämää staattisuutta siten, että kielenkulun pitäytyneisyys

tietyntyyppisten lähdemuotojen kielenkäytäntöömme  painamiin uriin ei ole helposti väistyvä

asia.3 Silti oikeuslähdeopillisen kielenkäytönkin osalta on syytä palauttaa mieleen Hartin

huomautus,4 miten emme voi luottaa ulkoiseen toistuvuuteen käytännön oikeudellisuuden

takeena. On mielekästä jatkuvasti suhtautua avoimin mielin käytäntöjen

parantamismahdollisuuteen, milloin omaksumme jo esimerkiksi Jørgensenin korostaman

ensiaskelen sijoittumattomuutena dogmaattis-kanonisten ajattelutapojen (viime kädessä

aksioomien) piiriin, jos tällaista ajattelumme syvimmäksi perustaksi tarjottaisiin. 5 Eri

lähdemuodot ovat keskenään vain väljän perheyhtäläisiä, mitä voidaan pitää

antifoundationalistisena tulkintatieteen piirteenä.6 Muilta osin yleisesti on korostettava sitä, että

lähdeopin relatiivinen tulkinta säilyttää normin ja lingvistisen elementin välisen eroavuuden.

Relatiivisessa ajattelutavassa on sinänsä houkutus tulkita ”normatiivisen statuksen” täsmentävät

ap-lähdeopin semanttiset intuitiot – käsketty ja sallittu – ”tavoiksi” tai ”teoiksi” ja käyttää tämän

esimuotoilutoimenpiteen jälkeen avautuvia loogisia formalisointimahdollisuuksia von Wrightin

esikuvan osoittamalla tavalla.7 Koska ap-lähdeoppi luonnehtii eroja käyttämällä attribuutteja

”heikko” ja ”vahva”, meidän pitänee ajatella, että semanttiset intuitiot eivät ole loogisesti

käsittelykelpoisia. ”Heikko” merkitsee sitä, että kukaan ei voi täsmentää sitovuuden eroavuutta

analyyttisen perinteen työskentelyperiaattein;8 ”vahva” ei myöskään ole synonyymi loogiselle

1 Ks. esim. Aarnio On the Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 36.

2 Ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta mm. s. 71, 78–79 (ks. myös mm. Aarnio On Legal Reasoning s. 222;
ks. Aarnio On Rational Acceptability s. 74).

3 Vallitsevan käytännön oletetusta pätevyydestä, Soriano Precedents s. 38 (ks. stabiliteettinäkökannasta myös esim.
Shany The Analogy´s Limit s. 549–550).

4 Ks. Hart The Concept of Law s. 23–24.

5 Ks. Jørgensen On Concepts in Law s. 141 (eräät semioottiset teoriat rakentavat luottamustamme
merkkisysteemeihin aksiomaattisista tekijöistä lähtien: asian käsittely kuuluu osaksi alkeiskielen teoriaa).

6 Ks. Aarnio On the Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 41.

7 Ks. von Wright Deontic Logic s. 2.

8 Ks. Clark Mill´s Notorious Analogy s. 656 (ks. myös, Dworkin Hard Cases s. 1064; ks. myös, Robbins Ontology
and the Hierarchy of Languages s. 533, miten jo erottelu “rajoitettu”/”rajoittamaton” on heikko idea; heikkous voi
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välttämättömyydelle. Jos olemme kiinnostuneita tavalla tai toisella psykologian kielen alaan

sijoittuvasta normatiivis-lingvistisestä ilmiöstä, kuten harkinnasta tai valinnasta, ankaran

objektiivisen kulkusuunnan valitseminen vie meidät karttalehden ulkopuolelle johtavalle

polulle.1 Vaihtoehtoisessa käsityksessä sanomme tulkinnan ensivaiheessa ainoastaan, että

relatiivisen käsityksen ”normatiivinen status” on arvo, jonka oma tulkinnallis-lingvistinen mieli

saattaa olla (ontologisesti) – jo Humen pohtimalla tavalla2 – ulkoisesta maailmasta seuraavien

kompleksisten analogiapolkujen kautta avautuva asia. Arvoa itsessään ei tule samaistaa

kielellistettyyn – käytännössä aina synteettisen kielen avustamaan – tulkintaansa. Ap-lähdeoppi

esittää kyseiset tulkinnat. Tämänkaltaisista yleisistä luonnehdinnoista eroavassa erityisessä

mielessä ankkurirelaation tematisoinnit viittaavat mitä moninaisimpiin keskenään erilaisiin

lähteisiin teknisesti muodostuvan attribuutin ohjaamalla tavalla. Esimerkiksi primaari-

preskriptiiviset lähteet ovat lain määräyksiä, lain esitöihin kirjatut käsitteelliset täsmennykset ja

käsitteiden käyttötavat semi-määritelmällisiä tai semi-deskriptiivisiä lähteitä ja sekundaari-

justifikatoriset eksemplaarit käytännöllisessä oikeustieteessä tuotettuja luonnollisen kielen

argumentaatiokokonaisuuksia.3

näin olla sisäänrakennettua tulkintatieteen puheeseen tavalla, jota emme voi poistaa. Asia liittyy oleellisesti
implikaation ideaan kolmannessa päälvussa, missä tarkastellaan idean liittymistä esi-instituution käsitteeseen).

1 Ks. kognitiivisten käsitysten arvioinnista Lycanin funktionaalisen mallin arviointia tutkielman pääjaksosta
”Lopuksi”.

2 Ks. Mossner The Enigma of Hume s. 340–342, miten Hume oli eri vaiheissa ajatteluaan epävarma siitä, tulisiko
meidän – tai voimmeko edes – luopua käsityksestä, miten moraaliperusteet ovat johdetut luonnosta analogialla.
“Vapautta” voidaan pitää tämän mukaan esimerkiksi jonkinasteisena käsitteellisenä tietoisuutena siitä yleisestä
suunnasta, missä teot tehdään (ks. Austin A Plea for Excuses s. 128). Tämä muistuttaa eräänlaista teleogista
yleistulkintaa vapaudesta tai tahdonvapauden funktiosta. Suuntaa voidaan pitää epämäärättynä, kun siitä puhutaan
vapautena, mikä vie viiltävimmän terän deskriptiiviseltä kritiikiltä. Deskriptiivisillä tai realistisilla pohdinnoilla
on kuitenkin tärkeä sijansa tarkasteltaessa ap-lähdeopin käyttämää yleistä terminologiaa. ”Voiminen” tai
kompetenssi voidaan käsittää mahdollisuudeksi tehdä jokin teko niin, että henkilö voi luottaa ulkoisten
auktoriteettien tunnustamaan suojaan, jos kelpoisuus riitautetaan. Luottamus on perusteltu, jos on aiempia
samankaltaisia tapauksia, jotka esiintyvät sen syntyaiheena. ”Velvoite” tai käskynalaisuus merkitsecät tietoisuutta
negatiivisista seuraamuksista, jotka kohtaavat velvoitettua, ellei tekoa täytetä.

3 Ainakin oikeustieteessä esitetty rationaalinen kritiikki voi olla osa ns. ”laajennettua sääntelyä” (ks. termistä,
Wilhelmsson Vastuu ja yksityisoikeuden Systeemi s. 1187), missä tulkinnan kohteen ja sen lähisfäärin välillä ei
ole tarkkaa rajalinjaa. On korostettava, että emme tällöin ole kiinnostuneita oikeuslähteistä oikeaoppisena
katalogina. Olemme kiinnostuneita niistä kielenkappaleina, joilla on rooli tulkinta- ja argumentaatioteoriassa.
Esimerkiksi annetun lähteen alkuperää rasittavan demokraattisuusliitynnän heikentyminen on nyt eräs
tulkintataidon kehittämiseen liittyvä ongelma.
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Lienee syytä korostaa sitä, että yllä käytetyt etuliitteet ohjaavat lähdeopin sinänsä
mitäänsanomattomalla tavalla ”kvalitatiivisen arvostelman” piiriin, missä eri oikeuslähteille
annetaan tulkinnallista merkitystä. Myrsky on tärkeällä tavalla muistuttanut mieliin sen,1 että
ap-lähdeoppi ei kuvaa lingvistis-heuristista tulkintaprosessia eikä edes yritä tehdä tätä. On
täysin eri asia puhua ”lähteiden” – abstraktien tai konkreettisten – käytöstä ajattelun
järjestykselle ensisijaisen tai ”ontologisesti” ensisijaisen järjestyksen näkökulmista.2

Konventionaalinen ja vallitseva oikeuslähdeoppi ei pyri esittämään ratkaisun tekemisen
järjestystä ajattelun ja tulkintatoiminnan kannalta. Koska näin on, lähdeoppi on väistämättä
osaksi apokryfinen käsitys saadessaan osakseen silmäyksiä tämänkaltaisten
vierasperspektiivien sateenvarjon alta.

Lähdeopin relatiivisuuden yhteyteen ymmärretty lähdemuotojen tutkimus olisi nyt sen asian

tarkastelua, millä tavoin eri lähdemuodot ohjaavat kielellistä toimintaa. Tämä probleema on

eräänlainen askel kielen normatiivisuutta kohti, mikä on siirtona oikeutettu, jos – kuten oletan

– oikeudenalan normativiteetin ja ensin mainitun välillä vallitsee rakenteellinen analogiasuhde.3

1 Ks. Myrsky Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppia? s. 50–53.

2 Ajattelun järjestyksen kannalta ensisijaisia asioita saattavat olla analogian, pragmaattisen implikaation ja säännön
tekniikan (jos p, niin q) kaltaiset asiat; astetta materiaalisemmin ilmaisten ne episodisen ja semanttisen muistin
varaiset seikat, jotka olemme kokeneet merkittäviksi tai jotka ovat juurtuneet tottumuksina kielenkäyttömme
maaperään. Ontologisesti ensisijaista käsitystä koskeva probleema saattaa olla itsessään ristiriitainen kysymys
eettisessä nonkognitivismissa. Transsendentaali idealismi omaksuttaessa tällainen tekijä saattaa olla Kelsenin
perusnormi (Grundnorm).

3 Mainittu olettama on tässä kirjoituksessa siirrettävä tarkastelun ulkopuolelle: kyse on keskeisestä mielenkiinnon
orientaatiota ohjaavasta tekijästä, kun haluaisimme päästä perille ”harkinnasta” (”discreation”) kielenilmiönä. Nyt
meillä ei ole ylellisyyttä esiymmärtää oikeustieteen tarkoittamaa normia propositioksi, joka ilmaisee
lopputuloksen, sillä olemme tällöin systemaattisesti sivuuttaneet harkinnan tarkastelun kohteena. Harkinnasta
lausutaan aina joko liian vähän tai liian myöhään (ks. Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 216). On selvää,
että harkintakielenkuvan kehittely edellyttää teorianmuodostusta, joka sivuaa – luultavasti väistämättä – useita
tulkintatieteisiin kuulumattomia tieteenaloja. On oleellista, että ymmärrämme kielenkuvan esittämistehtävän
käänteisenä positivismille (ks. tästä Johdantojakso sekä pääjakso ”Lopuksi”). Koska väitteeseen verrattuna
moraalisäännössä on enemmän vapautta (sen ei tarvitse sopia faktoihin semanttisesti), – ks. esim. Maris Milking
the  Meter  s.  90  –  jonkin  on rajoitettava kielellisesti sen pätevyysongelman ratkaisemisessa avustavia kulkuja.
Alkeiskielen muoto on eräs ”rajoitin”, mutta sama pätee myös yleiseen kielentutkimkseen ja semiotiikkaan.
Vastausta tulisi ehkä yleisesti hakea suunnasta, missä olemme kiinnostuneita laaja-alaisesti kielentutkimuksesta ja
semiotiikasta konstruoidaksemme pätevyysmuotoja eli justifioivassa kielenaktiviteetissa vaikuttavia artefakteja,
jotka voidaan liittää – ennen kaikkea – rationaaliseen ajatteluun. Pätevyysmuotojen lingvististen momenttien
annettaisiin vaikuttaa sen ongelman ratkaisuun, tulisiko jotakin ”N” pitää pätevänä moraalisääntönä vai ei. Kyse
ei ole johtopäätelmien vetämisestä (ks. jo Kantin huomautusta ”vulgääristä moraalista”, missä faktoista tehdään
moraalisia päätelmiä, Emmet Rules, Roles and Relations s. 46; tämä ei ole ainoastaan ”virhe”, vaan myös osa
arvostelevan kielenidentiteetin ongelmaa). Ei-derivatiivisten eli tulkinnallisten kielimuotojen kehittely on
erotettava loogisesta päättelystä.
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On epävarmaa sinänsä, tulisiko ensimmmäisen asteen relaatiota pitää laadultaan normatiivisena

suhteena. Kyseessä saattaa olla – ainakin tulkintasuunnassa normatiivisesta momentista

lingvistiseen päin – vain lingvistinen relaatio, joka merkitsee, että ap-lähdeopin mukaiset

kategoriat ovat relatiivisia siihen selvyysasteeseen, jonka olemme saavuttaneet

kielenkäyttötasolla lingvistisen statuksen alle sijoitetusta elementistä. Esimerkiksi preskriptio

ei ole milloinkaan täysin kirkas asia, vaan jättää käyttäytymisohjauksesta väistämättä jotakin

sanomatta. Sama pätee seitsemään muuhun momenttiin. Relaation suunta rajoittaa ainakin

tuomarin ei-sääntökäsitepohjaista harkintavaltaa oikeuslähteitä sovellettaessa: mitä enemmän

tulkinnallisia täydentäviä toimia lingvistiseen momenttiin joudutaan tekemään, sitä alhaisempi

on normatiivisen momentin ohjausvoima. Päinvastaisen etenemissunnan mielessä –

lingvistisestä momentista normatiiviseen päin – ankkurirelaatio esittää kielen potentiaaliin

kuuluvia asioita ja voi näin periaatteellisesti esiintyä argumentaation kohteena. Nyt lingvististen

momenttien alaiset kielenasiat ovat kädessämme moitteettomiksi oletettuina ja tähyilemme

normatiivisten momenttien suuntaan. Esimerkiksi oikeustieteelliseen esitykseen liitettyä

hermeneuttista esimerkkiä (esim. kertomusta) voidaan perustella muutoin abstraktin esityksen

havainnollistajana, lain käskyt muistuttavat meitä velvollisuuksistamme jne. Ankkurirelaation

tarkastelussa kaksi asiaa nousevat nyt ylitse muiden. Ensinnä on keskeistä kysyä, mikä on

lingvistisenä momenttina esiintyvän käsityksen oma alkuperä,  kun  harkitsemme  sen

sijoittumista suhteessa normatiiviseen momenttiin. Deweyn vihjeen1 mukaisella tavalla emme

ainoastaan ”luokittele” kielellisiä ilmauksiamme, vaan myös täytämme muotomme

materiaalisella kielenkäytöllä – so. annamme käskyjä, esimerkkejä, määritelmiä jne. – itse

luokittelun manifestoidaksemme. Esimerkiksi Dworkinin näkemys, joka ei myönnä

moraalinäkökohdista tyystin irrotetulle lakikäsitykselle mieltä,2 voi selittyä pitkälti siten, että

kiinnitämme huomiota kielenvaiheisiin, jotka lingvistisestä välttämättömyydestä edeltävät

oikeutta asianmukaisen ”pedigreen” mukaisessa ilmiasussaan. Toiseksi olettama lingvistisen

momentin alaisuudessa esitettyjen käsitysten moitteettomuudesta on aina pettävä.

Määritelmämme, esimerkkimme jne. ovat aina parantamisenvaraisia. Kuten Rylen filosofia

opettaa, kielellistä käsitystä ei ole milloinkaan esitetty täysin moitteettomalla tavalla, sillä

1 Ks. Dewey Imagination and Expression s. 193, 196.

2 Ks. kriittisen näkökulman keskeisyydestä esim. Dworkin Taking Rights Seriously s. 49–60 (ks. esim. Marshall
Theorizing About the Judicial Role s. 81–82; ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96; Burton
Ronald Dworkin and Legal Positivism s. 112–114).
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meillä ei voi olla tiedollista näkymää siihen, milloin olisimme saavuttaneet moitteettoman

suorituksen edellyttämän kyvykkyyden.1

Yleisesti ottaen oikeuslähdeoppi normatiivisen tieteen tutkimuskohteena ennen muuta

vapauttaa tarkastelua eräiden kritiikinaiheiden painolastista: koska ”lähde” on jo kielellinen

kohde, ei siltä voida ristiriitaan ajautumatta edellyttää puhtaan normatiivisuuden vaatimusten

täyttämistä. Kiinnostuksen kohdistuminen tapahtuu lingvistisen normativiteetin sfäärissä. 2

Oikeuslähdeoppi ei selitä normatiivista merkitystä, vaan ainoastaan tarjoaa alustan merkityksen

muodostumiselle. Oikeuslähde ei ole myöskään positiivisen tieteen tutkimuskohde. Yllä on

myös huomattava, että ”representatiiviset yleiskuvaukset” on tässä luettu lähteiden piiriin

malleihin omaksuttuun terminologiaan usein sisäänrakentuneen strategisen – ja näin jo

sisällöllisen – ohjausvaikutuksen vuoksi. Mallit ovat esityksessä käytettyjen relaatioiden vuoksi

ainakin lingvistisesti normatiivisia;3 ne eivät siis ole Nerhotin tarkoittamalla tavalla ”vain

heuristisia”.4 Tämä ei merkitse sitä, että olisimme vapautuneet tarkastelemasta, mitä muita

aineellis-kielellisiä tekijöitä käytämme hyväksemme, kun käytämme mallia. 5 Kielellinen

1 Ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 222 (ks. myös miten-tiedosta, Ryle The Concept of Mind s. 56,
miten kielellinen kyvykkyys ei ole yksi kapasiteetti, ja sama s. 59).

2 Erottamisesta periaatteellisesti, Kelsen Science and Politics s. 355 (ks. myös, Tuori Oikeustieteen ajattomuus s.
399).

3 Relaatioiden yhteydestä “systeemin” käsitteeseen, Moreso – Navarro The Reception of Norms, and Open Legal
Systems s. 275–276. Relaatiot yhdistettiin tutkielman johdannossa etenkin tulkintatieteelle oleelliseen miten-kielen
ongelmaan.

4 Ks. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 196.

5 Ks. esim. Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 848, missä hän varoittaa muitta
mutkitta olettamasta, että teoria voisi ohjata oikeudellista käytäntöä. Toisaalta jo lähdeaineiston kielellinen
värirunsaus, sen lähemmästä sisällöstä puhumattakaan, on johtanut siihen, että lähteiden tulkinta on
käytännöllisesti välttämätöntä. Epävarsinaisten lähteiden (mm. periaatteet, perusoikeudet) tapauksessa lainsäätäjä
ei ole tarkoittanut mitään, kun lähde tuodaan konkreettisen oikeusongelman yhteyteen (ks. esim. Bayles Morality
and the Constitution s. 73–74; ks. myös kontradiktiohuomautusta, Taylor The ´Justification´ of Memories and the
Analogy of Vision s. 203). Vaikka lainsäätäjällä olisikin ollut säätämisaikaisia ajatuksia asiasta, on hyvin
problemaattista tiedustella asiasta lainsäätäjän organisaatioon kuuluvilta henkilöiltä itseltään (ks. Honoré About
Law s. 88–89; ks. myös, Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 77), vaikka tämä olisi – mitä ilmeisimmin
– loogisin tapa hankkia tietoa. Rationaalinen argumentaatio ja auktoriteetti- ja konventiopohjainen lähdeaineisto
ovat eräällä tapaa kehässä, kun etsimme lain mukaista tulkintaa mahdollisten semanttisten tulkintojen kirjosta (ks.
Aarnio On Rational Acceptability s. 74). Auktoritatiivisen lähteen on läpäistävä ainakin oleellisimmat rationaaliset
huomautukset; toisaalta viimeksi mainitussa käytettyjen premissien on saatava tukea auktoritatiivista lähteistä.
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avoimuus tai ”kieli” itsessään ei ole systeemi,1 mikä erottavana tekijä ikään kuin ”upottaa”

representatiiviset yleiskuvaukset itseään laajemman kielipelin idean peittoon. Meidän on

voitava kertoa, mihin representatiivista yleiskuvausta voidaan käyttää ja mihin ei, mikä on juuri

vaatimus annetun kuvauksen kielipelillistämiseksi.2 On oleellista, että mallin käyttöyhteyteen

lisättyjen (materiaalisten) tekijöiden tulisi olla peräisin positiivisesta oikeudesta eli sijoittua

muiden lähdemuotojen alaan – tai sitten oltava analogisia lähteille, jotka oikeuspositivismia

koskeva teoria hyväksyy. Jos pitää paikkansa, että myös eksemplaarien käyttö lähteenä on

analogista, voidaan jakaa Ladeurin esittämä huoli: analogian käytön vähyys oikeusyhteisössä

on oire puutteellisesta systeemin ja soveltamistoiminnan integraatiosta.3

Lähdeopin relatiivisuuden luonnehdinnassa ankkurirelaatiota tulisi pitää ensimmäisen asteen

relaationa, jolle pyritään tuottamaan mahdollisimman tiiviisti hallittu rooli tulkintatoiminnassa.

Nähdäkseni melko houkuttelevaa on käsittää asia siten, että kysyessämme kysymykset ”Miksi

meidän pitäisi pitää NN normatiivisesti statuksellisena tavalla X?” ja ”Miksi pitäisi pitää MM

lingvistis-statuksellisena tavalla Y?”, vastaamme jo sellaisella tavalla, että se asettuu

jatkokoettelujen eli annetun vastauksen korkeampiasteisen pysyvyyden testaamisen objektiksi.

Emme voi saavuttaa kielensovellukseen kielen soveltamisesta riippumatonta näkökulmaa.

Voitaneen kuitenkin sanoa, että jo käsitteellinen tietoisuus nyt puheena olevasta vastauksesta

tai esivastauksesta merkitsee karkeasti ottaen lakimiesprofessiolle tyypillisen ideologian piiriin

astumista. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että olemme suhteellisesti ottaen samamielisiä siitä,

mitä pidämme lakina (suppeassa mielessä) ja mitä esimerkiksi preskriptiona. Nyt esiin piirtyvä

”tuomarinideologia” on harkintateoreettinen kokoava käsite, jota emme juuri milloinkaan

riitauta; se, että ymmärrykseemme sisältyy tällainen tekijä, on sisäänrakentunut perheyhtäläinen

piirre – kenties kaikenlaisissa – paradigmaattisissa eli assosiatiivisissa käsityksissä. 4 Kyseessä

ei siis ole käsite, jota analogisesti Villan tarkoittamalla tavalla välttelisimme siksi, että se on

1 Ks. Furberg Saying and Meaning s. 40, ks. myös sama s. 33, 73.

2 Ks. Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta nr. 618. – Gricen filosofian mukaista olisi sanoa: mitään
”systeemiä” (mallia) ei ole vielä edes esitetty ennen kuin se on kielipelillistetty. Grice ei käytä tätä sanaa, mutta
oikeastaan tarkoittaa samaa asiaa puhuessaan disipliinin esittämisestä semanttisen rutiinin kontrolloitavuuden
ehtona (ks. Grice The Conception of Value s. 107).

3 Ks. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 35–36.

4 Ks. esim. Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 840–842.
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teoreettisen järkemme mukainen validi tulosilmaisu.1 Paremminkin kyseessä on jonkinasteinen

esiymmärrys asiasta, jonka olemme jo sisäistäneet; käsitteellisesti tiedostetumpi versio

oikeuslähdeopista on puolestaan jo vastaus normatiiviseen kysymykseen (Miksi pitäisi uskoa

lähdeopista N?), jonka potentiaalinen argumentaatiokelpoisuus on laajempaa laatua. Oletan

seuraavassa, että ankkurirelaation konstituentit ja niiden statuskysymykseen vastattaessa

käytetyt lähikontekstin kielenasiat muodostavat tuomarinideologian tai – tulkitsijan ollessa muu

henkilö – yleisen lakimiesprofession noudattaman tulkintaideologian ytimen. Jotta voisimme

olla jonkin professionaalisen toiminnan piirissä, meillä on oltava jo-luonnosteltuna jokin

avaintekijä, joka sopii lukkoon kyseisen kielenalueen ovella. Tässä mielessä ensimmäisen

asteen relatiivisuuteen sisäänrakentuvat kenties ideat analogiarelaatiosta ja lingvistisestä eli

kielellisestä relaatiosta. Ensin mainitulla tarkoitan ankkurirelaation tematisoinnin mukaista

teknistä nimitystä ja sitä analogista tekijää käsitteellisessä tietoisuudessamme, mikä saa meidät

luonnehtimaan asian näin. Analogian olettaminen tälle tasolle ilmentää metafyysistä idealismia.

Lingvistinen relaatio viittaa ankkurirelaatiossa siihen, millä kielellisillä perusteilla pidämme

konstituenttia preskriptiona, deskriptiona, esimerkkinä (jne.) siinä kieliyhteisössä, jossa

elämme.2 Tämä relaatio ilmentää lähdeopin relatiivisuuden sadekelikelpoisuutta vain määrätyn

oikeus- ja kielikulttuurin sisäpuolella. Käsitystapojen välillä on molemminpuolinen

edellytyssuhde. Kielellinen relaatio (alla: oikea puoli) on edellytys sille, että analogiarelaatiolla

voi olla käsitteellinen olemassaolo; analogiarelaatio (vasen puoli) on merkityksen välittävänä

relaationa lingvistisen relaation funktio. Tuomarinideologian ”entry-level” presentaatio

avautuisi eteemme nyt analogian ja semanttisen säännön kombinaationa. Jos analogia on mm.

1 Ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 166 (ks. erottelusta teoreettiseen ja
praktiseen järkeen esim. Stenius Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 45–58).

2 Tarkoitan lingvistisellä relaatiolla samaa kuin semanttinen tai grammaattinen sääntö. Grammaattisten sääntöjen
tehtävä on kaksinainen – ja kummassakin ”itse” säännöt astuvat ikään kuin syrjään tärkeämpänä pidetyn asian
tieltä (kielentaito, totuus). Yhtäältä kyseessä on kielen käytön ongelma kielentaitona siten, että kyseinen asia on
(karkeasti, näin pitänee aina sanoa) ”kuvattuna” kyseisissä säännöissä. Toisaalta käsillä on tiedollinen ongelma
siitä, onko kielioppi kuvattu grammaattisissa säännöissä totuudenmukaisesti (ks. Harman Language, Thought and
Communication s. 274). Molemmat luonnehdinnat ovat myös ongelmallisia. Kielenkäyttö on elastinen ja eletyssä
elämässä jatkuvasti muuntuva asia, jota koskien ei ole selvää sääntökriteeriä, joka ratkaisisi, onko kieltä käytetty
taitavasti vai taitamattomasti. Kielioppi oikeastaan kuvaa tästä arvostelmasta riippumatta kieltä, mikä merkitsee jo
jonkinlaista tiedonintressieroa humanistisiin tieteenaloihin, jotka tavoittelevat taitavaa kielenkäyttöä. Toisaalta
grammaattisten sääntöjen adekvaattisuus totuusehtosemantiikalle edellyttänee, että referenssiperusta, josta
”kielenkäyttö näkyy”, jäädytetään ensin staattiseksi asiaksi. Grammaattisen säännön paikkansa pitävyydestä
totuutena tai epätotuutena ei voitane muutoin lausua.
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Ba kowskin korostamalla tavalla tulkintatieteessä kvalitatiivista,1 ei lähteen normatiivista

statusta milloinkaan tunnisteta yksinomaan havaintoteitse (tästä syystä termi ”identifikaatio”

saattaa olla harhaanjohtava). Kuvion pitäisi kattaa näin periaatteessa kaikki se, mikä on tarpeen

prima facie perustellun analogia-arvostelman tekemiseksi, mikä on asia, joka on eräs

keskeisimmistä teoreettisen tulkintatieteen ongelmista. Ymmärrän myös semanttisen säännön

(lingvistisen relaation) kompleksiseksi ja laaja-alaiseksi asiaksi. Se, että miellämme

kielenkohteen kuvaukseksi, määräykseksi, määritelmäksi jne. on riippuvaista monista

kielellisistä tekijöistä (käsitteistä, kognitiivisista kyvyistä, kieliopista, sovelletusta

semioottisesta teoriasta eli merkkiteoriasta jne.).2 Jos sanomme näin, tulee ilmeiseksi, että ei voi

olla vain yhtä oikeaa käsitystä, mitä tulkintaideologian ytimen pitäisi lähemmin ilmaisten

sisältää,3 vaikka yrittäisimmekin suitsia sen esinäkymän verkkaiseen askellusvauhtiin.

1 Ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 206–207 (ks. myös esim. Zaccaria Analogy as
Legal Reasoning s. 68, joka korostaa sitä, että aksiologiaa ei voida jäännöksettä poistaa analogiasta; so. analogia
ei ole looginen – eikä toisaalta myöskään arbitraarinen – muoto).

2 Ks. ex analogia, Meyers Sellars´ Rejection of Foundationalism s. 67.

3 Se, että ”X” voisi esittää tuomarinideologian relatiivisessa tarkastelussa, on oikeastaan ei-relatiivinen käsitys ja
näin virhe käsittelyperiaatteiden soveltamisessa. Tulkitsijanideologia laajenee ”X:n” ulkopuolelle heti, kun
haluamme lähteen esille ei-kataloginomaisesti esitettynä. Asian voi havaita esimerkiksi varallisuusoikeudellisten
ongelmien kohdalla. Onko esimerkiksi laajasti soveltamiskelpoinen Hohfeldin käsitejärjestelmä tekijä ”Y”, joka
sijoittuu tuomarinideologian ulkopuolelle? Ei varmastikaan, sillä jos tämä osa ajatteluamme ei kuuluisi
tulkitsijanideologiaan tarkoitettujen oikeusongelmien piirissä, herää kysymys, mitä siihen sitten lukisimme.
Vastaavasti joissakin toisissa yhteyksissä perustelujen esittämisen tyyli eli tietynlainen kielellinen käytäntö voi olla
osa tulkitsijanideologiaa siten, että emme ilman sen omaksumista välttämättä tule ymmärretyksi tai emme
ymmärretyksi ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla (ks. Koskenniemi Tyyli metodina s. 183, 184–186).
Perinteisesti ajattelemme, että ainakin moraali ja poliittinen mielipide sijoittuvat ”non-legal factors” kategoriaan –
ks. esim. MacCormick H.L.A. Hart s. 26 – ja näin professionaalisen tulkitsijanideologian ulkopuolelle per
definition. Nähdäkseni nyt meillä on esillä jo kaksi eri käsitystä:

1) Moraali ja poliittinen mielipide suljetaan oikeuden ulkopuolelle konventionaalisilla perusteilla, joille
voidaan esittää jokin argumentti (esim. auktoriteetti vaihtunut): konventionaaliset perusteet voivat olla
edelleen joko faktisia (tosiasialliset eroavuudet) – tämä tie vie kohtaan 2 – tai kriittisiä eli pragmaattis-
justifikatorisia (argumentti uskomukselle, joka ilmaisee konvention);

2) Moraali ja poliittinen mielipide suljetaan oikeuden ulkopuolelle tiedonintressiin liittyvillä syillä: käsitteet
viittaavat tosiasiallisiin muutoksiin ”x” arvostelemisessa riippuen siitä, minkä sisällön moraali tai
poliittinen mielipide (”y”) saavat

Yllä kohdan 1 kriittinen tulkinta on Dworkinin ”integrity of law” käsityksen suuntainen: poliittiset sisällöt ja
moraali voivat olla sisäänrakentuneina institutionaalisiin vaatimuksiin nostamalla instituutiota moraalisesti (ks.
Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 97). Ja jälleen kysymme, mitkä arvot politiikan ja moraalin
potentiaalisesta sfääristä kuuluvat lain manifestaatioon aktuaalisesti eli siinä soveltamistilanteessa, joka meillä on
käsillä. Vasta tähän kysymykseen vastaaminen on olennaista.
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Periaatteellisesti jo esitettävissä olevat eli mahdolliset kriittiset ajatukset ”entry level”

tulkitsijanideologiaa kohtaan johtanevat siihen,1 että kaikkia ehdotettuja käsityksiä kuuluisi

pitää ainoastaan ”rakennusalustoina” konventionaaliselle kysymykselle tulkitsijanideologiasta.

Emme ole vielä vastauksen äärellä.

Oikeuslähdeopin relatiivisuuden tarkastelussa tulee esille eräs lain ominaisuus, jonka useat

meistä – ja kuulun myös itse kyseiseen joukkoon – kokevat ristiriitaiseksi asiaa koskevien

intuitiivisten ajatustemme kanssa. Tarkoitan keskeisiä oikeusperiaatteiden ilmaisuja sekä perus-

ja ihmisoikeuksien ilmaisuja, joista on lähdeopin yhteydessä puhuttu ainakin termein

”ylivahvasti velvoittava” oikeuslähde sekä ”supernormisto”.2 Tämänkaltaisten ensiaskelten

intuitiivisesta miellyttävyydestä huolimatta voidaan väittää, että ensimmäisen asteen

relatiivisuuden mielessä kyseisiä kategorioita ei ole laisinkaan. Meillä ei ole kielellistä sääntöä,

jonka seuraamisen tulos etuliite ”super-” tai attribuutti ”ylivahva” olisivat. Emme myöskään

tunne analogian erityistapausta, jolla olisi tämä seuraus. Mahdollisuus selittää tällainen

kategoria systeemiin näyttää riippuvan siitä, voimmeko esittää jonkin – kohta puheeksi tulevan

1 Yksin analogiaan ja semanttiseen relaatioon (näiden kombinaatioon) nojaava käsitys muistuttaa ehkä sittenkin
liikaa arkiymmärryksemme mukaista käsitystä oikeuslähteestä ja saa osakseen tästä syystä hyljeksintää tieteellisen
(kehittyneemmän) ymmärrystavan esityksenä (ks. yleisesti, Waismann The Principles of Linguistic Philosophy s.
333). ”Common sense” -tyypin ymmärrystapa on silti sisäänrakennettuna viimeksi mainittuun ja saanut kannatusta
niin oikeustieteessä (ks. esim. Myrsky Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppia? s. 50–53) kuin filosofiassakin (ks. esim.
Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 156).

2 Ks. ainakin, Karhu Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi s. 29–31 (ks. Nuotio
Oikeuslähteen, ´supernormistot´ ja ratkaisujen perustelu s. 128–136). En ole varma, olenko eri linjoilla Nuotion
kanssa tässä yhteydessä, sillä hän esittää, että lainsäätäjä voisi antaa säännöksiä tulkintatoiminnasta (ks. Nuotio
mts. s. 130). Jokainen tällainen säännös olisi lainsäännös, joka ennakko-olettaa tulkintatoiminnan. Ns.
tulkintasäännöt – tai Nuotion termein standardiajattelutavat – eivät ole varsinaisessa mielessä tulkintateorian
terminologista aineistoa: tällaista säännöstähän sovelletaan tapauksessa syllogismin eli derivatiivisen kielenkäytön
avulla. Kun mekanismina on ratkaistavan tapauksen sijoittaminen tulkintasäännön alaan, mikä kertoo ratkaisun
soveltuessaan, tyypillisesti oletamme tulkinnan. Erimielisyys koskee ehkä ”ratkaisu- ja tulkintatoiminnan”
käsitteiden alaa, missä miellän jälkimmäisen hyvin laajasti ja ns. tulkintasäännöt eli maksiimit ratkaisutoimintaan
kuuluviksi säännöiksi eli ”ratkaisusäännöiksi” (ks. ajatuksia esim. Wikström Kuka tarvitsee oikeuslähdeoppia? s.
284; Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 62; ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive
Mode of Legal Reasoning s. 77–78; ks. perustuslain tulkinnasta, Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 862; ks. Bayles
Morality and the Constitution s. 73–74).

Edellytetty analogia Semanttiset säännöt
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– toisen asteen relatiivisen tekijän, jolla olisi sanottu vaikutus. Jos jokin ideologia

(”perusoikeusideologia”, tms.) voi saada aikaan sanotun muutoksen ensimmäisen asteen

relatiivisten tekijöiden tulkintaan, sitä kuuluisi pitää erityisen keskeisenä oikeustieteen osa-

alueena. Koska tämänlaatuista toisen asteen tekijää koskevalla kehitelmällä ei ole ylellisyyttä

ennakko-olettaa ”sitovuuden” käsitettä tunnetuksi, – emme voi kontrolloidusti vaikuttaa

sellaiseen abstraktioon, jota ei ole esitettynä – puheena oleva probleema voidaan ymmärtää

tulkintatieteen päätiedonintressiä koskevan tulkintaongelman erityistapaukseksi. Tässä on

aiheellista korostaa vain sitä, että mitään helppoa ratkaisua ei ole näköpiirissämme. Kun

lainsäädäntöteitse korotamme jonkin lain muiden yläpuolelle, toteutamme tämän toimen

nimenomaan primaarilähteen avulla. Laki ei voi ”foundationalisoida” ylisitovuuden kategoriaa,1

koska jokainen lainsäännös, jonka antaminen kuuluu käsitteelliseen mahdollisuuteemme,

ennakko-olettaa sitovuuskäsitteen.2 Laki ei voi mestaroida omista ennakko-olettamistaan.

Vaikuttaa hankalalta ajatella myöskään sellaista rossilaisessa mielessä realistista näkymää

tuomioistuintoimintaan, missä toiminnan analyysi johtaisi havaintoon tuomareiden

ensisijaisesta tukeutumisesta juuri perus- ja ihmisoikeuksiin ja oikeusperiaatteisiin.3

1 En ota tässä luvussa kantaa siihen, voiko olla jokin sellainen moraaliteoreettinen tai luonnonoikeudellinen ”Y”,
– jäljempänä tarkoitettu toisen asteen relatiivisuuuden näkökohta – jonka perspektiivi kykenee tuottamaan
ylisitovuuden. Tätä mahdollisuutta ei ole poissuljettu lakia koskevan puheen keinoin. Muutoin nyt puheena olevat
ongelmat muodostavat vyyhdin, joka sijoittuu aivan kärkipäähän tieteenalan vaikeusasteessa. Otan esille eräitä
karkeita ajatuksia. Ensinnä intuitiomme saattaa yllä viedä meitä harhaan sen ripauksen verran, missä liitämme
perus- ja ihmisoikeuksiin implisiittistä foundationalismia puhuessamme niistä – tai mieltäessämme ne, mitä verbiä
useat kirjoittajat käyttävät – ajattelua perustaviksi tekijöiksi. Aivan selkeästi kuitenkin on niin, että mainitut
oikeudet eivät sijoitu siten, että niitä edeltäviä oikeuttavia tai informatiivisia perustoja – epistemologisista
presuppositioista (ks. Meyers Sellars´ Rejection of Foundationalism s. 64) puhumattakaan – ei oletettaisi. Intuitio
vie meitä harhaan ja taustalla saattaa olla halu tavoitella ”oikeaa ja jaloa” (ks. Aristoteles IX s. 106), so.
tämänlaatuista, oikeuden perustaa. Perus- ja ihmisoikeudet eivät ainoastaan sijoitu antifoundationalismiin, vaan
vieläpä esittävät tämän genren haastavimman maalitaulun sille, joka haluaa koetella intellektuaalisia kykyjään
tulkintateoreetikkona. Toiseksi emme voi sanoa niinkään, että perus- ja ihmisoikeudet olisivat ilmauksia
universaaleista edellytyksistä laeille ja säännöille. Ne siis jäisivät itsessään käsittelemättä, koska – per definition –
mikään laki tai sääntö ei voi käsitellä omaa ennakkoehtoaan. On ilmeistä, että voimme puhua sekä laeista että
säännöistä perus- ja ihmisoikeuksista piittaamatta, ja se, että näin on, tulisi käsittää systeeminrakentamisen
ongelmaksi. Kolmanneksi voisi olla mahdollista, että puheena olevat ilmaisut tulisi sijoittaa fenomenologian alaan
tietyntyyppisen essentialismin kielellisenä manifestaationa. Nyt ongelmaksi tulee filosofisten todisteiden puute (ks.
Maris Milking the Meter s. 103) tai/ja Mooren avoimen kysymyksen argumentti perus- ja ihmisoikeuksien tultua
esiymmärretyiksi uskomuksina, jotka oletamme riitauttamiskelpoisiksi.

2 Ks. Tuori Foucault´n oikeus s. 178–179, 214–215, joka mm. korostaa oikeusperiaatteista puuttuvan lähteille
ominaisen diskursiivisen pinnan.

3 Rossin teoria on saanut osakseen kritiikkiä juuri siitä, että realistisena teoriana se ei tee sitä mitä sen pitäisi tehdä:
tuomioistuintoiminnasta esitetyt arvostelmat ovat epätieteellisiä (sana ”tiede” nyt siis positiivisen tieteen
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Tämänlaatuinen väite olisi enemmän tai vähemmän spekulatiivinen. On myös muistettava, että

kompleksinen kielellinen toiminta, mistä vain suhteellisen pieni osa on näkyvissä, ei ole

mielekkäästi eristettävissä sosiologisen tutkimuksen kohteeksi.1

Jossakin määrin toinen asia on, miten korostuneen tulkintavaikutuksen oikeusperiaatteet ja

perus- ja ihmisoikeudet saavat. Tulkintavaikutusta koskevan puheen ei tarvitse sitoutua

lähdeopilliseen ajatukseen ”ylisitovuudesta”; en myöskään miellä kyseistä käsitettä realistiseksi

termiksi, vaan ei-selittävien ja ei-analyyttisten käsitteiden ryhmään. Ensimmäisen asteen

relatiivisuus ohjaa kyseistä työtä sen pienen askelen verran, missä saatamme havaita, että perus-

ja ihmisoikeudet sekä oikeusperiaatteet ovat käsitteelliseltä statukseltaan eräänlaisia

vertikaalisia koonnoskäsitteitä:2 tarvitsemme useanlaisia ajattelullisia ja kielellisiä välineitä – ja

usealla intellektuaalisella tasolla esiintyviä välineitä – saavuttaaksemme edes välttävästi

tyydyttävän esinäkymän siitä, mitä tarkoitamme periaatteella tai arvostusilmaisulla

informaatiolähteenä.3 ”Lähde” implikoi tulkintakelpoisuuden. Jos oikeusperiaatteiden ja perus-

ja ihmisoikeuksien lähdestatus esiymmärretään näin, tulee entistä ilmeisemmäksi, että asian

jatkokäsittely kuuluu pitkälle edistyneeseen tulkintateoriaan. Ymmärtäessämme perustuslain

”sitovammaksi” lähteeksi kuin lain, oletamme sekä lain että perustuslain merkityksen

laintulkintatilanteessa tunnetuksi; viimeksi mainitun olettaman lunastaminen taas edellyttää

useita täydentäviä kielellisiä vaiheita, jotka eivät itsessään ole sen paremmin perustuslaillisen

kielenilmaisun kuin lain ilmaisun tasolla. Myös perusoikeuksien esiintyminen lähteenä

edellyttää kielellistä käsittelyä, missä vierailemme myös subjektivismin sfäärissä. Koska

merkityksessä), koska ne eivät täytä ehtoa todellisuuden kuvaamisesta objektiivisin käsittein (ks. esim. Jørgensen
Lawyers and Hermeneutics s. 187).

1 Ks. esim. Bayles Hart´s Legal Philosophy s. 19.

2 Ks. tästä (”koonnoskäsite”) ”Asiasanat” tutkielman lopussa.

3 Oikeusperiaate esiintyy ainakin primaari-preskriptiivisenä, -deklaratiivisena ja -hermeettisenä eksemplaarina
yhdessä ja samassa tulkintatoiminnassa. Olen eri linjoilla niiden kanssa, jotka ajattelevat, että oikeusperiaatteen
kielellinen muotoilu ei ole oikeustieteessä oleellinen kysymys (ks. esim. Radin Statutory Interpretation s. 866–867;
vrt. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 98, miten Dworkin on mieltänyt periaatteen itsessään
tarkkailun kohteeksi, vain säännöistä eroavalla tavalla; ks. Tuori Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa
oikeuskulttuurissa s. 1049, joka korostaa myös tuomareiden roolia asiassa). Semantiikkaan rajoituttaessa kyseessä
on oleellisin asia, sillä menestyksemme ongelman purkamisessa ja uudelleenkokoamisessa määrittelee, onko
meillä ensinkään hyviä syitä pitää oikeusperiaatteita intersubjektiviteetin piirin käsityksinä.
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kyseinen ennakkoehto koskee yleisesti kaikkea kieleen kohdistuvaa tulkintaa,1 voimme ehkä

vain mielivaltaisin perustein vetää rajan, milloin jokin abstrakti ja mainittu ”käsitys” luetaan

tieteenalalla lähteeksi ja milloin ei-lähdeluontoiseksi. Tämä kategorisoiva kysymys ei kenties

ole laisinkaan keskeinen. Kun tulkintateoria pitää ongelmanaan sitä, millainen

tulkintavaikutuksen pitäisi olla, ”lähde” on ontologinen edellytys tämän kysymyksen

esiintymiselle. Ilman lähteitä tulkintateoreettisella kysymyksellä ei olisi käsitteellistä

olemassaoloa; ilman tulkintateoriaa (skeemaa) lähteillä ei voisi olla normatiivista funktiota.

Myös perustuslakia täydentävä samantasoinen institutionaalinen aineisto voi vaikuttaa siten,

että perustuslain abstraktien arvoilmaisujen pitäminen lähteenä tulee mielekkääksi,2 mutta ei

tällöinkään ilman tulkintateorian käyttöä.

Kuten jo edellä on vihjattu, tulkitsijan näkökulman luonnehdinta ei suinkaan pääty näin

esikäsitettyyn tulkitsijanideologiaan, so. sen ”ytimeen”. Oikeuslähdeopin relatiivisuuden on

kuvattava myös sitä, millaisena ne kriittiset huomautukset, missä tulkintakielenkuvaa on

syytetty mm. epädialektisuudesta, juridiseen rooliin kantaaottamattomuudesta,

manipulatiivisuudesta, intuitionistisuudesta ja epädemokraattisuudesta, näkevät ja ennakko-

olettavat huomautustensa kohteen. Tarkoitan näin avautuvalla ongelmalla lähdeopin toisen

asteen relatiivisuutta. On korostettava sitä, että ensimmäisen asteen relatiivisuus voi olla

1 Ks. esim. Aarnio On Rational Acceptability s. 73–74.

2 Perustuslain 106 §:n lausuma (”…lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain
kanssa…”) pitänee käsittää juuri siten, että ilmaisu ”perustuslain kanssa” tarkoittaa esiintymistä täydentävän
institutionaalisen aineiston mukaisena paradigmaattisena tapauksena, jota vertaamme tuomioistuimessa
tarkasteltavaan tapaukseen eli lainsoveltamistilanteeseen. Käsillä on ilmeinen tulkintateoriayhteys analogian ja
differenssitekijöiden huomioimisen kautta. Tulkintateoriayhteys muistuttaa mieleemme sen, että emme
ymmärtäneet esimerkiksi ”perusoikeutta” lähteenä kuin yksimuotoisesti,  kun  ymmärsimme  sen  siten  kuin  se
esiintyi täsmentyneessä tulkintayhteydessään (esim. paradigmaattisena tapauksena). Se, millä tavalla abstrakti
arvoilmaisu sitoo meitä, on tulkintatieteellinen kysymys.
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tulkintatieteessä myös epäilyjen kohde.1 Toisin kuin Dworkin eräissä kirjoituksissaan esittää,2

myös äärimmäisen korruptoituneita tai julmia oikeusjärjestelmiä voidaan pitää oikeudellisina

ensimmäisen asteen relatiivisuuden mielessä. Esimerkiksi kansallissosialistisen Saksan

oikeusjärjestyksen kuuluminen oikeuteen on välttämätöntä kyseisen järjestyksen

torjumismahdollisuudelle, mikä – yleisemmin – saattelee käsikynkkään toistensa kanssa

oikeuden käsitteellisen olemassaolon ja kritiikin esittämismahdollisuuden.3 Ensimmäisen

asteen relatiivisuus edellyttää myös sitä, että voimme mielekkäästi epäillä arvostelmallisia eli

ei-tietokelpoisia asioita. Näin erottautuminen positiivisesta tieteestä, missä epäilymahdollisuus

paritetaan tietämiskelpoisuuden (evidenssikelpoisuuden) kanssa,4 alkaa jo tältä tasolta;

edellytyksen lunastaminen on miltei koko oikeusteorian ja -filosofian laajuinen ongelma. Liian

suorasukaiset analogiat epistemologisesti differentoituneen semantiikan toiselle puolelle

1 Ajatellaan Alasen tavoin, että oikeuslähteiksi kelpaisivat myös tieteessä esitetyt – ja kriittistä arviointia kestävät
– ajattelutapamuodot (ks. Alanen Oikeuslähde- ja laintulkintaoppi s. 22). Tämän nojalla esimerkiksi syllogismia
(ns. pragmaattinen tai legaalinen syllogismi, ei siis looginen päätelmä) tulisi pitää lähteenä tai lähdeapuneuvona.
Yllä esitetyssä tematisoinnissa asia sijoittuu sekundaari-representatiivisten yleiskuvausten alaan. Kyseessä on
tieteen esittämä kannanotto, minkä tunnistamme tällaiseksi siksi, että esitys, josta syllogismiin tutustumme tai josta
sen mieleen palautamme, on riittävässä määrin analoginen niille esityksille, joita tavataan pitää oikeuskulttuurissa
tieteellisinä. Syllogismi yleiskuvauksena järjestetään siten kuin olemme tottuneet järjestämään esille semanttisia
sääntöjä seuraamalla derivatiiviset kielelliset esitykset. Nyt on aivan ilmeistä jokaiselle, joka on perehtynyt edes
pintapuolisesti syllogismin soveltuvuutta koskevaan keskusteluun tulkintatieteessä, ettei näin käsitetyn lähteen
ajattelua orientoiva vaikutus voi olla ainoastaan mekaanisen jäljittelyn ja tämänkaltaisen soveltamisen tasoinen
asia. Syllogismi lähteenä vaikuttaa siten, että myös kyseisen ajattelutavan kritiikki ja sen ohjausvaikutus
ajatteluumme, on kielentoiminnollisesti ”lähde” (ks. lähteen kontekstuaalisuudesta, Klami Omavaraisuus ja
oikeuslähdeoppi – kaksi visiota s. 1000, minkä alaan voitaneen sijoittaa myös Karhun tilannekohtainen lähdeajatus,
ks. Karhu Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi s. 25–38, erit. s. 28; Karhun
tilannekohtainen lähdeoppi sijoittuu tietyssä mielessä hermeneutiikan ja praktis-rationaalisen argumentin
muotoilutehtävän välimaastoon: tilanne ensin mainitussa mielessä on eri asia kuin tieteellisen ja teknologisen
tiedon käytön ongelma praktinen argumentti esitettäessä, vaikka nämä(kin) asiat kehittyneessä käsittelyssä hakevat
lopulta tukea toinen toisiltaan). On korostettava, että kriittiset käytännöt (Y) eivät yksinomaan vie oikeuslähdeopin
relatiivisuuden kuvausta toisen asteen relatiivisuuden piiriin, missä ohjaudumme ”oikaisemaan” syllogistista
kielellistä toimintaamme (X) myös ei-derivatiivisten kielimuotojen piiriin. Näin on myös jo silloin, kun
sovellamme syllogismia retrospektiivisesti lähdeperustaan siten, että järjestämme näkyviin tapauksen sääntö- ja
faktapremissit ja johdamme niistä seuraamuksen. Emme nimittäin olisi voineet tehdä tätä ilman valintoja eli
subjektiivisia arvostuksia (Y), mikä merkitsee jo askelmaa toisen asteen relatiivisuuden ei-milloinkaan-päättyvän
kielenkäytöllisyyden maaperälle. Moite laintulkinnan ”subjektiivisuudesta” on ristiriidassa sen kanssa, että mitään
ei-subjektiivista laintulkintaa ei voi olla – tässä jossakin määrin samankaltaisella tavalla kuin lain
”politisoitumishuomautuksen” voidaan sanoa olevan ristiriidassa lain poliittisen alkuperän kanssa (ks. Hunt The
Politics of Law and the Law of Politics s. 52).

2 Ks. Dworkin Seven Critics s. 1240, joka puhuu käsityksestä ”wickedness of the system as a whole”.

3 Ks. ex analogia esim. Hollands The Externality of Relations s. 466.

4 Ks. esim. Hampshire On Referring and Intending s. 13.
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vaikuttavat vievän meidät vain metaforien kieleen. Synteettinen kielenidentiteettimme vie meitä

harhaan, jos asettelemme kielenaskeleet siten, että on jokin oikeustodellisuus (”the realm of

ought”),1 jonka realiteetteja ”ought-oliot” olisivat ja johon kuuluvuudesta tai

kuulumattomuudesta voisimme käydä keskustelua – edes etäisen – analogisesti samalla tavalla

kuin tosiseikkojen totuudesta.2

Toisen asteen relatiivisuutta kuvattaessa tulkitsijanideologian mukainen ensimmäisen asteen

relatiivisuus esittää konstituenttia (X). Ankkurirelaatio ei näin ole enää kaksinapainen relaatio,

vaan tapa, miten ensimmäisen asteen konstituentit jäsentyvät suhteeseen toisen asteen

relatiiviseksi tekijäksi (Y) kelpuutetun konstituentin kanssa. Niiniluoto jäsentää moraalisen

relativismin siten,3 että viimeksi mainittuja voivat olla esimerkiksi ryhmät, ympäristöt,

näkökulmat, sukupuoli, sosiaaliset luokat, sosiaaliset käytännöt (rationaalinen ja toisaalta

1 Olettama on tavattoman yleinen, ks. esim. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of
Legal Reasoning s. 76. – ”Olla voimassa” on semanttinen uudelleentulkinta siitä, että jonkin säännön ”pitää olla”
tai että sen ”pitää perustellusti olla” (tms.), mitkä puolestaan ovat ilmaisuja, joissa esiintyy liittoverbi. On siis jo
kielellisillä perusteilla johdonmukaisempaa olettaa, että ongelmana on tietyntyyppinen aktiviteetti, ei todellisuuden
luonnehdinta kielen avulla siten, että faktojen ja käytetyn semantiikan välillä on sopivuussuhde.

2 Ks. esim. Weinberger Law, Institution and Legal Politics mm. s. 95, 101. Jos olettama pitäisi paikkansa,
oikeustiede olisi tupatentäynnä ns. maailmaselityksiä, jotka kilpailevat (yleensä) symmetrisimmän ja
yksinkertaisimman asiaa koskevan esityksen laadinnassa. Näin ei kuitenkaan ole. Oikeuslähdeoppia koskevaa
keskustelua parhaiten luonnehtii ongelma, ”mistä” oikeus juontaa juurensa, sillä käytännössä ylivoimaisesti suurin
osa diskursseista käsittelee sitä, mitä luetaan oikeuslähteiden piiriin. Tällä kysymyssanalla alkavaa
konventionaalista keskustelua voidaan käydä ilman, että tulkintatieteen tarvitsisi omaksua jokin tietty ontologia:
vastaukset on voitava – ainakin jossakin mielessä – argumentoida. Niitä ei sitä vastoin tarvitse osoittaa tosiksi. Kun
institutionalismi on tukeutunut kehitelmissään mitä-kieleen, se on omassa metodiikassaan epäsuorasti unohtanut
sijoittumattomuutensa objektiivisin käsittein suoritettavan todellisuuden kuvailun alaan (ks. ex analogia Ross-
kriitikistä, Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 187). ”Unohdus” näkyy siinä, mitä institutionalismi ei tee.
Koska arkijurinen ja institutionaalinen mitä-kieli merkitsee alisteisuutta argumentaatiolle, voimme ehkä
pragmatisminkin vallanalueella – ja näin siis ankaran loogisen käsittelyn ulkopuolella, milloin operationaalinen
kieli on tuttu a priori – sanoa, että miten-kieli muodostaa tieteenalan ensisijaisen ongelman (vrt. ex analogia, Ryle
Knowing How and Knowing That s. 224–225). Tarkoitan oikeuttavaa miten-kieltä, en käytännöllistä ohjetta siitä,
miten esimerkiksi tahdonilmaisu annetaan (viimeksi mainitussa mielessä myös instituutio instanssina on miten-
kielinen, sillä voimme antaa sen toiselle henkilölle mallina).

3 Ks. Niiniluoto Mitä vikaa on relativismissa? s. 251–253 (Taylor erottaa toisistaan 1) sosiaalisen ja kulttuurillisen
relativismin (moraaliväitteet relatiivisia näille), 2) emotiivisen/imperatiivisen relativismin, missä moraalielämys ei
ole väitekelpoinen, mutta on relatiivinen mm. tilanteeseen tai tarkoitukseensa nähden, 3) teoreettisen eli loogisen
relativismin, missä moraaliväite on loogisesti relatiivisen järkeilyn tuotos, kuitenkin perälautanaan uskomus
”reasonableness”, jonka justifiointi on mahdollista vain ylemmänasteisesti sekä 4) metodologisen relativismin,
missä moraaliväite on relatiivinen käytettyyn verifioinnin menetelmään, ks. Taylor Four Types of Ethical
Relativism s. 500–516, erit. s. 510).
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kriittinen käytäntö ovat tässä erityisen mielenkiintoisia), sosiaaliset intressit tai (subjektiiviset)

arvot. Asiaa voidaan luonnehtia niin, että lähdeopin relatiivisuus hyväksyy tämänkaltaisia

tarpeita yleismäärittää pragmatismin välttämättä olettama tulkitsijan henkilö tai auktoriteetti.

Menettelytapa lähtökohtaisesti ulko-oikeudellistaa kuvauksen tai pitää sitä toisinaan

ajuridisena, jos meitä vaadittaisiin muodostamaan prima facie kanta siihen, onko esitys Y-

konstituentiksi juridis-dogmaattisesti asianmukainen vai ei (toisin sanoen: olemmeko yhtä

”oikeuden sfäärissä”).1 Relativismi kohtelee tarkasteluobjektiaan näin, vaikka ajattelutavan

omaksuminen merkitseekin sitä, että luonnehdimme tulkintatieteen ongelmaa, emme niinkään

valmista vastausta. Ongelman luonnehdinta vaikuttaa näin myös laajentavan dogmaattista

näkymäämme siihen, mitä luemme oikeustieteen piiriin.

Toisen asteen relatiivisuus saatetaan jaotella eksplisiittiseen ja implisiittiseen relaatioon

riippuen siitä, onko tekijä ”Y” tuotu julki vai ei. Ensin mainittu tapaus on argumentaatio- ja

tulkintateorian mielenkiinnon aloittava siirto; jälkimmäisessä oikeastaan puhumme siitä, että

tulkitsijan henkilön tulisi pyrkiä tavoittamaan parempi käsitteellinen tietoisuus oman

tulkitsijanidentiteettinsä rajoitteista ennen kuin hän voi esittää niitä kohtaan normatiivisia

1 On eriasteisesti ilmeistä, että toisen asteen relatiivisuuden konstituentit eivät ole juridisoinnin kohteita siten, että
oikeudelliset säännöt korottaisivat ensisijaiseksi jonkin ryhmän, politiikan, intressin jne. muiden ehdolla olevien
kandidaattien suistuessa submissiiviseen asemaan.  Esimerkiksi ”vähemmistöryhmä” ei ole käsitteellisesti
ensisijainen arvoryhmä, sillä mitään justifikatorista etusijaa ei nauti argumentaatio, missä yhden
vähemmistöryhmän tausta-argumentaatiota käytetään toisen vähemmistöryhmän oikeuksien puolustamiseen tai
vastustamiseen (ks. Murray The Oppression of Analogy s. 291–293). Sanottu ei merkitse sitä, etteikö toisen asteen
relatiivisilla tekijöillä voisi olla muita tehtäviä tavoitellessamme sensitiivistä näkymää oikeusjärjestelmään.
Esimerkiksi se, millaista oikeussuojaa ”vähemmistöryhmät” nauttivat oikeusyhteisössä suhteessa valtaväestöön
kertoo paljon siitä, mikä on tarkastellun yhteisön demokratian ja oikeusvaltiollisuuden tila.

Normatiivinen
momentti

Lingvistinen
momentti

”Y”, 2. asteen
relatiivinen tekijä
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tiedusteluja. Esimerkiksi lain esitöissä oleva maininta tasa-arvoperiaatteesta (semi-

deklaratiivinen) saa erilaisen suhteellisen merkityksen riippuen tulkitsijan sukupuolesta tai

vaikkapa siitä Marisin mainitsemasta tosiseikasta,1 onko hän elitismin kannattaja ja kyseiseen

ryhmään kuuluva henkilö vai ei. Lingvistinen momentti voi saada eri sävyjä mm. tilanteen,

kulttuurin, tulkitsijan aiempien kokemusten, tarkoituksen, jne. nojalla.2 Kun tarkoitamme

relatiivisuuden toista astetta, esillä on myös sääntelytekninen kuvaus siitä, miten voimme

menetellä, kun käsillä on jokin lähdeperustan nojalla noudatettu tekstinkappale (1. aste) ja

pohdimme sen ilmaisematta jätettyjä poikkeuksia. Juuri poikkeusten eksplisiittinen ilmaisu

ensimmäisen asteen relatiivisuudessa peittää tämän ilmiön ja johtaa toisinaan haitallisella

tavalla sääntötodellisuuden opiskeluun typologianomaisena (eikä kielentaitoon liittyvänä)

asiana. Ainakin yksipuolinen dogmaattinen näköala oikeustieteeseen laimentaa tieteenalaa

intellektuaalisesti. Esimerkiksi Koszowskin mielikuvittama tapaus eksplisiittisestä kiellosta

bussinkuljettajalle sallia koirien kuljettaminen ajoneuvossa muuttuu mielenkiintoiseksi, 3 kun

pysäkille saapuu sokea henkilö opaskoiransa kanssa. Nyt kun asiaa tarkastellaan

ilmaisemattomana poikkeuksena,4 edessämme on toisen asteen relatiivisuuden tarkoittama

ryhmäintressi, joka – ikään kuin – ”sivuuttaa” kirjoitetun säännön siksi, että sen itsessään täytyy

kirjautua ensimmäisen asteen potentiaaliseksi säännöksi,5 jolla voi olla toisen asteen

1 Ks. Maris Milking the Meter s. 95–100 (ks. myös, Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 506–507).

2 Tähti on huomauttanut siitä, että käsitettä oikeusperiaate käytetään relatiivisesti kielenkäyttötapoihin nähden (ks.
Tähti Relativistinen oikeusperiaatekäsitys s. 92–96). Jos tämä on yleistä juuri epätäsmällisten käsitteiden käytön
yhteydessä, meidän tulisi päästä perille siitä, mitä muita relatiivisia suhteita mainittu suhteellisuus pitää sisällään.

3 Ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 80–81. Koszowski
tarkastelee esimerkkiä muussa yhteydessä, koetellessaan vakiintunutta käsitystä loogisen deduktion
soveltumattomuudesta etiikkaan.

4 Jos poikkeus konstruoidaan voimassaolevan sääntöjärjestelmän alaisuudessa, ei toimenpide tavoittele sitä, että
normaalit kielipelit menettäisivät pontensa (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 142). Voimme lähinnä
sanoa, että poikkeus on se käsitys, joka yhdistää säännön inhimillisen elämän moninaisuuteen, ja poikkeuksen
sääntöluontoisuus se asia, joka normativisoi ilmiön eli erottaa sen aktuaalisen sfääristä.

5 Korostettakoon varmuuden vuoksi, että tällä kielenjärjestelyllä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sääntö,
jonka mukaan koiria ei ole sallittua ottaa sisään linja-autoon, ei olisi voimassa. Kyseessä on poikkeuksen
konstruointi, mikä jo käsitteellisesti merkitsee, että on (voimassa) jokin pääsääntö. Usein juuri se, että poikkeusten
konstruointi käsitetään pääsäännön julkituontia tärkeämmäksi (ks. Zitting Kaupunkimaan omistuksesta s. 38, 48,
57), merkitsee jo sitä, että tehtäväkuvana on itse asiassa poikkeukset oikeuttavien yleislinjausten eristäminen ja
tematisointi argumentaatiossa. Rajalinjalla liikuttaessa oikeuslähteen ja perusteen käsitteiden erot hämärtyvät (eikä
kyse ole ainoastaan filosofian teknisen terminologian käytöstä tai argumentti-funktio-rakenteesta puhumisesta,
tms. seikasta). Argumentin ja oikeuslähteen käsitteet voidaan eriyttää keinotekoisessa teoreettisessa tarkastelussa
toisistaan, mutta tuskin enää kielentoiminnassa. Tieteenalan ambivalentti luonne – se, että kyse on niin
auktoritatiivisesta systeemistä (kontingentti valta) kuin myös rationaalisesti ja moraalisesti organisoidusta
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relatiivisuuden tarkoittamia yhteyksiä. Viimeksi mainittujen tiedustelu nähdäkseni johtaa

siihen, että yleisesti ottaen meidän tulisi suosia tekijöitä ”Y”, jotka ovat rationaalisten ja

kriittisten käytäntöjen piirissä. Juuri nämä tekijät voivat tuottaa lakiin yleisesti ottaen sen

(vähän) objektiivisuuden, mikä abstraktioomme on imeytettävissä, vaikka on aina muistettava,

että myös tämä on tie, joka ammentaa käytettävyytensä ristiriidasta (etiikka kognitiivisena eli

proseduraalisena ja toisaalta nonkognitiivisena eli lingvistis-normatiivisesti miten-kielisenä

ongelmana).1 Ristiriita ”näkyy” helpoimmin olemassa olevan tosiasian (kieltosymboli bussissa)

ja kontrafaktuaalisen tosiseikan (kuvitelma maailmasta, missä poikkiviivaa ei ole symbolin

päällä) tasolla.2 On oltava ennen muuta rationaalisten ja kriittisten ajatusten mukaista, että kielto

ei tapauksessa koske opaskoiran kanssa kulkijaa, jos haluamme intersubjektiivisesti

systeemistä (justifikaatio) – pysyy kaivuu-urakkamme syvyydestä riippumatta. Jos ajattelisimme yhteisön, missä
ei ole laisinkaan lakia, vaan ainoastaan rationaalisia ja moraalisia perusteita, siirtyisi varmaankin ”politiikan pelko”
(ks. Hunt The Politics of Law and the Law of Politics s. 55) viimeksi mainittujen käytön yhteyteen. Oletettavasti
rationaaliset ja moraaliset perusteemme alkaisivat kiteytyä vähitellen laeiksi hälventääkseen epäluottamustamme
perusteiden käytössä väistämättä ilmenevään subjektiivisuuteen (arvostelmat) ja arationaalisuuteen (valinnat).
Koska viimeksi mainitut sisältyvät lakiin, voidaan lakia pitää tässä mielessä kontingentin vallan ilmaisuna. Jos taas
yhteisössä ei olisi lainkaan rationaalisia ja moraalisia perusteita (so. ei näiden alaan kuuluvaa pohdintaa
lainsoveltamiskysymysten yhteydessä), olisi meidän saatava vastaus normatiiviseen kysymykseen aina laista.
Kuten tunnettua, näin ei voi elämän monimuotoisuuden vuoksi aina olla (ks. kuitenkin, Ladeur The Analogy
between Logic and Dialogic of Law s. 35, miten lain aukko teki aiemmin analogian aiheena tärkeäksi, mutta
nyttemmin esiymmärryksen ja esiarvostelmien tavoittamisen tarve). Laki jouduttaisiin nyt tulkitsemaan
synonyymiksi sille, mitä on ylimmän auktoriteetin kontingentti ratkaisuvalta. Ihmisluonnosta tai olosuhteista tai
molemmista johtuen ylimmän auktoriteetin vallan rajoitukset nousevat ajankohtaisiksi, tosin tämän tapahtumiseen
vaikuttavat suuresti yhteisön sivistysaste ja siihen sisältyvä vapaus ilmaista kriittiset ajatukset vallankäyttöä
kohtaan (ks. esim. Kelsen Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics s. 205, missä Kelsen arvelee, ettei
Kant – kyseisen maailmanajan ilmapiirissä – uskaltanut ilmaista todellisia ajatuksiaan poliittisesta filosofiasta).
Rationaalisten ja moraalisten rajoittavien perusteiden etsintä käynnistyisi muuntuen kielellisesti – ainakin aluksi –
argumenttien muotoon. Voimme myös sanoa, että tässä mielessä laki on abstrakti kiteytymä rationaalisia ja
moraalisia perusteita.

1 Olemme saapuneet kognitiivisen relativismin, emme eettisen nonkognitivismin, tarvevarastolle, kun puhumme
rationaalisuudesta (ks. soveltavaa ristiriitahuomautusta esim. Rubin The Practice and Discourse of Legal
Scholarship s. 1852–1853). Paradoksaalisesti kielenjärjestelmän intersubjektivointi rationaalisin keinoin johtaa
epäonnistumiseen vaaditulla adekvaattisuusalueella (so. etiikan kielenkohteessaan) sitä varmemmin mitä
etevämmin tehtävä on suoritettu (ks. Johdantojakso nonkognitivismin paradoksista). Kanta voidaan ehkä kiistää.
Eräs tapa saattaa olla siinä, että horjutamme uskomusta sen taustalla piilevän dikotomian pätevyyteen (ks. yleisesti
Austinilta, Furberg Saying and Meaning s. 42, 43; ks. myös varsin austinmaisesti, Aarnio On the Role Played by
Social Values in Jurisprudence s. 39, 48). Rationaalisuuteen saattaa olla sisäänrakennettuna alisteisuutta
epätäsmällisten käsitteiden kieliopille (tuntematon ja pysyvä ongelma tulkintatieteessä), minkä piirissä ”järkeily”
esiintyy astekäsitteenä tai ainakin lingvistisesti monimuotoisena ilmiönä. Tämä oikeastaan merkitsee olettamaa,
jonka mukaan kognitivismia käsittelevä ”pluralistinen teoria” (ks. Jørgensen On  Concepts  in  Law  s.  135)  voi
sisältää piirteitä, jotka olisivat sopivia etiikalle, mutta eivät positiiviselle tieteelle.

2 Ks. ristiriidasta sanottua myös ”Johdantojakso”.
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hyväksyttävissä olevan ratkaisun; tämä kognitiivinen kanta ei kuitenkaan voi esiintyä tyystin

ilman nonkognitiivisia työvaiheita.1

Jos yhdistämme nyt käytetyn ajattelutavan Dworkinin unelmaan spesifista, lopullisesti tuloksen

vahvistavasta ja oikeasta ratkaisuperustasta,2 ohjautuisimme etsimään kolmannen asteen

relatiivisuutta, joka sääntelisi jäännöksettömästi ensimmäisen ja toisen asteen relatiivisuuden

muodostamaa kokonaisuutta. Dworkin ei itse esitä tällaista käsitystä, vaan vetoaa arvioinnin

lopettavaan utopiaan objektiivisesta moraalista. Kyseistä universaalia näkökohtaa

tulkintatieteen arvostelmaan ei kuitenkaan tunneta eikä ehkä voida tuntea;3 toisaalta on myös

kyseenalaista, onko relatiivisuus ylipäätään oikean lajityypin idea enää ”kolmannesta asteesta”

puhuttaessa. Koska jo toisen asteen relatiivisuuteen kuuluu ryhmän, kulttuurin ja jopa

subjektiivisen arvostelman kaltaisia tekijöitä ”Y”, voimme siihen tukeutumalla tuottaa myös

kaikkein epätasa-arvoisimmat lait kuin mitä kykenemme ajattelemaan.4 Se, että vastustamme

sitkeästi tämänkaltaisia sisältöjä oikeudesta, vaikuttaa olevan oikeutta koskien olennaisempi

ajatus kuin se,5 että ylläpidämme inhimillisesti tavoittamatonta absoluuttista utopiaa tieteenalan

perspektiivinä.6 Myös periaatteellisesti päättymätön siirtymä aina ylemmän asteen

1 Käsittelen sokean bussimatkustajan esimerkkiä lähemmin tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”.

2 Ks. esim. Hart American Jurisprudence through English Eyes s. 982; Dworkinin idea objektiivisesta oikeudesta
pyrkii esiintymään sekä materiaalisenä että formaalina ajatuksena (ks. Dworkin In Praise of Theory s. 359), joskin
sen on katsottu menestyvän lähinnä ensin mainitussa mielessä. Dworkinin on tulkittu myöhemmin etääntyneen
haamumaisista rights-käsityksistä; toisaalta teesi saattaa sisältyä hänen ajattelulleen keskeiseen integrity-
käsitykseen (ks. esim. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96).

3 Ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 100, 103.

4 Oman vakaumuksen vastaisuuksien havaitseminen omassa käyttäytymisessä edellyttää tiettyä valveutuneisuutta;
toisaalta ryhmän tai kulttuurin omaksuman käytännön vastustaminen rohkeutta. Omatunto on analyyttisessä
perinteessä yleensä sijoitettu subjektivismin alaan (ks. esim. Aarnio Laintulkinnan regulatiivinen periaate s. 616),
ja tällöin on muistettava, että sanomme myös, että emme tiedä, mikä sen merkitys arvostelevalle identiteetille on.
Joskus omatuntoa, mikä voi subjektin myötä olla toisen asteen relatiivisuuden mukainen suhteellinen tekijä, on
pidetty omanlajisena ”tarkkuuden lajina” (ks. Ryle Conscience and Moral Convictions s. 191–192). Paljon kertova
ajatus relativismista on sekin, että lakimiestä on kirjallisuuden klassikoissa luonnehdittu ”palkatuksi omatunnoksi”
(ilmaisu, Dostojevski Karamazovin veljekset s. 343–44); ikään kuin suhteelliseksi tekijäksi (Y), jolle maallikko
(X) alistaa arkiymmärryksen mukaisen käsityksensä asiasta.

5 Ks. Fitzpatrick Modernism and the Grounds of Law s. 74:”[J]ustice can only be made just in a way that is unjust”
(ks. myös edellä av 1).

6 Dworkinin integrity-teesissä lakia suppeammassa mielessä korotetaan moraalisesti kunnes ”[t]he law works itself
pure” (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 173). Idea on miten- ja mitä-kielisten täsmällisyys- ja
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relatiivisuuden kimppuun saattaa hukata näköpiiristä sen yksinkertaisuuden, joka sisältyy

ensimmäisen asteen relatiivisuuteen ”X”. Juuri tällöin ovat esillä (hermeneuttisesti) jo

analogiaan ja kielellisiin sääntöihin eli semiotiikkaan vihjaavat ideat; myös ylemmistä asteista

puhuttaessa tulkinnan on alettava näistä.1

Asia jää tässä problemaattiseksi. Saattaa olla, että tulkinta- ja argumentaatioteoria edellyttää
lähdeaineistojamme kohtaan relatiivisen käsityksen, joka on ”multinapainen”. Tarkoitan
sitä, että meillä on oltava relatiivinen näkymä (Z) myös siihen, missä – esimerkiksi – jokin
intressiryhmä muotoilee tekstin, jota tulkitaan. Viimeksi mainittu on ensimmäisen ja toisen
asteen relaatioiden kombinaatio (X, Y), joka altistuu kolmannen asteen relaatiolle Z. Jos
tekstin tulkitsija antaa Z-positiosta edelleen lausuman asiasta, syntyy tarve neljännen asteen
relatiivisuudelle (M), joka esimerkiksi esittää tulkintaa kohtaan jonkin kriittisen
huomautuksen. Kritiikin kohteessa esiintyvät peiteltyinä piirteinä aiemmat merkitykset (X,
Y) ja itse tulkinta (Z); on ilmeistä, että voimme jatkaa tätä viidennen asteen relatiivisuuteen
(N), – ja niin edelleen ad infinitum – jos dialektisen ketjun idea on itsessään sellainen, että
sitä voidaan jatkaa päättymättömästi.

Nyt oikeuslähdeopin relatiivisuuden tulkinnassa olisi ristiriita, jos ap-lähdeopin

”normatiivinen” elementti käsitettäisiin emotiiviseksi tai imperatiiviseksi tekijäksi, sillä näin

ymmärrettyyn eettiseen tekijään rationaaliset tai teoreettisen järjen mukaiset kriittiset

huomautukset eivät pure. Nietzschen sanoin relativismissa olisi aina ”kaksi puhujaa”,

intohimoinen ja looginen.2 Miten asia pitäisi ratkaista kehitteillä olevassa perinteisen lähdeopin

ja sen relatiivisen sfäärin kombinaatiossa? Miten relativismia tulisi tässä luonnehtia? Mitä

merkitysihanteiden valossa ongelmallinen, sillä jatkuvasti korkeammalle abstraktiotasolle nousevat oikeudelliset
”kielen-objektit” (language-objects) ovat yhteydessä myyttiin (oikeuden ihanteeseen), jota emme voi objektivoida,
vaan ainoastaan säilyttää avoimuuden ylläpitävänä tekijänä (ks. Schlag The Empty Circles of Liberal Justification
s. 43–45).

1 Tarkoitan analogian ongelmalla tulkintatieteessä ennen kaikkea analogiaa instrumentaalisena probleemana, en
ontologisena. Voidaan otaksua, että kyse on tällöin aina jo-tehdyn samankaltaisuusarvostelman pysyvyyden
koettelusta. Semioottiset teoriat (aihe ei kuulu vielä tämän kirjan alaan, kuten ei analogiakaan) eivät ole nekään
suoraan soveltuvia käsityksiä tulkintatieteeseen, sillä oikeudellisen semantiikan merkkiteoreettinen analyysi –
olkoon miten kirkas hyvänsä – ei ole normatiivisen kysymyksen vastaus. Teoreettisessa oikeustieteessä
semioottisia teorioita voidaan yrittää tulkita, täydentää ja modifioida siten, että ne osoittautuisivat hyödyllisiksi
myös tulkintatieteen päätiedonintressin palvelijoina.

2 Ks. ajatuksellisesti, Nietzsche Iloinen tiede s. 92–3.
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normatiivisuus lähdeopin yhteydessä tarkoittaa? Vaikka ap-lähdeoppi eksplisiittisesti

tunnistautuu normatiiviseksi esittämässään lähteiden kategorisoinnin merkityksen selityksessä,

meidän ehkä tulisi sittenkin ajatella, että selitys on heikko ja väistyvä (sehän koskee apokryfistä

kielentekijää, ”normativiteettia”, jota emme tunne), ja olennaista on konventionaalisen jaottelun

mukaisuus. Soveltamistoimintaa sääntelevä hierarkiaidea on erotettava idean alaisuudessa

esitettyjen lähderyhmien sitovuuden luonnehdinnasta. Tästä ratkaisusta voidaan saada irti eräitä

tieteenalan kannalta tärkeitä piirteitä.

Ensinnä on keskeistä, että tulkitsijan sidonnaisuus lainsoveltamiseen ei ole riippuvainen hänen

emootioistaan, milloin ajallisesssa jatkumossa henkilö kokisi ”vahvasti velvoittavan”

elämyksen soveltaa lakia ja sitten samanlaatuisen elämyksen antaa ratkaisu lain ilmaiseman

säännön mukaisena. Kuten Taylor toteaa,1 tällaisille väitteille ei ole rationaalisten perusteiden

esittämismahdollisuutta. On tärkeää periaatteellisesti, että voimme käydä rationaalista

keskustelua niistä perusteluista, miksi ap-lähdeoppi on konventionaaliselta sisällöltään

sellainen kuin se on (ja miksi sen mahdollisesti pitäisi olla muunlainen). Kyseiset perustelut

osallistuvat lähdeopin pitämiseen sellaisena kuin se on,2 mitä puolestaan tukee kategorian

1 Ks. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 502–504.

2 Tämä on Aarnion kokonaisteoreettisen ajattelun kanssa linjassa oleva tulkinta, sillä hän on puhunut
myöhäisajatteluunsa saakka – auktoriteetin ja rationaalisen argumentin yhdistäen – ”argumenttien vallasta”. On
oleellista, että esitämme perustelut, joiden nojalla jokin stereotypia on ratkaisuksi valittu (ks. esim. Aarnio On the
Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 46; ks. Aarnio Laintulkinnan regulatiivinen periaate s. 604–611).
Suhteessa Aarnion ajatteluun kahdesta asiasta saattaa vallita erimielisyyttä. Ensinnä Aarniolla esiintyvät käsitykset
”normikannanoton kohde on normi” sekä ”normipropositio” (ks. esim. Aarnio Laintulkinnan teoria s. 63–64, 71,
[korostukset EK]), jotka molemmat ovat mielekkäitä käsityksiä ainoastaan, jos oletamme totuusehtosemantiikan
ja logiikan soveltuvan käytettyyn kieleen. Ensin mainittu olettaa joukko-opin soveltuvuuden, jälkimmäinen
valmistautuu esiintymään kielenelementtinä, joka voi saada ominaisuuden tosi/epätosi. Aarnion omaksuman
kielenkäytön kanssa on johdonmukaista, että praktisen argumentaation rinnalla on kanta, jonka mukaan normi on
normatiivisen kysymyksen ratkaisu ”tuloksena”. Aarnio silti itsekin sulkee loogisen päättelyn tulkintatieteen
kieleen soveltuvien ajattelutapojen ulkopuolelle enkä ole varma, tulisiko meidän edes retrospektiivisesti – mikä on
tällaisen merkinnän mieli? – käyttää sitä. Olisi ehkä parempi hahmottaa asia siten, että kaikki juridiset ratkaisut
sijoitetaan totuusehtosemantiikan soveltamisalan ulkopuolelle ja ”ratkaisuksi” ymmärretään se
argumentaatiokokonaisuus, joka käytettävissä olevien kielipelien avulla ilmaistaan komparatiiviseen arvostelmaan
päätyen. Tällöin ns. normipropositiot ovat ainoastaan lingvistisesti tunnettuja lauseita eli loppuliitteen ”propositio”
käytöstä tulisi ehkä luopua potentiaalisesti harhaanjohtavana. Toinen asia koskee idealismia, mistä Aarnio on
keskustellut partiaalisen ja perelmanlaisen auditorioidean yhteydessä. Tieteenala tarvitsee idealismia. Ainakin
täydentävässä mielessä pragmatiikkaan sopivana kiinnekohtana voitaisiin pohtia rylelaista idealismia, joka
kiinnittyy parhaan mahdollisen kielitaidon ideaan kielipeleittäin (ks. mm. Ryle Knowing How and Knowing That
s. 218, 222, 224; ks. Ryle The Concept of Mind s. 58, 59). Voimme tarkastella kielentaidon kehittymistä
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merkityksen selitykseen sisältyvä normatiivinen luonnehdinta. Toiseksi on minusta ilmeistä,

että ap-lähdeoppi antaa karkeakuvauksen oikeusyhteisössä tosiasiallisesti noudatetusta

lähteiden soveltamisilmiöstä, mikä merkitsee sitä, että sen antamisen taustalla on implisiittisiä

määritelmiä, induktiivisia yleistyksiä ja normatiivisia väitteitä, jotka dedusoidaan kahdesta

ensin mainitusta. Ap-lähdeopissa on näin realistisuutta ja vallitsevan ajattelu- ja

kielenkäyttötottumuksen mukaisuutta, joka on riitautettava periaatteellisesti samoin perustein

kuin esitys on synnytettykin. On selvää, että tämä piirre lähdeopissa on yhteensopiva

rationaalisten argumenttien kiinnittämismahdollisuudelle. Kolmanneksi Aarnion ja Peczenikin

kehittelemän opin relatiivisuuden tulkinnan pitänee myös olla ensimmäisessä vaiheessa (kuten

tässä) ainoastaan lingvistisen analyysin tasolla: katsaus oikeuslähdeopin relatiivisuuteen kertoo

jotakin siitä, mitä teemme kielellä praktisessa tilanteessa. Lingvistinen analyysi aloittaa

tulkintatieteellisen keskustelun, ei päätä sitä. Neljänneksi jo nyt esillä oleva ensimmäisen asteen

relatiivisuuden tematisointi esittää potentiaalisia uskomuksia lähdeopin käytön eri muodoista

tuottaen tarpeellista erkaantuneisuutta empirismistä pragmatismin tulkintana.1 Voimme myös

rationaalisesti justifioida mainittuja uskomuksia, jos ne esitetään kielellisesti siten

täsmentyneinä, että ajattelutapojen seurausten hyödyt ja hyödyttömyydet voidaan tuoda

eksplisiittisesti julki.2 Tämä on erityisesti sisäistä kieltä nonkognitivismin piirissä kehittelevän

teoreetikon haaste: kielemme on tällöinkin voitava kytkeä rationaaliseen ajatteluun.3 Vaikka

olettaisimme arvostelemisen käsitteen sisäisesti ristiriitaiseksi ja soveltamamme sisäisen kielen

teoria ilmentäisi olettamaa, emme välttämättä ole kyvyttömiä rationaalisten kytkentöjen

reaalitendenssittäin, mutta emme voi milloinkaan ilmaista tieteellistä kriteeriä, jonka mukaan jokin arvosteluun
liittyvä kielenkäytön segmenttimme olisi ”valmis” eli täysin kehittynyt.

1 Oleellista on vallitsevan kielenkäytön tarkastelu, missä tavoitteena on saada selville, mitä sanoilla ja lauseilla
tavanomaisesti tarkoitetaan (ks. esim. Rollins Ordinary Language and Procrustean Beds s. 223; ks.
empirismitulkinnasta pragmatismille, Lewis Logical Positivism and Pragmatism s. 93, 103). Kyseisen tulkinnan
luomiin tarpeisiin ylittää metafysiikassa (välttämättä) totunnainen merkitys ei ole tässä mahdollisuuksia paneutua.

2 Kenties tässä on eräs syy sille, miksi Aarnion on havaittu olleen uransa eri vaiheissa epävarma oikeusperiaatteiden
kuulumisesta oikeuslähteiden piiriin (ks. huomiosta, Mielityinen Vahingonkorvausoikeuden periaatteet s. 64;
Aarniolle ”oikeusperiaatteen” käsite on ennen muuta kompleksinen asia, ks. Aarnio Philosophical Perspectives in
Jurisprudence s. 94). Esimerkiksi oikeusperiaatteen eksplisiittinen täsmennys on sen praktisen ajattelun mukainen
konkretisointi, mikä on asia oikeusperiaatteiden kielellisestä sfääristä, mutta ei itse periaate. Jos oikeusperiaatteen
objektiivisuudella tarkoitetaan sen toistuvaa ja intersubjektiviteettiin kuuluvaa soveltamismuotoa, ongelmat
liittyvät niin tämän esittämiseen kuin myös siihen, että – ainakin ennen ilmiötä ”portaat ylös” (ks. edellä 1. asteen
relaation tematisaation tulkintaa) – asian tarkastelu kuuluu aivan ilmeisesti ei-demokraattiselle toimijalle, so.
tieteelle.

3 Otan ensiaskelia tähän suuntaan pääjaksossa ”Lopuksi”.
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esittämiseen. Esimerkiksi jo ennakkoluulottaman arvioijan ihanne on rationaalinen uskomus –

ja myös kielellinen ”positio”, joka meidän on kyettävä kuvaamaan alkeiskielen teoriassa.

Viidenneksi voidaan väittää, että konventionaalisuuden korostaminen normativiteetin

kustannuksella on näennäistä, sillä se johtaa ainoastaan viimeksi mainitun uudelleentulkintaan.1

On korostettava sitä, että tässä korvista esiin nostetulla toisen asteen relatiivisuudella ei kenties

ole kovin suurta filosofista mielenkiintoa. Nähdäkseni ei esiinny laisinkaan sellaisia ajatuksia

”X on relatiivinen Y”, missä ”Y” olisi jonkin X:n loogisesti välttämätön edellytys.2 Jos

liudennamme välttämättömyyden lingvistiseksi, päädymme siinäkin lähinnä jo tuttuihin

havaintoihin, miten yksilö on lingvistis-praktisesti välttämätön relatiiviselle arvostelmalle tai

miten yhteisöllisesti sovellettavasta arvosta (X) ei voida puhua olettamatta jotakin ympäristöä

(Y). Tämänkaltaiset triviaalit huomiot sivuuttaen tulkintatiede nähdäkseni löytää silti aiheesta

tutkimuksellista purtavaa. Tässä voidaan esimerkinomaisesti koetella kolmea aihealuetta, jotka

1 Otan asiasta esille eräitä ajatuksia (sanomattakin lienee selvää, että Aarnio on seuraavien huomautusten
esittämismahdollisuudesta täysin tietoinen; laajemmin ap-lähdeopin tulkinnasta kiinnostuneille lukijoille voidaan
suositella Hannu Tolosen teosta ”Oikeuslähdeoppi” [Helsinki 2003], jonka arviointiin ei ole tässä yhteydessä
mahdollisuutta). Ensinnä vahvasti velvoittavien lähteiden kohdalla sanktio yhdistää normin ennen muuta
valtiolliseen oikeuteen, mutta tavalla, joka on kelsenläisessä ajattelussa sosiologisella tasolla (ks. esim. Kelsen Law
and Peace in International Relations s. 9). Jos tehtävänä on normativiteetin ilmentäminen, sen tulisi edetä
deontologisten ajattelutapojen parissa – olkoonkin, että tätä tietä riittävän pitkälle kuljettaessa tarvitsemme tukea
myös synteettiseltä kieleltä ja loogisesti ajateltavissa olevilta maailman muuttamismahdollisuuksilta (ks. Kamm
Theory and Analogy in Law s. 411). Toiseksi voidaan väittää, että ap-lähdeopin konventionaalinen idea lähteiden
kolmiportaisesta asteikosta on eräänlainen etusijasääntö, joka on jo tietyssä mielessä lingvistis-normatiivinen idea.
Etusijasäännön sisältö ennakko-olettaa paikkansa pitävän komparatiivisen arvostelman (”on olennaisempi
kuin…”), joka puolestaan on parelleeli käsitys koherenssille (vrt. kuitenkin tanskalaisesta käsityksestä, missä
etusija-ajatusta ei tunnettaisi, Evald Law, Method and Values s. 75, 77; ajattelumalli johtanee väistämättä
implisiittiseen etusijajärjestykseen). Tarve jonkinlaiselle etusijajärjestykselle saattaa olla laadultaan ”psykologinen
perustaipumus” (ks. jo, Nietzsche Moraalin alkuperästä s. 84), mikä voi todella muuttua vain tämäntasoisen
”kielen” – alun alkaen sisäisen kielen – piirissä tapahtuvien muutosten kautta. Kolmanneksi on mahdollista
huomauttaa siitä, että ”hyvä ratkaisu- ja tulkintatoiminta” on tuomioistuimelle yleisesti velvoittavaa jo
professionaalisilla perusteilla. Tätä tietä pitkin on mahdollista pohtia sitä, sävyttyvätkö sallitut oikeuslähteet
toisinaan tuomioistuinta velvoittaviksi oikeuslähteiksi sen lingvistisen ympäristön vuoksi, missä ratkaisu annetaan
(näin voitaneen ymmärtää ainakin, Mähönen Taloustiede lain tulkinnassa s. 56 kehiteltyä näkemystä). Koska
osapuolilla ei ole Suomen oikeusjärjestyksessä varsinaisessa mielessä ”argumentaatiotaakkaa” (vaan ainoastaan
väittämistaakka), myös professionaalinen näkökulma, joka kohtelee tuomaria kuin mitä tahansa kielen
käsityöläistä, vaatii osakseen huomiota.

2 Filosofian mielenkiinnon kohteesta esim. Austin Are There A Priori Concepts? s. 19 (vrt. toisaalta, Williamson
Converse Relations s. 255, missä “riittävän syyn periaate” – ja edelleen tätä tietä argumentaatioteoria – sijoitetaan
filosofian ongelmien joukkoon).
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kelpaavat diskurssin kohteiksi. (1) Tosiasiallisen vaihtelun havaitseminen X:n tulkinnassa, kun

tekijä ”Y” vaihtuu, saattaa johtaa hyödylliseen faktatietoon yhtäältä tieteenalan instituutioita ja

toisaalta yksittäisiä arvostelmia esittäviä henkilöitä arvioitaessa. (2) Koherenssinedistävyys eli

se, että jokin Y edistää X:n koherenttia ilmenemistä tulkintakielenkuvassa ja oikeuden

tuottamisessa, saattaa olla tulkintatieteen ”relatiivisen tutkimuksen” tavoite välttämättömien

edellytysten eristämisen sijaan, mutta sijoittuu samalla siten, että eräänlainen koherenssin

myytti piirtyy näkyviin. (3) Kuvattaessa lähdeoppia relatiivisena rakennelmana, tasapainon ja

tasa-arvon ideat vaikuttavat vastakkaisilta, mutta silti molemmat tarpeellisilta, kun oikeuslähde

esiintyy toisen asteen relatiivisuudessa. Yritän käsitellä lopuksi näitä kolmea – sangen laajaa –

tekijää tieteen edistymismahdollisuuksiin vuoroin pessimistisesti, vuoroin optimistisesti

asennoituvan tulkitsijan näkökulmista.

Jos relativismi ymmärretään Haackin esittämän vaihtoehdon mukaan (myös) tosiasiallisia

vaihtelevuuksia esittäväksi käsitykseksi (1),1 missä X saa eri arvoja Y:n muuttuessa, on

keskeistä huomata, että emme ole välittömästi normatiivisen tiedonintressin piirissä.2 Voimme

tätä tietä muodostaa eriasteisesti paikkansa pitäviä empiirisiä korrelaatioita, kun testaamme

lähemmin väitettä, jonka mukaan määrätty Y-tekijä saa aikaan tietynsuuntaiset vaikutukset

arvostelmassa, johon oleellisesti sisältyy X-tekijä.3 Voimme saavuttaa menettelyssä realistista

1 Ks. Haack Reflections on Relativism s. 149–166.

2 Praktisessa ajattelussa tuomari nojaa myös väitteisiin, jotka voivat olla tosia tai epätosia (ks. esim. Troper The
Fact and the Law s. 28), mikä ei pidä paikkaansa esimerkiksi silloin, kun tukeudumme kielen malliin, jonka tehtävä
on avustaa merkityksen välittämisessä. Retoriikan tavoite tekstin tosi merkityksen manifestaatiosta (”On the whole,
the history of rhetoric has been an attempt to make the ´true´ meaning of the text real”, Jørgensen On Concepts in
Law s. 143) on jossakin määrin ristiriitainen tavoite tulkintatoiminnan ennakkonäkymään suhteutettuna. Mikään
retoriikka ei voi kertoa totuutta metafysiikasta. Jørgensen on itse, päinvastoin, korostanut sitä, että tulkintatieteessä
”varkaan käyttämä takaovi” on juuri siinä kohtaa syllogismia (kakkospremissi), mihin totuusperusteemme
soveltuvat (ks. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 188; metafora viitannee apologiakritiikille alttiisiin
perusteisiin).

3 Esimerkiksi H.L.A. Hartin on tulkittu olleen pohjimmiltaan kiinnostunut lain ja moraalin kontingenteista
yhteyksistä (ks. MacCormick H.L.A. Hart s. 160; vrt. normatiivisemmasta Hart-tulkinnasta esim. Shiner
Adjudication, Coherence and Moral Value s. 91, 96), mikä on pohjimmiltaan luonnonoikeudellista (so. ei-
positivistista) ”saman asian” eriperspektiivistä tutkimusta.
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tietoa perspektiivien vaikutuksesta tapaamme ymmärtää kieltä.1 Esimerkiksi Rylen tapa

ymmärtää empiirisen tiedon todentamismenetelmän kautta ero muunlaiseen tietoon on periaate,

jonka merkityksen voidaan otaksua kasvavan, kun tulkintatiede etenee käsitteellisiin

todellisuuksiin, – sisäinen kieli on eräs tällainen aihe – joissa prima facie niin kognitiiviset kuin

nonkognitiiviset kielentekijät ovat työssään.2

”…[I]f  we  do  not  know  how  to  settle  simple  questions  about  their  [phenomenas,  EK]
frequency, duration and strenght, then it is fair to conclude that their existence is not asserted
on empirical grounds.”

Oikeuslähdeoppia jäsentävä laatusana (”relatiivisuus”) ei kuitenkaan merkitse vain empiirisen

tiedon kannalta merkityksellisen ja vain tosiasiallisen eli heuristisen ymmärryksen kannalta

entistä hienojakoisemman rakennelman muodostamista. Oikeuslähdeoppi on Suvirannan

tarkoittama ”metanormi” siinä mielessä,3 että sen ongelmakenttään kuuluu lähteen

ohjausvaikutuksen ymmärtämisen ongelma välttämättömänä käsitteellisenä ennakkoehtona

sille, että voisimme tarkastella vaikutusta kriittisesti. Meidän on ymmärrettävä se, millaisten

kielellisten vaikutusten alaisia olemme, jotta voimme ottaa kantaa siihen, millaisia

vaikutussuhteiden pitäisi olla.4 Tarvitsemme asian molemmat puolet; tätä tietä hermeneutiikan

”tosiasiallisuus” on kiinni saman ilmiön normatiivisuudessa. Empiirisessä relaatiossa

esimerkiksi työoikeudelliset lähteet, joissa esiintyy käsite ”työntekijä”, voivat saada erilaisen

1 Tätä ovat peräänkuuluttaneet ainakin, Myrsky Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppia? s. 53, ja osin myös, Klami
Omavaraisuus ja oikeuslähdeoppi – kaksi visiota s. 997 ymmärtäessään velvoittavuuden ”psykologiseksi”
kysymykseksi.

2 Ks. Ryle The Concept of Mind s. 65. Kognitivistista tulkintaa uskomuksista selostetaan tutkielman viimeisessä
pääluvussa “Lopuksi”. Samassa luvussa pohditaan myös sellaisten askelten kantavuutta, missä kuljemme
nonkognitiivisen rinnakkaisjärjestelmän mahdollisuuden suuntaan.

3 Ks. Suviranta Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus s. 47. Metanormeista puhumisen
ongelma on tuttu. Mitä korkeampaa yleistä ratkaisuvoimaisuutta metanormilta (ideologialta, muutosperiaatteelta)
vaaditaan, sitä vähemmän sitä on syytä luonnehtia ”oikeudelliseksi”; jos taas metanormi saa rekursiivisessa
suhteessa oleellisesti sisältönsä normatiivisilta ilmiöiltä, joita se sääntelee, on hyvin vähän syytä liittää käsitteeseen
mainittu etuliite (”meta-”).

4 Yhteisymmärrykseen päätyvä keskustelu edellyttää väistämättä itse keskusteluperspektiiviä koskevia
samamielisyyksiä (ks. Koskenniemi From Apology to Utopia s. 137).
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toisen asteen relatiivisen mielen riippuen siitä, mitä tarkastelukulmaa käsitteeseen ylläpidämme

(eräitä mahdollisuuksia alla).1

Koska toisen asteen relaatio lienee oletettava rekursiiviseksi,2 voimme käsittää ainakin tietyt

käsitejärjestelmät siten, että ne kuuluvat tuomarinideologiaan (X) ja näin vahvistavat tai

”arvostavat” samansisältöisen ”Y”. Myös eräiden relatiivisten Y-vaihtoehtojen poissaolo –

esimerkiksi käsitejärjestelmä, joka ei tunnustaisi yksityisautonomiaa – pitänee käsittää

tunnusomaiseksi piirteeksi sille, että harkinta on oikeudellista eikä muun normatiivisen

järjestelmän mielessä arvostelevaa. Lakimiehen on silti tunnettava ainakin keskeisimmät

käsitykset, joita emme noudata, sillä hän ei voi muutoin ymmärtää, millaisten perusajatusten

varaan länsimaissa vakiintunut oikeudellinen ajattelu nojaa.3 Toisen asteen relaation

käsittäminen sellaisena kuin se on ja voi olla on välttämätöntä esitietoa sen kysymiseksi,

millaiseksi kyseinen suhde pitäisi muokata (lopulta: niin kielellisessä kuin aistillisessa

todellisuudessa). Tässä saavutaan varsin subtiileihin ja eettisesti hienosyisiin piirteisiin

kielemme langastoissa. Ensimmäisen asteen relatiivisuus kiinnittyy ap-lähdeopin mukaisella

tavalla lähteen velvoittavuuteen tai sitovuuteen tulkinnassa. Edellä mainitut ensimmäisen asteen

relatiiviset tekijät (kielellinen sääntö, analogia) ovat jo normatiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

Tästä on erotettava se normativiteetti, joka ilmenee siinä tavassa, miten ankkurirelaatio ja siihen

1 ”Työntekijä” voi olla esimerkiksi niin velallinen kuin velkoja, sosiaalinen rooli, väliaikaisesti alistettu ryhmä,
jolle kuuluu naturalistisilla perusteilla valta (marxilaisuus), tuotannontekijä, elinkeinoelämän tai valtiontalouden
tarkoittama lisäarvontuottaja, ammattilainen eli tietyn profession itsesääntelemien kriteerien mukaiset tiedot ja
taidot omaava henkilö, sosiaalinen luokka, agentti, jonka toiminta kohdistuu tiettyyn skematiikkaan teon
ilmaisutapoja kuvaavassa postulaatissa, työttömän pragmaattinen vastakohta, työsopimuslain tarkoittama henkilö,
ja avainsana hyvän toiminnan eli hyvän elämän eräisiin piirteisiin.

2 Olettama on yleinen relaatioita koskevassa filosofiassa (ks. esim. Williamson Converse Relations s. 249
ajatuksesta ”For x to have one to y is for y to have the other to x”), tosin tässä vain etäisen analogisesti sovellettuna.
Rekursion pääasialliset soveltamisalueet ovat matematiikka, logiikka ja empiiriset tieteet (ks. Bar-Hillel On
Recursive Definitions s. 302). Rekursiivisuus merkitsee sitä, että myös tuomarinideologia voi vaikuttaa siihen,
mitä edellä Niiniluodon tarkoittamista Y-konstituenteista ajattelemme.

3 Ks. esim. Zitting Kaupunkimaan omistuksesta s. 32, joka korostaa yksityisautonomian periaatteellista merkitystä.
Muutoin Zitting ei kannata laajoja käsitteitä, sillä niiden varassa toimiminen voi johtaa virheellisiin yleistyksiin
emmekä tällöin kerro muutoinkaan juuri mitään siitä käsitteistöstä, joka säänteli aineellisen yleisnormin
pätevyyden arviointia (ks. Zitting Analyyttis-realistisesta tutkimuksesta s. 677–681; en usko Zittingin tarkoittaneen
sitä, että abstrakti yleiskäsite voitaisiin eliminoida: yleistyksen tai yleiskäsitteen roolille ei vain tule asettaa liian
suuria odotuksia; ks. yleiskäsitteistä esim. Russell Logic and Ontology s. 225–226; Emmet Rules,  Roles  and
Relations s. 140; ks. Maris Milking the Meter s. 87; ks. Furberg Saying and Meaning s. 158).
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liittyvä toisen asteen relaatio ohjaavat ajattelua tulkinnassa.1 Puhumme nyt asiasta, joka näkyy

mm. kielentoiminnan mukautumisena ja erilaisten tyylien pintaan tulemisena siten, että emme

voi eriyttää asian kuvausta säännöiksi, joita seuraamme. Jos olemme kiinnostuneita harkintaan

kuuluvista ”normiasioista”, käsillä on myös ”ongelma kielestä” tehdä tämä,2 sillä yleinen

kielenkäyttö ei tuota mitään erityisverbejä tai kielenkehyksen mukaisessa positiossa eri tavoin

olemista ilmaisevia sanoja ajattelulle.3 Usein seuraamme vain karkeita oikopolkuja, jotka eivät

aina riitä tuottamaan eroa heuristiikan ja normatiivisen harkinnan välille. Esimerkiksi

”työntekijän” ymmärtäminen suhteellisena sosiaalisena luokkana saattaa vaikuttaa

todellisuudessa kymmenin eri tavoin siihen, millaiseksi henkilön taloudellinen, sosiaalinen ja

oikeudellinen asema mielletään,4 kun pohdimme lähteen ilmaisemaa sääntöä, johon käsite

sisältyy. Toisesta suunnasta tulkintaideologian (X) käyttöön sisältyvä analogia ja sen perustana

oleva ”base line” tapaus työntekijän luokkaan kuuluvasta henkilöstä ylläpitää käsitystä siitä,

miten vastaisuudessa käsitetään Y-tekijän suhteellistavan voiman rajat. Huomion

kiinnittäminen toisen asteen relatiivisuuteen esiintyy toisinaan kriittisenä instrumenttina

karkeimpien ja pinttyneimpien asenteellisten tottumustemme seuraamatta jättämiseksi.

Instrumentti auttaa näin tapaus tapaukselta piirtämään esiin sitä – itsessään ilmaisematonta ja

ihanteellista – tietä, jota meidän pitäisi seurata. Toisinaan taas toisen asteen relaatio voi

vaikuttaa dominoivana ja normatiivisena elementtinä kielenkäytössä. Esimerkiksi jos toisen

asteen tekijänä ylläpidetään ”argumentatiivista tyyliä” (Y), ohjaudumme tulkitsemaan

ankkurirelaation normatiivista elementtiä kokonaisen perustelevan ajatuksen esittääksemme.

Lingvistisestä elementistä pidämme tällöin silmällä mitä luultavimmin erilaatuisia

1 Olen eri mieltä Rigaux´n kanssa siitä yksityiskohdasta (ks. Rigaux The Concept of Fact in Legal Science s. 41–
42), että jokin ensimmäisen asteen relaation mielessä ei-sitova (eli luvallinen) lähde olisi ”mahdollisen
merkityksen” ilmaistuaan aina fakta eikä normi. Rigaux pitää tällaisena selvitettyä merkitystä toisen valtion
alueella noudatetusta oikeudesta. Kyseessä voi olla hyvän tulkintatoiminnan mukaisen ratkaisunormin ilmaisu,
vaikka ulkoista pakotusta ratkaisun antamiseksi sen mukaisesti ei olisikaan (tai jos tarkoitetaan lain tekstin
symbolisuutta, kyseessä on triviaalissa mielessä fakta riippumatta ap-lähdeopin mukaisesta
sitovuusluonnehdinnasta). Toiseksi siitä, että lähde ilmaisee mahdollisen merkityksen, ei voida päätellä, onko
kyseessä fakta vai normi. Lauseen merkityssisältö on edellytys niin tosiasiasta kuin normipropositiosta
puhumiseksi.

2 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 135–136 (ks. myös Dworkiniin liittyen, Patterson Explicating
the Internal Point of View s. 71 av 25). En tarkoita yllä sitä, että ongelmana olisi sanojen keksiminen. Paremminkin
pulmaksi tulee epälauseen eli lausetta primitiivisempien kielimuotojen tutkimus.

3 Ks. esim. Ryle Knowing How and Knowing That s. 214.

4 Ks. esim. kirjallisuudesta kuvauksia teoksesta, Steinbeck Tyytymättömyyden talvi, passim.
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eksemplaareja ja representatiivisia yleiskuvauksia, jos niillä on tehtäväkuva sellaisessa

oikeuttavassa kielenkäytössä, jota omaksumamme tyyli tukee.

Osa näin hahmotetusta kielentyöstä kuuluu psykologian kielen alaan.  Harkintakielenkuva

etenee – paradoksaalisesti – oikeustieteen tehtäväkuvan ulkopuolelle,1 koska se astelee

luonnollisen kielen sfäärin ulkopuolelle, mitä olemme tottuneet kohtelemaan – hyvin pätevin

perustein – mielekkään kielen luotettavana ulkorajana. Harkinta viittaa psykologiseen ilmiöön,

mutta psykologian kieli käsittelee ja ”kuljettaa” vain itsessään keskustelukelvottomia asioita.2

Normatiivisen kysymyksen esittäminen harkintakielenkuvassa esiintyvästä primitiivisestä

kielenasiasta merkitsisi välttämättä olettamaa, jonka mukaan tiedusteltu asia on

”argumentaatiokelpoinen” (”argumentability”) eli ainakin laajassa mielessä tieteenalan

tiedonintressiin kuuluva.3 Jotta käytössä oleva kokonaiskielemme voisi murtaa luonnollisen

kielen hegemonian esimerkiksi Russellin esiin nostamien ajattelutapatarpeiden motivoimana,4

myös argumentin olisi oltava olemassa siinä ilmaisukielestä eroavassa kielentodellisuudessa

kuin sen kielen, joka nostatti kysymyksen. Ajatukset viittaavat tässä alkeiskielen tehtäväkuvan

suuntaan. Eräitä askelia tähän otetaan tutkielman päättävässä luvussa ”Lopuksi”. Yleisesti

1 Sana ”harkinta” pitää paikkaa ajatukselle, jonka mukaan ihmisen tekemät arvostelmalliset ratkaisut ovat aina
indeterministisia: tehdyn ratkaisun on voitava myös ”väistyä” (”principle of defeasibility”) eikä olla seurausta
jonkin määrätyn partikulaarien kombinaation käsillä olosta. Myöskään sääntö ei ole ”self-applying”, itsestään
soveltuva, käsite, vaan tässäkin ihmisen soveltamispäätös on aina välissä. Piirteet erottavat inhimillisen ja kieleen
sidotun tulkinta- ja ratkaisutoiminnan koneen (keinoälyn) toiminnasta (ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 141–
142, 145, 147, 156).

2 Ks. esim. Hampshire The Analogy of Feeling s. 6, miten sanallinen psykologian kieli (type/token) on mahdoton,
koska induktio ei sovellu kohteeseen (ks. ulkoisten sanankäyttötapojen lainaamisesta jo, Hoffding On Analogy and
Its Philosophical Importance s. 201).

3 Argumentaatiokelpoisuus ei ole jäännöksettä hyve-liitäntäinen käsite eikä se ole myöskään käsite, jonka
voisimme – toisin kuin analogisen ”tietokelpoisuuden” laita on positiivisten tieteiden sfäärissä – pystyttää yhden
vankasti hallitun disipliinin varaan. Ei-hyve-liitäntäisiä, mutta argumentaatioon oleellisesti kuuluvia semiotiikan
asioita ovat ainakin loogiset ja lingvistiset välttämättömyydet. Jälkimmäisiä noudatetaan praktisesti
välttämättöminä ehtoina ajattelulle (ks. Russell Man´s Peril s. 215, 219; ks. myös, Fitzpatrick The Impossibility of
Popular Justice s. 207). Niitä koskevana ”argumenttina” saatetaan pitää ainakin justifikaatioparadoksin välttämistä:
kiistäessämme lingvistisen välttämättömyyden kiistämme jotakin sellaista, minkä olemassaolo oli itse
esittämämme käsityksen edellytyksenä (ks. esim. Negley Objective Fact and Equality s. 49; ks. myös, Taylor Four
Types of Ethical Relativism s. 509, joka ei pidä – ainakaan kahden eri asteen relativismissa – tämänkaltaista
tapausta itsekontradiktiona). Edellytysten tarkasteluun suuntautuminen on myös eräs keskeinen keino
metafyysisen dogmatismin puristuksista vapautumiseksi.

4 Ks. Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 154–155.
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ottaen edellä tarkoitetut Y-tekijän vaihdokset on tulkittava niin, että kaikilla vaikuttavilla

käsityksillä on oltava pohjimmiltaan keskustelukelpoinen rooli argumentaatiossa, jonka parissa

onnistumisemme ja epäonnistumisemme vasta määräytyvät. Y-tekijän rooli argumentaatiossa

eli argumentaatiokelpoisuus on edellytys sille, että tekijä voi olla elementti tulkintatieteen

tieteenkuvan mukaisessa ”tietomuodossa”.1 ”Epäonnistuminen” olisi nyt eräänlaista

kieliteknistä roolin esiintymättömyyttä argumentaatiossa, mistä on erotettava roolin käyttö, joka

ei johda argumentaatiossa tulokseen, jota henkilö tavoittelee. Ensimmäisen asteen relaation

lingvistinen momentti erittelee kielellisiä käsityksiä, joiden kaikkien oikeuttavaa voimaa

oletamme voitavan epäillä. Näin myös esimerkiksi deklaraatiot oletetaan kielellisiksi

käsityksiksi, joiden ilmaisija voi ”erehtyä”.2

Puhun hieman hankalasta käsitteestä ”koherenssinedistävyys” (2) vaihtoehtona sille tehtävälle,

missä (filosofisesti pätevien tulosten toivossa) eräät Y olisivat loogisesti välttämättömiä X:lle.

Kiinnostuksen kohteena ovat kaikenlaiset tekijät Y, joilla on ajatuksessa ”x on relatiivinen y”

koherenssia edistävä vaikutus. Koherenssista puhutaan etenkin laajemmassa pragmatismissa

erottavana ajattelun askeleena loogisesta konsistenssista; itse käsitettä sen sijaan tunnetaan

hyvin huonosti. Voimmeko päästä perille siitä, että jotkin Y olisivat koherenssia edistäviä X:lle?

Mitä tällaisella tehtäväkuvalla ylipäätään tarkoitetaan? Koherenssi ei vaikuta perinteisesti

teorianmuodostuksen edellyttämältä määrittelykelpoiselta käsitykseltä. Sana ei myöskään

esiinny yleisessä kielenkäytössä oikeustieteessä,3 vaan paremminkin teoreettisessa

kirjallisuudessa,4 joka käyttää sitä tieteenalan tiedonintressin täyttymisen tunnisteena.

1 Ks. myös Johdantojakso ja siellä teesi epistemologisesti differentioituneesta semantiikasta sekä pääjakso
“Lopuksi”, missä jatketaan – kognitivismin ja nonkognitivismin termein – tietokelpoisen ja
“argumentaatiokelpoisen” välisen eron ja yhteispelin kimpussa.

2 Vrt. objektiivisen teorian kantaan, Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 974.

3 Vrt. ex analogia, Austin Truth s. 96–97:”…[W]hereas a language can quite well exist without any device to do
the work of ´true´ and ´false´.” – Jos oikeustieteessä tarvitaan sellaisia lauseita kuin “koherenssifunktionaaliset
lauseet”, – nämä olisivat lauseita, jotka komparatiivisen arvostelman esittäessään sisältävät käsitteen koherenssi ja
lausuvat toisista lauseista tai lausekokonaisuuksista – on keskeistä erottaa ne niistä lauseista, joiden avulla
”puhumme koherentisti” (vrt. ex analogia totuudesta, Furberg Saying and Meaning s. 129, 131).

4 Esimerkiksi Hartin ajattelussa koherenssi pyritään yhdistämään rationaalisuuteen ja perustaviin
arvoperiaatteisiin: tehtävänä on saada selville periaatteet, jotka edistävät mainittujen arvojen realisaatiota ”in a
coherent way” (ks. MacCormick H.L.A. Hart s. 48–49). Näin muotoiltuna tehtävä on utopistinen, mistä Hart on
varmasti tietoinen. Voimme toki sanoa, että jokin periaate edistää arvon toteutumista, mutta tämä ei merkitse samaa
kuin se, että käsitteellisesti tiedostaisimme miten-kielen tasolla, kuinka tämä operationaalisesti tapahtuu. Kyseessä
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Tapaamme yhdistää sen komparatiivisuuteen (”N on koherentimpi kuin…”),1 mutta tämä

kielensiirto ei oikeastaan auta itse asian hahmottamisessa. Jos yhdistäisimme asian relevanssin

käsitteeseen ja sanoisimme, että mitä relevantimpia käsittelemämme substantiaaliset kielenasiat

ja niiden käsittelymenetelmät tulkinnassa ovat, sitä suurempi potentiaali käsittelyllä on

koherenssin edistämisessä, saamme näkyviin myös alkuperäisen ongelman varsin

totuudenmukaisessa valossa. Mitään relevanssin ”teoriaa” ei voida esittää, vaan Bronowskin

ajattelemin tavoin kysymme asiaa,2 jonka väistämättä ennakko-oletamme jokaisessa

kysymyksessä.3 Koherenssi vaikuttaa jakavan saman kohtalon, sillä vaikka sanoisimme

tulkitsijan ”luovan koherenssin”, hänellä on jo oltava käytössään joitakin

työskentelytapavakioita, joiden kielenkapasiteettiin ”koherenssinedistävyys” sisältyy. Kyse on

eräänlaisesta ei-loogisesta ”taustaharmoniasta” ja sen metafyysisestä terminologiasta, johon

käsiksi pääseminen edellyttäisi saman kvaliteetin käsitteistöä kuin mitä koherenssin myytti itse

edustaa.4 Nyt ainakin universaalin koherenssin tavoittamattomuus teleogisesta kielestä käsin

tulee ymmärrettäväksi. Koherenssin hintana saattaa olla kielletyn personifikaation ja

konfliktoivat poliittiset intressit maton alle lakaisevan – tai ympäristön harmonisointia

vastaavan – esitoiminnon uskomuksellinen hyväksyminen.5 Tämä merkitsisi kuitenkin sitä, että

koherenssista olisivat kiinnostuneita puhumaan ainoastaan ne henkilöt, jotka jakavat taustalla

vaikuttavan uskomuksen käsitteen käytön edellytyksistä.

on enemmän uskomus kuin kielellisesti hallittu ajatus. Vielä vähemmän tunnemme useiden periaatteiden
”koherenttia” yhteistoimintaa, vaan tällöin olemme paremminkin ”yhteenkietoutumista” merkitsevän kielenilmiön
piirissä, joka kätkee subjektiivisen arvostelman tai radikaalin relativismin (ks. ex analogia, Fletcher Two Modes
of Legal Thought s. 976).

1 Ks. Millgram Coherence s. 83 av 3.

2 Ks. ex analogia esim. Bronowski The Origins of Knowledge and Imagination s. 58:”…[Y]ou cannot carry on
science on the supposition that you are going to be able to connect every event with every other event.” (ks. myös
esim. Emmet Rules, Roles and Relations s. 139; käsitettä ”relevanssi” käytetään myös tunnisteena vasta-
asennoitumisesta käsitystapoihin, jotka ovat kiinnostuneitä syistä, jotka determinoivat ratkaisun, ks. MacCormick
H.L.A. Hart s. 27, 162).

3 Ks. myös varoituksia huolettomasta leikkimisestä Ockhamin terävällä partaveitsellä, Juurikkala Yksi ainoa oikea
ratkaisu: sic et non s. 125.

4 Ks. myytin sitkeydestä, Schlag The Empty Circles of Liberal Justification s. 43–45.

5 Ks. Soper Dworkin´s Domain s. 1180.
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Jos haluaisimme luonnehtia metaforan avulla sitä syytä, jonka tähden koherenssin kielellinen

tavoittamattomuus on ainoa seuraus, jonka saamme osaksemme, voisimme käyttää mm. Huntin

tarkoittamaa jännite-terminologiaa,1 joka lienee peräisin sodankäynnin ja konfliktien

sanastosta. Oletetaan, että koherenssi olisi sellaisen asian abstrakti ominaisuus, missä

ominaisuus tulisi täytetyksi ja asialle määritetyksi ainoastaan jos poistaisimme esteenä olevan

jännityksen.2 Juuri viimeksi mainittua emme voi tehdä. Jännite kuvaa sitä ajattelun ja kielen

tilaa, missä kyseistä ominaisuutta vailla oleva kielenasia värähtelee – jatkuvan ristiriitaisesti eri

suuntiin vaikuttavien magneettien vetovoimakentässä.3 Logiikan näkökulmasta tämänkaltaista

järjestelmää saatettaisiin luonnehtia ”inkonsistentiksi”, sillä sen piirissä edellytetään ajattelulta

mm. dogmaattisuutta ja ei-dogmaattisuutta.

1 Ks. Hunt The Politics of Law and the Law of Politics s. 83 (ks. myös metaforaa, von Clausewitz Sodankäynnistä
s. 29, 129; ks. myös, Ba kowski Parable and Analogy s. 159, joka yhdistää metaforat jännitteen tuottajiksi – eikä
vain niin, että ensin mainitut olisivat kyseisen ajatuksen manifestaatiota; ks. myös, Jørgensen On Concepts in Law
s. 141, joka puhuu pysyvästä säännön ja poikkeuksen välisestä kilpa-asetelmasta).

2 Ks. Russell Logic and Ontology s. 229, jonka huomautus siitä, että metafysiikka implikoi kielessä vielä
tyydyttämättä jääneitä tarpeita, sopinee myös tähän. Ohessa kritiikki dogmina (ks. Lewis Realism and Subjectivism
s. 40), jonka tehtävä on aloittaa sovellutuksen jalostaminen ja toisaalta kriittinen asenne ehtona säännölle (ks.
Shapiro The Difference That Rules Make s. 34), täytyy erottaa toisistaan. “Ei-dogmaattisen” on viitattava viimeksi
mainittuun ja sen kielellis-intellektuaalisen käsittelyn ongelmaan. Tämän ongelman käsitteellinen ennakkonäkymä
on terminologisesti kontradiktorinen – tai ainakin hyvin lähellä sitä. Intuitiivisen, kokeellisen ja assosiatiivisen
järkeilyn teoriaa ei tunneta. Miltei koko välineistömme, joka käsittelee teorianmuodostukselle mahdollisen alaa,
kuuluu rationaalisen, tietoisen ja sääntöperustaisen ajattelun ja järkeilyn piiriin (ks. pohdintoja esim. Koszowski
Legal  Analogy as  an  Alternative  to  the  Deductive  Mode of  Legal  Reasoning s.  82  av  13,  joka  arvelee  ainakin
analogian kielentoiminnon kuuluvan probleeman alaan).

3 Ks. astetta ratkaisumyönteisemmin, Soper Dworkin´s Domain s. 1173, miten ”koherenssin ongelman”
käsittelyssä on esitettävä deskriptioita, joiden tehtävä on identifioida esille partikulaarisia näkymiä (positioita),
jotka kaipaavat filosofista kirkastamista niiltä osin kuin on vaadittava, jotta kielenkäyttö voisi olla konsistenttia
(ks. myös sama s. 1175, missä koherenssia ja määritelmiä tarkastelevien suuntauksien väitetään esiintyvän
yhteydessä toisiinsa). Jos koherenssi ymmärretään konsistenssiksi eli logiikan tasolle, olemme kiertäneet
alkuperäisen ongelman ja muuttaneet premissejämme. Ymmärrystapa mm. ennakko-olettaa oikeuden harmonisena
kokonaisuutena, mikä on pragmatismille vieras ajatus. Pragmatismissa arvostelemisen käsite oletetaan sisäisesti
ristiriitaiseksi (mm. sisältäen elämyksiä ja filosofisia argumentaatiovirhehuomautuksia) ja pyrimme vaikuttamaan
kielenkäyttöön. Jos arvostelemisen käsite oletetaan sisäisesti ristiriidattomaksi, kielenkäytön ajatellaan esiintyvän
täysin moitteettomana (so. kieli ”jätetään sillensä”).
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Yllä esitetystä tulee epäsuorasti ilmi se, mikä koherenssia koskevassa käsittelytavassa, joka

olettaa oman oikeaanosuneisuutensa, on pielessä. Oletamme hiljaisesti, että koherenssin

käsitteen ongelma on yksi ongelma. Jos selvyys käsitteestä edellyttää epäonnistumisemme

aiheuttaneiden taustatekijöiden poistamista, on ilmeistä, että näin ei ole. Jos tämän sijaan

koherenssin ongelma käsitetään useiksi ongelmiksi, voimme pitää niiden käsittelyn piirissä

vähitellen syntyneiden vastauskehitelmien edistyneisyysastetta synonyyminkaltaisena sille,

missä määrin oikeusjärjestelmässä on käytössä ”koherenssia edistäviä” kielenpiirteitä. Siis:

ratkomalla osaongelmia ratkomme koherenssin ongelmaa. Tarkoitan osaongelmilla ainakin

seuraavia probleemia:

1) Miten päätämme, onko jokin oikeuttava lausekokonaisuus koherentimpi kuin jokin

toinen?

2) Mikä on tulkintatieteellisesti argumentaatiokelpoisen eli intersubjektiivisesti hallittavan

ought-semantiikan laajuus (ja näin myös koherenssiarvostelmaan osallistuvien

kielentekijöiden ala)?

3) Minkä kriteerin nojalla ratkaistaan kysymys, milloin jokin oikeuttava lausekokonaisuus

on koherentti kokonaisuus (erotukseksi epäkoherenteista ja akoherenteista

lausekokonaisuuksista)

Ideaalinmukaisuus Ei-dogmaattinen ja
älykäs käyttäytyminen

Dogmi, joka tuottaa
ajatteluun perustuvan

hyväksyttävyyden

Postulaatti teoille, jotka
kestävät rationaalista

kritiikkiä
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Lukija luultavasti huomaa, että esitetyt ongelmat ovat analogisia muunnelmia tietoteorian

ongelmista;1 niiden esittämisympäristöksi oletetaan nyt tutkielman johdannossa tarkoitettu ja

epistemologisesti differentioituneen semantiikkateesin erottama ought-semantiikka. Koska

tämän semantiikan konstruktio on yllä eräs ongelmista (2), voidaan sanoa, että tulkintatiede ei

ainoastaan samaista koherenssin ongelmaa tieteenalan tieteenkuvansa kulloinkin ylläpitämään

etevimpään käytettävissä olevaan semantiikkaan. Tulkintatiede myös tulkitsee oman

tehtäväkuvansa niin, että se lomittuu kielifilosofian ja kenties kielitieteen kanssa. Alkeiskielen

teorian ongelma on eräs alaongelma kyseisessä tehtäväkuvassa. Muutoin on oleellista havaita,

että koherenssin samaistaminen loogiseen konsistenssiin merkitsisi käsitteen tulkintaa is-

semantiikan ”puolelle” teesissä differentioituneesta semantiikasta. Käsitystapa olettaisi

mahdolliseksi naturalistisen todellisuuden, joka sellaisena pitäisi paikkaa objektivistien

kaipaamalle loogisesti ristiriidattomalle ”taustaharmonialle”,2 sillä konfliktin päättyminen

normatiivisia kysymyksiä kysyttäessä edellyttää osapuolten kesken jaetun kognitiivisen

perustan kysymykseen annettavasta vastauksesta.3

Systeemin ”koherenssinedistävyydestä” lausuttaisiin nyt tulkintatieteen miten- ja milloin-

kielten sekä ought-semantiikan edistyneisyyden mukaan.4 Koska tämä käsitys voi olla itsessään

komparatiivisen arvostelman kohteena, koherenssin ongelman useisiin ongelmiin hajottava

käsitys hajaantuu itse kahteen tulkintavaihtoehtoon. Edessämme on joko päättymätön regressio,

missä tiedustelemme (päättymättömästi) seuraavaa miten- ja milloin-kieltä ja semantiikkaa,

joka lausuu aina edeltäjästään. Tai sitten tarkoitamme viitata oikeustieteeseen käytäntönä, joka

on eräiden ajattelijoiden5 vihjaamalla tavalla normatiivinen niin, että voimme puhua regression

1 Ks. ex analogia, Chisholm Theory of Knowledge s. 3.

2 Ks. esim. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 15 (ks. myös, Dworkin The 1984 McCorkle
Lecture s. 182–183 harmoniaolettaman rajoista eli siitä, että se ei koske elämänarvoja; jos oikeus on loogisesti
johdettua, se mistä olemme oikeudet johtaneet, ei voi olla ristiriitaista, ks. ex analogia esim. Kuhn The Structure
of Scientific Revolutions s. 99).

3 Ks. Brandt A Theory of the Good and the Right s. 179–182.

4 Ks. miten-kielistä edellä Johdantojakso ja ought-semantiikasta pääjakso ”Lopuksi”, missä asiaa arvioidaan
eritoten nonkognitiivisen harkintakielenkuvan ongelman kannalta: tällainen kielentekijä esittäisi harkinnassa
käytössä olevan ought-semantiikan.

5 Ks. kiistanalaisesta vihjeestä esim. McCaffery Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1055, 1058 (vrt. esim. Shapiro
What Is the Internal Point of View? s. 1166; ks. naturalismihuomautuksesta esim. Clark Hans Kelsen´s Pure Theory
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sammumisesta1 – mutta silti säilyttää teoreettisessa oikeustieteessä näkymän itse käytännön

jatkuvaan kehittämiseen.2 Muutoin yllä esitetty kaavio eli ”yhden ongelman” ennakkonäkymä

ilmaisee asiasta oikeansuuntaisen utopian. Jotta voisimme todentaa sen, mikä vahventaa

väitteemme jonkin argumentaatiokokonaisuuden koherenssista tai inkoherenssista, meidän

täytyisi ensin voida esittää tieteenalan tieteenkuva kaikin puolin pätevästi yhden yllä sanotun

käsityksen alaisuudessa. Ennakko-olettama itsessään ei kestä kritiikkiä, minkä representaatiota

magneettimetafora on;3 emme voi keskustella ideaalista edellyttämättä hiljaisesti postulaattia

emmekä kehittää ei-dogmaattista järjestelmää ilman sääntöjen soveltamista.

Esiintyy myös muunlaisia ongelmia. Olettama metaforan oikeansuuntaisuudesta implikoi, että

koherenssi on käsite, joka presentoidaan myös ”epälauseellisten” eli tavanomaisessa mielessä

lausetta vaillinaisempien kielenapuvälineiden keinoin. Yllä niin postulaatin kuin ei-

of Law s. 185–186; ks. myös lausumia, Gurvitch Sociology s. 30, 42, joka puhuu eräänlaisista “normatiivisista
faktoista” elävinä kollektiivisina uskomuksina; asialla saattaa olla yhteyksiä tutkielman kolmannessa luvussa
käsiteltävään instituution ideaan).

1 Sen kiistäminen, että parasta käytettävissä olevaa reseptiä tulisi käyttää vaikuttaa kontradiktoriselta, jos olemme
kielentilassa, missä meidän on ratkaistava normatiivisia kysymyksiä. On tautologista sanoa, että parasta
käytettävissä olevaa ohjetta pitää käyttää. Oikeastaan tämän ajatuksen muunnelma on myös Dworkinin tulkinta-
asenteen – esitä tulkittava ajatus tai teksti aina ”parhaassa mahdollisessa valossa” – taustalla. Tulkinta-asenteen
vastustaminen vaikuttaa kontradiktoriselta. Juuri samasta syystä kaikki se sisältö, mitä Dworkinin tulkinta-asenne
tuo mukanaan systeemiin, välittyy hänen antamiensa tapausesimerkkien kautta.

2 Tätä voidaan perustella Rylen pyhimys-argumentilla: kukaan kielenkäyttäjä ei ole kielentaitoja koskevassa
katsannossa täysin kehittynyt (”pyhimys”) henkilö (ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 222). Idealismi
vaikuttaa kovemmalta kivenmurikalta kuin kolme vieruskumppaniaan, jotka itse asiassa ammentavat oman
peruskovuutensa juuri siitä, että esiintyvät myös ”ideoina” (idea postulaatista, jne.) – eivät ainoastaan
konstruktiivisina esityksinä tieteessä.

3 Ei-dogmaattisen ja älykkään käyttäytymisen tavoittelu (Sellarsin ongelman muunnelma) on dogmaattisten
järjestelmien – jos ei mielen, niin ainakin – pätevyyden edellytys. Voidaan myös sanoa, että metafyysisen
dogmatismin kritiikki ohjaa kyseiseen (utopistiseen) kehitystyöhön. Ronald Dworkinin työ oikeusperiaatteiden
parissa lienee tieteenalan kuuluisin esimerkki tämän ongelman alalta (ks. ajatuksia mm. Sellars Science, Perception
and Reality s. 177, 186–187; ks. muotoilua jo, Nietzsche Iloinen tiede s. 45, 160–61; ks. Ryle Taking Sides in
Philosophy s. 153, miten emme voi tukeutua dogmatiikkaan täysin luotettavana välineenä ”as if the notion of
orthodoxy in philosophy was a natural and appropriate one.”). Toiseksi kuvio luonnehtii sitä, että ideaalisten
käsitysten ei ole luvallista tulla edustetuiksi postulaatissa (ks. esim. Lenoble The Function of Analogy in Law s.
141), mikä toisinaan näkyy myös siten, että ylläpidämme vaatimusta vältellä abstrakteja postulaatteja (ks.
Armstrong A Theory of Universals s. 46). Yllä tarkoitettu pragmaattis-rationaalinen kritiikki tukeutuu
teleologiseen kieleen: se ei voi determinoida ideaalia – eikä (ainakaan transsendentaalinen) ideaali voi ilmetä
aktuaalisen todellisuuden tasolla.
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dogmaattisuuden ongelmat pitävät paikkaa ajatukselle, jonka mukaan meidän pitäisi olla

kiinnostuneita kielestä tällaisessa merkityksessä. Palaan tähän alkeiskielen suuntaan

vihjaamaan asiaan tutkielman pääjaksossa ”Lopuksi”. Toiseksi itse metafora valmistettiin –

tietenkin, mikään muu ei ole mahdollista – lauseellisen kielen avulla eli tukeutumalla

kielipeleihin. Saatamme nyt Dworkinia mukaillen  tulkita  tämän  siten,  että  juuri kielipelit

tuottavat epäkoherenssin kieleemme.1 Koherenssi merkitsee tällöin ajatusta siitä, että kielessä

jo vallitseva kielipelillinen epäkoherenssi on syystä tai toisesta hälventynyt. Oikeustiede ei ole

kiinnostunut tästä kausaalisena, vaan käsitteellisenä ja tahdonalaisena ilmiönä.2 Miten

lähemmin pääsemme ilmiöön käsiksi? Psykologian keinoin? Tallaamalla analogiaa käyttäen

sivupolkuja teorianmuodostuksen reunamille? Nähdäkseni vastauksen antamatta jättäminen

vastaa tässä juuri kohteena olevan käsitteen avoimuutta: voimme edetä koherenssia kohti

kaikilla niillä tavoilla, jotka ylipäätään ovat kielellisinä tapoina meillä käytössä (kielipelissä)

epäkoherenssia tuottamassa, mutta nyt ”päinvastaisen” suunnan ongelmana. Koherenssi

ymmärrettäisiin nyt kielipelien olemassaolon purkavaksi ominaisuudeksi; kieleen ja kielipeliin

oletetaan kuuluvaksi kyseisen ominaisuuden, jos on mielekäs väite, että kielipelien pelaaminen

manifestoi erimielisyyksiä. Jos koherenssi on avoimesti kielen ja kielipelin ominaisuuksiin

viittaava passiivis-lingvistinen käsitys (”pelaamatta jättäminen”),3 – mikä täytyy erottaa siitä,

että se olisi oikeudenalalohkokohtainen ilmiö tai käsitys, jonka voisimme kielen avulla vangita

johonkin määrämuotoonsa – emme silti pääse eroon siitä, että koherenssinedistyvyys on

arvostelmana aina suhteellinen uskomus itsekin. Arviointiin ei ole mitään muuta keinoa kuin

kieli, vaikka arvioisimme kielettömyyttä (kielipelittömyyttä). Koherenssin edistyminen olisi nyt

komparatiivinen väite, jota ei tule sekoittaa siihen, että tosiasiallisesti olisimme jo Aristoteleen

1 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 362, miten kielipelit jakavat ihmisiä, eivät yhdistä (huomautuksen on pannut
merkille myös, Kamm Theory and Analogy in Law s. 408 av 7).

2 Käsitteellinen tiedonintressi on yllä narratiivi asiaa (ei siis ainoa tulokulma) ja viittaus tahdonalaisuuteen idiomi,
jolla tyypillisesti poissuljemme empirismin – ja hahmoedellytyksen täyttymättömyyden vuoksi ainakin
induktiivisen logiikan – etiikkaan soveltuvien tarkastelutapojen joukosta (ks. esim. Broekman Analogy in the Law
s. 236).

3 On nähdäkseni huomionarvoista, että positiivisen tieteen tiedonintressi – totuus – näyttää olevan etenemislinjalla,
joka johtaa juuri yllä tarkoitettuun ilmiöön. Tieteilijän kategorisoiva mielenkiinto ei ole siinä, että hän haluaisi
”ruokkia olion tai suhtautua siihen kiusankappaleena”, kuten Grene toteaa (ks. Grene A Portrait of Aristotle s. 77).
Naturalistisissa ohjelmissa esiintyy myös halukkuutta korvata miten-kieli mitä-kielellä (ks. Lycan Judgement and
Justification s. 102, 105), mikä on siirto, joka tukahduttaa normativiteetin ja ylipäätään arvostelevan
kielenidentiteetin elintilaa. Naturalistisen ohjelman ihannetodellisuudessa olemassa ei ole mitään muuta kuin
väitekelpoisia asioita.
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tarkoittamassa väittelemättömässä tilassa.1 Koherenssi voi edistyä vain siten, että konstruoidut

epäkoherenssia tuottavat elementit – so. kielipelilliset elementit kaikissa edellä ongelmien 1–3

laajuudessa – ovat esitetyt ja laannutetut. On varmasti totta, että näin ajateltaessa ainakin eräät

käsityksen alaan sijoittuvat kielenesitykset saavat osakseen höykytystä Nagelin kritisoiman

”inner mental theater” (Bennettin ”heterofenomenologian”) pseudoilmiöön kuuluvuuden

vuoksi.2 Esimerkiksi henkilöiden vaikutelmien tai tunne-elämysten lähentymistä on vaikea

normaaliolosuhteissa todentaa, vaikka spekulatiivisessa filosofiassa suhtaudutaan optimistisesti

käsitteisiin, jotka ilmentävät vaikutelmien ja tunne-elämysten ilmenemisen sfääriä. Käsitteiden

laajentamista ”sisäisen” suuntaan koskee aina riski siitä, että ulkoinen todellisuus on jo-

konstituoinut meille sen, mitä esitämme aiheestamme.3 Emme kykene esittämään kielellä

mitään muuta kuin metaforia.4

Ongelmallista saattaa olla myös se, että käsitys epäkoherenssista ja sen laadusta

lähtöasetelmassa (milloin alkaa ”kun kielipeliä pelataan” kielentila?) edellyttää välttämättä jo

joitakin samamielisyyksiä,5 mistä emme voi puhua olettamatta – kehässä jälleen – koherenssia

itseään. Kenties esimerkkipainottunut ilmaisukielen koherenssi ja väite edistymisestä tällaisen

kielentoiminnan piirissä ovat vähiten suomaalle rakennettuja koherenssiteorian muotopiirteitä.

Esimerkit edellyttävät intersubjektiivista tulkintaa (tätä ei ole tarkoitus kiistää),6 mutta väite,

1 Ks. Aristoteles IX s. 141.

2 Ks. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 34.

3 Ks. ajatuksesta, Bliss On Relations s. 44.

4 Myöskään esimerkiksi se, että sanomme sisäisen skeptikon merkitsevän näkökulmana sitä, että pidämme mitä
tahansa ulkoisia perusteitamme riittämättöminä (ks. esim. Burton Ronald Dworkin and Legal Positivism s. 116),
ei kerro, mikä kyseinen perspektiivi on.

5 Ks. esim. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 94, joka olettaa keskustelun tulkinnanalaisista
asioista tapahtuvan “on the ground of general coherence”.

6 Ks. myös, Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 254 av 21, miten esimerkistä ei voida vetää
normatiivista johtopäätelmää, ellei ensin valmisteta maksiimia tai sääntöä sellaisen tekemiseksi (ks. myös, Soriano
Precedents s. 36; ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 168). Esimerkin käsite yleensä
ymmärrettäneen tulkintatieteessä niin, että viimeksi mainittu idea on selvillä, kun esimerkki annetaan. Kyse ei siis
ole ”vain” deskriptiosta (A laittaa kaupassa tavaran taskuunsa ja kävelee ulos), vaan jo jonkin abstraktin ja säännön
tunnistaman käsitteen ilmaisusta ei-yleisin käsittein (tavaran luvaton haltuunotto on kiellettyä ja siitä voi seurata
rangaistus irtaimen tavaran varkautena).
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jonka mukaan emme olisi hyvän esimerkin esitettyämme päässeet lainkaan eteenpäin asiassa,

vaikuttaa intuitiivisesti oudolta. Wittgensteinin myöhäisajatteluun kielentoiminnallisesti

tukeutuessamme1 emme silti pääse jännitteestä tyystin eroon. Ilmaisukielen esimerkki on

erinomainen apuneuvo juuri siksi, että epäkoherenssin olettama rakenteellinen jännite ja

käsitteet epälauseellisessa mielessä – puhuttua kieltä vajavaisemmat kielimuodot, kuten

muutkin yleiset muodot – ovat tyystin esityksestä poissa. Ja tämä on jo itsessään ajatus, joka on

ristiriidassa yllä koherenssin kielellisestä olemassaolon tavasta oletetun kanssa.2

Kolmanneksi tasapainon ja tasa-arvon ideat (3) asettuvat lähdeopin relatiivisuuden

ymmärtämistehtävän keskiöön ja ainakin tätä kautta arvoina keskeisiksi oikeustieteelle.3

Kyseessä ovat kaksi eri ajatusta sisältäen kielentoiminnaltaan sangen intiimin suhteen toisiinsa.

Esimerkiksi Hollingworthin käyttämän avustavan terminologian lainaaminen auttanee meiltä

takin pois ongelman etäisessä.4 ”Tasa-arvoa” voidaan pitää yleisnimityksenä ajattelutavalle

(”sign of a relation”), joka ohjaa relatiivisuuden sfääriin; toisaalta ”tasapaino” on idea, joka

johdattaa relatiivisten ja kielellä ”kantokelpoisten” merkitysten syntymiseen (”carriers of the

relational meaning”) kyseisessä sfäärissä siten, että ”merkityksen syntymisellä” tarkoitetaan

kvalitatiivisen arvostelman ongelmaa. Esimääritykset voidaan päätellä ensinnä siitä, että

väitettä absoluuttisesta tasa-arvosta tulisi kohdalla periaatteellisesti samankaltaisena väitteenä

1 Ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia mm. nr. 69–71, 135 esimerkkien keskeisestä roolista epätäsmällisen
käsitteen mielen antajina, ja sama nr. 241, miten oikeuttaminen on jotakin ”enemmän” kuin sanominen ja
”vähemmän” kuin kieli.

2 Tarkoitan ennen muuta sitä, että luonnollinen kieli siloittaa erimielisyydet yllä sanotussa mielessä – ikään kuin
silittää kielellä kieltä. Nämä eivät tietenkään ole ainoat näkökulmat koherenssiin ja epäkoherenssiin; ainakin
viimeksi mainittu on myös konfliktiin liittyvä reaali-ilmiö. Emmet on huomauttanut siitä, että (sosiaalisen
systeemin) koherenssia on usein vaikea nähdä (sosiaalisen todellisuuden tason) konfliktien vuoksi (ks. Emmet
Rules, Roles and Relations s. 146–147). Kenties hieman mystinen ”edistää koherenssia” tulisi korvata ilmaisulla
”edistää koetellusti analogiaa” (tms.), sillä tällöin koetteluiden rutiinien jalostus disipliineiksi tulee
ongelmaksemme emmekä oleta ”systeemiä”, jonka ominaisuusilmaisu koherenssi olisi. ”Teoreettinen” on osa
tulkintatieteen tieteenkuvan ongelmaa. Etiikkaan on jo lähtökohtaisesti epäsopivaa soveltaa käsitystä, jonka
mukaan väitteeltä puuttuu teoreettinen mieli, jos siitä ei voida dedusoida propositioita tulevista kokemuksista (ks.
Carnap Ethics s. 206; ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 221–222, miten emme voi edes kysyä ”pitämis-
tietoa” ns. knowing-that-tietona).

3 Peczenikin ajattelusta – ks. Soriano Precedents s. 37 – siitä, että ”tasa-arvo on hyvä” ei seuraa loogisesti, että
tasa-arvo on myös ”fundamentaali oikeus”. Välissä on hyppy (transformaatio), jonka Wróblevski on kuuluisalla
tavalla paikantanut analogisen suhteen (aksiologia, normativismi) alaan.

4 Ks. Hollingworth Symbolic Relations in Thinking s. 517.
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kuin sitä, missä kiellämme tyystin toisen asteen relatiivisuuden. Esimerkiksi kun toistamme

fraasia ”laki on niin kuin se luetaan”, olemme vain omassa häivyttämisen halussamme

pyyhkineet toisen asteen Y-tekijät jäljettömiin. Se, että emme aktuaalisen kielenkäytön tasolla

nosta toisen asteen relatiivisia tekijöitä esille, ei merkitse sitä, että tekijät eivät vaikuta

tulkinnassa tai että ne eivät kuuluisi osaksi käsitteellisen potentiaalimme ongelmaa. Viime

kädessä1 tulkitsevan subjektin olettaminen merkitsee sitä, että väite tässä muodossa on ilmeisen

väärä.2 Näin termipariin ”relatiivinen tasa-arvo” täytynee suhtautua tautologiankaltaisena

asiana; ”ei-relatiivinen” tasa-arvo on termien kontradiktio. Toisaalta hylättävänä ideana on

pidettävä sitäkin, että tulkintatiede voisi tavoitella ennalta rajoittamatonta eli radikaalia

tasapainoa. Tämä merkitsisi sitä, että yritämme asettaa suhteisiinsa kaikki ”Y´t”, jotka

ylipäätään esiintyvät X:n arvon määrittämisessä relevantteina. Sovellettuna käsityksenä tämä

ei voine johtaa muuhun kuin kaikkiruokaiseen eklektismiin,3 sillä  relevanssi  ei  ole

teoriakelpoinen käsite.4 Tavoitteena tulisi ehkä olla Niiniluodon esikuvasta mukailtu

muunnelma maltilliseksi relativismiksi (vaikka emme jakaisikaan Niiniluodon objektiivisia

ajatuksia tieteenalan tiedonintressistä),5 missä rationaalisin ja pragmaattis-kriittisin perustein

valitaan jokin Y toisten käsitteellisesti mahdollisten edelle.

1 Subjektivismi on periaatteellisesti keskeistä siksi, että se on eräs näkökulma, joka varmuudella ylläpitää toisen
asteen relatiivisuuden. Yksilökeskeinen perspektiivi ei kuitenkaan tee tätä ilman korkean laskun kirjoittamista
(oikeuspositivismista on yhtä monta muunnosta kuin on tulkitsijoita). Oikeuslähteiden relatiiviselle tarkastelulle
ominainen opaalimaisuus, missä lähde muuttaa hieman lingvististä värisävyään (esimerkiksi mielikuvien
erilaisuuden mielessä) riippuen siitä, mistä näkökulmasta ja kuka sitä katsoo, – missä kaikki tähän liittyvä
kielenaines ei ole suinkaan sanallistettavissa – ei ole ainoastaan negatiivinen kielenkäytöllinen piirre. Se
mahdollistaa myös sellaiset rivituomareista ja muista standardikielenkäyttäjistä erottuvat persoonat, jotka
tulkitsevat huomiotaherättävällä taidolla oikeuslähteitä.

2 Ks. esim. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 81 epäideologisen näkökulman, eli ”neutraalin”
tulkintaideologian mahdottomuudesta (vrt. Harrington Law in Community Organizing s. 185, joka nimittää
uskomusta yhteistoimintamuotojen korostamisen keskeisyydestä muutoksen aikaansaamiseksi ”anti-ideologiseksi
ideologiaksi”).

3 ”…[E]clecticism is only the most corrupt of all the ísms´. It is our form of coalitionism, a parasite on the party
system.” (ks. Ryle Taking Sides in Philosophy s. 153; ilmaisu yllä lainattu, Helin Lainoppi ja metafysiikka s. 333
av 8). – ”Maltillinen” eklektismi ei ole välttämättä suoralta kädeltä hylättävä ajatus. Tarkoitan konstruktiivista
ajatusta, missä jokin teoreettinen konstruktio (malli) voi olla osatekijänä jonkin toisen konstruktion metodologisten
periaatteiden esittämisessä tai ymmärtämisessä – tai toisen mallin representaatiossa (vrt. ajatusta, Furberg Saying
and Meaning s. 119, miten jotkin lauseet voivat olla ”osa analyysiä” joillekin toisille lauseille).

4 Ks. jo edellä mainittu, Bronowski The Origins of Knowledge and Imagination s. 58.

5 Problemaattisinta Niiniluodon ajattelutavan (kriittisen realismin) suorassa soveltamisessa on se, että hän pitää
tulkintatieteen tuloksina lauseita (propositioita), jotka voivat saada totuusarvon. On tärkeää periaatteellisesti, että
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Voisimme ehkä sanoa, että tasapaino on yleisnimitys sellaisen kielenaktiviteetin lingvistis-

tekniselle tavoitteelle, missä varsinaisena ”materiaalisena” tavoitteena on tasa-arvo. Tässä

ajatuksessa tasa-arvo oletetaan tasapainoisen kielenaktiviteetin funktioksi; tasapainoinen

arviointi taas olisi edellytys sille, että tasa-arvolla on käsitteellinen olemassaolo. Tasa-arvo ja

tasapaino eivät ole ”suureita”, vaan robusteja tienviittoja tietyntyyppisen kielentaidon

tavoittelun pariin,1 viitattuina eri suunnista. Jossakin määrin metaforamaiset käsitykset tasa-

tällaiset lauseet (”Vanhempien kunnioitus on hyvää kristitylle”, ”Varastaminen on väärin suomalaisille”, ks.
Niiniluoto Mitä vikaa on relativismissa? s. 257), joilla voi olla empiirisen korrelaation mukainen vahvistus,
esiintyvät ainoastaan lingvistisesti tunnettuina lauseina, jotka on argumentoitava. Justifikaation esittäminen sille,
että asiantilan pitäisi olla siten kuin lause esittää, on sama asia kuin siirtyä tulkintatieteen tarkoittaman vastaamisen
pariin, vaikka tämä käsitys voi vaikuttaa keinotekoiselta tilanteissa, missä olemme edenneet sangen lähelle
perususkomuksia tai arvoja, joita emme juuri milloinkaan riitauta. Perusteluna sille, – Niiniluoto on luonnollisesti
tietoinen tämänkaltaisten vastahuomautusten esittämismahdollisuudesta – miksi tulkintatieteessä tulisi pidättyä
tulosten ilmaisusta lausein, joihin totuusperusteemme soveltuvat (ks. jo edellä mainittu, Villa Legal Analogy
between Interpretive and Productive Arguments s. 166; ks. myös, Lenoble The Function of Analogy in Law s. 133;
ks. myös Aarnio Laintulkinnan regulatiivinen periaate s. 604, 606–607), voidaan pitää ainakin sitä, että
ajatustapaan saattaa sisältyä implisiittisesti geneettinen virhepäätelmä. Kun esitämme evidenssiä
merkityslauseelle, kohtelemme lausetta ikään kuin voisimme selittää merkityssisällön (ks. Tenkku Tosiasia- ja
arvoarvostelma Humen filosofiassa s. 263 av 1; ks. myös, Sellars Belief and the Expression of Belief s. 157, miten
”merkitykselle” (means) ei voida antaa fysikalistista tulkintaa; ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 37). Jos
arvoarvostelmaa kohdellaan partikulaarisen tietämisen alaisena asiana (so. tiedämme sen syyn), olemme
sijoittaneet sen kielenkehykseen, johon mainittu huomautus soveltuu. Kanssaihmisen kohteleminen objektina (eikä
merkityssisällön muodostumiseen osallistuvana subjektina) saattaa olla samaisen virhehuomautuksen alainen
käsitystapa (ks. objektiivista kantaa, Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 225, missä hän sijoittaa
kanssaihmisten kärsimyksen faktojen joukkoon). Determinoivien metodien käyttö voi johtaa myös naturalistiseen
virhepäätelmään (ks. Clark Mill´s ´Notorious Analogy´ s. 656), ja toisinaan näin on sanottu jopa arvostelmista
niiden kontingenttiuden vuoksi (ks. Emmet Rules, Roles and Relations s. 47–48). Ylläpitääksemme eron
totuusehtosemantiikalle adekvaattiin kognitivismiin nostamme yleensä työpöydälle ”koherenssin” käsitteen
kyseisen tehtävän täyttämiseksi. Tällöin tarina tai premissien kokonaisuus voi olla fiktiota, mutta silti osa
koherenttia esitystä (ks. Millgram Coherence s. 88). Päinvastaisesti tarkasteltaessa syllogismin yläpremissi voi olla
tosi, mutta johtaa silti epäkoherentteihin tuloksiin oikeudellisina seuraamuksina (ks. ex analogia, Bayles Morality
and the Constitution s. 83).

1 Joidenkin samankaltaisuuksien ohella oikeustieteen justifioivilla kielipeleillä on monia eroja usein käytettyyn
shakkipelimetaforaan. Eräs niistä on se, että ensin mainitussa ”taitavan pelaamisen” säännöt eivät ole täysin
selvillä pelipöydän eli todellisen kielensovelluksen tasolla, mikä on asia, jonka voimme havaita vasta
epäonnistuttuamme (kerta toisensa jälkeen) yksiselitteisesti pätevän ratkaisun esittämisessä. Säännöt ovat
parhaiten tunnettuja abstraktion tasolla ja toisaalta liittyessään paradigmaattisiin esimerkkeihin epäonnistumisesta
(tapaus, jolloin ainakin protestoimme säännön rikkomista). Tarvitsemme sääntöjä – ja käsitteellistä tietoisuutta
säännöistä – jatkuvasti sisäänrakennettuna edellytyksenä ”taitavalle kielenkäytölle”, sillä muutoin meillä ei ole
mitään pidäkkeitä tehdä kielellä sitä mitä haluamme tehdä (vrt. Schauer – Spellman Analogy, Expertice and
Experience s. 267, jotka ajattelevat sangen rylelaisesti; ks. esim. Ryle Knowing How and Knowing That s. 213–
214, 217–220; ”Meidän on voitettava… tahtomme vaikeus.”, ”Tahto ajatella on yhtä, kyky ajatella toista.”,
Wittgenstein Yleisiä huomautuksia s. 53, 88). Ilmiön vastakohta – akrasia, tahdonheikkous – ei ole esiintymätön
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arvo ja tasapaino menettävät nyt mystisyytensä. Jos tasa-arvoa tuotetaan tasapainoisella

kielenaktiviteetilla, kummastakaan käsitteestä ei ole mielekästä puhua erillään

komparatiivisesta tarkastelusta, jossa puretaan näkyviin argumentteja ja vasta-argumentteja

(näkökohtia ja vastanäkökohtia).1 Lingvistis-tekninen tasapaino ei ole ensisijaisesti

kvantitatiivista, vaan kvalitatiivista: teemme kyseistä kielentyötä suhteessa siihen

käsitteelliseen skeemaan, jonka avulla argumentteja tuotetaan ja – luonnollisesti – kielellisten

kykyjemme puitteissa. Tasa-arvo itsessään on oikeastaan tulkintatieteen jargonia, jolla lähinnä

erottaudutaan syy- ja seurauskäsitteiden kielestä. Kun oikeudellisen systeemin tasa-arvoisuutta

edistetään edistämällä tasapainoisen arvioinnin edellytyksiä, emme viimeksi mainitun

yhteydessä lausu mitään ”tasa-arvon edistymisen” syy-perustasta. Jo Kelsen on korostanut tätä

tasa-arvon käsitteen ominaisuutta.2 Jos tasa-arvo ymmärretään niin, että systeemi edellyttää aina

esitettyä näkökohtaa opponoivan vastanäkökohdan ja molempien vilpittömän arvioinnin,

argumentaatiokokonaisuuksien moittimisessa siksi, että niihin on sisällytetty eri suuntiin

osoittavia perusteita, on hyvin vähän mieltä. Moitteen esittäjä ei ole yleensä tarkoittanut

vastustaa tasa-arvoa.3 Ajattelutapa soveltuu kattavasti kaikenlaisiin oikeudellisiin tilanteisiin.

Esimerkiksi henkilön A ominaisuuksiin perustuva syrjivä päätös on epätasa-arvoinen päätös,

jonka justifikatoris-argumentatiivisena taustana on tasapainoton arvio hakijan ja (kuvitteellisen

tai todellisen) ”B” välillä. Jos A:n ominaisuus (esim. ihonväri, uskonnollinen vakaumus, jne.)

asia, vaan ilmenee yleisesti vielä konkretisoimattomien abstraktioiden, joilla ei ole selvää miten-kieltä kuten
logiikassa, yhteydessä (ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 187).

1 Tämä ei ole sama väite kuin pitää tasa-arvoa yksilöpsykologisen analyysin tuloksena (ks. kritiikistä, Negley
Objective Fact and Equality s. 42). Käsitys saa sisältönsä tulkintatieteen päätiedonintressiä käsittelevien teorioiden
välityksellä.

2 Ks. Kelsen Aristotle´s Doctrine of Justice s. 127, miten tasa-arvo ei ole mikään sosiaalisen todellisuuden
ominaisuus. Tässä yhteydessä on nähdäkseni mielenkiintoista kiinnittää huomiota siihen, että terminologiset
parivaljakot ihmiset samanlaisia/erilaisia ja tehtävänkuva havaita (joidenkin ihmisten väliltä) oleelliset
eroavuudet/samankaltaisuudet ovat lähtöisin eri puolilta epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa. Se,
että kaikki on toisistaan eroavaa, on pohjimmiltaan positiivisen tieteen tieteenfilosofiaan kuuluva oletettu
perustotuus, sillä nimenomaan ulkoinen samuus on se, mitä ei esiinny laisinkaan. Tämä on karkea
systeemiargumentti sen puolesta, että ihmiset tulisi lähtökohtaisesti ymmärtää tulkintatieteessä keskenään
samanlaisiksi, – perustanaan ehkä analogia ontologian muotona – milloin normatiiviseksi ongelmaksi
ymmärretään relevantit eroavuudet (ks. esim. Nerhot Introduction s. 7; ks. Jackson Analogy in Legal Science s.
147–148, miten samankaltaisuus on aina ilmeistä tai oletettua).

3 Tavatonta tämä ei ole, kuten Maris muistuttaa mieliimme: jokin eliitti voi pitää ajatusta ”kaikille kuuluvista
oikeuksista” itseään sitomattomana ajatuksena (ks. Maris Milking the Meter s. 101). Oikeudet kuuluvat vain eliitin
jäsenille.
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olisi julkituotu päätöksen perusteena, se olisi kohdannut painavan vastaperustelun perus- ja

ihmisoikeuksien vastaisuuden muodossa.

Epätasapainon purkamista näkyviin ei voida ajatella ilman ongelmaa pehmeistä
diskurssieettisistä käsitteistä. Näkökohtia ja vastanäkökohtia koskevan arvion on oltava
”vilpitön”; tämä käsite sijoittuu kommunikatiivisen rationaalisuuden ulkopuolelle.1 Tietty
käsitteiden sensitiivisyys on nonkognitiivisen semantiikan (kyseisen tutkimusohjelman)
ongelma. Probleemaa ei voida väistää, sillä tämä käännös veisi meidät juuri tielle, jossa
emme tavoittele tasapainoista ratkaisua – emmekä näin myöskään sen lingvistis-
normatiivista seurausta, tasa-arvoa. Esimerkiksi poliittisen retoriikan on sanottu olevan
”hyppivää”,2 millä oikeastaan viitataan juuri sellaisten keskustelustrategioiden käyttöön,
jotka pyrkivät peittelemään perustelujen kohtaamia heikkouksia.

Esimerkiksi ”työntekijän” käsitteen kehitystä suhteessa kriittis-rationaalisiin ajatuksiin – ja

moniin muihin historian ilmiöihin, joista osa kuuluu satunnaisuuden eikä suinkaan ajattelun

piiriin – kuvaa seuraava kehittyvä jana. Vaihtelu (Y1, Y2) voidaan käsittää alla ”näkökulmaksi”

(tms.); muutoin esitys on tarkoitettu tässä vain havainnonapuvälineeksi. Ympyröidyt valinnat

ovat oletetut sellaisiksi, että ne ainakin määrätyissä olosuhteissa vastaavat rationaalisen

ajattelun ohjaamaa ratkaisua.

1 Ks. Tuori Oikeuden rationaalisuus s. 76.

2 Ks. Gewirth Positive ´Ethics´ and Normative ´Science´ s. 313 av 2.
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Maltillisen relativismin etenemistie ei ole kiinnijuuttuneen renkaanmutterin tavoin determinoitu

oikeudenalojen kehitykseen. Rationaalista ajattelua puitteistavat arationaaliset valinnat ja

sellaiset järkeilyä kehystävät käsitteelliset tekijät, joita ei voida valita rationaalisin perustein.1

Myös niiden henkilöiden, joiden kielelliseen toimintaan valinta suoraan kohdistuu, aiemmat

kokemukset ja tottumukset – kuten myös muut suoranaiset satunnaistekijät – vaikuttavat asiaan

rationaliteetin ulkopuolisina seikkoina. Kuten esimerkiksi Shapiro muistuttaa,2 rationaalisen

ajatuksen muodostamiseen vaikuttaa myös se, miten pitkä aikaperspektiivi asiassa on valittu.

Rationaalinen argumentti ei ole oikeudellisuuden synonyymi; argumentti voi olla myös

auktoritatiivinen, ja eräs oleellisimmista elementeistä oikeuslähdeopin soveltamistaidossa on

se, että osaamme kielentoiminnassa kysyä molempien paluupoluilta toistensa peruspiirteitä.

1 Ks. esim. Rubin Choice, Phenomenology, and the Meaning of the Modern State s. 324–325.

2 Ks. Shapiro The Difference That Rules Make s. 45–46; samaisessa kohdassa Shapiro huomauttaa siitä, että
auktoritatiiviset säännöt voivat joskus edellyttää irrationaalista käyttäytymistä.
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(elinkeinonharjoittaja)
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tekijä
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etätyö)

Yhteistyö
keinoälyn

tai
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Auktoritarismi on Kelsenin tarkoittamin tavoin ”taattu”,1 jos olemme kiinnostuneita

subjektivismiin liittyvistä kielenilmiöistä. Tässä yhteydessä on erityisen mielenkiintoista se, että

auktoriteetin käsite liittyy jo itsessään eräisiin psykologisiin vaikutelmiin (mm. pelko,

kunnioitus), mikä avaa lähdeopillista keskustelua suuntaan, joka on juuri (analyyttisen

kirkkausihanteen mielessä) sangen keskustelukelvoton.2 Silti jo edellä tasapainon tavoittelun

idea,3 lingvistisiin episodeihin sisältyvät ei-behavioristiset piirteet,4 objektivismin

epäonnistuminen5 ja nyt siis auktoriteetin käsite implikoivat suuntaansa, missä on mielekästä

myöntää, että oikeuslähteen käsitteellä on kytkentöjä myös siihen etiikan yleisnäkymään,6 joka

haarukoi aihettamme psykologian – ei siis ainoastaan sosiologian tai tavanomaisessa mielessä

sana-asia -kielen – suunnasta. Oikeustieteen ei sovi unohtaa rakennuspaikkansa erityispiirteitä.

Uppopaalut lepäävät etiikan (ja moraalin) pohjavedessä, jonka keskeisimmät sisään- ja

ulosvirtaussuunnat ovat psykologia ja sosiologia. Kenties yksi neljästä tyyppitapauksestamme

sokealle oikeustieteelle saadaan houkuteltua näkyviin juuri silloin,7 kun kokeilisimme

1 Ks. Kelsen The Natural-law Doctrine before the Tribunal of Science s. 140.

2 Ks. esim. Hampshire The Analogy of Feeling s. 10.

3 Osapuolten välisen konfliktin syntyyn vaikuttavien seikkojen ja niiden seurausten selvitetyksi tuleminen
tuomioistuinprosessissa noudatetuissa sovintomenettelyissä lienee kommunikatiivisesti jo niin laajalla
merkityssisällön muodostumisen alustalla, että jokainen myöntää tulkitsijan arvostelmien ja elämysten vaikuttavan
asiassa. Sanat ovat merkityksellisiä meille tunteiden (elämysten) välityksellä. Toisinaan epävirallisia
konfliktinselvittelymuotoja on kritisoitu siitä, että viimeksi mainitut vaikuttavat ratkaisutoimintaan liiaksikin (ks.
Fitzpatrick The Impossibility of Popular Justice s. 201).

4 Ks. esim. Sellars Mental Events s. 328.

5 Ks. tästä myös pääjakso “Lopuksi”, missä sivutaan myös jäännöksettömän naturalismin
menestymismahdollisuuksia tulkintatieteessä.

6 Ks. jo Deweyn varhaisvaiheen kirjoituksista, Dewey Ethical Principles Underlying Education s. 54 (ks.
vetoomuksesta myös, Dewey The Metaphysical Method in Ethics s. 27, 31). En tarkoita sitä, että yllä mainittu laaja
“synteettisyys” omaksuttaisiin suoraan tulkintatieteen perustaksi (tämä johtaa eklektismiin), – ks. Hiller
Institutions and Institutional Groups s. 304 – vaan sitä, että paremmin tiedostaisimme toisten tieteenalojen
käyttämien terminologisten lähtökohtien yhteydet toisten tieteenalojen aihetta koskevaan vaivannäköön.
Esimerkiksi jos sosiologia on ”sosiaalisten instituutioiden tiedettä” (ks. Hughes The Study of Institutions s. 307),
käytämme kieltä niin, että myös tulkintatieteen tarkoittama instituutio voi olla ainakin ”frame of reference”, kenties
toisinaan myös lähtökohta, itsessään ulkotulkintatieteellisille tutkimuksille. Tulkintatiede on eri spesialiteetti kuin
mikä sosiologia tai psykologia on. Jälkimmäisiä ei silti voida toteuttaa täysin ilman ensin mainittua (so. ilman
tulkintaa) – tai päinvastoin.

7 Tulkinta voi olla ”sokeaa” useilla perusteilla: mekaanisuutensa tähden (ns. ”blind application”, syllogismi),
skeemattomuuden eli tulkintateoriattomuuden vuoksi, siksi että meillä ei ole tietoisuutta tulkintaperiaatteiden
opista eli hermeneutiikasta tai sitten yllä sanotusta syystä. Ensin mainitussa silmälasiemme linssin vahvuus on
väärä, toisessa meillä ei ole silmälaseja silmillämme ensinkään, kolmannessa meillä ei ole näkökykyä – ja yllä kyse
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onneamme ja tukkisimme jommankumman kyseisistä reiteistä. Onko kyseessä edellytys vai

ainoastaan rajoittava tekijä oikeustieteen lähdeopin kehitykselle, lienee eräs niistä

alkuprobleemista, joihin joudumme tällöin hakemaan vastausta.

2.4 Askelia alkeiskielen teoriaohjelman suuntaan

Lopuksi lienee hedelmällistä ottaa eräitä ajatuksia esiin siitä, miten tässä esitetty

oikeuslähteiden relatiivisuutta esittävä näkymä suhteutuu sisäistä kieltä – käytän tästä

myöhemmin rajoittuneempaa termiä ”alkeiskieli”, sillä oikeusteorian esitykset eivät tietenkään

pidä silmällä kaikenlaisia ei-kognitiivisen subjektivismin muotoja – koskevaan

tutkimusohjelmaan. Kuten tutkielman johdantojaksossa on todettu, oletan sisäisestä kielestä

niin naturalistisen kuin nonkognitiivisen kielimuodon; samassa luvussa mainitun

epistemologisesti differentioituneen semantiikan nojalla jälkimmäinen on se kielimuoto, jonka

epistemologinen ja semanttinen tehtävä sijoittuu tulkintatieteeseen. Edellä lähdeopin ”toisen

asteen” relatiivisena tekijä saattoi esiintyä mm. niin ”subjekti” kuin ”systeemi”. Nämä

molemmat tekniset termit lienevät tässä väistämättä tarpeen, sillä alkeiskieltä tuskin voidaan

esittää sisäänrakentamatta esitykseen aputermiä (minä-sana, ”I-word”), jonka

selityskelpoisuutta voimme vähintäänkin epäillä.1 Lisäksi esityksen itsessään on oltava

relaatioiden avulla ilmaistu kokonaisuus, kuten Raz ”systeemi” termin käyttötavasta

muistuttaa.2

on siitä, että ympäristössämme ei ole mitään, mikä heijastaisi valoa. Toisinaan sokeus-metaforaa käytetään myös
puhtaasti tiettyä ajattelutapaa edustavien kehitelmien yhteydessä (ks. deskriptivismistä, Soper Dworkin´s Domain
s. 1172, miten puhtaassa deskriptivismissä erimielisyydet koskisivat sokeiden miesten kuvauksia elefantin eri
osista; vrt. normaalinäkymään, jonka mukaan emme voi määritellä elefanttia, vaan ainoastaan tunnistaa sellaisen,
Austin Other Minds s. 52–53; ks. Hart The Concept of Law s. 13; ks. toisaalta ”puhtaita” eli äärimuotoja välttelevän
ajattelutavan ongelmista, Pihlström Filosofia muutosvoimana s. 64–74).

1 Käsittelen kognitivismin ja nonkognitivismin välistä kissanhännänvetoa tutkielman viimeisessä pääluvussa.
Ajattelen Rylen tavoin niin, että metafysiikkaa ei ole mahdollista ahdistaa olemattomiin (ks. Ryle Imaginary
Objects s. 76). Päinvastaisesti ajateltaessa päätyisimme tieteenkuvaan, jonka puitteissa emme ihmettele mitään (so.
kaikki on meille ainakin periaatteellisesti selvää ja kirkasta).

2 Ks. Raz The Concept of a Legal System s. 24 (ks. myös lausumaa, Jørgensen On Concepts in Law s. 141).
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Kun pohdimme toisen asteen relatiivisen tekijän sijoittumistapaa ensimmäisen asteen

relatiivisuutta ilmentämään ”ankkurirelaatioon”, meillä on edellä sanotun nojalla käsissämme

kaksi tulkintavaihtoa. Käsittelen lyhyesti molempia. Ensinnä voimme kiinnittää huomiota

siihen, että toisen asteen relatiivisen tekijän eli sisäistä kieltä koskevan esityksen on oltava joko

tulkintateoria tai ainakin fraktio tulkintateoriasta, sillä subjektin hermeneuttinen toiminto

kohdistuu asetelmassa jo kielenesitykseen, jolla on konventionaalisilla perusteilla jokin ap-

lähdeopin mukainen normatiivinen status (lakiteksti, oikeustapaus, oikeustieteilijän esittämä

argumentti, jne.). Alkeiskielen esitys on skeeman asemassa. Ainakin käsiteltäessä sitä kieltä,

jota tarkkailija/havainnoitsija puhuu, kielelliseen esitykseen tarkkaavaisuuden kohdistumisen

on tarkoitettava tulkintaa.1 Teorian esittämistehtävän välttely tässä kohtaa olisi saman

virheperheen kummajainen kuin on esillä Dworkinin kritisoimassa puheessa analogiasta ilman

analogian teoriaa.2 Tämän luvun alussa (ks. huomioita 1–12 oikeuslähteen käsitteestä)

tulkintateoria asemoitiin oikeuslähteen edellyttämäksi käsitykseksi; oikeuslähteellä ei voi olla

funktiota eikä näin mielekästä kielellistä tehtävää, jos emme voi tulkita sitä (ja oletamme,3 että

symbolifunktionaalisen kielen eli puhutun ja kirjoitetun kielen edessä ihminen ei ole reagoiva

toimija). Jos hyväksymme tämän ajatuksen, kaivattu sisäisen kielen elementti suhteutuu

ankkurirelaatioon oikeuslähdeopin ulkopuolisena käsityksenä:

1 Ks. Heelan Perception as an Hermeneutical Act s. 43–45, 46.

2 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 371 (ks. teoria- eli skeemavapaan tiedon torjunnasta esim. Katz Semantics
and Conceptual Change s. 327–330; ks. Berlin The Purpose of Philosophy s. 8; ks. Kuhn The Structure of Scientific
Revolutions mm. s. 5, 7, 10, 24 ”laatikkovertauksesta”, 30, 37 suhteesta ongelmiin, jotka voidaan ratkaista, 60–61,
85–86 useiden skeemojen ongelmasta, 109, 113).

3 Tämä lisäys on miltei koko kielitieteen laajuinen. Symbolifunktionaalisen kielen oheen rakentuu tietyssä mielessä
myös signaalikielellisiä ja symptomaattisia piirteitä, jotka kuuluvat oleellisesti myös kausaalidisipliinin
alaisuuteen. Asian käsittelyyn ei ole tässä mahdollisuutta.
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Nähdäkseni tässä kohtaa mielenkiintoista on se, että toisen asteen relatiivisen tekijän on

esitettävä lähempi tematisaatio myös ankkurirelaation lingvistisestä konstituentista. Sisäisen

kielen on ikään kuin ”purettava näkyviin” se, mitä tulee ilmaistuksi ankkurirelaation

lingvistisen konstituentin alla. Jos ennakoimme tässä sellaista sisäisen kielen teoriaa, jota

kohden otetaan ensi askelia tutkimuksen viimeisessä pääluvussa, on todettava, että vaatimus on

hyvin vaikeasti täytettävä. Se vaikuttaa olevan lähempänä kielitiedettä ja semiotiikan teorioita

kuin tulkintatiedettä. Jos nonkognitivismiin pureutuva sisäisen kielen teoria keskittyy oman

perusmuotonsa osalta välttelemään naturalismia, emme voi ajatellakaan sana- ja lausekieltä

pitkälle hyödyntävien tehtävien täyttämistä kyseisellä kielellä (alkeiskielellä) ilman olettamaa

sisäiseen kieleen yhdistyvistä avustavista kielellisistä operanteista, jotka tuottavat kieltä

nonkognitivismista puheen ja kirjoitetun kielen suuntaan. Oletan jäljempänä tällaisten

tekijöiden mahdollisuuden (puhekeskus, kielioppi, tms. käsitys), sillä emme voi esittää

puhtaasti nonkognitiivista alkeiskielen rakennetta ja väittää samaan aikaan sen kuuluvan

kieleen. Nonkognitivismin on nautittava kieleen-kuuluvuutta esitetyn skeeman ja puhutun ja

kirjoitetun kielen välisessä analogia-arvostelmassa.1 Kyseinen yhteys ei tee nonkognitiivisen

skeeman tavoittelun pyrkimyksestä vähemmän tärkeää, sillä puheena olevan yrityksen

yhteydessä emme tee vähempää kuin sommittelemme esiin varjokuvaa2 indeterministisestä

identiteetistä. Ensimmäisen asteen relaatioon kuuluvan lingvistisen elementin tematisaatiokin

mielenkiintoisempaa on nähdäkseni se, että sisäisen kielen on esitettävä myös ”normatiivinen

tematisaatio” ensimmäisen asteen relaation normatiivisesta elementistä. Näin voidaan sanoa

siksi, että sisäisen kielen teorian tehtävänä on esittää tulkintatieteen harkintakielenkuva tai

sellaisen fraktio. Tästä ”hyppäyksestä” – loikasta lähteen sitovuudesta harkintakielenkuvan

normativiteettiin – ainakin kahta huomiota on syytä korostaa.

Ensinnä Nerhotin vihjaamin tavoin oikeuslähteiden ”normativiteetti” (sidonnaisuus) annetaan

tietoisesti alisteisena lingvistis-tulkinnalliselle normativiteetille eli harkintakielenkuvan

1 Ks. tästä tutkielman viimeinen pääluku ”Lopuksi”.

2 Käsitteellisen narratiivin perspektiivistä suoran kuvauksen antamista indeterminismistä pidettäneen lingvistisesti
mahdottomana tehtävänä. Emme voi käsitteellisesti tiedostaa kaikkia subjektin ”käsitteelliseen olemassaoloon”
sisältyviä mahdollisuuksia, joiden esitys olisi – jos ei substituutti, niin ainakin – osatekijä indeterministisen
identiteetin yleisilmaisussa (ks. ex analogia, Dewey The Metaphysical Method in Ethics s. 26, 32; ks. Lenoble The
Function of Analogy in Law s. 133; ks. myös eksistentiaalifilosofian ongelmasta, Emmet Rules, Roles and
Relations s. 147, joka on ”puhtaan individuaalin” ongelma).
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normativiteetille (millainen se lähemmin onkaan).1 Meidän on oletettava tämä edellytyssuhde,

sillä oikeuslähteillä ei voida määrätä tulkinnasta. Jokainen lain määräys tulkinnasta olisi

tulkinnanalainen ohje itsekin;2 lain sitovuus ei voi myöskään seurata lakia koskevasta

kognitiivisesta uskomuksesta.3

Toiseksi harkintakielenkuvan käyttöön on liitettävä normatiivisia oheisvaatimuksia.

Harkintakielenkuvan mahdollistama normativiteetti on erotettava siitä, miten kielenkuvaa

pitäisi käyttää mm. institutionaalisten valtarakenteiden tuottamien lähteiden, rationaalisen

ajattelun, vallitsevan moraalikäsityksen ja demokratiaperiaatteen kunnioittamisen

näkökulmista. Taitava käyttö on siis erotettava ääripäistä, yhtäältä Peczenikin moittimasta

papukaijamaisesta uskollisuudesta laille4 ja toisaalta Ba kowskin tarkoittamasta ”omien

mielihalujen orjuudesta”.5 Ei-jännitteinen kuvaus tulkintateoriasta on mahdoton, mikä on

samasukuinen ajatus kuin se, että epäideologinen (neutraali) tulkintateoria on mahdoton.6

Harkintakielenkuvan ”normativiteettia” voidaan ehkä luonnehtia lingvistisen normativiteetin

erityistapaukseksi, joka esitetään pitkälti mallin relaatioiden avustuksella. Jos ”tulkintasisältö”

ilmenee ankkurirelaation kielellisen konstituentin alkeiskielisenä purkamisena työpöydälle, on

”muodon” ongelman vastaus mallin rakenne, jonka on kyettävä lisäämään ainakin ”pätevyyden

hippusia” siihen, mitä on meille selvää jo ensin mainitun yhteydessä. Johdantojaksossa

tarkoitettu mitä- ja miten-kielten oletettu ero ylläpitää uskomusta siihen, että emme toisen

tarkastelun yhteydessä purista toista tyhjiin. Alkeiskielellisen kielimallin relaatioiden, viime

kädessä miten-kieleen kuuluvien elementtien, on oltava – lopulta, teorian utooppisessa

suunnassa – niin yleisiä, että ne kelpaavat antamaan yleistulkinnan ought-semantiikaksi;

soveltamisyhteydessään oikeuslähde – laki, tuomioistuinratkaisu, jne. – saa sen sisäisen kielen

1 Ks. käsitteen ”laki” tulkinnallisuudesta esim. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 203–206.

2 Ks. esim. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 62.

3 Ks. ex analogia, Guastini The Basic Norm revisited s. 63–74.

4 Ks. Pezcenik Juridikens allmänna läror s. 254–255 (ks. myös, Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 182–183,
ks. myös sama s. 187, missä Dworkin ei usko konsensukseen elämän arvoista: tämä kanta vaikuttaa olevan
ristiriidassa hänen ajattelulleen muutoin oleellisen taustaharmonian olettaman kanssa).

5 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 160–161.

6 Ks. esim. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 81.



138

merkityksen, joka sille tulee lingvistisen elementin tematisaation johdosta mitä-kielessä.

Kielellisessä aktiviteetissa molemmat tarkastelut toimivat yhdessä. Nähdäkseni myös

”normatiivinen tematisaatio” on kielellistä, sillä emme postuloi asiaa idealistisesti;1

tematisaation esittämät relaatiot ja niiden ilmentämät ajatukset tuskin ovat sellaisia, että

voisimme kielen aktiviteetin tasolla erottaa toisistaan lingvistisen ja ”normatiivisen”

ilmenemismuodon. Paremminkin jaottelu voidaan suorittaa ainoastaan teoreetikon

leikepöydällä ja tällöinkin vain siksi, että ”relaatio” itsessään esisijoitetaan Williamsonin

tarkoittamien ekstralingvististen ideoiden joukkoon.2

Toinen tulkintavaihtoehto ymmärtää sisäinen kieli toisen asteen relatiivisena tekijänä aukeaa

siitä, että emme käsitä sitä ensinkään sellaiseksi.3 Tämä käsitys juontaa juurensa ensimmäisen

asteen relaation eli ankkurirelaation omasta tematisaatiosta. Edellä ristiintulkintataulukossa

oikeustieteen esityksiä nimitettiin ”representatiiviksi yleiskuvauksiksi”. Tämän oikeuslähteen

käsitteeseen kantaa ottavan tulkintatavan mukaan kaikenlaiset oikeustieteessä esitetyt sisäisen

kielen mallit voidaan käsittää lähtökohtaisesti sekundaari-representatiivisiksi yleiskuvauksiksi.

Suhteessa ensimmäiseen tulkintavaihtoehtoon tulkitsemme nyt oikeuslähteen käsitettä

laajemmin. Kuten lukija varmasti huomaa, laajempi yhteys antaa kriittisen näkymän

1 Tämä tulkinta on epävarma, sillä se sijoittuu kielen ja idealistisen normativiteetin rajapinnalle. Periaatteellisesti
normi postuloitaessa toteutamme asian vastakohtasuhteessa realiteetteihin ja myös vastakohtaistuen siihen, mitä
(heuristisesti) henkilö itse kokee olevansa (ks. esim. Watson The Critical Philosophy and Idealism s. 18). Tällöin
kaikenlaiset kielen avulla ilmaistut ought-semantiikat kuuluvat lingvistisen normativiteetin piiriin (ks. myös, Tuori
Oikeustieteen ajattomuus s. 399; ks. esim. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 96–97, 101, missä hän
tulkitsee käsityksen “ought” praktis-informatiivisesti ja erotukseksi is/ought oppositioasetelmasta semanttisen
lausekategorian suuntaan). Olemme tällöin siis esittäneet jo ainakin yhden tulkinnan. Yllä asia ei kuitenkaan ole
näin yksinkertainen, koska alkeiskielen antama ”normatiivinen tematisaatio” annetaan oleellisesti relaatioiden
avulla. Jos haemme johtoa analyyttisestä ajattelusta, relaatiot ovat ekstralingvistisiä metafysiikan käsityksiä (ks.
Russell Logic and Ontology s. 229; ks. Ryle Internal Relations s. 85, 94; ks. Feibleman A Defence of Ontology s.
43; vrt. kuitenkin, Armstrong A Theory of Universals s. 67, joka sallii myös relaatiot, kompleksin osien ja
ominaisuuksien ohella, ”konstituenttien” joukkoon; vrt. myös relaatioiden mahdollisesta adjektiivisuudesta,
Toulmin reason in Ethics s. 30) ja näin myös saavat osakseen attribuutit ei-tulkinnallinen ja ei-tiedollinen. Relaatiot
eivät ole käsitteitä, kuten attribuutti ”lingvistinen” vihjaa (ks. tästä asiasta myös tutkielman viimeinen pääluku).

2 Ks. Williamson Converse Relations s. 252.

3 On kenties vielä kolmas teoreettinen vaihtoehto: nimittäin se, missä pohtisimme, voimmeko soveltaa annettua
sisäisen kielen teoriaa (alkeiskielen teoriaa) refleksiivisesti itseensä. Kysymyksen tarkastelu edellyttää esityksen
alkeiskielen malliksi, mistä syystä aihe ei kuulu tämän tutkielman piiriin.
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mahdollisuuden äsken rikottuun sääntöön, jonka mukaan oikeuslähteen ei ole sallittua määrätä

tulkinnasta.1 Asetelma näyttäisi nyt seuraavanlaiselta:

Nähdäkseni yllä avautuvan problematiikan intellektuaalinen vaikeusaste on selkeästi ylempää

tyyppiä. Tämä koskee etenkin toisen asteen tekijänä esiintyvää käsitystä, jonka tulisi esiintyä

metakognitiivisena positiona ensimmäisen asteen relaatiolle.2 Käsillä oleva ongelma tulisi

nähdäkseni yhdistää johdantojaksossa mainittuihin metodologisiin paradokseihin, – analyysin

paradoksiin ja nonkognitivismin paradoksiin – sillä kysymme nyt jotakin sellaista, mikä voi

perustellusti tuottaa näkymän ehdotettuun sisäiseen kieleen kielipelinä. Koska tämä ongelma

on alkeiskielen teorian työalueella tai jopa sen jälkeinen probleema, asia voidaan jättää tässä

vain ongelma-asetelman varaiseksi. Riittävää lienee todeta, että analyyttinen filosofia tarjoaa

1 Myös se, miten ymmärrämme alkeiskielen teoriaa (mallia) koskevan justifikatorisen tehtävän, muuttuu. Jos
skeema esiintyy ”oikeuslähteenä”, asia ymmärretään – ainakin osittain – auktoritatiivisen justifikaation yhteyteen,
kun taas teorian esiintyessä laajan tulkintateorian fraktiona kyseessä on ongelma siitä, miten justifioimme sen tavan
tulkinnasta, mitä alkeiskielen teoria edistää (ks. ajatuksellisesti, Hoffmaster Judicial Review of the Charter of
Rights and Freedoms s. 165).

2 On korostettava sitä, että ensin käsitellyssä vaihtoehdossa, missä alkeiskieli sijoittuu itse toisen asteen tekijäksi,
olisi kontradiktorista sanoa tekijän edustavan myös metakognitiivista mielenfilosofian tekijää. Alkeiskieli
nonkognitiivisena ja metafysiikkaan kuuluvana kehitelmänä edellyttää viimeksi mainitun. Kenties voimme puhua
myös siitä, että hyvin pitkälle edistynyt ei-kognitiivista subjektivismia mallintava käsitys voisi operoida
metanonkognitiivisena positiona, joka osallistuu ensimmäisen asteen arvostelmien kriittiseen käsittelyyn. Kun
kysymme, milloin olemme saavuttaneet sanotun position, eräänlainen metodologinen paradoksi piirtyy näkyviin.
Emme voi vahvistaa uskomusta argumentaatioteitse, sillä tällöin ennakko-oletamme jo tiedustelemamme asian.
Emme voi myöskään ylläpitää asiasta tiedollista kysymystä, sillä on ilmeistä, että kysyjän jalansijat lepäävät tällöin
itsekontradiktorisella perustalla.

Ennakkopäätös

Alkeiskielen
skeema

Toisen
asteen
tekijä



140

toisen asteen tekijäksi Hintikan tarkoittamaa ”suoraa metodista valmeutta”,1 mikä vastannee

pitkälti Rylen ortodoksiakriittisiä ajatuksia.2 Tällöin toisen asteen tekijälle keskeisintä on

ensimmäisen asteen relaation looginen arviointi. Tämä taas on nähdäkseni juuri asetelma, joka

kuuluu tulkintatieteessä analyysin paradoksin alaan. Vetoamme ylemmänasteiseen tekijään,

joka on itsessään ei-normatiivinen;3 hiljaisesti myös ylläpidämme hankalasti hyväksyttävää

olettamaa, miten jonkin kanonisoidun semantiikan looginen analyysi tyydyttäisi normatiivisen

kysymyksen vastauksena. Jos taas toisen asteen tekijällä tarkoitetaan jotakin muuntyyppistä

”metatekijää”, jolla voi olla sisäiseen kieleen relatiivinen suhde, on sen kyettävä selventämään

sellaista kielimuotoa (katkelmallista alkeiskieltä, sisäistä kieltä), jonka rooli kielessä on eettisen

nonkognitivismin maaperällä ja puhuttua ja kirjoitettua kieltä syvempien kerrostumien

esittämisessä. ”Selvennyksellä” voidaan tarkoittaa niin konstruktiivista, kriittistä kuin

muunlaista ensimmäisen asteen relatiivisen tekijän jatkamistapaa.4 Varmasti tällaisella tekijällä

olisi laaja-alaisesti vaikutusta myös tulkintatieteen (oikeustieteen) normatiivisuuden laadun

ymmärtämisessä. Tulkintatieteen esitykset saattavat olla tyypillisesti ”skemaattisia”; vain se,

missä mielessä ne ovat tällaisia, vaihtelee eri tehtäväkuvien ja genrien välillä.5

1 ”Käytännöllisintä ei ole teoria, vaan metodinen valmeus.”, ks. Hintikka Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden
metodinen tila s. 176, [kursiivi poistettu, EK]; ks. myös, Ryle The Concept of Mind s. 41.

2 Ks. Ryle Taking Sides in Philosophy s. 153, 154–155, missä hän pitää eri filosofioiden loogista kritiikkiä
perustavimpana käsityksenä.

3 Ks. tutkielman Johdantojakso.

4 Toisen asteen tekijästä voitaneen sanoa kaksi kohtuullisen varmaa asiaa. Ensinnä se ei voi muodostua pelkästään
kieltävistä viisauksista, sillä toisen asteen tekijä on jo tekijä konstruktiossa. Kriittisen tekijän on siis käsitettävä
sisäänsä myös konstruktiivisia piirteitä (ks. Hunt The Critique of Law s. 14, joka perustelee asiaa sillä, että
näkökulman on tuotettava ratkaisuja ongelmille sekä edistettävä ymmärryksen kehittymistä). Toiseksi kyseisellä
ylemmänasteisella tekijällä ei voida tarkoittaa samaa kuin ”subjekti”. Tätä kieltoa voidaan perustella miltei samoin
sanoin kuin ensin mainittuakin: tekijä ei kelpaa sellaisena konstruktion osaksi. ”Yksilöllistä ei saa sanotuksi” (ks.
Gadamer Hermeneutiikka s. 207), mikä esittää konstruktioille mahdollisen rajapyykkimerkintää. Jos oletamme,
että toisen asteen tekijän pääpaino on kriittisen teorian konstruoimisessa, voimme yhdistää asian Johdannossa
tarkoitettuun ideakeskeisen tutkimuksen yleisrakenteeseen ja tätä yleisemmin validiteettiteorian ongelmaan.

5 Tarkoitan sitä, että tutkimus antaa tietyntyyppisen ”mallin” ja tämän käsitteen tulkintatavat eri tutkimuksissa
voidaan ymmärtää hyvin moniulotteisesti.
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2.5 Lopuksi

Oikeuslähteen käsitteeseen sovellettu relatiivinen perspektiivi tulisi ymmärtää ”lähdeopista”

puhuttaessa mainstream view´n asemaan. Näin siitä huolimatta, että relatiivisuus vaikuttaa usein

lähdeopillisessa keskustelussa vain pinnan alla.1 Skeema, joka antaa näkyville yleispiirteet

oikeuslähteen relatiivisuudesta, on strateginen siinä mielessä, että se ei irrota käsiään

kielenkohteesta. Näin avun tarjoaminen on oleellisesti sillä tasolla, – kielentoiminnan tasolla –

millä sitä kaipaamme. Tarvitsemme tietenkin myös materiaalisemman käsityksen

oikeuslähteistä. Oikeuslähteen käsitteen esittäminen luettelonomaisten sisältöjen yhteydessä on

konventionaalisesti mielekästä,2 mutta yksinomaisesti noudatettuna käsityksenä linjalla, missä

tukeudumme helppoon vaikean pulman väistämistapaan. Kun ”lähde” on relatiivisesti

ymmärretty käsitys, oikeuslähdeopin kehittelytehtäväksi avautuu sen integroiminen tulkinta- ja

argumentaatioteoriaan. Integraation käsittely ei ole välttämättä loputtoman ”teorian”

kehittämisen alan asia, – yhteensovitamme tällöin yleispiirteiden tulkintakannanottoja kriittisiin

huomautuksiin tavalla, jolla ei ole päätesatamaa3 – vaan yksinkertaisesti kielellistä toimintaa,

missä jotakin oikeuslähteen relatiivista muotoa käytetään hyväksi tulkinta- tai

argumentatiomenetelmää sovellettaessa.4 Tulkinta- ja argumentaatioteoria kattaa – jos ei koko

1 Ks.  jo, Hart The Concept of Mind s. 128, joka tarkoittaa harkinnan relatiivisuudella ja ”relatiivisella
indeterminismillä” sitä, että käsitteellisesti sallittujen tulkintojen rajojen oletetaan seuraavan laista. Arviointi on
siis relatiivista lakiin nähden (ks. probleeman ”painajaisnäkymästä”, Hart American Jurisprudence through English
Eyes s. 972). MacCormick on ilmaissut hyvin samankaltaisen ajatuksen siinä, missä hänen mukaansa periaatteet
ja arvot ovat relatiivisia voimassa olevaan kirjoitettuun lakiin nähden (ks. Shiner Adjudication, Coherence and
Moral Value s. 95). Ajatus on tyypillinen oikeuspositivismille. Voidaan myös huomauttaa siitä, että periaatteet ja
arvot ennakko-olettavat käsityksen siitä, mitä arviointi (tulkinta) on. Näin esihahmotettu relatiivinen asetelma
jäsentyy kenties parhaiten tulkintateorian ongelmien piiriin.

2 Ks. ex analogia katalogisoivan ja relativisoivan käsittelytavan erosta Russellin mukaan, Hollands The Externality
of Relations s. 467–468.

3 Oikeusteoria on oikeudenala, joka kantaa vastuuta teorianmuodostuksen piirissä havaituista keskeneräisyyksistä.
Vaikka rajoittuisimme kielifilosofiaan tukeutuvaan oikeusteoriaan, tässä ei ole kaikki se, mikä kuuluu
oikeudenalan kontolle oikeustieteessä. Jo teorianmuodostuksen yhteydessä tulee varsin ilmeiseksi, että
yleispiirteiden ja soveltamistoiminnan välillä on vain harsomainen raja. Eräs mielenkiintoisimmista oikeusteorian
tehtäväkuvan alatulkinnoista voikin ehkä olla siinä, missä pyrkisimme tekemään teorianmuodostuksesta ja
soveltamistoiminnasta kirjaimellisesti yhtä ja samaa asiaa.

4 Kun muutamme oikeutta, yksittäistapauksellisten tulkintojen ja tulkintasysteemiin ulottuvien tulkintojen
esittäminen ovat kaksi eri asiaa, kuten Shany muistuttaa. ”…[I]t is questionable whether the legal interpreter can
alter the nature of the specific rule she is interpreting without adressing, at the same time, the cumulative effect of
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tieteenalaa, niin ainakin – oleellisimmat tulkintatieteen kielentaidoissa harjaantumisen

ongelmat. Rajoituttaessa integraatiota edeltävään vaiheeseen tieteen rooli koskee lähinnä

lähdeopin yleispiirteiden kehittelyä, millä on yhteisöoikeuden myötä esiintyöntynyt Klamin

muistuttama kansallinen,1 mutta myös tieteeseen normaalisti liittyvä kansainvälinen,

ulottuvuus. Toisaalta myös tässä voi ilmetä hyvin monenlaista oikeuslähteen käsitteeseen

ulottuvaa ruohonjuuritason osallistumista (”grassroot participation”),2 mikä tulee ilmi juuri

ensimmäisen ja toisen asteen relatiivisuutta kuvaaman skematiikan käyttömahdollisuuksia

lähemmin silmäilemällä.

Relatiivisen suhtautumistavan istuttaminen lakimiestoimintaan tai -koulutukseen voi muutoin

tapahtua varmasti hyvin monella eri tapaa. Mitään yhtä oikeaa tietä tuskin on olemassa; ”tietä”

ja oikeuslähdeoppia koskevaan puheeseen soveltuu myös vanha viisaus kotikissasta ja

silakoista.3 Oikeuslähdeopin koukeroihin jämähtämisen sijaan meidän on myös osattava avata

siitä kulkuväyliä tulkintateoreettisen ajattelun muihin alueisiin. Saatamme esimerkiksi aloittaa

tarkastelun hermeneutiikalla aihetta jatkuvasti laajentaen ja antaen syventävää sisältöä

näkökulmille, joiden avulla tulkitsemme tekstiä, voimme panna alulle antagonistisia

kielenharjoituksia, jotka pakottavat tulkitsijan rekonstruoimaan tulkinta- ja

argumentaationäkökohdat tekstin takana vastustusmahdollisuuden niihin keksiäkseen – tai

saatamme kehittää eriasteisesti luovaa kielentaitoamme,4 missä konstruoimme itse parhaan

rationaalisen argumentin (ja tämänlajisen lähteen) kannanotollemme. Yhtäältä kyse on

lakimiesten itseymmärryksestä, sillä juuri kyseisen profession vastuulla on avustaa

other background rules and institutions. Working within the existing system may, after all, present better outcomes
than doing away with the system altogether.” (ks. Shany The Analogy´s Limit s. 552).

1 Ks. Klami Omavaraisuus ja oikeuslähdeoppi – kaksi visiota s. 1001.

2 Termistä muussa yhteydessä esim. Harrington Law in Community Organizing s. 183.

3 Vaikka kotikissalle antaa ylimääräisiä silakoita, se ei kasva tiikeriksi. Se vain lihoo.

4 Kielentaito on tietenkin kehno luonnehdinta asiasta, jos vertaamme oikeustieteen kielipelejä peleihin, joissa
”taitava pelaaminen” ratkaisee menestymisen selvän sääntökriteerin mukaan. Oikeustieteessä ”menestymisen
kriteeri”, joka on jo analoginen laina kognitiivisen relativismin yleisterminologiasta, joudutaan ilmaisemaan
teleologisen kielen ulkopuolisin abstraktioin. Tämä tekee itse menestymistä koskevan arvostelman epävarmaksi.
Toisaalta päätyisimme – lopulta, empirismin kritiikin myötä – kyseisiin abstrakteihin käsityksiin, vaikka
oikeustieteen ”subject matter” esiymmärrettäisiin inhimilliseksi vuorovaikutusilmiöksi, jolla on reagoiva kohde
kommunikaatiossa.



143

oikeuslähteiden kielellisessä muotoilemisessa valtiollisten instituutioiden palveluksessa.

Toisaalta kyse on positiivisen oikeuden tulkinnasta. Nyt relatiivisesti ymmärrettyjen

oikeuslähteiden kielenvirta huuhtoo ja kuluttaa ”black-letter-law”´ta, mutta ei kielen

symbolisella tasolla (se, mitä lakikirjassa lukee). Vaikutus näkyy virran itsensä muokkaamien

kielen pohjamuotojen ja notkelmien piirissä, mikä lopulta määrittelee, mitä oikeudesta

ajattelemme (se, mitä lakikirjan teksti merkitsee).
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Luku 3

INSTITUUTION KÄSITE JA ANALOGIA

3.1 Tehtäväkuvasta

Luvun pääasiallinen väittämä on tämä: niin instituution käsite kuin attribuutti

”institutionaalinen” on usein ei-arkikielellisissä yhteyksissä mielekästä kääntää analogian

käsitteen ja analogista järkeilyä merkitsevän ajattelun yhteyteen. Huomiolla on kaksi

etenemissuuntaa semanttisesti (mitä- ja miten-kieli). Institutionaalinen tosiseikka on analogiaa

sivuavan filosofiantutkimuksen käsittelemä ontologinen muoto. Toisin kuin institutionaalinen

teoria olettaa, mitä-kielinen suuntautuneisuus instanssinmuodostukseen ja entiteeteille

asetettujen semantiikkaehtojen tarkasteluun ei ehkä sittenkään käännä esiin tulkintatieteen

kaipaamaa ontologista perustaa. Käsittelyperiaatteiden laina on liian suora positiivisten

tieteiden tieteenteoriasta. Institutionaalisen teorian esittämän käsitystavan sijaan käänteenä

saatetaan koetella – paremminkin analogian yhteyteen sijoittuvaa – probleemaa siitä, mitä on

pragmaattinen implikaatio. Viimeksi mainitun piirissä esitetään jo instituution idea, tosin astetta

ylemmällä kuin tosiseikoista ja säännöistä puhumisen tasolla (onttinen implikoi deonttisen). Jos

instituutio paikannetaan implikaation yhteyteen, – so. kyse on implikaatiosta – on ilmeistä, että

se käsityksenä ennakko-olettaa olemassa olevat käsitykset eli sen, millaisia asioita yleensä

pidämme olemassa olevina. Institutionaalinen ”attribuoiva” kielentoiminta on sekin mielekästä

kääntää analogian ongelman kielelle. Monissa tapauksissa ensin mainittu laatusana viittaa

oikeudellisen kielen tai muunlaatuisen kielen ”passiiviseen päällysrakenteen ilmiöön”,1 johon

tarkennamme huomiomme jonkin rajaavan konvention nojalla ja joka noudattaa syllogistista

ajattelutapaa. Vaikka konvention käsite voidaan edelleen yhdistää niin institutionaaliseen

teoriaan kuin analogiaan, se vaikuttaa nyt substantiaalisesti ja toisinaan haitallisesti pinnallistaa

1 Ilmaisusta, Koskenniemi Uusi formalismi ja sen rajat s. 431.
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ajatteluamme takaisin siihen, minkä jo tunnemme oikeuspositivismia koskevien oppien nojalla.

Kyseisen kielensiirron sijaan meidän kuuluisi pitää silmällä esimerkiksi Broekmanin kaipaamaa

miten-kielen ongelmaa,1 nyt muodostetun instituution pätevyyteen liittyvänä pulmana.

Ongelmana on se, miten varmistumme instituution pätevyydestä. Instituutio oleellisesti

ennakko-olettaa oman pätevyytensä eikä ”instituutioiden kielen” avulla voida ylittää tätä

haittapuolta, sillä instituutio on aina kognitiivisen ja nonkognitiivisen tekijän välinen

yhdistelmä. Luku päättyy pohdintoihin ”hermeneuttisesta instituutiosta”, milloin tarkastelun

kohteena ovat relaatiot kahden tai useamman nonkognitiivisen tekijän välillä. Vastaavasti

analogiassa miten-kielisyys ei jäsenny puhtaasti institutionaalisen teorian sisäiseksi asiaksi,

vaan kyseessä on analogian semanttista rakennetta käsittelevä laajempi, mm. myös

kielifilosofinen ja kielitieteellinen, ongelma. Analogia sijoittuu kielellisesti tulkinnan alaan.

Institutionalismissa kielellinen aktiviteetti taas rajoittuu suppeammin – voisi sanoa

pragmatisoituneeseen eli logiikasta etäaskelia ottavaan – ”deduktiiviseen” päättelymuotoon eli

tulkinnalliseen syllogismiin.2

1 Ks. erityisesti, Broekman Analogy in the Law s. 235, 238–241, jolle analogia on miten-kielinen kysymys, mutta
tällaisena jakaa saman säännönseuraamisen vankilasta vapautumisen probleeman, mikä on sisäänrakennettu myös
institutionalismiin. Sääntösidonnainen taipumus on tyypillinen juuri institutionalismille – eikä ole selvää, että
olemme paremmin asemoituneita analogian instrumentin luona. Broekmanille ”instituutio” vaikuttaa olevan
pelkkä leimasana, joka retrospektiivisesti liitetään ”legal discourse” käsityksen yhteyteen. Viimeksi mainittu ei ole
keskustelua instituutioista eikä ole instituutiota, joka edeltäisi ”legal discourse” kielenilmiötä. Kun Broekmanilla
tämän sijaan ”...analogy is a constitutive element of the legal discourse in general and particularly of legal
practices” (ks. Broekman mts. s. 241), tehtäväksi jää selvittää, mitä on analogiaan nojaava konstituutio – ja mitä
sen implikoima ”epäkonstitutiivinen” eli pelkästään kieltä välittävä aktiivinen kielenelementti. Puhe instituutioon
oleellisesti liittyvästä konstitutiivisesta ongelmasta on jättänyt viimeksi mainitun probleeman – laadultaan
välittävään alkeiskieleen viittaavan ongelman – varjoalueelle. Instituutio saattaa olla idiomi eräille (peiteltyille, jo-
tehdyille) analogioille, jotka puitteistavat analogista järkeilyä kielentoimintona. On korostettava, että Broekman ei
puheella ”konstituutiosta” ilmennä kannattavansa lineaarista ajattelutapaa tai sitä, että analogia olisi vain
substantiaalinen ongelma. Analogian funktio on tuottaa ”vakuuttavuutta” (plausibility). Tässä yhteydessä on
tärkeää esierottaa normatiivisen tieteen ”funktionalismi” niin empiirisesti kuin pragmaattisesti ”heikoksi”
muodoksi positiivisen tieteen vastaavasta vahvasta funktionalismista (funktionalismi on positiivisessa tieteessä
kausaalidisipliiniä seuraavaa tarkastelua, ks. Appiah An Argument Against Anti-realist Semantics s. 560).
Ainoastaan muodollinen ajattelutapa voi olla vakuuttava (ks. Broekman mts. s. 235), mikä lähtökohtaisesti
edellyttää niin analogian kuin instituution yhteyteen ei-substantiaalisia piirteitä. Lineaarisen ja käsitteellisesti
kompositionaalisen ajattelutavan suora soveltuvuus aksiologiaan on hylätty jo Platonilla (ks. Fogelin Three
Platonic Analogies s. 376, 378), mikä on huomio, joka koskee sekä analogian että instituution kehitystyötä.

2 Joskus asiasta käytetään esim. nimitystä ”interpretive syllogism” (ks. esim. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning
s. 47), mikä silti suurelta osin ennakko-olettaa tulkintaan liittyvät kielenvaiheet. Lyhyt kertaus loogis-deduktiivisen
päättelyn soveltumattomuudesta normatiiviseen semantiikkaan lienee paikallaan. Viiden keskeisen huomautuksen
esilleotto riittänee tässä lukijalle. Ensinnä deduktion yläpremissin tulisi toteuttaa analyyttisen määritelmän
ihannetta siinä, missä kaikissa tapauksissa määritelmään ”sisäänrakennetut” tekijät esiintyvät johtopäätelmän
tekemismahdollisuuden edellytyksenä. Voimme derivatiivisesti saada ulos premisseistä vain sen, mitä niihin on
sisään pantu. Oikeudellinen yläpremissi ei toteuta edellytystä (ks. Emmet Rules, Roles and Relations s. 43–45; ks.
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Nyt käsillä oleva luku edellyttää voimakkaita mielenkiinnon rajauksia tuekseen. Niin instituutio

kuin analogia soveltuvat yksinään tieteellisen monografian – varmasti useidenkin – aiheeksi.

Noudatan instituution kohdalla esirajoitusta, missä tarkastelunalaisena on ainoastaan käsityksen

tulkinta juuri mainitun ”implikaation” yhteyteen. Implikaatio liitetään myöhemmin kolmeen

instituution käsitteen piirteeseen, joilla kaikilla on oleellinen rooli tulkintatieteen tietomuodon

ymmärtämisessä ja kehittämisessä.1 Koska eräs näistä liittyy institutionaalisen tosiseikan

”faktaelementin” jaotteluun kielellisiä selitystarpeita silmällä pitäen (symbolit, ulkoiset

tosiseikat, henkilön kognitiiviset mielentilat), instituution tarkastelu jo implikaation vaiheeseen

huomiota kiinnittäen voi vaikuttaa siihen tapaan, miten institutionaalinen oikeustiede ymmärtää

Carnap Ethics s. 205–206; ks. Peczenik Legal errata s. 122; syllogismissa on sekä liian vähän premissejä, että liian
vähän sanoja yläpremississä, jotta kaikki poikkeukset voitaisiin myöntää, ks. Toulmin The Uses of Argument s.
96, 142; ks. Lycan Judgement and Justification s. 51). Syllogismi aina sisäänrakentaa yläpremissiin ei-analyyttisen
normatiivisen käsitteen eikä oikeustieteen syllogistisissa kehitelmissä muutoinkaan noudateta analyyttisen lauseen
(predikaatit sisältyvät käsitteeseen) muodostamisperiaatetta (kehitelmä muodostuu lähinnä poikkeusluettelosta).
Toiseksi syllogismi olettaa ensimmäisten periaatteiden pätevyyden, mikä sivuuttaa subjektivismia ja kielen ei-
derivatiivisuutta koskettelevat näkökohdat (ks. esim. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 184; ks. Jørgensen
On Concepts in Law s. 141). Kolmanneksi loogisen deduktion symbolit, objektit ja hahmot tulisi voida määritellä
suljetussa tarkastelussa täsmälleen samoiksi niin ylä- kuin alapremississä (Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia,
Sokrates on ihminen, Sokrates on kuolevainen). Oikeudellinen kieli soveltuu spatio-temporaaliseen todellisuuteen
hyvin avoimessa – voisi sanoa ”hahmottomassa” – mielessä, mikä estää logiikan soveltamisen (ks. Jackson The
Normative Syllogism and the Problem of Rerefence s. 380, 385; ks. Niiniluoto Oikeustiede ja hermeneutiikka s.
18; ks. Bar-Hillel Argumentation in Natural Language s. 203). Neljänneksi syllogismi ei kiinnitä huomiota säännön
sosiaalisiin seuraamuksiin. Jos syllogismi väittää – tätä väitettä suinkaan kaikki syllogismia puoltavat kirjoittajat
eivät tee – esittävänsä oikeudellisen ratkaisumuodon, kyseessä on merkittävä puute. Seurausargumentaatio on
kilpasilla dworkinlaisen deontologisen käsitystavan kanssa, mikä on keskustelu, jossa syllogismi hakeutuu lähinnä
viimeksi mainitun puolelle (ks. Kamm Theory and Analogy in Law s. 409–411). Silti jo deontologisiin käsityksiin
soveltuvuus on problemaattista, sillä aristotelisesti ajateltaessa johdattelisimme nyt pseudo-syllogisminomaisesti
ei-olevasta eli kimeerisestä tekijästä seurausväitteitä (ks. Aristoteles IX s. 113). Varsin usein syllogismi
ymmärretäänkin retrospektiiviseksi esitykseksi suhteessa arvostelmien tekemiseen. Viidenneksi voidaan kiinnittää
huomiota johtopäätelmän hylkäämisestä aiheutuvien deduktio-oppien soveltumattomuuteen. Jos johtopäätelmä
hylätään, tästä pitää seurata joko kakkospremississä mainittujen faktojen totuuden tai ykköspremississä mainitun
säännön validiteetin hylkääminen. Kun sääntöä sovelletaan oikeudelliseen ajatteluun, sen epäadekvaattisuus tulee
ilmeiseksi (ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 80–81,
ks. myös sama s. 81–82 syllogismista ”yhteenkokoavana” apuvälineenä). Seurauksen kohtuullistaminen tai
ilmaisemattoman poikkeuksen konstruointi ei ole kielentoimi, joka tekisi väitteestä epätoden (kakkospremissi) tai
säännöstä invalidin (ykköspremissi).

1 Tarkoitetut kolme piirrettä ovat: 1) instituution perusrakenne, missä faktaan (onttinen) liitetään sääntöperustainen
(deonttinen) elementti, 2) faktan aspektianalyyttisellä tulkinnalla on oma implikaationsa (symbolittomuus,
rajoittamaton faktisuus, käsitteellisesti nonkognitiivinen uskomus käsitteellisesti kognitiivisen uskomuksen
vastakohtana), mikä luo ”tyhjän tilan” säännölle, mutta voi vaikuttaa myös siten, että tulkinta liitetään inhimillisen
vapauden ideaan ja 3) säännöllä on oma implikaationsa (säännöttömyys), mikä ilmentää toimintavapauden ja
säännöin määriteltyjen instituutioiden alati hienosäädönalaista rajaa.



148

oman tutkimuskohteensa ja millaista ”instituutioiden tutkimus” on. Myös mielenkiintoa

analogiaa kohtaan on rajoitettava tässä merkittävästi. Aihe on nyt esillä ainoastaan implikaation

hermeneuttiseen tai lingvistis-filosofiseen lähikontekstiin sijoittuvana tekijänä. Käsillä oleva

luku ei ole varsinaisesti analogiaa koskeva tutkimus.

Alkeiskielen tutkimusohjelma on hyvin kiinnostunut analogiasta ajattelutapana ja uskon, että
se on eräs keskeisimmistä ongelmista tulkintatieteessä. Koska nyt käsillä oleva teos on
alkeiskielen esitutkimus ja koska alkeiskielen teorialle on aihetta olettaa merkittäviä
yhteyksiä analogiaa koskevaan tutkimukseen, analogian sivuuttamista nimenomaisena
tarkastelun kohteena voitaneen puolustaa. Alkeiskielen voidaan otaksua liittyvän analogiaan
etenkin Jacksonin tarkoittaman laajan kielellisiin tekijöihin liittyvän samankaltaisuuden
nojalla;1 tämä olettama merkitsee samalla sitä, että analogia ajoittuu tutkimusaiheena
alkeiskielen teorian jälkeiseen ohjelmaan. Lisäksi on korostettava sitä, että analogia ei ole
ainoastaan alkeiskieleen liittyvä aihe: kyseessä on myös argumentaatio- ja tulkintateoriaan
liittyvä laajempi probleema, mikä puoltanee rajausta.

3.2 Pragmaattisen implikaation jalanjäljillä

Tarkastellaan aluksi muutamia valikoituja lainauksia niin analogiaa kuin institutionaalista

tosiseikkaa käsittelevästä kirjallisuudesta. On tietenkin totta, että tällä tavalla aloittaen saadaan

helposti näkyviin eroavuuksia. Analogia ymmärrettäneen jo alustavan kielentuntemuksen

nojalla erään ajattelutavan nimitykseksi, milloin sitä kohteena pitävä tarkastelu on avoimen

perspektiivistä – tai sitten myöhäiswittgensteinilaisittain hyvää analogian käyttöä edustavan

esimerkkitapauksen esittävää.2 Instituutio taas esitetään tosiseikan attribuuttina, mikä vie

väistämättä ensimmäiset ajatukset ontologiaan. Sanan ”instituutio” käyttö tieteellisessä kielessä

ei kuitenkaan seuraa tätä perusasetelmaa. Miltei päinvastoin: usein instituutioista puhutaan

yhteyksissä, – tässä voitaisiin puhua semanttisesta instituutiosta3 – joita koskevat ensimmäiset

1 Ks. Jackson Analogy in Legal Science s. 163–164.

2 Erimielisyys analogiasta koskee oleellisesti sitä, mitä analogia on, – ks. esim. Dworkin In Praise of Theory s. 371
– ei vain sitä, miten erityyppiset ”analogiakäsitykset” eli teoreettisesti reflektoidut analogiaesitykset toimivat
ajattelussa eduksemme.

3 Huomio on tarkoitettu tässä myös kriittiseksi: jos voimme ”mongertaa kielellä” sanaa analogia katteettomasti
käyttäen (ks. Broekman Analogy in the Law s. 233), aivan varmasti voimme tehdä saman myös silloin, kun
käytämme adjektiivia ”institutionaalinen” mitä moninaisimpien muiden sanojen attribuuttina.
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tulkinnat eivät suinkaan ole ontologian alaan kuuluvia. Sangen heteronomisten teknis-

semanttisten sanankäyttötapojen analyysi ei ole nyt käsillä olevan kirjoituksen aiheena.1

Käsityksen analogia tulkintaperspektiivinen moneus tulee hyvin ilmi alla olevista lainauksista.

Analogia on ”family of disagreements” -tason käsitys.2 Sen esitehtävänä on ehkä yhdistää

tieteellisissä teksteissä erimielisyyksien perhe tai perheitä ilman mitään yhtä kaikkia tulkintoja

yhdistävää käsitteellistä tekijää. Mitään yksimielisyyttä aiheesta ei ole. Analogian

perusperspektiiviseksi sijoitusratkaisuksi on ehdotettu mm. hermeneutiikkaa, tapaustasolla

vaikuttavaa vertailustrategiaa, ja ontologian alaan kuuluvuutta.

”´Treat like cases alike and different cases differently´ is a central element in the idea of
justice. …[U]ntil it is established what resemblances and differences are relevant, ´Treat like
cases alike´ must remain an empty form.”3

”Analogies are always dangerous – almost as dangerous as metaphors…” ”…[A]nalogy
without theory is blind. An analogy is a way of stating a conclusion, not a way of reaching
one, and theory must do the real work.”4

1 Ks. toisessa yhteydessä abstraktien käsitteiden merkitysongelmasta, Husa Konstitutionalismin mahdottomuus? s.
1151–1152.

2 Analogiaa koskevissa opeissa ei esimerkiksi ole yksimielisyyttä siitä, onko kyseessä tulkintamuoto ja/tai miltei
involuntaristinen maailman käsittämistapa vai järkeilyn muoto eli järkeilyyn kuuluva ajattelutapa. Erimielisyys
palautuu jo analogian ja deduktion väliseen suhteeseen. Jotkin kirjoittajat pitävät juuri deduktion
premissinasetteluun kuuluvia toimintoja järkeilynä (ks. esim. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the
Deductive Mode of Legal Reasoning s. 77, 82–83), milloin deduktiivisen päätelmän rooli on tehdä sitä, mitä
analogia ei tee; toiset taas määrittelevät järkeilyn perinteisemmällä tavalla deduktiiviseksi päätelmäksi ja siihen
välittömästi liittyviksi periaatteiksi, – ks. esim. Long Analogia entis s. 13 – milloin ulkopuoliset kielenvaiheet vain
”puitteistavat” (tms.) toimintoa. Ehkä järkeilyn alaan on mielekästä ymmärtää molemmat, mutta eri tavalla.
Toulmin on melko laveasti sallinut ei-pelaamispeli-tyyppiset käytännöt, joilla on propositionaalista sisältöä,
järkeilyn alaan (ks. vihjeistä, Toulmin Reason in Ethics s. 81–82, 213). Kielentoiminnot, joissa konstruoidaan
sääntöjä (sen sijaan, että seurattaisiin niitä), etääntyvät rationalismista. Tämänlaatuinen kielenaktiviteetti
korkeintaan ”puitteistaa” järkeilyä, mutta ei itsessään kuulu sen alaan. Analogian käsittämistä koskevaa kysymystä
vaikuttaa puitteistavan ennakko-olettama siitä, millaista tiedekäsitystä (positiivinen tiede, tulkintatiede)
noudatamme (asiaan palataan tutkielman pääjaksossa ”Lopuksi”). Jos oletamme itsereferenssiperustan, josta
voimme dedusoida vastaukset myös samankaltaisuutta koskevaan ongelmaamme, analogia olisi looginen ja
deduktiolla lähisukuinen muoto (ks. esim. Ladeur Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s.20,
24, 32; ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 48). Jos taas analogia oletetaan semanttisesti strategiseksi
välineeksi, siihen sopinee parhaiten tapauksesta (base line case) alkava vertailu (ks. erityisesti, Ba kowski
Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 204–205).

3 Ks. Hart The Concept of Law s. 155.

4 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 359, 371.
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”Analogy is the application of a trained, disciplined intuition where the manifold of
particulars is too extensive to allow our minds to work on it deductively.”1

”The idea according to which the law is not something that simply exists… reinforces a
certain substantial character of analogy. [On the other hand, EK] [a]nalogous reasoning in
the law is the creation of a circular movement. Rules of prior cases are reformulated in the
light of new facts and a new case.”2

Institutionaalinen tosiseikka otetaan usein tutkimuksissa annettuna asiana emmekä pohdi sitä

”kategoriana” saati käsitteenä.3 Institutionaalisesta tosiseikasta kertovat4 esimerkiksi seuraavat

lainaukset Searlelta ja Siltalalta:

”Mr Smith married Miss Jones; the Dodgers beat the Giants three to two in eleven innings;
Green was convicted of larceny; and Congress passed the Appropriations Bill. […] Such
facts are recorded in my above group of statements I propose to call institutional facts. They
are indeed facts; but their existence, unlike the existence of brute facts, presupposes the
existence of certain human institutions.”5

”Institutionaaliset tosiasiat ovat… asiantiloja, joiden eksistenssi on sidoksissa tiettyjen
yhteisöllisten, kulttuurillisten, kielellisten tai oikeudellisten ehtojen täyttymiseen.

1 Käsitys on Brewerin, lainaus, DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 167.

2 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 234. Hermeneuttinen ja kokoava sävy on myös useilla muilla kirjoittajilla
(ks. esim. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 44; ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s.
841, missä ilmeisenä riskinä lienee se, että ohjaamme ongelman muualle kuin analogiaan, so. hermeneuttiseen
”välineeseen”, jonka jo-tunnetuksi objektiksi asettelemme analogian).

3 Ks. esim. Hughes The Study of Institutions s. 307, ja s. 308, missä Hughesin mukaan tutkimuksen kohteena on
miltei aina ”operating institution” (ks. myös ex analogia, Tähti Relativistinen oikeusperiaatekäsitys s. 73–75).

4 En tarkastele tässä jaksossa lainkaan instituutiota koskevaa kysymystä analyyttisen metodin alaisuudessa. Tällöin
instituutiota koskevien elementtien tulisi olla sellaisia, että niiden alaisten muuttujien ominaisuudet ovat loogisesti
yhteensovitettavissa (ks. esim. Hiller Institutions and Institutional Groups s. 298–299, 304, 305). Tulkintatieteessä
institutionaalinen fakta säännön ja tosiasian sidoksena ei voi samanaikaisesti soveltaa analyyttistä metodia ja
kunnioittaa moorelaista arvodualismia periaatteena. Ensinnä sidokseen kuuluvan ”säännön” ei ole lupa olla
predikaation periaatteen alainen elementti, kuten metodin käyttö edellyttää. Arvodualismissa sääntöä ei voida edes
kysyä tällaisena käsityksenä (ks. ex analogia, Ryle Knowing How and Knowing That s. 221–222). Toiseksi
institutionaalista tosiseikkaa käsittelevät yleistykset eivät saa olla peräisin havainnoista, – tai eivät ainakaan
yksinomaan havainnoista – sillä tällöin käytämme kieltä niin, että sisäänrakennamme induktiivisiin premisseihin
normatiivisen arvostelma, joka takaisi luvattomasti yleistettyjen termien normatiivisuuden (ks. MacIntyre Hume
On ´Is´ and ´Ought´ s. 451–468). Instituutio ei voi esiintyä jäännöksettä kognitivismin piirissä, vaikka toisinaan
kirjallisuudessa esiintyy halukkuutta puhua siitä deskriptiivisenä käsityksenä (ks. esim. Hund Institutional
Jurisprudence s. 153).

5 Ks. Searle Speech Acts s. 51.
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Institutionaaliset faktat viittaavat yhteisöllisiin tosiasioihin, joita ovat esimerkiksi se, että
pokeripelissä täyskäsi voittaa kolmoset ja värisuora neloset…” ”Institutionaalinen tosiasia
on sääntösidonnainen yhteisöllinen asiantila, jonka onttinen konstituutio eli synty
muutokset, täytäntöönpano eli mahdollisten oikeusvaikutusten toteuttaminen ja
kumoaminen ovat sidoksissa määrätyn institutionaalisen toimijan, kuten lainsäätäjän tai
toimivaltaisen tuomioistuimen, tuottamaan määrämuotoiseen kielelliseen ilmaukseen eli
institutionaaliseen puhetekoon.”1

Kuten todettua, äkkiseltään ajatellen analogian ja instituution käsittely yhdessä tieteellisessä

esityksessä ei vaikuta hedelmälliseltä. Tämä ennakkovaikutelma on pettävä. Väljässä mielessä

perheyhtäläistä institutionaalisen tosiseikan ja analogian välillä vaikuttaa olevan se, että

molempia koskee konstruktiivinen kysymys ajatustavan muodosta.2 Haluaisimme ymmärtää,

miten analogia-arvostelmia tehdään sekä toisaalta sen, miten säännön ja faktan olemassaolo

yhdessä ja samassa käsityksessä on mahdollista. Ensin mainittu on tyypillinen

instrumentaalinen ongelma, missä kysymme, miten meidän pitäisi arvioida esimerkiksi irtaimen

tavaran luvattoman haltuunoton eli varkauden ja sähkön anastamisen keskinäistä eroavuutta ja

samankaltaisuutta. Jälkimmäinen ongelma oikeastaan tiedustelee sitä, miten voimme välttää

institutionaalisen toseikan käsitteeseen sisäänrakennetun naturalistisen virhepäätelmän. Yksi ja

sama käsitys ei voi olla sekä fakta että sääntö. Naturalistisen virhepäätelmän välttämistavan

yleistys ”muodoksi” olisi se esitys, jonka turvin institutionaalisen mahdollisuus toteutuu.

Molempien muotoa koskeva probleema on tulkintatieteen ilkeä ongelma,3 vaikkakin nyt

esitetyssä esikäsityksessä, jonka taustalla on jo sisällöllisiä olettamia, eri tavalla. Instituutiota

koskeva miten-kysymys tiedustelee sitä, miten todellisuus ilmenee meille, kun puhumme

instituutioista (so. integroimme sääntöjä ja faktoja). Analogian kohdalla taas olimme jo

päättäneet, että kohtelemme asiaa kielentoiminnollisena eli instrumentaalisena apuvälineenä

(esim. justifikaatiossa) ja haluaisimme tietää, millaisena. Voimme silti kääntää asetelman myös

päälaelleen. Analogia voi olla ontologinen muoto, missä todellisuus näyttäytyy meille ikään

1 Ks. Siltala Oikeudellinen tulkintateoria s. 214, 667.

2 Ks. preaustinlaista vaihetta, Kaila Oikeuslogiikka I s. 45, missä puheella tosiseikan ”olemuksesta ja luonnosta”
tavoiteltaneen juuri eron tekemistä pelkkään reaaliseikkaan. Analogia on tavattoman paljon vanhempi idea kuin
institutionaalinen tosiseikka palautuen ainakin Aristoteleen filosofiaan saakka.

3 Ks. ilkeän ongelman kriteereistä, Guenther Tackling a ´Wicked Problem´ s. 8.
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kuin analogian läpi tai ”analogisena”, mikä merkitsee analogian ymmärtämistä skeemaksi. 1

Käännöksessä ”instituutiota” – ikään kuin kielentoiminnollista instituutiota – tarkasteltaisiin nyt

vaikkapa sen ongelman yhteydessä, miten säännön tekniikan (jos p, niin q) vakiotermit liittyvät

erityyppisiin tosiseikkoihin (instituutio kielenkokeessa).2 Edelleen vertailussa molempien

soveltamistasot ovat adekvaattisia antifoundationalismille ainakin siten, että tulkinnan

ulkopuolisia perusteita arvostelman varmuudelle a priori ei oleteta,3 mikä ei kuitenkaan tarkoita

sitä, että tietäisimme, mikä instituutio tai analogia itsessään on. Jos (argumentin vuoksi)

olettaisimme, että voisimme muotoilla institutionaalisen ja analogisen arvostelman

relevanssikriteerin, olisi se mitä luultavimmin toisistaan poikkeava ennakoiden eroja asioita

”instituutio” ja ”analogia” käsitteleviin kielipeleihin.4 Mitä luultavimmin analogian ja

instituution tultua ennakko-oletetuiksi pragmatiikan käsitysten joukkoon, molemmat

peittelisivät subjektivismin eli kielenkäyttäjän ongelmaa melko rohkeiden

intersubjektiivisuusolettamien eduksi.5

1 Ks. ex analogia, Emmet Rules, Roles and Relations s. 141 (metafysiikkaa käsittelevässä perinteessä toisinaan
epistemologia – ja siihen kuuluva disipliinikysymys – ymmärretään läheiseen suhteeseen juuri ontologian kanssa,
ks. Feibleman A Defence of Ontology s. 42).

2 Ks. erityyppisistä faktoista esim. Wilson Fact and Law s. 16–19.

3 Ks. tästä mm. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 69–70 (ks. myös, Villa Legal Analogy between
Interpretive and Productive Arguments s. 116 av 2, miten konstruktivismi sijoittuu realismin ja antirealismin
välimaastoon, ja sama s. 166–167, miten sille on lajityypillistä vältellä essentialismia (mm. siksi, että todellisia
määritelmiä ei ole) ja juuri apriorismia; konstruktivismin ongelmina on pidetty mm. ajattelun moni-ilmeisyyden
hallintaa ja vastakohtaistumista reduktionismiin, Grice The Conception of Value s. 70, 97–98; ks. Meyers Sellars´
Rejection of Foundationalism s. 64, miten foundationalismin on välttämättä väitettävä jokin perusta, jota edeltäviä
tiedollisia presuppositioita ei oleteta: oikeustieteessä etenkin ns. ”external justifikation” – ”foundation of given
premisses” (ks. Soriano Precedents s. 36) – on analyyttisen genren kovassa sivuhaarassa pyritty ymmärtämään
ainakin lähtökohtaisesti näin; ks. kriittisesti foundationalismista esim. Hoffmaster Judicial Review of the Charter
of Rights and Freedoms s. 181).

4 Ks. ex analogia ajatuksellisesti, Maris Milking the Meter s. 97.

5 Pragmatiikassa on aina mukana myös kielenkäyttäjä (ks. esim. Hakulinen Kielitieteen soveltamisesta s. 50–51,
61; ks. Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 183 av 2) eli kielessä vaikuttava subjekti (ihminen). Suhteessa
muodolliseen ajatteluun kyseessä on poistamiskelvottoman kontradiktion eli pysyvän jännitteen perustava
lausuma, sillä ”I-word” -tyypin nonkonseptuaalista positiota ei voi vastata mikään muoto (ks. esim. Dewey The
Metaphysical Method in Ethics s. 26, 32; ”…[E]very discourse that pretends to say what world and subject are…
rests upon a metaphysical illusion and is polluted with dogmatics.”, ks. Lenoble The Function of Analogy in Law
s. 126; ks. Russell Man´s Peril s. 215, 219).
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Tämänkaltaisten oletettujen erojen ja yhteyksien listaa voitaisiin jatkaa varmasti hyvin pitkälle.

Onko meillä jotakin erityistä syytä luottaa siihen, että piirteet todella kertovat meille jotakin

instituutiosta ja analogiasta? Vai eikö kyse ole siitä, että kaikissa tällaisissa luonnehdinnoissa

oletamme jo itse käsitykset oleellisesti tunnetuiksi olettaessamme luonnehdintaperiaatteiden ja

valitun abstraktin kohteen adekvaattisuuden? Valitsemamme esiperspektiivi aiheeseen määrää

sen, mitä voimme asioita analogia ja instituutio koskevista tulkinnoista saada ulos. Tästä syystä

on myös pidettävä silmällä pessimististä mahdollisuutta: niin analogia kuin instituutio

sijoittuvat oleellisesti teoriakelvottomien käsitysten tasolle, sillä mitään tulkintatieteen

”framework” käsitystä ei voida esittää ennakko-olettamatta instituution ja analogian ideaa.

Tämä merkitsee sitä, että meillä ei ole tulkintatieteellistä näkökulmaa eikä myöskään sen

piirissä esitettyjä kysymyksiä ilman analogiaa ja instituutiota. Esimerkiksi yleistermin ”tapaus”

sisällyttäminen tulkintakehykseen merkitsee, että oletamme tunnetuksi, mitä yleensä pidämme

tapauksina (analogia). Koska tulkintakehyksen vaaditaan käsittelevän kielialuetta

kokonaisuudessaan, – yleiset termit mukaan lukien – oletamme myös, että tapauksen

sisällyttäminen kehykseen toi mukanaan oman implikaationsa (instituutio) eli

tapauksettomuuden (arkkityypittömyys). Vaikuttaa siltä, että analogia ja instituutio esiintynevät

ennakko-oletettuina käsityksinä myös silloin, kun emme kiinnitä huomiota skeemaan, vaan

suoraan aiheeseen, joka edellyttää jommankumman alaisuuteen asettautumista. Tarkastelun

alaisena on ikään kuin preformoitu mahdollisuus purkaa käsitteellisessä tietoisuudessamme

”tekeillä oleva” analogia-arvostelma tai instituutio aiempien samankaltaisuusarvostelmien tai

lukuisten jo-vaikuttavien instituutioaiheiden kimpuksi, mitä ilman kumpaakaan ensin

mainituista tuskin esiintyisi käsitteellisessä tietoisuudessamme. Kun valmistamme analogia-

arvostelman, olemme jo olettaneet jotakin analogiseksi; kun tarkasteluaiheena on instituutio,

tukeudumme jo joihinkin säännön ja faktan kombinaatioihin.1

Otetaan tästä esimerkki. A ja B löytävät pellolta vanhalta vaikuttavan kolikon, joka vaikuttaa
samankaltaiselta kuin paikkakunnan museossa säilytettävä arvokas kolikko. Jo tämän
ajatuksen syntyminen edellyttää analogian mm.  siinä,  että  löydetty  kolikko  on
samankaltainen kuin kolikot ylipäätään, siinä olevat tekstit ja symbolit ovat samankaltaisia

1 Tämänkaltaisissa lausumissa aina oletetaan, että teoreettista (tieteellistä) tietoa ei voi olla ilman abstraktia eli ei-
observaatiokäsitteellistä terminologiaa, jolla on rooli proposition tuottamisessa. Abstrakti skeema, millainen se
sitten onkaan, on tieteellisen tiedon tavoittamisen edellytys (ks. esim. Berlin The Purpose of Philosophy s. 8–10;
”…[S]omething cannot be described without implicating the conceptual framework on which the description is
based.”, Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1838).
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kuin ne symbolit, joita luemme kolikoista yleensä, kolikko vaikuttaa sellaiselta kuin
”iäkkäät” esineet yleensä vaikuttavat, jne. Myös instituution esitetään jäljempänä toimivan
samoin. Nyt A ja B menevät vierailulle maan parlamenttiin. Aulassa he havaitsevat yleisöä
ohjeistavan symbolin, jonka nojalla luvalliseksi pääistunnon seuraamispaikaksi määräytyy
vain lehteri. A uskoo, että epävirallinen vaikuttaminen parlamentin kahvilassa on osa
kansanedustajan työtä ja moittii B:tä, joka pitää tätä vetelehtimisenä.1 Kun A ja B saapuvat
lehtereille, he toteavat, että kansanedustajat äänestävät painamalla ”Jaa” painiketta, jos he
puoltavat esitystä ja ”Ei” painiketta vastustaessaan sitä. B huomaa lisäksi, että avustajia ei
käy istuntosalissa kahden tunnin aikana kertaakaan ja arvelee siksi, että on sääntö, jonka
mukaan pääsali on sallittu ainoastaan kansanedustajille (jne.).

Molemmilla ideoilla voi olla perspektiivistä arvoa kuvattaessa esimerkiksi arvostelmallisen

identiteettimme suhteellista sijoittumista eli alisteisuutta G. E. Mooren naturalistiselle

virhepäätelmälle.2 Perspektivistinen katsaus avustaa tässä esille ennen muuta instituution ja

analogian vesitiivistä yhteyttä. Analogialla on virhepäätelmään melko suorasukainen suhde

naturalistisen subjektivismin mukaisen inhimillisen kokemuksen kautta: tässä mielessä analogia

on ”implisiittinen” instituutio, sillä se tulkitsee esiin sekä yhteyden (konstruktio, mm. analogian

rakenne ja vaatimus teoreettisten termien operationalisoinnista) että eroavuusvaatimuksen

(filosofinen kritiikki) naturalistiseen taustaansa.3 Jos analogiasta voidaan puhua implisiittisenä

instituutiona, siinä esiintyy aina niin ulkoinen samankaltaisuustekijä kuin analogia-arvostelman

pätevyyteen vaikuttava tekijä, jonka ei ole luvallista sijoittua kielessä syy- ja seurauskäsitteiden

piiriin. Emme analogiassa ainoastaan tee jollakin kokemusperäisesti tutun käsityksen

terminologialla tutuksi jotakin tuntematonta, vaan myös ymmärrämme, että mikään

luonnontieteellinen (fysikalistinen) katseen tarkennus tosiasioihin ei voi poistaa

tietämättömyyttämme arvostelman pätevyydestä. Tässä mielessä analogia kuuluu

1 Tämän esimerkin institutionaalisuus saattaa vaikuttaa aluksi yllättävältä. Luen objektiivisen uskomuksen ja
arvostelman välisen sidoksen institutionaalisten rakenteiden piiriin jäljempänä: tällöin ensin mainitulla on oltava
kognitiivista sisältöä ja jälkimmäinen ymmärretään elementiksi, joka on analoginen säännölle (ks. myös tutkielman
pääjakso ”Lopuksi”, missä käsitellään objektiivisen uskomuksen ilmiötä Lycanin teorian pohjalta).

2 Ks. Moore Principia ethica s. 10, 13 (ks. myös esim. Emmet Rules, Roles and Relations s. 54, miten ”ought” ei
voi tulla kuvatuksi vain faktoilla). Mooren ”hyvä” on radikaalisti ei-kompositionaalinen käsitys, ”simple notion”
(ks. esim. Clark – Poortenga The Story of Ethics s. 108 yksinkertaisesta ajatuksesta pätee, että ”it cannot be broken
down into simpler parts”), missä suhteessa Moorea voidaan luonnehtia Platonin filosofian jatkajaksi (ks.
jälkimmäisestä, Fogelin Three Platonic Analogies s. 376).

3 Ks. Meiland Analogy, Verification and Other Minds s. 564, miten luonnontieteessä analogian on tehtävä juuri
havaintojen uskottavuus paremmaksi.



155

konstruktiivisten ideoiden joukkoon ja hakeutuu eri kulkuväylälle kuin reduktionismi.1

Mossnerin selostamalla tavalla Hume luonnehti analogiaa ”vaaralliseksi ja heikoksi” ideaksi,2

missä käytetyt attribuutit eivät ehkä kerro vain naturalistisen virhepäätelmän vaarasta ja

Nietzschen tarkoittamasta kielen esille työntämästä apologeettisyydestä,3 vaan myös analogian

ideaan sisäänrakentuneesta implisiittisestä instituutiosta. Huomautus opettaa mm. sen, että

analogian konstituenttien abstraktisuusasteen nosto luo etäisyyttä naturalistiseen taustaan,4

mutta tuskin voi eliminoida viimeksi mainitun rasitetta tyystin.5 Näin kävisi vasta etäisyyden

täydellisen poissaolon tapauksessa eli ekvivalenssissa (tautologia), mitä ei pidetä enää lainkaan

analogiana.6 Tämä kertoo jotakin siitä hinnasta, mikä pitäisi maksaa, jotta arvostelmakielenkuva

koostuisi kielentekijöistä (esim. pelkistä loogisista välttämättömyyksistä), jotka eivät lainkaan

kaipaa analogiaa. Meidän täytyisi voida irrottaa identiteettimme luonnontodellisuudesta täysin. 7

Institutionaalisen tosiseikan epäsuora yhteys naturalistiseen virhepäätelmään näkyy mm. siinä,

että ”faktan” myötä käsitys sisäänrakentaa itseensä potentiaalisesti selittävän tekijän (miksi-

kysymyksen vastauksen), minkä lisäksi ainakin kokemusperäisenä ”sääntö” kuuluisi sijoittaa

saman huomautuksen alaisuuteen.8 Faktan kriteeri- ja analyysikelpoisuus vie käsitystä samaan

suuntaan.9 Instituution asema säännön ja faktan kombinaationa muistuttaa hieman Austinin

1 Ks. Grice The Conception of Value s. 70, 97–98 (ks. Kelsen A ´Dynamic´ Theory of Natural Law s. 192; ks.
Helin Missä oikeus on? s. 127; ks. myös, von Wright Logiikka, filosofia ja kieli s. 109, 241).

2 Ks. Mossner The Enigma of Hume s. 343.

3 Ks. kielestä hallitsevien vallanilmaisuna, Nietzsche Moraalin alkuperästä s. 17.

4 Ks. myös huomautusta, Grice The Conception of Value s. 38.

5 Jos naturalismin disipliinin eli kausaliteetin ajatellaan episteemisesti koskevan tapahtumia (”events”) ja
asiantiloja (”states of affairs”), itse disipliinin kannalta laajempi naturalistinen näkymä avautuu transsendentaalin
ja immanentin kausaliteetin suunnasta. Ensin mainittu käsittelee tilanteiden sarjoja, jotka aiheuttavat jonkin toisen
tilanteen. Jälkimmäinen on kyseessä esimerkiksi silloin, kun agentti itse aiheuttaa jonkin tilanteen (ks. Chisholm
Human Freedom and the Self s. 28, 29).

6 Ks. esim. Maris Milking the Meter s. 74.

7 Ks. tässä myös Johdantojaksoa ja siellä esitettyjä ajatuksia Hans Kelsenin transsendentaaleista ja annetuista
kategorioista normitieteelle.

8 Ks. näistä huomautuksista, Toulmin The Uses of Argument s. 67–68, 73.

9 Ks. Toulmin Reason in Ethics s. 11, 19.
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tarkoittamaa kahdella tuolilla samanaikaisesti istumisen ongelmaa,1 mikä loogisesti

mahdottomana positiona juuri joko kätkee puheena olevan virhetyypin2 – tai faktisiteetin

luvattoman sijoittamisen normin puolelle.3 Toisaalta instituutiosta puhutaan toisinaan juuri

1 Ks. metaforasta, Austin Are There A Priori Concepts? s. 5 av 2.

2 Ks. Niemi Hohfeld ja oikeuksien analyysit s. 15, missä säännön ja tosiseikan yhdistelmän väittämistä yhdeksi
käsitykseksi pidetään naturalistisena virhepäätelmänä. Nyt emme kohtelisi ”sääntöä” sisäisenä eli ”teknisenä”
näkökulmana (ks. Airaksinen Moraalifilosofia s. 40), kuten meidän pitäisi, vaan sijoitamme sen kielenkehyksessä
väärin geneettisyyden puolelle. Tämä merkitsee sitä, että tulkitsemme säännön säännönmukaisuudeksi.

3 Asia on tietenkin kiistanalainen, jos kiistan kohteeksi ymmärretään ns. ”syvemmän totuuden” (suuntauksesta,
Long Analogia entis s. 26–27) arvostaminen (”Whatever a statement is being made descriptively or evaluatively is
more to the point than the distinction of sheer fact (which is hard to arrive at) and value.”, ks. Emmet Rules, Roles
and Relations s. 47, ks. sama s. 140). Ontologia ja tiedonintressiltään käsitteellinen tarkastelu ovat tienhaarassa ja
ainakin näyttää siltä, että ne kääntävät rattia eri suuntiin. Itse olen jälkimmäisessä autoletkassa, mikä johtuu mm.
siitä, että eettisessä nonkognitivismissa ei lopulta esiinny paljonkaan ontologian alaan kuuluvia probleemia. Sen
sijaan antirealistiset eli pragmaattiset ongelmat ovat suorastaan massiivisia (etenkin justifikaatioon liittyen). Yllä
olettama kombinoituneen tosiseikan mielekkyydestä edellyttää välttämättä sitä, että voimme kohdistaa
käsitteellisessä tietoisuudessamme tarkkaavaisuutta molempiin sen osatekijöihin samanaikaisesti. Ainakin
tieteellisen ymmärryksen puolella tätä väitettä on syytä epäillä. Voimme kiinnittää tarkkaavaisuutta
institutionaalisessa tosiseikassa joko sääntöön (nonkognitivismi) tai faktaan (kognitivismi) ja tämän kiistävä väite
(alkuperäinen väite) vaikuttaa todistamattomalta uskomukselta. Institutionaalinen teoria väittää oleellisesti, että
meillä ei voi olla ”eristettyä” (fakta tai sääntö) perspektivismiä instituutioon, mikä takaa jo viimeksi mainitun
totuuden. Institutionalismi oletetaan kaikenkattavaksi, – tämä seuraa ontologiaan kuuluvuudesta
oppirakennelmana, ks. Feibleman A Defence of Ontology s. 50 – mistä on erotettava se, että saavutamme
käsitteellisessä tietoisuudessamme esimerkiksi kieleninstrumentteja, joita käytämme hyväksi tulkintatoiminnassa.
Jos institutionaalinen tosiseikka olisi metafyysisesti mahdoton asia eli epätosi kaikissa mahdollisissa maailmoissa
(ks. ex analogia, Putnam The Meaning of ´Meaning´ s. 151), se tulisi hylätä radikaalisti antimetafyysisenä
”oppina”. Meidän tulisi valita joko sääntö tai fakta seuraavaksi tapahtuvan kielenkäytön tähden (”If we want to
get different things done, we must begin with changing the machinery which does them”, ajatuksellisesti, Dewey
Ethical Principles Underlying Education s. 55–56, korostus EK). Jos taas institutionaalinen teoria on oikeassa (ja
uskon, että pragmaattisen implikaation karkean tyylin mielessä se on), institutionaalisen tosiseikan edellyttämää
metafysiikkaa on voitava ainakin jossakin määrin tarkastella (eikä torjua koko ongelmaa esimerkiksi siten, että ei
voi olla instrumenttia eli metainstituutiota faktan ja säännön välisen kytköksen tarkastelemiseksi). Grice on
metafysiikassaan olettanut eräänlaisen ”metainstituution” (”institutions of growth and maturity”) mahdollisuuden
siinä, missä voi olla instrumentalismia, joka kykenee jalostamaan konstruktiivisia rutiineja (ks. Grice The
Conception of Value s. 73). Jos instituutio (normi, fakta) esiymmärretään erääksi pragmaattisen implikaation
tulkinnaksi, siihen tukeutumista tulee voida tarkastella kriittisesti, kun kielellinen mielenkiinto kohdistuu
justifikaatioon. Ja justifikaatio ei ole mitään muuta kuin loputon ”hairahdusten tie” (ilmaisu lainattu, La
Rochefoucauld Mietelmiä k. 196). Kun oikeutamme kielellä, tulisi sivupöydällä olla aina aukikäännettyinä
seuraavat kaksi kysymystä:

1) Miten esimuotoillaan ne osa-ongelmat, jotka esiintyvät justifikaation ongelman sisäpuolella?

2) Ovatko 1-kohdassa muotoilluista esiongelmista ja niiden vastauksista seuraavat ongelmat samoja
vai eri ongelmia kuin ne, jotka esiintyivät tieteenalalla ennen justifikatorista käännettä?

Kenties se, että Dewey suhtautui varhaisajattelussaan individuaalisen ja sosiaalisen kaksinaisuuteen siten, että ne
eivät olleet toistensa vastakohtia eivätkä toisistaan erotettuja asioita, on ennakollinen idea juuri analogialle, sillä
Deweyn kanta ilmaisee itsessään erään semanttisen version instituutiosta. Analogia-arvostelma (eikä instituutio)
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tosiasian sääntösidonnaisuutena,1 mikä voidaan ymmärtää myös niin, että instituutio tarkoittaa

kahden eri käsityksen välisen sidoksen ongelmaa. Jos tämä ajatus asettelee ongelmaksi säännön

ja faktan välisen relaation, institutionaalinen tosiseikka ei olisi olemassa oleva tosiasia, vaan

Feiblemanin tarkoittama ”ontologian entiteetti”,2 so. metafysiikkaan ja ainoastaan siihen

kuuluva asia (relaatio). Jos taas institutionaalisen tosiseikan katsotaan juontavan juurensa

konstitutiivisesta säännöstä,3 ensin mainittua uhkaa päättymätön regressio (”endlessness of

implied regression”). Konstitutiivisen säännön on oltava merkityskäsityksenä sellainen, että se

liittyy johonkin sääntöön, jotta siitä olisi luvallista johtaa sääntöluonteisia päätelmiä – kuten

juuri institutionaalisia tosiasioita. Merkityskäsityksen on konstituoituakseen tultava esille

esimerkkinä, mikä puolestaan on juuri käsitys, jota sanottu sääntöistämisehto koskee.4 Tämä

kuitenkin merkitsisi sitä, että konstitutiivinen sääntö itsessään olisi vain ”aiempi”

institutionaalinen tosiseikka (vain eri tavoin esitetty sellainen). Käänteisesti edellä sanottuun

palautuen voitaneen väittää, että instituution ideaan säännön ja faktan kombinaationa kuuluu

välttämättä implisiittinen analogia. Tarkoitan sitä, että analogia on sisäänrakennettu

institutionaalisen tosiseikan elementtien (fakta, sääntö) hermeneuttiseen ymmärtämistapaan.

Sääntö on idiomina mysteeri, jota ei voida käyttää konstituenttina olettamatta analogiasuhdetta,

on se, mikä on tapauksesta toiseen ”an outcome of the agent himself” (ks. Dewey mts. s. 55), ja analogia jatkaa
kielellä instituutiota eli tulkitsee sitä, eikä vain sulje eron ja yhteyden olettamaa alkuperäisestä käsityksestä toisen
idiomin piiriin (ks. kielellä jatkamiskäsityksen keskeisyydestä, Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 82).

1 Ks. Siltala Oikeudellinen tulkintateoria s. 213.

2 Ks. Feibleman A Defence of Ontology s. 43.

3 Ks. Searle Speech Acts s. 51–52, missä Searle itsekin luonnehtii konstitutiivisten sääntöjen systeemiä
eräänlaiseksi instituutioksi. Ehkä kolmeen huomautukseen on tässä edellytyksiä. Ensinnä konstitutiivisen säännön
idea (”x counts as Y in context Z”) valmistautuu puhumaan merkityksestä, mikä saatetaan ymmärtää pyrkimykseksi
täyttää semanttinen ehto olemassa olevista asioista puhumiseksi (ks. Dewey Meaning and Existence s. 347, 351).
Ehto on voitava erottaa siitä, mitä se ehtoistaa. Toiseksi konstitutiivisen säännön liityntä kontekstuaalisuuteen
vaikuttaa minusta siirrolta, joka liittyy ennen muuta semantiikkaan ja konstruktiiviseen holismiin, ei holismiin
ontologisessa mielessä. Tähän nähden institutionaalisen tosiseikan idea hakee ennemmin juuri ontologialle
tyypillistä kattavuutta parittaessaan (potentiaalisesti) yhteen kaikenlaisia käsitteellisesti tulkittuja faktoja ja
inhimillisiä sääntömahdollisuuksia. Kolmanneksi Searlen kielenkäytössä saattaa esiintyä ”ekspressiivinen”
virhepäätelmä siinä, missä hän antaa konstitutiiviselle säännölle instituutioita selittävän tehtävän (ks. Searle mts.
s. 52). Konstitutiivinen sääntö ilmaisee tai välittää ainoastaan instituution merkityksen (käsillä olevassa
kielenyhteydessään), mistä on erotettava ongelma siitä, missä mielessä instituutio voi esiintyä selityskelpoisena
käsityksenä.

4 Ks. esim. Soriano Precedents s. 36.
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joka avustaa materiaalis-lingvistisen aiheemme välillisesti ymmärretyksi.1 Fakta taas on

tyypillisesti induktioteitse ymmärretty käsitys ja tätä myötä sidoksissa analogiaan induktion

syvempänä mielenä.

Tästä asiasta esimerkki selventänee väitettä. Esimerkiksi sääntö ”Paina ´Jaa´, jos puollat
esitystä” vaikuttaa edellyttävän analogian ainakin kahdessa suhteessa. Ensinnä ehdon
täyttymisen (”jos puollat esitystä”) on oltava laajan semanttisen mielenkiinnon piirissä
samankaltainen asia sekä aiempien ”epäilemisen” tapausten että epäilyn poistumisen eli
”vakuuttumisen” kanssa. Tämä samankaltaisuusolettama kertoo jo jotakin siitä, miten
syvälle kielen rakenteisiin analogiaa koskevan tutkimuksen tulisi edetä. Toiseksi käsky
(”Paina ´jaa´”) tulee ymmärretyksi analogisesti sellaisten aiempien tilanteiden kanssa, missä
henkilö käskyn täyttämällä saa aikaan haluamansa asiantilamuutoksen eli kannatuksen
ilmauksen manifestaation. Myös fakta käsittää sisäänsä implisiittisen analogian. A saapuu
tietokoneluokkaan, missä on kymmeniä koneita. Hän havainnoi, että jokaisen edessä on
mustanpuhuva näppäinlaite. Aiemmasta kokemuksesta hän tietää, että laitteella voi
kirjoittaa. Vaikka nyt käsillä olevassa tilanteessa henkilöllä on käytössään myös
induktiivisesti yleistettyä tietoa (Kaikilla mustilla näppäinlaitteilla voi kirjoittaa), kenties
oleellisimmat arvostelmat tapauksessa syntyvät sittenkin implisiittisen analogian turvin. A
arvioi kaikki mustanpuhuvat esineet oleellisesti samankaltaisiksi näppäinlaitteiksi ja tunnisti
muistinsa avulla aiemman tapauksen, missä esinettä käytettiin kirjoittamiseen.

Siirrytään nyt luvun pääväitteeseen implikaation roolista instituution tulkinnassa. ”Fakta” eli

tosiseikka on yleinen idiomi sille, mitä luetaan olemassa olevaksi maailmassa (”onttinen”). 2

Suhteessa kyseiseen ajatukseen ”normi” on vastaava idiomi sille, mikä vastakohtaistuu olevaan

(ei-oleva, ”deonttinen”),3 milloin olemme alustavasti jo esittäneet juuri instituutiolle

lajityypinmukaiset konstituentit. Ensin mainittu implikoi jälkimmäisen ja päinvastoin. Käytän

sanaa ”implikoida” tässä Longin teologis-analyyttisen käsittelytavan luomassa merkityksessä

(lainaus alla), milloin voimme kääntää sen myös ”vaatii jonkin” tai ”riippuu jostakin”.4

1 Ks. esim. Kelsen The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence s. 273, joka tyylikkäällä tavalla käyttää
”käskyä” yllä mainitussa tehtävässä (huomauttaen myös, että kyse on vain asian kielikuvasta).

2 Ks. esim. Austin Unfair to Facts s. 103–106, 112.

3 Ks. esim. Watson the Critical Philosophy of Idealism s. 18.

4 ”…[T]hings that are contingent, or that have only hypothetic necessity, depend upon absolutely necessary being;
limited perfection implies maximal or absolute perfection, for perfection (act) is not self-limiting; and the saturative
actual ordering of nonrational creatures to their perfections requires absolutely ordering intelligence.” (ks. Long
Analogia entis s. 34 [korostus, EK]; ks. esim. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 181 teologian ja
oikeustieteen läheisestä suhteesta).
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Oleellista on se, että asian ja sen vastakohdan välinen implikaatio ei ole looginen suhde,1 mikä

itsessään vihjaa suuntaansa, jonka mukaan kyseessä on pragmaattinen relaatio. En tarkoita sitä,

että kaikenlaiset pragmaattiset implikaatiot olisivat vastakohtasuhteita. Sangen yleinen lausuma

implikaatiosta tulkintatieteessä on ajatus siitä, miten ”ought implies can”.2 Toisaalta

kirjallisuudessa sanaa ”implikaatio” käytetään melko monenkirjavalla tavalla eikä sanan

merkitys – etenkään englannin kielessä – ole aina ”edellyttää”.3 Implikaatiosta itsestään

vastakohtasuhteena ei oikeastaan voida antaa konkreettista esimerkkiä, koska kyseessä on

käsitys, joka on mm. esimerkin antamismahdollisuuden ehdon tasolla. Silti se, että tämä puute

rasittaa käsitystä, ei todista sitä, että implikaatio ei ole olemassa.4

Implikaatio voidaan käsittää fundamentaalisti aktiiviseksi kielenkomponentiksi. Yhtäältä emme

voi pysyttäytyä puhtaan antirealisin (deonttisuuden) piirissä, sillä jo teoista puhuminen

edellyttää mielenulkoisen todellisuuden ja ymmärryksen siitä, miten todellisuus muuttuu, jos

teemme teon. Toisaalta se, että emme voi teoreettisen järjen tai empiiristen havaintojen nojalla

päästä perille siitä mitä on ”deonttinen”, on tulkittu merkitsevän sitä, että on ajattelun

jatkamismahdollisuuden kannalta välttämätöntä puhua ”symbolisesta antropomorfismista”,

”välimuotoisesta positiosta” (intermediate position),5 ”itsereferentiaalisesta” perustasta,6

1 Ks. Tuomas Akvinolaisen aiemmasta kannasta ja Kantin siihen kohdistamasta kritiikistä ”järjen harhana”,
Hartnack Filosofian ongelmia s. 146.

2 Ks. ”able to be desired” ja ”ought to be desired” käsitysten – missä jälkimmäinen implikoi ensin mainitun –
läheisestä yhteydestä naturalistiseen virhepäätelmään, Clark Mill´s Notorious Analogy s. 653.

3 Ks. esim. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 36–37, miten “itsestään selvä
välttämättömyys” ”implies a homogeneity of the standards of law”; ks. Lenoble The Function of Analogy in Law
s. 111, miten praktinen diskurssi ”actually implies normative openness, which means that every assertation can be
made problematic”; ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics 28:”Recognition of the law does not only
imply that we understand the meaning of the legal rules but also that we have an insight into the impact of the law
and an understanding of existing social institutions.”; ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 840
ilmaisutavasta, missä ”[p]lausibility implies that a theory is prima facie worthy of further consideration.”, [korostus
poistettu, EK]; ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta s. 60, missä tehokkuus implikoi vaatimuksen
tulkintaperusteesta, sillä ensin mainittu on aina kontingentilla tasolla.

4 Ks. argumentista, Lycan Judgement and Justification s. 31.

5 Ks. ilmaisuista, Lenoble The Function of Analogy in Law s. 125–126, 130–131, 134, ks. myös sama s. 129, missä
Lenoble puhuu “symbolisesta skematismista” erotukseksi dogmaattisesta skeemasta (tällainen on esimerkiksi
geometria eli – wittgensteinilaisittain ilmaisten – avaruudellisten asioiden kielioppi)

6 Ks. oikeusteoriasta itsereferentiaalista Hercules-kehitelmää esim. Shiner Adjudication, Coherence and Moral
Value s. 96–99, 100 (ks. ”self” käsityksestä ennen kaikkia ”itsereferenssejä”, Broekman Analogy in the Law s.
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käsitteellisestä ”kehyksestä” (conceptual framework) eli ”skemaattisesta illustraatiosta”,1 jonka

kuuluu olla normatiivisen kannalta adekvaattinen,2 erityislaatuisesta kontekstualisoinnin

tavasta3 – ja niin edelleen. Siirtymä tämänkaltaisten välittävien elementtien kehittelyyn voidaan

ymmärtää lingvistisiksi muunnelmiksi siitä, mitä ”deonttisen” paikalle tulisi sijoittaa (tähän

asiaan palataan tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”). Välimuotoisuutta ei ehkä ole

mahdollista toteuttaa tutkimuskohteellistavan eli objektivoivan kielen puitteissa. Tämä johtuu

siitä, että ”silmällä pidon” ”kohteena” on aina oltava asia, johon implikaatiossa suhtaudutaan

(prima facie) ”onttisena”, milloin saman toiminnon operaatiossa jää lausumatta, mitä on

utooppinen ”deonttinen”. Ymmärrän ”deonttisen” käsitteelliseksi ja nonkognitiiviseksi

ongelmaksi, vaikka on luultavasti totta, että tämä on vain eräs asiaa koskeva narratiivi.4

Toisinaan ei-olevista käsityksistä puhutaan identifikaation ”kohteina”, mutta ainoastaan

edellytyksin, että ne ovat yhteydessä olemassaoleviin käsityksiin.5 Toisinaan taas suoritamme

”onttisuuden” laajennuksen Gricen tarkoittamalla tavalla kehittämällä ontologiaa siten,6 että

myös – useista muista ontologioista käsin arvioituna – deontologisista käsityksistä tulee ensin

mainittuja. Perusongelmana on tässä ehkä se, että ontologinen genre puhuu realiteeteista

käsitteellistä tiedonintressiä palvelevien kehitelmien sijaan, vaikka ensin mainittu ei voi esittää

kehitelmiään lainaamatta terminologiaa, joka on peräisin jälkimmäisestä. Jossakin määrin jopa

vaikuttaa siltä, että ontologista entiteettiä edeltää käsitteen käännös realiteetiksi.7

237; pohjimmiltaan ”itsereferenssissä” jokin kieli sanoo omasta kielentoiminnallisuudestaan tai muusta itseensä
liittyvästä piirteestä jonkin teoreettisen ominaisuuden, ks. Grice The Conception of Value s. 44).

1 Ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 77.

2 Ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1835–1838.

3 Suomessa Juha Karhun ”Uuden varallisuusoikeuden” tunnettu käsitekenttä voitaneen tulkita esitykseksi
kontekstualisoinnin tavasta argumentille/arvostelmalle. Jos käytämme ”kontekstin” käsitettä näin, sen alaan kuuluu
”subkontekstuaalisena” käsitteenä yksi termi käsitekentästä (”toimintaympäristö”), ja kontekstin etäisyyden
käsittäminen tulkintakohteestaan aukeaa käsitteen konteksti intensiota koskevaksi keskeiseksi ongelmaksi
(”etäisyys” on tällöin abstrakti asia, ei siis vain spatio-temporaalista eroa ilmaiseva termi, ks. viimeksi mainitusta,
Taylor The ´Justification´ of Memories and the Analogy of Vision s. 195–196). Ainakin kontekstuaalisen välineen
kyky hyödyllisellä tavalla muokata argumentin rakennetta – ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s.
167 – vaikuttaa mielekkäältä testiltä välineen hyvyydelle.

4 Ks. pääjakso ”Lopuksi”.

5 Ks. Long Analogia entis s. 15.

6 Ks. Grice The Conception of Value s. 36–37.

7 Tietyssä mielessä näin voidaan sanoa jopa relaatioista eli ”ontologian entiteeteistä”, – ks. Feibleman A Defence
of Ontology s. 43 – ei siis vain ontologisista entiteeteistä eli olemassa olevista asioista maailmassa. Jos relaatiota



161

Luonnehdinnoissa käytetyt sanat eivät ole tässä kaikkein oleellisimmassa roolissa, vaikka ne

jossakin määrin suuntaavat käsitteellistä mielenkiintoamme.

Tulkintatieteessä oleellista on pragmaattinen1 vastakohtaistumistapa empiriaan ja teoreettiseen

järkeen.2 Tulkitsijanpositio aikaansaa nyt niin yhteyttä ja eroa koskevan ongelman suhteessa

empiirisiin eli kokemusperäisiin käsityksiin kuin myös luonnehdintaongelman annetun

astekäsitteellisen yleisesityksen omasta statuksesta suhteessa universaaleihin.3 Puheena oleva

”positio” vastaa johdannossa tarkoitettua ”wittgensteinilaisen” kriteerin käsitettä (ei-

induktiivinen, ei-deduktiivinen) ja sen ongelmaa. Saattaa olla, että mitä paremmin pääsemme

perille tämänkaltaisten ongelmien – ikään kuin huippuongelmien4 – vastauskehitelmistä, sitä

vähemmän on tarvetta pitää työpöydällä alkuperäistä ongelmaa (so. esim. instituutiota).

Oleellista on myös se, että emme voisi puhua ainoastakaan yllä mainitusta välimuotoisesta

pidetään radikaalisti ei-käsitteellisenä tai ei-lingvistisenä asiana (ks. esim. Williamson Converse Relations s. 252),
on se jo sijoitettu tavalla, missä ennakko-oletamme ”käsitykset” (käsitteellisyyden) myöntämiskelpoisiksi, mikä
on relaation osalta juuri se teoreettinen ominaisuus, joka kielletään. Tarkastelen käsitteellisyyttä lähemmin
pääjaksossa ”Lopuksi”.

1 Vastakohtaistumisen käsite on tässä pakollisesti tulkittu pragmaattiseksi eli ei-loogiseksi kielloksi, sillä sen
kohteet eivät ole itsessään hahmollisia ”asioita” (vaan paremminkin edellytyksiä sille, että hahmoasioita, jotka
voidaan loogisesti kieltää, voi olla). Tieteenteoreettinen kieli tällä tasolla on siis prima facie metafyysistä kieltä
(ks. Wole ski Jurisprudence, Science, Philosophy s. 89).

2 Kontrastiin hakeutuminen tehdään pragmatismin eduksi – mutta millaisen pragmatismin? Tämä ongelma on
oikeastaan sama kuin tulkintatoiminnan ongelma antirealistisen genren silmälasien läpi kysyttynä. Lienee itsestään
selvää, että voimme pitää siitä ”silmällä” vain hyvin vaatimattomia segmentteja kerrallaan, mikä ennakko-olettaa
ongelman hajottelun ns. osaongelmiksi mielekkääksi kielentoimeksi. Argumenttina kehittelynalaisen
”pragmaattisen relativismin” (vrt. objektiivinen relativismi) puolesta voidaan pitää mm. sitä, että subjektiivisen ja
nonkonseptuaalisen elementin – ns. I-sana (”I-word”) eli ”minä” – sisällyttämisestä kielenkehykseen seuraa
etäaskel entiteetinmuodostuksesta. Näin käy oikeastaan jo naturalistisessa subjektivismissa, sillä aistimusta ei
voida aistia (ks. esim. von Wright Hyvän muunnelmat s. 119). Pragmaattisen relativismin konstituentit eivät ole
mitä-kielisesti tajuttavia käsityksiä ainakaan tavanomaisessa mielessä (kyseinen tie veisi juuri objektiiviseen
relativismiin). Jos välimuotoisen mallin konstituentit voivat olla kompleksin osia, ominaisuuksia tai relaatioita
(ks. ex analogia, Armstrong A Theory of Universals s. 67), lähinnä viimeksi mainittu vaihtoehto jää jäljelle.
Luultavasti tarvitsemme molemmat ”relativismin” muodot – ja vielä niiden välisen tuntemattoman yhteispelin.
Objektiivinen relativismi on monin eri tavoin tarpeen soveltamistoiminnassa, sillä saamme sen avustuksella esiin
mm. ”värirunsauden virheillemme” (ks. Toulmin Reason in Ethics s. 26).

3 Koska implikaatio liittyy analogiaan, on analogian luonnehdinta universaaliperiaatteen sovellutukseksi (ks. Maris
Milking the Meter s. 73) periaatteellisesti oikeansuuntainen. Ns. välimuotoisten mallien oma terminologia ei sitä
vastoin ole universaalia, vaan pätevyydeltään ainoastaan kulttuurinsisäisesti vaikuttavaa (ks. esim. Jackson
Analogy in Legal Science s. 153–154).

4 Termistä, Helin Lainoppi ja metafysiikka s. 322.
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käsityksestä ilman analogiaa, sillä kaikenlaiset symboliset presentaatiot ovat jo peräisin

synteettisistä luonnollisen kielen sovellutuksista.1 Analogian käyttö on näin välttämätöntä

kehitelmälle, joka pyrkii tulkitsemaan pragmaattista implikaatiota (onttinen implikoi

deonttisen), mikä on oikeastaan vain toinen tapa sanoa, että ei-yleiset käsitteet ovat

välttämättömiä yleisten käsitteiden tulkitsemiseksi.2 Jos tulkintateorian ongelma ymmärretään

näin, itse implikaation lähemmässä julkituonnissa vaikuttava semanttinen moninaisuus

(rajoitettu, rajoittamaton; määrätty, epämääräinen, jne.) ei vielä merkitse tulkintateorian

kehittelyä, vaan ainoastaan – voisi sanoa – sen katselua eteisestä kynnystä ylittämättä.3

Instituution esitulkintaa implikaation suuntaan ei tule ymmärtää niin, että ensin mainittu tulisi

hylätä. Meidän tulisi ehkä sanoa, että implikaation semanttinen tulkintamoninaisuus liittyy

instituution käsitteen karkeaan tulkintaan ja tässä luvussa myöhemmin ennen muuta

ongelmaan, mitkä sidokset pitävät instituution koossa. Voimme esittää instituution

(pragmaattisen implikaation) ja analogiasuhteen (sen ongelman) keskinäisen suhtautumisen

miltei yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla. Lukijan tulee ajatella analogiasuhde mm.

Zaccarian, Broekmanin ja Dworkinin vihjaamaan tapaan niin,4 että kaikki tai lähes kaikki

todellisuutta koskeva tieto on jossain määrin ”analogista” (analogia mysteerinä eli

1 Ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia mm. nr. 172, 1062.

2 Ks. esim. Saarnio Kieli ja logiikka s. 169–170, 172–173.

3 Sanaparittelussa perspektiivi vaikuttaa jo käsitteiden mieleen: esimerkiksi sanaparin aktiivinen/passiivinen
kannalta luonnontieteellinen tieto ja mitä-kieli sijoittuvat (so. tulkintatieteilijän silmin) välttämättä jälkimmäisen
alaan, sillä olemme tällöin asemoituneet kokonaiskielenkehyksessämme siten, että deduktio soveltuu (ks. myös
ajatuksia, Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 166, 166). En ole varma, olenko
yllä mainitussa kannassa pohjimmiltaan eri mieltä Koskenniemen kanssa, sillä hän on itsekin huomauttanut (hänen
tarkoittamiensa) binaarioppositioparien vähäisestä roolista soveltamistason tulkintatoiminnasta (ks. Koskenniemi
Tyyli metodina s. 173–187; ks. Derrida Platonin apteekki s. 141, joka yhdistää vastakohtaparit mm.
monimielisyyden kurissapidon tarpeeseen; ks. binaariparien tyypillisyydestä ajattelulle, Nerhot Legal Knowledge
and Meaning s. 196). Koskenniemen tarkoittamat binaarioppositiot eivät ole muodollisia vastakohtasuhteita, vaan
hierarkiarakenteita. Tässä yhteydessä ei voida ottaa kantaa siihen, voidaanko luvussa tarkoitettu implikaatio tulkita
hierarkiarakenteeksi. Jonkinasteisena erona voi olla myös se, että soveltamisadekvaattisuuden kehittelyä ei tule
pitää tulkintateorian ”sivubusineksenä”, vaan pääasiana. Yllä sanottu on yhteensovitettavissa myös sen kanssa, että
binaariparit soveltuvat mainiosti tietyntyyppisen tekstianalyysin suorittamiseen ja sen, että ”tekstianalyysiä” ei
pidetä – ainakaan tavanomaisesti – sellaisena kielensuorituksena, joka olisi normatiivisen kysymyksen vastaus. Jos
kieli itsessään on primaarinen instituutio, oppositiopareilla, jotka ovat oikeusjärjestelmään kuuluvia tekijöitä,
kuuluu voida olla kielen rakenteeseen yhteys.

4 Ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 45, 49 (ks. Broekman Analogy in the Law s. 236; myös Dworkinin
“totaalianalogiaksi” tai super analogia iurikseksi nimetty analogia on lähellä tätä ajatusta kattavana analogiana, ks.
Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 861 av 99; ks. Maris Milking the Meter s. 81–84).
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”kohdattavana” asiana).1 Analogian teoria ei tunne loputtomien x, y tekijöiden välisten

partikulaaristen samankaltaisuuksien oleellistamisen menetelmää relevantin arvostelman

tekemiseksi (toisin kuin eräät tutkijat esittävät,2 ratkaisun – jos se on mahdollinen – täytyy olla

ennemmin ”malli” tai kielipeli kuin sääntö, sillä ensin mainitut voivat paremmin tuoda esiin

relatiivisten suhteiden komplekseja). Katseen tarkentaminen täsmällisten käsitteiden suuntaan

ei tee sekään analogiaa tunnetuksi (ellei ongelmaa kierretä tulkitsemalla samankaltaisuus

loogiseksi synonymiaksi).3 Toisaalta on hyvin epävarmaa, voimmeko saavuttaa sen parempia

tuloksia epätäsmällisten käsitteiden kielenalueella. Analogian lisäksi tarvitsemme

analogiasuhteen konstituenttiin kiinnittyvän implikaation. Alla pragmaattisen implikaation

esiymmärtämiseksi meidän täytyy ärsyttää esiin jokin analogiasuhteen konstituenttia

luonnehtiva idiomi ja sen implikaatio (esim. rajoitettu, rajoittamaton; symboli ”{” ilmaisee esi-

institutionaalisen rakenteen).4

1 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 141 (ks. kielenkäytöstä myös esim. Dworkin In Praise of Theory s. 371,
375; ks. yleisesti mysteeri-kritiikistä, kun nonkognitiivinen semantiikka on käytössä naturalismin kustannuksella,
Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1168; ks. esimerkkiä analogian harhaanjohtavuudesta, missä
suoritamme vertailun matkalaukun ja auton välillä, DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 166–167
(voimme lukita molemmat, molemmissa on pyörät, molempien avulla voi kuljettaa tavaroita, jne.).

2 Ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 254 av 18, missä he viittaavat Aleksanderin ja
Sherwinin tutkimuksiin; Schauer ja Spellman itse uskovat, että professionaalinen kokemus – ks. ibid s. 250, 265 –
on se tekijä, joka erottaa huonon analogian hyvästä).

3 Ks. periaatteellisesti ratkaisutavan kritiikistä, Katz Semantics and Conceptual Change s. 335.

4 Yllä on korostettava sitä, että ”rajoittamaton” ei ole konstituentti ontologiaa ja konstituutiota koskevan
keskustelun mielessä, sillä elementtiä tavoitteleva mielenkiintomme on laadultaan nonkognitiivista. Jossakin
määrin mitäänsanomaton ”välittävä elementti” (tms.) ilmaisee tekijän roolin, jos aloitamme keskustelun
esittääksemme jotakin ”deontologismin” piiriin kuuluvaa. On ilmeistä, että kyseistä työtä tekevää teoreetikkoa
itseään koskevat toisenlaiset analogiset vaikuttimet ja implikaatiot, joista kaikista hän ei välttämättä ole – kenties
edes alkeellisesti, saati käsitteellisesti – tietoinen (ks. esim. Aarnio On  the  Role  Played  by  Social  Values  in
Jurisprudence s. 45; kuten johdannossa on tuotu esiin, tietyt miten-kieliset tekniikat ovat tiedostamattomia – ks.
Dewey Imagination and Expression s. 196 – tai ainakin jahtaamisen kohteinamme utopistisia – ks. Lepley Fact,
Value and Meaniang s. 130).
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Nyt saavumme nähdäkseni maihinnousukelpoiseen välisatamaan, missä on oikeutettua

luonnehtia ”instituutiota” analogiasuhteeseen aina liittyvän pragmaattisen implikaation

yleistulkinnaksi. Ajattelen siis siten, että puhuessamme ”instituutioista” taustalla on

laajuudeltaan vaihteleva nippu pragmaattisia implikaatioita ja niiden yhteydessä esiintyvien

konstituenttien ymmärtämismielteitä analogian avulla. Tämä piirre ei kuitenkaan vielä ollut

edellä esitetyissä esimerkeissä esillä, sillä luonnollinen kielemme ei käännä pintaan

implikaatioita, vaan spesifejä instituutioita (tahdonilmaisu, vihkiminen jne.) tai – kuten edellä

parlamentti-esimerkissä – niiden arkikielellisiä selostuksia. Voisimme myös sanoa, että

instituutioiden kieli on lyhennettyä tulkintatieteellistä kieltä, missä kieli voidaan esittää

laajemmin vain rakenteellisen esityksen yhteydessä. Saamme hieman temaattisemman muodon

esille instituutiosta kiinnittämällä huomiota implikaation ilmaisussa käytettyyn semantiikkaan

(instituution karkea tulkinta). Institutionaalisen teorian ”subject matter” ei kuitenkaan tule

tällaisena tarkasteluun kirjallisuudessa, vaan se uudelleentulkitaan myös lingvistisen

lähikonstekstinsa osalta. Instituution käsite nojaa kirjallisuudessa implikaation

”entiteetillistämiseen”,1 mikä on ehkä itsessään tulkinta, joka tulisi kiistää analogisena sille, että

meidän kuuluisi pitää käsitystä ”ero” itsessään ei-kelvollisena astumaan entiteetillistämisen

kohteeksi. Jos on totta, että pragmaattinen implikaatio on perustavampi tulkintatieteen käsitys

kuin instituutio yleistulkintana, on myös aihetta suhtautua kriittisesti institutionaalisen

suuntauksen taipumukseen ymmärtää mielenkiinnon kohteensa ontologiseksi entiteetiksi. 2

1 Ontologisen mielenkiinnon omaksumisen taustalla on luultavasti ”sinänsä sallittu” ennakkoasenne, ks. Ryle
Taking Sides in Philosophy s. 157.

2 Taustalla mitä luultavimmin vaikuttaa genren tapa esiymmärtää tieteenfilosofisen tason läheinen analogiasuhde
tieteen ja tulkintatieteen välille: tiede tarvitsee ontologian, – ks. Feibleman A Defence of Ontology s. 46 – mutta
ontologia ei tarvitse tiedettä.

Konstituentti
(rajoitettu)

Konstituentti
(rajoitettu)

Rajoittamaton
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Pragmaattinen implikaatio ainoastaan ilmaisee eron. Emme voi oliollistaa ”eroa”.1 Emme voi

myöskään muodostaa uuden lajityypin tosiseikkaa siitä, mikä on kaikkien ”lajityypillisistä”

tosiseikoista puhumisen ehdon tasolla.2 Pragmaattinen implikaatio ja analogiasuhde itsessään

ovat myös jossakin määrin eri tasolla siten, että pidämme eroa annettuna, vaikka emme

luultavasti voi käsitellä sitä, mitä kyseinen – eriasteisesti tietoinen, kielentoiminnollinen – ero

on.3 Metafyysisen idealismin puitteissa uskomme lähinnä siihen, että tosiasioista saadaan tietoa

analogiateitse, jos edes karkeassa mielessä olemme Lewisin kanssa samoilla linjoilla induktion

1 Ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 174

2 Institutionaalista tosiseikkaa ei tietenkään tarvitse sijoittaa ”lajityypillisten” tosiseikkojen pariin, vaikka
attribuutin käyttö tyrkyttää tämän (virhe)tulkinnan mieleemme. Jos viimeksi mainitut muodostavat ”heteronomisen
tosiseikaston” kokonaisuudessaan (ks. erityyppisistä ”faktoista”, Wilson Fact and Law s. 16–19),
instituutionaalisen tosiseikan käsitteessä olisi se outous, että se ei mahdu juuri mainitun käsityksen loogisen alan
sisään. Institutionaalinen tosiseikka olisi tällöin prelooginen tosiseikka eikä näin sanan tavanomaisen käytön
mielessä tosiseikka ensinkään. On epävarmaa, onko mielekästä käyttää ”tosiseikan” käsitettä näin. Kyseessä
saattaa olla kehän aloittava laajentava käsitteen käyttötapa, mitä (yleisesti ottaen) pidetään ajattelutapavirheenä.
(ks. ex analogia, Shaffer Taylor´s Analogy of Memory and Vision s. 248, 248 av 2).

3 Esimerkiksi naturalistisessa subjektivismissa ongelma on seuraavanlainen. Pragmaattinen implikaatio on
näköaistimuksen objektiin kiinnittyvän tarkkarajaisuuden ja silmän näköalan ei-tarkkarajaisuuden välillä.
Analogiasuhde on objektin ja jonkin toisen kohteen välillä, missä jälkimmäisen terminologialla teemme tutuksi
ensin mainittua. Meillä ei voi olla kielellistä näköalaa ongelmaan, mikä ero ja yhteys näiden kahden asian
(pragmaattisen implikaation ja analogiasuhteen) välillä on, sillä emme voi naturalistisessa subjektivismissa löytää
niistä riippumatonta askelpaikkaa ongelmaa tarkastellaksemme. Ei-kognitiivisessa subjektivismissa implikaatio
voi olla esimerkiksi ”elämyksen” ja ”elämyksettömyyden” välillä, missä jälkimmäinen vastaa neutraliteettia ja
ensin mainittu sen vastakohtaa. Kenties käsitteet ”velvoite” tai ”oikeus” eivät ole elämysneutraaleja, mutta
oikeusperiaate ja normi nähdäkseni ovat, mikä edistää esille potentiaalisen analogisen tuttuuden tällaisen sanan
sisältävän – muulta sisällöltään riittävän neutraalin – lauseen ja muunlaisen elämysneutraalin käsityksen välille.
Mahdollisuutta tukee se, että molemmat viimeksi mainitut ovat arkkityypittömiä käsitteitä eivätkä näin yhdy
semanttisessa muistissamme tapauksiin, jotka nostaisivat esille intohimoja. Russell on huomauttanut kielipelien
yhteiskäytöstä siinä, missä jonkin tutun sanan kuuleminen (aistiminen) voi synnyttää aiemmin koetun emootion
(ks. Russell A Plea for Clear Thinking s. 172). Kehityshistoriallisesti sen sijaan se, että tietty elämyksettömyyttä
vastaava rauhoittuminen on vallinnut järjestyksessä ensin implikaatiossa, saattaa olla edellytys sille, että voimme
siirtyä ärsykkeisiin reagoivasta toiminnasta areaktiiviseen ja harkitsevaan toimintaan (ks. Dewey Imagination and
Expression s. 195). Deweyn huomio on periaatteellisesti tärkeä. Jos hän on oikeilla jäljillä, implikaation ”toisen
suunnan” käyttö (rajoittamattomasta rajoitettuun) saattaa esiintyä edellytyksenä sille, että identiteetti voi olla
indeterministinen, ei-pneumaattinen (puolueeton) ja pitää silmällä konstituentteja siten, että lingvistinen
identiteettimme ei valmistaudu niitä koskevan raportin esittämiseen. Tähän kielemme piirteeseen palataan luvussa
tuonnempana. Erkaantuminen raportoivasta sana-asia-kielestä saattaa aikaansaada kielenkehystämme koskevia
selvittämisvaatimuksia laajemminkin. Esimerkiksi konstituentti miten-kielessä saattaa olla eri asia kuin
konstituentti mitä-kielessä (jatkokysymys ns. rylelaisen työpajatiedon [miten-kieli] ja museoituneen tiedon [mitä-
kieli] välisen eron saralla, ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 225; ks. mitä- ja miten-kielistä myös
tutkielman Johdanto).
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syvemmästä mielestä analogiana.1 Induktio ei silti muodollista näkyviin sitä, mitä analogia on,

vaan ennakko-olettaa asian tunnetuksi. Induktioliitäntäinen analogia on lisäksi käsitys, joka

pätee vain konstituentteihin, joilla on empiiristä sisältöä. Abstraktien konstituenttien syntyperän

voidaan otaksua liittyvän kognitivismin ja nonkognitivismin tuntemattomaan yhteispeliin, mitä

sivutaan tutkielman viimeisessä pääjaksossa (”Lopuksi”).2 Myös deduktion, jonka avulla

käsitämme maailman kategorioiden representaationa eli tietynlaisina määritelmällisinä

”lyhennelminä”, syvempi ja joko loogisesti3 tai laveammin semanttisesti4 täydentyvä mieli on

syllogismin premissien tulkinnan yhteyteen tuotetussa analogiassa.5

Nyt saatetaan väittää, että ainakin huomion kiinnittymisestä faktoihin pitäisi seurata

huomionsuuntaus juuri analogiaan6 – ei sen pragmaattisen implikaation tulkintaan eli

instituutioon. Jos taas ”kiinnitämme huomiota” sääntöön (”deonttinen”), ja ainoastaan siihen

1 ”…[A]ll inductive reasoning is at bottom analogical…” (ks. Lewis Judgments of Value and Judgments of Fact s.
160–161).

2 Vrt. vihjettä, Jørgensen On Concepts in Law s. 136, 142, joka ymmärtää käsitteet ”kokemusten yleistyksiksi”.

3 Ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 48.

4 Ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 206–207, joka varsin selväsanaisesti erottaa
analogialle itsenäisen roolin erotukseksi deduktiosta, seurausharkinnasta ja periaatteista. ”[I]t is the analogy that
gives us the answer and the rule or principle that enables us to make sense of the analogy.”

5 Ks. riskistä sille, että analogia lankeaisi säännönseuraamisen alaan, Broekman Analogy in the Law s. 225, 239,
milloin eroa syllogismiin ei oikeastaan voida enää tehdä.

6 Esimerkiksi Lenoble puhuu sellaisen ajattelun järjestyksen puolesta, mitä voidaan luonnehtia lingvistis-
toiminnolliseksi ja ei-transsendentaaliksi normativismiksi. Ajattelumme järjestys ei ”ala” Kelsenin edellytetystä
normista, vaan analogiasta, mitä ilman emme voi lainkaan suorittaa normatiivisia arvostelmia (ks. Lenoble The
Function of Analogy in Law s. 123–124, 129 av 44). Normi on ”ehdottoman”, ”symboloimattoman”,
”rajoittamattoman”, jne. puolella implikoiden juuri ehdollisen, symboloidun ja rajoitetun kohteen, joka asettuu –
yleisen tai tapauskohtaisesti noudatetun – ajattelun järjestyksen perustaksi (ks. jo, Nietzsche Iloinen tiede s. 94).
Lingvistisesti ensin mainitusta ”aloittaminen” rinnastuisi pimeyden luentaan – ks. Wittgensteinilta Filosofisia
tutkimuksia nr. 635 – eikä kuulu ainakaan ymmärtämisen järjestyksen mielessä paalupaikalle. Kun Kelsen korostaa
perusnormin sijaintipaikkaa juuri ajatteluun kuuluvana asiana (ks. esim. Kelsen Why Should the Law Be Obeyed?
s. 262–263), tämä pitäisi nähdäkseni täsmätulkita juuri ontologisesti (l. metafyysisesti) ensisijaista, ei siis
ymmärtämisen järjestyksen kannalta ensisijaista, ajattelua tarkoittaen (ks. myös, Kelsen Science and Politics s.
353, missä Kelsen aloittaa tavattoman semantiikkamyönteisesti: oikeustiede alkaa antamalla ”a statement about
what should be done”; ks. Kelsenistä myös tutkielman Johdanto). Ymmärtämisen järjestyksen mielessä myös
Kelsenillä on taustalla mielikuvia, toiveita, pelkoja, sosiaalisia tosiasioita, jne., jotka vaikuttavat
teorianmuodostukseen subjektiivisesti ja näin lopulta siihen, millaiseksi teoria ”symbolisena antropomorfismina”
lukijoiden mielissä piirtyy. On korostettava, että juuri tätä tietä myös hukkaamme Kelsenin perusnormin
oikeusfilosofian tason vastaansanomattomana totuutena.
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(sivumennen sanoen: tämä on hyvin omituinen tehtävä täytettäväksi kielessä), emme oikeastaan

voi ”pysyä” implikaatiossa, sillä tätä yrittäessämme päädymme johonkin rajoitettuun

käsitykseen – ja sen ymmärtämiseen analogialla.1 Dworkin on Kelsenin jälkeisistä tutkijoista

tulkinnut nyt puheena olevan asian kuuluisalla tavalla ”periaatteeksi” (deontologinen), jonka

taustana olisivat analysoidut tuomioistuinratkaisut. Jotta ajattelutapa olisi validi, siihen on

sisällyttävä muutakin kuin kielellistä tulkintaa.2 Kuten Kamm on analyysissään huomauttanut,

myös ”deontologisti” tarvitsee teleologista kieltä (ja näin analogian) tuekseen viime kädessä

siinä, missä hän konstruoi näkemyksensä ”parhaasta asiantilasta”.3 Implikaatio vaikuttaa

edellytykseltä tulkinnallisen identiteetin olemassaololle, mutta kiinnostuksemme sitä kohtaan,

miten meidän tulisi kielenaktiviteetin yhteydessä toimia, ei saa selvyyttä osakseen implikaatiota

tutkimuskohteena pitäen. Tarvitsemme paremminkin konstruktiivisia vastauksia siihen,

millainen työväline analogia on, ja missä yhteydessä implikaatiolla on teoreetikon työnkuvaan

vaikuttava rooli. Asiaan palataan luvussa hieman myöhemmin.

On tärkeää havaita, että institutionaalinen teoria ei puhu vain institutionaalisista tosiseikoista,
jotka tässä ymmärrän yleistulkinnaksi pragmaattisen implikaation hyväksi käyttämistään
idiomeista (”rajoitettu implikoi rajoittamattoman”, ”täsmällinen implikoi epätäsmällisen”,
”onttinen implikoi deonttisen”, jne.), missä aina jälkimmäinen termi edellyttää omanlajisensa
kieliopin.4 Teoria puhuu myös instansseista, joilla tarkoitetaan tapaustasolla vaikuttavaa

1 Loogisen ristiriidan näkökulmasta instituutioon sisäänrakentuu vaatimus ajatella jotakin sellaista, minkä
ajatteleminen on mahdotonta, mikä ei ole mikään vaatimus. Pragmaattisen ristiriidan perspektiivistä instituution
käsitteeseen sisältyy tienviitta analogiaan ja vaatimus nyt tarkoitetun ristiriidan lajin semanttisen rakenteen
esittämiseksi näkyviin ”arvostelemista” koskevana postulaattina (ns. perusristiriitateesi).

2 Ks. ex analogia, Dworkin Social Rules and Legal Theory s. 856 tekstistä yleiskäsitteisiin etenevän
päättelysuunnan invalidiudesta (ks. yleisesti, Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus 4.002, 4.121; ks.
asiasta, Maris Milking the Meter s. 84, missä Dworkinin tulkintateorian väitetään perustuvan fenomenaaliseen
analyysiin siitä, mitä tuomarit yleensä tekevät; ks. esim. Dworkin Hard Cases s. 1063, miten fenomenaaliseen
analyysiin on aina kuuluttava subjektin oman moraalin vaikutus, ei vain tulkittavan instituution; ks. McCaffery
Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1055, 1058).

3 Ks. Kamm Theory and Analogy in Law s. 411. “Puhdas” deontologisti, joka pitää parhaana asiantilana yhteisöä,
missä ei lainkaan valehdella, myöntää konstituution ainoastaan kiellolle valehdella. Hän ei voi myöntää tästä
seurausharkintateitse poikkeusta siinäkään tapauksessa, missä lupa (jonkin) valheen esittämiseen vähentäisi
vastaista valehtelua yhteisössä merkittävästi. Todettakoon selvyyden vuoksi: Dworkin ei tavoittele puhtaasti
deontologista ajattelua ilmentävää systeemiä, vaan seurausharkinnalla – toisinaan juuri periaatteelliseksi
ymmärrettynä asiana – on keskeinen sijansa (ks. Dworkin In Praise of Theory s. 364; ks. Kress – Anderson Dworkin
in Transition s. 342).

4 Askelia kohti epätäsmällisten käsitteiden kieliopin ideaa (täsmällisten käsitteiden kielioppi on logiikka) alustetaan
tutkielman viimeisessä pääluvussa “Lopuksi”.



168

individinkaltaista institutionaalista tosiseikkaa.1 Vastaamme siis kysymykseen ”Mitä
institutionaaliset tosiseikat ovat?” antamalla vastauksiksi instansseja analogisesti
samankaltaisella tavalla kuin vastaamme Mooren kysymykseen ”Mitä on olemassa?”
antamalla vastaukseksi tosiseikkoja, joita pidämme tyypillisesti olemassa olevina.2

Institutionaalisen teorian tarkoittama instanssi ei kuitenkaan seuraa positiivisesta
tieteenfilosofiasta tuttua instanssin periaatetta (tämä yhdistää asian predikointiin).3 Instanssin
rakenne tai lähikonteksti voitaisiin symboloida esiin seuraavaan tapaan. Kun pragmaattinen
implikaatio synnyttää kysymyksen, miten käsitteellis-tietoinen minämme pääsee perille siitä,
instanssi keskittyy asemoitumaan vastaukseen siten, että annamme sen (kenties) niukimmalla
mahdollisella tavalla.4 Lyhennän asiaa itsekin:5

1 Ks. MacCormick Law as an Institutional Fact s. 49–55.

2 Ks. ex analogia, Moore Some Main Problems of Philosophy s. 206.

3 Ks. Armstrong A Theory of Universals s. 30, joka pitää mainitun periaatteen sisältönä ”there must be at least one
particular to which the predicate applies.” Predikoinnin lisäksi instanssien tai institutionaalisten tosiseikkojen
”ketju” muistuttaa kausaalidisipliinin alaisten tosiseikkojen ketjua. Onko siis taustalla tietoteorian tason analogia
kausaalidisipliiniin? Jos näin on, institutionaalinen teoria olisi velvollinen esittämään kausaalidisipliinille
analogisen disipliinin ja tähän nojaavan tulkintatieteen tietomuodon. Siitä, että partikulaaria ei aistita (ks. Sellars
Science, Perception and Reality s. 129, 138–139), seuraa ainoastaan kielensisällöllinen yhteys. Tällä asialla on
ehkä ei-tarkkarajainen eli liukuva suhde institutionaaliseen tosiseikkaan eli tulkitun faktan ja säännön väliseen
yhteysväittämään. On mahdollista, että ”työ-deskriptiivinen” (ks. Lycan Judgement and Justification s. 33 av 6) eli
käsitteellisesti tulkittu neurofysiologinen fakta liittyy inhimilliseen aktiviteettiin – ja näin potentiaaliseen sääntöön.
Toisaalta makrotosiasioille (esim. parlamentti) ei yleensä myönnetä ominaisuuksien avulla annettua määritelmää
muutoin kuin ”quasi-identifikaation” mielessä (ks. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 222).

4 Instanssi on äärimmäisen vähäeleinen vastaus, mutta tätä ei pidä ylitulkita niin, että sääntöjen lisääntymisessä ja
niiden yksityiskohtaistumisessa olisi kyse myös kumulaatiosta tieteenalalla (ks. Collier Interdiciplinary Legal
Scholarship in Search of a Paradigm s. 842–843). Kumulaation kehittyminen edellyttää disipliinin, mikä on
semanttisesta dogmatismista juuri poissa, (ks. ex analogia, Grice The Conception of Value s. 107; ks. Rubin Law
and the Methodology of Law s. 526) sekä uuden ja vanhan (paradigman) välisen vertailumahdollisuuden (ks. mm.
kumulaatiouskomuksen syistä, Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 23–24, 96).

5 Ohessa ”kontingentilla seikalla” ei ole tulkintatieteessä järin mielekästä kulkusuuntaa fysikalismiin (koska tämä
ei avusta esiin mitään seuraavaa tärkeää ongelmaa), vaan näillä sanoilla viitataan Koszowskin sivumennen
mainitsemaan mainioon erotteluun objektien, symbolien ja henkilöiden välillä (ks. Koszowski Legal Analogy as an
Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 76; instituutiot ja ihmiset tavataan perinteisesti erottaa
kielenkäytössä, ks. esim. Dworkin In Praise of Theory s. 357). Avioliittoon liittyvä kontingentti seikka voi olla
mikä tahansa näistä. Objektit (esim. asunnon jakaminen asiantilana) eivät käsitä sisäänsä symboleita, sillä tämä
kuuluu jo kielen ominaisuuksiin (symbolifunktionaalisuus), millä ensin mainitut raportoidaan. Symbolimuutos on
käsillä esimerkiksi pankkitilin saldon muutoksena (maksuvelvoite täytetään). On keskeistä ymmärtää, – tässä ei
voida edetä päinvastaisen kannan seurausten tarkasteluun – että kanssaihmiset eivät ole objekteja prima facie (vrt.
Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 225; vrt. Negley Objective Fact and Equality s. 41). ”Kanssaihmisen”
käsitettä kuuluisi kohdella kommunikatiivisen merkityssisällön muodostumiseen kuuluvana aktuaalisena tai
potentiaalisena henkilöelementtinä (ks. samansuuntaisesti, Nagel Moral  Luck  184),  jota  ei  voida  korvata  sen
paremmin symbolien kuin tosiasioidenkaan avulla. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että käsitteen sijoittamista syy- ja
seurauskäsitteiden piiriin tulisi pitää riskisiirtona geneettisen virhepäätelmähuomautuksen edessä (so. päädymme
selittämään merkityssisältöä). Kyseessä on vinoutetusti tulkintatieteen näkökulma asiaan. On varsin ilmeistä, että
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Institutionaalisen tosiseikan ”avioliitto” instansseja voivat olla kaikki faktaan sisältyvän

muutosmahdollisuuden ja avioliitto-oikeuden tunnustamien sääntöjen kombinaatiot, jotka

liittyvät solmittuun avioliittoon, tai jos olemme sen solmimisen tapahtumassa, kyseisen

tapahtuman faktoihin ja avioliiton perustamisen sääntöihin. Ajattelen yllä siten, että instanssin

tarkoittama ”fakta” on olemassa ahlmanlaisesti ainoastaan mahdollisuutena,1 sillä ne tapaukset,

jotka liittyvät sääntöihin, eivät ole vielä aktualisoituneita.2 Tässä mielessä institutionaalisen

se kohtaa kritiikkiä eräissä tapauksissa (ilme kasvojen kielen ”symbolina”; kaikenlainen ihmisten näkeminen,
kuuleminen, jne. ei voi kuulua ”kommunikaation” käsitteen alaan, jne.).

1 Ks. kielenkäyttöä jo, Ahlman Arvojen ja välineiden maailma s. 29.

2 Lukijalla voi herätä aiheellinen kysymys, mitä tarkoittaa se, että A ja B kertovat ”olevansa naimisissa” (”olevansa
avioliitossa”). Arkikielessä tämä lausuma voi tarkoittaa mitä moninaisimpia asioita (”Tapaamme seurata toisiamme
kuin hai laivaa”, ”Tiedän usein puolisoni ajatukset ennen kuin hän päästää ne suustaan”, lakoninen vastaus C:n
esittämään kysymykseen, ”Riitelettekö koskaan?”, jne.). Oikeustieteen kielessä emme voi olla semanttisesti näin
rönsyileviä. Lausuma ei voi tarkoittaa empiiristä tosiasiaa, sillä tällöin emme vain tekisi naturalistista
virhepäätelmää, vaan eläisimme siinä (esim. voisimme käyttää kieltä niin, että annamme avioliiton selittävänä
syynä vastaukseksi miksi-sanalla alkavaan tiedusteluun). Nähdäkseni ilmaisu voi tarkoittaa joko ryväsilmaisua,
jota käytämme lyhenteenä kaikkia voimassa olevia avioliittosääntöjä tarkoittaen. Asiayhteydestä riippuen ilmaisu
voi viitata myös instanssiin, jolloin tarkoitetaan jotakin tiettyä avioliittodogmatiikan sääntöä ja sen mukaista
muutosmahdollisuutta.

”Instanssi”

Valittu sääntö
(so. sisäistetty

sääntö)

Inhimillinen
tulkinta-akti,

mikä
mahdollisuuksista

pitää valita
(asettuminen

ulkoa käsin
säännöksi)

Faktaan
sisältyvät
loogiset

muutosmah
dollisuudet

Kontingentit
seikat (esim.

avioliiton)
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teorian ”instanssi”, toisin kuin positiivisen tieteen vastaava käsite,1 on spatio-temporaalisen

todellisuuden ”vieressä” vaikuttava muutosperiaate, vaikka institutionaalinen teoria ei

juurikaan näe vaivaa sen kertomiseksi (juuri ontologisen suuntautumisen vuoksi), miten

kyseistä periaatetta käytetään ja/tai pitäisi käyttää. Saattaa olla, että institutionaalisessa

ontologiassa taustavaikuttaa logiikasta tuttu periaate riisua semantiikan alaan kuuluvia

kielenpiirteitä kanonisen yksituumaisuuden eduksi,2 vaikka logiikan ja ontologian eroa tavataan

korostaa nimenomaan ontologian alan filosofiassa.3 Perusongelmana tukeutumisessa loogisiin

mahdollisuuksiin lienee se, että ylläpidämme latentisti olettamaa täsmällisten käsitteiden

”kieliopin” (so. logiikan) soveltuvuudesta tulkintatieteen kieleen. Jos ajattelemme näin, emme

ole irtaantuneet is-semantiikasta, joka kuuluu johdannossa tarkoitetussa differantiaatioteesissä

toiselle puolelle kielenkehystämme.4 Pyrkiessämme ottamaan etäaskelia loogisista

mahdollisuuksista esisemanttisen mielenkiinnon annetaan ohjata ajattelua sen selville

saamiseksi,5 millaisiin tosiasioihin ontologinen mielenkiinto on mielekästä kohdistaa suhteessa

käsillä olevaan tiedonintressiin. Jos tämä on institutionaalisen teorian oikea tulkinta, herää

kysymys, miten teoria eroaa metafyysisestä dogmatismista. Jos instanssit muodostuvat

voimassa olevien sääntöjen mukaisista muutosmahdollisuuksista, ontologinen käsityksemme

vaikuttaa normatiivista todellisuutta ”deskriptiivisesti” tulkitsevalta. Tulkinnassa on ainakin

kaksi etenemisvaihtoehtoa. Ensinnä voimme tavoitella kovaa ”tunnusmerkistötestiä” sellaisille

tosiasioille tai niiden yhteenliittymille, joiden pitää olla käsillä, jotta sääntö voi liittyä testin

1 Tulkintatieteelle vieraan disipliinin (kausaliteetti) näkökulmasta myös filosofisen positivismin mukaista
instanssia voidaan pitää ”muutosperiaatteena”. Yllä kyseessä on indeterminismiin kuuluva idea (inhimilliset
vaikutusmahdollisuudet, teollisuus), positivismissa determinismiin (avaruudellinen todellisuus ja ihminen sen
osana, vaikutusten alaisena oleminen, ei-teollisuus).

2 Ks. kanonisoinnista eli pragmaattisten kielipiirteiden riisunnasta loogiselle formalisoinnille välttämättömänä
esivaiheena, Bar-Hillel Argumentation in Natural Language s. 202.

3 Ks. esim. Long Analogia entis s. 68–69, 72, 78 (ks. myös esim. Clark Mill´s Notorious Analogy s. 654, joka
korostaa eksistenssiväitteen ja loogisen väitteen eroa).

4 Samaan hengenvetoon voidaan todeta, että intellektuaalisen ajattelun hankaluus tulee juuri pyrkimyksestä
täsmällisten sääntöjen käyttöön (ks. Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 61).

5 Ks. ajattelutavasta, Mellor The Semantics and Ontology of Dispositions s. 758. On hyvin helposti ymmärrettävää,
miksi filosofiassa ontologian, epistemologian ja semantiikan erovaatimusta pidetään yllä standardinomaisesti (ks.
esim. Armstrong A Theory of Universals mm. s. 12, 34, 65). Emme voi luopua erosta ilman, että otamme samalla
riskejä harhapoluille ajautumisesta sen abstraktin mielenkiinnon objektin osalta, johon olemme päättäneet
esivalintamme kohdistaa. Toisaalta voimme kysyä, voiko olla lainkaan tieteellistä tutkimusta ilman riskien
ottamista.
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läpäisemiin faktoihin institutionaalisen teorian instanssin muodostaakseen. Tehtävämme tällöin

olisi esimerkiksi valmistaa tunnusmerkistötesti kaikille niille faktoille, jotka ovat käsillä, kun

ostamme ruokatavaroita kaupan kassalla. Toiseksi voisimme viitata vain yleisesti

hermeneutiikkaan tilanneyhteyden ymmärrettäväksi tekevänä deskriptiivisenä täydennyksenä

säännölle. Eräänlainen esiajatus tästä vaihtoehdosta on kenties esitetty jo siinä Wittgensteinin

ajatuksessa, miten ”käytäntö täydentää säännöt”.1 Jos tunnemme käytännön, meillä on yleensä

myös ymmärrys siitä tilanneyhteydestä, joka yhdessä säännön kanssa muodostaa instanssin.

Positiivisessa tieteessä nyt puheena oleva asia on oikeastaan implisiittisesti sisäänrakennettu

metodologisiin periaatteisiin,2 joiden mukainen kohdistumistapa havaintotodellisuuteen

determinoi jo sitä, mitä ajattelemme ontologiasta (eikä päinvastoin). Jos empiiristä tiedettä ei

olisi,3 positiivisen tieteen tieteenfilosofialla ei voisi olla funktiota, vaikka on samaten

myönnettävä, että ensin mainitun syvempi mieli on riippuvainen viimeksi mainitusta.

1 Ks. ajatuksellisesti, Wittgenstein Varmuudesta k. 139; samassa kohdassa Wittgenstein vetoaa myös esimerkkien
merkitykseen eli juuri ”kuvattavaan” kielenosaan asiassa.

2 Empiriatestin käsite ja sen ongelma esimäärittelevät sitä, onko jollakin käsitteellisellä väitteellä empiiristä sisältöä
vai ei. ”…[I]f we do not know how to settle simple questions about their [empirical items, EK] frequency, duration
or strenght, then it is fair to conclude that their existence is not asserted on empirical grounds.”, (ks. Ryle The
Concept of Mind s. 65).

3 Institutionaaliseen teoriaan kuuluu välttämättä se piirre, miten fysikaalisia faktoja, joita ei ole käsitteellisesti
tiedostettu eikä näin potentiaalisesti sääntöistetty, ei lueta institutionaaliseen todellisuuteen. Usein luonnollinen
kieli ymmärretään ”joustavaksi” ns. uusia ja/tai yllättäviä tilanteita silmällä pitäen (ks. esim. Austin Other Minds
s. 56–57; ks. Moravcsik Natural Languages and Formal Languages s. 235), mikä on oikeastaan tapa sanoa, että
turvaudumme tällöin analogian käyttöön (vrt. kuitenkin, Ba kowski Parable and Analogy s. 153, miten traditio voi
rajoittaa analogian sisällä asian niin, että uusia asioita ei voi ilmetä; ks. myös, Lenoble The Function of Analogy
in Law s. 116). Jos institutionaalinen todellisuus karkeasti ottaen ”ohjaa” inhimillistä toimintaa ja huomion
suuntautumista, olisi kardinaalivirhe ajatella niin, että fysikalismin mielenkiinnon tulisi rajoittua dogmaattisella
tavalla. Se, että näin ei ole käynyt, johtuu siitä, että instituutioissa vaikuttaa sisässä epäinstitutionaalinen, säännöin
sääntelemätön, kriittisesti asemoituva ja vapaa piirre, joka ei kuulu institutionaaliseen dogmatismiin per definition
(vrt. tässä kypsästä tieteestä, Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 11, 35, 38, 52–53, 86–87). Arvelen
silti, että tämä piirre sisältyy instituution käsitteeseen juuri pragmaattisen implikaation myötä. Pyrimme tällöin
kuvaamaan instituution käsitettä ”ei-dogmaattisesti”. Asiaan palataan tuonnempana tässä luvussa. Saattaa olla, että
logiikka tuottaa (negatiivista tietä) vapauden instituutiosta siinä, missä inhimilliset arvostelmat ja ”heikennetyt”
rationaliteettihuomautukset eivät merkitse loogista välttämättömyyttä ajatella viimeksi mainittujen tarkoittamalla
tavalla (ks. ajattelun taustasta, Emmet Rules, Roles and Relations s. 49; ks. Maris Milking the Meter s. 95–100;
logiikka ei voi, toisin kuin Maris väittää, täysin poissulkea elämyksiä, sillä juuri tässä tarkoitettu vapaus ei-
välttämättömyytenä merkitsee kielteistä asennetta niitä ”heikosti rationaalisia” – ja kenties toisissa ihmisryhmissä
attraktiivisiksi koettuja – ajatuksia kohtaan, joita kriitikko ei itse halua omaksua). Myös analogiaa koskevat jotkin
rajat nyt puheena olevaan piirteeseen nähden (semioottisesti analogia ei ole thaumatrooppinen analytiikka,
ihmekortti, vaan tuntematon kielipeli), mutta kyseisten rajojen ei tarvitse olla samat kuin instituution rajat. Kuten
luvun alussa on todettu, aiheena tässä ei ole analogian semioottinen rakenne. Tehtävä on tuntuvasti kirjan
yksittäistä lukua laajempi asia.
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Instanssin käsittäminen yllä sanotulla tavalla myötäilee logiikkaa, mistä syystä ajattelutavan

mukaiseen ”systeemiin” tulee valtavan paljon kandidaatinomaisia irrelevantteja sääntöjä eikä

järjestelmä ole semanttisesti strateginen ajatusrakennelma.1 Searle näyttää torjuvan ”terävästi”

eli praktis-loogisesti mahdollisiin muutoksiin ankkuroituvan institutionaalisen tosiseikan,2 mikä

on sama asia kuin suhtautua negatiivisesti vastaavaa periaatetta soveltavaan instanssiin.

Etääntyminen loogisista sääntömahdollisuuksista on samalla ontologistin haluton askel

lähemmäs semantiikkaa. Aivan ilmeisesti käsitys ei sovellu institutionaaliseen tosiseikkaan, jos

ajattelemme riittävästi sitä, millä tavalla jälkimmäinen käsitys omassa olemassaolossaan

edellyttää useiden muiden institutionaalisten tosiseikkojen olemassaoloa. Oikeustoimi kaupan

kassalla edellyttää mm. kassahenkilön toimivallan kelpuuttavat teot, sen että

elinkeinonharjoittajalla on joukko kaupankäyntiä koskevia toimilupia, lainsäätäjän säätämiä

lakeja (ja kaikki tähän liittyvät teot) sekä ajatuksen yksityisautonomiasta, jonka turvin tavaran

maksaja voi saavuttaa omistusoikeuden kaupan kohteena olleisiin esineisiin. ”Instituutio”

vaikuttaa tässä mielessä ongelmalta, joka kuuluu vertikaalisesti asemoituvien

koonnoskäsitteiden ryhmään: emme voi useita instansseja koskevalla puheella hallinnoida

instituutiota ikään kuin antaen ymmärtää, että on olemassa joukko horisontaalisia ja loogisesti

erottelukelpoisia ja erillisesti potentiaalisesti olemassa olevia ”faktoja”, jotka yhdessä saavat

aikaan toistensa olemassaolon. Jos instituutio on vertikaalinen koonnoskäsite,3 puhe siitä, että

voisimme ”viitata” institutionaaliseen tosiseikkaan tai että voisimme ”palauttaa” eli redusoida

ne johonkin yhdenkaltaisen realiteetin kokonaisuuteen,4 tulee kyseenalaiseksi.5 Jos puolestaan

1 Ks. ajatuksellisesti esim. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 18–20 (ks. Maris Milking
the Meter s. 80, miten loogisen konsistenssin saavuttaminen – tämä ei ole sen paremminkin kvantitatiivinen kuin
kvalitatiivinen systeemin piirre – on erotettava systeemin materiaalisesta rationaalisuudesta eli kvalitatiivisesta
piirteestä).

2 Ks. Searle Speech Acts s. 51.

3 Ks. sanaparista ”vertikaalinen koonnoskäsite” asiasanahakemisto ”koonnoskäsite” ja siellä mainitut kohdat.

4 Genren kielenkäytöstä, Siltala Oikeudellinen tulkintateoria s. 214, 224.

5 Ajatus on tässä tietenkin alustava, mutta niin reaaliseikan viittaamis- eli ostensiokelpoisuus kuin reduktio
oikeusyhteisön vastavuoroisiin odotuksiin vaikuttavat ideoilta, jotka liittyvät institutionaalisen tosiseikan
tunnusmerkistötestiin – ei itse käsitykseen tai sen kriteeriin. Ensin mainittu alustaa esille juuri perinteisessä
mielessä tosiasian (ks. Russell Logic and Ontology s. 228–229). Jälkimmäisen kohdalla voidaan huomauttaa siitä,
että ainakin kaikenlainen perusteltu vastavuoroinen odotus ”on odotusta, että jokin tähän asti havaittu sääntö tulee
pitämään edelleen paikkansa” (ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 1093, korostus EK).
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instituutioista puhuminen käsittää sisäänsä mahdollisten muutosten esikarsintaa ja näin

väistämättä semanttis-strategisia piirteitä, instanssin käsite yllä sanotulla tavalla ymmärrettynä

häviää erillisrakennelmana yleiseen tulkintateoriaan. Se kuuluu paremminkin loogisen tausta-

ajattelun tason asiaksi. Semanttisesti esihahmotettu eli kielellä rajoitettu instanssi on

osapuilleen sama asia kuin vallitsevan dogmin mukainen muutosmahdollisuus. Instanssi on nyt

vaarassa samaistua semantiikaan; vaatimus semantiikan ja ontologian erottamisesta1 on

vähintään yhtä tärkeä periaate kuin vastaava logiikan ja ontologian välillä. On mahdollista, että

institutionalismissa on kyse pelkästä puheen tavasta,2 jonka taustalla on legalismia ja

traditionmukaista kielenkäyttöä. Silti jos instanssin sanotaan Jacksonin tarkoittamassa mielessä

konstituoituvan, jos käsillä ovat termit, jotka ovat erillisinä välttämättömiä ja yhdessä riittäviä

sille,3 tuskin käytämme ”terminologiasta” tiedustellessamme kieltä niin, että selviäisimme

vastauksen antamisesta ilman heteronomisten esitysten pariin siirtymistä. Mielenkiinnon

kohteena oleva instanssi laajenee nyt sääntöön liittyvän pätevyyskysymyksen yhteyteen,4 kun

dogmaattisessa institutionalismissa juuri tämä asia esiintyy ennakko-oletettuna.

Tulkintatieteen instanssin periaatteeseen (jos suvaitsemme argumentin vuoksi tällaisesta puhua)

on yllä sisäänrakennettu koko tulkintatieteen ongelma. Instansseista puhuminen edellyttää

inhimillisen tulkinta-aktin. Tässä mielessä ”institutionaalinen fakta” on abstrakti käsite, joka

operoi kyseisen ongelman metonyyminä.5 Tulkitsen tämän asian siten, että ”tulkinta-akti”

hajotetaan kahteen osaan: yhtäältä ongelmaan tulkintateoriasta sekä toisaalta pulmaan siitä,

millainen tulkinnallisen identiteettimme piirre voisi esiintyä myös institutionaalisen tosiseikan

1 Ks. esim. Armstrong A Theory of Universals s. 65.

2 Ks. yleisesti, Grice The Conception of Value s. 36–37. Eräät kirjoittajat puhuvatkin juuri paradigmaattisista
tapauksista instansseina (ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 167), milloin
ensin mainittu tulisi sijoittaa ennemmin hermeneutiikan ja semantiikan kuin ontologian lohkoon (tosin eräiden
ajattelijoiden, kuten Gadamerin, hermeneutiikkaa on pidetty juuri ontologiana). ”Tapaus” on ehkä sittenkin liian
helppo vastaus – ks. pulmista, Broekman Analogy in the Law s. 225–226 – ”säännön” auktoritatiiviseen ja
ontologiseen ongelmaan. Paremminkin se toimii hermeettisesti ”base line” -kielenposition roolissa
kielenaktiviteetissa. Tämä ei ole kuitenkaan enää institutionaalisen teorian, vaan nimenomaan analogian teorian
tai analogian käyttöyhteyden, piirre.

3 Ks. Jackson Analogy in Legal Science s. 163.

4 Oikeastaan juuri tämä siirtymä erottaa keskeisesti ”horisontaaliset” käsitykset yllä tarkoitetuista vertikaalisista ja
ihmisen identiteetin ongelmaan saakka ulottuvista käsityksistä.

5 Ks. kriittisesti tämänkaltaisesta menettelytavasta, Hiller Institutions and Institutional Groups s. 302–303.
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käsitteen yhteydessä. Ensin mainitusta sanomme ainoastaan, että institutionaalinen teoria ei voi

käsitellä asiaa, sillä mikään teoria ei voi käsitellä omaa ennakkoehtoaan. Jälkimmäisellä

tarkoitan sellaista kielenidentiteettimme piirrettä – esitän jäljempänä, että piirre on juuri

implikaatio – joka kuuluu sekä institutionaalisen tosiseikan rakenteeseen, että tulkinnalliseen

identiteettiin luoden yhteyden näiden kahden asian välille. Tutkielman johdannossa tarkoitetun

vastakohtaistumisen nojalla oletan implikaation vastakohtaiseksi predikoinnille positiivisen

tieteenfilosofian periaatteena. Implikaatio ei merkitse sen paremmin tosiseikan kuin lausein

ilmaistavan identiteetin kehittelyä ominaisuuksien avulla. Villa muistuttaa,1 että tulkintatiede

voi olla avuksi eräissä kohdin positiivisesti tieteellisen tutkimuksen tekemistä (mm.

premissinasettelu, saavutettujen tulosten tulkinta) ilman, että kyseiset vaiheet itsessään ovat

uusia positiivisen tieteen tutkimuskohteita.2

Palautetaan hetkeksi mieleen edellä kaaviokuva, jossa pragmaattinen implikaatio (rajoitettu,

rajoittumaton) ja analogia olivat kuvattuna yhdessä. Onko meillä jotakin erityistä syytä luottaa

siihen, että juuri pragmaattinen implikaatio itsessään ei olisi ontologisesti ensisijainen

analogiasuhteeseen verrattuna? Emmekö voi ajatella niin, että ontologiassa keskiössä on juuri

se, mikä akonseptuaalisesti edeltää analogisia ”prekonseptualisointeja” ja niiden semanttisesti

näkymättömiin värittävää vaikutusta olevaista koskeville huomioillemme? Nyt sanoisimme,

että ilman pragmaattista implikaatiota ei voisi olla olemassa analogiasuhteen konstituenttia eikä

näin kyseistä suhdettakaan. Ensin mainittu on jälkimmäisen käsitteellisen olemassaolon

edellytys. Toisaalta sanoisimme myös, että ilman analogiasuhdetta ei voisi olla olemassa

inhimillisiä mielteitä, mikä on samankaltainen ajatus kuin se, että analogia oletetaan

pragmaattisen implikaation funktioksi.3 Nämä ajatukset vaikuttavat jossakin määrin

1 Ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 169.

2 Ks. tutkielman viimeinen pääjakso ”Lopuksi”, missä kognitivismin ja nonkognitivismin kielipelein tarkastellaan
olettamaa dualistisesta tiedekäsityksestä (humanismi, luonnontieteet).

3 Käsitysten välillä vaikuttaa vallitsevan kehä, jonka voimme purkaa vain näennäisesti pitämällä silmällä joko
ontologista tai ymmärtämisen järjestyksen ongelmaa. Implikaation mainitsemaa erottelua ei voida tehdä ilman
perspektiiviä, joka eron tuottaa (esim. ”epädemokraattinen” erotetaan demokraattisesta proseduraalisin perustein;
”rajoitettu” erotetaan ”rajoittamattomasta” semantiikan soveltuvuuden nojalla, jne.), mikä taas edellyttää jo
analogian. Proseduureista tai semantiikkatesteistä tuskin voidaan puhua ilman analogiaa. Toisaalta
”perspektiivinen erottelu” on itsessään kielentoiminto, jonka omaa olemassaoloa koskee implikaatio. Ajatukset
perspektiivittömästä asiasta sekä ei-ero yhteytenä ovat tällaisia. Esimerkiksi primitiiviset uskomuksemme saattavat
olla perspektiivittömiä, jos ne syntyvät ärsyke-reaktio-kielen läpi. Ei-eroavuus taas voidaan ymmärtää abstraktina
samuutena (synonymia), jolle ei voi olla identifikaatiota (ks. Lewis A Paradox of Nominalism s. 331).
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perheyhtäläisiltä ”ilmiötä sinänsä” koskeville ajatuksille, missä käsitteellisesti tavoitetut

käsitykset kuuluvat aina Platonin tarkoittamien luolan varjokuvien (ei itse ilmiöiden) piiriin.

”Itse ilmiö”, nyt rajoitetun yhteys rajoittamattomaan, olisi fundamentaalisti perustavampi

ontologinen kategoria kuin analogia. Analogia vaikuttaa ensisijaiselta käsitteellisesti tietoisten

asioiden saavuttamisen kannalta, kun taas implikaatio olisi tämän ennakkoedellytys; toisaalta

jos emme halua semantiikan sekaantuvan ontologiaan, implikaatio tulisi ymmärtää

ensisijaiseksi käsitykseksi. Näin ymmärrettyinä fundamentaalirakenteina implikaatio ja

analogia muistuttavat eräiden ajattelijoiden huomautuksia tulkintatieteen tiedon ehdoista.1

Kyseisen tulkintavaihtoehdon mielessä voimme ehkä asettua Kammin linjoille: kyseisellä

tavalla ymmärretty instituutio tai analogia ei olisi enää ”teoria”, vaan ”an epistemologially

privileged way to reach right answers”.2 Koska kyseiset rakenteet ovat lähellä ontologiaa, ne

ovat myös lähellä epistemologiaa. Kyseessä olisi siis kursivoidun perspektiivin näköala asiaan,

mutta esimuotoiltuna sellaisella tavalla, että ”a way” ei hevin saa sijaintipaikkaa semanttis-

praktisesti hyödyllisten välineiden joukosta.3 Käsityksen käyttöala ei ole semantiikassa, vaan

1 Ks. Kaufmannin analogiasta korrespondenssina ”is” ja ”ought” käsitysten välillä, Zaccaria Analogy as Legal
Reasoning s. 43 (ks. myös, Long Analogia entis s. 72–73).

2 Ks. ajatuksellisesti, Kamm Theory and Analogy in Law s. 418, [korostus, EK]. – Käytän kieltä yllä siten, että
epistemologia ja ontologia kulkevat käsi kädessä (ks. mahdollisuudesta, Feibleman A Defence of Ontology s. 42).
Tässä ei ole edellytyksiä sen asian pohdintaan, voidaanko esittää joitakin filosofisia todisteita ”itse ilmiötä”
koskevan ontologisen olettaman tueksi. Ilmiö vaikuttaa subjektin radikaalisti tuntemattomien mahdollisuuksien
parellellismilta (ks. esim. Dewey The Metaphysical Method in Ethics s. 26, 32), jonka käsitämme tällaiseksi ehkä
vain siksi, että sijoitamme sen ulkoisen (geneettisen) tasolle sisäisen (teknisen) näkökulman ehtymisen vuoksi.
Sijoitusratkaisu voi olla väärä. Koska viimeksi mainittu (”ehtyminen”) on aina arvostelmallisesti riippuvainen
teorian kontingenteista piirteistä, niiden varassa ajattelemisesta ja teoreetikon kyvykkyydestä, – ks.
huomautuksesta yleisesti, Toulmin Reason in Ethics s. 35 – emme voi tästä vetää täysin varmoja johtopäätelmiä
sisäisen potentiaalia koskien.

3 Tulkintatieteilijänä asemoidun yllä siten, että varhaiswittgensteinilaisuutta seuraava looginen empiristi on
pragmaattisen ja avoimesti kieltä käyttävän ajattelutavan radikaali antagonisti (kuvitteellisen antagonistimme väite
menee yli Wittgensteinin varhaisajattelun kuvateorian alan: Wittgenstein ei väittänyt logiikalla voitavan ratkaista
arvostuskysymyksiä, vaan ainoastaan väitti, että etiikan ongelmat ovat välttämättä mielettömiä, ks. Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus 6.41–6.421). Puheena oleva vasta-asetelma syntyy siitä, että avaamme genren
tarkoittaman kieliopin ulkopuolisen ”olion”, joka on logiikan käsitys ja joka esiintyy ”tunnettuna”
peruselementtinä kaiken tiedon ehtona (”principle of acquintance”). Radikaali semantiikan ulkopuolisuus luo
mahdollisuuden logiikan formaalille ja tässä mielessä ankaran teoreettiselle käsitteellisyydelle, jonka varainen
ajattelu – so. looginen päättely – on oikeastaan ainoata ajattelua, mikä tunnustetaan (ks. Stenius Wittgensteinin
´puhtaan kielen kritiikki´ s. 55). Se, mikä kuuluu päätelmään, erotetaan kategorisesti kontingenteista lauseista
(bipolaarisuusteesi). Teoreettisen järjen ja sen mukaisen rationaalisuuden oma olemassaolo on kuitenkin
riippuvainen pragmaattisesta implikaatiosta vastakohtaansa ja kaikkeen siihen, mitä kyseisen implikaation
oikeutuksella subjektiivisesti harkitsemme ottaa esiin pragmatiikan työkalupakistamme (ks. esim. Toulmin Reason
in Ethics s. 210–211:”Had we never asked questions extra-rationally, we should never come to ask them
rationally.”; ks. Sellars Mental Events s. 343, joka huomauttaa ei-loogisen “rejection” käsityksen ensisijaisesta
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ontologiassa. Tulkintatieteen tiedonintressin eli pätevyyden kannalta meillä olisi yhtä paljon

syytä luottaa – ontologian yhteyteen ymmärrettyihin – implikaatioon ja analogiaan kuin meillä

on syytä luottaa ontologiaan itseensä. Ainakin Koskenniemi vaikuttaa suhtautuvan skeptisesti

ohjausvaikutuksen hyvyyteen;1 toisaalta meillä ei liene pätevää argumenttia sille, että kyse olisi

irrelevantista tekijästä. Toinen vaihtoehto saattaa avautua siitä, että huomautamme implikaation

ja analogian sijoittuvan jo differentaatioteesissä ought-semantiikan puolelle kielenkehystä.2

Molemmat ovat siis tulkintatieteen työkalupakin välineistöä. Ontologisen mielenkiinnon

kohdistaminen tällaisiin käsityksiin saattaa olla latentisti kontradiktorista, sillä Deweyn

tarkoittama semanttinen merkitysedellytys entiteetille3 voi täyttyä oikeastaan vain asioista,

jotka sijoittuvat is-semantiikkaan. Saattaa olla, että tiedollis-ehdollisen suhteen väittäminen

olemassa olevien käsitysten ja liittoverbiaktiivisten käsitysten välille on epistemologista

liioittelua. Jälkimmäiset eivät ole juurikaan analogisia ensin mainituille ”kovan” analogian

(episteemis-analogiset huomiot) mielessä. Sen sijaan suhde on lingvistisesti välttämätön, jos

tarkoitamme ”pehmeää” analogiaa (semanttis-analogiset huomiot),4 sillä tulkintatieteen puheen

asioista (analogia, instituutio) ei voida puhua ilman fysikaaliseen maailmaan liitynnässä olevan

luonnollisen kielen käyttöä. Voisimme nyt olettaa, että ought-semantiikan mukainen

tulkintatieteen tietomuoto on suhteellisesti itsenäisemmin muodostuva eikä – esimerkiksi – sen

piirissä esiintyvien ”aktuaalisten” asioiden oleteta käsittävän sisäänsä kaikkia ”potentiaalisia”

asemasta logiikan kieltoon nähden; ks. Austin Truth s. 96–97; ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 146;
ks. Ryle Categories s. 183, miten voimme uskoa tai lausua proposition tietämättä sen sisältöä; ks. Douzinas –
Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 34–35, jotka muistuttavat siitä, että demonstraatio ennakko-
olettaa kielen, mitä logiikka ei tuo mukanaan). Antagonistinen genre ei oikeastaan kiistä sidonnaisuutta
subjektivismiin (ks. Stenius mts. s. 51, 57), vaan päätyy mm. ensisijaistamista tai kielipelillistämistä merkitsevien
väitteiden esittämiseen ajattelutavalle itselleen. Tällöin oletamme jonkin säännön tai suhteellistavaa ajattelutapaa
hallinnoivan mallin (Wittgensteinille hänen myöhäisajattelussaan bipolaarisuusteesistä etääntymisen
aikaansaaman tyhjän tilan täytti kielipelin idea – eräänlainen sääntöjen sääntö tai mallien malli). Wittgensteinia
pinnallisemmin ajateltaessa (säännöt, mallit), sijoitumme – suhteessa Feiblemanin ajatteluun – ontologian
maaperältä pois astumisen uralle, sillä ”[i]t is a business of ontology to account for the whole world and not merely
for that part of it which consists in harmony and law.” (ks. Feibleman A Fefence of Ontology s. 50).

1 Ks. Koskenniemi From Apology to Utopia s. 472.

2 Ks. Johdanto ja siellä epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa esittävä teesi. Yllä esitetty huomautus ei
välttämättä pidä vettä. Analogia ja implikaatio ihmisyyteen ja elämänmuotoon liittyvinä ideoina ovat
perusrakenteita, jotka vaikuttavat myös perseptuaalisen ontologian mukaisessa identiteetissämme.

3 Ks. Dewey Meaning and Existence s. 347, 351.

4 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 217–218, missä sanotun tulkitsen “pehmeän” muodon alaan.
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muotojaan,1 sillä tämä olettama on itsessään analogia logiikan2 tai luonnon ontologian3

soveltuvuudesta tulkintatieteeseen. Viimeksi mainituissa analogiaan tukeutumisen riskit

saattavat realisoitua harhapoluille ajautumisena. Analogiassa joidenkin piirteiden on myös

väistyttävä ja usein keskeistä on se, mitä esitämme niiden sijaan. Kriittisesti suhtautuvalla

etenemislinjalla emme vain erottaudu samankaltaisuuden rakentamisesta luonnontosiseikkojen

ja tulkintatieteen tosiseikkojen välille, vaan ajattelemme esimerkiksi myös: emme voi soveltaa

deduktiota koskevia oppeja sellaisiin lauseenosatekijöihin (mm. liittoverbit; ought-semantiikan

”pitää olla, pitää tehdä”), joiden kielellinen olemassaolo ennakko-oletetaan deduktion

premissejä muotoiltaessa.4

Pragmaattisen implikaation kattavuus ajattelussa ratkennee sen kysymyksen yhteydessä,

sijoittuvatko implikaatiot aina sellaisen minimisemantiikan piiriin, mitä ontologiaa koskevat

käsityksemmekään eivät voi sivuuttaa.5 Eräs mielenkiintoinen yhteys tulee ilmi implikaation

esiintymisessä Kelsenin ajattelussa, kun tulkitsemme hänen oikeusfilosofiaansa ”kahden

Kelsenin” merkeissä.6 Kelsen on kiinnostunut yhtäältä objektiivisesta normin arvosta, joka on

täysin ei-substantiaalinen ja jota voitaisiin luonnehtia ”sitovuuden arvoksi”. Normin

1 Jos ilmaisussa ”mahdollinen sääntö” attribuutti viittaa loogiseen mahdollisuuteen ja ”sääntö” on tulkintatieteen
yleiskäsite, eräs pintaan pyrkivä ajatus on se, että olemme esittäneet jonkinlaisen termien kontradiktion. Oletamme,
että on olemassa mahdollisten sääntöjen moninaisuus ja jokin aktualiteetti, johon ensin mainitut sisältyvät.
Jälkimmäinen on naturalistinen presuppositio. Ilman viittausta taustanaturalismiin (ks. tämän ratkaisun torjunnasta
jo, Dodds The Greeks and the Irrational s. 184–187) emme ehkä saavuta mainittua aktualiteettia tulkintatieteessä.
Kun siirrymme tulkintatieteeseen päin, ”mahdollisuus” pitänee tulkita myös toulminlaiseksi justifikatoriseksi
mahdollisuudeksi. Vasta argumentaatiossa selviää, mitä pidämme mahdollisena ja mitä emme (ks. Toulmin The
Uses of Argument s. 18–19). Nyt ”mahdollinen sääntö” olisi ilmaisuna tautologia ainoastaan viimeksi mainittuun
suhteutetussa ja ”eristetyssä” kielenkokeessa. Ei-apriorisen ajattelun piirissä omituista on se, että kielenkoetta
puitteistava kieli itsesääntelee ”mahdollisen” alan. Tämä on tyypillistä sisältö-riippuvaisille lain teorioille (ks.
esim. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96).

2 Ks. kehitelmää, von Wright Norms, Truth and Logic s. 3–4, 9.

3 Ks. Long Analogia entis s. 22, 25.

4 Ks. ex analogia kielifilosofiasta, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 599, missä Wittgenstein korostaa
kielentutkimuksen kohteen omanlajista kuvauksellisuutta.

5 Ks. päinvastaisesta ajatuksesta, Russell Logic and Ontology s. 228, miten toimivalla luonnollisella kielellä on
väistämättä minimitason ontologinen sitoumus (”ontological commitment”) ulkomaailmaan.

6 Kelsen ei itse luonnehtinut ajatteluaan näin, vaan ymmärsi positiivisen oikeuden merkityksen olevan yhteinen
nimittäjä (ks. Hart Kelsen Visited s. 710–711). Väite perusnormista validiteetin perustana – ks. Kelsen The
Function of a Constitution s. 116 – on kuitenkin huomattavasti suppeampi ajatus kuin tieteenteoreettisesti
kognitiivinen ohjelma laista puhumiseksi.
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objektiivisen merkityksen eli sitovuuden arvon kiistäminen olisi kontradiktorista, milloin itse

käsitettä ”normi” koskien mm. ennakko-oletamme, että radikaali subjektivismi on väärässä

(tällöin sitovuus olisi vain ”normeilla”, jotka miellyttävät arvostelijaa itseään). Toisaalta

Kelsenin mielenkiinnon kohteena on laki Razin tarkoittamana kompleksisena sosiaalisena

tosiseikkana,1 josta voimme muodostaa väitteitä, jotka ovat tosia tai epätosia. Laki esiintyy nyt

Kelsenillä kognitiivisena käsityksenä.2

Ensin mainitussa käsityksessä tarkastelemme implikaatiota ”sitovuus implikoi

sitomattomuuden”, missä tehtävämme olisi esittää – pohjimmiltaan, Kelsenin formaali

normativiteetti seuraa linjausta perusnormiin saakka edeten – myös sitomattomuuden arvo

transsendentaalis-loogisen normitodellisuuden tasolla. Tehtävän täyttäminen on sitovuuden

arvon mielen edellytys, jos minimisemantiikkaa koskeva olettama on pätevä. Ymmärrän tämän

siten, että meillä pitäisi olla esillä synteettisesti apriorisia kategorioita, jotka ilmentävät

Kelsenin esittämien annettujen kategorioiden implikaatiota. Tällaisia olisivat ”abnormin”

kategoria ja objektiivisen sitomattomuuden arvo, joiden annettu olemassaolo oletettaisiin

kelsenläisen transsendentaaliargumentin turvin.3 Ongelmana on se, että juuri viimeksi mainittu

1 Ks. Raz The Purity of the Pure Theory s. 82, 85–88.

2 ”Kahden Kelsenin” molemmat ääripäät kohtaavat hankaluuksia, mutta täysin erilaisia sellaisia. Ensinnä Kelsenin
kognitivistisessa tulkinnassa transsendentaalinen perusnormi viittaa naturalistisella tasolla ilmenevään
partikulaariseen prosessiin, missä perustuslaki – ennakko-oletetun perusnormin sitovuuden turvin – luodaan
(”Noudata historiallisesti ensimmäistä perustuslakia”). Kun puhumme laista, naturalistinen perusta ei kelpaa
viittauksen kohteeksi niiltä osin kuin siihen kuuluu symbolifunktionaalisia tekijöitä, so. kieltä kirjoituksena (ks. ex
analogia esim. Bayles Hart´s Legal Philosophy s. 18; ks. Clark Hans Kelsen´s Pure Theory of Law s. 185–186
naturalismikritiikistä, minkä esittämismahdollisuudesta Kelsen on luonnollisesti tietoinen). Naturalistisesti
tyydyttävä semantiikka oikeuksille (laille) voidaan käsittää ainakin hermeneuttiseksi edellytykseksi normitieteelle
tai nonkognitiivisista oikeuksista puhumisen ehdoksi. Toiseksi eräs ongelma esiintyy siinä, missä Kelsenin
apriorismin turvin puhutaan ”formaalista validiteetista”. Käytämme kieltä siten, että tarkoitamme validiteetilla
puhtaasti loogis-deduktiivista päättelyä. Perusnormi on tässä mielessä ”ajattelun tasolla” (ks. Kelsen Why Should
the Law Be Obeyed? s. 262–263). Validiteetti on pelkkää derivatiivisuutta, missä objektiivisten normisisältöjemme
pätevyys on formaalisti riippuvainen perusrnormista. Tämä kielenkäyttötapa nojaa ennakkouskomukseen, jonka
mukaan valideiksi normeiksi on yleisesti mielekästä määrittää ajattelun tasolla ne normit, jotka voidaan loogisesti
johtaa ylemmistä normeista. Ajattelutapa on nimenomaan teoreettisesti asianmukainen, mutta ei ehkä voi itsessään
ylläpitää normativiteetille keskeistä – ks. esim. Koskenniemi From Apology to Utopia mm. s. 12, 29, 475 – epäilyä
ja konfliktia (loogisesti validia päätelmää ei ole mielekästä epäillä). Kelsen korostaa itsekin, että perusnormin
pätevyyttä ei voi kysyä (ks. Kelsen The Function of a Constitution s. 115), minkä vuoksi idea muistuttaa läheisesti
perussääntöä, jota emme voi kieltää. Näin perusnormin ”normativiteetin” mielen on  oltava  erilainen  kuin  sen
normativiteetin, josta puhumme epäily- ja konfliktimahdollisuuden yhteydessä.

3 Vrt. Johdanto ja siellä Kelsenin ajattelun selostusta.
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idea (synteettinen a priori) on saanut filosofiassa runsaasti kritiikkiä osakseen: emme ehkä voi

puhua synteettisestä käsityksestä, joka olisi riippumaton aiemmista kokemuksista.1 Jos

käännämme abnormin ”epänormaaliksi”, synteettistä aprioria kohtaan esitetty kritiikki

vaikuttaa pätevältä. Minimisemantiikka ei kenties ulotu annettujen käsitysten tasolle, koska

tällaiset tekijät ovat tulkinnan ulottumattomissa.2 Toisaalta implikaatio (sitovuus,

sitomattomuus) vaikuttaa edellytykseltä epäilylle, mikä saattaa olla Kelsenin tarkoittamaa

objektiivista sitovuutta perustavampi käsitys. Jotta pysyisimme Kelsenin varhaisajattelun

sfäärissä, myös epäilyn tulisi esiintyä käsityksenä a priori. Jälkimmäisessä käsityksessä

implikaationa esiintyisi termittely ”kognitivismi implikoi nonkognitivismin”. Kuten

esimerkiksi Lenoble muistuttaa,3 eettinen kognitivismi olisi puhtaasti preseduraalista eli

behavioristista. Kognitiivinen käsitys laista ei pääse pakoon nonkognitiivista implikaatiotaan.

Ymmärrystapa laista kognitiivisena käsityksenä on ristiriidassa arvodualististen lähtökohtien

kanssa, sillä laki – kuten myös sosiaalinen tosiasia – on jo tulkinnallinen ja normatiivisen

elementin sisäänsä käsittävä termi. Emme voi väittää lakia samalla tavalla kuin faktoja,4 mikä

1 Ks. esim. Stenius Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 47, 49, 57 (ks. Sellars Science, Perception and
Reality s. 160; analyyttisen a priorin utopiasta esim. Schlick On the Foundation of Knowledge s. 192, miten emme
voi rakentaa kelvollisia määritelmiä katsomatta tosiasioihin; ks. attribuuttiparista analyyttinen/synteettinen
”filosofian teknisenä välineistönä”, Grice – Strawson In Defence of a Dogma s. 149). Jotta transsendentaalinen
kehitelmä onnistuisi, meillä pitäisi olla synteettisiä normeja a priori, jotka ovat tasolla “a norm presupposed in
believer´s thinking” (ks. Kelsen The Function of a Constitution s. 112). Kyseessä on Kelsenin analyyttisen
perusnormin (sitovuuden objektiivinen arvo) synteettinen vastinpari (sitomattomuuden objektiivinen arvo).
Havaintoihin sidoksissa oleva luonnollinen kieli sekaantunee väistämättä asiaan, jos yritämme konstruoida
tällaisen normin. Kelsenin analyyttisyystavoite jättää sitovuusarvon implikaation katvealueelle, jota
transsendentaalilla tasolla ei voida täyttää. Lenoble ilmaisee asian hieman varovaisemmin (“…the concepts to be
applied to the phenomenal conceal a supra-phenomenal dimension”, Lenoble The Function of Analogy in Law s.
138), mihin tulisi lisätä juuri ajatus siitä, että jälkimmäiset eivät voi esiintyä ensin mainittujen tasolla (ks.
Ba kowski Parable and Analogy s. 143, 145). Kenties filosofiset argumentaatiovirheet ja niiden soveltamisen
tapaus voisivat näytellä poikkeusta (synteettinen a priori). Tällöin transsendentaalilla tasolla on
virhehuomautuksen kohteessaan aikaansaama pätemättömyys, mikä on erotettava siitä illustraatiosta, joka värittää
kieliteitse meille tilanteen näkyviin.

2 Ks. esim. Lewis Judgments of Value and Judgments of Fact s. 154:”…the given is ineffable”.

3 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 134, 137.

4 Vrt. kuitenkin ”askriptiivisista” väitteistä, Geach Ascriptivism s. 223–224. Kelsenin kognitivistinen ohjelma
lakikäsityksestä (ilman implikaatiota) selittynee sisältöriippumattoman lakikäsityksen tavoittelulla (ks. Kelsen The
Function of a Constitution s. 115). Sisältöriippuvuuden lisääminen vie käsittelyn nonkognitivismin puolelle, sillä
mukana tulee väistämättä abstrakteja arvoilmaisuja, jotka eivät ole väitekelpoisia. Jos Kelsenin perusnormi on
syväjustifikaatio sisältöriippumattomalle lakikäsitykselle, se on teoriana kilpasilla Dworkinin sisältöriippuvaisen
käsityksen kanssa (ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96). Sisältöriippumaton lakikäsitys voi
ehkä esiintyä meille sellaisena siksi, että käsittely pidetään keinotekoisesti vain abstraktien ja hyvin yleisten
ilmaisujen tasolla. Todellisuudessa emme voisi tunnistaa ainoatakaan sosiaalista tosiasiaa ilman ei-yleisten
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viittaa juuri ei-raportoitavissa olevaan nonkognitivismiin. Toisaalta aina esittäessämme

käsityksen, joka johtaisi väitteiden esittämiseen laista ja joka olisi lakia kohtaan adekvaattinen,

meidän on oltava skeptisiä sen suhteen, onko käsityksen soveltamisen yhteydessä väitteen

totuus synonyymi pätevyydelle. Väitteen esittäminen saattaa olla väärä kielipeli pätevyydelle.1

Jos ymmärrämme käsitteen ”laki” fundamentaalisti tulkinnalliseksi käsitykseksi,

minimisemantiikka vaikuttaa soveltuvan.

Mitä sitten on pragmaattinen implikaatio? Onko se itsessään analogia perseptuaalisen

näkökentän rajojen suhteellisesta epätarkkarajaisuudesta, kun näköhavaintomme on

tarkkarajainen? Onko kyseessä teologisen (inhimillinen/Jumalallinen, Danten sanoin

Vergilius/Beatrice) tai muulla tavalla ideaalisen ajattelun (ideaalinen/epäideaalinen) yleis- tai

oheistulkinta, jonka oma ala on myöhemmin laajentunut semantiikassa tulvaveden tavoin? Vai

onko implikaatiossa kyse siitä, mitä saamme paperille sen asian kysymisestä, mikä on

vastakohtaista aristotelisen tieteenkuvan2 mukaisella tiedolle?

käsitteiden käyttöä eikä tämänlajisen tapauksen palauttamista yleisen käsityksen alaan tule pitää irrelevanttina
toimenpiteenä itse teorialle. Mielekäs puhe ”laista” edellyttää huomion kiinnittämistä semantiikkaan ja kielellisiin
merkityksiin (ks. esim. Hund Institutional Jurisprudence s. 130 av 15). Muutoin faktojen ja sosiaalisten tosiasioiden
välillä noudatetaan toisinaan analogiaa, joka vetää liikaa mutkia suoraksi. Jos ”legal meaning” muodostuu aina
tulkinta-aktiviteetin kautta (ks. Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 857; vrt. Patterson Explicating the Internal Point
of View s. 71, missä ”legal meaning” ymmärretään selityskelpoiseksi asiaksi), mitä taas ei voi olla ilman
tulkintaskeemaa, myös viimeksi mainitun olisi oltava väitekelpoinen asia, jotta voisimme väittää sosiaalisia
tosiasioita totuuden ja pätevyyden nauttiessa synonymiteettia. Väitettävyyden olisi siis ulottauduttava kaikkiin
intersubjektiviteettia kosketteleviin rakenteisiin jäännöksettä. Viimeksi mainitut voivat silti edistää koherenssia,
vaikka olisivat epätosia (ks. Millgram Coherence s. 88). Yleensä erottelemme tässä validiteetin eksistenssimielessä
siitä, että puhumme lain ”oikeudenmukaisuudesta”: lain ja moraalin suhteessa meillä voi olla täysin ongelmitta
eksistenssimielessä validi laki, joka on epäoikeudenmukainen (ks. Raz The Purity of the Pure Theory s. 84; ks.
hyväksynnän ja väitteen samaistamisen problemaattisuudesta, Patterson mts. s. 70–72; ks. Shapiro What Is the
Internal Point of View? s. 1165–1166, sillä toinen elementeistä tulee teoriassa väistämättä epätyydyttävällä tavalla
esitetyksi). Jäännöksettä kognitiivinen käsitys laista rikkoo myös subjektin demystifiointikieltoa – lakia tulkitsee
aina joku subjekti – sekä yleisesti olettamaa indeterminismistä determinismin implikaationa.

1 Samankaltainen ajatus voitaisiin sanoa myös niin, että referenssikehitelmien parissa nähty vaivannäkö on asian
vieressä nähtyä vaivannäköä, jos ongelmana on pätevyys eikä totuus. Ensin mainitusta saavutettavissa olevat
tieteelliset tulokset ovat näin väistämättä vaatimattomampia kuin varsinaiset tieteelliset tulokset, jotka pitävät aina
silmällä assertiivisuutta.

2 Tarkoitan Aristoteleen kategorioihin (substanssi, kvaliteetti, kvantiteetti, relaatio, paikka, aika, positio, tila,
toiminta, tunne) nojaavaa tiedekäsitystä, ks. esim. Grene A Portrait of Aristotle s. 70–80.
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Tässä ei voida tehdä edes yritystä vastata tämänkaltaisiin probleemiin. Voidaan kuitenkin

todeta, että oletettavasti kyseessä on myös pragmatisismin tuntemattoman perusteorian

tarvitsema käsite tai relaatio,1 missä muut läheiset käsitteet vihjaavat juuri ”kielellisen

aktiviteetin” yleispiirteiden ymmärtämistehtävään.2 Ja voitaneen myös ennakoida jo Hohfeldin

muodollisten käsitetutkimusten nojalla, että implikaatioon saattaa liittyä vahvuusasteen käsite,3

joka on – edelleen – Rylen vihjaamalla tavalla riippuvainen tapauskohtaisista tosiseikoista ja

joka vaikuttaa (tuntemattomalla tavalla) pätevyysarvostelmaan.4 Implikaatiolla voi olla

tienviitan rooli, mutta emme tiedä, kuinka pitkälle se avustaa meitä kartan käytön

oheisapuvälineenä. Saattaa olla, että implikaatiolla itsellään voi olla käytettävissä olevan kielen

puitteissa korkeintaan Huntin vihjaama lähestymistapa (”approach”),5 mutta ei tavanomaisessa

mielessä ymmärrettyä tutkimusta (ts. ei tulkintaa sen paremmin objektiivisen relativismin kuin

tulkintatieteenkään puitteissa ”implikaatiolle”). Ensin mainitussa suhteessa voisimme kiinnittää

asiaan huomiota eräiden kirjoittajien tarkoittamaan heikkoon tai heikennettyyn empirismiin,6

1 Ks. Pietarinen – Snellman Kuinka pragmatisismi todistetaan s. 119.

2 Teoreettisen mielenkiinnon kohdistumisesta juuri yleispiirteisiin, Aarnio The Qumram Scrolls and Legal
Reasoning s. 184–185. Lenoble vihjaa, että ongelman vaikeusaste on erillisesti symboloimattoman epäilyn
”ontologian” vaikeusasteen tasoista. Näin siksi, että praktinen diskurssi (esim. tämä kielenesitys tässä näin)
”…actually implies normative openness, which means that every assertation can be made problematic.” (ks.
Lenoble The Function of Analogy in Law s. 111).

3 Hohfeldin käsitekentässä (ks. kootusti, Hohfeld Fundamental Legal Conceptions s. 36) toisinaan oikeus implikoi
vapauden (privilege), vaikka kyseessä ovat kaksi eri korrelaatiosuhdetta. Heikossa mielessä implikaatioita voi
esiintyä myös käsitekentän staattisen ja dynaamisen puolen käsitteet ylittäen (”staattinen” puoli koostuu
Hohfeldilla ”right”- ja ”privilege” -johtoisista korrelaatiosuhteista, ”dynaaminen” ”power”- ja ”immunity” -
johtoisista). Jos ajattelemme näin, pragmaattinen implikaatio edellyttää Hohfeldin esittämän käsitteistön
ulkopuolista kieltä. Pelkästä metakäsitteellisestä kielestä implikaatiota ei voida johtaa, sillä Hohfeld määrittelee
käsitteet tautologisella eli informaatiosisällöttömällä tavalla (esim. ”right” merkitsee sitä, että henkilö ei ole
oikeusasemassa ”no-right”).

4 Ks. Ryle Internal Relations s. 98 (ks. Kelsen Causality and Imputation s. 349). Vaikutussuhde saattaa olla
epäsuora, milloin ennakkokäsityksessä on jo omaksuttu se, että merkitysteoria ei ole varsinaisessa mielessä
tulkintatieteen ongelma. Faktojen muutokset ja kontekstimuutokset vaikuttavat ilmaisun merkitykseen, mikä
vaikuttaa kielelliseen tarkastelukonteksiin ja argumentin muodostamismahdollisuuksiin – ja näin lopulta
mahdollisuuksiin justifikaatiossa.

5 Ks. Hunt The Critique of Law s. 13. Huntin huomautus liittyy juuri siihen, ettei ”normatiivisella” (deonttinen)
voi varsinaisessa mielessä olla metodologiaa eli suoraa metodista valmeutta, joka pitäisi sitä (eikä mitään muuta
käsitystä, jonka pariin liu´umme tulkinnassa) objektinaan.

6 Ks. ideasta mainintaa, Hanson – Yosifon The Situational Character s. 167–168. Ongelma siitä, miten empirismiä
”heikennetään”, saattaa olla analoginen ongelmalle, miten analogian kannalta hyödyllisiin implikaatioihin päästään
käsiksi. Kyseinen mahdollisuus on periaatteellisesti olemassa, sillä – kuten Grice toteaa – kausaliteetti voi olla joko
primitiiivistä tai konstruoitua, mikä tekee täsmällisen empiriatestin ja empiirisesti menestymättömien väitteiden
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missä keskeisenä huomionsuuntauksena on välttää faktojen ja käyttäytymistaipumusten

pariutuminen ulkoisen tason relaatioiksi. Implikaation ”epämääritelty” konstituentti heikentää

itse idean kielellisiä edellytyksiä saavuttaa itsenäistä empiiristä sisältöä. Lewisin tarkoittaman

luonnollisen kielen tutkimuksen näkökulmasta tämä merkitsee pragmatismin ”heikentämistä”

niin apologeettisyyden kuin toiston mekanismista elinvoimansa ammentaman populariteetin

vahingoksi.1 Tämänkaltainen vaikutus saatetaan yhdistää ajatukseen implikaatiosta tekijänä,

joka raivaa normativismille elintilaa asettautumatta itse normiksi.

Kaikenlaista kielellistä tarkastelua, joka pitää kohteenaan analogiaa ja sen implikaatiota,
rasittaa Deweyn perspektivistinen väite.2 Sen paremmin analogiasta kuin implikaatiosta ei
ehkä voida saavuttaa ”todellista” (varsinaista) ymmärrystä. Saavutamme paremminkin jo
ennakkoon hyväksymiämme tulkintatuloksia kuin tulkintoja, jotka olisivat riippumattomia
perspektiivien valoa taittavasta vaikutuksesta. Otan asiasta esille eräitä ajatuksia.
Analogialla voidaan väittää olevan tietyt käyttörajat,3 mikä  tuo  käsityksen  kielipelin
ongelman yhteyteen; implikaation yhteyteen ymmärretty instituutio taas on ontologialle
tyypillisellä tavalla kaiken kattava idea, minkä läheisin keskustelukumppani lienee
epistemologia. Ajatus kääntyy päälaelleen esimerkiksi Longilla, joka pitää juuri analogiaa
ontologisena tai suorastaan fundamentaaliontologisena käsityksenä.4 On myös mahdollista
käsittää instituutio kielipelilliseksi ajattelutavaksi, milloin se voidaan yhdistää esimerkiksi
ajatukseen oikeuslähteestä – ”norm-giving source”5 – tai tämän luvun lopussa hahmotetusta
hermeneuttisesta instituutiosta. Toiseksi saattaa olla, että säännöin sääntelemätön huono
analogia on seurannaiskaikua siitä, että institutionaalisessa rakenteessa konstituenttien
pragmaattiset implikaatiot ovat erilaiset ja yhteensovittamattomat. Esimerkiksi matkalaukun
ja auton keskinäisen analogian kehnous6 saattaa johtua siitä, että esineiden sääntöperustaiset

erottamisen menestyvistä tulkinnanvaraisiksi (ks. Grice The Conception of Value s. 38). Toinen asia on se, voiko
meillä olla kielenkoetta ”kielenkokeilulle”, jossa heikon empirian havaitaan esiintyvän (ks. päättymättömän
regression ongelmasta tässä, Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 511).

1 Lewisin filosofiassa pragmatismi on empirismiä (ks. esim. Lewis Logical Positivism and Pragmatism s. 93, 103;
ks. Lewis Verification and the Types of Truth s. 280), mikä merkitsee oikeastaan kielen käsittelyä loogis-
behavioristisin käsittein.

2 Ks. jo varhaisvaiheen ajattelusta, Dewey Ethical Principles Underlying Education s. 67 (ks. myös ex analogia,
Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 863).

3 Ks. ajatuksesta esim. Broekman Analogy in the Law s. 224.

4 Ks. Long Analogia entis s. 68–69, 72, 78.

5 Ks. esim. Evald Law, Method and Values s. 78.

6 Ks. esimerkistä, DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 166–167 (molemmilla voi kuljettaa tavaraa,
molemmissa on pyörät, molemmat voi sulkea jne.).
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käyttötarkoitukset sekä – kohta esitettävää instituution ydinrakennetta ennakoiden –
käyttösääntöjen implikaatioiden (säännöttömyys) esille nostamat ajatukset ovat erilaiset.
Viimeksi mainitussa epäilemme auton ja matkalaukun kelvollisuutta tehtäväänsä hyvin
erilaisissa yhteyksissä ja myös esitämme niistä hyvin erilaisia arvostelmia. Erityisen
mielenkiintoista, kolmanneksi, on se, että analogiasuhde saattaa olla itsessään eri tavalla
käyttäytyvä pragmaattinen implikaatio.1 Vihjearvoisesti analogiasuhteen semioottisen
rakenteen ongelma2 voi ehkä piillä (implisiittisesti) myös niissä kohdissa kielen rakennetta,
missä relaatio muodostuu ”rajoittamattomien” (deonttisten, määrittelemättömien,
epätarkkojen, jne.) konstituenttien välille. Kielenkäyttömme pinnallinen
jäljittelyynorientoituvuus vain painaa tämän asian – yhteys Nerhotin analogiaan
”immanenttina” rationaalisuutena3 saattaa tässä olla mahdollinen – pinnan alle
submissiiviseksi elementiksi ja ylläpitää dominoivana ja näkyvänä kielenpiirteenä toistoa.4

1 Wittgensteinin intellektuaalisesti korkeatasoinen kakkosvaiheen filosofia antaa epäsuoria eväitä tälle ajatukselle.
Matematiikan filosofian yhteydessä Wittgenstein muotoilee ”epämääräisen” eli negatiivisen ongelman siten, että
kyse on (jollakin) määrätyllä eli positiivisella korvaamisesta. Wittgenstein oikeastaan esittää, että ”määrätty
positiivinen” – voisi sanoa: määrätty myönnetty – on ilmaisuna tautologia, milloin ”negatiivinen” on juuri
epämääräinen positiivinen (ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 925, 926:”Miten näet saan selville,
todennan, negatiivisen? Jollakin epämääräisellä, mutta positiivisella.”). Kausaalidisipliinin soveltumattomuus
negatiivisiin faktoihin (ks. Armstrong A Theory of Universals s. 25) ja ylipäätään nonkognitivismia ennakoiva
kontrafaktuaalisuus (ks. tutkielman viimeinen pääluku ”Lopuksi”) vihjaavat, että negatiivisen ongelma on
oleellinen tulkintatieteen analogian tarkoittamille konstituenteille. Jos analogian konstituentti on havainnolle
mahdollinen kohde, emme ole sijoittuneina kielenkehyksessä siten, että konstituentti kuvataan ought-semantiikan
puolella. Samankaltaisuus eli analogisuus olisi nyt jokin kahden epämääräisen positiivisen käsityksen välinen
suhde. Jos tämä pitäisi paikkansa, analogiaa ei voitaisi ymmärtää ilman epämääräisten käsitteiden kielioppia, sillä
emme voi tarkastella mitään suhdetta ennen kuin sen muodostamiselle välttämättömät konstituentit ovat
ymmärretyt. Kieleemme kuuluu myös viimeksi mainittuja asioita. Mikä tahansa yritys ulkoistaa kriittisin keinoin
pragmaattinen implikaatio ”ulos” kielestä on altis justifikaatioparadoksille: kritiikki kohdistuu käsitykseen, jonka
olemassaolo on kriittisen arvostelman olemassaolon edellytyksenä (ks. paradoksista esim. Negley Objective Fact
and Equality s. 49).

2 Jos emme voi olla arvostelematta analogisesti, tätä ongelmaa ei voida varsinaisessa mielessä käsittää miten-kielen
pulmaksi eli ongelmaksi samankaltaisuusarvostelman tekemisestä (ks. esim. Murray The Role of Analogy in Legal
Reasoning s. 839, 849). Kielellinen kompetenssimme ei voi avata kyseistä ongelmaa, sillä meillä ei voi olla
”yritystä”, joka ei jo olettaisi tiedusteltua asiaa (ks. Nerhot Legal Knowledge and Meaning 185, 188, 189).
Epävarsinaisessa mielessä analogian semioottisen rakenteen ongelma tarkoittaa jotakin muuta. Sillä voitaisiin ehkä
tarkoittaa jo-tehdyn analogia-arvostelman sitkeysasteen koettelutapaa kielessä. Rakenteen olisi tällöin avustettava
kielessä, kun teemme toisen, kolmannen, neljännen, jne. kielenpyyhkäisyn arvostelman kimppuun koetellen,
tulisiko analogia-arvostelman pysyä vai väistyä. Jos tämänkaltaisessa kielentyössä avustava rakenne kuuluu
kieleemme, kyse on kielen ”epätavanomaisesta käytöstä” (ks. Austin The Meaning of a Word s. 37) varmasti siinä
mielessä, että ongelmana ei ole kielen sopivuus faktoihin semanttisesti. Sen lisäksi kielemme tulisi siirtyä teknisen
kielen (sisäinen kieli) tasolle (siinä määrin kuin intersubjektiviteettia voidaan jatkaa toistuvuuksien mielessä),
milloin ongelmana on mm. se, että meillä on tavattoman paljon enemmän käsitteellisiä ongelmia kuin on sanoja
niiden ilmaisemiseksi (ks. ex analogia, Black Linguistic Relativity s. 232). Askelia kohti sisäistä kieltä
(alkeiskieltä) otetaan pääluvussa ”Lopuksi”.

3 Ks. peruslaadultaan objektiivisesti utopistista ehdotusta, Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 191, 196.

4 Ainakin Derridan Platonin apteekki s. 113, 172, ajattelua voidaan lukea tämänsuuntaisesti (ks. toisaalta kriittisesti
esim. Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 851; jos dekonstruktiivinen metodi
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Toistaiseksi instituutiosta esitetty voidaan ehkä esittää tematisoidummassa muodossa, vaikka

otammekin tällöin riskejä siitä, että instituution ”esinäkymä” ei tule esitetyksi kattavalla tavalla.

Alla sanottu muistuttaa osin instituution käsitteestä valmistettuja karkealuokitteluja,1 mutta

eroaa esimerkiksi Weinbergerin ajattelusta siinä,2 että kaikilla instituutioilla kenties sittenkin on

yhteinen ”ydin”. Ainoastaan ongelma siitä, miten tulkitsemme ”ytimen” oman statuksen

metafysiikassa, käsitetään tässä debatinalaiseksi asiaksi. Institutionaalinen genre voi suuntautua

niin kognitivismiin kuin nonkognitivismiin. Palaan tämän probleeman pohdintaan lyhyesti

tutkielman viimeisessä luvussa sekä myöhemmin tässä luvussa searlelaisesta instituutiosta

poikkevan ”hermeneuttisen instituution” käsittelyssä.

1) Fakta  implikoi teoille mahdollisen kontrafaktuaalisuuden

2) Symboli  implikoi mm. sääntöluontoisen liittymismahdollisuuden toisiin

symboleihin sekä sääntöluontoisen tavan ääntää symboli

3) Henkilön objektiiviset uskomukset  implikoivat sääntöadekvaattisen

mahdollisuuden muutokseen

Varmasti yleisimmin puhumme instituutioista ensin mainitussa mielessä (faktat): yhdistämme

maailmaan kuuluvia tosiasioita inhimillisiin tekoihin (esim. kaappaat käteesi hyllystä paksun

kirjan ja asetat sen päänaluseksi torkut ottaaksesi). Esimerkiksi Lewis on korostanut nyt

“päälaelleen kääntämisineen” tulkitaan puutekritiikiksi, – marginaalivihjeethän usein johtavat kriitikon sellaisten
ajatusten luo, mitä tekstissä ei ole käsitelty – sen ongelmana voidaan pitää myös tietyntyyppistä deduktiivista
erehtymättömyyttä). Oleellista on se, että torjumme mekaanisen jäljittelyn (ks. jo Holmes The Path of the Law s.
469:”It is still more revolting if the grounds upon which it [a rule, EK] was laid down have vanished long since,
and the rule simply persists from blind imitation of the past.”), sillä jättäessämme tämän tekemättä säännön käsite
näyttäytyy “self-applying” käsityksenä. Nykyteknologian puitteissa oikeustiede ei olisi tällöin enää kauaa avointa,
vaan sillä olisi päätepiste. Se on keinoäly.

1 Ks. jo edellä mainittu, Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s.
76.

2 Vrt. Weinberger Law, Institution and Legal Politics esim. s. 100, missä Weinberger myöntää instituutiolle
ainostaan “praktisesti informatiivisen” ytimen. Koska Weinbergerin teoriassa “praktinen” on semanttinen tulkinta
tulkintatieteen semanttisesta lausekategoriasta “ought”, ydin on periaatteessa sama kuin viimeksi mainittu teon
teorian kontekstissa (ks. Weinberger mts. s. 96, 97, 101).
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tarkoitettua käsitystä ihmisestä aktiivisena ja ei-ainoastaan-reseptoivana toimijana maailmassa.1

Se, että symbolit voivat implikoida, ennakko-olettaa jo lingvistisen säännön, joka puolestaan

ennakko-olettaa tavanmuodostuksen tasoisen käytännön, missä symbolit tai niiden esiasteet jo

esiintyvät jollakin lailla. Symbolit eivät siis ”konstituoi” sääntöä eikä kyse ole yllä lineaarisesti

etenevästä suhteesta (saati ”selityksestä” kielelle). Institutionalismi edellyttää näihin ongelmiin

vastaavan semioottisen teorian (merkkiteorian). Symboleiden liityntä sääntöihin merkitsee

kielen asemaa instituutiona, mikä voidaan ymmärtää syntagmaattisina rakenteina, jotka luovat

mahdollisuuden symbolien liitoksille säännönmukaisella tavalla, – tai Searlen erottamana

”primaari-instituutiona”,2 mitä ilman meillä ei voisi olla toimivaa symbolifunktionaalista

kielenkäyttöä. Tavujen, sanojen ja lauseiden muodostus on käsitettävä niin, että kieltä voidaan

käyttää myös väärin. Muutoin ”kieltä” kaiketi olisi myös onnettoman Nimrodin puhe Danten

helvetissä sekä Hanflingin mainitsemat primitiiviset urahdukset (äännähdykset, jotka eivät ole

ilman liitettyä merkitystä mielekkäitä).3 Kielen symbolifunktionaalisuus edistää myös

identiteetin kehitystä primitiivisestä ja satunnaisesti reagoivasta ihmisestä semi-primitiivisen ja

harkintaan jo kykenevän kommunikaatiotapaihmisen suuntaan.4 ”Henkilöllä” tarkoitetaan yllä

ainoastaan luonnollista henkilöä ja subjektin tieteellistä kuvaamista naturalistisesti eli henkilön

objektiivisina uskomuksina (kognitiivisen relativismin mukaisessa merkityksessä). Käsittelen

tätä asiaa tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”. Henkilön perseptuaalisen tai muutoin

aistillisesti ontologisen identiteetin muutokset sääntömuutosmahdollisuuksien suuntaan

vastaavat tässä von Wrightin vihjaamaa ”joustavan rajan” ideaa5 naturalistisesti ja ei-

1 Ks. Lewis Meaning and Action s. 87–91.

2 John Searle korosti kielen asemaa primaari-instituutiona Helsingissä pitämässään esitelmässä ”Social Ontology”,
22.5.2012, HY Pieni juhlasali klo 10.15.

3 Ks. Dante Jumalainen näytelmä I, Helvetti s. 186:”…kaikk´ kielet ovat yhtä oudot hälle [Nimrodille, EK] kuin
muille hänen…”; ks. Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy s. 116, 171). Näissä tilanteissa voidaan ehkä sanoa,
että kielellä on eksistenssi, – ajattele yllä ilmaisua ”Nimrodin puhe” – mutta ei primaari-institutionaalista
olemassaoloa. Kielen väärä käyttö (esim. tavut väärässä järjestyksessä sananmuodostuksessa) kuuluu saman
luonnehdinnan alaan; koska ”virheellisyyden” havaitseminen merkitsee jo arvostelua, oikean ja väärän
kielenkäytön välillä ei ehkä ole tarkkaa rajalinjaa.

4 Ks. esim. Bronowski The Origins of Knowledge and Imagination s. 10–14, miten ”primitiivisestä” ihmisestä
puhuminen voidaan kiinnittää näköaistin käytön pääasiallisuuteen – ilmeisen nonkonseptuaalisessa tai vain
arkaistisesti konseptuaalisessa eli yleiskäsitteisiin turvautumattomassa – identiteetissä.

5 Ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 134. – Dikotomioihin turvautumisesta varoitellaan sangen usein
tieteellisessä kirjallisuudessa (ks. esim. Furberg Saying and Meaning s. 42), sillä ne voivat estää lingvistisesti
hienosyisemmän vaihtelun havaitsemisen. Dikotomian ylläpitämisestä voi silti olla myös hyötyä, sillä ylläpitävä
kielenasenne voi mm. paljastaa jotakin oleellista siitä, mitä henkilö tekee kielellä. Jos esimerkiksi tarkastellemme
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kognitiivisesti subjektiivisten identiteettiemme välillä (esimerkiksi tuomari identifioi

henkilötietojen nojalla vastaajan hyvin läheiseksi serkukseen – tuomarilla on siis objektiivinen

uskomus, jonka sisältönä on se, että vastaaja on hänen serkkunsa – ja jäävää itsensä

päätöksenteosta eli seuraa sääntöä).

Kun liitämme tällaiseen aspektianalytiikkaan institutionaalisen tosiseikan perusrakenteen idean

(fakta, sääntö) ja implikaation idean, institutionaalisen tosiseikan ”ydin” näyttäisi

seuraavanlaiselta.1 Ydinrakenteessa implikaatioita on kolmenlaisia: itse perusrakenne on edellä

jo puheena olleessa mielessä implikaation yleistulkinta, tosiseikan aspektianalyytikassa

esiintyvillä käsityksillä on kullakin implikaationsa sekä säännöllä omansa. Tosiseikan

aspektianalytiikan implikaation tehtävänä on ottaa etäaskelia raportoivasta kielestä; säännön

implikaatio tekee saman dogmatismille (nuoli merkitsee implikaatiota):

Austinin kuuluisaa lausetta ”The cat is on the mat but I don´t believe it is” (ks. Austin Performative Uttarances s.
235, korostus EK), voimme huomata, että uskomus esiintyy siinä omituisessa paikassa. Yleensä assertiivinen suhde
aistihavainnon ja käsitteellisen lauseen välillä määrää asian. Lauseen mieli vaikuttaakin olevan siinä, että – ikään
kuin – esittelemme identiteetillemme riitauttamismahdollisuuden: kokemus ei ehkä olekaan aina ylin
auktoriteettimme. Vastaavasti jos sanomme, että ”On totta, että A:lla on kipuja” (ks. problematiikasta, Hanfling
Wittgenstein´s Later Philosophy s. 88–126; ks. Hampshire The  Analogy  of  Feeling  s.  10;  ks. Wollheim
Hampshire´s Analogy s. 570–571, joka ymmärtää toisten mielen ongelman lauseiden, ei väitteiden esittämisen,
ongelmaksi), esitämme lauseen, missä totuusperusteita sovelletaan epätavanomaisessa ympäristössä. Lauseen
mieli voi olla ainakin siinä, että tarkoituksena on riitauttaa tietämiskelpoisten asioiden rajapyykkimerkintä.

1 Jos instituution ”ytimen” tematisaatiolta edellytetään institutionaalisen tosiseikan paradoksaalisuuden purkamista
(miten yksi sama käsitys voi olla sekä fakta että sääntö), ohessa esitetty ei ole mikään tematisaatio. Jännitteisyys
ainoastaan siirtyy uuteen paikkaan, missä väitämme, että implikaatioksi tulkittu vastakohtaisuus voisi toimia
institutionaalisen kudelman yhdysliimana, vaikka ajatus itsessään ainoastaan erottaa tekijät toisistaan. Jos taas
tematisaation on sallittua ylläpitää instituutioon sisäänrakennettu jännite, kyseessä on tulkinta asiasta. Ajattelen
itse jälkimmäisellä tavalla, sillä instituution latenttia paradoksaalisuutta ei voida purkaa tulkintateitse muuttamatta
tulkinnanalaista käsitystä muunlaiseksi kuin se on.
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Se, että instituutiota ei voida raportoida eikä kyse ole rakenteeltaan dogmaattisesta käsityksestä,

kaivannee lisäselityksiä tuekseen. Ensinnä yllä tosiseikan aspektianalyytikan implikaatiolle

oletetaan keskeinen tehtävä, jonka ilmaisu seuraa tosiasian yleistä luokittelua. Symbolittomuus

pitää paikkaa ainakin tulkintatieteelle olennaiselle epäilylle sekä ristiriidalle ja myönnölle,1

jotka kaikki ovat käsityksiä, joilla itsessään ei ole symbolia mallitasolla. Instituutioon on

sisäänrakennettu elementti, joka pitää ainakin toista jalansijaansa kielen

symbolifunktionaalisuuden ulkopuolella, mielenfilosofian ongelmana. Ulkoisten tosiasioiden

poissaolo tulkitaan yllä referenssittömyydeksi tai täsmällisen denotaatin poissaoloksi, mikä on

tyypillistä tulkintatieteen käsitteille. Voimme vain epämääräisesti viitata ulkoiseen asiantilaan,

joka instituutiosta puhuttaessa on käsillä, mutta emme voi kielen avulla tarkkarajaisesti lohkoa

1 Tarkoitan myönnöllä lingvististä myöntöä eli sitä, että emme voi ottaa kielestä esiin mitään ilman, että asian
myöntäminen sisältyy esilleottoon. Myönnöstä voitaisiin korkeintaan sanoa, että se on negatiivisesti symboloitu:
milloin asian yhteydessä ei ole kieltoa, asia on myönnetty.

Onttinen Deonttinen

Tosiseikka Sääntö

Symbolit, ulkoiset
objektit ja

objektiiviset
uskomukset

Symbolittomuus,
objektittomuus (ei

referenssiä) ja
subjektiiviset
uskomukset

Säännöttömyys
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todellisuutta käsitettä vastaavan ulkoisen asian erottamiseksi.1 Objektiivisten uskomusten

poissaolo tulkitaan yllä yleisviittaukseksi nonkognitivismiin. Tulkitsen tätä kysymystä

laajemmin tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”. Toiseksi oletan yllä, että ”säännölle”

ei ole aspektianalytiikkaa, joka olisi adekvaattinen instituution ydinrakenteen esittämiseksi.

Säännöstä on toki oikeusteoriassa useanlaisia luokitteluja, mutta niiden mieli on yleensä

riippuvainen spesifeistä tai keskivertokäsitteille ominaisista käyttöyhteyksistä.2 Kolmanneksi

säännöttömyys pitää paikkaa instituutiossa melko herenomiselle ajatuskokonaisuudelle,3 missä

yhteinen nimittäjä lienee vapaus. Kaikki säännöt sijoittuvat pragmaattis-lingvistiseen

kontekstiin, missä se, että henkilö valitsee seurata sääntöä, ei ole itsessään välttämätön tai

empiirinen seuraus. Tämä piirre erottaa inhimillisen sääntösysteemin deterministisestä (esim.

keinoäly) järjestelmästä.4 Säännöttömyys ilmentää myös sitä, että säännön seuraamistapaus ei

1 Tämä ero tulee oikeastaan esille vain suhteessa fysikaalisiin faktoihin. Jos sanan ”kirja” denotaatti on kirja
todellisuudessa, puhumme fysikaalisesta faktasta, mikä kenties alun alkaen eroaa institutionaalisesta faktasta sitä
tietä, että liitämme asiaan sen käyttötarkoituksen. Fysikaalisesssa faktassa kirja ei ole esillä siten, että sen
lukemiseen liittyvä käyttötarkoitus olisi kuvattuna. Kirjan luettavuus-kelpoisuus ei ole fysikalistinen ominaisuus.
Fysikalistinen teoria ei tuota ”kaikua” edes tälle asialle, vaikka intuitiivisesti se ei vaikuta sijoittuvan
abstraktiotasoltaan erityisen korkealle (ks. tästä naturalismin ongelmasta, Lycan Judgement and Justification s. 40,
76). Ehkä meidän pitäisi sanoa, että institutionaalinen alkeellinen todellisuus alkaa jo intentionmuodostuksen
tasolla eli niin, että emme voi olla elämättä institutionaalisessa todellisuudessa, jos oletamme aktiivisen
ihmiskäsityksen. Vaikuttaa hankalalta edes ajatella sitä, millainen maailma olisi meille, jos se näyttäytyisi
pelkästään loputtoman raporttivyöryn läpi (esim. kirja nurmikolla, sitten kädessä ja lopuksi paperinivohkan päällä)
ilman tarkoituksen mukanaan tuomaa ja jo aktiivisen ihmisen ennakko-olettamaa lisäysmahdollisuutta (kirja
paperipainona). Implikaatiota ilmentää myös se, että voimme epäillä, onko kirja hyvä paperipaino
(symbolittomuus) sekä se, että voimme arvostella sen (esim. raamatun) käyttämisen tähän tarkoitukseen sopivaksi
tai sopimattomaksi (nonkognitivismi).

2 Esimerkiksi irtaimen tavaran kauppaa, rakennusurakkaa ja oikeustoimea koskevat säännöt ovat spesifejä
sääntöryhmiä. Keskivertokäsitteille tyypillisenä luokitteluna voidaan pitää vaikkapa primaarisääntöjen (aineelliset
säännöt) ja sekundaarisääntöjen (viranomaistoimintaa koskevat säännöt) mukaista jakoa. Viimeksi mainitut termit
voidaan tulkita myös yleiskäsitteiden tasolle, kuten Hartin teoriassa. Tällöin ne – Hartilla primaarisäännöt ovat
velvoittavia sääntöjä ja sekundaarisäännöt muutossääntöjä – ilmaisevat eron nonkognitivismin ja kognitivismin
välillä (ks. esim. Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1169).

3 Säännöttömyys on sisäänrakennettu myös poikkeuksen ideaan (ks. ajatuksellisesti, Wittgenstein Varmuudesta k.
647; ks. myös, Kuhn Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 18), mikä kielifilosofian perspektiivistä
alleviivaa sitä, että täysin ”epäoikeusperiaatteellista” oikeusjärjestelmää tuskin voidaan ajatella.

4 Implikaatio on idea, joka toimii oikeastaan vain psykofyysisen kielenkäyttäjän eli biologisen ihmisen yhteydessä:
olemme määritelmällisesti kuvaamassa järjestelmää, jota ei voida mallintaa algoritmiksi. Jos omaksumme
instituution ydinrakenteeseen yllä esitetyn piirteen, tästä seuraa se, että keinoäly ei oikeastaan voi ”operoida”
institutionaalisilla faktoilla. Keinoäly ei voi ymmärtää institutionaalista faktaa – eikä myöskään sivuuttaa tätä
puutetta antamalla binaarikielellä substituutin sille, mikä instituutio on.
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ole täsmällisesti kuvattu fysikaalisten liikkeiden sarja:1 kun seuraamme sääntöä, tapahtumaan

sisältyy runsaasti myös vapauden piirin käyttäytymistä. Vielä se, että instituutioon on latentisti

sisäänrakennettu materiaalisia ei-sääntöperustaisia asioita, lähtien jo hyvästä ja pahasta, kuuluu

säännön implikaation alaan. Ydinrakenne ei takaa mitenkään sitä, että voimassa oleva

instituutio ei edistäisi pahoja tarkoituksia, vaan päinvastoin muistuttaa meitä siitä, että tätä

mahdollisuutta ei ole poissuljettu.

Yllä esitetystä kaaviosta voidaan eristää työpöydälle instituution erityistapaus, jota voitaisiin
nimittää vaikkapa ”varjoinstituutioksi”. Tarkoitan tällä institutionaalisen tosiseikan
elementtien implikaatioiden välille muodostuvaa instituutiota. Varjoinstituutio saattaa olla
se kielen formaali elementti, joka tuottaa Harringtonin tarkoittamia anti-institutionaalisia ja
vastainstitutionaalisia ajatuksia.2 Esimerkiksi ”epäilevää asennetta” voidaan pitää
varjoinstituutiona, joka muodostuu symbolittoman tekijän ja asenteellisen vapauden
kombinaationa.3 Tämän tutkielman taustalla vaikuttavan alkeiskielen teorian kannalta
mielenkiintoista on se, että varjoinstituutioita oletetaan voivan muodostua nonkognitiivisten
kielenelementtien ja säännön käsitteen alaan kuulumattomien tekijöiden välille.
Nonkognitiivisten kielenelementtien työstämisperiaatteista esitetään johdantoa tutkielman
viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”.

Yllä instituution ”ydinrakenteen” tulkinnan ongelmana voidaan pitää ainakin sitä, että se

korostaa liikaa velvoittavia sääntöjä ns. muutossääntöjen eli Hartin sekundaarisääntöjen

kustannuksella.4 Asia voidaan havaita ”säännöttömyyden” tulkinnasta vapaudeksi, mikä ei

tulkintana päde, jos säännön käsite yhdistetään muutossääntöjen ongelmaryhmään.

Muutossäännöistä voidaan puhua muuttamista, perustamista ja kumoamista koskevina

1 Ks. jo, Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta nr. 777 (ks. Shapiro The Difference That Rules Make
s. 52; ks. teon käsitteestä, Lycan Judgement and Justification s. 80–81).

2 Ks. Harrington Law in Community Organizing s. 189.

3 Epäilevään asenteeseen suhtaudutaan kirjallisuudessa monenkirjavalla tavalla. Toisinaan sitä pidetään
suoranaisena filosofian edellytyksenä (ks. Nietzsche Iloinen tiede s. 195); toisinaan taas lähinnä ilmaisijansa
luonteenpiirteistä ja motiiveista kertovana lieveilmiönä (ks. More Utopia s. 168). Jo Hartin oikeusfilosofiassa
epäilevää asennetta on pidetty säännön ehtona (ks. arviointia esim. Shapiro What Is the Internal Point of View? s.
1162, 1165–1166), mikä vaikuttaa yhdistävän hänen ajatteluaan Dworkinin oikeusfilosofiaan (ks. Burton Ronald
Dworkin and Legal Positivism s. 116). Varjoon ei voida tarttua. Piirre sisäänsyöttää tieteenalaan nonkognitiivisen
piirteen riippumatta siitä, mitä ajattelemme naturalistisesta semantiikasta oikeuksille. On näin ilmeistä, että
implikaatiot yllä eivät ole ”konstituentteja”. Niiden rooli kielessä voi olla ainoastaan ”välittävän” eli kieltä
nonkognitiivisesti muokkaavan terminologian piirissä – ei statusmetafysiikan, missä valmistautuisimme
esittämään väitteitä asioista, jotka ovat olemassa maailmassa.

4 Ks. sääntökategorioista, Hart The Concept of Law [2nd ed.] s. 79–99.
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sääntöinä, jolloin instituutio rakentuu tätä merkitsevän inhimillisen käyttäytymisen ja säännön

välille. Myös idea implikaatiosta on nyt tärkeä. Muutossääntöjen funktioiden vastakohdat

(muuttamattomuus, perustamattomuus ja kumoamattomuus) ilmentävät oikeastaan ajatusta

siitä, että olemme sisäistäneet oikeustilaksi jonkin säännön mukaisen oikeustilan ja

”pitäydymme” siinä. Muutossäännöt eivät näytä sallivan varjoinstituutioiden muodostamista

ilman, että tulemme selittäneeksi kaikenlaisen inhimillisen käyttäytymisen

”institutionaaliseksi” (mm. Kuhn on epäsuorasti,1 mutta aiheellisesti, vastustanut tätä).2 Ainakin

kaksi huomautusta voidaan esittää muutossääntöjen esiin piirtämää instituutiorakennetta

kohtaan.

Ensinnä ajatus jonkin ”oikeustilan” pysyttämisestä on ongelmallinen kaikissa tilanteissa, joissa

säännöt, joista puhumme, ovat Wittgensteinin tarkoittamia sääntöjä, joiden alaisuudessa

tehtävät teot ja toimenpiteet voidaan alistaa ulkoakäsin tapahtuvalle tarkkailulle. Oikeustilan

muuttaminen on nyt puheena olevissa säännöissä metafora, minkä ohella ajatus muuttamisesta

pidättäytymisestä sisältää idean siitä, että on periaatteellisesti mahdollista kuvata

tunnusmerkistö asiantilalle, joka on validi ja oikeudellinen. Asiantila on juuri siten kuin sen

pitää olla.3 Tämä on vaikeasti hyväksyttävä naturalistinen ajatus ja asettelee jalkansa

etenemislinjalle, missä törmäämme Ba kowskin kritisoimaan partikulaariseen nihimilismiin.4

Toiseksi säännön ”sisäistäminen” ei ole käsitys,5 jonka voisimme selittää yksin ulkoisen

1 Ks. Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 93.

2 Tulkintaa voidaan perustella sillä, että muutossääntöjen aktiviteettia ilmentävien verbien vastakohdat ilmentävät
samalla “käyttäytymättömyyden” puolella antiaktiviteettia. Epäily voidaan silti selittää myös
muutossääntöluonteista instituutiota koskevaan tarkasteluun, mikä – muunlaisten ajattelun polkujen yhteydessä –
on esiintynyt tärkeänä seikkana myös Hartilla. Muuttamista merkitsevän juridisen position on ilmennettävä
kritiikin mahdollisuutta (ks. esim. Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1162). Epäily voidaan liittää
kaikenlaisiin implikaatiota esittäviin rakenteisiin, sillä ne itsessään avustavat esiin idean muutosmahdollisuudesta
tai sen poissaolosta.

3 Ks. lausumia, Wilson Fact and Law s. 21 (ks. Troper The Fact and the Law s. 22).

4 Ks. jo edellä mainittu, Ba kowski Parable and Analogy s. 148 (ks. myös esim. Bayles Morality and the
Constitution s. 75).

5 Sisäistäminen on eräänlaista tavan omaksumista siten, että tulee keskustelunalaiseksi, mikä suhde
“omaksumisella” on henkilön oman tahdon häivyttämiseen asiassa (”…[A]gent is ´committed´ to acting on the
rule if she thinks that her beliefs and values support its acceptance.”, Shapiro The Difference That Rules Make s.
48; ks. Harrington Law in Community Organizing s. 190–191, missä asiaa kuvataan tyypillisesti “commitment to
principles” sanankääntein; ks. von Wright Freedom and Determination s. 83, miten jonkin roolin täysi sisäistäminen
merkitsee oman tahdon – ja nähdäkseni myös normativiteetin – poistamista; ks. Lycan Judgement and Justification
s. 132–133, joka kysyy, mikä sisäistetty logiikka on intuitioiden takana; ks. myös Lewis Turning Points in Ethical
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näkökulman alaisuudessa toimivien sääntöjen avulla. Riskinä on se, että vetoamme sisäistettyyn

asiaan (”että se on”) sen sijaan, että tekisimme selkoa siitä, eli tekisimme sen ymmärrettäväksi.

Tämä implikoi alkeiskielen tarpeen suuntaan, missä vasta säännöistä eroavien sääntöaihioiden

eli sisäisen kielen kielenkäyttöön kuuluvien aktiviteettien kohdalla voidaan luonnehtia

pitäytyminen tiettyyn relatiivis-sisällölliseen ja intralingvistiseen asiantilaan siten, että tila on

sekä kuvattuna (selitettynä) että sijoitettuna tieteenfilosofisesti siten, että empiirinen

psykologiantutkimus ei voi tehdä1 sääntöaihiolle sitä, mitä luonnontiede yllä säännölle. Oletan

pitäymisen idean tällä tasolla potentiaalisesti päteväksi. Ilman sitä mm. ajattelutapojen

formaaleja esityksiä eli muotoja ei olisi koskaan voinut kehittyä.2

Kun instituutiorakenteen sääntö on muutossääntö, oikeustieteessä ei tulisi ylikorostaa säännön

tulkintamahdollisuutta säännön seuraamista ilmentäväksi ulkoiseksi käyttäytymiseksi

(perustaminen, muuttaminen ja kumoaminen), sillä tulkitsemme tällöin herkästi säännön

säännönmukaisuudeksi. Instituutio on tällöin esillä sosiologian perspektiivistä kuvattuna ja

tunnistamme muutossääntökäyttäytymisen säännön alaan ulkoisten olosuhteiden perusteella.3

Kun käyttämämme semantiikka lähenee kognitiivisesti tyydyttävää kielenkäyttöä, etäännymme

Theory s. 218). Vastaavasti voisimme sanoa: jos emme ole lainkaan sisäistäneet puheena olevaa normatiivista
asiaa, emme kykene muodostamaan siitä kokonaista ajatusta – tai alkeiskielellisiä ajatuskatkelmia, joista ensin
mainittu voidaan muodostaa.

1 Tämä on metodologinen edellytys sille, että jokin kielenrakenne voi kuvata nonkognitiivista semantiikkaa sisäisen
kielenkäytön perspektiivistä (ks. pääluku ”Lopuksi”). Nonkognitivismissa sisäisellä kielentilalla ei ole lupa olla
totuusarvoa. Jos edellytys ei täyty, kehitelmä alkeiskieleksi epäonnistuu – ja teoreetikon on etsittävä
nonkognitiivisen semantiikan välittäviä kielenelementtejä syvempää metafysiikasta.

2 Muodot muistuttavat jossakin määrin viivoja paperilla, missä kieli näkyy (symbolisesti) ilman sanallista ilmiasua.
Koska muotoja koskee runsas sanallinen selittäminen ja niiden taustalla piilevän ajattelutavan tulkintavaiheiden
esittäminen (”yksi rivi”), ja koska muodon jälkeen tulee aina sanallinen soveltamistapaus (”toinen rivi”), itse muoto
vaikuttaa sijoittuvan rivien väliin. Muotojen oma olemassaolon tapa ilmentää päinvastaista kielellistä olemista kuin
(jatkuvaa) muutosta tavoitteleva aktiviteetti. Jos näiden käsitysten välillä on – jälleen – pragmaattinen implikaatio,
meidän kuuluisi ajatella, että aktiviteettia eli materiaalista kielellistä olemassaoloa ei ole mielekästä kritisoida
muodollisista puutteista (ks. ajatuksellisesti ja päinvastaisesti, Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s.
838).

3 Tästä näkökulmasta pätee, että emme voi olla pitämättä sosiaalisia instituutioita todellisina (ks. Prosch Polanyi´s
Ethics s. 100), koska ne ovat jonkin todellisen ja ihmisen luoman vaikutuksen välisiä integraatioita. Psykologian
perspektiivi asiaan on tarpeen juuri siksi, jotta voisimme saada näköalaan myös deontologisia piirteitä.
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samalla normativismista;1 Hartin toteamin tavoin ulkoisen käyttäytymisen yleisyys tietyissä

olosuhteissa ei myöskään vakuuta tulkintatieteen yleisyytenä.2 Tämän rinnalla on syytä

ylläpitää näkökulmaa, missä oletamme muutoskäyttäytymistä koskevan identifioivan tuen

kognitiiviselta kielenkäytöltä3 ja omaksumme ongelmaksemme sen, mikä nonkognitiivinen

kielentekijä yhdistää muutoskäyttäytymisen ja muutossäännön.4 Perspektiiviämme asiaan voisi

nyt luonnehtia psykologiseksi, jos tällä tarkoitetaan viitata alkeiskielen tutkimusohjelmaan eli

pragmatiikan laajentamismahdollisuuteen sisäisen kielenkäytön suuntaan.

Instituutiorakenteessa faktan ja säännön yhdistävä tekijä saattaa olla analogia, jos oletamme

Zaccarian tavoin,5 että aksiologinen arvostelma sisältyy aina analogiseen arvostelmaan ja

tämän lisäksi, että analogian muodon ongelma on probleema, joka liittyy oleellisesti

alkeiskielen teoriaan ja kyseisen kielialueen pragmaattisen muodon ongelmaan.

Vielä muutamiin kokoaviin huomautuksiin lienee aihetta. Ensinnä implikaation oletetaan yllä

olevan molemminsuuntainen. Arvodualistinen tarkastelu, joka suhtautuu myötämielisesti

ought-semantiikan esittämismahdollisuuteen, sallii kielenkäyttäjän muodostaa ensin myös

”normatiivisen” käsityksen, jonka oma olemassaolo implikoi sen, mitä kyseinen arvostelija

ajattelee käsitykseen välittömästi liittyvistä maailman tosiasioista. Jos normatiivinen käsitys on

sellainen, että se ei ole realistisesti toteuttamiskelpoinen, puhumme utopiasta. Jos taas analogia

ohjaa meidät ”aloittamaan” faktoista, tiedustelemme inhimilliselle aktiviteetille tyypillisellä

tavalla, miten voisimme muuttaa maailmaamme. Tämä on säännön suuntaan kulkeva aktiivinen

siirto. Analogian, joka kohdistuu faktaan tai normatiiviseen elementtiin (arvostelmaan,

sääntöön), kytkentä implikaatioiden kudelmaan ilmentää institutionalismia potentiaalisella

1 ”…[A]ll must not be put into flat factual circumstances; for this is subject to the old objection to deriving an
´ought´ from an ´is´ (Being accepted is not a circumstance in the right sense)” (ks. Austin How To Do Things With
Words s. 29).

2 Ks. Hart The Concept of Law s. 23–24.

3 Ks. myös, Dworkin Taking Rights Seriously s. 57–60, missä hän myöntää Hartin rule of recognition säännön
keskeisyyden identifikaation näkökulmasta.

4 Lienee aiheellista korostaa, että muutossääntö on jo nonkognitiivinen tekijä, jos sillä tarkoitetaan normi-
ekspressivismin mukaista normia (”A:lla on lupa muuttaa oikeustilaa tavalla p”). Alkeiskielen nonkognitivismin
on oltava kokonaisista sääntöpropositioista eroavaa nonkognitivismia (kielenkatkelmiin tukeuvaa kieltä); samalla
säännön käsite liudentuu ”sääntöaihioksi”, jonka tarkoittamaa sisäisen kielenkäytön aktiviteettia ei voida – per
definition – ulkoakäsin tarkastella.

5 Ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 68.
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tasolla. Tavanomainen kielenkäyttömme tunnistaa vain häviävän pienen murto-osan niistä

(loogisesti) mahdollisista instituutioista, jotka ovat pinnan alla. Teorian tehtävänä on

keskustella kaikista mahdollisista instituutioista eikä vain aktuaalisista, sillä tarvitsemme

instituutioon myös ei-apologeettisen (kriittisen) näkymän. Jos on totta, että elämme ennakolta

kytkettynä potentiaaliseen institutionaaliseen todellisuuteen eli implikaatioiden kudelmaan,1

kriittisen mahdollisuuden on oltava sisäänrakennettu instituution käsitteeseen itseensä. Toiseksi

kaikki kolme muodon faktaelementtiä (fakta, symboli, naturalistinen subjekti) liittyvät

oleellisesti yhteen, sillä on ilmeistä, että emme voi ajatella tavanomaista kielenkäyttötilannetta,2

missä tukeutuisimme yhteen niistä ennakko-olettamatta kahta muuta. Tämä muistuttaa

eräänlaista alkeellisten käsitteellisten ”kyvykkyyksien” yhteishankinnan ideaa,3 – ajatusta

perustavista lingvististisistä potentiaaleista sidottuna yhteen ”kimppuun” – vaikka onkin vaikea

kysymys, mitä käsitteellisyydellä tai esikäsitteellisyydellä tällöin itsessään tarkoitetaan.4

1 Yhteiskuntaa ei ehkä pitäisi ymmärtää kattavasti ”institutionalisoiduksi” (ks. jo edellä mainittu, Kuhn The
Structure of Scientific Revolutions s. 93), sillä ajattelutapa aliarvioi mm. keksimisen, järjestäytymisen ulkopuolella
tapahtuvan toiminnan ja sattuman merkitystä. Koska instituutio liittyy säännön käsitteen myötä virheen sattumisen
mahdollisuuteen, on keskeistä, että banaali ja säännöin sääntelemätön inhimillinen käyttäytyminen ymmärretään
normatiivisen todellisuuden ulkopuolelle. Tämä ei merkitse sitä, että kyseisen käyttäytymisen merkitys olisi
automaattisesti vähäisempi kuin institutionalismissa.

2 Käsitys kuvaa kielenkäyttäjiä sellaisina kuin he ovat (symbolifunktionaalinen kieli käytössä ja faktat
käsitteellisesti ymmärrettyjä). Jos ihminen käsitettäisiin ainoastaan signaalikielen tai symptomaattisen kielen
alaiseksi olennoksi, yllä sanotun kiistämismahdollisuus avautuisi (ks. erottelusta, Kaila Hahmoprobleemasta s. 71;
ks. Bronowski The Origins of Knowledge and Imagination s. 43).

3 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 71, ja s. 81 semantiikan “pakettiratkaisusta” (ks. myös, Meyers Sellars´
Rejection of Foundationalism s. 68; ks. myös, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 257, missä hän nimeämisen
yhteydessä mainitsee samankaltaisen ajatuksen).

4 Seuraavat ”käsitteellisyyden” mieltä esittävät sanat uhkaavat vain siirtää ongelmaa – ikään kuin potkisimme
tyhjää tölkkiä tiellä eteenpäin. Ongelmana on ehkä se, että sovellamme kielen intentionaalisuutta ”kieleen itseensä”
(Mitä käsitteellisyydellä tarkoitetaan?), mitä emme voi menestyksekkäästi tehdä. Kielellä itsellään tarkoitetaan
teknisesti sitä, että ”käsitteellisyys” ainoastaan postuloidaan jollekin kielen oletetulle metatasolle kielen rakenteen
itserepresentaation yhteyteen. ”Itse käsitteen” ongelman sijaan ongelmaksi tulisi ehkä tulkita se, mitä
kontekstuaalisia muita tekijöitä (lingvistisiä välttämättömyyksiä) tarvitsemme toimivan kielen pystyttääksemme ja
millaisia lingvististen välttämättömyyksien väliset suhteet ovat. Ensin mainittu kysymys on analoginen filosofian
tehtävälle selvittää loogisesti välttämättömät (tässä lingvistisesti välttämättömät) edellytykset kielelle (ks. esim.
Austin Are There A Priori Concepts? s. 19). Jälkimmäinen probleema on tyypillinen metafysiikalle ja
systeeminmuodostukselle (ks. esim. Feibleman A Defence of Ontology s. 43; ks. Moreso – Navarro The Reception
of Norms and Open Legal Systems s. 275–276). Näiden ajatuksen hengessä voidaan huomata, että
käsitteellisyydellä ei esimerkiksi ole arkkityyppiä, mutta ”arkkityypin” idea voi hyvinkin olla juuri
peräänkuulutettuun ryhmään jäsenkirjan ansaitseva kielen välttämättömyys. Käsitteellisyydestä on myös
muistettava, että se pitää paikkaa kielemme potentiaalille. Olisi näin paradoksaalista olettaa, että voisi olla jokin
aktuaalisten lauseiden kokonaisuus, joka kykenee kertomaan meille sen, mitä käsitteellisyys on. Erottelun mieli
on siinä, että juuri tätä emme voi tehdä. Filosofian aktuaaliset lauseet eivät ole tässä erityisasemassa. On selvää,
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Käsitteellisen aktiviteetin ja muunlaisen mahdollisen kielellisen aktiviteetin (kielellisen

käyttäytymisen) raja on epäselvä. Kolmanneksi on korostettava, että instituution tematisoitu

muoto ei ole sosiaalisen tosiasian synonyymi. Kyse on vain metafyysiseltä tulkinnaltaan

hankalasta ”ytimestä” (tämän saatetaan ymmärtää sijoittuvan lähelle elämänmuotoa).

Weinbergerin kehittelemä institutionaalinen teoria ja sitä ennakoivat muotoilut yllä (teko,

sääntöadekvaattisuus) muistuttavat, että sosiaalista tosiasiaa koskevaan teoriaan on kuuluttava

myös mm. käsitys teon postulaatista, praktisesta tiedosta, ought-semantiikasta sekä adekvanssia

koskevasta relevanttiuskriteeristä.1 Mikään näistä tekijöistä ei ole esillä instituution perustason

pelkistyksessä, missä onttinen implikoi deonttisen.

Esimerkki selventänee symbolien, faktojen ja henkilön kognitiivisten tilojen tiivistä
yhteyttä. A lukee sanomalehdestä rikosuutisointia syventävää kolumnia, missä
sanotaan:”Uhrin soustumuksen merkitystä teon tunnusmerkistön täyttymisessä tulisi
tarkastella eräänä…”, milloin sivuaukeaman tila loppuu ja A kääntää sivua. Ensinnä käsillä
on tosiseikka (tila tekstille loppuu), joka yhdistyy sivun kääntämisen toimintoon. Toiseksi
tapauksessa ilmenee kielen instituutio, jonka huomaamme ainoastaan siksi, että kieltä on
käytetty virheellisellä tavalla (”soustumus”). Kolmanneksi luettu teksti aiheuttanee
lukijassaan erityyppisiä kognitiivisia tiloja, joista eräät voivat olla ”naturalisoitavissa” ja
jotkin toiset lähempänä nonkognitivismia. Jälkimmäisestä käynee ”Uskon, että uhrin
suostumusta kuuluu pitää normatiivisesti relevanttina seikkana”; ensin mainitusta ”Uskon,
että •niin suostumuksen antaminen kuin antamatta jääminen voidaan aina näyttää toteen•”.2

Ensi vaiheessa lähempänä naturalismia oleva uskomus – mitä luultavimmin epätosi uskomus
– voidaan yhdistää näyttösääntöihin; nonkognitiivinen uskomus taas niihin normatiivisiin
elementteihin (arvostelmat, periaatteet, politiikat, jne.), jotka ovat tyypillisiä
nonkognitiiviselle kielenkäsittelylle.

Saattaa olla, että nyt tarkastelunalaisessa kielenkuvassa pragmaattista implikaatiota itsessään ei

tulisi pitää instituutiona, vaan joko eräänlaisena instituution esiasteena (esi-instituutio) tai sitten

institutionaalisen genren yleiskäsitteenä, jonka tematisaatiota käytämme esittääksemme

potentiaalisten ”positiivisten” ja edellä tarkoitettujen ”varjoinstitutionaalisten” ilmiöiden

että myöskään käsitteellisyyden typologisoinnit (yleiskäsitteet, keskivertokäsitteet, ei-yleiset käsitteet, jne.) eivät
auta meitä, sillä ne tyypillisesti ennakko-olettavat käsitteellisyyden. Käsitteellisyyteen erityisesti nonkognitivismin
perspektiivistä palataan tutkimuksen viimeisessä luvussa ”Lopuksi”.

1 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 9–10 postulaateista, 13 relevantin informaatioprosessin
kuvaamistehtävästä, 18–24.

2 Ks. merkintätavasta viimeinen pääluku ”Lopuksi”, missä selostetaan Lycanin objektiivisia uskomuksia
käsittelevää naturalistista teoriaa.
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moninaisuuden.1 Jälkimmäistä ajatusta voidaan selventää käyttämällä hyväksi vaikkapa

perusoikeuksia siten, että ymmärrämme ne inhimillisesti keskeisten ”pitää arvokkaana”

arvostelman objekteiksi. Perusoikeudet vaikuttavat institutionaalisina ideoina hieman hankalilta

siksi, että niiden yleisilmaisu on ymmärrettävä juuri varjoinstituution puolelle ja vasta

säännöiksi täsmentyneet spesifiset piirteet ”tavanomaisten” instituutioiden. Yleisilmaisussa

myönnämme (symbolittomuus) jonkin arvostamamme asian, jota ei voida faktana kohdella

kuten objektia, ja liitämme asian vapauden (säännöttömyys) ajatukseen.2

Pidämme tässä ajatuskokeessa arvokkaina mm. ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta,

asuinpaikan valitsemisvapautta, jne. Tämänkaltaisessa ilmaisutavassa on vielä hankalasti

yhdessä sekä normatiivinen käsite että se asia, jota arvostetaan. Jos viimeksi mainittu

muodostetaan erilleen, on nähdäkseni helppo havaita, että kyseessä on relatiivinen käsite, jonka

voimme ymmärtää pragmaattisena implikaationa (kokoontuminen/kokoontumattomuus,

äänestäminen/äänestämättömyys, kouluttautuminen/kouluttautumattomuus, jne.). Kun

perusoikeuksista puhutaan tulkinnallisissa yhteyksissä,3 voi olla usein selventävää kirjoittaa

1 Institutionaalisen teorian ongelmana on pidetty mm. sitä, että se ei selvennä ratkaisun ”epistemologista
rakennetta” (ks. Broekman Analogy in the Law s. 229–230, missä hän jakaa ongelman semanttiseen ja
epistemologista presuppositiota tarkastelevaan osaan).

2 Esimerkiksi äänestysoikeus perusoikeutena selittyy yllä siten, että myönnämme ”äänestämisen” asiana eli
arvostamme sitä ja liitämme sen vapauden ajatukseen. Spesifi äänestämistä koskeva instituutio on esimerkiksi se,
että henkilön pitää täyttää äänestyslippunsa äänestyskopissa.

3 Aarnio on nähdäkseni korostanut perusoikeuksien käsitteessä juuri sen tulkintateoreettista mieltä: ongelmaa siitä,
mitä merkitsee, että perusoikeus esiintyy osana tulkinta- ja argumentaatiorakennetta. Emme voi ajatella
”perusoikeudellisesti” ilman hermeneutiikkaa (ks. Aarnio Kommentti vailla hermeneuttista kävelykeppiä s. 414–
415; ks. Aarnio Philosophical Perspectives in Jurisprudence s. 113, 125). Aarnion ajattelu muistuttaa meitä siitä,
että tarkoittamista ja uskomusta ei voida täysin irrottaa toisistaan (ks. Davidson Totuus ja merkitys s. 328): emme
voi ylläpitää perusoikeuksia koskevaa kielenkäyttöä vain jälkimmäisen piirissä. Tulkintateoreettinen puheen tapa
on erotettava siitä, että perusoikeudet esiintyvät arvostelmina, sääntöistettyinä ja päämääräorientoituneina
toimintatapoina tai oikeuslähteinä. Arvostelmassa perusoikeuksista puhumisen muutosperiaatediskurssi on
vaihtunut tieteellisestä paradigmasta yhteiskunnalliseksi ideologiaksi (politiikaksi), jos kielellisestä esityksestä ja
sen antamisen kontekstista ei muuta seuraa. Mainittu ”muu” tuotetaan nähdäkseni huomion kiinnittämisellä juuri
perusoikeuksien tulkintateoreettiseen mieleen eli liittämällä ongelma aarniolaisella tavalla tulkitsevaan
oikeusjärjestelmään. Sääntöistetty perusoikeus on lingvistis-rakenteellisista johdonmukaisuussyistä erotettava
siitä, että sama idea esiintyy argumentin puolella. Ensin mainittu on kielellä konkretisoitu (ei-yleiset käsitteet)
sääntöidea, joka täsmentää abstraktiota (yleiset käsitteet). Esimerkiksi henkilön velvollisuus alistua fyysiselle
turvatarkastukselle on sääntöistetty perusoikeus, sillä se korreloi – tosin vain teknisesti, ei kannevaltaa
manifestoiden – toisten henkilöiden oikeuden turvallisuuteen kanssa. Oikeuslähteen mielessä ”perusoikeus” voi
viitata yksin lakitekstiin tai muuhun oikeuslähteeseen, mutta kielellisen muotoilun ollessa välittömään
inhimilliseen käyttäytymiseen ohjaamaton, asialla on tärkeä yhteys myös sellaisiin tulkintaperiaatteisiin, joiden
sijainti on oleellisesti perusoikeudellisista tekstuureista itsestään eroava. Tulkinnan myötä tähän ”perusoikeuksien”
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esiin käsitteeseen sisäänrakentunut pragmaattinen implikaatio. Tällöin asian sijoittaminen

tulkinta- ja argumentaatiorakenteeseen (tässä ei voida käsitellä asiaa) helpottuu ja voidaan tehdä

yksinkertaisin metaforin ymmärrettäväksi, mitä tarkoitetaan uskomuksella, jonka mukaan kaksi

perusoikeutta ovat keskinäisessä ”intressikonfliktissa” ja argumentatiivisesti ”toisiaan vastaan”.

Esimerkiksi fyysisen turvatarkastuksen perustuslainmukaisuuden arviointi voi asettaa

vastakkain kaksi samassa lainkohdassa (PerL 7 §) mainittua asiaa, jotka voimme arvostella

suotaviksi tai epäsuotaviksi:

Nyt erityisen mielenkiintoista on se, että lähtökohtaisesti institutionalisoinnin mekanismi

edellyttää implikaatiossa ilmenevien konstituenttien sääntöistämistä (alistamista ulkoapäin

säännöiksi), jotta voimme erottaa institutionaalisen tosiseikan idean edellyttämällä tavalla ei-

aktualisoidun faktaelementin ja sääntöistämiseen kuuluvan abstraktin sääntöelementin. 1

Esimerkiksi implikaatiossa varallisuuteen-osallisuus/varallisuuteen-osattomuus ensin mainittu

saa osakseen normaalit varallisuutta käsittelevän oikeudenalan säännöt kiinnittyen niihin

symbolisiin tai objektuaalisiin tekijöihin, jotka kuuluvat varallisuuden ”faktisiteetin” puolelle.

Nyt haluaisimme ehkä intuitiivisesti sanoa niin, että lainsäätäjäauktoriteetti tarkoittaa

”perusoikeudellisilla instituutioilla” ainoastaan positiivisia instituutioita, jos asiasta lausumisen

merkityksen ongelmaan – perusoikeus tulkittavana lähteenä – sekoittuu väistämättä ei-perustuslaillisia kielellisiä
aineksia.

1 Sääntöistäminen on mielekästä ymmärtää lingvistisenä strategiana niin, että se tuottaa esille inhimillistä toimintaa
tai olemista merkitseviä ilmauksia. Tällöin mahdollisuus ymmärtää käsiteltävä kielenasia säännön ja asiantilan
käsitteen yhteyteen instituution idean edellyttämällä tavalla täyttyy. Etenkin derivatiivisia huomioita korostava
oikeusteoria on pitänyt vaihetta tärkeänä (ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 254 av
21), mutta asiaa ei ole välttämätöntä rajoittaa näin.

Koskemattomuus Turvallisuus

Alistuminen
kosketukselle

Turvattomuus
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perspektiivi on perusoikeuden arvoideassa. Sosiaalisen todellisuuden ja normatiivisen

kielenkäytön tekniikan kannalta ei ole silti poissuljettua, että ”varallisuudettomuus” yhdistyisi

deontologisen elementtin kanssa, vaikka tämä kuuluukin edellä tarkoitetulla tavalla säännön

oman implikaation eli säännöttömyyden (vapauden) piiriin. Jos ajattelemme näin, tästä seuraa

se, että inhimillinen todellisuus voidaan ymmärtää hyvin laaja-alaisesti institutionaaliseksi.

”Varjoinstituutiot” täydentävät hiljaisesti positiivisten instituutioiden kudelman. Esimerkiksi

yritys voi valita välittömiä taloudellisia menetyksiä aiheuttavan ”varallisuuteen-osattomuuden”

kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä, sillä on herännyt epäily siitä,

että päinvastainen strategia vaarantaa yrityksen taloudelliset edut pitkällä tähtäimellä.1 Mikä

tahansa potentiaalinen ”ulossuuntautuminen”, joka kuuluisi Fullerin ”vapaus jostakin”

käsityksen alaan,2 kuuluu käsitteellisesti institutionalismiin. On aiheellista sanoa ääneen se, että

lainsäätäjä suojaa usein hyvin vähäeleisesti ja passiivisesti tätä perusoikeuksiin kuuluvaa puolta

arvoideassa. Haluttomuudella on myös liityntä rationaaliseen ajatteluun, jos tarkastelemme

perusoikeuksien ”implikoiman” arvo-objektin argumentaatiokelpoisuutta (so. menestymistä

argumentoituna yhteiskunnallisena tendenssinä).3 Toisaalta voimme myös sanoa saman asian

1 Ks. Shapiro The Difference That Rules Make s. 45–46, miten arvioinnissa käytetty aikajakso vaikuttaa siihen,
mikä arvioidaan rationaaliseksi strategiaksi.

2 Ks. Fuller Freedom – A Suggested Analysis s. 1307, 1309, miten “absence of something” käsitys voisi ajaa
korvaavan asian, kun tiedossa ei ole teollista vaihtoehtoa, ja sama 1313, miten ”freedon from”-muoto on
välttämätön tekemään ”freedom to” käsityksen merkitykselliseksi. Avoimuus ulostulkitsee mahdollisuuden
ymmärtää yllä sanottu dogmaattisesti jäännöksettömäksi institutionalismiksi, jos dogmi voi olla ”epämäärätty”
asia. Kyseessä saattaa olla hyödyllinen hiljainen piirre oikeusjärjestelmässä. Institutionalismi määrämuotoisena eli
dogmaattisena käytäntönä voi aikaansaada ei-toivotun lieveilmiön argumentaation harvinaisuutena (ks. Helin
Lainoppi ja metafysiikka s. 352–353)

3 Säännön argumentaatiokelpoisuus on periaatteellisesti tulkintatieteen vastine positiivisen tieteen
”tietokelpoisuudelle” (”knowabilily”) objektin ominaisuutena (ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 36, 40).
Sääntöistämisen ohella aihe on tärkeä säännön käsitteen teoriassa, mutta saanut Suomessa valitettavan vähän
huomiota osakseen. On korostettava sitä, että varjoinstituutiot – ikään kuin negatiiviset instituutiot – yllä sanotussa
mielessä eivät ole argumentaatiokelvottomia normatiivisia elementtejä. Ne näyttävät sellaisilta järjestelmällisen
yhteiskunnallisen ajattelun perspektiivistä. Tämä taas voi olla jo lähtökohtaisesti ristiriidassa yksilön intressien ja
unelmien kanssa (ks. Jørgensen Demokratiets dilemma s. 73–78). On myös tosiasia, että sosio-kulttuurillisesti
monet keskeiset henkilöpersoonat ovat kehittäneet – rajoitun nyt hyvin epäsopivasti – oman työuransa ja
kulttuurillisen elämänjälkensä nimenomaan syrjäteitä kulkien. Systemaattinen ajattelu ja systeemi ovat eo ipso
ongelmissa implikaation käänteispiirteen ja sen piirissä elävien poikkeuksellisten ihmisten kanssa. Jos eroavuus
on implisiittistä ja potentiaalista, asialle ei voida esittää identifikaatiokriteeriä – ja jos eroavuus olisi eksplisiittistä
ja aktuaalista, olisiko se senlaatuista, että systeemi sen tunnistaisi. Poikkeushenkilöihin sovellettuina kriteerit
tuottavat valmiiksi determinoituja (hylkääviä) vastauksia. Tietyllä tapaa systeemin ”väärä” reaktio (tuettomuus tai
sanktio) on sisäänrakennettu arvostelmatapahtumaan, sillä muu kanta olisi kontradiktiossa tasaveroisen kohtelun
periaatteen kanssa. Analogian perusidean yhteys viimeksi mainittuun merkitsee sitä, että analogisismia ei tule pitää
ihmekorttina. Päinvastoin, sen ongelmien piiriin kuuluu oleellisesti mm. Ba kowskin tarkoittaman
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niin, että saman auktorin arvoideaan kuuluu aktiivisesti rajoittaa perusoikeuksia

”varjoinstituutioina”, jos ehto N, joka sääntelee inhimillisen vapaan käyttäytymisen ei-

suotavuutta, täyttyy. Kyseinen tie edellyttänee aina symbolisten rajoittavien strategioiden

käyttöä, mitä kautta voi syntyä ”uusia” positiivisia instituutioita.1

Normatiivinen sääntöjärjestelmä, saati perusoikeudellinen ”järjestelmä”, ei ole ”peli”, jota
voisimme hallinnoida Searlen tarkoittamien konstitutiivisten sääntöjen ja niiden yhteydessä
esitettyjen määritelmien avulla analyyttis-konstitutiivisesti. Konstitutiivinen sääntö
määrittelee, arvostelee, sääntelee ja lyö lukkoon tarkoituksia, jotka ovat muiden sääntöjen
soveltamisessa keskeisiä.2 Sitä, että perusoikeuksien tarkoittamia oikeushyviä (asuinpaikan
valitseminen, liikkumisen vapaus, jne.) pidetään haluttavina,3 ei voitane sijoittaa
kognitivismiin niin, että haluttavaa asiaa koskevalla uskomuksella olisi totuusarvo. Puhuisin
tässä mieluummin siitä, että juuri varjoinstituution yhteydessä ”ilmenevät” kielentoimet,
missä asenteellinen suhtautuminen (esim. myöntö) yhdistyy lähtökohtaiseen vapauteen
(säännöttömyys). Varjoinstituutio on karkea perusoikeuden (perusvapauden)
tulkintaskeema, jonka tarkoituksena on liittyä justifikaatiota lähemmin käsitteleviin muihin
kielipeleihin. Erona konstitutiiviseen sääntöön on mm. se, että auktoriteetin ongelmasta
puhutaan sisäisen näkökulman eli individuaalisen kielentekniikan yhteydessä,

koneenkaltaisen arvostelmatoiminnan välttäminen (ks. Ba kowski Parable  and  Analogy  s.  156;  ks.
kertomuksellisesta elementistä eräänä lupaavana polunpätkänä tavoitetta kohden, DeSanctis Narrative Reasoning
and Analogy s. 154–158).

1 Lain syntymekanismilla on epäilemättä yhteys tällaiseen strategiaan. Lain käsitteen – voisi sanoa –
operationaalinen ala on nykyisin kenties uudentyyppisen haasteen edessä, sillä hyvinvointivaltiossa (tai
jälkihyvinvointivaltiossa) kaikkien ihmisten osallistuminen normaalilla tavalla perushyvien toteutukseen ei ole
itsestään selvää. Mitä suurempi osa väestöstä elää ”negatiivisen” instituution piirissä (esim. äänestämättömyys),
sitä painavampi syy lainsäätäjällä on miettiä strategioita, joiden avulla ehkäistä ei-toivottua (negatiivista)
institutionalisoitumista – ja kenties jopa sääntelyllisin keinoin supistaa sen sallittua alaa. Kuten oikeuksien
väärinkäytön kielto osoittaa, lainsäätäjä ei aina suhtaudu negatiiviseen instituutioon kielteisesti (väärinkäyttö/
väärinkäyttämättömyys). Oikeuksien väärinkäytön kielto ei ole kuitenkaan tullut nimenomaisesti mainituksi
perustuslaissa. Tyypillisesti tulkintatoimintaan liittyvien normien mainitsemattomuus lienee tässä taustalla (ks.
esim. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 62), minkä ohella on ajateltava, että kiellon oleellisuus ei kärsi siitä,
että sitä ei ole perustuslakiin eksplisiittisesti kirjattu. Perustuslaki oikeuslähteenä ja perusoikeudet
argumentaatiorakenteeseen sijoitettuina kielenideoina tulee erottaa toisistaan: tulkintatoiminnassa eksplisiittisesti
mainitut perusoikeudet esiintyvät ensisijaisesti viimeksi mainitussa mielessä. Tässä yhteydessä esimerkiksi
rehellisyys ja vilpittömyys (jne.) esiintyvät jo arationaalisina ennakkoehtoina sellaiselle tulkintatoiminnalle, joka
on rationaalista.

2 Ks. Searle How to Derive ´Ought´ from ´Is´ s. 43–58 (ks. myös, Searle Speech Acts s. 33, 51).

3 ”It is a constitutive element of an end that a certain content is considered desirable (intended).” (ks. Weinberger
Law, Institution and Legal Politics s. 52). Weinbergerin kognitivismi ei ole jäljempänä pääluvussa “Lopuksi”
taustoitettua naturalistista kognitivismia. Hänelle kognitio on ”normatiivisen sisällön ymmärtämistä” (ks. mts. s.
24) ja käsittää sisäänsä implikaation nonkognitivismiin (ks. mts. mm. s. 7, 29, 44–45, 81).
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varjoinstituutio on normatiivinen elementti, vaikka ei olekaan sääntö – eikä instituution
varjolla ole pelit konstituoiville säännöille keskeistä stabiilia ominaisuutta.

3.3 Eräitä oikeusjärjestelmää koskevia huomioita

Heti kärkeen on syytä korostaa sitä, että aiheen yhteydessä oikeustiede ei tavoittele

”kielipoliisin” roolia tieteenalalla.1 Tieteenalan tehtävänä ei ole kertoa tavanomaisen

oikeudellisen kielen käyttäjille, mikä on oikeaa kielenkäyttöä erotukseksi ”väärästä” tai mikä

on terminologialtaan ”asiallista” ja tieteen hyväksymää kieltä erotukseksi sellaisesta, joka ei

vastaavaa siunausta osakseen saa. Luonnollinen kieli elää ja kehittyy hyvin suurelta osin

tieteestä riippumatta – ja jos on sellainen perspektiivi kieleen, jota voidaan nimittää

kielitieteeksi (kielifilosofia sen aspektiksi ymmärtäen), tieteen kohteena on ”kieli” nimenomaan

näin käsitettynä asiana.2 Kieli näyttää silti nyt puheena olevassa suhteessa nauttivan myös

”autonomisesti” metodologisen ilmiön olettamaa siten,3 että kaikki todellinen toiminta ei

1 Osuvan termin suomalaiseen keskusteluun on tuonut ainakin, Lindroos-Hovinheimo Oikeuden mitta s. 20.

2 Asiaa voidaan perustella tieteelle keskeisellä tutkimuskohteen eristämisperiaatteella, joka on ehto tiedon
tavoittamismahdollisuudelle, ks. esim. Doty Complementarity and Its Analogies s. 1090 (ks. filosofiasta tieteen
aspektina, Quine Philosophical Progress in Language Theory s. 3; Suomessa ainakin Niiniluoto Mitä vikaa on
relativismissa? s. 260 näyttää ajattelevan Quinen tavoin).

3 Kun kieltä ilmiönä yritetään luonnehtia kielen avulla, olemme tietenkin jo metafysiikan upottavassa hetteikössä:
kieltä koskeva kielen käsitteistö ei voi itsessään olla muunlaista kuin horjahtelevaa, jatkuvasti jossakin määrin
pettävien askelpaikkojen varaan luottamusta osoittavaa ja koeluontoisesti kieltä käsittelevää kielen
soveltamistoimintaa. Kieli ”periytyvänä kokonaisuutena” ja subjektiivisesti huomionsuuntauksellinen ”valinta”
ovat kaikkien kielen konstituutiota tavoittelevien tutkimuspyrkimysten tiellä – ovat yrityksemme sitten millaisia
hyvänsä. Tästä syystä itse tarkastelua ilmentävät – maton alle kurkistamisen jälkeen – paremminkin intuitiivisen,
assosiatiivisen ja kokeellisen järkeilyn määreet kuin ne määreet (rationaalinen, tietoinen, sääntöperustainen), mitä
yleensä pidämme ihanteinamme (ajatuksista, Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode
of Legal Reasoning s. 82 av 13; ks. Margolis Deconstruction s. 140; ks. kielestä perittynä asiana jo, Dodds The
Greeks and the Irrational s. 179, 181). Autonomisesti metodologinen ilmiö on ensisijaisesti mysteeri – ja tällaisena
myös kuuluu valinnan, subjektivismin, ”principle of defeasibility” aatteen, jne. sisältävään ajatteluun. Autonomian
itse tuottama kriteeri kielenkäytön asianmukaisuudelle kuuluu aina objektiivisesta tarkastelukulmasta siihen, missä
vedämme itse itsemme ylös ”kulttuuriperimämme suosta” (ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal
Scholarship s. 1844; ks. ilmaisusta, Hintikka Spenglerin itsepetos s. 187; ks. puhtaasti autonomisen ilmiön
mahdottomuudesta, Nagel Moral Luck s. 184). Viimeksi mainittu on – runollisesta ilmaisusta huolimatta – ensin
mainitun käsityksen tautologinen tulkinta. On kontradiktorista olettaa jäännöksettä objektiivisen näkökulman
mahdollisuus kielelle itselleen. Sen esittääksemme meidän pitäisi voida esittää myös ”ihmisen tiede”, – ks. esim.
Berlin The Purpose of Philosophy s. 1–11, erit. s. 5–7 – joka kuuluu ”kielen tieteen” ongelman sisäpuolelle (tai
päinvastoin).
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konstituoi merkitystä (jos konstituoisi,1 kieltä ei voitaisi lainkaan käyttää väärin).

Tulkintatieteen huomiot kohdistuvat ennen muuta arkiymmärryksestä eroavan

(tulkinta)tieteellisen ymmärryksen sfääriin, ja etenkin sen piirissä ilmaisuin edustetun ajattelun

pätevyyteen. Jos pätevyys ymmärretään käsitteellisen potentiaalin piirin asiaksi, 2

menestyessään tieteelliset ja kriittiset huomiot vaikuttavat epäsuorasti sanalliseen ja

aktuaaliseen kielenkäyttöön tieteessä – tai saavat ainakin osaksi sanan käyttöä koskevia ja sen

merkitykseen vaikuttavia oikaisu- ja täsmennystoimia, jos ensin mainittu pysyy

muuttumattomana.

Nämä huomautukset muistaen instituutioista ja monista sanan attributiivisista käyttötavoista

voidaan esteittä puhua luonnollisessa kielessä.3 Tulkintatieteen kielenkäytön4 ja etenkin

1 Ks. Pietarinen – Snellman Kuinka pragmatisismi todistetaan s. 121.

2 Ks. käsitteellisen potentiaalin erottamisesta sanoista lauseissa, Hartnack Language and Philosophy s. 18 (ks.
esim. Hart Definition and Theory in Jurisprudence s. 49 av 15, joka on selkeästi omaksunut jaottelun). – On syytä
korostaa sitä, että ”käsitteellinen potentiaali” ei ole säännön synonyymi, vaan tapa päästä käsiksi lingvistiseen
normativiteettiin (tarkastelen käsitteellisyyttä lähemmin pääjaksossa ”Lopuksi”). Analogia liittyy semioottisen
rakenteen ongelmana ennen muuta sellaiseen lingvistiseen normativiteettiin, jota harkintakielenkuva esittää (ks.
pääjakso ”Lopuksi”). Institutionaalisen teorian en ole havainnut kertovan sitä, mitä se tarkoittaa ”säännön”
käsitteellä. Tarkoitan yllä ”pätevyydellä” (”plausibility”) intuitiivisen ajattelun (”initial thinking”) ja objektiivisesti
ihanteellisen ajattelun (”acceptability”) väliin sijoittuvaa idiomia Kordigin ajattelun mukaisesti (ks. asiasta, Murray
The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 839, 840:”Plausibility implies that a theory is prima facie worthy of
further consideration…”). Intuitioon vetoaminen on hyödytöntä, ihanteellinen objektivismi tavoittamatonta (ellei
tulkintatieteessä jo tutkimustehtävällisesti kontradiktorista).

3 Esimerkiksi ”institutional setting for analogical reasoning” (ilmaisu, Ba kowski Analogical Reasoning and Legal
Institutions s. 201) on täysin mielekäs ja hyödyllinen lyhennelmä viittaukseksi konventionaalisiin oikeuslähteisiin,
joilla on vallitsevan ajattelun mukaan normin-antava voima sekä sellaisiin tieteen kehittämiin
ajattelutapavälineisiin, jotka laintulkinta kielentoimintana välttämättä tai muutoin argumenttien voimasta
edellyttää.

4 Arkikielen ja tieteellisen kielen välillä on monia yhteyksiä, mutta näistä riippumatta myös korkea-asteisesti
pysyvä ero kontekstinvaihdoksena. Tieteen ”konteksti” on abstraktis-skemaattinen asia erotukseksi visuaalisesta ja
usein muistinvaraisesti toimivasta – ja synteettisen kuvittamisen turvin vaikuttavasta – arkikontekstista. Joskus
sana ”konteksti” korostaa liikaa asian konstruktiivista puolta: tämä on silti täysin erottamaton asia konstruktion
sommittelu- ja käyttöperiaatteista sekä niihin kohdistuvasta metodologisesta kritiikistä. Tieteessä puhe kontekstista
voidaan usein yhdistää suoraan viimeksi mainittuihin – ja näin sitä suuremmalla syyllä, mitä lähempänä olemme
sellaisia mentaaliverbejä, joiden erillistarkastelua emme juurikaan voi – lingvistisen kompetenssimme ehtyessä –
kielenkehyksellisesti edistää. Vaikka emme voi esittää konstruoitua ”skeemaa” siitä, miten arvioimme, tulimme
uskoneeksi, tarkastelimme, jne. arvostelman (ks. esim. Ryle The Concept of Mind s. 28; ks. Taylor The
´Justification´ of Memories and the Analogy of Vision s. 202 av 21), voimme usein tarkastella – suoran
metodologisen valmeuden turvin – paradigmaattista esimerkkiä ilmaisukielessä tai teorian esitystä hankalan
kielenilmiön lähipiiristä. Kohdistamme tällöin huomiomme siihen, miten hyvin esimerkki tai teoria kestää niitä
käsittelytapaperiaatteita, joita esimerkin tai teorian esittäjä on kestettäväkseen asettanut. Tieteen kontekstin piirissä
suorituksen epäonnistuminen on abstrakti, ”epävulgäärinen” ja totuutta palveleva tapahtuma (tarkoitan
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teoreettisen ajattelun osalta voidaan sen sijaan esittää myös eräitä analogian puolesta puhuvia

havaintoja. Kun vaatimuksena on tässä nimenomaan pragmaattis-intellektuaalinen vaikuttavuus

ja sen ennakkoehdoksi yleensä asettuva oleellisuus, mitään tyhjentävää hienosyisyyttä ei voida

tavoitella. Esillä ovat vain keskeisimmiksi kokemani asiat (huomiot 1–9), mihin arvostelmaan

vaikuttaa jo suuresti käytetty käsitteellinen narratiivi.

Ensinnä (1) Deweyn ajattelusta opittavissa olevalla tavalla tieteessä on keskeistä kiinnittää

huomiota siihen, mihin seuraaviin vaiheisiin esitetty teoreettinen käsitys tieteenalaa ohjaa.1

Analogian ilmeisenä etuna on pidettävä sitä, että useat teoreetikot pitävät sen jatkamissuuntana

ajattelutavan – niin sanottua – ”funktiota” eli justifikaatiota,2 millä tarkoitan nyt kyseistä asiaa

lingvistisenä ilmiönä (en kausaalisena vakuuttumismielteenä, tms.). Mikään muu tieteenala ei

tarkastele justifikaation ongelmaa, jonka tarkastelemattomuus oikeustieteessä saattaa toisinaan

saada osakseen ikäviä sivujuonteita siinä, missä ohjaudumme analyysi-, selitys- kriteeri-,

konstituutio- ja objektikelpoisten kielenasioiden pariin.3 Luomme tällöin ikään kuin

kielentendenssin, joka perää (päättymättömästi) ontologisia ja episteemisiä presuppositioita

kielenesitykselle (on se millainen hyvänsä), vaikka ennakko-olettamien sanotun laadun

tarkastelu ei kuulu tulkintatieteen tiedonintressin alaan.4 Oikeustiede ei voi löytää itseään

”epävulgääriydellä” humelaista kanssakeskustelijoiden kunnioittamista, ks. Mossner The Enigma of Hume s. 346,
missä sanotun mukaan Hume piti ”vulgäärinä virheenä” hölynpölyn pistämistä tieteellisen antagonistin suuhun).
Arkikontekstin sfäärissä epäonnistumisemme ovat konkreettisia, (eriasteisesti) dramaattisia ja elettyyn elämään
kuuluvia.

1 Ks. Deweyn lausumasta, Levi Truth, Fallibility and the Growth of Knowledge s. 153.

2 Ks. esim. Jackson Analogy in Legal Science s. 153.

3 Esimerkiksi ymmärryksellä (ks. Grayling Wittgenstein s. 75) sen paremmin kuin merkitykselläkään (ks. esim.
Austin The Meaning of a Word s. 30) ei voi olla ”konstituutiota”, mikä on luultavasti perheyhtäläinen piirre
justifikaation käsitteelle. Perheyhtäläistävinä elementteinä toimivat vertikaalisuus ja identiteetin ongelman
kuuluminen käsiteltävän ongelman sisäpuolelle: Ba kowski on osuvasti kuvannut tätä niin, – ks. Ba kowski
Parable and Analogy s. 141; ks. myös, Dworkin In Praise of Theory s. 371, 375 – että yllä mainitun kelpoisuuden
puuttumista vastaa tieteellisen ymmärryksen näkökulmasta mysteerisen elementin ”kohtaaminen” tai haastaminen
(”confrontation”). Kielen välittävän käsitteistön ”epäkonstitutiivinen” uudelleenasemoituminen jäännöshuomiosta
tulkintatieteen pääongelmaksi ei edellytä ainoastaan loogis-empiiristisestä perinteestä ja sen sosiologisesta
jatkeesta irtaantumista (ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta s. 21–22, miten konstitutiiviset säännöt ovat
tarpeen juuri yhteiskunnallisten säännönmukaisuuksien tuntemiseksi). Edellytämme myös koko joukon
kielifilosofisia ja kielitieteellisiä periaatteita, joiden varassa konstruoida laaja-alaisesti ymmärretty
”oikeuspsykologian” perspektiivi tulkintatoimintaan.

4 Syy mainitulle kielentendenssille on ilmeinen (muistelen modifikaatiossani erästä prof. Juha Karhun lausumaa
hänen toimiessaan vastaväittäjänä): olemme huolissamme oikeustieteen tieteellisyydestä (ks. Austin Are There A
Priori Concepts? s. 5 av 1:”…[I]f we are to argue that ´science´ is not about sensa, very little can be recognized as
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antropologian suunnasta. Esimerkiksi oikeusnormien ”konstitutiivisten” perusteiden etsintä on

kielentyötä, joka tapahtuu systemaattisesti väärällä puolella johdantojaksossa tarkoitettua

epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa.  Vaikka myös analogia on ongelmissa saada

edistetyksi irti omasta potentiaalistaan erottautumisen dogmista ja vaikka analogia on näin

deduktiota täydentävän vaikutuksen ohella sääntöhakuista,1 ovat apologeettiset ongelmat monin

verroin suurempia institutionalismissa. Instituutio oleellisesti olettaa oman pätevyytensä.2 Se,

että meillä ei voi olla ”sitovuuden” instituutiota on analoginen ongelma sille, että meillä ei voi

olla (analogian puolella) teoreettista esitystä ”samankaltaisuudesta” tai ”relevanssista”.3 Ensin

mainittu on kenties keskeisin yksittäinen syy sille, miksi institutionaalinen genre suuntaa

omassa tiedonintressissään kohti oikeuspositivismia, entiteeteistä puhumisen ja niiden

muodostamisen tapaa sekä jonkinlaista konstitutiivisen säännön turvin suoritettua

”merkitystoimenpidettä”, joka merkitysehtona pyrkii täyttämään Deweyn tarkoittaman

edellytyksen entiteeteistä (maailman kuuluvista faktoista) puhumiseksi.4 On sangen

mielenkiintoista, että tässä on itsessään analogia taustalla, kun objektiivisten tieteiden piiristä

esiintyvät lainattuina ajatukset ontologiasta tieteen ehtona, faktoista mielenkiinnon kohteena ja

merkityksenannosta totuudesta puhumisen edellytyksenä. Analogia on nyt myös ”vaarallinen”

´science´.”; ks. tieteellisestä teoriasta, Katz Semantics and Conceptual Change s. 328), milloin emme voi samaan
aikaan olla (kontradiktioon ajautumatta) huolissamme tieteenalan kielenesitysten oikeudellisuudesta.

1 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 156.

2 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 240, joka epäilee instituution kritiikin mahdollisuutta, mikä on epäily, joka
liittyy järjestelmässä ennen muuta dworkinlaisen laajan institutionaalisen aineiston käyttöön.

3 Ks. esim. Bronowski The Origin of Knowledge and Imagination s. 58, miten relevanssin teoria edellyttäisi
(mahdottoman) kaikkien tapausten kytkennän kaikkiin toisiin tapauksiin (ks. myös, Katz Semantics and
Conceptual Change s. 330 av 11). Broekman pitää intellektuaalisesti korkeatasoisessa käsittelyssään erottelua
relevantti/ei-relevantti keskeisenä, mutta valmistettujen arvostelmien osalta ajan kuluessa (koko ajan)
mahdollisesti väistyvänä (ks. Broekman Analogy in the Law s. 223, 226–227). Tulkintakielenkuvan käytössä
vallitsee (jatkuvasti) se outous, miten kielenkäytössä ei edisty esille oikeastaan lainkaan staattisia kielenasioita –
mitä-kielen asioita, analogisina asioille, joita pidämme objekteina – mutta synteettinen kielenidentiteettimme
haluaa (jatkuvasti) juuri tällaisia asioita esille saavuttaakseen ei-formaalin ja helpon levähdyspaikan
tulkintatoiminnan kahvitauko mielessään (ks. esim. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive
Arguments s. 174, 176–178, joka pyrkii tulkitsemaan normatiivisista lauseista ”lingvistisiä objekteja”; staattisuus
edellyttää ”tilan”, mikä edellyttää identiteetin siirtymän naturalistiseen subjektivismiin, milloin nimenomaan
emme ole – kategorisesti pelkistävässä ajattelussa – tulkintatoiminnan eli ei-kognitiivisen subjektivismin piirissä,
ks. terminologiasta, Wittgenstein Zettel – filosofisia katkelmia k. 208). Esim. H.L.A. Hart on sijoittanut (viisaasti)
relevanssin indeterminaation alaan asettaessaan sen edellytykseksi analogialle, ks. Hart The Concept  of  Law s.
155. Ks. ajatuksia mitä- ja miten-kielestä myös tutkielman Johdanto.

4 Ks. Dewey Meaning and Existence s. 347, 351.
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idea,1 sillä asetelma edellyttää sen, että oikaisemme – analogiassa jotkin analogiapiirteet aina

väistyvät, kun katselemme ”tulkintatieteen kohdetta objektiivisen tieteen termein”2 –

tulkintatieteen tietämättömyyden laadun objektiivisin toimin poistamiskelvottomaksi. 3

Institutionalismi ei esitä kyseistä oikaisutoimea, vaan ennakko-olettaa sen mahdollisuuden.

Vaikka institutionalismissa ontologiaan suuntautumista ei (luultavasti milloinkaan) voida

osoittaa virheelliseksi siirroksi, voidaan huomauttaa, että emme tyypillisesti tilitä tosiasioita

vastauksiksi normatiivisiin kysymyksiin. Paremminkin normatiivisten kysymysten yhteydessä

1 Ks. jo Humen varoitusta, Mossner The Enigma of Hume s. 343.

2 Kun institutionaalinen teoria käyttää analogiaa hyväksi, se on samalla sekaantunut metaforan ongelmaan, missä
kuulijaa pyydetään näkemään ”one thing in terms of another” (ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s.
158). Analogian ja metaforan keskinäinen ero on epäselvä kysymys. Molemmissa olemme alisteisia synteettisen
kielen vaikutukselle ilman kompetenssia saavuttaa tarkastelukulma tästä vapaana. Aristoteleen alkuperäistä
analogian muotoa (a:b = c:d) onkin toisinaan luonnehdittu metaforan valmistusohjeelle lähisukuiseksi käsitykseksi.

3 Tässä näyttää esiintyvän kahta tapaa sanoa sama periaate eri sanoin, sillä esiintyy vaihtelua, mikä sanomisen
tarkastelukulma on omaksuttu. Kamm puhuu ”the principle of imperfect competence” käsityksestä sen takeena,
että olettama jäännöksettömän objektivismin saavuttamismahdollisuudesta on sisäisesti kontradiktorinen (ks.
Kamm Theory and Analogy in Law s. 406, 421, 425). Objektivistit liukuvat ”kompetenssista” performanssin
suuntaan asteellisesti siitä riippuen (ks. esim. Gizbert-Studnicki Is an Empirical Theory of the Language of Law
Possible? s. 99–114), miten puhdasoppista objektivismia he kulloinkin pitävät tieteenalalla tavoitteenaan. Kyseessä
ei ole mikään eksplisiittisen ”tunnustautumisen” varainen asia, vaan voimme havaita liukumisen ei-kategoriallisten
ja loogisesti kontrolloimattomien mentaaliverbien sisältymisestä analyysiin (ks. esim. termeistä choose, wish,
want, will, try ja set oneself, van Inwagen Incompatibility of Free Will s. 57). Toisaalta kirjallisuudessa puhutaan
myös ”principle of defeacibility” käsityksestä tai vielä yleisemmin indeterminaation periaatteesta sen takeena, että
meillä ei voi olla jäännöksetöntä kielensiirtoa, jolla poistaisimme inhimillisen valinnan tai päätöksen (tms.)
ratkaisuaineiston ja operaation tuottaman tuloksen väliltä. Ratkaisun on voitava myös jäädä tulematta eli väistyä.
Käsitys vastakohtaistuu tietokoneeseen, jolle sääntö on käsitteenä ”self-applying”, itsessään soveltuva, kun ehdot
soveltamiselle ovat käsillä (ks. mm. Ba kowski Parable and Analogy s. 141–142, 145, 156; ks. indeterministä
lausumaa, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 68; periaatteesta puhutaan myös “principle of inertia” termillä,
ks. Soriano Precedents s. 34, 38–40). Nähdäkseni nyt silmällä pidon alaista (näennäistä) kaksinaisuutta voidaan
selittää siten, että esillä ovat samasta periaatteesta joko ”able to be desired” tai ”ought to be desired” kielenilmaisut
(ks. erottelusta esim. Clark Mill´s Notorious Analogy s. 653; ks. Pöyhönen Critical Legal Studies Movement s.
104; ks. myös, Austin How To Do Things With Words s. 51–52, missä ”ought to” käsityksen parellellismi ”promise
to” edellyttää kykeneväisyyden siihen, mitä on luvattu). Voisimme – puhtaan kielellisesti – sanoa, että ”ought to”
edellyttää kykeneväisyyden, vaikka emme voikaan edellytystä täyttää miltei kelvottoman vajavaiset
täyttämistoimet pois lukien (ongelma käsittää nyt myös ei-ulkoisen kykeneväisyyden praktis-loogisen kyvyn
ohella). ”Able to” pragmaattisesti implikoi pitämis-aktiviteetin silmällä pitämän mahdollisuuden, mutta ei
tietenkään määrää sen aktualisaatiota. Nyt ”able to be” viittaa lingvistiseen kyvykkyyteen eli – tavoitteellisesti
ilmaisten – erilaisiin sääntöpohjaisiin kielentaitoihin (shakkipeli on tässä tavattoman usein filosofiassa käytetty
metafora). Jälkimmäinen ”ought to be” viittaa subjektin autonomiseen situationaaliseen aktiviteettiin, Ladeurilla
jopa tämänlajiseen ”rationaalisuuteen” (ks. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 23), mitä
emme voi korvata millään kielensiirrolla.
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esiintyy tarve heteronomiselle eri lajityypin tosiasioita1 hyödyntävälle argumentaatiolle, mikä

justifikaatiossa suhtautuu tapauksen tosiasioiden totuuteen ennakko-oletettuna asiana. Ero

analogian ja institutionalismin välillä vaikuttaa selvältä, jos kuljemme kielenkäyttöön ”päin”. 2

Justifikaation näkökulmasta institutionaalisen tosiseikan sääntö on lingvistisesti tunnettu

käsitys ja ongelmana on sen oikeuttaminen. Tosiseikkojen ”identifikaatiota” ei käsitetä

tulkintatieteen ongelmaksi, vaan tämän tielinjan parantamisyritykset johtavat justifioivassa

kielenkäytössä ennemmin tai myöhemmin pseudoidentifikaatioon3 (taustalla lienee geneettisen

virhepäätelmän4 kääänteisilmiö, – ”ekspressiivinen” virhepäätelmä – missä de facto annamme

välittäville käsitteille selittäviä tehtäviä). Ainakin Toulminin, Ba kowskin ja Rubinin ajattelussa

merkityssisällön ”kokoamisen” ymmärtäminen ongelmaksi erotetaan ratkaisun oikeuttamisen

ongelmasta;5 toisaalta on selvää, että ymmärtäminen (merkitys) ja oikeuttaminen osin risteävät

ja edellyttävät toinen toisensa.6 Ja jos ongelmien joukosta torjutaan myös kohteen määrittely

1 Ks. esim. Wilson Fact and Law s. 11–21. Havaintotosiseikka täydentyy heteronomisessa tosiseikan käsitteessä
ainakin hypoteettisella, muistetulla, mielikuvitetulla, todennäköisyyteen kiinnittyvällä ja kenties myös
institutionaalisella tosiseikalla.

2 Platonin ajattelusta on muistettava, että lineaarisen ajattelun ylläpitäminen aksiologiassa käsittää jo
sisäänrakennetun virheellisyyden (ks. Fogelin Three Platonic Analogies s. 376, 378). Tämä ”näkyy” yllä jo sen
probleeman yhteydessä, mitä tarkoitetut ”heteronomiset” tosiseikat ovat lähemmältä statukseltaan. Ovatko nämä
tosiseikkoja, jotka eivät millään tavalla liity potentiaalisiin sääntöihin? Vai annammeko niille sääntömerkityksen
argumentaation yhteydessä muodostuvan käyttötapamerkityksen myötä? Nämä kysymykset nähdäkseni
tiedustelevat jo sitä ”minimiaktiviteettia”, joka kuuluu Carrin metafysiikassa kategorioista puhumiseen (ks. Carr
Metaphysics s. 22) ja joka tavalla tai toisella liittyy sääntöihin. Liityntämahdollisuus merkitsee implisiittistä
instituutiota. Ba kowski on terävästi huomauttanut siitä, että faktojen esille nostaminen on kielentoimi, josta seuraa
paremminkin huomionsuuntauksia faktatyyppien implikoimiin naapuriperiaatteisiin (ks. Ba kowski Parable and
Analogy s. 155) ja näin mitä ilmeisimmin niiden käyttötapauksiin. Carrin kategorioiden minimiaktiviteetti kätkee
sisäänsä rooliajattelun samoin kuin mikä tahansa luurankomainen esitys kielenrooleista edellyttää muuttujiensa
myötä mitä-kieltä – ja edelleen sen faktisuuden edellyttämän kategoriallisuuden. Kyseinen dualistinen ajatus on
selkeästi ilmaistu esimerkiksi Paul Gricen filosofiassa (ks. Grice The Conception of Value s. 112) ja sitä täytyy
pitää pätevänä ainakin antifoundationalismissa.

3 Ks. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 222.

4 Ks. esim. Tenkku Tosiasia- ja arvoarvostelma Humen filosofiassa s. 263 av 1 (ks. myös soveltamisesta esim.
Douzinas – Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 39).

5 Ks. Toulmin Reason in Ethics s. 224 (ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 139, 144; ks. Rubin The Practice and
Discourse of Legal Scholarship s. 1849).

6 Jos näin ei olisi, meidän täytyisi väittää, että merkityksen teoriasidonnaisuudella (ks. esim. Katz Semantics and
Conceptual Change s. 327–331) ei ole mitään relevanssia justifikaatiossa. Myös Dworkinin tulkintateoria lähtee
siitä, että ”identifikaation” ongelma muodostaa tulkinnan ensivaiheen (ks. Dworkinin kolmivaiheisesta –
identifikaatio, yleinen justifikaatioteoria ja jälkiarvioinnin vaihe – tulkintateoriasta,  Dworkin A Matter of Principle
s. 119–177 (ks. Dworkin Law´s Empire s. 45–86; ks. myös esim. Burton Ronald Dworkin and Legal Positivism s.
113). Sama asia oikeastaan sisältyy kaikkiin pyrkimyksiin esittää naturalistisesti tyydyttävä semantiikka
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ominaisuuksien avulla, individien (instanssien) järjestäminen joukoiksi, ”oikeustodellisuuden”

ymmärtäminen kategorioiden representaationa ja referenssiin nojaava vertailuvahvistus

ratkaisun oikeellisuudelle, herää kysymys, miksi puhua entiteetistä institutionaalinen tosiseikka.

Entiteetinmuodostuksen mieli on kytköksissä siihen, että seuraavat käsittelyvaiheet olisivat

juuri torjutun kovan ajattelutapavälineistön piirissä. Kenties ainoaksi selitykseksi jää

derivatiivisen ajattelun mukaisen ankarassa mielessä teoreettisen systeemin tavoittelu. Tällöin

premisseihin on aina oletettava sääntö, jotta ”johdetut” käsitykset voivat olla sääntöluontoisia.

Koska tämä ei sano mitään ”lain yhteyksien näkemisestä premisseissä”,1 toinen vaihtoehto voisi

olla siinä, että uudelleenkohdennamme institutionalismin itsensä mielenkiintoa justifikaation

suuntaan sen sijaan, että olettaisimme tämän asian. Jotta tarkastelu ei kierrä päättymästi takaisin

instituution käsitteeseen, säännön käsitteen lähiympäristöön tulisi kehittää Marshallin vihjaama

”epämekaanista” suhdetta2 palveleva käsitys ja asettaa sen esittämisen ongelma (vähemmän

kontrollia kuin säännössä, mutta enemmän kuin periaatteessa) tulkintatieteen tai ainakin nyt

käsillä olevan alagenren keskiöön. Nähdäkseni kyseinen työtehtävä kuuluu juuri alkeiskielen

teorian eli harkintakielenkuvan kehittämiselle, sillä tällaisen käsityksen oma relatiivinen

terminologia ei tule tulkituksi sen paremmin säännöiksi kuin periaatteiksikaan. Grossmannin

ajattelua lainaten3 institutionalismi toisintaa omissa lauseissaan ehkä sittenkin liikaa ”että on” -

tyyppisiä käsityksiä eli instituution sovellutuksia. Tämän sijaan genren tulisi ensi vaiheessa

pohtia, miten selittää instituutio (miten instituutio on seurauksena selityksenalainen,4 missä

ongelmassa on kontradiktorista olettaa,5 että voisimme pitää silmällä instituutioon kuuluvaa

sääntöä) ja/tai miten oikeuttaa se (miten instituutio sijoittuu suhteessa perustavaa laatua olevaan

oikeuttavaan kielentoimintaan, milloin kontradiktio moukaroi jokaista olettamaa, jonka mukaan

oikeuksille, mikä on ennakko-oletettuna kaikissa nonkognitiivisesti oikeutta käsittelevissä teoriakehitelmissä (ks.
Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1169).

1 Ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 265 (ks. Koszowski Legal Analogy as an
Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 77).

2 Ks. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 82.

3 Ks. kritiikkityypistä, Grossmann The Structure of Mind s. 19.

4 Searlen filosofian arviointi tämän kysymyksen osalta on jätettävä myöhemmän kirjoituksen asiaksi: hän on tehnyt
merkittävää työtä juuri instituution sijoittamiseksi statuskäsitteellisen metafysiikan eli Carrin tarkoittaman
kategorioita kehittelevän metafysiikan piiriin (status-funktiot, status-indikaattorit).

5 ”[W]e will never be guaranteed ´in truth´ if our judgement is just.” (ks. Lenoble The Function of Analogy in Law
s. 133).
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institutionaalisen tosiseikan faktaelementin empiirinen olemassaolo huutaisi apuun

tulkintatieteen välittävää ja teknis-justifioivaa käsitteistöä).1

Toiseksi (2) on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millaisiin semioottisiin analogiarakenteisiin

analogian käyttötapaukset tukeutuvat, kun analogia-arvostelmia tehdään. Analogiakäsitysten

soveltamisessa esiintyy nähdäkseni soveltamistason moninaisuutta, minkä jäännöksetön

väittäminen instituutiokelpoiseksi edellyttäisi ihmisen ”instituutiona”.2 Kyseessä on

kielenkäyttötapa, joka hämärtää faktan ja säännön eroavuuden. Hieman toisin sanoin asia on

esillä jo Tuorin esittämässä kritiikissä ymmärrystapaa kohtaan, missä ”laki” sijoitetaan

institutionaalisten tosiasioiden piiriin.3 Lain lause tai Ba kowskin vihjaama kielellinen

tapausseloste eli analogian ”base line case”4 olisivat nyt käsillä olevassa ajatuksessa

instituutiosidoksen ”faktan” puolella. Kuten tunnettua, kieli ei ole modifioitavissa

luonnontieteen kohteeksi sen paremmin faktana kuin ”referenssinä”, ja jos käytämme kieltä näin

1 Bayda uskoo, että ”intiimi yhteys” voidaan saavuttaa siten, että kysymme toisen tiedonintressin piirissä toisen
kysymyksiä (hän tosin rajoittuu pitämään silmällä mitä- ja miten-kysymyksiä ”käytännöllisinä” ja miksi-
kysymystä ”teoreettisena”). Jos Bayda on oikeassa (ks. Bayda Moral Values in Judicial Decision-making s. 109),
mm. Lenoblen tarkoittama kysymys kielestä, jonka potentiaaliin sisältyy sanottu kyvykkyys toimenpiteeseen,
nousee väistämättä esiin (ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 135–136). Lenoblen probleema edeltää
ongelmana käsittelyä siten, että meillä on oltava esillä prekonseptualisointi, jonka avulla ulossulkeistamme
käsittelystä yllä mainitut kontradiktiot ja johon tukeutuen itse käsittely ”intiimiä yhteyttä” tavoitellen suoritetaan.
Teoreettinen oikeustiede ulottaa tässä lonkeronsa semiotiikan teorioiden eli merkkiteorioiden ongelmaan saakka.
Oikeusteorian ”piirissä” esiintyvien ongelmien käsittely edellyttää tätä.

2 Asian voi huomata siitä, että kohtelemme (systeemistä) tulkintavälinettämme eli mallia Rylen tarkoittamalla
tavalla deontologisena käsityksenä (ks. Ryle Categories s. 174; malli ei siis ole tällöin asia, jota voitaisiin
havainnoida kontingenttien erojen ja yhtäläisyyksien mielessä, ks. Toulmin Reason in Ethics s. 35). Nyt tarkoitettu
malli kuuluu implikaatiossa käsitteellisen potentiaalin puolelle ja inhimillinen valinta mallin soveltamiskäytön
aktualisoimiseksi ”faktisuuden” tasolle. Asetelmasta seuraa, että meillä olisi yhtä monta ”instituutiota” kuin on
henkilöitä, jotka soveltavat mallia. Instituutiota ei voida ”redusoida yksilöihin” (ks. Klami Ihmisen säännöt s. 76)
ilman ääripluralismiin ajautumista ja instituution käsitteeseen välttämättä kuuluvan sosiaalisen aspektin
hukkaamista (ks. Hiller Institutions and Institutional Groups s. 302). Deontologisismi edellyttää ”ontologismin”,
mutta kaipaamme myös ensin mainitun alaan sijoittuvaa ”sisäistä näkökulmaa” – so. vastausta kysymykseen,
millainen se on – siksi, että ulkoinen perspektiivi ei esitä mitään sellaista, mitä tarkastelija voisi olla (ks. Nagel
Moral Luck s. 185–186). Deontologismin tehtävänkuvana on juuri antaa sisäinen näkökulma. Kyseinen “ismi”
pitää paikkaa ”sisäiselle” kahdella tapaa: sekä subjektivismin myytille radikaalisti tavoittamattomana asiana että
intersubjektiviteettia edistävälle kielenrakenteelle, joka kuuluu tieteeseen, ja jota voimme myös kaivata siten kuin
kaipaamme ”instrumenttia”.

3 Ks. Tuori Kriittinen oikeuspositivismi s. 144.

4 Ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 200, 208, miten analogia on Ba kowskille
perustaltaan sosiaalinen käsite.
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hermeneutiikan yhteydessä, pelaamme uhkapeliä positiivisen tieteen tieteenteorian puolelta

lainattujen ideoiden soveltumattomuudella. Kritiikki koskee tässä kielen kohtelua välineenä

niin, että siitä eristettyjä käsityksiä kohdeltaisiin käsillä olevassa tapauksessa niin sääntönä kuin

faktana; tästä on erotettava se, että myönnämme kielelle itsessään mahdollisuuden jäsentyä

institutionaalisesti (mm. symbolien ja sääntöjen yhdistelmiksi). Tuorin kritisoima käsitys

muistuttaa jossakin määrin Carnapin teorian tapaa ”esineellistää” kielenkappale (kuten lause)

siten, että tarkastelukyvykkyyteemme oleellisesti kuuluva semanttis-kategoriallisen ja

ontologis-kategoriallisen eron teko- ja ylläpitotapa kuihtuvat.1

Ks. tässä myös tutkielman Johdanto ja siellä kehitelmä mitä-kielestä semantiikansisäisiin
”positioihin” nojaavana sana-asia-kielenä. Tällöinkin lain tai tapausselosteiden lauseet ovat
nimenomaan ”sanojen”, eivät faktojen, sfäärin tekijöitä.
Ulkoisista tosiseikoista erillisenä kysymyksenä voidaan pohtia sitä, muodostuuko instituutio
kielellisissä yhteyksissä symbolisen tekijän ja säännön sidoksen vuoksi. Edellä symboli
oletettiin yhdeksi faktaelementin kolmesta tulkinnasta. Esimerkiksi liikennemerkki ”100”
maantiellä on symboli, joka liittyy sääntöön sallitusta ylimmästä ajonopeudesta. Koska
symboli voidaan ymmärtää lyhennetyksi lauseeksi,2 voimme edelleen kysyä, voiko
lakitekstin lauseen ja säännön välille muodostua institutionaalinen tosiseikka.
Tulkintatieteeseen, joka on laajasti kiinnostunut institutionalismista, sisältyy
periaatteellisesti kysymys ”Milloin lauseesta symbolien yhdistelmänä tulee
institutionaalinen tosiseikka?”.3

Kolmanneksi (3) voidaan kiinnittää huomiota jo edellä esillä olleeseen mahdollisuuteen, miten

pragmaattinen implikaatio saattaa olla nimenomaan ontologisesti syvempi ongelma kuin

instituutio sen eräänä tulkintana. Viimeksi mainitusta puhuminen siirtää syrjään implikaation

moninaiset idiomaattiset esiintymismuodot, mikä saattaa olla jo oikeustieteen kielentendenssien

luomaa ei-suotavaa ritualisoitumista. Hyvin monet ajattelijat pitävät – ja pitävät hyvästä syystä,

tästä ei ole epäilystäkään – oikeustieteen perusongelmana juuri ”faktan ja normin” välistä

kytköstä.4 Ei ole poissuljettua, että perusongelmana onkin pragmaattinen implikaatio, jonka eräs

1 Ks. Apel Wittgenstein ja Heidegger s. 102.

2 Ks. tällaisista, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 19, 22.

3 Kysymys etenee pidemmälle kuin tässä kykenen instituution ideaa käsittelemään. Ks. tutkielman Johdanto siitä,
miten tulkintieteen on oletettava omanlajiset kielimuodot (mitä-, miten-, miksi- ja milloin-kieli) is-semantiikan
”puolella” hallitsevien vastaavien kielimuotojen sijaan.

4 Humelaisessa perinteessä ”Is” ja ”Ought” käsitysten eroon perustuvaa olettamaa pidetään epistemologisesti
oikeana. (ks. Watson The Critical Philosophy and Idealism s. 18; ks. esim. Kelsen The Pure Theory of Law and
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tulkinta – ja varmasti eräs keskeisimmistä implikaation tulkinnoista tulkintatieteessä – viimeksi

mainittu on. Toinen etenemissuunta (etenkin eettisen nonkognitivismin piirissä) saattaa olla

siinä, että pidämme sekä faktaa että normia – tosin eri syistä – liian robusteina käsitteinä

kyetäkseen edistämään hyödyllisesti seuraavia askelia tulkintatieteen tieteenteoriassa. Etenkin

harkintakielenkuvan kehittely saattaa edellyttää irtaantumista molemmista (faktat törmäävät

naturalistisen virhepäätelmän riskiin,1 normi – soveltamistilanteesta riippuen –

apologeettisyyteen tai utooppisuuteen). Tämän tarkastelukulman ongelmana on etenkin

kehiteltävän käsitteistön edellyttämän position eli metodologisen position konstruoiminen

suhteessa kognitiiviseen käsittelyyn: eettisen nonkognitivismin oman kielenposition ja sen

terminologian (edellytetty positio) olisi oltava faktoista ja säännöistä eroavaa ”luurankomaista”

terminologiaa, jotta käsittelevillä esitermeillä voisi olla funktio siinä kielessä, missä käsiteltävät

termit ovat. Nyt puheena olevassa kohdassa oikeusjärjestelmää törmäämme myös tutkielman

johdannossa puheena olleisiin metodologisiin ongelmiin sekä nonkognitivismin paradoksiin.

Jos Jørgensenin tavoin ajattelemme niin, että kieli on itsessään ”kognition ilmentymää”,2 herää

kysymys, miten kieli voi edistää esille jonkin ”nonkognitivistisen” ja heikon kielen.3 Jokainen

Analytical Jurisprudence s. 269–271; ks. myös, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 46; Klamin oikeusteorian
monia lausumia asiasta ei voida tässä tulkita asian ansaitsemassa laajuudessa: hänellä mm. faktapremissin
formulointitavasta päätellään normi, mikä vastaa eräänlaista ”hunch” -tason oikeusvihjettä muilla ajattelijoilla, ks.
esim. Klami Finalistinen oikeusteoria s. 157; ajatuksen kääntöpuoli on vihjatun normin luoma
päämääräorientoituvuus juridisena seurauksena, joka sävyttää syllogismia, johon premissit sijoitetaan).
Humelainen perinne kätkee silti kaksi asiaa taustalle kiinnittäessään huomion epistemologiaan ja ontologiaan.
Ensinnä erotettu käsitys (”ought”) on nimenomaan semantiikan käsitys siinä, missä se on liittoverbien ”pitää olla”
ja ”pitää tehdä” osatekijä. Ideologisoivassa normatiivisessa metafysiikassa ”ought” on käsite tai käsitys (ks. Kelsen
Value Judgments in the Science of Law mm. s. 210, 227). Normia lukemattomien liittoverbiaalisten käyttötapojen
abstraktina yleistyksenä ei olisi olemassa ilman kyseistä pragmaattista kielenyhteyttä ei-yleisten ja yleisten
käsitysten välillä (ks. yleisesti, Austin Are There A Priori Concepts? s.  12 av 1; ks. Saarnio Kieli ja logiikka s.
169–170). Toiseksi käsityksen erottaminen olemassaolosta tekee logiikan soveltumisen epävarmaksi tai suorastaan
mahdottomaksi, mikä merkitsee pesäeron tekemistä myös epistemologiaan ja ontologiaan. Liittoverbiä koskevat
ongelmat ovat tieto-opin ja sen edellyttämän epätavanomaisen semantiikan ongelmia suuremmassa määrin kuin
mitä tulkintatieteessä tohditaan myöntää. Tapa tulkita kielen toimintatarkoitus yhdenmuotoisesti tai muutoin
rajoittuneesti (merkitys, intentionaalisuus) on usein esistrateginen siirto, jonka turvin johdatellaan semanttisen
käänteen jälkeinen mielenkiinto takaisin ontologiaan. Kielellä on silti muitakin käyttötarkoituksia, – kuten
justifikaatio – jotka palauttavat katseen takaisin semantiikkaan ja luovat muistutuksen ontologistille.

1 Ks. varoituksesta esim. Airaksinen Moraalifilosofia s. 56.

2 Ks. Jørgensen On Concepts in Law s. 136.

3 ”…[H]ow consciousness can be an illusion, since every illusion is itself a conscious experience – an appearance
that doesn´t correspond to reality. So it cannot appear to me that I am conscious though I am not: as Descartes
famously observed, the reality of my own consciousness is the one thing I cannot be deluted about.” (ks. Nagel Is
Consciousness an Illusion? s. 33). Ongelmalla on ainakin yksi karkea etenemissuunta. Käytämme käsitettä tai
attribuuttia ”kognitiivinen” kahdella eri tavalla. Yllä eettinen nonkognitivismi käyttää sitä tavalla, missä
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illusorinen ja deontologinen kieli (so. sellaisen malli) symboloidaan itsessään esille kognitioon

kuuluvana kielenasiana emmekä voine poistaa tätä piirrettä esityksestä minkään tulkintatoimen

keinoin,1 vaikka voimme toisinaan vaikuttaa eräisiin toisiin kehitelmän yhteydessä esiintyviin

haittavaikutuksiin (kuten metaforan synnyttämään merkitysmielteeseen). Kielestä eristetyillä

nonkognitiivisilla elementeillä voi olla vain suhteellinen ero kielen kognitiivisiin elementteihin.

Neljänneksi (4) minusta vaikuttaa siltä, että institutionaalisen teorian on esitettävä jotakin muuta

kuin konstitutiivisen säännön vakiokaavan (”x counts as Y in Context C”) väittääkseen, että

kyseinen elementti vastaa esoteeristä piirrettä teoriassa.2 Instituution uusiutuminen ja

vastakohtaistuminen tapahtuu siihen, mikä on positiivisesti väitekelpoista (ks. tavasta esim. Kennick The Language
of Religion s. 56 av 2; ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 125). Nagel näyttää käyttävän käsitettä
tietoinen/tiedostamaton sanaparin yhteydessä. Kielifilosofian alueella liikuttaessa on hyvin vaikea sanoa, mitä
jälkimmäisellä tarkoitetaan. Sanan sijaisilmaisuna voitaneen pitää sitä, mikä on jatkuvaan tietoisuuteen
kuulumatonta (ks. myös, Aarnio On the Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 45; ks. myös pohdintaa
siitä, miten (käsitteellisen) ”tietoisuuden ikkuna” voi olla suhteellisesti ottaen hyvin pieni, Myrsky Tarvitsemmeko
oikeuslähdeoppia? s. 51–52).

1 Ks. arvoarvostelman kontingenttiudesta ja naturalistisesta virhepäätelmästä, Emmet Rules, Roles and Relations
s. 47. – Probleemassa käsillä olevaa vaihetta pitäisi oikeastaan luonnehtia niin, että nonkognitivismi konstruoidaan
aina etäälle eventuaalisesta ja kielentapausta tarkastelevasta identiteetistämme, sillä viimeksi mainitussa se ei voi
kohdata mitään muita kuin kieltä ”kognitivisoivia” semanttisia piikkejä (ks. ajatuksellisesti lausumaa, Niiniluoto
Antirealismin uudet vaatteet s. 283 vain jossain tavoittamattomassa ”horisontissa” konstituoituvasta
tutkimuskohteesta). Nonkognitivismiin on liityttävä periaatteellisen olemassaolon idea, jos sillä tarkoitetaan
sellaista seuraavaa lingvistis-normatiivista askelta, joka kielessä jatkaa arvodualismia kunnioittavaa
tieteenfilosofiaa (tulkiten esille etääntyvän askelen niin objektiivisesta kuin aksiologisesta arvosta). Ilman
dualismin (fakta, normi) lingvistis-tulkinnallista jatkamista institutionaalisen tosiseikan käsitettä uhkaa
kategorisointi tulkintatieteen satyyriksi (kreikk. mytologian olento, jolla on pukin sarvet ja vuohen jalat, mutta
muutoin miehen ruumis). Tulkintatiede tarvitsisi mitä-kielen, joka on etääntynyt empirismista ja miten-kielen, joka
ei ole normatiivisesti utopistinen eli ideaalinen (ks. Johdanto ja pääluku ”Lopuksi”). Tulkinnan symbolis-
kontingentit piirteet (so. ”malli paperilla”) kuuluvat erotetuiksi piirteiden edustamasta käsitteellisestä
potentiaalista, mikä on etenkin lingvistis-normatiivisen käsittelytavan tapa lähestyä nyt puheena olevaa asiaa.
Tarve lähentyvälle askelelle on esillä eri sanoin sangen monella teoreetikolla, – ks. ajatuksia esim. Hunt The
Critique of Law s. 8, 12–13; ks. Wróblewski Meaning and Truth in Judicial Decision s. 45; ks. Emmet mts. s. 139,
joka huomauttaa velvoitteesta ”sisäisen” tulkitsemiseksi interaktion piiriin – mutta en usko, että sen ottamiseen
saatetaan päästä käsiksi ilman puuttumista semanttisiin käsitteisiin ja rakenteisiin eli relatiivisin elementteihin, –
kielen juuriin – joiden varassa ”käsiksi pääsemisen” yritykset tulevat mahdollisiksi (jos ylipäätään tulevat).
Sisäisessä kielessä on oltava suhteellisesti arvioiden myös itsenäisiä kielipiirteitä, jotta se voi olla (käsitteellisesti)
olemassa. Muutoin kyseisen kielen kielenkäyttötapaukset jäsentyvät – yksi toisensa jälkeen – osaksi dialektiikkaa
(lauseellistaminen) tai sisäinen käyttö ainoastaan ”sisäänrakentuu” ilmaisukieleen tavalla, mikä palvelee enemmän
mysteerin kuin hyödyllisten kielenkäyttösovellutuksien esiin työntymistä. Nonkognitiivisen kielenohjelman
karkeimpia periaatteita alustetaan pääluvussa ”Lopuksi”.

2 Ks. Helin Kieli oikeustodellisuuden rakentajana s. 1035.
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subjektiivinen täydentävä tulkinta ei tule näin helposti ratkaistuksi,1 sillä kyseisessä säännössä

puheena oleva merkitys on kollateraalisen kielen alainen asia. Emme voi institutionalismissa

tavoittaa merkityksiä, jotka eivät ole jo julkisia, sillä tämän väittäminen merkitsisi yksityisen

säännön väittämistä osaksi institutionaalisen tosiseikan ideaa. Se, että ”x” merkitsee jotakin,

johtuu kielenkäyttötavoista (eikä esimerkiksi ”käsitteistä”), jotka ovat kommunikatiivisesti

jaettuja.2 Kieli on tässä merkityksessä ”nonpersoonallinen” sosiaalinen instituutio: subjektilla

ei ole pääsyä sen geneeristen tekijöiden tasolle.3 Ainakin toistaiseksi institutionaalinen teoria

puhuu (ja voi puhua) vain wittgensteinilaisista säännöistä, joiden piirissä edellytetään aina

mahdollisuus käyttäytymisen saattamiseksi säännön alaisuuteen ulkokäsin.4 Jos konstitutiivisen

säännön idea kätkee latentisti sisäänsä induktion ikään kuin muodollisena takeena ”uusien”

merkityssisältöjen tuottamiseksi systeemiin, Humen ongelman nojalla säännön voidaan väittää

menettäneen normativiteettinsa. Induktiiviseen premissiin on luvatonta sisällyttää normatiivista

arvostelmaa. Emme voi ratkaista tätä asiaa myöskään siten, että ”institutionalisoimme”

kontingentin tulkintavallan, sillä tosiasiallisesti tällöin olemme tekemisissä Ba kowskin

tarkoittamien ratkaisijakohtaisten partikulaarien kanssa,6 joita juuri ei ole instituution

1 Konstitutiivisen säännön esoteerisyys on keskeinen elementti normatiiviseen tieteeseen sovelletussa
institutionaalisessa teoriassa, sillä ilman tätä oikeustodellisuus determinoituisi institutionaalisesta ”law-as-fact”
tason todellisuudesta ilman vapaan tahdon esiintymismahdollisuutta (ks. Koskenniemi From Apology to Utopia s.
470–471). Kaksi huomautusta voitaneen esittää. Ensinnä institutionaalisen tosiseikan ideassa on jo
sisäänrakennettuna subjektivismin ongelma (tulkintatieteen ongelma), mikä tekee ”determinaatioon” ja faktoihin
rinnastavan puhetavan kyseenalaiseksi. Institutionaalinen tosiseikka vain siirtää kyseisen pulman konstitutiivisen
säännön yhteyteen. Toiseksi subjektivismi ei ole asia, jolla voisimme tuulettaa järjestelmää oven sepposen selälleen
avaten. Jos merkityssisällöt määräytyisivät subjektiivisesti, kieltä ei voitaisi lainkaan käyttää väärin (tällöin ei olisi
myöskään oikeaa kielenkäyttöä). Tarvitsisimme kieleninstrumentteja, jotka omassa käyttötavassaan rajoittavat
subjektiivisen elementin merkityksen kielipelilleen ominaisella tavalla. Näkymä on tyypillinen pragmatismille,
joka voi kehitellä kielenapuvälineitä, mutta ei ehkä milloinkaan ”teoriaa” oikeudesta, mikä olisi kilpasille muiden
vastaavien kanssa.

2 Ks. jo Deweyn ajatusta sanojen ”common”, “community” ja ”communication” pintaa syvemmästä mielestä, Leyh
Dworkin´s Hermeneutics s. 856 av 18.

3 Ks. esim. Hiller Institutions and Institutional Groups s. 298 av 2.

4 Kun säännön seuraamiseen ulkoisen liikkeen lisäksi kuuluu ”intentionmuodostusta” (ks. Shapiro The Difference
That Rules Make s. 52), tämä pitänee käsittää välittömästi siihen kielelliseen ainekseen rajoittuneeksi, mikä on
tarpeen toiminnan toteuttamiseksi. Yksityiset mielenliikkeet (harkinta, epäily, jne.) eivät muutoin kuulu säännön
käsitteen alaan.

6 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 148, missä hän luonnehtii ongelmakohtaa osuvasti “partikulaariseksi
nihilismiksi”. Konstitutiivisessa säännössä jää melko epäselväksi, onko egosentrinen piirre mukana
institutionalismissa vai ei, ja jos on, onko subjektin ”demystifiointikieltoa” (ks. Fitzpatrick The Impossibility of
Popular Justice s. 205, 207) noudatettu vai ei. Oikeuspositivismin näkökulmasta on myös aina syytä pitää mielessä,
että kreatiivisuus on juridiikassa, toisin kuin politiikassa, institutionaalisesti rajoitettua (ks. esim. Ladeur The
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edellyttämällä tavalla sääntöistetty.1 Instituutio on jo oman kombinaatiomääritelmänsä nojalla

väliinputoajan roolissa: emme voi tulkintateitse muuttaa instituutiota pelkästään faktaksi tai

säännöksi. Broekmanin huomauttamin tavoin instituutio ei selvennä vallitsevan

oikeuskäytännön tai traditionmukaisen sosiaalisen säännön ”epistemologista rakennetta”;2

toisaalta konstitutiivisesta säännöstä puuttuu metafysiikkaa, joka kykenisi murtautumaan ulos

vallitsevan kielenkäyttötaipumuksen tuottamasta merkityksestä.3 Jos oikeusjärjestelmässä on

kyse Rubinin sanoin ”persoonallisen ja kulttuurillisen kokemuksen yhteenkietoutumisesta”,4

tulkintavälineitämme kuvaavan semioottisen rakenteen on oltava tulkitsevan subjektin

ongelman sisäänrakentavana (siinä määrin kuin tämä on mahdollista ”teknisenä” ongelmana).5

Sama elastisuuden sisäänrakentamisen ongelma vaikuttaa analogiaa koskevassa teoriassa – ja

jos otamme sen todesta, tästä seuraa välttämättä tietty looginen tasoero minä-kielisten

elementtien ja intersubjektiviteettiin kuuluvien rakennepiirteiden välillä.6

Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 16; ks. rationalismin ulkopuolisuudesta, Lycan Judgement and
Justification s. 119–120; ks. periaatteiden mahdollisesta roolista “uuden” kannalta, Shiner Adjudication,
Coherence and Moral Value s. 98). Kreatiivinen genre voi korkeintaan pyrkiä uudelleentulkintoihin
“institutionaalisesti rajoitetun” mielen suhteen.

1 Wittgensteinin toteamus ”[v]oimme sanoa, mitä haluamme; se ei vie meitä eteenpäin” (ks. Wittgenstein Yleisiä
huomautuksia s. 41) sopinee ajatuksellisesti tähän hyvin.

2 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 229.

3 Ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 207, joka vihjaa, että huomion pitäisi keskittyä
juuri analogiaan: juuri analogia tarjoaa ratkaisun, jonka säännöt ja periaatteet tekevät ymmärrettäväksi.

4 Ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1840.

5 Jo Holmes on viitannut säännön taustoja arvioivaan ja pätevyyteen kriittisesti suhtautuvaan tarkasteluun
eräänlaisena ”teknisenä” ratkaisuna ab initio (ks. Holmes The  Path  of  the  Law  s.  469).  Koska  ”tekninen”  on
käsitteellisestä välttämättömyydestä intersubjektiviteettiin kuuluvaa (toistuvuuden idea), ei kyse ole puhtaasta
subjektiivisesta idealismista (ks. tästä, Jørgensen On Concepts in Law s. 136, 142). Kielen ”tekninen” (sisäinen)
näkökulma ei kiistä subjektivismin selityskelvottomuutta, vaan väittää ainoastaan, että kielessä voi olla – ainakin
joitakin – vakiomuotoisia rakenteita, joilla on välittävä ja rooliajatteluun liittyvä tehtävä kielessä. Uskon, että
tietyntyyppisen pragmatiikan näkökulmasta kyseessä voi olla väite (välittävällä terminologialla pragmaattisia
seuraushyötyjä), vaikka jonkin toisen tyypin pragmatiikka saattaa pitää samaa esitystä pelkkänä ”ajan ilmiönä” tai
”todistamattomana spekulaationa”. On silti keskeistä, että väitteenmuodostus ei voi oleellisesti nojata metaforaan
(teorian synteettiseen illustraatioon), – ks. Douzinas – Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 41,
43 – sillä tällöin sekoitamme kielikuvan synnyttämän merkityssisällön (epäteoreettinen) siihen, mihin ajattelumme
luotettavuus nojaa (teoreettinen). ”Teoreettinen” pitänee käsittää tulkintatieteessä useimmiten ”koherenssia
edistäväksi” (tms.) ja ainakin ajattelutapavälineistön kytkentää rationaaliseen ajatteluun kuuluu pitää osoituksena
kohdealueelle sijoittumisesta.

6 Analogian käsitteen tutkimus on väistämättä myös identiteetin käsitteen tutkimusta: von Wright on luonnehtinut
jälkimmäistä juuri ”vertikaaliseksi” ongelmaksi mm. yllä mainittua tasoeroa ennakoiden (ks. ajatuksellisesti, von
Wright Hyvän muunnelmat s. 32, missä ”perustan” tarkastelua pidetään vertikaalisena tarkasteluna). Jos ”teorialla”
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Viidenneksi (5) on aiheellista huomauttaa siitä, millaista systeemin käsitteen sovellutusta

yhtäältä institutionalismi toisaalta analogia valmistautuvat pitämään silmällä. En varmasti tee

oikeutta dworkinlaiselle laajemmalle ja periaatteita järjestelmään sisään hyväksyvälle

institutionalismille, jos esitän, että ahtaasti sääntöjen yhteyteen hakeutuva institutionalistinen

systeemi on edellä esitetyn nojalla metafyysisen dogmatismin mukainen järjestelmä. Sen

pinnanpäällinen kerrostuma (instanssit) vastaa pinnanalaista kategorisointimahdollisuutta

(syllogistinen sääntö), johon luotetaan vallitsevana sääntörakennelmana. Periaatteelliselta

kannalta tällaista filosofista ajatusrakennelmaa on pidetty mm. kriittisiltä huomautuksilta

immuniteettia hakevana ortodoksiana,1 moraalisesti arveluttavana2 tukiperustana ja jo-päätetyin

rajoin3 apologeettisenä (esim. legalistisena) järjestelmänä. Kun hyväksymme Dworkinin tavoin

oikeusperiaatteita oikeuspositiiviseen järjestelmään (sietäen epävarmuutta siitä, miten kyseinen

käsite on intersubjektiviteettiin kuuluva ja miten ei) ja kun tämän lisäksi asetamme Dworkinin

tarkoittaman moraalitestin ratkaisun hyväksyttävyydelle (joskus jättäen kertomatta mm. sen,

että vilpittömyyttä, kriittisen tendenssin taustaa, induktiota, tai testin noudattamaa sisältö/muoto

-erottelun tulkintatapaa ei kuvaa mikään rationaliteetin muoto),4 olemme tilanteessa, missä

olemme jo hyväksyneet jotain muutakin. Nimittäin analogian siinä, missä sääntöpainotteinen

institutionaalinen ajattelu ylläpitää – dogmaattisessa kielentoiminnossaan – mm. edellä

tarkoitettua implisiittistä analogiaa ja kiinnittää erityistä huomiota juuri sääntelytapausten

eroihin. Differentiaatio näkyy jo siinä, missä sääntöjärjestelmiä kehitetään toisenlaisten

sääntöjärjestelmien ympäröimässä sfäärissä: mm. auktoriteettien on todettu eroavan toisistaan

uskonnon, moraalin ja lain säännöistä puhuttaessa.5 Oikeuspositivismi väittää keskeisesti, että

tarkoitetaan jäännöksetöntä esitystä, analogian teoria on mahdoton ongelma; jos taas sana viittaa pragmatiikkaan,
jo jäännöksettömän teorian tavoitetta tulisi pitää kontradiktorisena.

1 Ks. Ryle Taking Sides in Philosophy s. 153, 164.

2 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 160–161.

3 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 132–133 (ks. jo, Kelsen Why Should the Law Be Obeyed? s.
258–259).

4 Ks. vilpittömyydestä, Tuori Oikeuden rationaalisuus s. 76 (ks. kriittisestä tendenssistä, Toulmin Reason in Ethics
s. 171, miten taustalla ovat keskenään ristiriitaiset tarpeet, ei rationaalisuus; ks. Lycan Judgement and Justification
s. 119–120 induktion kuulumattomuudesta rationaaliseen ajatteluun; ks. sisältö/muoto -erottelusta, Dewey Ethical
Principles Underlying Education s. 61, 67).

5 Ks. Dworkin The Model of Rules s. 18.
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oikeuden ulkopuolinen normijärjestelmä ei voi asettua kriteeriksi oikeusnormin pätevyydelle,

mutta ei yleensä kiistä heikompien eri normisysteemien välisten yhteyksien olettamaa. Analogia

on jo oire jäännöksettömän lakiperustaisen sääntösysteemin laventumisesta periaatteiden

suuntaan; viimeksi mainittujen on sanottu juuri kuljettavan mukanaan pintajuridiikan

näkymättömiin jättäviä aineksia. Sääntöihin verrattuna oikeusperiaatteiden eroavuudet

vaikuttavat implisiittisiltä ja tietyssä mielessä peittyvät abstraktien käsitteiden taustalla

vaikuttavien massamääräisten kielenkäyttötapausten oletetun samankaltaisuuden taakse.

Abstraktit oikeusperiaatteet vaikuttavat toimivan kuin ”korvikeilmaisut”

kykenemättömyydellemme antaa kielen avulla niin sana-asia -vastine samankaltaisuuspiirteelle

(semantiikka) kuin lähempi kielentoiminnollinen selvitys siitä, miten pätevyysvaikutus

tapauksessa syntyy ja miten sen pitäisi syntyä (pragmatiikka). Nähdäkseni on kohtuullista

väittää, että dworkinlainen laajempi askel merkitsee metafyysisen idealismin mukaista

järjestelmää, missä alkuperiaatteiden oletetaan nojaavan analogialle,1 vaikkakin on

myönnettävä, että kielentoiminnollisesti (ei siis syllogistisesti) Dworkinin käyttämien

järjestelmäkäsitteiden tavoittaminen on erittäin hankalaa.2 Semioottisesti ensin mainitussa

(metafyysinen dogmatismi) ”järjestelmä” muodostuu sääntöjen välisten relaatioiden

1 Ks. Hoffding On Analogy and Its Philosophical Importance s. 206–207. – Vierastan nyt tapahtuneessa siirtymässä
sitä, että puhuisimme edelleen ”objektivoivaa” kieltä käyttäen siten, että ongelminamme voisivat olla mm.
moraalipredikaatit ja legaaliset predikaatit, ja periaatteet ja politiikat olisivat ”objekteja” väitteille debatissa (ks.
Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 972, 977–978). Tällaisessa kielenkäytössä odotamme ehkä sittenkin
liikaa positiivisen tieteen analogiamuunnelmien mahdollisuudelta tunkeutua tulkintatieteen alueelle, sillä
sanankäyttötapamme (ja ajattelutapamme) on objektiivisen relativismin mukainen (ks. tästä esim. Doty
Complementarity and Its Analogies s. 1089, 1097, 1103). Lausetasolla ilmenevä kielen predikatiivisuus vie meitä
harhaan antamalla vain lauseteknisen samankaltaisuusargumentin suhteessa ulkoisia objekteja käsittelevään
puheeseen, mutta jättämällä eroavuusargumentin osoitteen tuntemattomaksi (esim. ”Kirjoitus oli hyvä”, ”She
refused to become Mrs. Smith”; ks. Ryle Imaginary Objects s. 68–69; ks. myös, Toulmin Reason in Ethics s. 193,
missä Toulmin kehottaa tarkastelemaan, miten eettiset termit eroavat ja ovat samankaltaisia ulkoisia predikaatteja
toteuttavien käsitteiden kanssa; vrt. hyvin laajasta predikaatin alasta, Armstrong A Theory of Universals mm. s.
17, 18). Jos predikointia sovelletaan kieleen itseensä, tulee hyvin vaikeaksi erottaa toisistaan ominaisuudet ja niitä
kuvaavat kielentekniikat (vrt. värit ja värien adjektiivit). Objektiivisen relativismin ja objektinmuodostuksen
vaihtoehto (pragmaattinen relativismi, ”heikko” pragmatiikka) on naimisissa kielen ”välittävän” (interceding)
roolin kanssa – ja näin välttämättä myös sen, missä määrin voimme tavoittaa käsitteellisessä tietoisuudessamme
asian ”välittävä kieli” kielentoiminnan yhteydessä (G.E. Mooren ns. ”using language” -näkökulma erotukseksi
”talk about something” -näkökulmasta, ks. Moore Imaginary Objects s. 108). Siirros merkitsee monia asioita, mm.
sitä, että tulkintatieteen ongelma ei ole kielen sovittamisessa faktoihin semanttisesti – eikä myöskään siinä, että
teorian kuuluisi ”selittää” tai varsinaisessa mielessä analysoida faktatason ilmiötä. Tulkintatieteisiin kuuluvana
tieteenä oikeustieteen on hyvin pitkälti oletettava näiden pulmien ratkaisut – ja keskityttävä niihin kysymyksiin
(argumentaatio- ja tulkintateoriassa), jotka kuuluvat juuri tieteenalalle.

2 Ks. esim. Christie The Model of Principles s. 656.
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avustuksella ja valmistaudumme suoraan ulkoisen käyttäytymisen ohjaukseen. ”Systeemi” on

nyt oikeastaan oletettu asia (syllogismi), sillä kaikkien sääntöjen oletetaan noudattavan

deduktiivista logiikkaa. Arvostelemisen käsite nähdäkseni oletetaan tällöin sisäisesti

ristiriidattomaksi ja luonnollisen kielen käyttö – myös justifikaatiossa – jätetään ”sillensä”.

Kielenkäyttöä ei siis oleteta voitavan parantaa; yhteensopimattomuus logiikan kanssa siirtää

kielenkäyttäjän emotiiviset piirteet syrjään.1 Jälkimmäisessä (metafyysinen idealismi) relaatiot

muotoutuvat terminologisten vakioiden ja ajattelutapamuotojen välille, missä eräänä

kuvausongelmana on myös analogian miten-kielinen muoto (siinä määrin kuin voimme sen

tavoittaa) ja jatkuvasti yleisempänä intellektuaalisen mielenkiinnon kohteena

harkintakielenkuva ja oikeuttaminen kielellä (dialektiikka). Nyt systeemi konstruoidaan,

milloin oleellista on tavoittaa ne metodologiset periaatteet ja lingvistiset välttämättömyydet,

joihin ainakin voimme tulkintatieteessä luottaa. Koska ongelmien joukkoon luetaan myös

pragmaattisten ristiriitatilanteiden mallintaminen, arvostelemisen käsite voidaan olettaa

sisäisesti ristiriitaiseksi. Nähdäkseni myös kielenkäytön parannettavuuden olettama kuuluu

sallittuna pidettävien uskomusten joukkoon.

Kuudenneksi (6) on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, kumman käsitystavan vastuulle

kuuluu kielenkuvassa ei-jäljittelevien eli kieleemme jollakin tapaa luettavien ”uusien” ideoiden

syöttäminen, mitä on pidettävä käsitteellisesti välttämättömänä kielen hengittävänä piirteenä

apologeettisyyden umpikujan välttämiseksi. Jos kyseisen tarpeen kielentoiminnallisena

”vastakohtana” pidetään Rylen ”kielellä kuvittelun” kuusikossa kielen derivatiivisuutta,2

kysymme sitä, jäsentyykö instituutio vai analogia ohjastajan paikalle kielen originatiivisen,

konstruktiivisen, kreatiivisen, rekonstruktiivisen ja lainatun käytön tapauksissa. 3 Vastaukseni

tähän on: tehtävä kuuluu välttämättä niin instituutiolle kuin analogialle. Jos instituutio

ymmärretään ”julkiseksi” käsitykseksi, sillä tarkoitettaneen yleensä instanssia, mikä jättää

ajattelutavan yleisen muodon muiden kielellä kuvittelemisen muotojen kehittelykentäksi.

Instituutio on kieltä koskevalta kieleltään metafyysisempi käsitys kuin mitä instanssi antaa

1 Ks. Maris Milkin the Meter s. 95.

2 Väitettä voidaan perustella sillä, että derivatiivinen ajattelu perustuu premissien määriteltävyydelle. Viimeksi
mainitun taustalla taas on viime kädessä vallitsevaa kielenkäyttöä, – ks. Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy
s. 42–48 – mikä samaistaa merkityksen suurelta osin kielen tosiasialliseen ilmenemiseen kieliyhteisössä.

3 Ks. Ryle Imaginary Objects s. 73–74.
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ymmärtää,1 sillä instanssi ei selitä sitä, miten säännön ja faktan välinen sidos yhdessä

käsityksessä on mahdollinen. Jos taas analogia käsitetään julkiseksi asiaksi, tämä tarkoittanee

lähinnä analogian semioottista ja korkea-asteisesti arvostelemisen tapausten vaihtelua sietävää

vakiorakennetta, so. sellaisen esittämisen ongelmaa. Mikä viimeksi mainittu onkaan, sen

käyttötapaan välttämättä sisältyy ideografisia kielenkäyttöpiirteitä, jotka sijoittuvat juuri ei-

derivatiivisen kielellä toimimisen alaan. Niin analogian kuin instituution kohdalla voisimme

erottaa hyödyllisen kieltä koskevan kielellisen erottelun ”ali- ja ylijulkisuus”. Instituutio eli

pragmaattinen implikaatio ylijulkisena käsityksenä saattaa olla edellä tarkoitettu ”ilmiö itse”,

jonkin rajoitetun käsittäminen suhteessa rajoittamattomaan taustaansa.2 Analogian ylijulkinen

muoto voi olla esimerkiksi Broekmanin olettama analogia ”analogonin” (samankaltaiset) ja

”autopoietikonin” (self, identiteetin ”minä”) välillä.3 Emme voi tavoittaa kummastakaan tietoa,

koska semantiikkamme ei sovellu – eikä voi soveltua – aiheisiin. Molempia koskeva esimerkki

alijulkisuudesta on ainakin Wittgensteinin yksityiskielen kritiikin mukainen loogisesti

mahdoton kieli.4 Meillä ei voi olla jaettuja yksityisiä instituutioita eikä jaettuja

samankaltaisuuselämyksiä.

1 MacCormick on korostanut sitä, – ks. MacCormick Law as an Institutional Fact s. 55 – että instansseista
puhuminen edellyttää loogisesti institutionaalisen tosiseikan idean (tässä: pragmaattisen implikaation).
Institutionaalinen tosiseikka on näin sammumattomasti genren ydinongelma. Käytän sanaa ”metafysiikka” yllä
niin, että kieltä koskeva kieli kuuluu tyypillisesti sen sfääriin (ks. Austin Performative Uttarances s. 228).
Institutionalisoimme väistämättä lain myötä myös Huntin tarkoittamia ”epätyydyttävyyksiä” (ks. Hunt The
Critique of Law s. 11; ks. myös, Kress – Anderson Dworkin in Transition s. 347), mikä tekee kaikkein
vakiintuneimpienkin instituutioiden jatkuvan uudelleenarvioinnin välttämättömäksi.

2 Pragmaattisen implikaation käyttämät idiomit (epätarkka, tarkka; epäselvä, selvä, jne.) ovat Wittgensteinin
huomauttamalla tavalla suhteellisia käsitteitä. Jos haluamme selvyyden suhteellisuudesta, tarvitsemme mallin eli
vertailukohdan, jonka avulla kerromme, mitä pidämme tarkkana erotukseksi epätarkasta, mitä selvänä erotukseksi
epäselvästä (ks. ajatuksista, Wittgenstein Filosofisia huomautuksia mm. nr. 969, 973). Tätä tietä analogia tulee
kuvaan mukaan, sillä mallia ei voida konstruoida ilman analogiaa. Emme ehkä voi sanoa, että analogia on mallien
sommittelun filosofiaa (koska viimeksi mainitussa vaikuttavat monet muutkin periaatteet kuin analogia). Voimme
silti sanoa, että analogiaa voidaan opiskella kiinnittämällä huomiota mallin sommittelun filosofian
soveltamistapauksiin, joiden yhteydessä analogialla on rooli.

3 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 241.

4 Ks. esim. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia mm. nr. 202, 243 (ks. Grayling Wittgenstein s. 71, 81, 83, 85;
kieleen liittyvä idiosynkraattisuus erotetaan yksityiskielestä, – ks. Furberg Saying  and  Meaning  s.  77  –  sillä
jälkimmäisessä looginen kritiikki ”konstituoi” itse tarkastelunalaisen kielentulkinnan kohteen, joka torjutaan
(mahdottomana), kun taas ensin mainittu käsittelee ihmisyyttä ja kieltä siten, että puhumme jonkinlaisesta
praktisesta ”ehdosta” myös logiikalle itselleen).
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Viimeksi mainittu aihe (yksityiskielen kritiikki) saattaa saada, seitsemänneksi (7), osakseen

hyödyllisen sivuhuomion pragmaattisen implikaation esittämisessä käytettyjen idiomien

(onttinen, deonttinen, jne.) oman erikoislaatuisen semanttisen statuksen johdosta. Nähdäkseni

kyseiset käsitykset rajoittuvat lingvistisiin välttämättömyyksiin. Koska nyt modaliteetin

”lajityyppi” vaihtuu (loogisesta lingvistiseen), ei ole ainakaan itsestään selvää, että

yksityiskielen kritiikki estää etenemästä viimeksi mainittujen varassa aktiviteettinsa

muodostavien kielimuotojen piiriin (tämä ei tietenkään merkitse, etteikö eteneminen voisi estyä

muista syistä). Yksityiskielen kritiikki koskee loogisesti mahdotonta kieltä. Voisimme nyt

sanoa, että lingvististen välttämättömyyksien luomalla riippusillalla taiteileva kieli on prima

facie institutionaalista kieltä ja tämänlaatuista puhetta.1 Lingvististen välttämättömyyksien

väliset keskinäiset suhteet luovat kieleemme nonkognitiivisia elementtejä, joiden on oltava

yhteydessä johonkin kieltä kontingentilla tasolla manifestoivan tekijän kanssa (symboli,

ilmaisu, ele, jne.). Koska määritelmä merkitsisi sitä, että kieli olisi tautologisesti

institutionaalista, voisimme edelleen sanoa Lenoblen vihjaamaan tapaan,2 että analogia on

välttämätön ehto institutionaalisen puheen rajoittamiseksi kielipeliksi (peli, jota pelataan

kielessä). Ilman analogiaa emme voisi identifioida valittua ulkoista kielentekijää

kieleninstituutiossa; luultavasti emme voisi myöskään ymmärtää saman suhteen

nonkognitiivista tekijää. Kysymys siitä, voiko analogia olla riittävä ehto kielipelillistämiselle,

on spekulatiivinen kysymys analogian semioottisesta rakenteesta. Ainakin silloin, kun

rajoitamme kielipelin alaa lisää (institutionaaliset oikeudelliset kielipelit), emme tyypillisesti

aseta analogialle näin pitkälle meneviä vaatimuksia. Analogialla on paremminkin vain

Besharovin tarkoittama rajallinen käyttöarvo,3 missä pelikortit pöytään lyötyämme tarvitsemme

jo muita ideoita riittävyysehtoa kehittääksemme.

1 Ks. esim. Klami Finalistinen oikeusteoria s. 66, missä ”institutionaaliset teot” ymmärretään osallistumiseksi
yhteisöllisiin sosiaalisiin käytäntöihin. Näkymä on ”teon” käsitteen kannalta oikeaoppinen ja sosiologisesti
suuntautunut. Kielen ”tekninen” näkymä merkitsee ensin mainitun laajentamista tai ainakin etsintäurakkaa teon
käsitteelle tarpeellisen parellellismin hahmottamiseksi (kenties: tietyntyyppinen relaatio eli kielenkäytöllinen
”siirto”). Samalla etiikan perspektiivi vaihtuu sosiologiasta psykologiaan.

2 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 124, 129 av 44, miten normatiivinen “demonstraatio”
(symbolinen demonstraatio) tarvitsee analogian, sillä Lenoblen mukaan viimeksi mainitun läpi arvostelma tehdään.
Lenoble on oikeassa, sillä symbolinen skeema on jo vastaus normatiiviseen kysymykseen (Mitä tulkintamallista
pitäisi ajatella, tms.). Emme kykene tuottamaan vastausta tähän kysymykseen ilman analogian käyttöä. Siitä, että
skeemaa käytetään hyväksi joihinkin toisiin normatiivisiin kysymyksiin vastattaessa, ei tule seurata sitä, että
unohdamme skeeman omat juuret analogiassa.

3 Ks. Besharov Three Questions about the Economisc of Relative Position s. 1242–1243 (ks. Broekman Analogy
in  the  Law s.  224;  ks.  myös  esim. Zaccaria Analogy as  Legal  Reasoning s.  59,  61,  jonka  käsittelyssä  analogia
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Kahdeksanneksi (8) on syytä kiinnittää huomiota Broekmanin julkituomiin implikaatioihin,

missä analogia on itsessään se asia, joka implikoidaan.1 Broekmanin mukaan jo lausuma

”Something is” ennakko-olettaa analogian; se, että analogia esiintyy aina ennakko-oletettuna

asiana, on tärkeä ajatus. Voisimme nyt kysyä kahta asiaa: yhtäältä sitä, mikä käsite tai käsitepari

toimii tulkintatieteessä niin, että sen yhteydessä analogia edellytettynä käsityksenä sijoittuu

suotuisalla tavalla,2 ja toisaalta sitä, mikä on se käsitys, jonka oletamme tunnetuksi

havaitessamme ennakko-olettamamme analogian. Laaja-alaiset käsitteet demokraattinen ja

epädemokraattinen käyvät ehkä ensinnä tiedustelluiksi käsitteiksi (erotettuina toisistaan

suppeasti proseduraalisella perusteella). Lähden siitä, että johdantojakson positivisen tieteen

tieteenfilosofia muodostaa jälkimmäisen vertailukohdan.

Lähtökohtaisesti inhimillisessä käyttäytymisessä ”epädemokraattiset” käytännöt yhdistyvät

toisiin epädemokraattisiin käytäntöihin – tosin vain sen differentaation nojalla eli siinä, miten

ne eivät kuulu demokraattisen käytäntöjen piirin. Kenties vähitellen alamme järjestellä

käytäntöjä keskenään praktisesti hyödyllisiin samankaltaisuusryhmiin – ja tunnistaa lopulta

samankaltaisuuspiirteitä demokraattisten käytäntöjen kanssa. Analogia ”täyttää lakuunia”3

ensin mainitun piirissä siten, että sen taitava ja älykäs käyttö esiintyy eräänä materiaalisesti

demokraattisen järjestelmän takeena.4 Tukeudumme epädemokraattisiin käytäntöihin

kielipelinä on välttämättä eri ajatus kuin analogia sellaisena loogisena käsityksenä, jonka tuottama “preparation of
the premises” antaisi saman – eli loogisen – statuksen myös syllogismin premisseille ja syllogismille: jos
ajattelemme niin, että analogia on kielipeli, sillä on oltava jotkin käyttörajat; ks. Wittgenstein Huomautuksia
psykologian filosofiasta nr. 618; ks. premissien totuudesta selville pääsemisen kahdesta tiestä, deduktiivisesta ja
nondeduktiivisesta, Lycan Judgement and Justification s. 117–118).

1 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 217–218 (ks. myös esim. Jackson Analogy in Legal Science s. 163).

2 Tämä kysymys on erotettava siitä, että tiedustelisimme suoraan analogian muotoa, so. analogiaa justifikaatiossa
avustavana ajattelutapavälineenä. Molemmat näkökulmat edellyttävät toinen toisensa. Analogiaa instrumenttina
käytetään kielenympäristössä, jonka on jo oltava yllä tarkoitetun edellytetyn analogian kannalta kohdealueella;
edellytetty analogia olettaa, että voimme käsittää, miten analogia instrumenttina ymmärretään asiaa koskevassa
muodollisessa tutkimuksessa.

3 Analogiasta kirjoittaneet teoreetikot ja filosofit käyttävät usein tätä metaforaa, ”filling the lacunae”, ks. esim.
Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 188 (ks. Jørgensen On Concepts in Law s. 140; ks.
probleemanmuutoksesta eli siirtymästä aukkoja täyttävästä lainanalogiasta esiymmärryksen ja -arvostelman
kehittelyn ongelmaan, Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 35)

4 Ks. tämän tunnusmerkkejä, Aarnio Tuomioistuinlaitos ja demokratia s. 419–428. Arvopluralismi olettaa, että
valtiolla ei ole oikeuden tai (abstraktisti käsitettynä) ”lain” produktioon monopolia, mutta myös sen, että kaikilla
ei-valtiollisilla sosiaalisilla ja moraalisilla säännöillä on adekvaattisuusasteellisesti jokin – tapauksittain vaihteleva
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demokraattisten toimintojen tilkeaiheena; demokraattinen instituutio ei ole kuitenkaan se

urakkatoimittaja, joka valmistaa ”tilkkeen”. Lainsäätäjä voi loogisesti säätää ”epäanalyyttisen”

lain (tätä ei estä mikään), mutta lainsäätäjä ei voi säätää analyysistä, joka esiintyy ajattelun

välttämättömänä ehtona.1 Analogian asema on samankaltainen, sillä kaikki professionaalis-

legaaliset termit ovat tulkinnallisesti alisteisia ei-professionaalis-legaaliselle analyysille ja

analogialle. Viimeksi mainituilla operoimme juuri ”epädemokraattisen” puolella kielellisessä

toiminnassamme. Harringtonin mainitsema käsitys, miten ”hyvä politiikka” on ei-poliittisten

asioiden ammattimaista hoitoa,2 soveltuu mutatis mutandis myös demokratia-aiheeseen ja

oikeuteen – kunhan muistamme Collierin tavoin sen, että myös konventionaalinen

institutionalismi asettaa rajoja todellisten tapausten intellektuaaliselle käsittelylle.3 Juuri ”ei-

poliittiset” asiat ovat niitä rationaaliseen argumentaatioon ja tieteelliseen tietoon liittyviä

rakenteellisia eli vakiomuotoisia asioita, joita meidän tulisi hyödyntää ”hyvää politiikkaa”

tehdäksemme. Toisaalta muodollisen pätevyyskäsityksen sovellus, joka ei ota huomioon

vallitsevia sosiaalisia reunaehtoja, tuskin voi olla ainakaan oikeustieteen tuottama etevin

mahdollinen käsitys.4 Käsillä on väistämättä kahden eri parisen asian yhdistelmä, sillä myös

rationaalinen ajattelu ja tiede edellyttävät omissa työvaiheissaan arvosidonnaisten valintojen

tekemistä. Hieman samankaltaisesti ei-sidotussa argumentaatiossa on mielekästä kiinnittää

huomiota mielikuvitettujen tapausten realistisuuteen,5 vaikka tapauksen kuuluminen tapausten

luokkaan ei tätä loogisessa ”puhdasoppisuudessaan” edellytäkään.6 Myönnytystä ilmentämän

askeleen astuminen on tärkeä asia, sillä se on oleellisessa roolissa radikaalien (ja sisäisesti

– yhteinen muoto statukseltaan valtiollisten sääntöjen kanssa – ja että tämä on keskustelun arvoinen
perheyhtäläistävä tekijä (ks. De Sousa Santos State, Law and Community s. 136, 137).

1 Ks. esim. Hollands The Externality of Relations s. 465.

2 Ks. Alinskyn kannasta, Harrington Law in Community Organizing s. 185.

3 Ks. Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a Paradigm s. 847 (ks. myös esim. Marshall
Theorizing About the Judicial Role s. 79).

4 Ks. Dworkinin oikeusfilosofian ”play fast and loose” -kritiikistä: Dworkinin ajatteluun sisäänrakennetutsta
ajattelutavasta, joka sivuuttaa voimassa olevat sosiaaliset konventiot ja käytännöt, Shiner Adjudication, Coherence
and Moral Value s. 102–103. Dworkinin teoreettinen utopia menee vielä kriikinaihetta pidemmälle. Jos Hercules
on transsendentaali figuuri, ongelma ei ole praksiksen sivuuttamisessa, vaan jo siinä, että tämänlaatuinen olento
ei voi esiintyä aktuaalisen tasolla.

5 Ks. esim. Clark Mill´s ´Notorious Analogy´ s. 655.

6 Ks. esim. lausumaa, Ryle Imaginary Objects s. 80 (ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 176).



219

ristiriitaisten) relativismin muotojen poissuljennassa maltillisten muotojen eduksi. 1 Lainsäätäjä

ennakko-olettaa aina tieteellisen välineistön validiteetin, ja eriasteisen käsitteellisen

tietoisuuden mielessä lainsäädäntöprosessi myös nojaa kyseisten välineiden käyttöön.

Formaalissa oikeustieteessä sama vaikutus näkyy kääntäen adekvaattisuusvaatimuksen

täyttämiseksi tehtävässä työssä, joka huipentuu paradigmaattisten eli assosiatiivisten

esimerkkien esittämiseen. Kun analogia implikoidaan (ennakko-oletetaan) oikeustieteessä, kyse

lienee aina asiasta, joka muotoutuu esiin vähitellen demokraattisten instituutioiden tuottamien

materiaalien ja tieteen tulkintapelien yhteiskäytön myötä. Kyse on paljon enemmästä kuin

yksittäisistä sanoista tai pragmaattisesta implikaatiosta (instituutiosta tai sen esiasteesta).

Kysymme oikeastaan tulkinnallisten kielimuotojen samankaltaisuutta. Tämä tilanne rinnastuu

miltei Wittgensteinin tarkoittamaan nimeämis-tilanteeseen siinä mielessä,2 että  myös

kielimuotojen välisen analogian tultua implikoiduksi kielessä on jo oltava paljon valmiina, jotta

kyseinen kielentapahtuma voi olla mahdollinen. Kielimuotojen välisen analogian ajatus ei ole

konstitutiivinen väite, vaan ajatus, joka nojaa jo olemassa olevaan kieleen. Ajatus muistuttaa

1 Ks. Niiniluoto Mitä vikaa on relativismissa? s. 254–258 (ks. myös esim. Kitchener The Ethical Foundations of
Behavior Therapy s. 227, joka kritisoi radikaaleja relativismin muotoja juuri siitä, että kaikki esitetyt ”relativistiset”
systeemit ovat yhtä oikeita). Niiniluodon arvokonstruktivismi ja toisaalta hänen harjoittamansa antirealismin
kritiikki vaikuttavat olevan kurssilla, johon kehkeytyy sisäinen ristiriitaisuus, kun ajattelutapoja sovelletaan
tulkintatieteen puheeseen. Arvoja ei voida konstruoida synteettis-lingvistisen kielenkompetenssin puitteissa eikä
arvoilla ole (eristetysti, tyydyttävästi) ontologiaa; toisaalta niiden esilleotto puheessa merkitsee jo ”antirealistista”
eli pragmaattista askelta. Arvokonstruktivismin ehkä tulisi käsitellä juuri sitä, mitä arvoihin metafysiikassa liitetty
relatiivisuus on (eikä sitä, mitä arvot ovat), minkä lisäksi myös relatiivinen käsitys edellyttänee väistämättä ainakin
joitakin yleisiä antirealistisia käsitteitä, jolla ei ole mitään (Niiniluodon tarkoittamaa) Systeemiä S
identifikaatiokriteerinä (ja näin tuottamassa relatiivisen väitteen mieltä). Niiniluodon voidaan tulkita tarkoittaneen
”moraalisen relativismin” kohdistuvan moraaliin ainoastaan siltä  osin  kuin  kyseinen  puhe  voi  saada  mielen  ja
totuusarvon (tässä tehdyt huomautukset eivät ole Niiniluodolle uusia, ks. Niiniluoto mts. s. 257; ks. keskustelua,
Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta s. 55–58). Maltillisen moraalisen relativismin konstruoimisessa on paljon
työsarkaa jäljellä, jos ajattelutapaa koetellaan sellaisten propositioiden yhteydessä, missä tietyt kielentoiminnot
ovat ”hyviä”, ja jotkin toiset ”vääriä”. Tällaisilla lausumilla voi olla justifikatorinen tarkoitus, mutta ei totuusarvoa.
Siirtymää nonkognitivismin suuntaan asiassa tarkastellaan viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”. Tällöin myös käsitys
tulkintatieteen ”tutkimustuloksesta” (Niiniluodolla propositio) ja tiedonintressistä (koherenssi) muuttuvat (lähinnä:
argumentaatioteorian tarkoittama koherentti argumenttikokonaisuus).

2 Ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 257.
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Meyersin mainitsemaa vaihtoehtoa,1 missä emme oikeastaan tiedustele kielen konstituutiota,

vaan oletamme samanaikaisesti useat kieltä preformoivat elementit.2

Esimerkiksi tulkintatieteen syllogismin ja deduktiivisen päätelmän välille lienee oletettu
analogiasuhde, mikä näkyy juuri siinä, että ensin mainittuun eivät sovellu kaikki
jälkimmäistä koskevat käyttösäännöt. Analogia saattaa vallita myös Steniuksen tarkoittaman
isomorfiasuhteen3 ja tulkintakieleen sovelletun vastaavanlaisen samankaltaisuusuhteen
välillä. von Wrightin deonttinen logiikka4 nojaa analogiaan normatiivisten käsitteiden
peruslaatujen järjestäytymistavan ja modaliteettien järjestäytymistavan välillä. Oletan itse
analogian J.L. Austinin kehittelemän perseptuaalista ontologiaa palvelevan alkeiskielen5 ja
tulkintatieteen melenkiinnon kohteena olevan ei-kognitiivista subjektivismia edistävän
alkeiskielen välille, jne.

Yhdeksänneksi (9) voidaan viitata Goodmanin muotoilemaan käänteeseen tieteelle, joka pitää

koherenssia, eikä varsinaista korrespondenssiaalista totuutta, tavoitteenaan. Ensin mainittu

kääntyy väitteiden justifioinnin suuntaan (pakottaen ”väitteen” uustulkinnan), kun taas

jälkimmäinen pitää silmällä propositioita, joilla on (jonkin teorian mukainen)

referenssiperustainen totuusarvo. Goodman esittää mielenkiintoisen ajatuksen sääntöjen ja

partikulaaristen päätelmien (”inference”) tai – seuraavaksi esitettävällä tavalla Goodmanin

ilmaisuja konstruktiivisesti modifioiden – ”ajatusten” välisestä kytköksestä, minkä merkitystä

saatetaan pohtia myös instituution käsitteen kannalta.6 Viivyn tämän asiakokonaisuuden

vaiheilla hieman muita pidempään:

1 Ks. Meyers Sellars´ Rejection of Foundationalism s. 65–68.

2 Ks. myös kehämäistä yhteyttä Dworkinilla: tulkinta ja institutionaaliset materiaalit edellyttävät toinen toisensa,
Schlag The Empty Circles of Liberal Justification s. 43.

3 Ks. Stenius Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 45–58.

4 Ks. von Wright Deontic Logic s. 1–15.

5 Ks. Austin How to Talk – Some Simple Ways s. 181–200.

6 Lainattu, Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 93 (korostus Goodmanin). Tulkitsen ajatuksen
“yksityiskohtaisuuden” yllä siten, että päätelmä voi liittyä sääntöön ilman pseudoidentifikaation ongelmaa tai
ongelmaa sääntöluontoisen kosketuspisteen häviämisestä siksi, että ajaudumme ongelmiin ajatella inhimillinen
teko partikulaaria koskien (ks. esim. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 222; ks. Ba kowski Parable and
Analogy s. 141). ”Ajatus” on erotettava aistitun faktan partikularisaatiosta.



221

”Rules and particular inferences alike are justified by being brought into agreement with
each other. A Rule is amended if it yields an inference we are unwilling to accept; an
inference is rejected if it violates a rule we are unwilling to amend.  The  process  of
justification is the delicate one of making mutual adjustments between rules and accepted
inferences; and in the agreement achieved lies the only justification needed for either.”

Ennakoin tässä terminologiaa, missä Goodmanin lausumaan sisältyvä ”inference” voi olla

vaihtoehtoisesti joko päätelmä (kognitivismi) tai ”ajatus” (nonkognitivismi) riippuen siitä,

kumman sulkeistetun ajattelutavan piirissä esitystä koetellaan. Jälkimmäistä tulkintaa voidaan

perustella mm. syllogismin kritiikillä: arvostelevan kielen piirissä ei esiinny kenties laisinkaan

loogisia päätelmiä (vaan ainoastaan erityyppisiä pragmaattisia siirtoja). Yllä kursivoidusta

lainauksesta puolipisteen erottama ensimmäinen osa on selväpiirteinen ymmärtää. Jos emme

halua hyväksyä päätelmää seurauksena, sen tuottamaa yläpremissiä sääntönä (universaalina) on

muutettava. Pääätelmä saatetaan hylätä myös siksi, että kakkospremississä mainittujen faktojen

totuus paljastuu lähemmän todistelun puitteissa väistyväksi ja näin ilman, että tämän tarvitsisi

johtaa säännön muuttumiseen. Lainauksen jälkimmäinen osa on hieman hankalampi. Jos

tulkitsemme siinä tarkoitetun ”säännön” periaatteeksi, voisimme sanoa, että seuraus hylätään,

jos se on vastoin periaatetta, jonka (tapaukseen soveltuvasta) merkityksestä emme ole valmiita

luopumaan. Esimerkiksi kohtuusperiaatteen merkitys oikeustoimen sovittelussa voidaan selittää

näin. Jos säilytämme lausuman tarkoittaman säännön, sillä on nähdäkseni tarkoitettava

syllogismin ulkopuolista sääntöä prima facie, mistä kiinni pitäminen on keskeisempää kuin

muodollis-juridiseen päätelmään tarrautuminen. Ajatellaan esimerkiksi ulkopuolinen sääntö,

joka sanoo ”Henkilön kärsittyä vapausrangaistuksensa hänet vapautetaan”. Klassinen

esimerkki1 irtolaisuuden kriminalisoinnista, missä irtolaisen vapauttamiseen (kärsityn

rangaistuksen jälkeen) sisältyy vangitseminen, kelvannee tässä syllogismiksi, jonka

seurauslause ei miellytä meitä. Meidän on modifioitava sen säännön yläpremissiä, joka määrää

irtolaisen vangitsemisesta siten, että seurauksen poistuminen poistaa ristiriidan rangaistuksen

suoritetuksi tulemista koskevan seurauksen (vapaus) kanssa. Nähdäkseni voidaan sanoa, että

Goodmanin molemmat ajatukset käsittelevät premissien muuttamista tilanteessa, joka

muistuttaa Festingentin ”kognitiivista dissonanssia” (Haluaako kukaan sitä lopputulemaa, jota

1 Ks. esim. jo, More Utopia s. 35–36, 41. Myös Kafka huomauttaa näennäisen vapauttamisen ajatuksesta (ks. Kafka
Oikeusjuttu s. 164), mikä on juuri käsillä, mikäli vangitun vapauttamiseen sisältyy ristiriitaisesti
viranomaisvelvoite uudelleen vangitsemisesta.
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teorian mukaan pitäisi haluta?).1 Sanalla ”teoria” viitataan nyt loogiseen superstruktuuriin,2 joka

”kiintopisteenä”3 ei ole sinänsä hevin syrjäytettävissä. Koska tulkintatiede liittyy elävän elämän

ongelmiin, haluaisimme katsoa painotetusti myös teorian suosittelemien seurausten sosiaalista

ulottuvuutta, mitä syllogismi ei tee.4

Mitä sitten tarkoitetaan sillä, että Goodmanin lausuma modifioitaisiin nonkognitivismin

suuntaan? On sanottava, että kaikenlaisten realististen esimerkkien läpikäyminen ei voi (vielä)

johtaa tähän siirtoon, sillä kielenkäsittelymme pysyy kognitivismin piirissä, vaikka emme

suhtautuisikaan hylättävään ajatukseen päätelmänä. Esimerkiksi A saa ajatuksen ”Tuota vaasia

voi käyttää paperipainona”, joka liittyy praktiseen tekoon (A nostaa vaasin paperinivohkan

päälle) ja sääntöistämisen myötä ainakin ilmaisullisesti mahdolliseen sääntölauseeseen, joka

voidaan antaa käskynä (Nosta vaasi paperinivohkan päälle). On ilmeistä, että esitetyt tekijät

liittyvät praktisen teon selitykseen, missä henkilön motivaatioperustana voi olla esimerkiksi se,

että ”En halua, että paperit lentävät tuulessa jokeen”. Nyt näkyvissä olevat tekijät ovat vielä

kognitiivisia tekijöitä, sillä sekä vaasi todellisuudessa sekä asiantilamuutos, joka tapahtuu, kun

vaasi nostetaan paperinivohkan päälle, voidaan ajatella propositioina, jotka ovat tosia tai

epätosia. Esillä on nyt oikeastaan vain tapauksen analyyttisesti kirkas puoli, mihin kyseinen

genre rajoittautuu tarkoituksellisesti. Silti tarkasteluun voidaan liittää kognitiivisten tekijöiden

takana olevia nonkognitiivisia piirteitä. A:n ajatus voi ensinnä olla peräisin muistijäljestä, jonka

merkintöjen mukaan hän on käyttänyt aiemmin raskasta kiveä paperipainona; ”muisti” Parkerin

tarkoittamana metafyysisenä todellisuudenmuotona5 ei ainakaan kaikilta osin sovellu

(loogisesti) samoin käsiteltäväksi kuin välittömästi havaittava todellisuus.6 Toiseksi A:n

motivaatioperusta liittyy negatiivisesti siihen, että hän on halunnut välttää harmituksen, joka

1 Ks. Brandt A Theory of the Good and the Right s. 21.

2 Ks. esim. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 24 (ks. Weinberger Law, Institution and
Legal Politics s. 96). Ks. myös Johdanto ja siellä analyysin paradoksi.

3 Ks. ilmaisusta, Helin Testamentin muoto s. 1161.

4 Ks. Maneli The New Theory of Argumentation and American Jurisprudence s. 25.

5 Ks. Parker Is There a Third Kind of Knowledge? s. 229.

6 Ks. Taylor The ´Justification´ of Memories and the Analogy of Vision s. 199, 203–204 (ks. Shaffer Taylor´s
Analogy of Memory and Vision s. 248–249; ”…Traakian evakuoinnin karmeus on takanapäin, kaikki alkaa jo
tuntua epätodelliselta. Siinä meidän muistimme hyvä puoli.”, Hemingway Traakian pakolaiset s. 22).
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syntyisi jokeen lentäneiden papereiden onkimisesta ja kuivattamisesta. Se, mitä välttelemme,

on subjektiivinen tunneilmiö, josta toinen henkilö ei voi olla (ainakaan tyydyttävästi)

käsitteellisesti tietoinen.1 Kolmanneksi se paheksunta,2 jota  A:n  seurassa  oleva  B kokee  A:n

ajatusta kohtaan (ajatellaan esimerkiksi, että vaasi on arvokas perhekalleus), ei ole sekään

kognitivismin sfäärin asia. Se, että ajatus isoäidin vaasin käyttämisestä paperipainona ei

miellytä B:tä, implikoi tarpeen vaihtoehtoiselle ajatukselle (paperiliuskat voi sijoittaa kansion

sisään) ja tätä tietä muutoksen sääntölauseeseen (Siirrä paperinivohka kansion sisään).

Nonkognitivismin suuri merkitys tulkintatieteessä ei liity siihen, että tieteenfilosofiset

periaatteet tukisivat erityisen voimakkaasti sen alaisten ideoiden käyttöä tai siihen, että

ymmärtäisimme analogian vahvistamina kirkkaasti ne käsitykset, joita sovellamme

nonkognitiivisessa kielenidentiteetissämme. Kognitivismin varjopuoli on keskeinen kriittisen

identiteetin ylläpitämisen vuoksi. Ajatellaan korruptoitunut valtio X, jonka diktaattori säätää

lain ”Kaikki parlamentin jäsenet, jotka itse toimivat hallituksen ohjelman vastaisesti tai muutoin

myötävaikuttavat tällaiseen toimintaan, tuomitaan vankeusrangaistukseen”. Kun sattuu tapaus,

missä tunnettu parlamentaarikko A ”Tuomitaan vankeusrangaistukseen hallituksen vastaisen

poliittisen toiminnan vuoksi”, on käsillä suoranainen kasvojen käsiinhautaamisen paikka, jos

lakimiesidentiteettimme pysyy edelleen uskollisesti kognitivismin piirissä.3 Sääntölauseen

takana on yleisen poliittisen toimintavapauden arvo,4 joka ei ole itsessään kognitiivinen käsitys

1 Psykologian kielen on sanottu kuljettavan mukanaan itsessään keskustelukelvottomia kielenasioita; emme voi
ahmaista niitä kommunikaation piiriin ainakaan tavanomaisessa mielessä (ks. Hampshire The Analogy of Feeling
s.  10;  ks.  esim. Wittgenstein Varmuudesta k. 601). Tavanomainen semantiikkamme ei sovellu psykologiseen
ilmiöön lähemmin, mitä joskus kuvataan sanonnalla ”sanat kuolevat paperiin” (ks. Waltari Ihmisen ääni s. 143–
145 siitä, voiko sanoilla välittää kaiken sen, mitä kirjailija haluaa saada sanotuksi).

2 Kuten Maris toteaa Haren teoriasta, joka pyrkii universaalin deskriptivismin avulla kuvaamaan moraalia,
tämänkaltaiset seikat (empatia, kuvittelukyky, alttius kärsiä jonkin puutetta, jne.) jäävät teorian ulkopuolelle (ks.
Maris Milking the Meter s. 93, 95).

3 Johdonmukainen kognitivismi on puhtaan proseduraalista niin mielenfilosofisesti (ks. Lycanin teoriaa
tutkielman loppujaksossa ”Lopuksi”) kuin behavioristisesti (ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 137).
Institutionaalisten toimijoiden päätökset riittävät kognitiiviselle tarkkailijalle, sillä uskomus siitä, millainen
oikeustilan pitäisi olla, määräytyy sen mukaan, mitä on esitettynä instituutioiden toimesta (ks. myös huomautusta,
Koskenniemi From Apology to Utopia s. 475).

4 Kelsen on esittänyt asiaan hyvin sopivan määritelmän, missä vapaus ymmärretään ajatukseksi siitä, että
kausaalilaissa on poikkeus (ks. Kelsen Causality and Imputation s. 336). Ilmaisu “on poikkeus” pitänee käsittää
tautologianomaiseksi vapaudelle. Kelsenin oikeusfilosofiassa poikkeusta ei voida päätellä tavan seuraamatta
jättämisestä, inhimillisestä kyvykkyydestä vain vajavaiseen normin seuraamiseen tai siitä, että normia ei noudateta
(ks. Kelsen Causality and Retribution s. 315, 322). Kelsenin ajattelu on tässä johdonmukaisesti ei-deskriptiivistä
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ja jota tuomio rikkoo räikeästi. On miltei samantekevää, onko tapaustason lausuma päätelmä

vai ajatus, sillä tulkintatieteellisesti oleellisin asia ensivaiheessa on nonkognitivistinen

reaktiomme, (”Törkeää! Miten epäoikeudenmukaista!”), kun A heitetään vankilaan. Ilman sitä

emme oikeastaan suuntaudu asian esittämisessä kontekstuaalisesti oikein.

Politiikkasidonnaisessa tulkintatieteessä ei ole kyse pelkästään formaalista järjestelmästä, vaan

paremminkin tämän ja sinänsä yhteensopimattoman emotionaalisen elementin yhteydestä.

Toisinaan tämä asia on tulkintatieteessä katvealueella,1 koska sen ilmeneminen on aina

tapaustason piirre, mutta ilmenemättä jäämisen seuraukset – pahimmillaan – dramaattisia

järjestelmätason romahduksia. Oikeudellinen järjestelmä kokonaisuudessaan, ei vain

partikulaarinen oikeudenmukaisuus, edellyttää nonkognitiivisia kielenelementtejä. Yleisenä

järjestelmää kuvaavana kielenpiirteenä on ehkä se, että oikeusperiaatteet sisäänrakentavat

ajatteluumme nyt tarkoitetun kognitivismiin kuulumattoman asian.2 Oikeusperiaatteiden

ilmaisuja käyttävässä puheessa nonkognitivismi esiintyy silti epätematisoituna;3 tarvitsemme

tästä myös tematisoidun näkymän, mitä tulkitsen eräiden esiajatusten mielessä tutkielman

viimeisessä jaksossa ”Lopuksi”.

ja periaatteellisesti vastakohtaista esimerkkipainotteiselle luonnollisen kielen filosofialle ja sen esiajatuksille.
Viimeksi mainitun piirissä poikkeus nimenomaan kuvataan, sillä määrättyyn kuvauskelpoisuuteen
vastakohtaistuva ”epämääräisyys” voi tulla esiin vain jonakin määrättynä, mutta positiivisena (ks. ajatuksia,
Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 54; ks. myös jo edellä mainittu, Wittgenstein Filosofisia huomautuksia
mm. nr. 969, 973; ks. myös, Austin A Plea for Excuses s. 128, missä vapaus ymmärretään yleisnimityksenä sille
suunnalle, missä teot tehdään).

1 Ks. Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 863 miten tulkinnan hyvyyttä mitataan aina vain niiden ennakkokäsitysten
nojalla, mitkä koskivat tiedustelua.

2 Oikeusperiaatteet eivät välttämättä eroa abstrakteista uskomuksista (ks. Norris Law, Deconstruction and the
Resistance to Theory s. 171; ks. myös, Tähti Relativistinen oikeusperiaatekäsitys s. 83). Niiden oleellisin piirre
suhteessa “uskomuksia” koskevaan kielenkäyttöön on nähdäkseni se, että kaikkea sitä, mitä meidän pitäisi kyetä
esittämään oikeusperiaatteista puhuttaessa, ei voida representoida objektiivisina uskomuksina. Asiaan palataan
tutkielman loppujaksossa.

3 Ideoiden epätemaattisuus saattaa vaivata myös Dworkinin oikeusfilosofian perusajatuksia, mikä taas voi olla
seurausta kielipelin idean välttelystä (ks. jälkimmäisestä, Dworkin In Praise of Theory s. 362; vrt. kuitenkin myös
dworkinlaisesta ”argue with someone” -asetelmasta diskurssissa, mitä ei voida pitää ainakaan asenteellisesti ei-
kielipelillisenä, McCaffery Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1047, 1053). Dworkinin tavoitteena on tulkita käytännöt
”best possible light” merkityksessä (ks. esim. Kress – Anderson Dworkin in Transition s. 348; vrt. läheisestä
yhteydestä Gadamerin hermeneutiikkaan, Gadamer Hermeneutiikka s. 213, 223–226, 234–235, 247; ks. Leyh
Dworkin´s Hermeneutics s. 852 av 4). Dworkinin tulkintaprinsiippi vaikuttaa tautologialta, sillä olisi
kontradiktorista vastustaa parhaan mahdollisen tulkinnan saavuttamista eikä eri tulkintaperspektiivien relevanssi
ole asia, josta voisimme ennalta lausua.
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Yllä sanottuja esimerkkejä tarkkailemalla voidaan havaita, että sen paremmin realismi kuin
antirealismi eivät esiinny puhtaassa muodossa. Antirealisti edellyttää selkeästi
mielenulkoisen todellisuuden siinä, missä hänen motivaatioperustansa käyttää vaasia
paperipainona liittyy tuuleen luonnonilmiönä sekä toisaalta jokeen, jonne paperit voisivat
puuskassa lennähtää. Antirealisti myös ajattelee mahdollisia tekojaan koskien todellisuuden
sellaiseksi kuin se olisi, jos hänen tekonsa aktualisoituisivat.1 Oikeusperiaatteita
käsittelevistä teoreetikoista Dworkinin deontologismi lienee lähinnä puhdasta antirealismia,
mutta hän on kieltänyt tavoittelevansa sitä.2 Myös realistisesti suuntautuneilla
seurausargumenteillla on hänen ajattelussaan suhteellista merkitystä.3 Toisaalta realisti tai
”ontologisti” ei voine hänkään liimautua istuimeensa välittämättä kielenpiirteistä, joita
käytössä oleva skeema ei käännä tiedoksi. Ainakin sääntölauseen tai viimeistään säännön
selityksen tiedustelua tulisi pitää tapauksessa kontradiktorisena;4 geneettisen virhepäätelmän
nojalla sama koskee päätelmään sisältyvän merkityssisällön selitystä.

Nyt mielenkiinnon kohteenamme olevan institutionaalisen tosiseikan käsitteen eteen avautuu

näkymä kahdesta askelpaikasta. Jos uustulkinnassa institutionaalisella tosiseikalla tarkoitetaan

päätelmän sekä sen hylkäämistä merkitsevän henkilön kognitiivisen tilan ja kyseisen tilan

selittävän syyn välistä sidosta, jalansija voi olla ontologisesti varteenotettava, mutta ei enää

tulkintatieteellisesti suoraan mielenkiintoinen. Tällaisella instituutiolla ei voi olla normatiivista

voimaa eikä näin sijoittumista osaksi ”tulkitsevan syllogismin” tai tätä laajemman konstruktion

1 Ks. esim. Appiah An Argument Against Anti-realist Semantics s. 563 (myös samuus tai samankaltaisuus esiintyy
ei-psykologisena eli julkisena käsitteenä, – ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 208 –
mikä on keskeistä siksi, että niin kognitivismin kuin nonkognitivismin ”working principle” ennakko-olettaa
analogian käytettävyyden).

2 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 364.

3 Ks. ensin mainitusta puhtaan deontologistin ongelmasta myös, Kamm Theory and Analogy in the Law s. 409–
410, ja jälkimmäisesti esim. Dworkin Taking Rights Seriously s. 71, miten vain se, että tuomarilla on (tilanteessa,
kielenasetelmassa) harkintavaltaa, on säännöin säännelty asia, mutta ei enää vallan yksityiskohtainen käyttäminen.
Dworkinin oikeusfilosofia torjuu ajatuksen vahvasta tuomarin harkintavallasta (ks. esim. Christie The Model of
Principles s. 654), mihin ei tietenkään ole vaikea pyrkimyksenä samaistua ei-halutun modaliteetin (kontingenssi)
vuoksi. Vaikka ajatuksen ja ajattelun (onko ensin mainittu muuten aina jälkimmäisen tulos?) pitää osoittautua
luotettavammaksi kuin uskomus, emme voi ajatella tyystin ilman olettamia (ks. Wittgenstein Varmuudesta k. 469).
Uskomukset ja arvostusilmaisut ovat eräänlaista kielen raakamateriaalia sääntöistämisen kielentoiminnolle, jolla
on jo ennakkoasennoituminen ajatusten muodostamiseen. Tuskin voimme sanoa lineaarisesti, mikä näistä tekijöistä
esiintyy ensin, sillä ainakin uskomukset, arvostusilmaisut ja säännöt ovat välttämättä kytkennässä aksiologiaan,
joka tyypillisesti ymmärretään ei-lineaarisesti jäsentyväksi ajattelun lohkoksi.

4 Ks. myös, Searle Speech Acts s. 33–34, missä hän näyttää epäilevän konstitutiivisen säännön sääntöluonnetta.
Probleema saattaa olla seurausta siitä, että olemme esivalinneet konstituution tiedonintressilliseksi perspektiiviksi
(sana viittaa ontologiseen mielenkiintoon), vaikka käsite, jota tarkastellaan, on deontologinen peruskäsite.
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(mm. alkeiskielen) avulla etiikkaa selittävää genreä.1 Samoin on sanottava sääntölauseen ja sitä

koskevien kognitiivisten tilojen (haluttomuus muuttaa) välisestä sidoksesta. Jos taas

instituutiolla tarkoitettaisiin uustulkinnan mukaista sääntölauseen, nonkognitiivisen arvioivan

position ja ajatuksen (nonkognitivismi) välistä keskinäissidosta, institutionaalisen genren

tiedonintressi vaihtuu tulkintatieteen päätiedonintressin eli justifikaation sateenvarjon alle.2

Nonkognitiiviset tekijät ovat evidenssin esittämismahdollisuuden alaan kuulumattomia

”uskomuksellisia” tekijöitä, minkä lisäksi Goodmanin käsittely ilmentää ajattelua, missä emme

oleta niiden pätevyyttä. Päinvastoin, tavoittelemme askelia, jotka ovat juurin tämän koettelua.

Jälkimmäistä vaihtoehtoa ei tulisi ainakaan suoralta kädeltä hylätä; tulkitsen idean

käyttömahdollisuutta myös tutkielman loppujaksossa. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että

Goodmanin näkemys tieteestä on faktat sekundarisoiva, laadultaan dialektinen ja todellisuutta

käsitteellisesti tulkitseva. Käsitys sopii hyvin tulkintatieteeseen, jos sen kielensfääri

esiymmärretään siten,3 että alaan ei sisälly lainkaan ei-tulkinnallisia käsitteitä ja käsityksiä.4

1 ”That law is institutionalized is the recurrent theme of content-independent theories of law.”, Shiner Adjudication,
Coherence and Moral Value s. 105 (sanotunlaiset teoriat ovat oikeutta formaalisti, ihannetapauksessa
aksiomaattisesti, selittäviä teorioita). Yllä sanottu huomio on tarkoitettu eristävän ja skematisoivan ajattelun piiriin:
pelkkä koonnos ajatuksesta ja sitä selittävästä partikulaarisesta syystä ei sisällä normia, ja näin voidaan sanoa
naturalistisen virhepäätelmän nojalla. Inhimillinen kielellinen tulkintatoiminta, joka kohdistuu tällaiseen
kohteeseen, ei sitä vastoin välttämättä ole ei-normatiivista eikä tällaisen väitteen esittäminen sisälly äsken
mainittuun. Jos olettaisimme, että ”yhteiskunta” koostuu ajatuksen ja selittävän syyn välisistä ”hippusista”, ainakin
ennalta tutun yhteiskunnan tarkastelu saattaa olla inhimillisestä pakosta normatiivista. ”…[W]hen analysis focuses
on our own society, the discussion will be almost inevitably normative.” (lainaus, Rubin The Practice and Discourse
of Legal Scholarship s. 1853).

2 Käsittelen aihetta lisää tutkielman loppujaksossa. Ainakin Gewirthin moraalifilosofiaan sisältyy tämä
uusorientaatio institutionalismiin. Hän jakaa sosiaalisen säännön neljä oikeutusta optionaalis-preseduraaliseen
(vapaaehtoinen osallistuminen), staattis-instrumentaaliseen (minimivaltio), dynaamis-instrumentaaliseen (tukea
antava valtio) ja dialektis-välttämättömästi proseduraaliseen (vakuuttumisen metodologia) justifikaatioon (ks.
Gewirth Reason and Morality s. 272–327). Instituution käsitteen uustulkinta saattaa mennä tässä Goodmanin
ajattelun innoittamaa pidemmälle, sillä ei ole luultavaa, että voimme esittää kaikki tämänkaltaiset (kompleksiset)
ajatukset pariutuneina säännön kanssa (ks. myös vihjettä, Koskenniemi Tyyli metodina s. 187 av 7, missä hän
luonnehtii instituutiokeskeistä ongelmanratkaisua ei-sääntökeskeiseksi eli mm. kohtuuteen ja pragmaattisuuteen
huomiota kiinnittäväksi; ks. myös, Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 90, 91, miten potentiaali
kyseiseen piirteeseen sisältyy oikeastaan jo H.L.A. Hartin niukkaeleiseen oikeusfilosofiaan).

3 Ks. lain käsitteestä dworkinlaisittain esim. Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 984.

4 Ks. kritiikistä esim. Hutchinson – Wakefield A Hard Look At ´Hard Cases´ s. 86–110, jotka arvostelevat
Dworkinin filosofiaa siitä, että se johtaa jokaisen tapauksen käsittämiseen vaikeana tapauksena. Nähdäkseni
tapauksen aktuaalinen kielellinen ilmeneminen ja siihen liittyvä kontingentti arvostelu voidaan erottaa
käsitteellisestä potentiaalista ja tapauksen problematisointimahdollisuuksista siten, että Dworkinin ymmärretään
pitävän silmällä nimenomaan jälkimmäistä. Toinen asia on se, että pragmatismin perspektiivistä Dworkinin
periaatepainotteinen ajattelu käsittää sisäänsä niin paljon työsarkaa, että tuskin kukaan (paitsi ehkä Hercules,
vaikka Dworkin itse ei oikeastaan puhu – ainakaan eksplisiittisesti – laajasti vastaavasta ideaalituomarista: etualalla
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Myös kielenkokeet ovat tämänkaltaisen ”instituutiokäsityksen” piirissä mahdollisia, sillä

sääntölauseet ja ajatukset voivat olla myös kandidaattielementtejä, joita ajattelussa koetellaan.1

Koeluontoiset instituutiot voidaan käsittää Harringtonin vihjaamiksi mahdollisiksi

”vastainstituutioiksi”,2 jos meille on selville se, mikä ajatuksen ja sääntölauseen yhteys esittää

vallitsevan sosiaalisen käytännön mukaisen vastineen. Nyt kehitteillä oleva rakenne vaikuttaa

myös searlelaisiin instituutioihin oikeusyhteisössä, sillä yläpremissin modifiointi – Goodmanin

termein säännön muuttaminen – muokkaa käsitystämme siitä, mitä pidämme irtolaisuutena,

varkautena, jne. valtiollisen oikeuden mielessä. Kenties voimme sanoa, että yhteisössä

vallitsevia yleisiä moraalituntoja ilmentävät sosiaaliset instituutiot – kuten esimerkiksi Gricen

mainitsema vanhusten auttaminen, jos heillä on raskaita kantamuksia matkassaan3 – ovat juuri

hermeneuttisen instituution ”mankelin” läpikäyneitä käsityksiä.4 Emme voi hevin muuttaa niitä,

sillä ne ovat asettuneet muotoonsa, joka kestää kriittistä tarkastelua. Vain tapausta

oheistekijöiden avulla sopivasti modifioimalla pääsemme ”auttamisen instituution”

tapauskohtaiseen muuttamismahdollisuuteen käsiksi,5 sillä kriittinen moraali hyvin usein on

sama kuin vallitsevan moraalikäsityksen mukainen ymmärrys tapauksesta.6 On huomattava

myös, että sääntölausetasoisten ristiriitojen erottaminen siitä, että on loogisesti mahdotonta

toteuttaa niiden ilmaisema ajatus samanaikaisesti,7 on asia, joka alleviivaa nyt puheena olevan

rakenteen eroavuutta searlelaiseen sosiaalisen todellisuuden instituutioon. Juuri jälkimmäisestä

on rights-teesin mukaisen löydetyn ja oikean vastauksen keskeisyys) voi täyttää kaikki sen eteen heitetyt haasteet.
Pragmatismi on vieras perspektiivi dworkinlaiselle objektivismille ja ideaalituomaroinnin herculesmaisuudelle.
Ensin mainittuun sisäänrakennetun subjektiivisen idealismin lienee pakko olla lajiltaan vaatimattomampaa kuin
täydellistä vastausta tavoittelevaa. Subjekti kiinnittyy aina johonkin kielenvälineeseen (kielipeliin), jonka
ymmärrystämme edistävällä potentiaalilla on rajoitteensa.

1 Kokeilukulttuurista myönteisesti esim. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 21; Rubin The Practice
and Discourse of Legal Scholarship s. 1846 (ks. Dworkin In Praise of Theory s. 365–366; ks. Jackson Analogy in
Legal Science s. 154–155).

2 Ks. Harrington Law in Community Organizing s. 189.

3 Ks. Grice The Conception of Value s. 65–66.

4 Ks. tästä “mankelista” tutkielman loppujakso ja siellä edelleen kehitelty esimerkki sokeasta henkilöstä, joka
odottaa pysäkillä linja-autoa opaskoirineen.

5 Ajatellaan esimerkiksi, että henkilö on ikäluokkansa voimanoston Suomen mestari. Saatat tarvita itse enemmän
apua kantamuksissasi kuin hän.

6 Ks. Sartorius The Enforcement of Morality s. 897–898.

7 Ks. esim. Habermas Between Traditions s. 51.
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esiintyy halukkuutta puhua ”deskriptioin”1 eli loogisen ristiriidan soveltuvuudelle adekvaatilla

tavalla. Ensin mainitun tehtäväkuva on justifioivassa kielenaktiviteetissa, missä myös ristiriita

kuvataan pragmaattisena vastakohta-asetelmana (kilpailevat argumentit).

Nyt puheena olevaan modifikaatioon instituutiosta sääntölauseen ja ajatuksen tai sääntölauseen

ja päätelmän välisenä kytköksenä voidaan kiinnittää myös analogia, vaikka kognitiivinen

käsittely ei tunnista oikeastaan muita kielentekijöitä kuin niitä, jotka ovat itsessään

”päätelmiä”.2 Silti analogiaan turvautumista esiintyy väistämättä myös kognitiivisessa

käsittelyssä: tarvitsemme samankaltaisuusarvostelmia syllogismin kakkospremissin

muodostamisessa ja sen tarkoittamassa identifioivassa tulkintatoiminnassa.3 Se, että olemme

haluttomia hyväksymään päätelmän tai hylkäämme sen, ei välttämättä aina seuraa sääntöön

(yläpremissiin) liittyvistä ongelmista, vaan mahdollisesti myös siitä, miten olemme arvostelleet

alemman premissin. Määritelmällisesti tyydyttävä yläpremissi ei yksin riitä käsittelylle, vaan

tarvitsemme myös identifikaatiokriteerin sille tapaukselle, jossa ensin mainittua käytetään.4

Kehitelmän nonkognitiivinen tulkinta puolestaan avustaa esille kielenpiirteitä (ks. edellä

esimerkkejä), joita positiivisen tieteen tieteenfilosofian ulkopuolisen analogian pitäisi kyetä

käsittelemään. Analogian oletetaan olevan tällöin yhtä moni-ilmeinen rakenteeltaan kuin on se

kielen esipragmaattinen käyttöyhteys, jonka läpi esitämme arvostelmamme. Analogian eräänä

ongelmana on juuri erottautuminen säännöstä ja järjestäytyminen suhteessa ajatuksiin, jotka

ovat jollakin perusteella samankaltaisia kuin se ajatus, jonka saimme (kenties aiempien

kokemusten vahvistaman) säännön aktivoimana.5 Nyt  esiin  organisoitu  instituutio  ei  ole

1 Ks. esim. Hund Institutional Jurisprudence s. 153 (ks. sosiologiaan suuntautuvaa kehitelmää, Hiller Institutions
and Institutional Groups s. 298–299, 305).

2 Ks. Sellars Mental Events s. 342. ”Principles of inference are not extra premisses and knowing these principles
exhibits itself not in the recitation of formulae but in the execution of valid inferences and in the avoidance,
detection and correction of fallacies, etc.” (ks. ex analogia, Ryle Knowing How and Knowing That s. 218).

3 Ks. tässä luvussa edellä esitettyjä huomioita implisiittisestä analogiasta institutionaalisen tosiseikan käsitteeseen
sisäänrakentuneena piirteenä.

4 Ks. ex analogia, Wollheim Hampshire´s Analogy s. 567–568.

5 Schauerin ja Spellmannin mainitsema (psykologiantutkimuksen) tulos, miten jonkin alan erityisasiantuntemuksen
omaaminen vähentää halua käyttää analogiaa (ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 263–
264), on mielenkiintoinen, mutta analogian käsitteen kannalta kenties liian suppeasti tulkittu. Jo se, että luotamme
johonkin aiemmin paikkansa pitäneeseen sääntöön, kun tarkastelemme säännön ja ajatuksen välistä kytköstä
kielentoiminnassa (tai eristävässä ja skematisoivassa teoreettisessa käsittelyssä), on analogian alaan kuuluva ilmiö
(”Kaikki ´perusteltu odotus´ on odotusta, että jokin tähän asti havaittu sääntö tulee pitämään edelleen paikkansa.”,
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kuitenkaan enää säännön ja faktan välinen ontologinen käsitys. Eron tekemiseksi

kehittelynalaista kokonaisuutta voitaisiin nimittää Goodmanin instituutioksi tai

hermeneuttiseksi instituutioksi. Tässä rakenteessa sääntölause erkaantuu säännöstä1 ja ajatus tai

päätelmä faktasta.2 Ensin mainittu nostaa paremmin esille mahdollisuuden jatkokysymykseen,

mitä meidän pitäisi ajatella ”lauseen” implikaatiosta eli ei-lauseellisista eli katkelmallisista

kielenelementeistä. Olettama normatiivisen vastauksen antamisen mahdollisuudesta esiintyy

vajavaiskielen eli puhutusta ja kirjoitetusta kielestä poikkeavan alkeiskielen taustalla. Emme

myöskään ohjaudu tarkastelemaan suoraan periaatteita, kuten Dworkin tekee, vaan sitä

kielenperustaa, jonka periaatteita koskeva puhe ennakko-olettaa. Etääntyminen faktasta

ajatusten ja alkeiskielessä ajatuskatkelmien suuntaan on ainakin siirron ensivaiheessa

wittgensteinilaisittain perusteltavissa. Filosofiassa erimielisyytemme eivät koske faktoja.

Hermeneutiikan kehitystyön on oletettava faktan sijaan jokin muu käsitys (ajatus), jolle oletan

alkeiskielen semantiikan tukeman jatkosuunnan (ajatuskatkelmat).

Oletan, että hermeneuttiset instituutiot voivat ketjuuntua ainakin idean nonkognitiivisen

tulkinnan yhteydessä. Tällöin ajatuksiimme liittyvät toisenlaiset ajatukset (ja niitä koskevat

sääntölauseet) ja sääntölauseisiin toisenlaiset kielelliset sääntöilmaisut (ja niitä koskevat

ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 1093; ks. Meiland Analogy, Verification and Other Minds s. 564; ks.
jo edellä mainittu, Lewis Judgments of Value and Judgments of Fact s. 160–161). Analogia ei ole yhdenmuotoinen
kielenasia. Ainakin (syllogismia oleellisesti laajemmin käsitetty) konstruktiivinen genre saattaa omaksua sitä
kohtaan ennakko-olettaman, jonka mukaan analogian tulisi mukautua kielellisten välttämättömyyksien
moninaisuuteen (ks. analogian yhteydestä semiotiikkaan laajasti, Jackson Analogy in Legal Science s. 163–164).
Tällöin vältämme virheen siinä, missä analogia oletettaisiin joksikin sellaiseksi, joka on yksinomaan tunnettujen
tapausten tuottamaa. Analogian idea ylittää skeemat, jotka kääntävät tapauksen tiedoksi pyrkien näin ulottamaan
tulkintavoimansa myös sellaisiin tapauksiin, joiden suhteen skeema itse on osa ongelmaa (ks. ajatuksellisesti,
Lewis Realism and Subjectivism s. 39). Näin on juuri tulkintatieteessä. Analogian on kuuluttava miten-kieleen,
vaikka myös se, mitä meillä on edessämme ”säännössä ja ajatuksessa”, on yleisiltä osin  epäselvä  ja
mysteerinomainen asia. Sääntö olettaa sisäänrakennetusti miten-kielisyytensä näyttäessään sen säännön
seuraamisen tapahtumassa. Vastaavasti ajatuksen osalta emme oikeastaan koskaan tiedustele, mitä ajatus on, vaan
paremminkin ainoastaan sitä, miten päädyit ajattelussasi siihen, mihin päädyit.

1 Modifikaation tätä osaa – siirtymää säännöstä sääntölauseeseen – voidaan perustella myös siten, että
hermeneuttisen instituution arvioiva komponentti voi saada aikaan muutoksen. Muutos on asia, joka meidän on
voitava yksinkertaisesti todentaa.

2 Tämä siirtymä ennakoi etäaskelten ottamista institutionaalisen tosiseikan komponentista (faktasta), josta ei voida
puhua ilman naturalistista subjektivismia. Tarvitsemme myös kehitelmiä, jotka luovat identiteetillemme
edellytyksiä ”pysyä” ei-kognitiivisen subjektivismin sfäärissä.
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ajatukset arviointiperusteineen).1 Jos tämänlaatuinen instituutio käsitetään pragmatiikan

laajentumista koskevan keskustelun yhteyteen, asettuu kehitelmä vastahankaan sen ilmeisen

kriittisen mahdollisuuden kanssa, missä kysyisimme sääntöä tuotetun sääntölauseen juridis-

normatiivisena perusteena – ja faktoja niinä syinä, joiden seurauksia ajatuksemme ovat.

Goodmanin instituutio, joka pidetään pragmaattisesti orientoituneen tulkintatieteen

sisäpuolella, ei ”jatku” puhtaiden normien tai luonnontieteen tosiseikkojen suuntaan. Ensin

mainittu jatke koputtaa ovelle kuin kelsenläinen vierastyöläinen kesken pragmatismin

työurakkaa. Jälkimmäinen vaihtaa tiedonintressiä syy- ja seurauskäsitteisiin tukeutumisen

jälkiseurauksena, mikä on asia Toulminin tulkitseman naturalistisen virhepäätelmän

tontinalalta.2

1 Jälkimmäinen ketju näyttää etenevän kieleen instituutiona ja näin erkaantuvan sellaisesta hermeneuttisesta (ja
rajoitetusta) instituutiosta, josta oikeustiede on kiinnostunut. Ensin mainitun ongelmana voi olla se, että ajatukset
eivät enää pariudu vain sääntölauseiden, vaan myös periaatteiden, niistä ”ba kowskilaisittain” seuraavien
naapuriperiaatteiden ryppäiden ja lopulta kenties kokonaisten ideologioiden kanssa.

2 Ks. Toulmin The Uses of Argument s. 73. Empiiris-analyyttisen vaiheen miten-ongelman kääntyessä miksi-
ongelmaksi – ks. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 182 – on erityisesti muistettava, että emme ole
kääntyneet tulkintatieteen kannalta itsestään selvästi oikeaan suuntaan: vastaanottokomitean muodostavat
geneettinen ja naturalistinen virhepäätelmä. Tarvitsemme paremminkin jatko- ja uudelleentulkintoja miten-
kielestämme. Kenties englannin kielen verbin ”toteuttaa” (“instantiate”) käyttötapa, missä esitämme jonkin olevan
konkreettinen tai abstrakti instanssi, – ks. esim. Schlag The Empty Circles of Liberal Justification s. 43–45 – johtaa
meitä harhaan tulkintakielellisissä yhteyksissä. Tekstit tai abstraktis-teoreettiset ”kielen-objektit” (”language-
objects”) eivät vaikuta mielekkäiltä instansseilta siten, että alustaisimme käsityksen, jota koskien voisimme jo
kysyä ketjujen muodostumista sääntelevää disipliiniä. Paremminkin muodostimme vain verraten suoran analogian
positiivisten tieteiden tavasta ymmärtää maailmassa tapahtuvat muutokset. Asia saattaa olla seurausta tietoisesta
pyrkimyksestä säilyttää jalansijat tieteellis-metodologisten periaatteiden piirissä, milloin ilmaisemme
ajatuksemme tavanomaisella sana-asia-kielellä. Tai sitten juuri arkikielemme eli sana-asia-kielemme vie meitä
kuin litran mittaa – emmekä havaitse tarvetta esitulkita metodologisia ajatuksiamme tulkintatieteen
tieteenkuvamodifikaatioon sopivalla tavalla (ks. myös tutkielman ”Johdanto” ja pääjakso ”Lopuksi”).

Jotta asia ei näyttäisi liian yksioikoiselta ja itsekritiikittömältä, yllä ilmaistuun väitteeseen, jonka mukaan
Goodmanin instituutio kykenisi sivuuttamaan faktojen ja normien kombinaatiot instituutioina, voidaan suhtautua
epäillen. Saattaa olla, että Goodmanin instituutio tulkitsee Searlen institutionaalista tosiseikkaa uudella tavalla.
Riippumatta siitä, mitä otamme esille semantiikastamme, meillä esiintyy terminologiaan kohdistuva kysymys, joka
toisintaa myytin (normi) ja epistemologian mielenkiinnon kohteen (tosiasia) kaksinaisuutta. Ensin mainittu
ilmenee usein käsitteeseen sisäänrakennettuna normatiivisuutena; jälkimmäinen on asia ”sana-asia” -kielen
piiristä. Emme ehkä voi päästä eroon searlelaisesta institutionaalisesta tosiseikasta. Emme voi vaientaa viimeksi
mainitun kysymysrakenteen kaikuvaikutusta jo identiteettiimme (ei-kognitiivinen ja naturalistinen subjektivismi)
sisäänrakennettuna asiana. Identiteettiimme ei ehkä voi kuulua mitään positiota, jonne kaiku ei kuuluisi. Toiseksi
on huomattava, että hermeneuttisella instituutiolla ei ole normatiivista voimaa ilman lisätyön tekemistä (ks. ex
analogia, Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 852 av 4, 854–855). Goodmanin instituution ymmärtäminen kielipelinä
(mitä sillä voidaan tehdä ja mitä ei voida) on näin välttämätön esivaihe, jotta itse käsitys voi esiintyä tulkintatieteen
tiedonintressiä palvelevana käsityksenä. Palaan tähän ongelmaan pääluvussa ”Lopuksi” sokean bussimatkustajan
esimerkin yhteydessä.
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Hermeneuttista instituutiota ei milloinkaan käytetä kontekstuaalisessa tyhjiössä. Siinä

esiintyvien tekijöiden on oltava yhteydessä joihinkin toisiin käsityksiin (yllä A, B, C), joilla on

edelleen oma epistemologis-semanttinen tulkintansa. Viimeksi mainitussa suhteessa

hermeneuttisen instituution kontekstualisointia voidaan koetella jo edellä mainituin tavoin joko

kognitiivisen tai nonkognitiivisen ajattelutapaperinteen saralla.1 Kokoava kappale näiden

kahden erilaisen järjestäytymistavan piirteistä lienee lopuksi paikallaan.

Kognitiivisella tulkinnalla tarkoitan hermeneuttisen instituution kontekstualisointia siten, että

yhteyteen hakeutuvilla tekijöillä on totuusarvo. Ensinnä kiinnitämme huomiota siihen, että

”ajatus” Goodmanin eksplisiittisesti käyttämän kielen nojalla (”inference”) ei ole ainoastaan

ajatus, vaan lisäksi päätelmä. Tämä merkitsee sitä, että oletamme analyyttis-deduktiivisen

rakenteen (A), jonka seuraus ”ajatus” on. Kun otamme tämän kontekstuaalisen edellytyksen

todesta, kaikkien premissejä esittävien ”ajatuksiemme” vaaditaan olevan analyyttis-

deduktiivisen rakenteen johtopäätelmiä.2 Perspektiivimme hermeneuttiseen instituutioon

1 Goodmanin tiedekäsityksen on sanottu tavoittelevan koherenssia (ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral
Value s. 93). Mutta miten pitkälle ulottuvaa? Vaikka determinismin ja indeterminismin välistä eroa ei tulkittaisi
kategoriseksi pitkässä juoksussa, saatamme silti tarvita käsitykset kategorisesti erotettuina lyhyemmällä matkalla
(mm. ongelmat muodostaaksemme sekä ymmärtääksemme perusajatukset filosofisten argumentaatiovirheiden
taustalla).

2 Ks. tästä, Stenius Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 45–58, missä Wittgensteinin varhaisfilosofian
tarkoittama looginen ajattelu, syntaksi, ymmärrettiin likipitäen ainoaksi ajattelun muodoksi (ks. Lycan Judgement

Sääntölause (→C)

Päätelmä/Ajatus (→A)

Arviointi (→B):
hyväksytään, hylätään

Arviointi (→B):
muutetaan



232

muistuttaa nyt Popperin tapaa ymmärtää tieteen tehtävä.1 Tavoitteena on jäännöksettä loogis-

deduktiivinen systeemi. Johtopäätelmään pääseminen vaikuttaa sisältävän nondeduktiivisia

askelia premissien täydentämistehtävän yhteydessä (liian vähän premissejä, liian vähän sanoja

premisseissä),2 vaikka tavoittelee ihanteellisessa mielessä Wittgensteinin varhaisfilosofiassaan

tarkoittamaa ”tautologista” statusta (jos premissit ovat tosia, myös johtopäätelmä on tosi).3

Koska ”hylkääminen” kohdistuu yllä esitetyssä apukuviossa päätelmään, on tämä oikaistava

siten, että tarkoitamme jonkin päätelmän edellytyksenä olevan premissin sivuuttamista ja

uudelleenmodifiointia. Vastaavasti ”hyväksymisen” oletetaan viittaavan premissien

täydentämistehtävän yhteydessä tapahtuviin valintoihin, sillä looginen johtopäätelmä ei ole

asia, joka kaipaisi jälkivahvistusta.4 Toiseksi arvioijan positio on kognitiivisessa käsittelyssä

ymmärrettävä naturalistisella tavalla. Pyrkimyksenämme on tällöin käsittää jokainen

muuttamista, hyväksymistä ja hylkäämistä merkitsevä arvostelma Lycanin monitasoisen

representaatiomallin uskomukseksi,5 joka voidaan objektivoida ja syntaktis-semanttisesti eristää

muutoin Bar-Hillelin tarkoittamasta perkaamattomasta luonnollisen kielen pragmatiikasta.6

Lycanin kognitiivinen representaatiorakenne uskomukselle – tähän palataan tutkimuksen

viimeisessä luvussa – on ”arviointia” kontekstualisoiva tekijä (B). Kognitiivisen käsityksen

and Justification s. 95, missä ajatus on kyseessä jos uskomus perustuu toisille (tosi) uskomuksille, ks. sama s. 20–
21 ajatuksesta neurofysiologisesti, ja sama s. 75, missä Lycan pitää kontradiktiota myös ”psykologisesti”
mahdottomana; ks. Ryle Categories s. 180, joka kohtelee myös niin ajatusta kuin uskomusta naturalistisesti:
kummatkaan eivät saa olla absurdeja; ks. Ryle The Concept of Mind s. 26, missä mielentoiminnot ymmärretään
”mentaalisia” ainoastaan, jos ne liittyvät totuuteen ja rationaalisuuteen).

1 Ks. Popper The Logic of Scientific Discovery s. 32–34, 47–48 (ks. myös, Sellars Mental Events s. 342; ks. Lycan
Judgement and Justification s. 117–118; ks. Popper Normal Science and Its Danders s. 51, ja sama s. 57–58, missä
hän vastustaa loogisten välttämättömyyksien psykologisointia; ks. toisaalta esim. Kuhn The Structure of Scientific
Revolutions s. 142, joka ymmärtää sanalliset määritelmät (tarvitsemme näitä premissinmuodostuksessa) vain
pedagogisiksi apuvälineiksi; ks. myös wittgensteinilaisesta periaatteesta, Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy
s. 14, miten ”ajatuksen” on oltava syvempi asia kuin arkiymmärryksen mukainen ajatus).

2 Ks. Toulmin The Uses of Argument s. 96, 142.

3 Ks. Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy s. 25.

4 Tässä siis näyttää siltä, että radikaalisti logistinen ajatusrakennelma edellyttää ”premissin” käsitteen kahdessa eri
mielessä, – sekä päätelmänä että taustaltaan nondeduktiivisena kielentekijänä – mikä on nähdäkseni ei-äärilooginen
piirre kehitelmässä.

5 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 5, 33 representaatiorakenteesta ja sama mm. s. 15, 23, 31 Lycanin
käyttämistä esimerkeistä “uskomuksiksi”, joiden kohteilta hän edellyttää naturalistista luonnetta.

6 Ks. Bar-Hillel Argumentation in Natural Language s. 202.
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hankalin kohta on ehkä sääntölauseen totuutta ja epätotuutta koskeva edellytys. Tällaisella

tulkinnalla pitäisi nähdäkseni tarkoittaa puhuttua tai kirjoitettua sääntölausetta, josta sanotaan

Furbergin selostama totuusfunktionaalinen lause (so. lause, joka sanoo toisen lauseen

totuudesta).1 Viimeksi mainittu voitaisiin ilmoittaa esimerkiksi muodossa ”On totta, että

kirjain/tavu/sana -yhdistelmä ´N´ on mielekäs käyttäytymistä ohjaava lause” (C).

Oikeusteoriassa esimerkiksi Villan ehdottamassa tavassa käsittää tuomioistuinten ratkaisemat

”tapaukset” objektiiviseksi perustaksi oikeustieteelle esiintyy jossakin määrin nyt tarkoitettu

piirre.2 Tapaus tuomioistuinkäsittelyssä on hyvin pitkälti kielellinen ”asia” eikä voi olla

”pelkkä” deskriptio menettämättä käyttäytymistä ohjaavaa funktiotaan.

Jos ajatus johdantojaksossa tarkoitetusta epistemologisesti differentioituneesta semantiikasta on

oikeansuuntainen, tarvitsemme rinnalle myös nonkognitiivisen kontekstualisointitavan. Toisin

kuin kognitiivisessa käsitystavassa, tiede ei ole nyt puolellamme. Sen sijaan kieli saattaa sitä

hyvinkin olla. Relaatiot muodostuvat nyt kahden nonkognitiivisten tekijöiden välille, mikä

toimii jo erottavana piirteenä institutionaalisesta tosiseikasta. Hermeneuttisen instituution

nonkogniitivinen tulkinta omaa eräänlaista ”raakapotentiaalia” ylittää institutionaalisen teorian

ylläpitämä tietomuoto. Ensinnä tarvitsemme jonkin analyyttisen käsittelyn ulkopuolisen

nondeduktiivisen kielentekijän, jolla on tieteellisesti tuntematon suhde ajatukseen. Tällaiseksi

kelpaa esimerkiksi DeSanctisin tarkoittama tarina (kertomus).3 Tarinan nonkognitiivinen

merkitys on sen synnyttämä mielikuva kuulijassaan (A), sillä ainakaan kaikissa kielellisen

aktiviteettimme merkityksissä viimeksi mainitusta ei puhuta ”objektina”. Ajatuksen taustalla

voi olla myös muunlaisia nonkognitiivisia kielentekijöitä. Toiseksi Lycanin

representaatiorakenteen sijaan tarvitsemme – olettaen näin, että nonkognitiivinen tulkinta on

konstruktiivisesti mahdollinen – sellaisen sisäisen kielen ”alasysteemin” (”subsystem” B),

jonka terminologinen jargon ei palvele ylemmän naturalistisen systeemin käsitteitä

1 Ks. Furberg Saying and Meaning s. 120–131 (ks. myös jo edellä esillä ollut, Apel Wittgenstein ja Heidegger s.
102, joka huomauttaa eron pitämisen tarpeesta semanttis-kategoriallisten ja ontologis-kategoriallisten käsitysten
välillä).

2 Ks. Villa Analogy between Interpretive Arguments and Productive Arguments s. 174–177, mistä tulee myös ilmi,
että Villa tiedostaa täysin lauseiden kuvakäsityksen – hän puhuu “all at once” käsityksestä – jäävän vaille normaalia
”raakaa” faktastatusta: lauseista puhuminen edellyttää aina tulkintaa.

3 Ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 154, 157, miten kertomus toimii, koska se sallii
kuulijan/lukijan asettua protagonistin asemaan.
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täsmentävässä kielenroolissa. Nonkognitiivinen alasysteemi esitetään parelleelissa suhteessa

johonkin kognitiivisen representaatiorakenteen alasysteemiin – ja tällaisen

”rinnakkaissysteemin” tehtävänä kielessä on toteuttaa ainakin joitakin sellaisia kielentehtäviä,

joita naturalistisesti selittävä kielemme ei tee.1 Itselleni juuri tämä probleema on ongelma

nonkognitiivisen semantiikan edellyttämästä alkeiskielestä. Asiaa hahmotetaan tutkielman

viimeisessä luvussa ”Lopuksi”. Kolmanneksi nonkognitiivinen käsitys haastaa kognitivistisen

tulkintatavan ymmärtää puhuttu tai kirjoitettu lause asiaksi, jota sana-asia-kielemme voisi

käsitellä samoin kuin käsittelemme luonnontieteen tosiseikkoja. Luonnollinen kieli on edellytys

merkityksen välittymiselle, mikä taas (proposition yhteydessä) on edellytys sille, että tosiasian

totuudesta voidaan puhua. Attribuutti ”kognitiivinen”, jonka merkitys sidotaan mahdollisuuteen

sanoa proposition totuudesta ja epätotuudesta, ei voi merkitystä muuttamatta soveltua

kognitivismin omiin edellytyksiin. Kognitivismin laajentaminen koskemaan kieltä

jäännöksettömällä tavalla vaikuttaa johtavan Troperin ja toisessa yhteydessä Baylesin

vihjaamaan epäaitoon käsitykseen luonnontosiasioista,2 kun symbolit ymmärretään faktoiksi

1 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 125, 133, joka puhuu “eksplikativismista” sellaisen ajattelutavan
nimityksensä, missä kaikenlainen ”oikeuttava” kielentoiminta ymmärretään laadultaan selittäväksi toiminnaksi.
Kissanhännänveto determinismin ja indeterminismin välillä siirtyy nyt selittävien käsitysten työaluetta koskevaksi
ongelmaksi. Tästä laajasta kysymyksestä voidaan tässä sanoa vain seuraavaa. En oleta indeterminismiä
ajattelutavaksi, jonka esittämistä merkitsevään ongelmaan voitaisiin päästä determinismin (relatiivisen
kognitivismin, objektivismin) menetelmin. Indetermistisen semantiikan (ought-semantiikan) on muodostuttava
kielessä riippumatta tämänkaltaisista ulkokohtaisista rajoitteista. Päinvastaisesti ajateltaessa indetermismi
esiintyisi jonkinlaisena ”jakojäännöksenä”, joka on tarpeen hätäratkaisuna, kun emme ole perillä äärimmäisistä
neuroatomäärisistä yksityiskohdista ihmisaivojen toiminnassa – tai kun viittaamme selittävien mallien
edellyttämiin perustatekijöihin, joita itseään ei ole justifioitu (ks. näistä Lycan mts. s.  33 av 5, 76, missä Lycan
pitää kausaliteettia yhteisenä kaikille ”aboutness” muodoille, jotka kuuluvat semantiikkaan ja s. 134–135; ks.
myös, Grice The Conception of Value s. 38). Toiseksi indeterminismin sisäänrakentumisesta kieleen – ks.
Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 79 av 8 – seuraa se, että
jokainen ought-semantiikka ennakko-olettaa asian ”kieli” tunnetuksi. Emme voi konstruoida ainoatakaan ought-
semantiikkaa tai tätä esittävää mallia ilman kieltä. Tavoitteena voi olla vain lingvistisesti normatiivinen tulkinta
ought-semantiikaksi. Koska tällöin vastaukseemme vaikuttaa suuresti se, minkä kontekstin puitteissa asiaa
pohdimme, meillä ei ole mitään syytä ajatella, että useat erilaiset vastaukset eivät voisi olla mahdollisia (ks. esim.
Kelsen What is the Pure Theory of Law? s. 269 hänen kuuluisasta kolmiosaisesta kehitelmästään preskriptio,
salliminen ja auktorisaatio). Kolmanneksi on syytä huomauttaa siitä, että usein kiista koskee myös sitä, mitä luetaan
”järkeilyn” (reasoning) alaan ja toisaalta millainen terminologia korkeintaan vain puitteistaa sitä (ks. Murray The
Role of Analogy in Legal Reasoning s. 859 av 95; ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 213).
Neljänneksi kyse on myös kieliopin kehittämistehtävästä. Subjektiiviset minä-lauseet voitaneen helpommin
hyväksyä käsittelyn osaksi ontologiaan/hermeneutiikkaan kuuluvina asioina, vaikka samanaikaisesti ne voivat
useimmista semantiikoista käsin vaikuttaa sangen epägrammaattisilta ja epäinformatiivisilta tekijöiltä (ks. vihjeistä
esim. Ba kowski Parable and Analogy s. 140; ks. Lycan mts. s. 84–85; ks. hermeneuttisesta käänteestä esim.
Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 22–23).

2 Ks. Troper The Fact and the Law s. 26 (ks. Bayles Hart´s Legal Philosophy s. 18–19).
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(eikä ainoastaan ”merkin” fyysiseksi ilmentymäksi). Sääntölauseen nonkognitiivinen konteksti

(C) voidaan ymmärtää monilla tavoilla (mm. velvoittavaksi elämykseksi, tms.), joita yhdistää

epäadekvaattisuus totuusfunktionaaliselle tarkastelulle. Kenties perinteisin ajatus tässä on

puhua Tohin tavoin ”normi-ekspressivismistä”,1 mikä on esimerkiksi Hartin oikeusteorian

tunnistama nonkognitivismin muoto. Palaan nonkognitivismin tulkintaan viimeisessä

pääluvussa ”Lopuksi” esimerkin avulla.

Vaikuttaa siltä, että tulkitsemalla kognitiivisen tulkinnan alaisuudessa jokin hermeneuttisen

instituution elementeistä nonkognitiivisesti, tai päinvastoin nonkognitiivisen tulkinnan alla

jokin kognitiivisesti, päädymme käsitteellis-määritelmällisesti searlelaisen instituution

rajaseudulle. Koska oletan nonkognitiivisina elementteinä voivan esiintyä myös arvostelman ja

nonkognitiivisen harkintakielenkuvan, hermeneuttinen instituutio on helppoa nähdä

institutionaalista tosiseikkaa kompleksisempana käsityksenä. Voidaan miltei kysyä, tulisiko

institutionaalista tosiseikkaa (sääntö, fakta) pitää hermeneuttisen instituution alatapauksena –

tai vaihtoehtoisesti: hermeneuttista instituutiota kyseisen tosiseikan ajattelullisena ja

kielellisenä lähikontekstina.2

On erityisesti syytä korostaa, että hermeneuttisen instituution tulkinnassa tapahtuva siirtymä

kognitivismista nonkognitivismiin ei ole mikään vähäinen muutos. Tulkinnallinen loikka

1 Ks. Toh Hart´s Expressivism and his benthamite project s. 75–117.

2 Vaikuttaa kenties aluksi siltä, että hermeneuttisen instituution pohjatulkinnan ollessa nonkognitiivinen, olemme
asemoituneet kielessä suvaitsevammin. Tämä arvostelma voi olla pettävä. Ajatellaan elementistä ”sääntölause”
ensin kognitiivisessa, sitten nonkognitiivisessa mielessä. Ensin mainittu mahdollisuus saattaa olla käsillä
semiotiikan teorioiden tukemana, milloin kieli, ja sääntölause sen osana, tulevat ymmärretyiksi kognitiivisiksi
käsityksiksi. Vaikka sääntölause käsitettäisiinkin näin, emme voisi liittää siihen pätevyyttä, ellemme ylläpitäisi
myös nonkognitiivisen arvostelman ja samanlajisen harkintakielenkuvan ongelmaa käsillä olevassa työmuodossa.
Ajaudumme tässä kuitenkin omituisuuteen siksi, että sanomme nonkognitiivisen arvostelman justifioivan
kielentekijää, joka on määritelmällisesti kognitiivinen. Nonkognitivismi edellyttää viimeksi mainitun muuntamista
normi-ekspressiiviseksi sääntölauseeksi (ks. yleisesti, Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1169). Jos
taas käsittelemme mahdollisuutta, missä sääntölause on nonkognitiivinen käsitys ja muut tekijät kognitiivisia
(päätelmä, kognitiivinen teoria sisäisestä kielestä), viimeksi mainitut edellyttävät ”normi-ekspressiivisen” ilmaisun
asianmukaista teoretisointia eli ”kognitivisointia”. Emme voi puhua päätelmästä, jos premissimme eivät ole
analyysikelpoisia; emme liioin voi väittää kognitiivisen (heuristisen) harkintakielenkuvan voivan käsitellä
nonkognitiivista ”input” tekijää (sääntölausetta). Nähdäkseni tarve instituution ylittävälle tarkastelulle, missä
relaatiot muodostuvat kahden nonkognitiivisen tekijän välille, on ilmeinen. Hermeneuttinen instituutio tekee
kyseisen tarpeen – ja kyseisen periaatteen – julkiseksi, mutta ei itsessään riitä mallina palvelemaan alkeiskielen
tavoittelemaa kielenkuvaa.



236

kääntää koko asetelman päälaelleen sääntölauseen ja päätelmän/ajatuksen välisessä suhteessa

(ks. kaaviokuva edellä). Logiikkaan tukeutuvassa kognitivismissa päätelmällä on luvatonta

perustella sääntölause (so. ”argumentti” eli yläpremissi), kun taas pragmatiikkaan orientoitunut

nonkognitivismi sommittelee esiin ajattelun vaihtoehtoa, missä juuri sääntölause olisi

argumentaation kohteena. Nonkognitivistisen tulkinnan ensivaiheessa sääntölausetta ei voida

luonnehtia ”yläpremissiksi”. Kyseessä on se, mitä argumentoidaan eli yleinen sääntö.

Vastaavasti ajatus ei ole nonkognitivismissa päätelmä, vaan se, mikä osallistuu

argumentaatioon. Tämän tutkielman lähdekirjoittajista esimerkiksi juuri Dworkin on korostanut

arvostelmien (”ajatusten”) kyvykkyyttä esiintyä argumentaatiossa;1 vastaavasti esimerkiksi

Koszowski on alleviivannut juuri syllogismin yläpremissin (nonkognitivismin yleisen säännön)

tarkastelun keskeisyyttä,2 mihin nähden päätelmän tekeminen käsitetään vain

retrospektiiviseksi vaiheeksi. Kahden tulkintatavan (kognitivismi, nonkognitivismi) välillä

saattaa olla suljetun lenkin tapainen yhteys, mutta nähdäkseni ainoastaan utooppisessa eli

analyyttisen tutkimusohjelman ylläpitämässä mielessä. Voidaan puhua vaikkapa teoreetikon tai

semiootikon utopiasta, joka kohdistuu nonkognitiivisen tulkintatavan kahteen elementtiin,

sääntölauseeseen ja ajatukseen. Utopia tavoittelee sellaista ”yleisen säännön” (se, mitä

argumentoidaan) hermeneuttista analyysiä, joka oikeuttaisi puheen analysoidun yleisen säännön

muodosta deduktion yläpremissinä. Toiseksi tavoitteena on arvostelmallisen ”ajatuksen” (se,

mikä osallistuu argumentaatioon) merkkiteoreettinen ja aksioomiin saakka ulottuva analyysi,

joka oikeuttaisi sanomaan, että merkkijärjestelmämme tieteellinen kuva mahdollistaa myös

arvostelmallisten ajatusten käsittämisen päätelminä.3

Voitaneen olettaa, että edellä tarkoitettu varjoinstituutio on institutionaaliseen tosiseikkaan
sisäänrakennettu käsitys, joka yhdistää viimeksi mainitun ja hermeneuttisen instituution
toisiinsa. Puhe hermeneuttisen instituution ”kielenkokeesta” ennakko-olettaa mm. epäilyn ja
myönnön, jotka olivat juuri käsityksiä, joiden avulla varjoinstituution mieli

1 Ks. esim. Dworkin Hard Cases s. 1065–1066, missä hän myöntää ”argumentatiivista voimaa” jo
fundamentaaleille yleisinhimillisille intresseille kuten oikeudelle vapauteen, tasa-arvoon ja ihmisarvon
kunnioitukseen, ks. myös sama s. 1069–1070.

2 Ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 76–79.

3 Yllä ei ole välttämättä esillä kahta eri ongelmaa. Hermeneuttisen analyysin merkitys tulkintatieteelle on jossakin
määrin epäselvä. Jos käsitämme sen tehtäväkuvan logiikan utopiaa väljemmässä mielessä, suuntaus ehkä tulisi
ymmärtää osaksi pragmatismia. Myös semiotiikan merkkiteorioiden käyttö oikeustieteessä edellyttää
konstruktiivisia askelia ja tulkintaa. Oikeudellisen semantiikan merkkiteoreettinen analyysi ei ole normatiivisen
kysymyksen vastaus.



237

institutionalismissa tulkitaan näkyviin. Koska myös vapaus on tällainen käsitys,
hermeneuttisen instituution ei-dogmaattisuuden tavoite luo samankaltaisen sidoslangan
käsitysten välille.

3.4 Yhteyksistä alkeiskielen teoriaohjelmaan

On aika solmia liitoslankoja yhteen. Tutkielman johdannossa edellytettiin teoria-aiheiden –

kuten tämän luvun tulkintojen institutionaalisesta tosiseikasta – jäsentyvän osaksi

perspektiivistä perheyhtäläisyyttä sisäisen kielen teoriaohjelmalle. Mitä tekemistä

institutionaalisen tosiseikan käsitteellä on tämän asian kanssa? Korostan esitutkimuksellisessa

hengessä kahta asiaa. Ensinnä rakenteellista samankaltaisuussuhdetta siinä, missä edellä

tarkoitettu ”implikaatio” esiintyy sekä institutionaalisen tosiseikan että alkeiskielen rakenteen

yhteydessä. Toiseksi sitä, että tulkinnallinen identiteettimme edellyttää institutionaalisen

tosiseikan ”säännöltä” sitä, että se voidaan esittää myös harkintakielenkuvallisesti purettuna ja

näin normatiivisesti tematisoituna käsityksenä.

Jos olettama siitä, että nonkognitiivinen malli alkeiskielelle voidaan konstruoida, pitää

paikkansa,  on  myös  totta,  että  se  on itsessään tulkinnallinen ja ”institutionalisoitunut” tuote.

Alkeiskielen skeemaa ei voida esittää ilman, että sommittelija yhdistää deontologisia ja

ontologisia elementtejä, so. sääntöjä ja faktoja. En kuitenkaan pidä tässä yhteydessä

mielenkiintoisena sitä, mitä sommittelija tosiasiallisesti on käyttänyt hyväkseen tehdessään sitä

mitä hän teki, kun skeema valmistettiin. Asialla voi olla kriittis-dialektista merkitystä, mutta

tämä perusta ei kelpaa idean yleisen esityksen pohjaksi. Keskeisempää on se, että voimme

olettaa vaatimuksen, jonka mukaan implikaation on sisällyttävä alkeiskieltä esittävään

skeemaan, olkoon se muutoin terminologiansa osalta miten hyvänsä esitetty. Sommittelija

yleistää sidonnaisuutensa esitykseksi,1 josta satunnaispiirteet ovat puhdistetut pois.

Implikaation ”sisällyttäminen” malliin ilmentää puhuttua ja kirjoitettua kieltä edeltävän

kielemme esi-institutionaalisuutta sidonnaisuutta: juuri tämän piirteen vuoksi kenties ylipäätään

1 En tarkoita tulkinnan yleiskuvaa (tätä pidetään mahdottomana ongelmana, Aarnio On the Role Played by Social
Values in Jurisprudence s. 47), vaan hyvin laaja-alaisesti kielenkäyttötapoja yleistävää esitystä. Yleistämiseen
saattaa liittyä hankaluus. Mitä etäämpänä skeema on luonnollisen kielen käyttötavasta ”ilmaisuna kielessä”, sitä
suurempi vaivannäkö teorianmuodostuksessa on nähtävä sen eteen, että kielenrakenteet ja luonnollisen kielen
lauseet saavuttavat keskinäisen yhteytensä. Ilman tätä teoria ei voisi vaikuttaa kielenkäyttöömme (ks. myös
tutkielman loppujakso ”Lopuksi”).
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kykenemme tunnistamaan sellaisia kompleksisia entiteettejä kuin instituutiot. Kielen

rakenteemme samankaltaisuus esi-instituution kanssa tuottaa eräänlaisen alkeellisen

vastaavuuden, missä ”samankaltainen ymmärtää samankaltaista”.1 Muutoin implikaation osalta

alkeiskieli ei ole mikään puolueeton tulkitsija. Suhtaudun mm. kriittisesti siihen, että

vastakohdat ymmärrettäisiin hyvin läheisiksi toistensa2 kanssa – tai suorastaan samaksi asiaksi.3

Jos tällainen ajatus tuotaisiin kielipelin yhteyteen, merkitystä rakentava kielen kudelmamme

romahtaisi. Emme voi väittää sitä, mitä pidämme ”mielekkäänä” samaksi kuin sitä, mikä on

”mieletöntä” emmekä ”käsitteellistä” samaksi kuin sitä, mikä on ”käsitteetöntä”, sillä

väittäminen on jo perspektiivistä poissulkien kyseiset mahdollisuudet.4 Romahtamisseuraus

muistuttaa etäisesti alkeiskielen laajasta diskursiivisesta roolista systeemissä, missä

tarvitsemme lopulta myös sellaisia kielenrakenteita, joihin voimme luottaa varmoina tai

varmuudenkaltaisina asioina – ja näin asioina, jotka tekevät tulkintatieteen ”tietokelpoiset” asiat

mahdollisiksi.

Toinen perspektiiviseen perheyhtäläisyysmuuriin laastia tuova huomio koskee

institutionaalisen tosiseikan sääntöä. Faktan liitoskumppania, sääntöä, ei oikeastaan tunneta.

Hyvin ymmärrettävistä syistä asian selvittelyjen yhteydessä teoreetikot ovat tukeutuneet lähinnä

kahteen asiaan: merkityslauseeseen ja universaaliin. Ensin mainittu näkyy Searlen

konstitutiivisen säännön käsitteen yhteydessä;5 jälkimmäinen jo Haren mainitsemin tavoin

1 Ks. Ahlman Arvojen ja välineiden maailma s. 41, 42.

2 Ks. ajatuksia, Nietzsche Iloinen tiede s. 107, 227, 233 (ks. myös vastakkaisista tunteista sanottua, Ahlman Arvojen
ja välineiden maailma s. 184).

3 Ks. Gadamer Hermeneutiikka s. 238. Hermeneutiikan tavoitteena on kenties ollut väittämisen ”tavanomaisen”
merkityksen ylittäminen, missä ”attraktio” on juuri dogmaattisen käsitystavan puolella ja hermeneutiikan tavoite
”tavanomaisen ylittävässä” väitteen merkityksessä. Juuri tavanomaisen perspektiivistä on hyvin vaikea pitää
viimeksi mainittua muuna kuin ”erikoistapauksena”, jonka yleistyminen merkitsisi juuri sitä, että tavanomainen
käsitys menettäisi merkityksensä tavanomaisena. Hermeneutiikan syvempi totuus astuisi tavanomaisen
ymmärryksemme sijaan (ks. ajatuksellisena analogiana, Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law
s. 13–14). Tulkinta on epävarma, sillä hermeneutiikan tehtävänä ei ole korvata tulkintaperiaatetta. Jos sanomme ja
ajattelemme päinvastaisesti, hermeneutiikan tulisi käsitellä myös ehdottamansa käsityksen seurauksia koko tieto-
oppiin ja sitä seuraaviin sovelluksiin.

4 Teoriavapaan tiedon torjunnasta esim. Jørgensen On Concepts in Law s. 141.

5 Ks. Searle Speech Acts s. 26, 33–34.
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siinä, että pidämme kielen ”merkitys-sääntöjä” universaaleina.1 Säännön yhdistäminen

merkityselementtiin on siirtona helposti ymmärrettävä siksi, että luomme tällöin yhteyden

synteettiseen kieleen ja keskinäisen ymmärtämisen mahdollisuuden edellytyksiin. Haren tapa

käsittää universaali moraaliperiaatteeksi2 taas miellyttää niitä teoreetikkoja, jotka

samankaltaistavat logiikan eron kontingenssista normin eroon tosiasioista. Molemmista

käsityksistä voidaan asettaa kyseenalaiseksi, olemmeko todella esittämässä jotakin säännöstä

(sen käsitteestä). Merkityslauseyhteys on paremminkin lainattu tosiasian väittämistä koskevista

semanttisista edellytyksistä, jotka itsessään ovat juuri väärällä puolella johdantojaksossa

tarkoitettu ”epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa”. Logiikka puolestaan

muodostuu operaatioista, jotka ovat ei-normatiivisia tai anormatiivisia; tähän nähden sääntö

muistuttaa Weinbergerin vihjaamalla tavalla praktis-toiminnollista kielenasiaa,3 mutta

säännöstä ”itsestään” emme osaa sanoa, millaista. Sen esittämistä merkitsevän ongelman

piirissä oletamme, että etenisimme olettamista esittämisen periaatteisiin (emme, kuten

logiikassa, premisseistä ratkaisuun).4 Näin avoimesti kuvatussa ongelma-asetelmassa voidaan

pohtia sitä, tulisiko institutionaalisen tosiseikan sääntö kuvata harkintakielenkuvana eli

skeemana, joka ilmentää epäilyä ja jo alkeiskielellisestä vaiheesta alkavaa oikeuttavaa

kielentoimintaa. Semantiikkaa ohjaavien skeemojen taustalla on juuri olettamia ja esittämisen

periaatteita (ks. pääjaksoa ”Lopuksi”). Jos skeeman vaaditaan olevan johdantojaksossa

tarkoitetulla tavalla miten-kielinen, ”fakta” voitaisiin käsittää saman jakson tarkoittaman

modifikaation mielessä mitä-kieliseksi tekijäksi. Sääntöelementti demystifioituisi jossakin

määrin, sillä skeeman edellytetään aina olevan intersubjektiivisesti jaettavissa oleva käsitys;

”fakta” puolestaan etääntyisi luonnontieteen tarkoittamasta tosiasiasta, sillä puhuisimme

kyseisestä institutionaalisen tosiseikan elementistä sen mitä-kielimuodon avulla, mikä on

esiadekvaattinen juuri tulkintatieteelle. Tarkoitan alla ”skeemalla” arvioivaa alkeiskieltä.

Searlelaisen institutionaalisen tosiseikan (fakta, sääntö) ohella alla esiintyy useita muita

relaatioita. Ensinnä skeeman tehtävä suhteessa tosiasiaan on joko suhtautua hyväksyvästi asiaan

tai aloittaa symbolin implikoiman käyttäytymisvasteen epäily. Toiseksi mitä-kielemme voi

1 Ks. Hare Freedom and Reason s. 38–39.

2 Ks. Hare ibid. s. 185.

3 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 73, 76, 94–95.

4 Ks. esim. Fogelin Three Platonic Analogies s. 377.
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saada johdantojaksossa tarkoitetun verkoston ansiosta vaikutteita siitä, mikä on kiellon ”Älä

kulje” positio kyseisessä verkossa (so. millaisiin muihin ajatuksiin kiellot yhdistyvät).

Kolmanneksi relaatio mitä-kielen, skeeman ja sääntölauseen välillä vastaa edellä tarkoitettua

hermeneuttista instituutiota, missä mitä-kieli muotoaa esille ajatuksia vaihtoehtoina, joihin

meillä on kriittisesti suhtautuva asenne siinä määrin kuin käytössä oleva skeemamme (arvioiva

positio) kykenee sen tuottamaan.1 Nyt instituution sidoslangat esitetään epäsuorasti, – so.

searlelaisen instituution ”pinnan alla” – mitä voidaan pitää eräänä tapana kiertää normin ja

faktan välisen yhteyden ongelman pitäminen ongelmana.

1 Lisäselitykset lienevät tässä paikallaan. Siirtymät faktan ja mitä-kielen sekä säännön ja skeeman välillä kuvaavat
siirtymiä searlelaisesta instituutiosta hermeneuttisen instituution tasolle – ja takaisin. Kuvaan myös diagonaaliset
siirtymät faktasta skeemaan sekä mitä-kielestä sääntöön kahdensuuntaisina. Etenkin ”skeeman” osalta tulee
selväksi, että kuvio on suuresti lyhennetty: tarvitsemme välttämättä myös naturalistista subjektivismia
arvioinnissa, sillä emme voi tulkinnallisen identiteettimme puitteissa ”aistia” mitään. Meidän on nähtävä
liikennevalo. Toisaalta jäljempänä (ks. pääjakso ”Lopuksi”) esillä olevassa esimerkissä tulee selväksi, että
punaisen liikennevalon kuvitteleminen esimerkiksi ”pois päältä” tai ”vihreäksi” on kielellistä kuvittelua, jossa
käytämme kognitiivista identiteettiämme (emme nonkognitiivista). Kognitiivinen identiteettimme on silti
harjaantunut epäilemään vain tosiseikkojen totuutta – ei niiden roolia tulkinnallisessa aktiviteetissa. Siinä missä
”skeemallinen” kokonaisidentiteettimme edellyttääkin kielenulkoisen todellisuuden eli jotakin aistittavaa, myös
fakta edellyttää tulkinnallisen identiteetin siinä, missä meillä on käsillä käsitteellinen ymmärrys ”liikennevalosta,
joka on punainen” (ks. yleisesti, Sellars Science, Perception and Reality s. 176). Myös mitä-kielen ja säännön
(lauseen) välinen relaatio on kahdensuuntainen, sillä se ilmentää kontingentin lauseen ja kielen potentiaaliin
kuuluvan ”verkoston” yhteyttä. Viimeksi mainitulla ei voisi olla funktiota ilman kontingentteja lauseita;
aktuaalisen kielen lauseilla ei voisi olla sitä merkitystä meille, mikä niillä on, jos kielen verkosto ei tunnistaisi
yhdistymismahdollisuuksia esittävää positiota lauseelle (ks. tästä Johdantojakso). Mitä-kieliseen positioon
verkostossa yhdistettävillä lauseilla ja arvostelmilla tarkoitan hyvin laaja-alaista joukkoa potentiaalisia lauseita,
joita kielellinen identiteettimme voi tuottaa. Emme oikeastaan tällöin vastaa siihen, mitä jokin on, vaan siihen, mitä
ajattelet (esim. ”Ajan säästyminen on keskeisempi arvo kuin odottaa tyhjässä risteyksessä liikennevalon
vaihtumista”, ”Kulkukielto koskee vain tapauksia, jolloin risteyksessä on autoliikennettä”, ”Odotan liikennevalon
vaihtumista vihreäksi, mutta en kiellon vuoksi, vaan siksi, että en halua näyttää huonoa esimerkkiä tien toisella
puolella odottaville pienille lapsille”, jne.).

Fakta (punainen
liikennevalo)

Sääntö (”Älä
kulje”)

Mitä-kieli Skeema (miten-
kieli)
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Yllä sanottu voi jossakin määrin osallistua sen asian selittämiseen, miksi sääntöpohjaisilla

instituutioillamme on eräänlainen ”heikkousaste” eli miksi meillä voi olla epävirallisia

sosiaalisia instituutioita kuten päin punaisia liikennevaloja käveleminen. Ehdotetulla

käännöksellä on eräitä etuja puolellaan, joista nähdäkseni vähäisin ei ole se, että malli toistaa

aina myös virallisen instituution semantiikansisäisten osien lisäksi. Ensinnä säännön ei ole lupa

esiintyä myyttinä käsityksessä (instituutio), jonka väitämme ymmärtämiskelpoiseksi,1 sillä

instituutioista puhuvan henkilön edellytetään kykenevän tekemään selkoa siitä, mistä hän

puhuu. Tulkintatieteessä tämä ongelma saattaa olla mielekästä kääntää oikeuttamisen ongelman

suuntaan. Alkeiskielen, jonka omana ongelmana on mm. sääntöä sensitiivisempien

kielenaktiviteettien kielensisäinen mahdollisuus, tehtäväkuva on mielekästä määritellä

justifikaation (ei esim. konstituution) ongelman yhteyteen. Toiseksi oikeuttava skeema yhdessä

mitä-kielen kanssa edustaa elementtiä, joka lisää instituutioon eräänlaisen sisäisen oikeutuksen

ja sisäisen ”korjauksen” mahdollisuuden. Tämä voi olla oleellista siksi, että instituutiot

tyypillisesti oletetaan päteviksi, mutta toisinaan joudumme pohtimaan myös niihin

sisäänrakennettuja irrationaalisia, ja toisinaan myös epäeettisiä, piirteitä. Kolmanneksi voidaan

viitata siihen, että skeema jatkaa instituution tulkintaa kielellisessä mielessä, mikä on eri asia

kuin jatkaa sitä ”ymmärtämisen” sfäärissä. Ensin mainitulle edellytetään diskursiivisia

jatkamistapoja ja vastineita; jälkimmäinen irrottautuu Gadamerin tarkoittamalla tavalla

puheesta.2 Neljänneksi tiettyä instrumentaalista arvoa voi olla sillä, millaisia

reflektointimahdollisuuksia säännön puolelle sijoitettava elementti tarjoaa suhteessa faktaan –

ja päinvastoin. Kielemme valmistelee meitä huonosti faktoja ja käsitteitä hienosyisempien

elementtien käyttöön, koska tavanomaisissa tapauksissa ensin mainitut riittävät meille. Tähän

ei tulisi tyytyä. Jos olettama nonkognitiivisesta alkeiskielestä pitää paikkansa, tulemme tällöin

sivuuttaneeksi useita etiikkaan jo vaikuttavia kielenvaiheita. Eivätkä ne ole sellaisia, että

voisimme kuvata ne faktojen ja sääntöjen avulla.3

1 Kuten todettua, institutionaaliseen tosiseikkaan on sisäänrakennettu ”attempt to have things both ways” -asetelma
(lainaus, Austin Are There A Priori Concepts? s. 5 av 2), sillä instituution väittämiseen sisältyy väite jostakin, joka
on samalla sekä fakta että sääntö, mutta ei kumpikaan näistä yksinomaan.

2 Ks. Gadamer Hermeneutiikka s. 223, 226–227, ks. myös sama s. 243–244, missä hän puhuu ymmärtämisen
yhtäkkisyydestä. Kielifilosofian vaikeudet ”ymmärtää” sanan kohdalla ovat tuttuja jo Wittgensteinin
myöhäisfilosofiasta (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia mm. nr. 146, 153, 526, 527, 532).

3 Miten-kieli ei redusoidu sääntöjen esittämismahdollisuuksiin eikä mitä-kieli ole jäännöksettä faktojen kieltä.
Oletan kielimuodot moniulotteisemmiksi, mikä esimerkiksi sääntöä koskevassa filosofiassa näkyy jo mm. siinä,
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3.5 Lopuksi

Analogia ja institutionaalisen tosiseikan käsite muodostavat kiehtovan ja sangen kompleksisen

probleemavyyhdin, jonka selvittämiseksi kaikin puolin tulisi oikeustieteessä nähdä vaivaa.

Kenties suurempi osa tätä työtä sijoittuu analogian puolelle; aihe on ollut tässä esillä ainoastaan

instituution lähikontekstiin oletettuna asiana. Ensinnä analogia ajattelutavan nimityksenä, missä

edistetty tiedonintressi esimääritetään – ellei suorastaan edellytetä – Jacksonin tarkoittamalla

tavalla justifioivan kielentoiminnan alaan,1 kuuluu osaksi tulkintatieteen ydinaluetta.

Kannamme tällöin huolta institutionaalisen rakenteen sisäpuolella tehtyjen ratkaisujen ja lakien

pätevyydestä, ja ennakko-oletamme pitkälti sen, mikä ensin mainittu on. Instituutio ja

institutionaalinen fakta perusmuodossaan on tällöin ehkä vain esivaihe sen selvittämiseksi,

kumman osapuolen harteita argumentaatiotaakka enemmän painaa. Tendenssinomaisesti

suosimme – ainakin lähtökohtaisesti – oikeustilan pitämistä sellaisena kuin se ”on”, ellei

perusteluteitse ole aihetta ajatella toisin.2 Tendenssi turvautuu syllogismiin; argumentaation

laaja ala derivatiivisen kielenkäytön ennakko-olettamiin kielenaktiviteetteihin. Myös analogian

kielenkäyttötapaan olisi nyt saatava käsitteellis-konstruktiivista elastisuutta, mitä edellä

instituution ideaan toivat jo varjoinstituution ja hermeneuttisen instituution kaltaiset ideat.

Ilman tätä käsittelyperiaate uhkaa muistuttaa liikaa Ba kowskin tarkoittamaa syllogistisen

konemaista ajattelua,3 joka pitkälti rakentaa lähtökohtiensa oletetun pätevyyden varaan.

Olettaessamme analogian elastiseksi käsitteeksi4 oletamme sen välttämättä erottautuvan niin

syllogismista kuin dogmimuotoisesta institutionaalisesta tosiseikasta. Analogian on voitava

että käytäntö voi ”täydentää” säännön (ks. Wittgenstein Varmuudesta k. 139), arvosteleva toiminta eli harkinta ei
ole säännön seuraamista (ks. Dworkin Taking Rights Seriously s. 69, 71) ja sääntö toisinaan ymmärretään
käsitteeksi, jolle voidaan ehdottaa alan laajennuksia (ks. Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 38–39).
On ilmeistä, että puhumme asiasta, joka edellyttää tämän tutkielman näköalan ylittäviä ponnisteluja.

1 Ks. Jackson Analogy in Legal Science s. 153.

2 Ks. tämän pulman maaperältä, Koskenniemi From Apology to Utopia s. 472.

3 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s.156.

4 Etäisestä esikuvasta, Costello Relations between Relations s. 571, jolle ”thinghood” on elastinen käsite (ehdot tai
ominaisuudet oliolle, jotta sitä voidaan pitää ”asiana”).
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saada aikaan myös säröjä traditioon – tai ainakin kyettävä esittämään ensi vaiheen

karttakoordinaatit sen tuntemattoman käsityksen paikantamiseksi, minkä käsitteelliseen

potentiaaliin moinen voima sisältyy.

Toiseksi analogian semioottisen rakenteen ongelma luo vapaata rakennusalaa semanttis-

konstruktiivisten rutiinien – kenties jossakin tieteen kehitysvaiheessa myös disipliinien –

kehittämiseksi, milloin vastaava tehtävä vaikuttaa päätyvän umpikujaan institutionaalisen

tosiseikan ideassa. Tulkintatieteessä vallitsee pula miten-kielisistä esityksistä, joita voisimme

käyttää hyväksi institutionalismia jatkaen. Emme niinkään kaipaa metafysiikkaa, joka

statuksellisesti vahvistaa lingvistisesti tunnetun kategorisen lauseen, sillä selvitetyksi tultuaan

viimeksi mainittu on jo kääntynyt Carrin tarkoittamassa mielessä todellisuutta koskevan

puheen tasolle (is),1 kun instrumentaalinen tiedonintressimme on – ja indeterminismin vuoksi

myös pysyy – tästä pakotetusti erotetussa suhteessa (ought). Toisin yleistermein ilmaisten eroa

vastaa siirtymä konstituoivista kielentekijöistä välittäviin kielentekijöihin. Vaikuttaa itsessään

perustelemattomalta teoreettiselta uskomukselta, jos ajattelisimme, että herculesmainen

oikeustiede kiteytyy siihen, mikä on pohjimmiltaan yläpremissin äärimmäisen täsmällistä

määrittelemistä.2 Kyse on myös siitä, että synteettinen identiteettimme sallii kohdella juridisia

seuraamuksia Koszowskin tarkoittamassa mielessä syllogismissa jo-tunnetuiksi-oletettuina

kielenasioina (ns. lingvistisesti tunnettu lause),3 mistä on periaatteellisesti erotettava se, että

puhuisimme samasta asiasta kantilaiselle teoreettiselle järjelle adekvaattina päätelmänä ja sen

yksinkertaisuusihanteen mukaisesti objektivoituina premisseinä.4 Ensin mainittu sijoittuu

semantiikkaan, jälkimmäinen epistemologian ja hypoteettis-deduktiivisen ajattelun

terminologiaan. Meidän tulisi kysyä, mitä muita kielentoiminnollisia asioita oletimme, kun

oletimme sääntöseurauksen semanttisessa mielessä. Pragmaattisesti lavennettu rylelainen

probleema toiminnollisesta kielestä (miten-kieli) on tavallaan vastakohtainen dworkinlaiselle –

ja ainakin hänen ontologiseen ajatteluunsa sisäänrakennetulle – implisiittiselle mitä-kielelle, 5

1 Ks. Carr Metaphysics s. 22.

2 Ks. laajasti, Dworkin Law´s Empire s. 44–86 (ks. Dworkin In Praise of Theory s. 358–359, 370).

3 Ks. Koszowski Legal  Analogy as  an  Alternative  to  the  Deductive  Mode of  Legal  Reasoning s.  78,  missä  hän
puhuu asiasta syllogismin “päämääräorientoituneena” luonteena.

4 Ks. esim. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 166.

5 Dworkinin ontologiassa meillä ei voi olla inhimillistä tietoa siitä, mitä ”museum-possession of knowledge” (mitä-
kieli) – ks. termistä, Ryle Knowing How and Knowing That s. 224–225 – käsittää sisäänsä kaiken kaikkiaan, sillä



244

tosin materiaalisuuden sekoittuminen ensin mainittuun myös purkaa kontrastia. Kategorisointi

ei nyt ole metafysiikan tyypiltään oikea tapa jatkaa kielen aktiviteettia. Paremminkin

kehittelemällä kielentaidollisia roolikäsityksiä ja kulkemalla dogmaattisten ja symbolisten1

antropomorfismien viitoittamaa – joskin toisinaan kivistä – tietä myös mahdollisuutemme

asemoitua kielen kartastossa oikealle lehdelle paranevat. Molemmissa ajatustavoissa esiintyy

silti omituisia piirteitä, vain eri tavoin. Kategorisointi ennakko-olettaa premisseihin sitoutuneen

pätevyyden, mutta silti Peczenikin huomauttamalla tavalla ilmaisee sen johtopäätelmässään.2

Toisaalta kielentoiminnolliset käsitykset3 asemoituvat nähdäkseni siten, että pätevyyteen

suhtaudutaan ilmaisemattomana, mutta silti lingvistis-metodisesti lähestymiskelpoisena,

asiana. Sisäisen näkökulman kehittelyn kannalta jossain määrin erikoista on myös se, että

meidän olisi oletettava ei-sosiologisia eli lingvistis-inherenttejä ja ei-raportatiivisia ”kielen

rooleja”,4 joihin arvostelmallinen identiteettimme tukeutuu, kun ”arvostelemme” asioita. Jos

oletamme, että kielensisäiset ”roolit” muodostuvat lingvististen välttämättömyyksien varaan,

voimme – parhaassa tapauksessa – saada paremman otteen ainakin kahdesta asiasta. Voimme

ponnistaa yhtäältä eräiden säännölle analogisisten kielensiirtojen pariin, missä lingvistinen

normativiteetti on jo työssään ennen ulkoisista säännöistä ja perinteisessä mielessä kategorioista

puhumista. Tämä toive on selvästi ”ei-dogmaattisuuden” tavoittelun uralla. Toisaalta voimme

oikeuden ilmeneminen ”the full law” mielessä on idealistista ja avointa: oikeutta ei konstruoida, vaan se vain
harjataan esiin pölykerroksen alta – so. myytin tarkoittamasta metafyysisestä hyllystä, jossa se koko ajan odotti
ottajaansa (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 184–186). Tarvitsemme tällöinkin Rylen ”work-shop
possession of knowledge” -kielimuodon (miten-kieli), sillä metafora vasta aloittaa ongelman käsittelyn.

1 Koska symbolinen antropomorfismi pitää valokeilassa kieltä ja sen säännöstöä (ks. Lenoble The Function of
Analogy in Law s. 125, 126), huomion kohdistamista näin ei tule pitää oikeustieteessä riskittömänä siirtona.
Tarkastelemme välinettä, minkä vuoksi symbolisen antropomorfismin on oltava ainoastaan välivaihe
tutkimuksessa, jonka varsinainen tavoite on muualla (”A language is, indeed, a means of communication”, Sellars
Mental Events s. 326).

2 Ks. Peczenik Legal errata s. 104.

3 Tarkoitan edellä puheena ollutta ”kielellä kuvittelun” kuusikkoa Rylen ajattelussa: originatiivinen,
konstruktiivinen, kreatiivinen, derivatiivinen, rekonstruktiivinen ja lainattu kuvittelu, joista nonkognitivismi sulkee
derivatiivisen ajattelun kenttänsä ulkopuolelle.

4 Ks. näistä, Chen – Hanson The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory s. 1137, ks. myös
sama s. 1118–1122, miten jopa Hitler manipuloi juutalaisten sääntöluontoisen kategorisoinnin seurauksia
saavuttaakseen muita tarkoituksia: emme voi täyttää oikeustodellisuuta ”kategorioin”, vaan tämä päätyy
regressioargumentin vuoksi ”poikkeuksen” käsitteeseen, missä tarvitsemme intuitiota ”tuitioiden” sijaan (ks. myös
ex analogia esim. Meyers Sellars´ Rejection of Foundationalism s. 62, miten ”kognitiivisten kykyjen” on
merkittävä laajempaa asiaa kuin kompetenssia raportin valmistamiseen).
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kehittää ymmärrystapaa, millaisen rakenteen mielessä oletamme jo etiikan kielentoiminnan

intersubjektiviteetin alaiseksi formaaliksi aktiviteetiksi sen sijaan, että näköpiirissämme on vain

puheessa ja kirjoituksessa esiintyviä abstrakteja termejä ja arvoarvostelmia, joista emme sanoisi

samaa. Nyt intersubjektiviteettiin kuuluvat vakiot pyrkivät sijoittumaan eettiselle

nonkognitivismille lähisukuisen1 kognitivismin alaan mahdollistaen skemaattisesti

monimuotoisemman ja erotellumman näkymän myös ensin mainitusta.

Kolmanneksi on syytä korostaa: analogiaa käsittelevä filosofian ala ei ole sijoittunut siten, että

emme löydä tätä tietä haluttuja paluupolkuja ontologiaan olemassa olevista asioista puhumisen

merkityksessä. Ontologian paluuasetelma saattaa olla vain tyystin erilainen kuin mitä olemme

tottuneet pitämään silmällä positiivisten tieteiden tieteenteoriasta ajatuksia lainatessamme. Olisi

hyvin yllättävää, jos tulkintatieteellä (normatiivisella tieteellä) olisi universaali normiontologia,

sillä jokainen kysymys, jonka avulla tällaista lähestymme, käsittää miltei väistämättä sisäänsä

kulttuurisidonnaisia termejä. Vielä selvemmin vaatimuksen kontradiktorisuus voidaan havaita

abstrakteista teoriakappaleista, jotka eksplisiittisesti tai implisiittisesti käsittävät sisäänsä

egosentrisen (minä-kielisen, ”self”) elementin. Identiteetin ongelmaa sivuavat – korkea-

asteisesti problemaattiset – kielenesitykset ovat tyypillisesti tällaisia käsityksiä. Kun

positiivisten tieteiden tiedonintressi (totuus) sivuuttaa2 vähäeleisesti identiteettikysymyksen tai

suorastaan hylkii3 sitä, sopiva kokonaistieteellinen tasapaino saavutetaan sillä, että tulkintatiede

omaksuu ongelman oman tieteenteoriamuunnelmansa keskiöön.

1 Ks. tästä piirteestä tutkielman viimeinen pääluku ”Lopuksi”: nonkognitiivisella kielenkehitelmällä on oletettava
– ja näin myös sallittava – kieleen kuuluvuuden vuoksi tietty ”kognitiivisuusaste”.

2 Ks. esim. Hoffding On Analogy and Its Philosophical Importance s. 200.

3 ”…[I]tsetuntemus on kehno tavoite tieteelle” (ks. Kamppinen Uskon asia, tai sitten ei s. 85). Positiivisen tieteen
mukaiset ennakkoarvostelmat ovat Kafkan tarkoittamia voittamattomia ennakkoarvostelmia, – ks. Kafka Erään
koiran tutkimuksia s. 65 – sillä niiden alaisuudessa aikaansa viettävä kokee olonsa turvalliseksi vastaväitteiltä (ks.
kuitenkin, Lycan Judgement and Justification s. 134–136, miten ajattelun perustavat elegentit periaatteet – ainakin
yksinkertaisuus, harmonia ja niukkuus – ovat itsessään perustelemattomia ja Lycanin mukaan kenties myös
positiossa, missä kysymystä niiden oikeuttamisesta tulisi pitää kontradiktorisena). Lycanin jälkimmäinen väite
pätee vain positiivisessa tieteessä. Mitä suoremmin lainaamme eleganttien periaatteiden mielen ja käyttöalan
positiivisten tieteiden tieteenfilosofiasta, sitä sitkeämmin normatiivisuus vaikenee tiedustelujemme edessä.
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Luku 4

HELPPOJEN TAPAUSTEN ONGELMASTA

4.1 Aluksi

Helppojen ratkaisujen hakemista on pidetty ”ihmiselle luontaisena”1 piirteenä synnyttäen

kysymyksen, milloin tapaus on sellainen, että sanottu ratkaisumahdollisuus on avoinna.

Helppojen tapausten viettelevyys tai vastaavasti harkintaa vaativiin tapauksiin liitetty vakavuus

– tai suoranainen ”synkkyys”2 – yhdistävät otsikon aiheen esimerkityksen itsessään

keskustelukelvottomia aiheita välittävään psykologian kieleen. Tämä arkiymmärryksen

mukainen helpon tapauksen tunnistekriteeri ei ole kuitenkaan se tapa, miten aihe tulee esille

tieteellisen ymmärryksen mukaisessa kontekstissa. Juuri viimeksi mainitun piirissä on

aiheellista myös puhua ongelmasta, vaikka tämä saattaa aluksi kuulostaa yllättävältä. Tämän

luvun perusväitteenä on se, että helpon tapauksen (”easy case”, ns. ei-tulkinnallinen tapaus)

vastaus on vastaus heuristiseen kysymykseen, ei normatiiviseen, mikä aikaansaa särähtävän

riitasoinnun annetun vastauksen tulkinnassa esiintyvien normatiivisten termien ja kysymyksen

tieteenfilosofisen sijaintipaikan välillä. Luemme säännöksen lakitekstistä ja annamme

ratkaisun; jälkimmäisen vaiheen normativiteetti ja pätevyys on riippuvainen

kyvykkyydestämme liittää ensin mainittuun tulkintakehyksellisiä piirteitä. Helpon tapauksen

ongelmaan ei ole helppoa ratkaisua. Emme esimerkiksi voi ratkaista pulmaa semanttisin keinoin

(vaikkapa nimittämällä vastausta legitiimiksi vastaukseksi par excellance), sillä tällaiset keinot

edellyttävät tai sisäänrakentavat itseensä yleistä normatiivista terminologiaa (sitovuus,

pätevyys), jonka merkitystä emme tunne ja mitä ongelmana emme voi ratkaista

1 Kirjallisuudesta, Eco Foucaultin heiluri s. 542.

2 Ks. Nietzsche Moraalin alkuperästä s. 53.
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laintulkintateitse. Kun nyt puheena olevan luvun pääongelma on varmasti hämmentävä (ja se

on tätä myös itselleni), eräiden keskeisten väärinymmärrysten torjunta lienee jo aluksi

paikallaan.

Ensinnä helpon tapauksen ongelmalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kiistäisimme lain

laillisuuden (Niiniluodon tarkoituksellisesti esittämä epäkysymys, ´Onko laki laillinen?´,1 mikä

on torjuttu2 mielekkäiden ongelmien joukosta). Kyse on vain siitä, että helppojenkin tapausten

ratkaisua sääntelevien lainkohtien on oltava periaatteellisesti epäilynalaisia sitovuutensa ja

pätevyytensä suhteen ja on erittäin tärkeää (periaatteellisesti), – asian suuren merkityksen

huomaa silloin, kun oikeusyhteisö ajautuu vakavaan legitimiteettikriisiin – että näin on.

Toiseksi juuri epäilynalaisuuden rakentaminen semiotiikassa sen ongelman ympärille, mitä

kulloinkin oikeuselämässä pohdimme, on keskeinen tekijä käytettyjen käsitysten ei-

filosofisuuden torjumiseksi. Tulkintatieteen kieli on intressi- ja arvoristiriitojen läpikotaisin

kyllästämää kieltä, mikä on juuri asia, joka heuristisia tosiseikkoja korostavassa helpossa

tapauksessa on raotettavan maton alla piilossa. Käsitteiden humanismisuuspitoisuudessa saattaa

esiintyä vaihtelua, mutta perheyhtäläistävänä ja tieteenalaa antifoundationalisoivana piirteenä

on ongelma käytettävästä kielestä ja eräänlaisesta epätäsmällisten käsitteiden kieliopista,3 jonka

selvyysaste meille – pragmatismin tarkoittamille kielenkäyttäjille – esisääntelee käyttämiemme

normatiivisten käsitteiden selvyysastetta. Laki on ”tulkinnallinen” ongelma ja konseptualismi

kenties keskeisin ongelman narratiivi. Lakia ei yleensä väitetä nonkonseptuaaliseksi

1 Ks. Niiniluoto Tieteellinen päättely ja selittäminen s. 43 (ks. myös ex analogia, Taylor Four Types of Ethical
Relativism s. 509, missä ”ongelma” esiintyy muodossa, onko järkevää järkeillä).

2 Ks. pohdintaa, Toulmin Reason in Ethics s. 208–209, missä Wittgensteinilta peräisin oleva ongelma esiintyy
muodossa, miksi pitäisi tehdä se, mikä on oikein (so. se, mitä pitää tehdä). Myös Lagerspetz on huomauttanut
outoudesta ajatuksessa, joka kieltäisi tehdä sitä, mikä on ”yhteisen hyvän” mukaista (ks. Lagerspetz Demokratia,
arvot ja tieto s. 60; ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 68, 80). Jos tämä ajatus on pragmaattinen kontradiktio,
ensin mainittu kätkee kysymyksessä tautologian, mikä vastaa itse itseensä. Jos liitämme ilmaistun ajatuksen
laajemmin kielenkontekstiin, voimme ehkä puhua myös pragmaattisen implikaation
mukaisuudesta/vastaisuudesta: ”väärä” implikoi rangaistuksen, ”oikea” norminmukaisuuden (ks. vihjeestä,
Sartorius The Enforcement of Morality s. 864).

3 Tämä ongelma (epätäsmällisten käsitteiden kielioppi) on esimääritelty siten, että se ei voi koskea kieltä, joka
esisijoittuu analyyttisen metodin tai ominaisuuksien avulla kehittelyn alaisuuteen (olen tässä ymmärtääkseni eri
linjoilla Tähden Relativistinen oikeusperiaatekäsitys s. 99 kanssa). Jos mainittu edellytys täyttyisi, tarkastellut
käsitteet eivät olisi epätäsmällisiä (so. erehdyimme niiden luonteesta tai aiempi käsityksemme oli pinnallinen,
tms.). Täsmällisten käsitteiden kielioppia (logiikka) täydentävän opin ongelmana on mm. se, miten säilyttää esitys
riittävästi rajoittuneena ja hahmotettuna – ikään kuin holismin fraktioiden piirissä – ja samalla pysyä uskollisena
alkuperäiselle ongelmalle (”…epämääräisyys avaa sielut ja luotaa sydämet”, Eco Edellisen päivän saari s. 187).
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käsitykseksi, johon ihmisellä olisi vain reagoiva suhde; joidenkin tieteilijöiden mukaan

saatamme löytää lain takaa jaetun käytännön,1 johon vasta voisimme edes koetella

nonkonseptualismin soveltuvuutta. Toisaalta myös ”epäily” itsessään käsitetään

konseptuaalisesti liitettäväksi ei-havaintokelpoiseen kohteeseen (voimassaolo, pätevyys,

koherenssi, tms.), jolle ei voida antaa selittävää syytä. Tämä erottaa tulkintatieteen jo

lähtökohtaisten filosofisten käsitteiden tasolla positiivisesta tieteestä, mutta samalla asettelee

työpöydälle hyvin hankalan käsitteellisen ongelman juuri ”epäilyn” metafysiikkaa koskien.

Kolmanneksi on keskeistä ymmärtää ongelmaksi juuri se, että väite lain ei-tulkinnallisuudesta

on kenties keskeisin kulkuportti jatkopolulle, jonka päässä häämöttää jäännöksettä

kognitiivinen käsitys normatiivisesta kielenkäytöstä. Ylläpidämme tällöin alustavaa ennakko-

olettamaa, jonka mukaan tulkintatieteen kokonaisala olisi tieteenteoreettisesti kahtiajaettu

tontti. Aidan toista puolta hallitsisivat oikeutta koskevat väitteet, joihin totuusehtosemantiikka

soveltuu. Toisella puolella olisivat Rylen metafyysisessä ”No-man´s-land”:issä2 kasvavat muut

tapaukset, joita ei ole kyetty – tähän pitäisi lisätä, toistaiseksi – valloittamaan ensin mainitun

genren hallitusvallan alaisuuteen. Luvussa torjutaan tämä ajatus. Tulkintatieteen potentiaali

koskee kaikkia normatiivisen kysymyksen esiintymisyhteyksiä3 – helpot tapaukset mukaan

lukien.

Käsillä oleva luku rajoittuu helppojen tapausten tarkasteluun suhteessa oikeuskysymykseen
ja edustettu tiedonintressi on laadultaan käsitteellinen. Ratkaisun riidattomuus tosiseikkojen
totuutta koskien on toinen ongelman alaan kuuluva tyyppitilanne, mutta ei itsessään sijoitu
tulkintatieteen päätiedonintressin (pätevyys) piiriin. Koska aihe liittyy väistämättä myös

1 Ks. esim. Hund Institutional Jurisprudence s. 148.

2 Ilmaisu, Ryle Imaginary Objects s. 76, missä kohdassa Ryle torjuu sen, että voisimme tietää laista.

3 Metaforien viemisestä liian pitkälle on aiheesta varoitettu (ks. esim. Emmet Rules, Roles and Relations s. 58).
Vielä jotakin hyötyä on kielikuvasta, miten kielenala voi olla jaettu, mutta ei juurikaan enää siitä, että puhumme
alasta sinänsä. Lukija huomannee helposti, että eletyn elämän moninaisuus ja sen synnyttämät ongelmat – kuten
myös subjektiiviset mahdollisuudet, joita emme tunne – astuvat kaikenlaisten aluemääritysyritysten sijaan.
Oletetusti rajallisesta tulee rajoittamatonta.
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fenomenologiaan pragmatismille tyypillisen subjektiivisen tulkintaperspektiivin myötä,1 se
ansaitsisi saada toisia silmäyksiä osakseen kirjoitettuna ”ilmiön” peruskatsantokulmasta.2

4.2 Ongelman paikantamisesta ongelmien kentästä

Termiparia helppo tapaus tulisi pitää esimerkiksi Villan esittämässä kahtiajaossa enemmän

”käsityksenä” (”conception”) kuin käsitteenä.3 Tällaisenakin se kuuluu itsessään vaikeasti

esimääriteltävissä olevien tarkastelukohteiden joukkoon: käytetty attribuutti on suhteellinen

adjektiivi ja ”tapaus” on yleistermi sille, mikä pitää paikkaa kielenasioille, mitä yleensä

pidämme tai mitä erityyppisissä kielipeleissä pidämme tapauksina. Kun normatiivisen

järjestelmän kuvailussa käytetyt sanat, joiden käsitteellisestä (tai ”käsityksellisestä”) puolesta

meidän pitäisi päästä perille, lähenevät von Wrightin tarkoittamia filosofisesti mielenkiintoisia

käsitteitä,4 jaamme myös mukana tulevan heikkenevän määriteltävyyden probleeman.

Useinkaan lausein esitettävistä määritelmäyrityksistä ei ole meille iloa, sillä niissä joudutaan

tukeutumaan uusiin abstrakteihin käsitteisiin tai yleistermeihin, jotka ovat yhtä vaikeita kuin

alkuperäinen määriteltävä.5 Tästä syystä kielifilosofian mukaisena adekvaattina kantana

1 Ks. esim. Dworkin Hard Cases s. 1063 (ks. myös, Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 183 av 2; ks.
Hakulinen Kielitieteen soveltamisesta s. 50–51; ks. siitä, miten tietoteoria postuloi subjektista ”erillisen”
maailman, Lewis Realism and Subjectivism s. 38–39, mitä ajatusta pragmaattisesti orientoitunut tulkintatiede
seuraa ikään kuin sivusilmällä, mutta ei pääasiana: tulkintatieteen tehtävänä ei ole maailman selittäminen ja
maailmakuvan esittäminen; ks. Kelsen The Natural-law Doctrine before the Tribunal of Science s. 140, miten jo
”auktoriteetin” käsite takaa subjektivismin – ja näin laajennuksen käsitteellisen perspektiivin alan ulkopuolelle;
Aarnio on määrittänyt subjektiiviseksi poliittisuudeksi nyt puheena olevan asian, joka vie tarkastelun väistämättä
etenkin rationaalisten perusteiden esittämismahdollisuuden ulkopuolelle; ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta
s. 65–66; ks. Aarnio On the Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 36; ks. Toulmin Reason in Ethics s.
38–39; ks. myös eksistentialismiyhteydestä esim. Emmet Rules, Roles and Relations s. 147, jos tarkoitamme
”puhdasta” individualismia).

2 Kenties genrien välillä on yhteyksiä. Esimerkiksi voisimme ylläpitää koeluontoisesti olettamaa, jonka mukaan
käsitteellistä tiedonintressiä palveleva tutkimus manifestoi esille paikkoja, ”mistä mennään sisään”
prosessiluonteiseen ilmiöön (idean pontimena, Pöyhönen Valta on tietoa s. 21).

3 Ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 168.

4 Ks. von Wright Logiikka ja humanismi s. 344–345 (filosofian käsitteet ovat ns. hyvin yleisiä käsitteitä, Raphael
Problems of Political Philosophy s. 12).

5 Ks. esim. “samankaltaisuus”-termin käytöstä huomautusta, Jackson Analogy in Legal Science s. 147–148
(määritelmien varassa eteneminen voi johtaa myös non sequitur -virhepäätelmiin – tai ongelmiin muutoinkin
esimerkiksi liiallisen laajuutensa tai epätäsmällisyytensä vuoksi, ks. Hiller Institutions and Institutional Groups s.
303, 304 av 15).
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voidaan pitää sitä mm. Koszowskin suosittelemaa menetelmää, missä lauseiden sijaan pyritään

luomaan viittausyhteyksiä kielen käyttötapoihin,1 jotka – wittgensteinilaisittain ilmaisten – vähä

vähältä lisäävät ymmärrystämme itse käsityksestä.2 Kohtelen ”helpon tapauksen” probleeman

muotoilemisen edellyttämää kielennäkymää näin.

Erilaisia käsityksen käyttöyhteyksiä, joita kirjallisuudessa on esitetty, saatetaan lähentyä siten,

että jaamme ne karkeasti ottaen kolmeen ”ryhmään”, – kognitiiviseen, konventionaaliseen ja

objektiiviseen – millä tarkoitan kyseisten kielenkäsitysten roolillista eroa kielessä. Erottelu ei

ole analyyttinen eikä myöskään sammumattoman jyrkkiä rajalinjoja pystyttävä.3 Kognitiivista

kantaa muistuttaa jo Aristoteleen esittämä ehdotus tilanteesta, milloin väittelyä ei synny, ”joten

oikeuden päätös on häiriintymätön.”4 Kanta vaikuttaa edustavan kognitiivista etiikkaa, joka

1 Ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 79 av 8 (ks. myös
esim. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 167, 169, joka perustelee suuntausta
lisäksi sillä, että realistisiin premisseihin nojaavat määritelmät – tällaisia saattaa esiintyä esimerkiksi moraalisen
realismin piirissä – ovat hankaluuksissa ennakko-olettaessaan oikeuden naturalistisena kokonaisuutena).

2 Ks. jo kyseisen myöhäiswittgensteinilaisen ajatuksen idusta, Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus
3.3421.

3 Se, milloin sääntö on ”selvä”, ei ole selvä asia (ks. eri kantoja mm. Dworkin Social Rules and Legal Theory s.
855; ks. Hund Institutional Jurisprudence s. 137–138, 139–140, 144, missä asiasta puhutaan ”plain-fact theory”
nimellä; ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 173, 174; ks. Marshall
Theorizing  About  the  Judicial  Role  s.  78;  ks. Dworkin In Praise of Theory s. 360, missä hän toteaa ainakin
perustuslain tulkintatehtävän edellyttävän poliittisen moraalin tuntemusta – ei vain ”tekstin merkityksen”
ilmoittamista; ks. myös, Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 855, 856; ks. Soper Dworkin´s Domain s. 1172 av 28,
missä säännön ydinmerkitystä ylläpitävän olettaman sanotaan olevan peräisin Austinilta, ja sama s. 1179, miten
konventionalismi – voidessaan muuttaa ei-miellyttäviä ratkaisuja konventiota muuttamalla – nojaa imaginaariseen
”stock of ´easy cases´” tarvevarastoon; Koskenniemelle ”normaali merkitys” (intuitiivinen merkitys) ei ole asia,
joka esiintyisi kielellisestä käsittelystä erillisenä apuvälineenä (potentiaali), vaan asia, joka ilmenee osana sanallista
ja lauseellista tarkastelua eli aktuaalista kieltä, ks. Koskenniemi From Apology to Utopia s. 473; ks. Ba kowski
Parable and Analogy s.148; ks. mahdollisesta yhteydestä analogia-argumentin soveltamisalaan selvän säännön
poissaolona, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 53; helpon tapauksen on sanottu johtavan huonoon
lakikäsitykseen tai lainkäyttöön, ks. vastustuksesta ”helpolle” analogialle, mikä on paremminkin
”analogiamongerrusta”, Broekman Analogy in the Law s. 233; ks. Taylor-Manning An Easy Case Makes Bad Law
s. 623–641). Jos helpolla tapauksella tarkoitetaan sitä, että sääntöpremissi on määritelty ja loogisessa mielessä
dedusoinnin kohteeksi soveltuva, tulkintatieteessä ei ole lainkaan helppoja tapauksia. Vain ”interpretive syllogism”
soveltuu normatiiviseen kielenkäyttöön, ei logiikka (von Wrightin kehittelemä deonttinen logiikka pois lukien,
mikä ei kuulu tämän kirjan aiheeseen).

4 Ks. Aristoteles IX s. 141, ks. myös sama s. 55, missä Aristoteles varoittaa pyrkimyksestä olla ”lakia viisaampi”
(kyseistä pyrkimystä on luonnehdittu myös arrogantiksi intellektualismiksi, Gombay Commentary s. 115).
Nykytieteessä varoituksella on sekä konkreettinen että abstrakti ulottuvuus riippuen siitä, minkä merkityksen
annamme käsitteelle ”laki”.
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suhtautuu arvostelmiin puhtaasti proseduraalisena asiana;1 samalla on ilmeistä, että sitä ei voida

(ristiriitaan ajautumatta) soveltaa moorelaisen arvodualismin piirissä. Kognitiivinen kanta vie

tieteenalaa liian lähelle behaviorismia ja kognitiivista psykogiaa,2 mikä – luonnollisesti – on

piirre, joka miellyttää positiivisen tieteen näkökulmaa asiassa. Helppoja tapauksia olisivat

oikeastaan kaikki sellaiset tapaukset, joista pätee kontingentisti, että ne esiintyvät ei-

problematisoituina. Tuomioistuimen tosiasialliset arvostelmat ja toimet dominoisivat

tapahtumia. Kanta tukeutuu liiaksi Rylen tarkoittamiin osoittamiskelpoisiin asioihin, joita kieli

käsittelee: läheisyys viittaamiskelpoisiin asioihin kertoo meille, että emme ole tekemisissä

ongelman älyllisen ratkaisun kanssa.3 Helpoksi tapaukseksi määräytyisivät nekin tapaukset,

missä osapuolet ovat kykenemättömiä käsittelemään asian arviointiin liittyviä piirteitä. Täysin

kuvaamatta asia jää myös ratkaisijan näkökulmasta (tekninen näkökulma),4 – esillä on vain

”geneettinen” näkökulma, se mitä osapuolet ulkoisesti tekevät – vaikka juuri ratkaisija on se

henkilö, joka tiedustelee apuneuvoja yleiseltä oikeustieteeltä tapauksen asianmukaiseksi

käsittelemiseksi. Konventionaalisella ajatuslinjalla, tosin sen alalinjoilla toisistaan eroten,

näyttävät olevan kirjoittajista esimerkiksi Aarnio ja Wróblewski: nyt helppo tapaus on

deskription, positivismin ja yksinkertaisuusasteen näkökulmista kuvattu tapaus siten, että

arviointiaihioista syntyvän arvostelmallisen kriteerin nojalla sitä voidaan pitää helppona. 5

1 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 137.

2 Behaviorismina on pidetty mm. sitä, että käsitteellisesti tietoiset tilat olisivat vain ”sitä mitä sanon”, kunhan vain
viimeksi mainittu manifestoituu puheena tai kirjoitettuna kielenä (ks. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 34).
Samaan suuntaan vienevät kaikki ne pyrkimykset, missä kohtelisimme käsitteellisesti tietoista tilaa siten, että
tehtävänä on parittaa se annetun ilmaisun kanssa. Voimme menetellä näin empiiristen korrelaatioiden
havaitsemiseksi (ks. Furberg Saying and Meanig s. 105), mutta tuskin saavuttaaksemme käsitteellistä ymmärrystä
eteenpäin vievää tietoa. Mielenkiintomme kohdistuisi faktoihin, ei käsitteisiin.

3 Ks. ex analogia, Ryle Internal Relations s. 92.

4 En jaa sitä käsitystä, jonka mukaan ”sisäinen” (tekninen) näkökulma olisi tulkintatieteessä loogis-deduktiivisen
ajattelun mukainen asia, ja ulkoinen (geneettinen) näkökulma se, mihin ”foundation of given premisses” kuuluu
(ks. Soriano Precedents s. 36). Tällöin nimittäin etiikalla ei olisi sisäistä näkökulmaa lainkaan logiikan
soveltumattomuuden vuoksi (oletan psykologian näkökulman ja sisäisesti ristiriitaisen arvostelemisen käsitteen
keskeisiksi ja poistamattomiksi etiikalle). Voisimme tämän sijaan pohtia kantaa, missä tekniikan tavoitteena on
kehittää suhteessa lauseilmaisukieleen esiintyvä ”pre-lingvistinen” kielentaso, joka koostuu lingvistisistä
välttämättömyyksistä ja joka avustaa konstruktioiden merkityksen ja pätevyyden arvioinnissa (ks. esim. Sellars
Mental Events s. 336, joka pitää pre-lingvististä tietoisuutta sinänsä omanlajisena ”älykkyyden muotona”). Asiaan
palataan tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”.

5 Ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta mm. s. 14, 74 (ks. Wróblewski The Problem of So-called Judicial Truth
s. 21). Mainittakoon, että Aarnion ajattelulle on tyypillistä ymmärtää ongelmaksi kategorioiden välinen liukuva
suhde erottelullisesti jäykän helppo/vaikea -dikotomian sijaan: viimeksi mainitut eivät ole ylätason
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Konventionaalinen kanta piirtyy näkyviin yhdistelmänä välttämättömän ja riittävän kriteerin

käyttöä. Sen soveltamisessa tulee oikeastaan esille kaksi alatulkintalinjaa, jotka voitaisiin

luonnehtia esille Siltalan termiparien analyyttis-deskriptiivinen ja normatiivis-kriittinen

avustuksella.1 Ensin mainitussa (analyyttis-deskriptiivinen) sellaisten edellytysten ”y”

käsittäminen, jotka ovat helpolle tapaukselle (”x”) loogisesti välttämättömiä, esiintyy jo

esimääritelmällinen olettama, jonka mukaan itse käsitys ”helppo tapaus” on positiivisen tieteen

tieteenfilosofian avulla käsittelykelpoinen asia. Nyt yksinkertaisuus, deskriptiivisyys ja

positiivisuus ovat piirteitä, joita ilman emme voi sanoa jotakin tapausta helpoksi (näin pitänee

ymmärtää Wróblevskin kanta). Helppous on samaa kuin se, mikä on maailmakuvaa koskevien

elegenttien perusperiaatteiden nojalla kirkkaasti ymmärrettävä eli tieteellisesti perustellussa

mielessä ajateltavissa oleva asia. ”Riittävyydestä” tulee tällöin kriteeritermi, jota ei voida esittää

ilman, että kriteerin käyttö käsittää sisäänsä subjektiivista arvostelua. Jos emme jaa kyseistä

esimääritelmällistä olettamaa, vaan ajattelemme, että helpon tapauksen on oltava normatiivinen

käsitys,2 sovellamme kriteeristöä, jonka oma status on normatiivis-kriittisessä ajattelussa

(ymmärrän Aarnion kannan näin). Siirtymä muuttaa oleellisesti asiaa koskevaa näkymää asiaa

koskevan sosiaalisen konvention toimiessa yhdistävänä linkkinä.3 Aarnion ajattelussa

säädöstekstin sääntelemä tapaus on helppo, jos se on sitä säädöksen käyttämää kieltä koskevassa

tekstihermeneuttisessa tarkastelussa.4 Keskiöön nousee tällöin riittävyyskriteeri, joka

analyyttis-deskriptiivisessä ajattelussa on sekundaarisessa asemassa (kyse on pohjimmiltaan

sääntökategorioita, joita koskevan sääntötodellisuuden tietäminen johtaa tapaustason ratkaisun tietämiseen (ks.
Aarnio On the Role Played by Social Values in Jurisprudence s. 46–48).

1 Ks. Siltala Oikeustieteen tutkijan itseymmärryksestä s. 96.

2 Logiikkaa itsessään ei yleensä pidetä normatiivisena asiana, vaan ”toimintana” (ks. esim. Lewis Turning Points
in Ethical Theory s. 218).

3 Ks. esim. Shapiro The Difference That Rules Make s. 56, jonka mukaan ”positivismi” merkitsee pohjimmiltaan
sitä, että väite lain olemassaolosta on riippuvainen sosiaalisesta konventiosta. Yllä siirtymä on sama kuin
naturalistisen ja eettisesti arvostelevan identiteettimme välinen siirtymä: ensin mainitun ”puolelle” jäävät mm.
proposition väitekelpoisuus ja logiikka, jälkimmäisen uskomuksen argumentaatiokelpoisuus ja lingvistiset
välttämättömyydet.

4 Tässä vaikuttaa siltä, että helpon tapauksen käsittäminen oikeustieteessä ja oikeuskäytännössä ovat väistämättä
kaksi eri asiaa, sillä ensin mainittu ei yleensä operoi käsillä olevien tosiseikkojen kanssa, kun taas jälkimmäisessä
näin on aina, mikä ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten tulkitsemme käsillä olevan säädöstekstin ”anatomiaa”.
Oikeudenkäytössä esiintyy tapausta koskevia faktaväitteitä, kun taas oikeustieteessä tapaus on mielikuvitettu asia.
Mielestäni tässä kohtaa pitäisi sanoa ainoastaan, että meille ei ole uskomuksellisesti selvää emmekä tiedä, kuinka
paljon asian arviointiin vaikuttavat ”joustavat” siirtymät (ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 134) naturalistisen
ja ei-kognitiivisen subjektivismin – kahden ”eri” identiteettimme – välillä.
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kontingentista arvostelmasta). Koska normatiivis-kriittisen ajattelun tarkastelukulma valinnan

ja ratkaisun tekemiseen on indeterminismin ja Ba kowskin tarkoittaman ”principle of

deficiability” alueella,1 emme voi esittää lainkaan loogisia välttämättömyyksiä ”helpolle

tapaukselle”. On myös kyseenalaista, tunnetaanko lainkaan pragmaattisia eli lingvistisiä

välttämättömyyksiä, jotka olisivat tällaisia helpolle tapaukselle, mutta eivät samalla kaikelle

tekstitulkinnalle yleensä. Kolmas näkökulma – objektivismi – korostaa helppoon tapaukseen

tulokulmaa, joka on sangen rajoittunut, mutta ollut esillä ainakin toisinaan esitettyinä

kirjallisuusesimerkkeinä käsityksestä.2 Yksiselitteisyys on säädöksen tarkoittaman

oikeustosiseikaston (Jos n, niin p) yksiselitteisyyttä. Etenkin ajan kulumista ja historiallisen

tosiseikan riidatonta totuutta voidaan käyttää sellaisena seikastona, joka saa aikaan

objektivistisen näkökulman mukaisen helpon tapauksen.3

Oma kantani näihin määrityksiin on melko neutraali,4 jos tarkoituksena on lähestyä helpon

tapauksen ongelmaa ongelmakeskeisesti. Saatamme havaita helpon tapauksen ongelman siitä,

että olemme problematisoineet tapauksen vaillinaisesti, mikä taas saatetaan havaita

eräänlaisesta ”laimennetusta” kognitiivisesta dissonanssista: ratkaisuksi olisi tulossa kanta, jota

vastustamme voimakkaasti.5 Tapaus voi esiintyä helppona myös siksi, että kiinnitämme

huomiota hyvin yksipuolisesti joko merkityslausekeskusteluun tai säännön ehtokeskusteluun

(tai molempiin). Ongelman havaitsemisen näkökulmasta valaisemme saman probleeman eri

puolia hieman erilaisia tulokulmia ja käsitteitä käyttäen.

Tässä helpon tapauksen ongelman tekniseksi käsitteistöksi riittänevät hyvin sellaiset ilmaisut

kuin, että laissa ”lukee A”, luettu teksti ”merkitsee N” ja että on ymmärrys siitä, että tietty

1 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 147 (ks. myös esim. Soriano Precedents s. 34, joka korostaa
samankaltaisuuksien sijaan/ohella myös tämänlaatuisen arvostelman hylkäämisen mahdollisuutta).

2 Ks. esim. Lopucki – Weyrauch A Theory of Legal Strategy s. 1432 av 143, jotka esimerkillistävät helpon
tapauksen arkkityypin tilanteella, missä alle 35-vuotias henkilö pyrkisi Yhdysvaltojen presidentin virkaan.

3 Esimerkiksi saamisoikeuden vanhentumista on pidetty perinteisesti ”objektiivisena” asiana (ks. esim. Rekola
Saamisoikeuden syntymishetkestä s. 344 av 12), sillä kyse on ainoastaan ajan kulumisesta. Varsin lähelle päästään
myös sellaisissa tilanteissa, missä muotoilemme kielellä yksiselitteisen ehdon, jonka täyttyminen saa oikeustilan
muutoksen aikaan (ks. aiheesta, Kaisto Lainoppi ja oikeusteoria s. 38–41, 340–42).

4 Ks. neutraliteetista yleisesti esim. Richard Rules, Policiec and Neutral Principles s. 84.

5 Ks. ex analogia, Brandt A Theory of the Good and the Right s. 21.
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merkitys N on ”sitova merkitys”. Aarniolaista analyyttistä hermeutiikkaa muistuttaen voimme

sanoa, että:

”Lukee A, ja merkitsee N”

”Lukee A, ja merkitsee N´ tai N´´ tai N´´´, …”

Merkityslauseen analyysin ensisijainen tarkoitus on merkitysvaihtoehtojen kartoituksessa, ei

kannanoton muodostamisessa merkitysteoriaan sinänsä.1 Ajattelutapa silti olettaa, että emme

voi sanoa edes merkityslauseesta (saati sitovasta sellaisesta), että ”merkitsee N, koska lukee A”.

Kielenkappale symbolisena ja puhutun kielen representaationa ei selitä merkitystä, vaan

ennakko-olettaa asian. Samaisessa käsittelyssä voimme edelleen käyttää kieltä niin, että

merkitysvaihtoehtojen käsittelystä muodostuu merkityslausekeskustelu, jonka funktio on luoda

representaatio eri vaihtoehdoista. Emme luultavasti voi kiistää sitä, kuten Murray huomauttaa,2

että jo tämä diskurssi työntää intuitiivisesti esille kandidaatin sitovasta merkityksestä (esim.

N´´´). Merkityslausekeskustelun mielekkyys edellyttää silti ehtokeskustelun, joka puolestaan

pitää juuri viimeksi mainitun (N´´´) selvitetyksi tulemista eräänä ennakkoehtonaan. Itse asiassa

pelkästään potentiaalisten merkityslauseiden representaatio on jo väistämättä sitovuutta

käsittelevän ehtokeskustelun alueella, sillä emme pitäisi jotakin kannanottoa mahdollisena, jos

emme voisi liittää siihen jotakin argumenttia (”argumentability”). Tämä ilmentää jo varsin

kehittynyttä käsitteellistä tietoisuutta, joka on tulkintatieteen päätiedonintressin kanssa

tekemisissä. Ehtokeskustelu edellyttää merkityslausekeskustelun, jos suhtaudumme vakavasti

(kaikki ajattelijat eivät tätä tee) ponnisteluihin ei-pneumaattisen ajattelutavan tavoittamiseksi

tulkintatieteessä. Sen vastakohdassa ensiarvostelmamme määräävät lopputuloksen, jolloin eri

vaihtoehtojen selvittämisessä on tietenkin hyvin vähän mieltä. Ehtolausekeskustelulla ei olisi

tulkinnallista tehtävää, vaan se aina vahvistaisi sen kannan, jonka olemme jo muodostaneet.

Liitän alla kaksi keskustelun ”tyyppiä” laajempien teoriakokonaisuuksien ongelmiin, jotka

vaikuttavat ajattelussamme myös itse diskursseihin.3 Eri taustateorioiden väliset kompleksiset

vuorovaikutussuhteet jäävät tässä huomiomme katvealueelle.

1 Ks. ex analogia, Chisholm Philosophers and Ordinary Language s. 324, miten kielen erilainen käyttö ei merkitse
mielipide-eroa ”kielestä”.

2 Ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 844 av 36.

3 Ks. fasadiperusteluista huomautusta, Tapani Tuomari ja rikosoikeuden yleiset opit s. 305–306 (ks. Evald Law,
Method and Values s. 84). – Yllä sanottuun liittyen on aiheellista mainita jatkodiskurssista, jota voitaisiin
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Nyt  siitä,  että  juuri ehtokeskustelu liitetään sitovan merkityslauseen valintaan, on erotettava

samassa ajattelukokonaisuudessa ne vaiheet, joiden liitossuhde ”sitovaan merkitykseen” tulevat

selitetyiksi eri tavalla. Ensinnä se, että lakitekstissä ”lukee A” lienee kontingentti totuus.

Toiseksi voimme puhua Kordigin tarkoittaman1 välittömän ajattelun eli intuition (”initial

luonnehtia molempien keskustelujen laventumiseksi. Merkityslausekeskustelu ei jämähdä vain
merkitysvaihtoehtojen luetteloksi, vaan laventuu hermeneutiikan suuntaan. Hermeneutiikka käsittelee merkityksen
ymmärtämisen ongelmaa tulkintateoriaa laajemmassa mielessä. Yllä semiotiikan teorian eli merkkiteorian rooli on
käsitellä merkityksellisen lauseen mahdollisuutta. Vaikka kyseiset teoriat – eri semiootikkojen töiden selostaminen
ei nyt kuulu kirjoituksen alaan – eivät ole suoraan soveltuvia tulkintatieteeseen (tiedonintressin eroavuuden
vuoksi), niiden konstruktiivisella soveltamisella voi olla huomattavaa merkitystä teoreettisen oikeustieteen – ja tätä
tietä myös tulkintakäytännön – kehitykselle. Yllä ehtolausekeskustelu ulottaa lonkeronsa ”soveltamisen
asianmukaisuuteen” (ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 139, 144) eli justifikaation ongelmaan saakka. Yleisen
justifikaatioteorian tärkein tehtävä on esittää paradigmaattisesti kestävä tapa oikeuttaa normatiivisia arvostelmia ja
– jos kielellisesti mahdollista – tapaan liittyvät lineaariset eli syntagmaattiset piirteet kielenkäyttömme
vaihtoehtoina. Teoria nonkognitivismista on yllä käsitys, jonka rooli on tarkastella justifioivan kielenkäytön
mahdollisuutta. Tämän tutkielman työhorisontissa oleva alkeiskielen teoria kuuluu jo kyseiseen alueeseen. On
syytä korostaa, että laventumisilmiö ei merkitse sitä, että meidän ei olisi hyödyllistä läpikäydä vaiheita, jotka
edeltävät sitä (ja jotka sisältyvät itse ilmiöön). Merkityslause- ja ehtokeskustelun pelkistetyt tulokset ovat tarpeen
mm. jo huomion kohdistamismahdollisuuksien vuoksi. Merkityslausekeskustelun perusongelma on ehkä siinä, että
täydellisenäkään se ei tuo esiin vastauksen kaikkia elementtejä eli miten-kielistä esitystä siitä, miten ratkaisuun
päädyttiin (ks. ex analogia, Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 9). Ehtokeskustelun vastaava osattomuus
tulee ilmi siten, että emme yllä ehtojen julkituonnilla kielen aktiviteetin eli miten-kielen tasolle.

1 Ks. asiasta, Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 839–840, 843.
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Teoria
nonkognitivismis
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thinking”) nojalla merkityslauseista N, jotka syntyvät (kielenkompetenssin nojalla)

yksinkertaisesti ”luettuamme A”. Tämä voi tarkoittaa eri tulkitsijoilla eri merkityksiä

lakitekstille. Kolmanneksi, kuten yllä on todettu, voimme puhua – tai Schauerin ja Spellmanin

tarkoittamien professionaalisesti kokeneiden henkilöiden kohdalla on miltei väistämätöntä

puhua1 – laajemman intuition nojalla saavutetusta ”sitovasta merkityksestä”, mikä on sama asia

kuin esittää väite voimassaolevasta oikeudesta. Nyt on oleellista kiinnittää huomiota siihen,

miten ehtolausekeskustelu tällaisessa ajattelumallissa vaikuttaa. Kun tarkastelemme

voimassaolevasta oikeudesta koskevaa väitettä ”Jos p, niin N´´´”, voimme intuitiivisessa

ajattelussa pysyen sanoa, että p on tosiasiallinen ehto N´´´:lle. Moorelaisessa arvodualismissa

tätä kuuluisi pitää ainakin lähisukulaisena naturalistiselle virhepäätelmälle;2 Austin onkin

huomauttanut siitä, että ehdollisissa ajatuksissa ”if-lause” ei alusta kausaalista syy-

seuraussuhdetta.3 Ehtolauseella ja ehtokeskustelulla viitataan yleisesti johonkin sellaiseen, mikä

on Broekmanin tarkoittamalla tavalla pakollisesti erotettua siitä, mikä voidaan tuoda julki

positiivisen tieteen raportoivaa mitä-kieltä ja tätä puitteistavia ajattelun kaavoja käyttäen.4 Ehto

p ei ole myöskään loogisesti välttämätön asia. Jos se olisi tätä, myös esimerkiksi analogian

kuuluisi olla Zaccarian utopian tarkoittama looginen ajattelutapamuoto,5 jonka käyttö

oikeuttaisi (loogisesti) ne päätelmät, mitä suoritamme deduktiivisessa ajattelumuodossa

(syllogismissa), johon sisältyisi (loogisen) analogian avulla esimääriteltyjä normatiivisia

käsitteitä. Jäljelle näyttää siis jäävän intuitio: von Wrightin tarkoittama asia, johon on

hyödytöntä vedota.6 Tulkitsen tilanteen päätyvän nyt siihen, että tulkintatieteessä keskustelun

1 Ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 250, 262–265.

2 Koska heuristiikka on tosiasiallista, noudatamme yllä väistämättä olettamaa, jonka mukaan on jokin faktaperusta
(p=M), joka on syy seuraukselle (N). Se, että emme siirry kyseisten faktojen täsmentämiseen (esimerkiksi
empiirisen psykologian tutkimusmenetelmin), ei muuta tätä perusasetelmaa.

3 Ks. Austin Ifs and Cans s. 158.

4 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 236.

5 Ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 48, ja sama s. 62, miten Zaccaria on hyvin tietoinen siitä, että myös
analogiaperustaa koskeva väite on väistämättä tulkinnallinen (so. ei-looginen) väite. Jos analogia olisi looginen
muoto, sitä ei voitaisi samanaikaisesti pitää strategisena ajatuksena (ks. Ladeur The Analogy between Logic and
Dialogic of Law s. 20, 24; ks. myös esim. Kaufmannin ajattelusta, Lenoble The Function of Analogy in Law s.117,
miten on loogisesti aina mahdollisuus a contrario ajatukseen, jos on tehty analogia-arvostelma).

6 Ks. von Wright Logiikka, filosofia ja kieli s. 110.
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kohteena on itse asiassa pragmaattisen ajatusrakenteen ”Jos p, niin N´´´” ilmaisema

normatiivinen relaatio (”pitää olla”) ja siihen kohdistamamme vaatimukset.

Mitä tästä asiasta pitäisi ajatella? Milloin relaatio on ”normatiivinen”? Tähän ongelmaan ei

voida tässä luvussa puuttua koko metafyysisessä hankaluudessaan. Intuitiivisen

ajatteluvaihtoehdon kannalta on oleellista kiinnittää huomiota siihen, että ”Jos p, niin N´´´”

ajatusrakenteen esittämää normatiivista siirtoa ei voida mielekkäästi esittää siten, että sitä

sääntelisivät jotkin säännöt tai argumentit.1 Jos puhumme intuitiivisesta arvostelmasta, meillä

on yhtä vähän syytä myöntää kuin kieltää kyseiset mahdollisuudet. Omintakeisella tavallaan

intuitio näyttää omivan kielentoiminnan tasolla position, missä se pyrkisi operoimaan kuin

perussääntö eli sääntö, jota emme voi kieltää (emmekä myöntää). Sitä, että normatiivisessa

tulkintatoiminnassa viimeksi mainittuja sääntöjä ei tunneta, voitaneen pitää jonkinlaisena

esiargumenttina sen puolesta, että normatiivisen relaation on oltava siirtorakenne, jota

argumentit ja säännöt voivat koskea. Kanta on Mooren avoimen kysymyksen argumentin

mukainen ja se ehkä myös selkeyttää tulkintatieteen teoreettisen käsitteistön peittoalaa

tilanteissa, joissa on epäselvää, olemmeko muotoilleet puheen kohteen niin, että se kuuluu

tulkintatieteeseen (eikä positiiviseen tieteeseen).2 Tätä tietä myös intuitio voidaan tuoda

tulkintatieteen piiriin, sillä kielellä ilmaistu uskomus ”eristää lingvistisesti” asian antajastaan ja

tämän subjektin ensimmäisestä persoonasta. Ilmaistut uskomukset ovat vain kandidaatteja

meneillään olevalle ”kielenkokeelle”, jonka tehtävä on justifikaatiossa. Kielellä täsmentämätön

1 Jotta voisimme puhua yllä sanotusta tarkastelumahdollisuudesta, meidän tulisi voida esittää intuitiivinen
arvostelma intersubjektiivisesti ymmärrettynä asiana. Tällainen tehtäväkuva vaikuttaa itsessään kontradiktoriselta,
sillä se rikkoo mm. subjektin demystifiointikieltoa. Henkilön aiemmat kokemukset tai mielikuvitetut tapaukset
ovat usein intuition (tai ”hunch”-oivalluksen) taustalla (ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the
Deductive Mode of Legal Reasoning s. 82), mikä jättää juuri muutoin saavutettavissa olevat tapaukset ajattelun
ulkopuolelle.

2 Austinin ja Wittgensteinin filosofiassa esiintyvä tärkeä pragmaattinen kontradiktio, joka syntyy oikeastaan
aistimisen ja uskomisen lainatessa (implisiittisesti) toisilleen kuuluvia peruskäsitteitä, on tässä tärkeä (”Kissa on
matolla, mutta en usko sitä”, ks. Austin The Meaning of a Word s. 31–32; ks. Wittgenstein Huomautuksia
psykologian filosofiasta mm. nr. 787, 820, 821). Emme verifioi uskomuksia; emme myös argumentoi faktoja.
Periaatteellisesti ”tosi uskomuksesta” puhuminen tietona on yhtä sekaannuttavaa kuin olisi puhe ”perustellusta
faktasta”. Jos käytämme kieltä näin, meidän on ensin eristettävä välittävän kielenskeeman alaisesta kielestä tai
väitteen esittämisen ympäristöstä tekijä, johon vastakkaisen tiedonintressit periaatteet soveltuvat. Esimerkiksi
evidenssistä mallille voidaan puhua, jos kyseessä on rationaalisen ajatuksen avustava malli tai se käsittelee
kognitiivista etiikkaa (ks. Jackson Analogy in Legal Science s. 158).
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intuitio kuuluu paremminkin subjektin demystifiointikiellon ja radikaalisti nonkonseptuaalisen

”I-sanan” (minä) kaltaisten mysteerien kuin käsitteellisesti kontrolloitujen asioiden joukkoon.1

Tästä näyttää avautuvan luvun pääväite, mikä aloittaa helpon tapauksen ongelman erilaisten

ratkaisumuotojen käsittelyn. Jos on niin, että ratkaistavan tapauksen siirtorakenne ei esiinny

normatiivisena relaationa ensinkään intuition tapauksissa, on vastaustavastamme luvallista

sanoa, että se on enemmän heuristiikan kuin normatiivisen ajattelun puolella. Jotta on

perusteltua pitää jotakin vastausta vastauksena normatiiviseen kysymykseen, tulkintatieteen

tarkoittaman epäilyn mahdollisuuden on liityttävä niin kysymykseen kuin vastaukseen.

Pelkästään siitä, että sanojen tasolla esiintyy ilmaisu, missä epäily tuodaan esille, ei tule

päätellä, että olemme käsitteellisesti ”epäilyn piirissä”.2 Toisin kuin positiivista tiedettä

1 Singulaarin mysteerisyys voidaan ymmärtää radikaalina yhteensopimattomuutena kielen ja sen käsittelyn
alaiseksi pyrkivän kandidaatin eli nyt singulaarin välillä (kyseessä on ikään kuin lingvistisesti mahdoton yhdistelmä
kahden tosiasian – kielen ja subjektin – kohdatessa, ks. ex analogia jo, Aristoteles IX s. 182 arvoituksen
periaatteesta). Toisaalta voimme sanoa, että kyse on maailmaan kuuluvan, mutta selittämättömän, käsityksen
ilmaisusta (”[Some things] are mysterious because, even although there is no explanation as yet, [they] exist in
principle”, Ba kowski Parable and Analogy s. 140).

2 Ks. periaatteellisesta erosta, Hartnack Language and Philosophy s. 18 (käsitteet eivät kuulu todellisuuteen siten
kuin faktat, Jørgensen On Concepts in Law s. 141; ks. epäilystä, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 84). –
Heuristiikassa on kyse faktoista. Tästä syystä myös käsitteellistä tiedonintressiä palveleva käsittely välttää
suuntausta, ei ainoastaan normatiivinen pyrkimyksemme siitä idealisoituna. Kun henkilö ilmaisee lauseen ”Onko
sääntöä N pidettävä pätevänä?”, saatamme erehtyä luulemaan, että olemme myös käsitteellisesti siten sijoittuneita,
että voimme tehdä selkoa siitä, mitä epäilemme. Epäluottamuksessa sanoihin on se mieli, että olemme myös siten
sijoittuneita, että emme voi tyydyttävästi esittää selityksiä sille, mitä pätevyys on (ks. ex analogia edellytyksestä,
Kelsen On the Pure Theory of Law s. 5). Pätevyys on jo merkityssisällön muodostumiseen vaikuttava tekijä, minkä
selityskelpoisuuden olettaminen on geneettinen virhepäätelmä. Käänteisesti emme voi antaa selittäviä tehtäviä
niille ymmärrystä välittäville käsitteille, – mukaan lukien laaja-alaisesti kokoavat käsitteet, ks. Portes Hazards of
Historical Analogy s. 518 – joiden avulla pyrimme pääsemään perille siitä, onko sääntö pätevä vai ei (tätä voisi
nimittää ”ekspressiiviseksi” virhepäätelmäksi eli pseudoselittämiseksi, sillä se tapahtuu spekulatiivisin käsittein).
Ensin mainitussa huomautuksessa luottamus sanoihin ei kuitenkaan yksin riitä. Kun epäilemme säännön
pätevyyttä, päädymme tämän käsitteen korvaavissa ilmaisuissa – muun muassa – epäilemään säännön
suhteellisuutta, kohtuullisuutta, tasapuolisuutta, jne. Kun epäilemme näitä käsitteitä, emme voi loputtomiin jatkaa
korvaavien käsitteiden ketjua, vaan meidän on jossakin vaiheessa viitattava sanojen käyttötapaan kielessä. Tässä
kohtaa sääntöteoria selittää asian siten, että toiminta ”täydentää säännön” (ks. Wittgenstein Varmuudesta k. 139)
tai – ikään kuin – ”luomme” säännön ad hoc seuraten jo sitä (ks. kritiikistä, Jørgensen Lawyers and Hermeneutics
s. 184) hermeneuttisessa ympäristössä, mitä ei-konkretisoitu (oikeus)periaate hallinnoi. Jotkut ajattelijat tulkitsevat
tämän niin, että meidän tulisi siirtyä sääntöjen sijaan puhumaan ”käytännöstä” (ks. Rubin The Practice and
Discourse of Legal Scholarship s. 1841; ks. myös, Broekman Analogy in the Law s. 222, 239 analogiasta oletetusti
erityislaatuisena professionaalisen praktiikan – ei siis “teorianmuodostuksen” – ongelmana). Abstrakti elementti
on tällöin poissa. Ymmärrän tämän itse siten, että se, mitä on toiminnan ”sääntöä täydentävä vaikutus”, on
käsitteellinen ongelma, mutta tällainen nimenomaan kielentilassa, missä sanat asian ilmaisemiseksi ovat ehtyneet.
Päädymme tähän kielentilaan käytännössä aina, kun siirrymme sisäisen kielen eli harkinnallisen kielenkuvan
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alustavassa varmuus-filosofiassa, sanoisimme nyt: emme pääse normatiivisuuteen saakka,

ellemme jo pidä jotakin epäilyttävänä.1 Puheena oleva heuristiikan haaksirikko saattaa olla

perua siitä, että olemme kielenkäyttäjinä olleet jo alttiina ongelmalle, josta eräät filosofit

puhuvat ongelmassa pysymisen ongelmana.2 Niin yksi tosiasia kuin yksi tulkinta ovat jääneet

huomaamatta. Emme ole pysyneet normatiivisessa kysymyksessä, vaan tämä on vaihtunut

huomaamatta heuristiseen kysymykseen (tosiasia), minkä vastausta on johdonmukaisesti

pidettävä laadultaan heuristisena vastauksena (tulkinta). Erityistä huomiota tulisi kiinnittää

kysymysvaiheeseen, vaikka tätä on filosofiassa kritisoitukin.3 Kuten Aarnion ajattelua voidaan

tulkita,4 normatiivisen kysymyksen muotoilu on jo käsitteellinen asia – eikä meidän pitäisi

aliarvioida siihen sisältyvää vaikeutta. Esimerkiksi oikeusperiaatteen käsitteen osalta Norris on

huomauttanut,5 että ne eivät (vastauksina) vaikuta juurikaan lisäävän mitään siihen, mitä on jo

esillä uskomuksessa. Tämä implikoi sen puolesta, että emme ole riittävästi perillä käsitteellisistä

asioista (kysymyksessä), kun puhumme oikeusperiaatteista. Mitään itsestään selvää pelastusta

ei seuraa siirtymässä argumenteista puhumiseen,6 sillä niitä koskeva heuristiikan varjo seuraa

suuntaan. Käsillä on enemmän käsitteellisiä ongelmia kuin on sanoja niiden ilmaisemiseksi (ks. Black Linguistic
Relativity s. 232). Käsitteellisyyteen palataan tutkielman pääluvussa ”Lopuksi”.

1 Vrt. Wittgenstein Varmuudesta k. 115 (ks. sanaa ”konflikti” käyttäen, Koskenniemi From Apology to Utopia mm.
s. 12, 29, 475, missä ajatus on sama: konflikti edellyttää epäilynalaisuuden ja viimeksi mainittu sen, että ainakin
käsitteellis-illustratiivisesti konflikti voidaan mielikuvittaa esiin). – Kyse on myös fundamentaalista vasta-
asennosta positiivisen tieteen tieteenkuvaan, sillä sen piirissä sanomme aina Nagelin muotoilemalla tavalla
”science does not progress by tailoring the data to fit a prevailing theory” (ks. Nagel Is Consciousness an Illusion?
s. 34). Tulkintatieteessä meillä on jo oltava esillä jokin metafyysinen konstruktio, jota oletamme voivan epäillä
siinä mielessä kuin mitä “epäilyllä” tarkoitetaan vasta-asennon ottamisen jälkeen – vähitellen – syntyvän
tieteenalan tieteenkuvassa. Toisaalta mitään ”dataa” (sense data) vastaavaa käsitystä tuskin on tulkintatieteessä,
vaan kielenasiat ovat jo käsitteellisesti tulkittuja. Jos vasta-asento on oikeansuuntainen tulkintatieteen
konstruoinnin periaate, – suuntautuen ei-olevaan – on selvää, että se ennakko-olettaa positiivisen tieteen ja
tieteenfilosofian ”olevat” kohteet sekä deduktion (”…[E]very negation presupposes a prior affirmation”, Long
Analogia entis s. 14; ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 837).

2 Ikään kuin siirrämme (shift) ongelman, jotta voimme rajoittaa sitä (ks. ajattelullisesti, Furberg Saying and
Meaning s. 66), kun alkuperäisen ongelmamme osaongelma on paremminkin se, miten ymmärtää ongelma
rajoittamiskelpoiseksi, jotta meidän ei tarvitse siirtää sitä.

3 Ks. Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 157.

4 Ks. ex analogia, Aarnio Philosophical Perspectives in Jurisprudence s. 60 tiedollisesta edellytyksestä
kysymykselle, sekä sama s. 134 kysymyksen arvosidonnaisuudesta, minkä ymmärrän yhteydeksi luonnollisen
kielen strategisuuteen.

5 Ks. Norris Law, Deconstruction and the Resistance to Theory s. 171.

6 ”Arguments are expected to be justified in terms of past traditions and [other or former, EK] arguments”,
Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 208. Jos argumentti on traditionmukainen sosiaalinen
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perässä. Toinen askeliamme jumittava syy saattaa olla siinä, että inhimillisen

arkiymmärryksemme tasolla emme voi erottaa toisistaan heuristiikkaa (Mitä ajattelen…)

normatiivisuudesta (Mitä pitäisi ajatella…). Kun käytämme kieltä hyväksi ajatellessamme

asioita, olemme jo käsitteellisen tietoisuuden piirissä, mutta tavalla, missä ne esiintyvät

väistämättä toisiinsa sekoittuneina. Tulkintatieteen tieteenkuvan tasolla – ja näin ”tieteellisen”

ymmärryksen piirissä – faktisiteetin ja normativiteetin välinen eroväite oletetaan puolestaan

kategorisesti kestäväksi.1

4.3 Heuristiikasta tekstihermeneutiikan suuntaan

Jos olettama siitä, että helpon tapauksen yhteydessä esiintyvä kysymys on heuristinen kysymys,

on oikea,2 esiintyy myös eräs toinen olettama. Heuristiikka on tosiasiallista ja positiivisen

tieteenihanteen vuoksi sangen vahvasti motivoitua, jos siihen tukeutumista arvioidaan

”teoreettisena” hankkeena.3 Heuristiikassa oletamme, että on joitakin tosiasioita, jotka saavat

aikaan seuraamuksen, joka esiintyy meille heuristisena ongelmana (Mitä ajattelen lain

sisällöstä?). Nyt mielenkiintoisempaa kuin pohtia kysymyksen heuristisen ”heräämisen” syitä

on kohdentaa tarkastelu siihen, voimmeko esittää tieteellisesti selittäviä tekijöitä sille, miksi

heuristisen ongelmamme vastaus on sellainen kuin se on (”Ajattelen, että vastaus on…”). Pulma

sääntö tai kontingentti arvostelma, se on käsitys, joka kohtaa Dworkinin esittämän Hart-kritiikin (ks. Dworkin
Social Rules and Legal Theory s. 857–860) tai hyvin ankarassa mielessä naturalistista virhepäätelmää merkitsevän
kritiikin (ks. Emmet Rules, Roles and Relations s. 47–48). Jos taas argumentti on looginen käsitys (”…[A]rguments
are effective as weapons only if they are logically cogent”, Ryle Philosophical Arguments s. 196), tehtävämme on
radikaalisti muuttunut. Tehtävänä on esittää se, miten arvostuskysymyksia ratkaistaan logiikalla – eli ainoastaan
loogisiin välttämättömyyksiin turvautuen (ks. lain ”logiikan” argumentatiivisuudesta, Lenoble The Function of
Analogy in Law s. 111).

1 Arkiymmärryksen ja tieteellisen ymmärryksen erosta periaatteellisesti, Waismann The Principles of Linguistic
Philosophy s. 333 (ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 150). Tulkintatieteen alueella ero on väistämättä
heikompi kuin positiivisessa tieteessä. Ensinnä tukeudumme ennen muuta praktiseen järkeen, emme teoreettiseen
(logiikka). Toiseksi joudumme tällöinkin sisällyttämään käsittelyyn kielenasioita, jotka ovat rationaalisuuden
ulkopuolisia.

2 Tässä pitäisi ehkä puhua kysymyksen tulkintateoriapitoisuudesta eli siitä käsitteellisestä potentiaalista, joka
muodostaa kielenkäyttömahdollisuutemme normatiivisen kysymyksen yhteydessä. Emme luota tällöin vain
sanojen tason todistukseen. Emme myöskään aliarvioi ongelmaa saada aikaan ”vasta-asento” positiivisten tieteiden
tieteenteoriaan, missä juuri faktat dominoivat kysymisen vaihetta (ks. ex analogia, Wittgenstein Tractatus Logico-
Philosophicus 6.4321).

3 Ks. mm. tarpeista saada arvostelmalle vahvistus, tarkastelun päätepiste sekä terminologisesti riittävä täsmällisyys,
Chen – Hanson The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory s. 1182–1195.
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on miltei yhtä vanha kuin oikeustiede itse tuodessaan esille seuraavassa esitettävät

virhehuomautukset. Tästä syystä riittänee, että otamme vain eräitä keskeisiä ajatuksia lyhyesti

esiin. Suomessa Klami on korostanut heuristiikan ja justifikaation välistä yhteyttä samalla

tiedostaen täysin, että nämä ovat tiedonintressillisesti kaksi itsenäistä ajattelumme haaraa. Hän

puhuu mm. tulkintaheuristiikasta ja päätösheuristiikasta,1 mitkä viittaavat termeinä eräänlaisen

yhteispelin ideaan. Jos käytämme kieltä näin, oletamme että tieteenalalla voi olla malli, jonka

puitteissa voimme yhtäältä käsittää ajattelussa hyödyntämiemme konstituenttien mentaalis-

aktillisuuden (tosiasiallisuus) sekä toisaalta niiden käsitteellisyyden eli Hartnackin korostaman

potentiaalisuuden (lingvistis-normatiivisuus).2 Ilman näin pitkälle menevää olettamaa meidän

pitäisi tarkastella faktisiteettiin ja normativiteettiin kuuluvia perusteita erillään. Heuristiikan

osalta vallitsee kaksi pääasiallista selittämisvaihtoehtoa. Ensinnä voisimme sanoa, että

tietämällä lain säätämisen aikaiset partikulaariset seikat voimme sanoa tietävämme sen, miksi

lainsäännös on sellainen kuin se on, sillä kun teemme viiimeksi mainitun väitteen, meidän

edellytetään kykenevän antamaan asiasta selityksen ulkopuoliselle henkilölle.3 Kuten

esimerkiksi Broekman huomauttaa,4 lain säätämisen aikaiset partikulaarit ovat iäksi kadonneet.5

1 Ks. Klami Ihmisen säännöt mm. s. 155, 168, 194, 217, 232 (ks. Klami Finalistinen oikeusteoria s. 152; lienee
totta, että tosiasiallinen päätös- ja tulkintaheuristiikka jää aktuaalisessa ratkaisutoiminnassa aina
ilmaisemattomaksi, ks. Tapani Tuomari ja rikosoikeuden yleiset opit s. 305).

2 Ks. Hartnack Language and Philosophy s. 18. Yllä edellytetään, että mentaalis-aktilliset asiat ovat asioita, jotka
voidaan ilmaista sanoin. Käsittelyn lyhyesti nonkognitivismin opponenttia – kognitiivista teoriaa uskomuksista –
jäljempänä pääjaksossa ”Lopuksi”.

3 Ks. ex analogia, Harman Language, Thought and Communication s. 287, missä pohditaan kantaa, jonka mukaan
puhuja ymmärtäisi lauseet silloin, kun hän kykenee tarjoamaan analyysin ja selityksen niille (ks. myös
joustavammin, Furberg Saying and Meaning s. 90, 95). Kanta muistuttaa loogis-empirististä perinnettä siinä
mielessä, että analyysin ja kriteerinkehittelyn oletetaan soveltuvan lauseeseen (ks. vasta-asennoitumisesta
kyseiseen olettamaan, Toulmin Reason in Ethics s. 11, 19; analyysi ja selittäminen eivät ole myöskään kaukana
siitä, että sanoisimme henkilön ymmärtävän lauseen, kun hän kykenee verifioimaan sen, ks. Schlick On the
Foundation of Knowledge s. 194).

4 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 231–232.

5 Ks. myös mielenkiintoista ehdotusta, Ba kowski Parable and Analogy s. 159, joka vetoaa lähteen
kertomuksellistamiseen partikularisoinnin sijaan. Tämä johtaa Ba kowskin ajatuksen mukaan siihen, että
saavutamme näköalan, ”a way of exploring living lawfully”. On myös kyseenalaista, johtaako partikularisointi
parempaan käsitykseen abstraktista käsityksestä. Jos käsite tai abstrakti idea selitetään käyttäen apuna ”a class of
similar particular ideas” -käsitystä, selittävä tekijä on yhtä abstrakti kuin selitettävä (ks. Austin The Meaning of a
Word s. 29). Edes positiivinen tiede ei väitä tulevansa toimeen ilman abstrakteja käsitteitä. Päinvastaisesti
katsottaessa pragmaattisesti ankkuroitunut tulkintatiede ei väitä ”tulevansa toimeen” ilman partikulaareja, vaan
ainoastaan esittää, että niiden merkitys siivilöityy praktisen argumentin esitystehtävän edellyttämien
aputiedonintressien kautta. Tällaisia ovat positiivisesti tieteellinen ja teknologinen tieto.
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Voimme tavoittaa ne vain jälkiperäisesti rekonstruoituna tulkintana, mikä mm. saattaa nostaa

satunnaisesti eräitä tekijöitä esiin ja jättää toisia esiin nostamatta. On myös mahdollista, että

painotamme eri asioiden keskinäistä merkitystä sen ajan arvostuksin, milloin tulkinta

suoritetaan. Toiseksi voisimme ajatella eräänlaista objektiivista seurausetiikkaa, jonka kannalta

mm. von Wright on korostanut kausaalisuhteiden merkitystä.1 Voisimme puhua

partikulaarisesta tietämisestä tietämällä lainsäännöksen aikaansaamien tekojen seuraukset siten

ilmaistuna, että ei-partikularisoitavissa oleva normatiivinen semantiikka on häivytetty

näkymättömiin. Lainsäännös on ollut ajatusrakenteen mukaan instrumentti tietyn hyvän

partikulaarisen asiantilan aikaansaamiseksi.2

Ongelma positiivisesti tieteellisen mallin soveltamisessa on siinä, että malli päätyy väittämään

periaatteellisesti täysin selitettyä lainsäännöstä – niin ”lukee A”, ”merkitsee (potentiaalisesti)

N,  N´,  N´´,  jne.”  kuin  myös  ”sitova  merkitys”  – päteväksi ratkaisuksi helpon tapauksen

esittämään kysymykseen. Kordigin termein ajattelutapa tarjoaa positiivisesti tieteellistä

hyväksyttävyyttä (”acceptability”) – tämä lienee nyt sama asia kuin se, että selitys on itsessään

pätevä – samaksi asiaksi kuin pätevyys (”plausibility”) normatiiviselle arvostelmalle.3 Selittävä

malli on pakotettu tekemään näin, sillä täydellisen selityksen jälkeen meillä ei ole per definition

mitään, minne kääntyä. Mitään täysin selitettyä normatiivista käsitystä ei kuitenkaan voi olla.

Tunnetulla tavalla arvodualistiselle genrelle, joka soveltaa Mooren naturalistista

virhepäätelmää,4 asia ei voi milloinkaan näyttää tältä. Käytännöllisten sovellusten tasolla on

mm. Nerhotin tasolta huomautettu siitä vääjäämättömästä ”quasi-identifikaatiosta”,5 joka

1 Ks. von Wright Hyvän muunnelmat s. 169–171.

2 Ajatus laista instrumenttina yhteiskunnan kehittämiseksi on hyvin perinteinen. Harrington on huomauttanut siitä,
että välineenä laki on vain eräs monista välineistä saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia (ks. Harrington Law
in Community Organizing s. 186).

3 Termikolmikosta ”initial thinking”, ”plausibility” ja ”acceptability”, Murray The Role of Analogy in Legal
Reasoning s. 839–840, 843, joista kielipelillisesti ja pragmaattisesti orientoituneen oikeustieteen huomio kohdistuu
ennen muuta toiseksi mainittuun (plausibility).

4 Ks. Moore Principia ethica s. 13.

5 Ks. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 222 (ks. myös esim. Rigaux The Concept of Fact in Legal Science
s. 45–46, 49; ks. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 187). Sen sijaan, että normit olisivat
korrespondenssisuhteessa faktoihin, on ehdotettu, että viimeksi mainitut “konstituoituvat” – tämä merkinnee:
tulevat oikeudellisesti ymmärretyiksi – ensin mainittujen välityksellä (ks. Ba kowski Analogical Reasoning and
Legal Institutions s. 202). Normi on tällöin epätematisoitu välittävä termi.
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selittävässä mallissa vallitsee partikulaaristen seikkojen ja selitettävän abstraktin ilmaisun

välillä. Jos tuomme julki selittävän taustan ilman niitä periaatteita, jotka ovat vaikuttaneet

lainsäännöksen muotoiluun, seuraa ainakin kaksi asiaa. Ensinnä hylkäämme tukun ei-selitettyjä

periaateargumentteja, joihin joudumme Ba kowskin vihjaamin tavoin myöhemmin palaamaan;1

toiseksi muotoilemme tiedollisen perustan ulkopuolisen metafysiikan niin, että ei-

selityskelpoisilla arvoilla ei ole enää mitään paikkaa, minne sijoittua.2 Ensin mainittu

huomautus johtaa huonoon argumentaatioon ja luultavasti justifikaatioparadoksiin;3

jälkimmäinen kantaan, joka ei kunnioita Lenoblen tarkoittamaa subjektin ilmaisemattomuuden

periaatetta.4 Jos taas suuntaudumme seurausetiikan mukaisella tavalla tuleviin partikulaarisiin

seikkoihin, päädymme väittämään, että on tietty selittävä partikulaarinen tavoiteperusta, joka

selittää myös lain merkityssisällön (geneettinen virhepäätelmä).5 Molemmat virheet ovat

seurausta siitä, että riisumme käytetystä kielestä piirteitä siksi, että ne eivät sijoitu sen

1 Ks. Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 206–207.

2 Toisinaan sanotaan, että säännön käsite ei sitoudu enää kiinni partikulaariin (ks. Ba kowski Parable and Analogy
s. 141), mistä syystä ajattelemme, että esimerkiksi tulkintatieteen ongelmanaan pitämä analogia ei voi olla
partikulaarien tason samankaltaisuutta (ks. esim. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 165 av 67). Tässä
voidaan nostaa esille kaksi asiaa. Ensinnä partikulaaria ei aistita (ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 129,
138–139), mikä korottaa juuri faktan aistituksi käsitykseksi ja pakottaa partikulaarille käsitteellisen (tulkitun)
sisällön. Partikulaari on tällöin kielen institutionaalinen käsite. Institutionaalisen tosiseikan käsitteessä puhe
faktasta tulee nyt myös kyseenalaiseksi. Jos on todella niin, että faktat integroituvat sääntöjen kanssa, kuinka hyvin
voimme luottaa siihen, että emme ole naturalistisen todellisuuden vietävinä tukeutuessamme luotettavana
pitämäämme institutionaaliseen todellisuuteen? Toinen asia koskee mallia, mitä ei pidettäne instituutiona (ks.
Tolonen Oikeudelliset teoriat ja oikeustiede s. 14–15; ks. malleista, Furberg Saying and Meaning s. 155). Mallien
esittämisessä käytetty symbolismi ei tee niistä faktoja, vaan mallien oikea status löytynee ainstitutionaalisten
käsitysten piirissä. Käsite ”malli” on ehkä idiomi ”relatiivisille käsityksille” (x on relatiivinen y), missä y paikalle
voidaan sijoittaa hyvin monenlaisia tekijöitä. Tästä nousee toinen kysymys. Jos kaikki instituutiot (y) ja ei-
instituutiot (x) suodattuvat mallien läpi, mitä meillä oli (identiteetissämme) esillä ennen kyseistä hermeneuttista
toimenpidettä?

3 Justifikaatioparadoksissa kiistämme jotakin sellaista, mikä on itse esittämämme käsityksen olemassaolon
edellytyksenä (ks. Negley Objective Fact and Equality s. 49). Ainakaan traditionaalisesti keskeinen looginen
empirismi ei väittänyt tieteen lepäävän observaatioiden ja observaatiolauseiden varassa, vaan johtavan niihin (ks.
Schlick On the Foundation of Knowledge s. 192; ks. myös fysikalismin suunnasta, Comte Introduction to Positive
Philosophy s. 4–5).

4 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 126, 130.

5 Ks. esim. Tenkku Tosiasia- ja arvoarvostelma Humen filosofiassa s. 263 av 1 (vrt. naturalistisesti tyydyttävää
semantiikkaa tavoittelevasta oikeuspositivismista, Patterson Explicating the Internal Point of View s. 69, 71, 72
av 26).
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tieteenkuvan alaan, mikä on käytössämme.1 Tämä toimenpide taas olettaa virheellisesti, että

kompetenssiimme kuuluisi lausua myös siitä, mikä teoria lausuu relevanssista etiikan asioiden

arvioinnissa.

Ajattelen Aarnion kanssa samansuuntaisesti siinä, että heuristiikka modifioituu tulkintatieteessä

tekstihermeneutiikan suuntaan.2 Sana ”tekstihermeneutiikka” liittyy jo ei-selityskelpoiseen

”ymmärtämisen” ongelmaan ja viittausta tekstiin ei yleensä kohdella asiana, joka olisi selittävä

seikka. Teemme siis tarpeellista pesäeroa niin positiiviseen tieteeseen kuin kielellä

tavoittamattomaan puhtaaseen normativiteettiin. Tekstihermeneutiikan yhteydessä puhutaan

mm. ilmiöistä ”plain meaning”, ”ydinmerkitys” (N) tai ”ydinalueen” mukainen merkitys, joilla

voi olla – metaforan käytöstä huolimatta – tulkintatieteellistä kantavuutta.3

Merkityksen ”ydinaluetta” koskeva keskustelu voi olla äärimmäisen monenkirjavaa johtuen

siitä, että voimme suhtautua kyseiseen käsitykseen esimerkiksi intuitiivista ajattelua, prima

1 Ks. esim. Sunsteinin kehitelmää, Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 259–261, missä
partikulaareihin palautuva (keinotekoinen) järkeily edellyttäisi merkitysteorian, joka selittäisi sen, miten
merkityssisällöt ovat peräisin partikulaarien koonnoksista.

2 Aarnion analyyttisen hermeneutiikan tarkastelu on laajuudeltaan aihe, joka vaatisi kokonaan oman kirjoituksensa.
Tästä ohjelmasta voidaan nostaa ainakin seuraavia huomioita esille. Ensinnä oleellista on yhteys kielipelin
käsitteeseen siinä merkityksessä, missä pelaamme kielellä pelejä kielessä. Oikeustieteen analyyttinen
hermeneutiikka ”pragmatisoi” oman analyysinsä ulosponnistaen logiikasta kielenkäytön suuntaan, minkä voitaisiin
tulkita merkitsevän sitä, että analyysin ja käsitteellisen konstruktivismin rajalinjasta tulee veteen piirretty viiva (ks.
Aarnio Oikeuskielen tulkinta ja ymmärtäminen s. 99–102; ks. myös, Aarnio Kommentti vailla hermeneuttista
kävelykeppiä s. 414–415; hermeneutiikasta pitänee erottaa puhdas looginen analyysi, mikä eroaa laajasta
konstruktivismista, tosin myös jälkimmäisen mielenkiinto käsitteisiin sumentaa eroa, ks. von Wright Logiikka,
filosofia ja kieli s. 222, 241). Toiseksi Aarniolle on tyypillistä sijoittaa tutkijanpositionsa instituution tarkastelun
yhteyteen: hermeneuttinen positio sijoittuu faktojen ja sääntöjen ”väliin” (ks. Aarnio Philosophical Perspectives in
Jurisprudence s. 56). Kolmanneksi Aarnio nähdäkseni tulkitsee hermeneutiikan voimakkaammin semantiikan
laajentumisen kuin ontologian suuntaan, sillä ontologia ”voimassaolon” ja ”olemassaolon” merkitysvastaavuutena
lienee alkuperältään kelsenläinen tautologia (ks. Troper The Fact and the Law s. 25) – eikä näin asia, joka voisi
olla meille pragmaattisesti hyödyllinen. Tautologialla ei ole informaatiosisältöä. Eräs mahdollinen filosofian
jatkumissuunta hänen ajattelulleen voisi näin olla Diltheyn hermeneutiikassa, jonka on sanottu vaikuttavan juuri
pintasemantiikan jatkeena (ks. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 182; ks. myös ”ymmärtämisen”
yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, mikä on Aarnion ajattelussa keskeinen asia, Aarnio On  the  Role  Played  by
Social Values in Jurisprudence s. 35).

3 Ks. Hart The Concept of Law s. 123, joka käyttää ilmaisua “the plain case” helposta tapauksesta (ks. Aarnio
Laintulkinnan teoria s. 221 suhtautuen kielteisesti ydinmerkitystä koskevaan käsitykseen: sanojen käyttötapa
kielessä määrää merkityksen; ks. myös, Radin Statutory Interpretation s. 866–867, joka yhdistää ”plain meaning”
käsityksen tekstikeskeiseen ”ei-esoteeriseen” tulkintaan: pragmatismin esinäkymä, joka käsittää sisäänsä
subjektiivisen kielenkäyttäjän, ei oikeastaan tunne ”ei-esoteerista tulkintaa”).
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facie sääntöjen muotoilua tai ns. ATC-ratkaisua (”all things considered”) merkitsevänä

ongelmana. Käännän laivan keulaa tässä viimeksi mainitun suuntaan,1 vaikka myös tällöin

edessä on myrskypilviä ja karikkoisia matalikkoja. Voitamme ankkurin heittämisellä tähän

paikkaan lähinnä sen, että ydinmerkityksen alaan kuuluvan tapauksen sanotaan aina saavan

säännöksen tarkoittaman seurauksen. Olisi siis kontradiktorista sanoa, että tapaus kuuluu

merkityksen ydinalueelle, mutta ei saa aikaan oikeusvaikutusta jonkin arviointiin kuuluvan

seikan vuoksi (joko arvostelma on väärä tai päätelmä on väärä). Kyse on lähinnä teknisestä

ajatuksesta, joka pätee utooppisessa normatiivisessa järjestelmässä. Mitään ATC-

tulkintatoiminnan teoriaa ei voi olla. Näin ”ydinaluetta” koskeva oikeusteoria on väistämättä

tutkimusohjelmallista, mikä puolestaan merkitsee sitä, että asiasta on väistämättä esillä vain

jokin segmentti tai fraktio – sirpale paljon laajemmasta ja tuntemattomasta kokonaisuudesta.

Käsittelyä kuitenkin yhdistänee aina kaksi seikkaa. Ensinnä tarvitsemme jonkin materiaalista

kulttuurillista koheesiota ymmärrettäväksi tekevän teorian, joka luo meille käsitettävän

näkymän siihen, että uskomuksemme eivät ole niin subjektiivisia kuin mitä saattaisimme olettaa

niiden aistimusperusteista ja ”psykologian kieleen” tukeutuvista arvostelmistamme lähtien

ajatella niiden olevan. Tällainen teoria on rylelaisesti ilmaisten oleellisesti käsitys, joka pitää

kohteenaan mitä-kielisiä asioita todellisuudessa. Kuten Broekman esittää, toimiva oikeudellinen

kieli ei voi jäsentyä vain tämän kielimuodon alaan;2 tulkintatieteessä ei voitane ajatella

myöskään niin, että nimittäisimme kaikenlaista ”mentaalista aktiviteettia” ajatteluksi.3

Tarvitsemme miten-kielisiä kehitelmiä ja rajoitetumman näköalan siihen, mitä on ”ajatus”

positiivisen tieteenfilosofian ulkopuolella. Toiseksi tarvitsemme materiaalisesta vaihtelusta

1 Tätä ratkaisua voidaan puolustaa jo edellä esille tulleella intuitioon vetoamisen torjunnalla (subjektivismia ei
voida selittää) sekä sillä, että prima facie sääntöjen muotoilu on ratkaisusääntöjen eli dogmien muotoilua – ei
tulkintatoiminnan käsittelyä, jolloin ongelmana on ylittää kanonisiin ratkaisutapoihin sisäänrakennettu viisaus.
Kielentoiminnassa – ja näin toisin kuin eristävässä ja skematisoivassa tarkastelussa – intuitiota ei voida kenties
milloinkaan sulkea pois laskuista. Se on aina mukana kielellisessä toiminnassa yhdessä aistitun ja käsitteellisen
tiedon kanssa (ks. Bliss On Relations s. 44–45). Meidän on vain mm. muistettava, että radikaalia intuitionismia
(subjektivismia) ei voida selittää (ks. von Wright Logiikka,  filosofia  ja  kieli  s.  17),  eikä  se  ole  sama  asia  kuin
”ymmärrys” (ks. James The Thing and Its Relations s. 31).

2 Ks. Broekman Analogy in the Law s. 238–239, miten “legal discourse” ei ole keskustelua instituutiosta eikä
mikään instituutio edellä sitä, mitä on “legal discourse”.

3 Käsitystapa johtaa radikaaliin pluralismiin, missä näyttää siltä, että ajatuksia koskevia käsitystapoja on yhtä monta
kuin sellaisen muotoilijoita. Tämä piirre on väljästi perheyhtäläinen analyyttisen genren kanssa (ks. Sellars Mental
Events s. 325), mutta eroten siinä, että antifoundationalismi ei voi oman kielimuotonsa vahvistamiseksi tukeutua
lingvististen tapahtumien luokitteluun. Oletan tämän sijaan, että vastaus voisi löytyä symbolisesti rajoitetun
kielenaktiviteetin kytkennästä rationaalisiin huomautuksiin.
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korkea-asteisesti riippumattoman teorian, joka koostuu intersubjektiviteettia rakentavista

polkuriippuvaisuuksista eli operatiivisista kielenvakioista esittäen vastausta siihen, miten

ydinalueellinen merkitys muodostetaan tai arvostellaan.1 Tämä on oikeastaan sama asia kuin

olettaa, että lingvististen välttämättömyyksien varaan rakentuva kielentoiminnan verkosto ei ole

– ainakaan kaikilta osin – ei-intersubjektiivinen asia. Nyt emme oleta uskomusten miten-

kielisyyttä täysin subjektiiviseksi esimerkiksi siksi, että on totta, että hyvän intersubjektiivisia

perusteita ei voida esittää.2 Jos kielenvakiot sijoittuvat deontologismin ja statusmetafysiikan

ulkopuolelle, konstitutiivisten perusteiden esittämistehtävä ei ensinkään koske sommittelijaa.

Ongelmana ei ole ontologian tai konstituution esittäminen normeille. Kuten Gricen

metafysiikasta voidaan oppia,3 molemmat ”kielet” – konstituution kieli ja kieli ”välittävistä”

kielenelementeistä – edellyttävät toinen toisensa; ajattelen Marshallin ja Shinerin vihjeiden

ohjaamana niin,4 että ”lain teoria” on väistämättä materiaalisen ja muodollisen ajattelun

asiakokonaisuuksista koostuva amalgaami (sekakäsitys).

Nyt tekstihermeneutiikan soveltamisen piirissä keskeisimmät kysymykset lienevät aina, milloin

jonkin tekstinkappaleen tai siinä esiintyvän käsitteen ydinmerkitys on selvitetty ja miten

kyseinen työ tehtiin. Kun katsomme asiaa soveltamiskäytännön suunnasta, on ehkä mielekästä

pyrkiä lohkomaan yllä tarkoitettua tutkimusohjelmaa ja vielä sen alla esiintyviä ponnisteluja

alakysymyksiin, joiden vastaukset voivat olla asiaa avaavia. Soveltamiskäytäntö ei ole

oikeustieteessä ainoastaan intellektuaalis-justifikatorinen asia, vaan sidottu myös hyvin

monenlaisiin – ja monentasoisiin – auktoritatiivisiin ajatuksiin. Jo nämä tekijät voivat olla

keskenään ristiriidassa soveltamistasolla. Soveltamiskäytännössä ei liioin ole kyse asiasta, –

1 Tätäkään polkua ei voida milloinkaan astella loppuun saakka (ks. mm. Ryle The Concept of Mind s. 28; ks.
Hampshire On Referring and Intending s. 6–7). Asiaa on sivuttu tutkielman johdantojaksossa miten-kielen
yhteydessä.

2 Ks. Wilhelmsson Vastuu ja yksityisoikeuden Systeemi s. 1196 av 56 (ks. myös esim. Toulmin Reason in Ethics
s. 35, 193; ks. Clark Mill´s Notorious Analogy s. 655, miten ”heikkous” analogiassa ylläpitää sitä, että emme
kykene – so. kukaan ei kykene – kirkastamaan intersubjektiviteettia loppuun saakka).

3 Ks. Grice The Conception of Value s. 112.

4 Ks. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 79–80, miten tuomioistuimen formaali tulkintaideologia ei
eronne yleisestä tulkinnan ongelmasta (ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 106; ks. esimerkkiä,
Maris Milking the Meter s. 80, miten rutiköyhän henkilön tekemän sähkövarkauden kriminalisointi voi olla
materiaalisesti irrationaalinen ajatus, mutta silti samanaikaisesti ratkaisu, joka edustaa formaalisti konsistenttien
ratkaisujen linjaa).
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kuten Rylen kritiikistä voi ulos lukea1 – joka vihkiytyisi johonkin käytäntöä kirkastavaan

filosofiseen ajattelutapaan siten, että se yksin korotettaisiin ”oikeaksi” ajattelutavaksi kaikkien

muiden edustaessa ”väärää” ja ”virheellistä” ajattelua.2 Voisimme ajatella sanovamme,3 että

käsillä on helppo tapaus, jos:

1) Säännöksen ydinmerkitys on selvä (laaja konstruktivismi)

2) Säännöksen ydinmerkityksen ja käsillä olevan tapauksen välinen soveltamissuhde

on selvä (suppea konstruktivismi eli syllogismi)

3) Säännöksen ydinmerkitys on olemassa sellaisten tapausten tukemana kuin juuri

käsillä oleva tapaus (ontologis-analoginen)

4) Säännöksen ydinmerkitystä selvittävät hermeneuttiset, justifikatoriset tai selittävät

eksemplaarit ovat oleellisesti sellaisia, että myös käsillä oleva tapaus voitaisiin

esittää sellaisena (luonnollisen kielen filosofia)

5) Eri käsitykset, jotka pyrkivät esittämään, että käsillä oleva tapaus ei kuulu

ydinmerkityksen alaan, osoittautuvat yksi toisensa jälkeen invalideiksi

(negatiivinen vakuuttuminen)

6) On oleellista, että käsillä oleva tapaus sijoittuu säännöksen ydinmerkityksen alaan

(essentialismi)

1 Ks. Ryle Taking Sides in Philosophy s. 153–155, missä Ryle varoittaa ortodoksioista filosofiassa (tehden itse
poikkeuksen loogisen kritiikin kohdalla).

2 Luettelo ei tavoittele tyhjentävyyttä. Esimerkiksi intuitionismi ja fenomenalismi olettavat, että ihmisellä voi olla
ajattelutapansa mukaisia kognitiivisia muotoja, joiden avulla voidaan ymmärtää moraaliarvostelmia ja ilmiöitä (ja
näin mitä ilmeisimmin myös pelkistettyjä sellaisia). Edelleen esimerkiksi eksistentialistille totuus säännön
ydinmerkityksestä olisi aina subjektiivinen asia (ks. Jørgensen On  Concepts  in  Law  s.  142;  ks.  myös, Lycan
Judgement and Justification s. 60, jolle ei-intuitiivisuus merkitsee suhteellista arvostelmaa siihen systeemiin, jossa
arvioivia askelia astutaan).

3 On jokseenkin selvää, että yllä kehitellyn kaltaiset ”kriteerit” eivät selviä ilman ristiriitahuomautuksia. Jos
oletamme arvostelemisen käsitteen sisäisesti ristiriitaiseksi, näiden kohtaaminen merkitsee tarkastelun sijoittumista
pragmatismiin. Esimerkiksi konstruktivismin ja essentialismin on sanottu olevan ristiriidassa; jos ajattelisimme
vielä yllä lausumattoman ”helppouden” preformoituna ja apriorisena yksinkertaisuutena, joka tukeutuisi ajatuksiin
elementaarisista kielentekijöistä, samoin voidaan sanoa tästä ajattelutavasta ja konstruktivismista (ks. Villa Legal
Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 166–167; ks. yleisesti ristiriitaisuuden
väistämättömyydestä, Lenoble The Function of Analogy in Law s. 116 av 19, 140; ks. erityisesti essentialismin
ongelmista, Maris Milking the Meter s. 87, 89, 99–101, 103).
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Ainoakaan mainituista kohdista ei ole yksin kokonaan oikeassa eikä mikään toisaalta täysin

asiaan kuulumaton; eri kohtien rajalinjat eivät ole myöskään täysin selkeät. Laajinta käsitystä

edustaa ehkä kohta 1, sillä siinä ajattelemme, että konstruktiivisen kuvan saavuttaminen edellä

tarkoitetusta materiaalisesta ja formaalista teoriasta, joka sääntelee ”ydinalueen” käsittämistä,

merkitsee kompetenssia lausua siitä, onko käsillä oleva tapaus helppo vai ei. Laajaa

konstruktivismia voidaan kritisoida mm. siitä, että se vaikuttaa lähisukuiselta käsitykseltä Rylen

kritisoimalle ”intellektualismille”,1 joka olettaa suhteellisen jyrkän rajanvedon

soveltamistoiminnan ja teorian välille. Rajalinja hälvenee, milloin ”teoria” on pragmaattisen

järjen alainen teoria koostuen lähinnä käytössä jo olevista lingvistisistä (ei siis loogisista)

välttämättömyyksistä. Tällaiseen teoriaan kuuluvat elimellisesti myös paradigmaattiset eli

assosiatiiviset esimerkit. Kohta 2 kohtelee tapausta siten kuin Helin on esittänyt sellaisesta

syllogistisesta ratkaisutoiminnasta,2 joka muotoilee esille yläpremissin oleellisimmat asiat,

mutta ei tavoittele jäännöksetöntä esitystä seikoista, jotka premissin kuuluisi mainita

voidakseen aikaansaada validin johtopäätelmän. Mitä täydellisemmin pyrimme esittämään

syllogismin premissit, sitä suurempi aihe on ajatella, että käsittely tavoittelee pätevää ja kaikki

poikkeukset huomioivaa esitystä asiasta – eli esitystä, joka ei pidä silmällä vain säännöksen

ydinsisältöä (syllogismin kritiikin sivupolulle ei voida nyt siirtyä). Kohta 3 on analogia

varmuuskäsityksen filosofiasta:3 ydinmerkitystä ei nyt lainkaan kohdella samanlaisena

tapauksena kuin niitä tapauksia, jotka ilmaisemme, vaan abstraktiona, joka oletetaan viimeksi

mainittujen tukemana. Ajattelutavalla voi olla adekvaattisuussuhde merkitysteoriaan

(”merkitys” itsessään jää aina ilmaisematta) ja kohta saattaa olla ontologinen variaatio siitä,

mitä ojennamme käsissämme semantiikan tehtäväksi kohdassa 4. Viimeksi mainitussa

panemme Wittgenteinin esikuvan mukaisesti erityistä painoa sille, mitä kykenemme

1 Ks. Ryle The Concept of Mind mm. s. 26, 28.

2 Ks. Helin Lainoppi ja metafysiikka s. 224–241 (ks. myös teksti, Helin On the Semantics of the Interpretative
Sentences in Legal Dogmatics s. 63–88, missä Helin tavoittelee juuri periaatteellisesti jäännöksetöntä esitystä
premisseistä; todellisen kielentoiminnan tasolla – Helin on tästä huomautuksesta luonnollisesti täysin tietoinen –
syllogismin rooli on retrospektiivinen ja tietyssä mielessä – kuten Koszowski luonnehtii – eri seikkoja yhteen
kokoavan avustimen kaltainen, ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal
Reasoning s. 81–82). Avustimen oikea sijaintipaikka on pragmatiikka, ei logiikka. Yleensä tieteenalan perinteessä
ajatellaan, että kaikkia sääntöjen soveltamistapauksia ja poikkeuksia ei voida määritellä; näin meillä on aina liian
vähän premissejä tai/ja liian vähän sanoja premisseissä (ks. Christie The Model of Principles s. 657–658; ks.
Toulmin The Uses of Argument s. 96, 142).

3 ”Se, mistä pidän kiinni ei ole yksi lause, vaan kokonainen lauseiden pesäke.” (ks. Wittgenstein Varmuudesta k.
225, ks. myös sama mm. k. 144, 162, 209, 232 ja 274).
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ilmaisemaan ”ydinmerkityksestä” annetun esimerkin mielessä ilman, että sallimme abstraktin

mielemme luoda viereen teoreettisia sitaatteja tai jatkoviittauksia teoriaan, jonka kuuluisi

vahvistaa pätevyys sille, mitä ilmaistiin.1 Kannan ongelmat oikeustieteeseen sovellettuna ovat

samat kuin luonnollisen kielen filosofian ongelmat: tosin helpon tapauksen identifikaation

eristyneisyys yleisestä pätevyyskysymyksestä heikentää jossakin mielessä kriittisten

huomioiden painoa. Yksinomainen lauseisiin tukeutuminen on problemaattista

päätiedonintressin (pätevyys) edistämisessä, mutta ei enää välttämättä sitä tukevien

aputiedonintressien (identifikaatio) kohdalla. Kohta 5 on analogia Lewisin ilmaisemasta

metodisesta periaatteesta,2 jonka nojalla emme voi ilmaista suoraa ja positiivista perustelua

ajattelumme perustan ehdottoman oikeellisuuden tueksi. Keskeisintä on kriittinen

identifikaatio. Tämänkaltaisen ajattelutavan ongelmana ovat mm. kritiikin oma asema niin

dogmina kuin asenteena, sekä luonnollisesti se, että termiparit ”normatiivinen identifikaatio”3

1 Wittgensteinin myöshäisfilosofiassa hyvä esimerkki on pääasia, ei kohta esitettävän yleistyksen alustus tai juuri
esitetyn teorian hermeneuttinen tapausillustraatio. Gilbert Rylen ajattelu on tässä hyvin myöhäiswittgensteinilaista
(ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 217:”Knowing a rule is knowing how. It is realized in performances
which conforms to the rule, not in theoretical citations of it.”; ks. myös, Dworkin In  Praise  of  Theory  s.
353:”Examples are better than anything”; ks. ”esimerkillistämisen” sääntöyhteydestä, joka kertoo, mitä toimenpide
koskee, DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy s. 168).

2 Ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 40, 41 (ks. myös vastaavanlaisesti, Raphael Problems of Political
Philosophy s. 9).

3 Asia on tulkintatieteessä liitutaululla pitkälti syllogismin vuoksi: ennen kuin tapaus on klassifioitu ”[major
premise is] dangling in the air” (ks. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal
Reasoning s. 77, 78). Identifikaatio koskee tapauksia, jotka voimme luonnehtia tyydyttävästi ekstensiivistä
kuvauskieltä käyttäen. Kuten todettua, tämä ei päde tulkintatieteen ”helppoon tapaukseen”, johon normatiiviset
käsitteet jo sekaantuvat (ks. esim. Emmet Rules, Roles and Relations s. 43–45). Itse asiassa meidän kuuluisi sanoa,
että yllä muotoiltu identifikaatiokriteeri tai sellaisen raakakehitelmä helpolle tapaukselle on kyseisen käsitteen
kielentoiminnalliseen määritelmään kuuluva asia, ei siis ”identifioiva” tekijä. Tällaisena tekijänä se implikoi
identifikaatiokriteerin tarpeen niille tapauksille, missä määritelmää käytetään (ks. ex analogia ajatuksesta,
Wollheim Hampshire´s Analogy s. 567–568). Helpon tapauksen ”tapaus” saa tällöin dualismille tyypilliseen tapaan
kaksi eri mieltä: normatiivisen ja deskriptiivisen. En ole täysin vakuuttunut siitä, kuinka kiinnostunut tulkintatiede
on jälkimmäisestä – etenkin siinä mielessä, jossa siitä nyt suuntaudutaan puhumaan. Deskriptiivistä perustaa on
sanottu irrelevantiksi, jos se ei auta kuvaamaan ja tulkitsemaan oikein oman kuvauksensa jälkeisiä tapahtumia (ks.
Bayles Morality and the Constitution s. 77–78). Voisimme myös tarkastella sitä, onko annetulla kuvauksella
sellaisia kielellisiä jatkamistapoja (ks. ex analogia, Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 82), jotka ovat
pragmaattisesti hyödyllisiä sen ongelman ratkaisemisen kannalta, mikä oli työpöydällä. Ajatus siitä, että
deskriptiivinen määritelmä, joka nojaa positiivisen tieteen tieteenkuvaan, pitää ihanteenaan reduktiota (ei
konstruktivismia), ei ole kaukana. Nämä ajattelutavat eroavat toisistaan oleellisesti (ks. Grice The Conception of
Value s. 70, 97–98; ks. Williams ´A Normal Man… Hardly Exists´ s. 211–12; ks. myös vihjettä, Helin Missä oikeus
on? s. 127; jos konstruktivistilla onkin aina ontologisia ja epistemologisia presuppositioita, – ks. Villa Legal
Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 174 – on nähdäkseni reduktionistilla aina
semantiikkaan sijoittuvia tekijöitä koskevia olettamia: kukaan reduktionisti ei ole common sense -ajattelun – ja
senmukaisen luonnollisen kielen – sivuuttava henkilö, ks. Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 156).
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(kuten myös esimerkiksi toisinaan käytetty1 ”justifikatorinen selitys”) ovat periaatteellisesti

termien kontradiktioita.2 Mitä abstraktimpi kielen-kohde (language-object) järjestelmästä

valikoituu identifioitavaksi, sitä epäselvemmäksi oikeudellinen puhe muodostuu.3 Kohta  6

edustaa selkeimmin auktoritatiivista ja tätä myötä institutionaalista vaikuttamista. Se, että

essentialismi on (filosofisessa) mielessä todistamatonta,4 ei tee siitä normatiivisesti

irrelevanttia. Esimerkiksi Marisin tarkoittamassa sähkövarkaustapauksessa alkuperäinen

konkreettinen soveltamistilanne on tuskin ollut sellainen, että kohdan 6 ajattelutavalla ei ole

ollut missään vaiheessa merkitystä asian arvostelulle.5 Yllä lienee selvää, että kriteeri etääntyy

jo terminologisesti analyyttisestä ajattelusta. Viimeksi mainitussa ”ydinmerkitykselle” olisi

voitava antaa ensin analyyttinen sisältö ennen kuin voisimme dedusoida kriteeristä päätelmiä.6

Termi ”kriteeri” esiintyy nyt jo lähtökohtaisesti toisenlaisessa puheessa kuin analyysi- ja

määritelmäkelpoisessa kielessä.

Normatiivinen helpon tapauksen määritelmä (kielentoiminnollisena) saattaa jo sisältää tulkintatieteelle täysin
tyydyttävän määrän deskriptiivisyyttä. Tärkeämpi kysymys voisi olla se, missä eri mielissä deskriptivismiä
tarvitaan tyydyttävän normatiivisen järjestelmän esityksessä.

1 Ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 835, miten juuri psykologiselle ja sosiologiselle
tutkimukselle on tyypillistä esittää vetoomus “justifikaation” selittämiseksi, sillä niiden tehtävä on auttaa
ymmärtämään tuomioistuintoimintaa. Justifikaatio selittämisen kohteena ja oikeuttavana kielentoimintana ovat
oleellisesti kaksi eri asiaa.

2 Jotkin ontologistit puhuvat ei-olevan identifikaatiosta (ks. Long Analogia entis s. 15), mutta he tekevät tämän
sillä edellytyksellä, että puheen kohde on yhteydessä olevaan. Dworkinin tapa puhua ”the full law” käsityksen
identifikaatiosta (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 184, 186) koskenee tarkemmin ilmaisten jotakin
tunnusmerkistötekijää tai sellaisten kokonaisuutta, joka tuottaa pragmaattisen implikaation sen puolesta, että ”the
full law” käsitys on tietynsisältöinen.

3 Ks. esim. Schlag The Empty Circles of Liberal Justification s. 43–45.

4 Ks. Maris Milking the Meter s. 103. Sosiaalisesti vahvistetut essentialistiset tekijät toimivat toisinaan
tuntomerkkeinä sen puolesta, että jokin käyttäytyminen kuuluu käsitteen alaan. Toisaalta potentiaalisesti
essentialistiset tekijät operoivat siten, että tulemme sietäneeksi henkilöiden idiosynkratioita ja omituisuuksia:
teemme näin siksi, että sijoitamme ne (mielessämme) osaksi essentialistisen kandidaatin kantokyvyn koettelua (ks.
vihjeistä, Hiller Institutions and Institutional Groups s. 299).

5 Sähkövarkauden ongelmasta irtaimen tavaran varkautena, ks. Maris Milking the Meter s. 71–72, 75–76.

6 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 59–60.
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4.4 Pelastusrenkaita helpolle tapaukselle – vai helppo tapaus meripelastajana?

Käsittely on nyt edennyt vaiheeseen, missä näyttää siltä kuin asia olisi jo ”ratkennut” eli tullut

esitetyksi siten, että ratkaisuun johtavat elementit ovat tulleet julkituoduiksi. Edellä esitetyt

kohdat (1–6) eivät oikeastaan voi tulla käsitetyiksi muutoin kuin siten, että ne tähtäävät

normatiivisen kriteerin esittämiseen sille, joka pohtii ongelmaa, kuuluuko tapausta pitää

helppona vai ei. Tämä taas merkitsisi sitä, että lain tekstitulkinnassa esiintyvä kysymys ja sen

esittämiseksi tarvittava käsitteistö voivat tukeutua jo normatiivisen järjestelmän puolella

olevaan ajatteluun. Kysymys ei siis esiintyisi enää heuristisena ongelmana, johon annamme

samanlajisen vastauksen. Käsillä on normatiivinen kysymys ja normatiivinen vastaus. Asia ei

ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Nyt käytössä olevan käsitteistön lähemmästä taustasta

voidaan nimittäin välittömästi huomata se, että helpon tapauksen ongelmalla on yhä kaksi

pragmaattista implikaatiota, joita molempia meidän täytyy osata pitää silmällä. Se, että

identifioimme tapauksen helpoksi tapaukseksi, merkitsee kielenkäsittelyssä myös sitä, että:

1) voimme ratkaista tapauksen säännön mukaan: perusteltu luottamus siihen, että

väärän ratkaisun antamisen riski on tavanomaista alhaisempi, on riippuvainen

helpon tapauksen identifikaatiokriteerin luotettavuudesta

2) vallitsee kielellinen asiantila, missä epäily on poissa

Ensin mainittu kohta sysää siirron liikkeelle, jälkimmäinen pysäyttää sen.1 Ulkoiselle

toiminnalle eli teoille epäily on suorastaan karmea periaate; toisaalta epäilyn poissaolo on

kontradiktorista arvioivalle kielenaktiviteetille. Jotta välitulema, johon nyt saavumme,

voitaisiin ymmärtää oikein, useita lisähuomautuksia on syytä esittää. Ensinnä ajatus siitä, että

helpon tapauksen normatiivisesta ”kriteeristä” riippumatta olemme kielenpositiossa, missä

vallitsee pragmaattinen ristiriita,2 on yhteensopiva antifoundationalismin ja sen Tolosen

1 Dworkin on huomauttanut siitä, että tarve ”teoreettisille argumenteille” huomataan tapauksessa yleensä vasta,
kun jutun käsittelyssä ollaan melko pitkällä (ks. Dworkin In Praise of Theory s. 358).

2 Tulkintatieteen ei ole ongelmallista omaksua työsarakseen sommitella esille kielenkehystä, jonka tehtävä
(funktio) on sekä mallintaa että käsitellä pragmaattisia ristiriitoja, jos objektiiviselle suuntaukselle elintärkeää
olettamaa taustaharmoniasta ei tehdä. Koska objekteille ei voida antaa kontradiktorisia ominaisuuksia, tästä
seurannee se, että arvon käsitteen oletetaan sijaitsevan ”ajattelijassa” (”in the speaker”), ei objektissa (ks. ajatuksia,
Doty Complementarity and Its Analogies s. 1089; ks. Toulmin Reason in Ethics s. 190). Ks. ristiriidasta myös
johdantojaksossa ilmaistuja ajatuksia.
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tarkoittaman pulman kanssa, mitä hän nimittää perusristiriitateesiksi.1 Esittämämme kielelliset

perusteet, ovat ne mitä hyvänsä, eivät ole milloinkaan täysin ei-tulkinnallisia. Samoin kuin

emme voi epäillä kaikkea (on jo oltava uskomuksia, joihin luotamme),2 emme voi myöskään

esittää normatiivista positiota siten, että kaikki epäily on hälventynyt. Asiaa voi luonnehtia niin,

että molemmilla mainituilla implikaatioilla on vahvuusaste, jonka määrittely

kielentoiminnallisesti kuuluu oleellisesti tulkintatoiminnan ongelmien alaan. Toiseksi puhe

”ratkaisusta” tulisi erottaa tulkinnasta siten, että ensin mainittu viittaa Rylen kielellä ajattelun

kuusikossa kielen derivatiiviseen tehtävään, ”tulkinta” viiteen muuhun.3 Ratkaisemme

tapauksia dogmien (ratkaisusääntöjen) avulla, mikä on käsittelyperiaate per definition, joka ei

voi jäännöksettä häivyttää tulkintaa. Jos voisi, ratkaisun tulisi olla looginen päätelmä; tämä

ajattelulinja taas on eräs runsaimmin kritisoiduista käsityksistä oikeusteorian historiassa.4

Kolmanneksi voidaan viitata eräisiin perusteluihin sen puolesta,5 että helpon tapauksen kriteeri

1 Ks. termistä, Tolonen Oikeudelliset teoriat ja oikeustiede s. 8. – Tolosen teesi on yksinään useiden
erilliskirjoitusten aihe ja eräs sen oleellisimmista kehittelypartnereista lienee postulaatti tulkintatieteen
tarvitsemille ilmaisutavoille. Saattaa olla, että perustaltaan pragmaattisten ristiriitojen jäsentymisrakennetta
kuvaava tieteenala on radikaalisti ”deskriptiivinen” (en tarkoita tälle ajatukselle antikelsenläistä sävyä, sillä
mielenkiinnon kohteena on ajattelun järjestys, ei normiontologia). Tämä saattaa merkitä – ankarassa katsannossa
– sitä, että tulkintatiede ei ole varsinaisessa mielessä ristiriidattomuusehtoa täyttävä ”tiede” (ks. Long Analogia
entis s. 13, 79). Koska logiikka on atemporaalista, tulkintatieteen puhe ja sen piirissä esiintyvät arviot puhuvat eri
ristiriidasta: henkilö voi olla pragmaattisessa ristiriidassa jopa omien kirjallisten ajatustensa kanssa, kun hän
tarkastelee niitä (ks. jo, Nietzsche Iloinen tiede s. 226). Tieteenalan perusteet saattavat olla analogiset kielen
perustuksille, jotka nekin ainoastaan ”kuvataan” (ks. ex analogia, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 599),
mutta en tässä yhteydessä kykene sanomaan, kuinka pitkälle tämä analogia (metafyysinen idealismi) kantaa meitä.

2 Ks. Wittgenstein Varmuudesta mm. k. 115, 163, 232, 461 (ks. myös, Grice The Conception of Value s. 55, missä
hän pitää läpitunkevaa ja kaikenkattavaa skeptisismiä vain puheen tapana).

3 Ks. Ryle Imaginary Objects s. 73–74.

4 Hercules nojaa toiminnassaan deduktioon, mikä ilmentää aksiomaattisuutta ja teoreettisen järjen mukaista
järjestelmää (ks. kuvauksia, Dworkin In Praise of Theory s. 358, 359, ks. toisaalta sama s. 374–75, missä Dworkin
puhuu niin ”teoreettisen reflektion” kuin ei-vaatimattoman teoretisoinnin välttämättömyydestä inhimilliselle
arvostelmatoiminnolle: ilman sitä putoamme Dworkinin mukaan antiteorian kuiluun; ks. kriittisesti, Shiner
Adjudication, Coherence and Moral Value s. 103). En ole havainnut Dworkinin selittävän, miten olemme
inhimillisen ymmärryksen piirissä päässeet perille siitä, mitä ajattelun toimintaperiaatetta Herculeen järki edustaa.

5 Edellä kohdista 1–6 lähinnä vain kohdat 1 ja 5 kuuluvat harkintaan. Ensinnä ydinmerkitystä koskeva laaja
konstruktivismi keskittyy käsittelemään kysymystä, miten saavutamme intersubjektiivisesti jaettuja merkityksiä
asioista – keskittyen vain ongelman yleispiirteisiin. Ei ole mitään ”yhtä oppia”, joka esittäisi laajan
konstruktivismin ajattelutavan (mm. alkeiskieli sisältyy aiheeseen). Esimerkiksi jos tarkoittaisimme
”attraktiivisen” normin avulla asian ratkaisemista siten, että ydinmerkitys houkuttelee alaisuuteensa muita
tapauksia, olisimme päätyneet syllogistiseen ajattelutapaan. Toiseksi suppea konstruktivismi välttelee per
definition harkintaa. Harkintaan kuuluu kaikki se, mikä ei kuulu päätelmään eli paikoilleen asetettuihin ja
pintainformatiivisesti tunnetuksi oletettuihin kielenasioihin. Kolmanneksi ontologinen käsitystapa vaikuttaa
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on asemoitunut niin, että se vain pinnallisesti ”estää” epäilyn nousemista. Kriteerillä on tässä

mielessä Shapiron tarkoittama säännön luonne.1 Emme voi sanoa niin, että kriteeri varsinaisesti

keskittyisi tyydyttämään epäilyn aiheita ratkaisun pätevyysongelman taustalla.

Kahden pragmaattisen implikaation ajatusta voitaneen pitää eräänlaisena semanttisen

pysyväisrakenteen ilmaisuna. Haemme herkeämättä riittävää perustelua ratkaisulle, mutta

kavahdamme väitettä sellaisen valmistumisesta. Emme voi kuitenkaan pysyväisrakenteen

perusteella sanoa, että lainkäyttö on toimintaan suuntautuvan ratkaisukeskeisen pragmatiikan

”puolella” ja teoreettinen oikeustiede harkintaan suuntaavan epäilyn. Molemmissa esiintyvät

varmuudella molemmat implikaatiot, ainoastaan esiintymisyhteyksissä ja sovelletuissa

konteksteissa voi olla huomattavia eroavaisuuksia. Jos syllogismia voidaan periaatteellisesti

syyttää siitä, että se pyrkii esittämään kaikki tapaukset ”helppoina” tapauksina, nyt kääntäen

voidaan ilmaista Dworkinia kohtaan esitetty huomautus,2 miten tavoitteena näyttää olevan se,

pitävän olemassa olevaa ”base line” tapausta analogian nojalla samankaltaisena tapauksena kuin ydinmerkityksen
”tarkoittamaa” varmaa tapausta. Kuvaamme sitä, miten todellisuuden käsitämme, mihin nähden on täysin eri asia
omaksua tehtäväksi horjuttaa luottamustamme kyseiseen kuvaan. Sama pätenee edellä kohtaan neljä, sillä helpon
tapauksen kriteerin tehtävä ei ole esittää sellaista analogian teoriaa, missä tiedonintressinämme on hakea sitkeästi
vastausta kysymykseen, pysyykö vai väistyykö jo-arvostelemamme samankaltaisuussuhde tapausten välillä.
Viidenneksi essentialismin taustalla lienee aiempien kokemusten nojalla paikkansa pitäväksi osoittautunut ajatus
tietystä etusijajärjestyksestä. Vaikka muodostaisimme tällaisia järjestyksiä varsin alhaisen käsitteellisen
tietoisuuden vallitessa, – näin ne ovat enemmän ennakkoluuloja kuin identiteettimme rationaalisia hippusia – ne
ovat muodostuneet kokemusperäisesti ja näin ensisijaisesti naturalistisen subjektivismin piirissä. Harkinnallinen
identiteettimme on kiinnostunut ei-kognitiivisesta subjektivismista.

1 Ks. Shapiro The Difference That Rules Make s. 37, 39.

2 Ks. Hutchinson – Wakefield A Hard Look At ´Hard Cases´ s. 86–110. Helpoista tapauksista puhumisen mieli on
sidoksissa siihen, että on sääntökategoria, joka sallii ratkaisun vähemmin tulkintatoimin kuin muissa tapauksissa.
Jos näin ei ole, on hyvin vaikea keksiä syytä, miksi luonnehtisimme kielellä jotakin tapaus- ja ongelmamassaa
näin. – On korostettava, että helpon tapauksen käsite on nykyisin oleellisemmin yhteydessä keinoälyn avulla
tuotettuun ratkaisutoimintaan kuin tässä kykenen tuomaan esiin. Aihe edellyttää muutakin kuin
juristin/oikeusteoreetikon osaamista. Probleemasta voidaan nyt tuoda julki vain aivan karkeasti muotoiltuja, mutta
sinänsä keskeisiä, osaongelmia. Yleisesti ottaen tulokulmani aiheeseen on hyvin kriittinen. Ensinnä keinoälyn
toiminta perustuu erilaiseen säännön käsitteeseen kuin inhimillinen ratkaisutoiminta. Sääntö keinoälyn yhteydessä
on ”self-applying” käsitys, missä partikulaarisen tietomassan ja ratkaisun välissä ei esiinny inhimilliselle
toiminnalle tyypillistä valintaa (ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 141–142, 145, 156; ks. MacCormick H.L.A.
Hart s. 153; ks. aksiomaattispohjaisen deduktion kannalta, Koszowski Legal  Analogy  as  an  Alternative  to  the
Deductive Mode of Legal Reasoning s. 75; ks. analogian kannalta, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 59).
Siirtymä ilmentää muutosta indeterministisestä järjestelmästä determinoitujen ratkaisujen järjestelmään, mikä on
arvodualismin näkökulmasta hämmentävä asia (ks. esim. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 126, 130,
133). Toiseksi jos käytämme kieltä niin, että keinoäly on itsessään ajattelevaan subjektiin rinnastuva olio, kyseessä
on perustava käsitteellinen ratkaisu, jonka taustalla on inhimillinen arvostelma kielenkäytöstä ja sen seurauksista.
Kolmanneksi riippumatta siitä, miten sofistikoitunut tai monimutkainen keinoälyn konekielinen toimintaperiaate
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että kaikki tapaukset alkaisivat muistuttaa ”vaikeita” tapauksia (”hard case”).1 Mielestäni tässä

kohtaa oikeusteoria voisi pohtia erästä vaihtoehtoista tapauksia koskevaa lähestymistapaa. Jos

helppo tapaus käsitetään alisteiseksi identifikaatiokriteerille, jota pidetään eriasteisesti

normatiivisesti vakuuttavana eli yllä tarkoitettuun ratkaisuun johtavana, olisi koko

oppirakennelmaa syytä luonnehtia ratkaisusääntöjen alaan kuuluvaksi asiaksi. Se, että

menettelemme luokittelussa näin, johtuu kuitenkin siitä, että noudatamme jo dikotomiaa

ratkaisu- ja tulkintatoiminnan välisenä kahtiajakona. Ajattelijoista esimerkiksi Austin, Hunt ja

Suomessa Aarnio ovat periaatteellisesti varoittaneet tämänlajisista käsittelyperiaatteista.2 Ei ole

poissuljettua, että tuotamme esille vain näennäistä luotettavuutta yhdestä dogmista toiseen

siirtyen. Parelleelissa ajattelutavassa voisimme pohtia sitä, että meillä on ainoastaan tapauksia

ja analogisesti sosiaali- ja kulttuuritieteiden tarkoittamia ilkeitä ongelmia,3 – mutta nyt ei enää

kategorioita alustavana dikotomiana, vaan tulkintatoiminnallisena roolijakona, missä viimeksi

mainitut sisältyvät implisiittisesti kaikkiin tapauksiin. Ponnistelumme ilkeiden ongelmien

parissa tuottavat tai vahvistavat sen ajattelutapavälineistön (primaarimetodologian), jonka

on (tai onko se joissakin tapauksissa jo niin monimutkainen, että parhaat asiantuntijatkaan eivät kykene
ymmärtämään sitä), kyseessä on silti periaate, joka on algoritmi. Algoritmin hyödyllisyyttä ja ”hyödyttömyyttä”
(ks. syllogismista sanottua, Kitchener The Ethical Foundations of Behavior Therapy s. 231) koskevaa kysymystä
ei tule pitää synonyyminä sille, mikä on oikeudenmukaisuusvaatimus, joka aina liitetään ratkaisuun. Hyödyllisintä
on nietzscheläisittäin ajatellen filosofinen kritiikki, koska sen tuhovoima kohteessaan on suurin (ks. ajatuksia,
Nietzsche Iloinen tiede s. 28, 190–192). Neljänneksi keinoälyn oppimisperiaatteena lienee oleellisesti inhimillisen
käyttäytymisen ja käyttäytymisen tuotosten tarkastelu. On ilmeistä, että periaate on altis naturalistiselle ja
geneettiselle virhepäätelmälle ja kaikille potentiaalisesti epäasianmukaisille vaikuttamisyrityksille, joita on jo
osattava arvioitava mm. etiikan ja moraalin silmälasien läpi. Viidenneksi voidaan huomauttaa eräänlaisesta
sokeasta rajoittamisesta, milloin inhimillinen ratkaisutoiminta korvataan koneen toiminnalla. Meillä ei ole
käsitystä siitä, miten tulimme rajoittaneeksi tulkintatoimintaa, kun automatisaatiossa rajoitimme toiminnan
ulkopuolelle psykofyysisen henkilön. Emme tunne ihmisen (metafyysisiä) toimintamahdollisuuksia (ks. ajatuksia
jo, Dewey The Metaphysical Method in Ethics s. 26, 32; ks. myös sosiaalisten arvokäsitteiden ja matemaattisten
symbolien erosta, Silving Analogy and Extensive Interpretation s. 312, 313). Kuudenneksi keinoälyn
toimintaperiaatetta ei voida kytkeä yhteen instituution ydinrakenteen idean kanssa, sillä viimeksi mainittu on
käyttökelpoinen vain psykofyysisen toimijan kädessä (ks. edellä pääjakso 3).

1 Ks. käsityksestä, Dworkin Hard Cases s. 1060.

2 Ks. Austinin ajattelusta, Furberg Saying and Meaning s. 42, 43 (ks. Hunt The Politics of Law and the Law of
Politics s. 76 tarpeesta säilyttää sensitiivisyys variaatioille; ks. Aarnio On the  Role  Played by Social  Values  in
Jurisprudence s. 39, 48).

3 Ks. esim. Guenther Tackling a ´Wicked Problem´ erit. s. 8, missä Horst Rittel identifioi mainitunkaltaisen
ongelman 10 kriteeriperusteen nojalla (ks. jo, Janouch Keskusteluja Kafkan kanssa s. 183 vaikeista ongelmista,
jotka ”sisältävät koko elämän problematiikan”; ks. Dworkin In Praise of Theory s. 367, jonka erottelematon
asennoituminen juridisia/filosofisia ongelmia kohtaan – juridiset ongelmat ovat filosofisia ongelmia – vaikuttaa
yllä sanotun kanssa yhteensopivalta).
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adekvaattisuus- ja etevyysaste ratkaisee, kuinka hyvän otteen voimme saada Dworkinin

tarkoittamista vaikeista tapauksista. Sama koskee kuitenkin kaikkia tapauksia, sillä niiden

ymmärtämisen yhteydessä esiintyy väistämättä käsitteitä ja käsityksiä, joiden oma

problematiikka on ”ilkeää”. Parelleeli ajattelutapa ei ole ongelmaton. Sitä seuraamalla voimme

hyvin ajautua allikkoon, josta mm. Kamm on varoittanut.1  Ilkeiden ongelmien

vastauskehitelmien soveltamismerkitysten hahmottamista tapausten ratkaisemiseksi voidaan

ehkä pitää itsessään ilkeänä ongelmana, mutta kenties myös asiana, joka on eräässä suhteessa

analoginen ”hyvän analogian” probleemalle. Kyseessä on asia, jota ikään kuin hienosäädämme

kielentoimijoina; kyseessä ei ole asia, jonka ratkaisu olisi jokin sääntö.

Oikeusteoriassa (kenties ääriformalistinen suuntaus pois lukien) vallitsee yksimielisyys siitä,

että pelkän mekanistisen tai kognitiivisesti relativistisen järjestelmän puitteissa emme voi

luotettavasti tavoitella oikeudenmukaisia ratkaisuja. Kuten esimerkiksi Shiner toteaa,2 selvän

lainsäännöksen kanssa sopusointuinen ratkaisutoiminta mahdollistaa miten julmat ja

korruptoituneet oikeusjärjestelmät tahansa;3 kognitiivisessa relativismissa taas esimerkiksi

orjuuskin olisi ”relatiivisesti oikeudenmukaista”, jos vain kaikki yhteisön jäsenet pitävät sitä

sellaisena.4 Lienee oikeutettua sanoa, että kaikkein suurimmat systeemiriskit sisältyvät

1 Ks. Kamm Theory and Analogy in Law s. 417, missä hän varoittaa liian raskaasta teoriasta, joka tuottaa ei-oikeita
vastauksia sekä teoriasta, joka tuottaa oikeita vastauksia, mutta niin monimutkaisella tavalla, että emme voi
todentaa niitä. Ensin mainittuja saattavat olla tulkintatieteen objektiiviset teoriat; jälkimmäisiä hyvin kompleksiset
konstruktiiviset teoriat. Voimme eksyä niin yhdenmukaisuuksien kuin heteronomisuuksien viidakkoon (ks. myös
esim. Schwartz Internal and External Method in the Study of Law s. 199; ks. Klami Ihmisen säännöt s. 207; ks.
esim. analogian testattavuusvaatimuksesta analogian käyttörajoja koskevana ongelmana, Murray The Role of
Analogy in Legal Reasoning s. 861).

2 Ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 95.

3 Ks. esim. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 505 (ks. Bayles Morality and the Constitution s. 83). Tässä
ei ole välttämätöntä viitata dramaattisten ja kertaluontoisten tapahtumien mahdollisuuteen. Myös äärimmäisen
banaalit asiantilat johtavat samankaltaiseen ajatukseen. Bayles on huomauttanut siitä, että köyhillä on hyvin vähän
syytä hyväksyä lakeja, joissa tai joiden välityksellä on legitimoitu rikkaiden tekemät vääryydet (ks. Bayles
Obedience to Lawful Authority s. 71).

4 Ks. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 501, missä Taylor huomauttaa siitä, että kanta ei ole universaalisti
pätevä: orjuuden sallittavuus pätee vain siinä yhteisössä, jonka jäsenistä puhutaan (ks. myös, Sartorius The
Enforcement of Morality s. 864, miten yksin ”vakaumusten mukaan” äänestettäessä myös homoseksuaalisuus
saatettaisiin joissakin yhteisöissä säätää epämoraalisena rikolliseksi). Kysymyksen muotoilun yhteydessä
tapahtuvasta käsitteellis-kulttuurillisesta kytkennästä johtuen useimmat teoreetikot torjuvat universaalisti pätevien
normien mahdollisuuden (ks. esim. Jackson Analogy in Legal Science s. 153). Kytkentä voi nähdäkseni olla myös
implisiittinen. Vaikka kysyisimme esimerkiksi ”Ovatko kaikki oikeusnormit velvoittavia normeja?”, olemme jo
käyttäneet sanaa ”velvoittava”, jonka oikeudelliseen kieliyhteisöön kuuluva ajattelija kääntää
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nimenomaan tulkintatieteen helppojen ratkaisujen ongelmaan. Tästä syystä aihe on ja pysyy

osumia ottavana tikkatauluna. Edellä tarkoitetun helppoa tapausta koskevan

”identifikaatiokriteerin” alaisuudessa keskustelua voitaisiin jatkaa siten, että puhumme

oikeudellisen ratkaisun potentiaalisesta heuristisuudesta. Kyse on riskistä sille, että emme ole

ratkaisemassa normatiivista kysymystä asianmukaisesti, vaan tuotettuihin kategorioiden

representaatioiden tukeutumalla latelemme kertomusta deduktiivisen konemaisesti, puramme

ennakkoluulomme1 vastaukseksi, turvaudumme intuitioon, jonka paikkansa pitävyyttä emme

ole koetelleet, ulkoinen auktoriteetti on tyystin syrjäyttänyt2 kriittisen ja rationaalisen arvioinnin

– ja niin edelleen. Tämänkaltaisessa ajattelussa on sisäänrakennettu piirre, missä esiintyy

tekijöitä, joiden suhteen ajattelemme mm. Wilsonin ja toisessa yhteydessä Troperin vihjaamalla

tavalla asiantilan olevan (ontologia) tai ainakin voivan olla (logiikka) juuri siten kuin sen pitää

olla.3 Ajattelutapaa voidaan pitää foundationalistisena ainakin silloin, kun sitoudumme siihen,

itseymmärryksessään niiden tapausten avulla, joita hän on aiemmin pitänyt silmällä tai jota hän käsitteellisessä
mielikuvituksessaan pitää silmällä. Emme oikeastaan voi päästä pakoon sitä kulttuuria, missä elämme. Esimerkiksi
japanilaisessa ja länsimaisessa oikeuskulttuurissa sanalla voi olla erilainen konnotaatio ja kielellinen jatkamistapa.

1 Järjestelmässä noudatettaneen uskomusta, jonka mukaan ennakkoluulomme voivat olla aina uskomuksen taustalla
(ks. Sartorius The Enforcement of Morality s. 895–899), sillä todisteet sille, että subjektivismi ei vaikuttaisi monin
tavoin puitteiltaan objektiivisessakin toiminnassa, puuttuvat (ks. esim. Cohen Qualities, Relations and Things s.
619; ks. eräiden ennakkoasenteiden hyväksyttävyydestä tieteessä, Ryle Taking Sides in Philosophy s. 157).

2 Ks. Toulmin Reason in Ethics s. 26.

3 Ks. ajatuksia, Wilson Fact and Law s. 21, joka lain kvalitatiivista elementtiä korostaen lisää ”the word has no
essential attributes altought it is not certain that that is right.” (ks. Troper The Fact and the Law s. 22, joka ei
poissulje mahdollisuutta, että fakta olisi juuri niin kuin sen pitää olla).

Kenties tässä on eräs mahdollisuus selvittää asia. Voitaneen kohtuudella olettaa, että ominaisuuksien avulla
kehittelyn sopivuus oikeustieteen kieleen olisi johtanut jo vuosia sitten predikaation periaatteen avulla tuotettuun
ilmaisullisesti adekvaattiin kieleen, jota (holistisesti) täydentäisi emergenttien ominaisuuksien mukainen yleinen
järjestelmä, jos ominaisuuksien avulla kehittely olisi ylipäätään kielialueella voimissaan. Siitä, että näin ei ole
käynyt (vrt. kuitenkin kielenkäyttöä esim. Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 972, 977–978; ks. Troper The
Fact and the Law s. 33), voitaneen päätellä Wilsonin ja Troperin mielenkiinnon rajoittuvan erityistapaukseen, missä
ohikiitävän hetken ajan asiat olisivat juuri niin kuin niiden pitää olla (vrt. totuudesta sanottuun kirjallisuuden
tyylittelyissä, Eco Foucaultin heiluri s. 688; ks. myös säännön ”oikeasta merkityksestä” ontologisena illuusiona,
Lenoble The Function of Analogy in Law s. 112, mikä saattaa sekin olla vain hetkittäinen asia). Kursiivilla painettu
tulkinta ei esitä ajatusta, jolla ei ole adjektiiveja hyväksi käyttävään filosofiaan mitään yhteyksiä. Aristoteleen
mukaan kyseessä olisi sellainen yksittäistapaus, jota mikään taito ei tutki (ks. Aristoteles IX s. 13). Kyseessä olisi
ei-milloinkaan-uudelleen toistuva tapaus (radikaali ei-repetitiivisyys). Sitä koskeva adjektiivi ei voisi toimia
kielessä adjektiivina, sillä laatusanalla ei olisi lainkaan kielellisiä liittymätapoja. Emme näin voisi pitää
ainutlaatuista tapausta subjektina, joka on sanomiskelpoinen (ks. Grene A Portrait of Aristotle s. 73–74).
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että on tai voi olla tiedollinen perusta, jota edeltäviä episteemisiä presuppositioita ei oleteta.1

Tukeudumme helppoa tapausta ratkoessa kyseiseen implisiittiseen ja periaatteellisesti

naturalistiseen taustaan. Oikeustieteen kannalta adekvaatimpi ajatteluperiaate on

antifoundationalismi, johon suuntautuminen ilmentää jo normatiivisen periaatteen tai

”ideologian” hyväksyntää. Esimerkiksi tulkinnan yleiskuvan tavoittamattomuutta koskeva

ajatus on sen kanssa johdonmukainen idea;2 samoin käsitteiden a priori poissaolo3 sekä

1 Ks. Meyers Sellars´ Rejection of Foundationalism s. 64.

2 Ks. Aarnio Oikeussäännösten tulkinnasta s. 84 (ks. Aarnio On the Role Played by Social Values in Jurisprudence
s. 47; ks. myös esim. Bayles Obedience to Lawful Authority s. 69; ks. Norris Law, Deconstruction and the
Resistance to Theory s. 173; ks. myös, Nerhot Interpretation in Legal Science s. 196, joka väittää tulkinnan
kuvauksella olevan vain “heuristista arvoa”; käsitys voidaan kiistää, sillä kuvaus annetaan aina relaatioiden avulla,
mikä implikoi jo ainakin lingvistisen normativiteetin).

3 Käsitykset a priori ovat välttämättömiä ehtoja empiiriselle tiedolle (ks. esim. Olson Knowing What We Mean s.
473). Vaikka logiikka ja empirismi tavataan perinteisesti erottaa toisistaan (ks. esim. Toulmin Reason in Ethics s.
35, 37), logiikkaa suoraan tulkintatieteen abstraktiin kieleen soveltavat ajattelijat kenties aliarvioivat sen asian
vaikutusta, mitä seuraa empirismiin vasta-asennoitumisesta tulkintatieteen tiedonintressille ja metodille.
Samankaltainen vaikutus on saattanut olla sillä, että materiaaliseen oikeuteen keskittynyt oikeustieteen tutkimus
ylläpitää – täysin sallitusti, tätä on syytä korostaa – mitä-kielen avulla ilmaistua tietoa oikeustieteen kohteesta.
Kyseinen ratkaisu jättää käsiimme lähtökohtaisesti ne langat, joiden toinen pää löytyy logiikasta (eikä tätä
väljemmästä kielen pragmatiikasta), sillä ne ”kohteet”, joista puhumme, voivat hyvin olla abstrakteja (so. ei-
konkreettisia) viemättä itse asiaa tämän nojalla logiikan epäadekvaattisuusalueelle (ks. esim. Feibleman On
Relations s. 171; ks. myös lausumaa jo, Pound The Call for a Realist Jurisprudence s. 702). Suurempi huomion
keskittyminen miten-kieleen nähdäkseni muuttaa asetelmaa, mutta ei ilman sitä hintaa, missä tulemme lukeneeksi
oikeustieteen alaan myös kognitiiviseen relativismiin kuulumattomia ajattelutapoja – sanaa ”ajattelu” hyvin laajasti
tulkiten (ks. esim. Koszowski Legal Analogy as an Alternative to the Deductive Mode of Legal Reasoning s. 82 av
13, missä hän mainitsee tällaisiksi – so. oleellisesti erottuviksi rationaalisesta, tietoisesta ja sääntöperustaisesta
järkeilystä – intuitiivisen, kokeellisen ja assosiatiivisen järkeilyn). Heuristiikan kritiikki on dikotomisen
tieteenkuvan silmin väistämättä kontradiktorinen harjoitus. Kun esitämme ajatuksen kognitiiviseen relativismiin
luettavin apuvälinein, tuotamme samalla luotettavan todisteen siitä, että käsittelymme ei ole enää ei-kognitiivisen
subjektivismin ”puolella” kielenkehystä (identiteettiä). Emme ole pysyneet ongelmassamme, vaan tuotimme
etenemistä vain sen itsensä tähden (ks. johdantojakso nonkognitivismin paradoksista). Jos ongelmassa pysymisen
ongelman ottaa vakavasti, sitä voidaan käyttää eräänlaisena esiargumenttina metafysiikkaan sijoittuvien
kehittelyvaiheiden puolesta. Tarvitsemme myös kieltä koskevaa kielellistä käsittelyä (ks. metafysiikasta, Austin
Performative Uttarances s. 228), jolloin himmeät tuntomerkit onnistumisesta tulevat esiin (usein välillisinä)
pragmaattisina hyötyinä. Näihin ajatuksiin nähden on hämmentävää, miten paljon ”ristiriitaisuuksista”
huomauttavia kriittisiä lausumia esitetään – ja esitämme niitä kaikki, tämän kirjan laatija mukaan lukien –
oikeustieteellisiä tutkimuksia kohtaan (ks. myös terävää havaintoa, Lagerspetz Oikeuden ontologia ja oppi yhdestä
oikeasta ratkaisusta s. 210–211, 219). Tieteenalan perusta on väistämättä pragmaattisesti ristiriitainen – ei siis
utooppisesti taustaharmoninen asia, mitä ylläpidetään ”oikean merkityksen” utopiana (ks. Hunt The Poilitics of
Law  and  the  Law  of  Politics  s.  54–55;  ks.  mm. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 112; ks. myös
vetoomuksesta sanojen ehtymiseen, kun puhumme oikeudesta pintasemantiikan tavoittamattomissa, Fletcher Two
Modes of Legal Thought s. 979). Perusta saattaa olla tätä jo ennen kuin puhumme subjektista ”intressien kantajan”
(ks. Hunt The Politics of Law and the Law of Politics s. 62) merkityksessä. Esimerkiksi kykymme jatkaa kielellä
käsitteellistä tarkastelua (käsitteellisyys) ja tämän pragmaattinen implikaatio eli kyvyttömyys (käsitteettömyys)
vaikuttavat olevan läsnä yhdessä ja samassa kielentoiminnossa. Näin on etenkin, jos ”kyvyllä” viitataan kielen
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johdantojaksossa mainittu tulkintatieteen mitä- ja miten-kielten sijoittuminen

wittgensteinilaisen kielipelien perheyhtäläisyyden alaan. Antifoundationalismin periaatteen

alaisuudessa ei oleteta oikeusjärjestelmään kuuluvia ei-tulkinnallisia tekijöitä. Potentiaalisen

heuristisuuden piirissä sanomme nyt: mitä pienempi epäilyä sisäänrakentava kyvykkyys on

käytetyllä helpon tapauksen identifikaatiokriteerillä, sitä suurempi on riski sille, että vastauksen

ei-haluttu heuristisuus aktualisoituu kielellisen käsittelyn tuottamana vastauksena. Aihe

sijoittuisi nyt Shinerin epäsuorasti maalaamaan välimaastoon, missä niin puhtaasti moraalinen

kuin ”mekaaninen” laintulkinta karsiutuisivat (ideoina) helpon tapauksen ongelman

ulkopuolelle.1 On inhimillisesti mahdotonta pitää silmällä kaikkia tapaukseen liittyviä

uskomuksellisia aiheita niihin liittyvän epäilyn mahdollisuuden poistamiseksi. Moraalimme on

väistämättä myös sosiaalista moraalia. Toisaalta tavoittamaton utopia lienee sekin, että

arvosteleva kieli voitaisiin hajottaa yksiselitteisiksi merkityselementeiksi ja niiden

kombinaatioiksi, missä muodostetuista lähtökohdista (yläpremissi, alapremissi) johdetaan

pätevä ratkaisu (päätelmä). Oikeusjärjestelmän rakentajalla on näin selväpiirteisesti tietty

tutkimuksellinen tiedonintressi. Hän voi joko keskittyä parantamaan identifikaatiokriteerin

ratkaisuvoimaa nimenomaan epäilyn tuottaman arvonlisän näkökulmasta. Tai sitten hän voi

keskittyä muihin tapoihin, joiden avulla pienentää riskiä siitä, että käsitelty kysymys on

ratkaisijan soveltaman käsiteskeeman alaisuudessa heuristinen kysymys. Valitsen seuraavassa

jälkimmäisen jatkopolun, sillä tiettyä itseisarvoa on kenties sillä, että oikeusteorian piirissä

ylläpidetään mielekästä diskurssia, joka tunnustaa helppojen tapausten olemassaolon. Tästä

syystä termi ”identifikaatiokriteeri” saa dworkinlaisessa hengessä pysyä myös edellä esitetyn

kriteerikuusion luonnehdintana.

Ajatellaan nyt siten, että voimme jatkaa ”potentiaalisen heuristiikan” luoman probleeman

käsittelyä helppojen tapausten ongelman variaationa. Nyt vaikuttaa siltä, että tarvitsemme

alustavan esikäsitteellisen selvyyden kahteen asiaan, vaikka on korostettava, että se ”selvyys”,

taitoon ja ”sääntö kielessä” idean alaisiin kielipeleihin ja niiden pelaamiseen – ei puhumiseen tai kirjoittamiseen
grammaattisten sääntöjen seuraamisen mielessä (kielen sääntö). Käsitteettömyys ei silti ole mikään konstituentti
eikä myöskään (eristettynä) mikään kyvykkyys. Toinen edellytys on tietenkin se, että luovumme ajatuksesta, jonka
mukaan voisi olla jokin ”realm of ought”, – edellä ilmaisu ristiriidan ”läsnä olemisesta” on väistämättä metafora –
jonka ontologinen hahmottaminen olisi ongelmamme. Pragmaattinen ristiriita on asia, joka liittyy
kieleninstrumentteihin tai luonnehtii teknisesti niiden käyttöympäristöä. Siinä itsessään ei kenties ole mitään tämän
enempää tai mitään ”muuta” ilmaistavaa.

1 Ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 88, 92.
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mikä esikäsitteellisyydestä on saavutettavissa,1 on alhaisempaa – ja luultavasti monilla

muillakin tavoilla eroavaa – kuin tavanomaisesti käsitteellisestä tiedonintressistä puhuttaessa.2

Pyrimme erottamaan toisistaan:

1) Epäily heuristisessa/normatiivisessa/lingvistisessä mielessä, sekä

2) Identifikaatiokriteeri heuristisessa/normatiivisessa/lingvistisessä mielessä

Yllä sillä, että identifikaatiokriteeri on heuristinen, tarkoitetaan sitä, että se on tosiasiallisesti

ajateltu kriteerin soveltamistapaus ihmismielessä siten, että soveltaminen johtaa ratkaisun

1 Esimerkiksi Gricen metafysiikalle on sanottu olevan keskeistä korostaa sitä, että esikäsitteelliselle semantiikalle
ei ole avoinna sitä, mitä käsitteille ja päinvastoin (ks. Baker Introduction s. 14). Tämän voitaisiin tulkita
tarkoittavan sitä, että käsitteellisen potentiaalin aktualisaatio on lauseilmaisullisesti tyydyttävässä kielessä,
esikäsitteiden vastaava lauseita vajavaisempia (katkelmallisten) kielenpiirteiden piirissä. Tarkoitan viimeksi
mainitulla ennen muuta sisäistä kieltä, en huudahduksia tai lyhennettyjä lauseita. Esikäsitteitäkin koskevia
kehitelmiä on ehkä hyvä koetella Schafferin toisessa yhteydessä käsitteistä esittämän kysymyskaksikon avulla (ks.
Shaffer Taylor´s Analogy of Memory and Vision s. 243):

1) Käytetäänkö esikäsitettä/esiintyykö esikäsite niiden ongelmien yhteydessä, jotka esiintyvät
justifikaatiossa?

2) Nostaako esikäsite esiin samat vai eri ongelmat kuin mitä oli esillä kielenkäyttöyhteyksissä?

Ajattelijoista muun muassa Ba kowski on mielenkiintoisella tavalla korottanut analogian esikäsitteelliselle tasolle,
milloin juuri se antaa meille ratkaisun – ja säännöt ja periaatteet tekevät tämän vain ymmärrettäväksi (ks.
Ba kowski Analogical Reasoning and Legal Institutions s. 207, 208–210). Esikäsitteellistä tasoa voi koskea sama
“normatiivinen vaje” kuin käsitteellistäkin tarkastelua, jos kuvaamme hermeneutiikkaa. Jos säännöt ovat
”auktoritatiivisia” (ks. Broekman Analogy in the Law s. 225–226, 228), analogia ontologista (jo tehty
samankaltaisuusarvostelma) ja periaatteet tulevat käsitetyiksi traditionmukaisina sosiaalisina sääntöinä (yllä
mahdollinen tulkinta Ba kowskista), kaikki käyttämämme käsitteet ovat liian lähellä faktoja arvodualistiselle
tulkintatieteelle. Kenties Toulminin vihje siitä, että deontologinen etiikka on pohjimmiltaan primitiivistä eli
naturalistista (ks. Toulmin Reason in Ethics s. 137, 141 av 1), on tässä tärkeä: meidän tulisi tavoitella esikielellistä
kehystä, joka on nimenomaan semiprimitiivinen eli välittävästi kielellinen, ja juuri kyseisen asemoitumisensa
tähden kelvollinen käymään säännön käsitteeseen ”esikäsitteellisessä” mielessä käsiksi.

2 Ks. käsitteellisyydestä tutkielman pääluku ”Lopuksi”. On tietenkin jo ongelman laajuuden puolesta täysin eri asia
puhua esikäsitteellisestä näkökulmasta sinänsä (filosofian perustutkimus) kuin rajoitetuista ongelmista, jotka
sijoittumis- ja vaikeusasteensa vuoksi hakeutuvat tälle tasolle (oikeusteoria). Yleensä oikeustiede on ”vain”
jälkimmäisen kanssa tekemisissä; esimerkiksi Ladeur on luonnehtinut analogian ongelmaa näin (ks. Ladeur The
Analogy  between  Logic  and  Dialogic  of  Law  s.  35)  ja  samoin  voidaan  sanoa harkinnan ongelmasta. Ei ole
poissuljettua, että esiymärrykseen suuntautuminen semantiikassa osoittautuu virheliikkeeksi. Saattaa olla, että
meidän pitäisi jättää tämä sektori ontologialle (esiymmärrys on aina se, mikä se on) ja keskittyä ensin mainitussa
jo-tehdyn arvostelman koetteluun kielellisten välineiden keinoin (ks. Dewey Some Stages of Logical Thought s.
469–470 lausuen mm. ”There is pre-judgment rather than judgment proper”; ks. myös, Ryle Taking Sides in
Philosophy s. 156, joka aivan ilmeisesti – kuten Deweykin – loogisiin argumentteihin rajoittuen kehottaa
tarkastelemaan perusteiden validiteettia – ei sitä, että ne edustavat jotakin suuntausta).
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antamiseen. Kriteeri on ”syy” ratkaisulle, joka on seuraus. Kriteeristä puhutaan tällöin

merkityksessä, jolla on integraatioyhteyksiä oikeustieteen ulkopuolelle (se, mikä kantaa

jalkojemme alla, kun ponnistamme ratkaisun tuottaen).1 Vastaavasti identifikaatiokriteeri

normatiivisessa mielessä on sangen erikoinen kysymys: tiedustelemme jo jotakin siten, että

olemme asemoituneet kielessä ristiriitaisesti. Jos asialla tarkoitetaan niitä kriteeriin

kuulumattomia aiheita, jotka epäilyn kautta saavat aikaan jalostumista tosiasiallisesti

noudatetussa kriteerissä (se, mikä pettää jalkojemme alla, kun ponnistamme), viittaamme

sellaisiin ajateltavissa oleviin mahdollisuuksiin, joita kriteeri ei ilmaise. Ei ole kuitenkaan

mitään erityistä syytä sanoa, että mahdollisuudet, jotka ovat ajateltavissa, ovat ei-heuristisia.

Niitä kuuluisi pitää ”vain” lingvistisesti normatiivisina, mutta tällöin emme enää käytä kieltä

siten, että vallitsisi kategorinen ero faktisiteetin ja normativiteetin välillä.2 Kriteerin

normatiivisuudella voitaisiin ehkä viitata siihen, että ratkaisijalla on kompetenssi antaa kriteerin

soveltamisen nojalla pätevä ratkaisu. Jos sanomme näin, ”identifikaatiokriteerin

normatiivisuus” on suhteellinen astekäsite, joka saa ”normiarvoja” sen mukaan ja siinä määrin,

miten paljon epäilyä tuotamme asian yhteyteen. Tämä on kuitenkin tyhjä ohje. Lieveilmiöt

välttääkseen tulkintatieteilijän tulisi poissulkea ”heuristinen” epäily asian ulkopuolelle, mutta

tämä on praktis-kielellisesti mahdoton vaatimus eikä näin vaatimus ensinkään. Jos taas

normatiivisella epäilyllä tarkoitetaan sitä, että tulkintatieteen asiat ovat itsessään epäilyttäviä,

epäily on tautologisesti määritelty.3

1 von Wrightin vihjettä seuraten tarvitsisimme kriteerin lisäksi tunnusmerkistötestin ”helpolle tapaukselle” (ks. ex
analogia, von Wright Hyvän muunnelmat s. 74–75). On aiheellista kysyä: voiko tunnusmerkistötesti tällaiselle
asialle olla milloinkaan muunlainen kuin sellainen, missä relevanttien tulkitsijoiden enemmistö ulkonaisesti
tunnustaa kandidaattitapauksen helpoksi?

2 Atiyah on korostanut ”epäsuoran” (”indirect”) kuilun kuromistavan merkitystä faktojen ja normien välillä, – ks.
Atiyah Law and Modern Society s. 52–53 – sillä muutoin ennakko-oletamme jo, että on jokin abstrakti ideoiden
kokonaisuus, joka on lain koodi (kielioppi, joka soveltuu itse lakiin).

3 Kaikenlainen epäileminen esiintyy mentaalis-aktiivisen eli tosiasiallisen mielentilan yhteydessä praktisesta
välttämättömyydestä, millä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että empiirisen psykologiantutkimuksen edellytettäisiin
voivan eristää ”epäilemisen” ja tuottavan vastauksen siihen, mitä se on. Paremmin asia sijoittuu agentin
immanentin kausalitetiin alaan (ks. jo edellä mainittu, Chisholm Human Freedom and the Self s. 28, 29). Myös
epäily normatiivisessa mielessä vaikuttaa käsittelylliseltä umpikujalta. Jos epäileminen on sitä, että meidän pitää
epäillä ei-tietokelpoisia asioita, on tämä käsitys oppositiosuhteessa epäilyä koskevan tavanomaisen käsityksen
kanssa (ks. vain tietokelpoisten asioiden epäilykelpoisuudesta, Hampshire On Referring and Intending s. 13), mutta
myös tautologiana – epäily on sitä, että pitää epäillä – siten sijoittunut, että itse käsitys välttelee normativiteettia
(ks. Lycan Judgement and Justification s. 51). Epäilystä ei kenties voida sanoa, mitä se on. Nähdäkseni emme voi
sanoa niinkään, että epäilemisen aktiviteettia käytettäisiin sen periaatteen selville saamiseen, mikä kertoo
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Epäilyn heuristisuuden ongelmassa on ehkä hyödyllistä erottaa ensin asian epistemologinen ja

semanttinen puoli. Ensin mainitussa on kyse siitä, että epäilyn poistamismahdollisuudet ovat

sidoksissa kykyymme tuottaa tositietoa epäilyn kohteesta. Koska epäily kohdistuu tällöin

väistämättä tosiasiaan, se epäily, mistä tulkintatiede on kiinnostunut, tunnistetaan negatiivista

tietä eli äsken mainitun poistamismahdollisuuden poissaolon kautta. Saattaa olla, että tätä tietä

saavutamme ainoan – voisi sanoa kelsenläisen – ajatuksen siitä, mitä epäily on normatiivisessa

mielessä, sillä kaikki muut käsittelyperiaatteet johtavat kielen käyttöön (lingvistinen

normativiteetti) ja osittain heuristiikan yhteyteen.1 Kenties lähin vastine, joka ei lankea viimeksi

mainitun alaan, on siinä, missä epäilemme, onko ratkaisu ihanteellisessa mielessä pätevä. Kuten

Lenoblen ajattelua voidaan tulkita,2 mikään tietämiskelpoinen tosiasia ei voi sammuttaa

tämänkaltaista skepsistä. Epäilyn heuristiikasta voidaan puhua hyvin monentasoisessa ja

monenkirjavassa mielessä. Ihmiselle on saattanut herätä vielä epämääräinen tyytymättömyyden

ajatus siihen, mitä on,3 tai tuntemus voi olla voimakaskin, mutta ilman tietoisuutta asiantilojen

toisinolemismahdollisuuksista. Kognitiivinen epäily kehittynee ihmisen praktis-teollisten

kykyjen kehityksen kautta tai ainakin niiden kanssa rinnan. Koska epäily esitetään semanttisesti

usein ko- tai kö -päätteisellä kopulalla tai liittoverbillä (onko, pitääkö), sen eri ilmenemismuodot

tulevat parhaiten esiin kokonaisen lauseen ilmaisevassa esimerkissä.4 Semantiikassa epäilystä

tulkintatieteen epäilykelpoiset asiat, sillä kysytty asia on jo tiedettävä ennakko-oletuksena itse aktiviteettiin
tukeuduttaessa. Päädymme siis kehäpäätelmään tai -rakenteeseen.

1 Lingvistisestä normativiteetista tulisi oikeastaan puhua johdonmukaisesti semantiikan yhteydessä, sillä
normativiteetin idea on ilmaisematon enkä ole varma, onko idean ”käyttötavan” käsite sellainen, että voimme itse
idealle (eikä sen semanttisille variaatioille) antaa aktuaalisia yhteyksiä. Kun normativiteetti on ”lingvististä”,
erottaudumme jo tulkintatasolle (”…[T]he concepts to be applied to the phenomenal conceal a supraphenomenal
dimension”, ks. Lenoble The  Function  of  Analogy  in  Law  s.  138,  ks.  myös  sama  s.  125,  127–128;  ks.
normativiteetin ja lingvistisen normativiteetin – ikään kuin epistemologian ja semantiikan perspektiivien – erosta
jo edellä mainitut, Kelsen Science and Politics s. 355; ks. myös, Tuori Oikeustieteen ajattomuus s. 399).

2 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 133.

3 ”…[S]anotaanhan, että ihminen ei tule koskaan tyydytetyksi, vaan yhden saatuaan hän tahtoo heti jotakin uutta.
Ja tämä sanotaan moitteena, vaikka kysymyksessä on lajin suurimpia lahjoja, lahja joka on sen kohottanut
yläpuolelle eläimen, joka tyytyy siihen mitä sillä on.” (lainaus, Steinbeck Helmi s. 37).

4 Vaikka käsky on kelsenläisittäin vain metaforan asemassa oleva kielentekijä (ks. Kelsen The Pure Theory of Law
and Analytical Jurisprudence s. 273; voisimme myös sanoa, että käskyt ovat teon-sanojen taivutusmuotoja), jo sen
yhteydessä voidaan havainnollistaa useita normatiivisen kysymyksen kohteeksi kelpaavia – ja näin epäilyn
kohteeksi kelpaavia – osatekijöitä. Onko käskyn antajalla kompetenssi asettaa velvoite? Olenko ymmärtänyt
käskyn oikein? Pitääkö käskyä pitää sisältönsä puolesta sellaisena, että se velvoittaa adressaattia? Seuraako käskyn
täyttämättä jättämisestä mitään? Onko sanktio, joka seuraa käskyn täyttämättä jättämisestä, pätevä? Jos teen
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”itsestään” on oikeastaan yhtä vähän mieltä puhua kuin liittoverbinkaltaisista lauseosatekijöistä

itsestään.1 Tästä syystä epäilyn sijaan tulee oikeastaan sen kielellinen objekti (se, mistä voidaan

esittää normatiivinen kysymys) ja näin ongelma siitä, mitä tieteenalan kielenjärjestelmässä

hyväksytään tällaisiksi. Sekä epäily että identifikaatiokriteeri siirtyvät lingvistiseen tai

lingvistis-normatiiviseen suuntaan. Saattaa olla, että Soriano on oikeassa ajatuksessaan, jonka

mukaan tulkintatieteen epäily liittyy pohjimmiltaan joko arvostusmuutoksiin tai esitettyjen

ajattelurakenteiden asianmukaisuuteen.2 Yleisesti voisimme asettaa ehdolle: epäilyn

mahdollisuus tulkintatieteessä seuraa mitä- ja miten-kielten kehitystä.3 Jos voimme viimeksi

mainittujen puitteissa puhua asiasta tai suorittaa kielenaktiviteetin, voimme myös epäillä sitä

asiaa, joka oli kielenaktiviteetin käsittelyn aiheena.

Voidaan ehkä sanoa, että heuristinen epäily ”lingvistisesti normativisoituu” kohdistuessaan

vähitellen yhä ylemmän abstraktiotason käsitteisiin: esiin muodostuu eräänlainen kapea harmaa

alue, johon tulee kielellistä ainesta konstruktiivisin keinoin. Alueen kapeudesta pitää huolta

kriittinen tutkimus. Yhtäältä Atiyahin ja Summersin kritiikin esittämässä mielessä todellisen

kielentoiminnan erkaantuminen puhtaasta normativiteetista on välttämätöntä viimeksi

mainittua seuraavan metodin mahdottomuuden vuoksi,4 mutta toisaalta pätee se, että

ajaudumme sitä varmemmin kognitiivisen relativismin ”puolelle” kielenkehystä, mitä enemmän

käytämme objektiivista ajattelutapavälineistöä hyödyksi käsitellessämme uskomusta, joka

sanoo jotakin epäilyn kohteen pätevyydestä.5 On totta, että ei-kognitiivisen subjektivismin

suorituksen N, täyttääkö se velvoitteessa kuvatun teon tunnusmerkistön velvoitteesta vapautumiseen johtavalla
tavalla? Jne.

1 ”The ´ought´ here [when purpose is clear, EK] has the force of recommending the reasonable course of action.”
(ks. Emmet Rules, Roles and Relations s. 38). Jos liittoverbi esiintyy ilman teonkuvausta tai tavoiteltavaa asiantilaa,
kyse on kuin kaasupolkimen painamisesta ilman, että vaihde on paikallaan. Voisimme ehkä myös sanoa, että ”able
to” pragmaattisesti implikoi ”ought to” käsityksen. On selvää, että jälkimmäinen implikoi ensin mainitun (ks. Clark
Mill´s Notorious Analogy s. 653–654). Pragmaattisella implikaatiolla tarkoitan sitä, että käsitteellinen tietoisuus
siitä, että henkilö kykenee, sisältää jo lingvistisen myönnön sitä kohtaan, mikä olisi ”ought to” käsityksen sisältönä
(teonkuvauksena). On korostettava, että käsitys ei selitä ”pitämistä”. Ainoastaan liitämme viimeksi mainitun eteen
yleisattribuutin (”pragmaattisesti implikoitu” pitäminen).

2 Ks. Soriano Precedents s. 38.

3 Ks. mitä- ja miten-kielistä tutkielman johdantojakso.

4 Ks. Atiyah – Summers Form and Substance in Anglo-American Law s. 21.

5 Tulkintatieteen ongelmat alkavat siitä, että ”tietämiskelpoisuuden” (”knowability”) – ks. ex analogia, Lewis
Realism and Subjectivism s. 36 – sijaan tulee uskomuksen ”argumentaatiokelpoisuus” (”argumentability”), millä
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”puolella” kielenkehystä emme varsinaisesti kerro, mitä epäily on. Käytämme hyväksi

kognitivisoivia ja intersubjektiviteettia nostavia tekijöitä kertoaksemme epäilyn aiheistamme.1

Koska antifoundationalismi olettaa lähtökohtaisesti kaiken tulkinnanalaiseksi, ongelmaksi

kääntyy paremminkin se, mihin voimme luottaa nonkognitiivisen kielenkehyksen alaisuudessa,2

kun epäilemme asioita. Tarvitsisimme jonkinlaisen ”varmuudenkaltaisen” kielenperustan

(kenties lingvistisistä välttämättömyyksistä koostuvan), joka estää ”arvostelemisen”

ajautumisen kaiken epäilemisen umpikujaan.3

Tehtäväkuvana seuraavassa on pohtia tapoja tuottaa epäilyä, so. ”normativiteettia”, helpon

tapauksen identifikaatiokriteerin käyttöyhteyteen. Harkintaan tulevat tässä kaiken kaikkiaan

en kuitenkaan tarkoita sitä, että jälkimmäinen esiintyisi – tai edes voisi esiintyä – vakiomuotoisena kaikissa
tilanteissa, missä harjoitamme argumentaatiota. Kyse on todella ongelmien alkamisesta. Ensinnä rationaalinen ja
kriittinen argumentaatio on lähinnä tiedettä, mutta juuri tästä syystä myös lähinnä väylää, jota kulkemalla
ajaudumme eettisen nonkognitivismin ulkopuolelle. Toisinaan kaikenlaiset emotionaaliset arvostukset luokitellaan
tyyppitilanteiksi, jotka olisivat irrationaalisia ”as such”, mutta tämä ratkaisumalli on ehkä sittenkin vain
varhaisimpia askeliamme tavassa kääntää antifoundationalismi foundationalismiksi. Tyyppi-irrationaalisuuden
välttelijä on juuri laskenut jalkansa viimeksi mainitun maaperälle, vaikka ilmaisimme vain erään ennakkoasenteen
emotivismista. Voimme ehkä hyväksyä kielenkokeellisen ”foundationalismin”, – ajatuksen siitä, että tietty arvostus
oletetaan päteväksi sen kielenkokeen sisäpuolella, josta kulloinkin puhutaan – mutta tätä laajemmin kyse on
enemmän tai vähemmän pluralismin ja ei-teoriakelpoisen relevanssin sokeasta rajoittamisesta. Toisessa ääripäässä
kielenkokeella ”sanojen leikkinä” (ks. Toulmin Reason in Ethics s. 81–82) ei ole enää tekemistä järkeilyn kanssa,
mistä syystä nonkognitivismin jännitteinen suhde vahvemman relativismin piirin ajatteluapuvälineisiin säilyy.
Toiseksi uskomusta uskomuspohjaisesti irrationaalisten arvostusten välttämisestä kuuluu pitää ilman eri todistusta
vain uskomuksena, jota kuuluu niin epäillä kuin kielellisesti tarkastella argumentaation kohteena (ks. ex analogia,
Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 469; ”[E]i ole olemassa viattomia ennakkoluuloja”, Dostojevski Riivaajat
s. 488). Rationaliteetti ja sen vastakohta ovat asioita, jotka täytyy voida ajatella, mutta tämä ei merkitse sitä, että
olisimme tällöin vapaita uskomuksellisista olettamista.

1 Ks. ajatusta puhtaan nonkognitivismin väistämisestä pääjaksossa ”Lopuksi”.

2 Ks. ex analogia, Taylor The ´Justification´ of Memories and the Analogy of Vision s. 202, miten siitä, että jotkin
muistot/aistimukset ovat virheellisiä, ei tule päätellä kaiken tämänlaatuisen raakakielenmateriaalin olevan
epäilynalaista. Toisaalta siitä, että kaikki tietyntyyppiset asiat ovat epäilyttäviä, ei seuraa jotakin tosiasiallista
epäilyä. Humen osoituksessa, missä todennäköisyyteen vetoaminen on mahdollisuuteen vetoamista, skeptisismistä
tulee uskomuksellista (ks. Mossner The Enigma of Hume s. 345; skeptisismi koskee ehkä kaikkea ”ajateltavissa
olevaa” (laajassa mielessä) ja on universaalia siinä määrin kuin mentaaliverbiä ”ajattelu” käytetään universaalissa
mielessä; ks. aiheesta, Moore Four Forms of Scepticism s. 199; ks. universaalien erosta tulkintatieteen käsityksiin,
Jackson Analogy in Legal Science s. 153–54; ks. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 501; ks. Maris Milking
the Meter s. 95–100; ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 145).

3 Tuori, ja toisissa yhteyksissä esimerkiksi Lenoble, Rubin ja Hunt, näyttävät ajattelevan, että praktinen diskurssi
väistämättä implikoi normatiivisuuden, jonka varjona seuraa epäily (ks. Tuori Oikeustiede 2000 s. 1003; ks.
Lenoble The Function of Analogy in Law s. 111, miten praktinen diskurssi ”actually implies normative openness,
which means that every assertation can be made problematic.”; ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal
Scholarship s. 1848, 1853; ks. Hunt The Critique of Law s. 5–6, 12–13)
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kahdeksan erilaista lähestymistapaa, mikä – tyhjentävyyteen tietenkään pyrkimättä – riittänee

keskustelukelpoisuuskynnyksen ylittymiseen. Tehtävänä on etsiä keinoja tukevoittaa

kielenpositiota, josta käsin olisi perusteltua sanoa, että helpon tapauksen yhteydessä esitetty

kysymys tulee soveltamassamme käsiteskeemassa kohdelluksi normatiivisena kysymyksenä eli

ongelmana, johon esitämme normatiivisen vastauksen. Tässä tarkoitettu helpon tapauksen

ongelma ankkuroi ”caveat emptor´in” sille puolelle, että meillä olisi vajavaisuuksia

normativiteetissa heuristiikan eduksi, vaikka emme voi milloinkaan oikeustieteessä loppuun

saakka kertoa, miten kyseinen ”tyhjyys” lapioidaan kielenkuvassa umpeen. Yksinkertaistaen:

jos helpon tapauksen sfäärissä ongelmamme on heuristinen (Mitä ajattelen kysymyksen

ratkaisusta?), vastauksemme ei ilman tulkintatieteellistä vaivannäköä ole päinvastaista laatua

(vaan se on: Ajattelen, että vastaus on N).

Ensiksi (1) voisimme pohtia identifikaatiokriteeriin kriittisesti suhtautuvaa vaihtoehtoa. Tässä

voidaan erottaa kannat,1 jotka pyrkivät hylkäämään kokonaan kriteerin niistä, jotka suhtautuvat

kriittisesti sen joidenkin kohtien käyttötapaan kohteessaan. Ensin mainitussa esitämme, että

kyseessä ei voi olla oikea käsitystapa vastausten hakemiseksi (ja että kaikki sen alaisuudessa

esitettävät vastaukset ovat tästä syystä korkea-asteisesti epäilyttäviä).2 Jälkimmäisessä

väitämme esimerkiksi, että tapauksen arvioinnissa essentialismi on saanut liian suuren painon

rationaalisen harkinnan vahingoksi tai että ”ydinmerkitys” on käsitteenä asia, jota ei voida

soveltamistapauksessa intersubjektiivisesti tavoittaa.3 Näistä jälkimmäinen käsitystapa voi

implikoida suurempia yleisiä ongelmia sovelletun kriteerin pätevyyttä kohtaan, kun taas ensin

mainittu tarvitsee tasapainottavaa tukea ”kritiikin itsekritiikiltä”. Kritiikin mielekkyyden

ennakkoehtona lienee pidettävä aina sitä, että voimme representoida vaihtoehtoisen

käsitystavan ja että on käsittelytapa, jonka turvin se selittyy oleellisesti kritisoidusta

käsityksestä eroavaksi. Usein hylkäävä kritiikki perustuu pätevyydeltään ennakko-oletetun

dikotomian käyttöön. Kokonaisia käsitystapoja (”kriteerejä”) kategorisesti hylkäävän kritiikin

1 Ks. ex analogia, Grice – Strawson In Defence of a Dogma s. 141.

2 Tämä kysymys on sekä laajempi että hankalampi kuin mitä kykenen käsillä olevassa teoksessa tuomaan esille.
Kun puhumme ”kriteeristä” tulkintatieteessä, kysymme samalla tieteenalalle adekvaattia milloin-kieltä (pois lukien
sellaiset tulkintatieteen äärimuodot, jotka väittävät objektiivisen käsityksen oikeudesta mahdolliseksi). Edellä
johdannossa hahmotettiin lyhyesti ajatuksia vain tieteenalan mitä- ja miten-kielistä (ks. näistä myös pääjaksoa
”Lopuksi” ja etenkin siellä esitettyä sokean bussimatkustajan esimerkkiä).

3 Erosta ex analogia, Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1167.



286

ongelmana on se, että vaikka konstruktiivisten käsitysten pätevyys on aina epätäydellistä, niillä

voi kuitenkin olla pragmaattisia seuraushyötyjä, joilla on välillisten polkujen kautta yhteys

oikeudenmukaisuuden edistämiseen yhteiskunnassa.1 Viimeksi mainittu fraasi ilmaisee

pohjimmiltaan kaikenlaisen oikeustieteellisen tutkimuksen tavoitteen, siis myös kriittisen

tutkimuksen. Teoreettisten käsitysten aikaansaamien pragmaattisten käyttöhyötyjen yhteys

oikeudenmukaisuusteorioiden mukaisen oikeuden edistymiseen on usein monipolvinen,

epäsuora ja kompleksinen asia eikä sitä voida tarkastella esimerkiksi funktionaalisena suhteena.

Yhteyden arviointiin sisältyy myös vaiheita, jotka ovat paremminkin olettamien varaisia (esim.

mitä mallia ratkaisija de facto käyttää tehdessään arviota) kuin sellaisia, joista voitaisiin puhua

aiempien kokemusten vahvistamina oikeutettuina odotuksina. Vain hyvin harvoin kriittisiä

tutkimuksia toteutetaan siten, että mahdollinen vaihtoehtoinen käsitystapa rekonstruoitaisiin;2

vielä harvemmin niin, että sitä myös testattaisiin seuraushyötyjen näkökulmasta kuten hyvin

pitkälle jalostettua konstruktiivista käsitystä. Jos kriitikon väite uudelleenmuotoillaan

korkeammaksi potentiaaliksi edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, siihen sisältyy näin

aina eriasteista epävarmuutta. Kritiikki on silti näistä huomautuksista riippumatta kenties paras

keinomme etsiä pätevää merkitystä;3 se myös turvaa epäilyä kaikissa tapauksissa, sillä kriittistä

huomautusta ei voida esittää, jos ei olisi ensin skeptikon kielteistä asennoitumista.4

1 Oikeudenmukaisuuden käsite – kuten myös esimerkiksi oikeusperiaatteen  käsite – on ehkä vertikaalinen
koonnoskäsite ja näin oleellisesti yhteydessä identiteetin ongelmaan. Sen synonyymi ei esimerkiksi ole ”tasa-arvo”
(ks. Douzinas – Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 36) tai ”intellektuaalinen kontrasti” sille,
mitä on jo selvillä ennakkopäätöksen nojalla (ks. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 75). Tarkoitan
vertikaalisuudella sitä, että käsitettä ei kuvata yhdessä (horisontaalisesti) muiden samantasoisten käsitteiden
kanssa. Käsite kuvataan eri ”tasoille” ajattelussamme kuuluvien käsitysten tai mallien avulla, mikä luonnollisesti
ennakko-olettaa tämän esitystavan mielekkyyden (Kaarlo Tuorin suhdeteoria lienee Suomessa tunnetuin
tämänlajinen esitys (Kriittinen oikeuspositivismi); ks. myös Lycanin monentasoista kognitiivista mallia
pääjaksossa ”Lopuksi”). Etuliite ”koonnos-” erottaa käsitteen ryväskäsitteistä (horisontaalisin tarkemmin käsittein
kuvattavista käsitteistä, esim. ”omistusoikeus”). Ne terminologiset elementit, joita eri tasoilla käytämme hyväksi
käsitteen kuvataksemme, eivät muodosta yhdessä ”ryvästä”. Elementeillä on ensisijaisesti merkitystä sen
hermeneuttisen tapahtuman yhteydessä, mikä koskee oikeudenmukaisuutta.

2 Kenties kriittinen tutkimus tulisi eriyttää neljänneksi oikeustieteellisen tutkimuksen painotusalueeksi (ks.
kolmesta muusta johdantojakso). Jonkinlainen ajatus oikeustieteellisestä ideaalitutkimuksesta voisi muodostaa
tutkimustapoja ”painotuksin” erottelevan ymmärrystavan kriittisen vastapainon. Ainakin positiivisen tieteen
tieteenfilosofiassa on selkeä trendi tälle ajatukselle (ks. esim. Lycan Judgement and Justification s. 81, miten
teorialadattua luonnollista kieltä ei useinkaan pragmaattisesti riisuta tutkimusta edeltävänä vaiheena).

3 Ks. Dewey Meaning and Existence s. 348.

4 On syytä korostaa, että tiedettä ei voida käsittää kuin kovin omituisella tavalla, – ei-vakavana, dionysoslaisena
hurmoshenkisyytenä – jos ryhdymme vastustamaan yleisesti kritiikin mielekkyyttä. Vaikka kritiikkiin ei voi olla
mielekästä kriittistä ja kategorisesti hylkäävää näkökulmaa, kriittisessäkin ajattelussa voi piillä ongelmia. Nyt
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Toiseksi (2) voitaisiin pohtia epäilyn saattamista järjestelmään semanttisten eli grammaattisten

sääntöjen mukaisena asiana. Grammaattinen sääntö ei ole oikeudellinen sääntö,1 vaan

eräänlainen ”tuuraajanormi”. Sen tehtävänä on kertoa, miten epäily ilmaistaan kielessä.

Grammaattinen sääntö on kielen sääntö. Tämänkaltaisen säännön eroavuus oikeudellisista

säännöistä voidaan havaita siitä, että ei voine olla sellaista yhteisöllistä ulkoista

kielenkäyttötapaa, joka on kriteerin kielellinen sovellus ja jonka grammaattinen sääntö määrää

oikeaksi kielen käyttötavaksi. Kielen säännöt eivät ole määrääviä arkikielenkäytöstä eroavissa

yhteyksissä, vaan ainoastaan luovat lingvistiseen kompetenssiin kuuluvat väljät puitteet

kielenkäytölle. Kielipelin pelaajalla eli kriteerin soveltajalla on eriasteisesti vapautta

käytössään, kun hän kriteeriä seuraten antaa kielenilmaisun eli osallistuu kielenkäyttöön. Nyt

tarkoittamaani ongelmaa voitaisiin nimittää vaikkapa ”kritiikin implisiittiseksi konstruktiivisuudeksi”. Aihe on
laaja, tartun nyt vain muutamaan huomioon. Ensinnä filosofisesti pätevien triviaalien huomautusten osalta voidaan
kysyä, sijoittuuko niiden mielekkyysalue ensisijaisesti kaikkein karkeimpien virheiden torjuntaan (ks. ex analogia
ajatusta ”demokratiasta”, Lagerspetz Demokratia, arvot ja tieto s. 70). Esimerkiksi naturalistinen
virhepäätelmähuomautus on filosofiseen kriittiseen arsenaaliin kuuluva ajatus, jonka tarkka soveltaminen saattaa
johtaa siihen, että emme voi lainkaan välttyä siltä. Viime kädessä kaikella kontingentilla toiminnalla on
naturalistinen yhteys, – virhe koskee tämän lisäksi myös metafyysisiä ominaisuuksia ja intuitiota (ks. Clark –
Poortenga The Story of Ethics s. 108, 109) – mikä vaikuttaa riistävän mielen käsitykseltä, jonka kuuluu olla ”virhe”
(virheestä ei voida puhua ilman sen välttämismahdollisuutta). Jos karkeimpien virheiden torjunta ilmaisee ensi
vaiheessa filosofisen kritiikin soveltamisalueen, herää kysymys, millaista filosofinen kritiikki on tämän
ulkopuolisen hienosyisemmän kielentoiminnan piirissä. Kritiikin jatkaminen näyttää edellyttävän väistämättä
konstruktiivisia askelia eikä kyse ole vain kritiikin kohteen olettamisesta (ks. Hollands The Externality of Relations
s. 466; ”…[C]ritiques are always situationally positioned”, Williams ´A Normal Man… Hardly Exists´ s. 206).
Toinen kritiikin implisiittistä konstruktiivisuutta koskeva huomautus koskee kielteistä asennoitumista. Tämä on
psykologian kielen alainen asia eikä näin seikka, joka kuuluisi loogisen käsittelyn näkökulmasta mielekkään kielen
alaan ensinkään. Psykologian kielen konstruktio on väistämättä ainakin joiltakin osin metafysiikan alaan sijoittuva
käsitys. Koska asia kuuluu kriittisen toiminnan esiintymisedellytyksiin ja koska kritiikki ”dogmaattisesti”
ymmärrettynä käsityksenä (ks. Lewis Realism and Subjectivism s. 40) oleellisesti olettaa oman pätevyytensä,
voitaisiin ainakin harkita, että viittaamme tässäkin kriittiselle tutkimukselle kuuluvaan konstruktiiviseen tehtävään.
Jonkin kritiikin on tietenkin koskettava myös tämän tehtävän täyttämistä, jos (myötäsukaisesti) ajattelemme, että
se on mahdollinen (ks. kritiikin perustan hermeneuttisesta luonteesta, Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 858).
Kenties ajatus fundamentaalissa mielessä ”myötäsukaisesta kritiikistä” on täsmälleen sama hermeneuttinen idea
kuin ajatus ”vastakarvaisesta konstruktivismista”. Teemme molempia, kun kritiikin ja konstruoinnin välillä on
joustava raja. Eteneminen ja epäily jatkuvasti vuorottelevat keskenään ja esittävät toinen toistensa edellytystä (ks.
eritoten, Hunt The Critique of Law s. 14).

1 Ks. esim. Mogford – Bishop Language Development in Unexceptional Circumstances s. 14–15. Jos
grammaattinen tulkinta on eräs tulkinnan tai lähdeaineiston segmentti (ks. esim. Maris Milking the Meter s. 75),
myös grammaattinen sääntö kuuluu osaksi (laajasti ymmärrettyä) tulkinta- ja lähdeoppia. ”Semantiikka” ei ole
kuitenkaan jäännöksettä palautettavissa grammaattisiin sääntöihin, kuten Dworkin on eräissä kriittisissä
lausumissaan olettanut: tällöin oikeudelliset tulkintaerimielisyydet olisivat poistuneet, kun olisimme julkituoneet
kaikki grammaattiset säännöt, jotka sääntelevät merkityksen muodostumista (ks. kriittisesti, Soper Dworkin´s
Domain s. 1169–1170).
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epäilemisen mahdollisuutta grammaattiseen sääntöön tukeutuen ei ole poissuljettu.

Lukemattomat epäilyä ilmentävät luonnollisen kielen tiedustelut – Onko tämä oikea merkitys?,

Pitäisikö minun uskoa tämä asia? Jne. – ylläpitävät epäilyn aktuaalisen kielenkäytön tasolla.

Epäilyä ei ole tällöin epistemologisesti kategorisoitu, vaan se tulee ilmi luonnollisen kielen

kulloinkin tarkoituksenmukaisiksi katsomien ilmaisujen välityksellä. Asialla on perinteisesti

ollut suuri merkitys ulkoista todellisuutta koskevissa kielenkäyttötapauksissa, sillä voimme

tällöin tukeutua kirkkaisiin tieteenfilosofisiin periaatteisiin vastattaessa, mikä tyynnyttäisi

epäilyn. Havaintokokemuksellemme avoimen empiirisen todellisuuden kannalta voisimme

sanoa,1 että kontingenssiin sisältyvät mahdollisuudet: jos viimeksi mainitut ovat Sellarsin

tarkoittamia käsitteellisesti tiedostettuja havaintomahdollisuuksia,2 grammaattinen sääntö, joka

antaa luvan liittää epäilyn jokaiseen mahdolliseen ja tietämiskelpoiseen asiantilaan, seuraa

perässä aktuaalisen ilmaisukielen sääntelijänä. Jokainen looginen muutosmahdollisuus on

maailmaan aktualisoituneena asiana mahdollinen epäilyn kohde.3

Ajattelumalli ei kuitenkaan näytä pätevän, kun se siirretään helppoa tapausta sääntelevän

lakitekstin yhteyteen. Kontingentti teksti ei ole luonnontosiseikka emmekä voi sanoa seikan

loogisten muutosmahdollisuuksien sisältyvän siihen. Teksti on symbolifunktionaalisen kielen

representoitu sovellus. Antifoundationalismissa ei ehkä sittenkään voida kysyä suoraan, onko

lakitekstin ilmaisema sääntö (sääntö, jonka luen) pätevä normi, sillä lakiteksti on argumentti,

joka antaa informaatiota pätevän säännön (funktio) selvittämiseksi. Jotta voisimme liittää

grammaattisen säännön suoraan lakitekstiin, funktion tulisi olla ”oma argumenttinsa” eli yleisen

säännön tulisi sijaita suoraan lakitekstin tasolla. Nähdäkseni sekoitamme abstraktit (yleinen

sääntö) ja tekstuaalisesti konkreettiset asiat (lakiteksti) keskenään. Jos kuitenkin irtaannumme

1 Ks. toisaalta myös Ahlman Arvojen ja välineiden maailma s. 29, joka puhuu ”olemisesta pelkkänä
mahdollisuutena”.

2 Ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 176 (ks. samansuuntaisesti esim. Rubin The Practice and Discourse
of Legal Scholarship s.1842–1843).

3 Ks. esim. Hampshire On Referring and Intending s. 13. Joskus sanotaan, että – suhteessa epäilymahdollisuuteen
– loogisia mahdollisuuksia kohtaan tulisi osoittaa korkea-asteista suvaitsevaisuutta ja kasata epäilyn pelimerkit
sille kierrokselle, jolla keskustelija väittää jotakin aktuaalisesta todellisuudesta (“…[B]e rather hospitable to claims
about logical possibility, reserve one´s scepticism for claims about what actually exists.”, Armstrong A Theory of
Universals s. 14). Jos valmistamme tästä etäisen analogian tulkintatieteeseen, voisimme sanoa, että
suvaitsevaisuuden tulisi koskea metafyysisiä esityksiä. Epäily koskee ennen muuta sitä vaihetta, kun esitämme
jotakin niiden merkityksestä pätevyyskysymyksen ratkaisemisessa.
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lakitekstistä ja epäilemme sen nojalla abstrahoidun yleisen säännön pätevyyttä, voimme ehkä

sanoa, että jokainen epäilyn ilmaisu on grammaattisen säännön manifestaatiota. Voimme myös

sanoa, että grammaattinen sääntö liittyy lakitekstiin silloin kun kysymme, pitäisikö lakitekstissä

lukea siten kuin siinä lukee. Epäily aloittaa tällöin contra legem -tyyppisen pohdinnan, mikä ei

ole periaatteellisesti ongelmaton suuntaus1 eikä myöskään yleensä helposti argumentoitavissa.2

Ongelmana molemmissa saattaa piillä se että emme ole tehneet epäilyä vielä mielekkääksi3

(ainoastaan lingvistisesti mahdolliseksi). Grammaattinen sääntö ei sano mitään siitä, mitä

meidän kannattaa epäillä ja mitä ei – eikä myöskään siitä, mitä kielentoiminnollisesti (miten-

kieli) ja temaattisemmin esitettynä epäilemisellä tarkoitetaan empirismistä etäännyttäessä.

Käytössä oleva kielemme kuitenkin toimii siten, että grammaattinen sääntö sallii ei-

1 Ks. esim. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 79, joka varoittaa oikeuden poliittis-ideologisesta ja
luokkaintresseihin ankkuroituvasta manipuloinnista.

2 Tulkintatoiminnan lähtökohtana oikeustieteessä on välttämättä lakiteksti (ks. Tuori Oikeus, valta, kritiikki s. 722),
jos noudatamme vakiintuneita institutionaalisia rajoitteita tieteenalalle.

3 Tämä olettama – uskomus siitä, että voimme tehdä epäilyn mielekkääksi – saattaa olla hankalampi kysymys kuin
mitä tässä kyetään tuomaan esiin. Jos epäilyä itsessään yritettäisiin pitää teoriakelpoisena käsityksenä,
saavuttaisimme vain konkreettisia tapauksia siitä, milloin ja missä eri mielissä se ilmenee, mutta tuskin niiden
käsitteellisiä abstrahointeja (ks. ex analogia edellytyksestä, Dworkin Hard Cases s. 1070). Kenties epäilyä
(itsessään) tulisi pitää ihmiselle ominaisena arvostelevan identiteetin ateoreettisena käsityksenä (ei teoreettisena,
ei ei-teoreettisena, missä ”teoreettisella” tarkoitan tulkintatieteen teoreettisuutta eli karkeasti ilmaisten
”koherenssia edistävyyttä”). Kyseessä on ehto sille, että voimme puhua teoreettisista ja ei-teoreettisista käsityksistä
tieteenalalla. Niin koherenssia ”edistävä” kuin ”ei-edistävä” edellyttävät epäilyn eikä meillä ole mahdollisuutta
sijoittaa epäilyä itsessään tulkintatieteellisen teoreettisen pohdinnan objektiksi. Kohteena se on miltei yhtä
omituinen kuin normi itse. Epäilystä saatetaan puhua yhdessä ääripäässä primitiivis-kielellisenä asiana, joka liittyy
omatunnon heräämiseen ja konfliktin syntyyn (ks. Ryle Conscience and Moral Convictions s. 189) sekä toisaalta
epätyydyttävyyden tunteeseen, jos valitsisimme passiivisen maailman silleensä-jättämisen. Toisaalta epäilystä
puhutaan kirjallisuuden tyylittelyissä myös asiana, jota ei tule jättää ”yhden sanan varaan” ja jonka perusteet voivat
olla ”kuullut tai arvatut” (ks. Eco Ruusun nimi s. 90, 190) eli itsessään idealisoituna ja teleologisen kielen
ulottumattomiin siirrettynä mysteerinä. Toisinaan asiasta puhutaan juuri täsmentämistä palvelevana,
varovaisuuteen johtavana ja ”pätevän” merkityssisällön lukitsemisen estävänä ajattelun piirteenä (ks. Rubin The
Practice and Discourse of Legal Scholarship s.1844–1845, 1849), yhdessä järjen kanssa turhamaisuuden
vastakohtana (ks. la Rochefoucauld Mietelmiä k. 467), ja Wittgensteinin varmuus-filosofian pohjalta sinä, minkä
ehto on epäilemättömyys (ks. Wittgenstein Varmuudesta k. 354). Kielen malleissa epäily itsessään jäänee aina
vaille teorian symbolismia. Asia näkyy vain välillisesti kahden vaihtoehdon välisessä valintatilanteessa. Buridanin
aasista ei ehkä pitäisi yksinomaan sanoa, että se kuoli nälkään siksi, että ei kyennyt tekemään valintaa kahden yhtä
hyvän heinätukun väliltä. Voisimme rinnalla sanoa: aasi kuoli nälkään siksi, että se ei osannut epäillä ajatusta,
jonka mukaan heinätukut ovat yhtä hyvät. Koska absoluuttista samuutta ei esiinny ulkoisella tasolla, normatiivinen
tiede ei tässä aloita valheella. Voimme periaatteellisesti uskoa siihen, että meillä on valideja epäilyn aiheita, vaikka
saatammekin olla puutteellisesti tietoisia niistä faktoista ja asianhaaroista, jotka meidän kuuluisi tietää valinnan
tehdäksemme.
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tietokelpoisten asioiden (kuten ”pätevyyden”) epäilemisen. Haluaisimme saavuttaa paremman

ymmärryksen siitä, mitä sääntö tällöin ”sallii”.

Lienee vielä erikseen syytä huomauttaa siitä, että grammaattinen sääntö näyttää johtavan
yksinään ”helpon tapauksen ongelman” ratkaisuun, jos normatiivinen kysymys ennakko-
olettaa lainsäännöksen (”Mitä lainsäännösten mukaan tapauksesta pitäisi ajatella?”).
Ajattelutavan ongelma on ankkuroitumisessa legalismiin.1 Äärimuodossa legalistinen
”holmeslainen” tuomari ei voi antaa ratkaisua ilman lainsäännöstä, mikä edustaa
dworkinlaisen teoreettisesti reflektoivan tuomarin kielentoiminnallista vastakohtaa.2 Ensin
mainitussa epäily astuu oikeastaan mukaan kuvaan silloin, kun lainsäännöstä ei ole, mutta
ilman, että tämä kielentila johtaisi jälkimmäisen tuomarifilosofian omaksumiseen.
Legalismissa ei ole tilaa epämekaaniselle suhteelle sääntöjä kohtaan (”interpretive
attitude”),3 mikä on oikeastaan aksiomaattisesti utopistisen järjestelmän piirre.4

Kieltämiskelvottomien perussääntöjen tasoista kivikovaa maapohjaa oikeuksille ei
kuitenkaan voida esittää. Koska tuomarin ei ole luvallista pidättäytyä ratkaisun antamisesta,
jäljelle jää vain kontingentti tuomarinvalta (ilmeisine naturalistisine ongelmineen).

Kolmanneksi (3) voidaan ehdottaa pohdittavaksi, että epäily tulisi väistämättä kuvaan mukaan

oikeuslähdeopin relatiivisuuden kautta.5 Jotta lakiteksti oikeuslähteenä voisi esiintyä

lukijoilleen täysin ei-epäilyttävänä, meidän tulisi olettaa institutionaalisten käytäntöjen ja niiden

tulkitsijoiden taustalle lukittu arvomonismi, joka ohjaa tekstin tulkinnat aina sellaisiksi, miksi

ne ovat säädettäessä tarkoitetut. Niin lainsäätäjäkonglomeraatin arvostukset kuin lakia

tulkitsevien henkilöiden subjektiiviset arvostukset olisivat samat. Kyseessä on puhtaasti

utooppinen kuva normatiivisesta järjestelmästä. Todellinen tulkintatoiminta on taustaltaan

arvopluralistista. Sen ongelmana pidetään paremminkin liialliseksi noussutta värirunsautta eri

arvomaailmojen pyrkiessä (heteronomisesti) vaikuttamaan tulkinnan kautta voimassa olevan

1 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 132–133.

2 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 373–375.

3 Ks. Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 82.

4 Ks. Moreso – Navarro The Reception of Norms, and Open Legal Systems s. 276. Edes lainsäätäjä ei voisi määrätä
aksiomaattisista säännöistä toisin, mistä syystä legalistisen filosofian omaksuneella tuomarilla ei olisi estettä
soveltaa sääntöjä.

5 Ks. tutkielman toinen pääjakso.
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oikeuden sisältöön.1 Oikeuslähteen relatiivisuus tulkitsijan itselleen omaksumaan tai itselle

muutoin ominaiseen näkökulmaan, ympäristöön, ryhmään, sukupuoleen, sosiaaliseen intressiin

– ja niin edelleen – tuo mukanaan epäilyn samalla kun kantaa vasemman käden matkalaukussa

mukanaan eroavuuden lakia säätävien henkilöiden vastaaviin ”y-tekijöihin”.2 Epäily  on  nyt

suhteellista myös mm. lainsäätäjää kohtaan tunnettuun luottamukseen ja niihin tosiasiallisiin

vaikutusmahdollisuuksiin, joita eri intressiryhmillä on lainvalmisteluun.

Neljänneksi (4) voidaan viitata ainakin periaatteelliseen mahdollisuuteen liittää asia moraalisiin

ja luonnonoikeudellisiin seikkoihin, jotka ovat tarveaineistoa sen yleisen ongelman ratkaisulle,

miksi lakia kuuluu pitää sitovana.3 Epäilyn suhteen kysymme nyt, onko säädetyssä lainkohdassa

moraaliselta näkökannalta ongelmia tai toteuttaako se kelvollisesti keskeisiä

luonnonoikeudellisia ja yleisinhimillisiä arvostuksia. Tämänkaltaisen ratkaisulinjan heikkous

ensivaiheessa on varsin ilmeistä. Helppo tapaus – per definition – ei ole arvosidonnaisia termejä

sisäänsä käsittävä tapaus, jollainen sen pitäisi olla voidakseen saada suoran liitynnän lain

yleisiin sitovuustekijöihin. Jos lainsäännös on kielellisesti täysin selvä, meidän tulisi moraalisin

ja luonnonoikeudellisin perustein löytää argumentteja oikeusyhteisössä käytössä olevan

1 Ks. pohdintoja, Tuori Käsitteiden sotatiedettä s. 269 (ks. Maris Milking the Meter s. 101; ks. Nerhot Legal
Knowledge and Meaning s. 184 av 6, 187; ks. Ladeur The Analogy between Logic and Dialogic of Law s. 26; ks.
Selznick Dworkin´s Unfinished Task s. 510–511).

2 Dworkinilla näyttää esiintyvän mielenkiintoinen jännite siinä, missä hän yhtäältä epäilee relativistista
käsitystapaa ”institutionaalisten materiaalien” käytössä – ja toisaalta itse pyrkii suojaamaan sitä diversiteetistä
puhuessaan (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 174, 187).

3 Ks. Rossin havainnosta, Troper The Fact and the Law s. 30–31, miten laki välttämättä ennakko-olettaa oman
sitovuuskysymyksensä ratkaisun. Koska jo lain käsite on ”tulkinnallinen” ongelma (ks. esim. Dworkin Law´s
Empire s. 87), ei ole poissuljettua, että erehdymme siinä, mitä laki on (ks. Hart American Jurisprudence through
English Eyes s. 983). Voidaan myös huomauttaa siitä, että ”lain sitovuusongelma” on eritasoisesti formuloitu
ongelma, jos sillä tarkoitetaan lakitekstin perusteella johdatellun yleisen säännön sitovuusongelmaa. Laki
säädöstekstinä liittyy ensi vaiheessa oikeuslähdeopin käsittelemiin normeihin, jotka määräävät karkeasti
tulkinnallisen huomion kiinnittämisestä sekä etusijajärjestyksestä arvostelutoiminnassa. Tämä on hyvin ohut ja
”tekninen” näkökulma lakiin. Laki on myös mm. hallitsevien vallanilmaisu (ks. Nietzsche Moraalin alkuperästä
mm. s. 17, 67, 71, 79–80) ja praktinen instrumentti sosiaalisten asiantilojen aikaansaamiseksi (ks. Poundin
näkemyksestä laki ”social engineering” ilmiönä esim. Gurvitch Sociology in Law s. 9), minkä johdosta lain
yleiseen sitovuuskysymykseen sekaantuvat valtateoreettiset, psykologiset ja sosiologiset seikat. On kuitenkin
ilmeistä, että näin ei-kelsenläisellä etenemislinjalla emme voi saavuttaa lain sitovuudelle selvennyksiä, jotka eivät
olisi alttiita useille argumentaatiovirhehuomautuksille (Kelsen ei kannata ”metodisynkretismiä” – ks. Stewart The
Critical Legal Science of Hans Kelsen s. 278 – ja naturalistisen virhepäätelmän välttäminen kuuluu hänen
oikeusfilosofiansa kovaan ytimeen, ks. esim. Kelsen The Idea of Justice in the Holy Scriptures s. 25–26).
Paremminkin kuvaamme lakia reaali-ilmiönä, mikä on hermeneuttinen esivaihe itse kysymyksen kimppuun
käymiseksi (mikä on se, minkä ”uskomuksellisen puolen” sitovuutta pohdimme).
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institutionaalisen järjestelmän sitomattomuudelle, minkä piirissä säännös on säädetty. Tätä tietä

selväkin säännös olisi epäilyttävä, koska koko tarkastelun kohteena oleva säädännäinen

järjestelmä on sitä. Moukarilla kärpäsen lyöminen ei kuitenkaan tule enää välttämättömäksi, jos

moraali ja luonnonoikeus liitetään niihin arvosidonnaisiin kohtiin, jotka tulevat ilmi seuraavien

(5–8) ratkaisumallien myötä.

Viidenneksi (5) pohdinnanalaiseksi voidaan asettaa luonnollisen kielen eli retorisen

argumentaation kyky lisätä epäily kieleemme. Tarkastelukulmaa voidaan pitää Aarnion

ajattelun mukaisena (monin kohdin myös kohtaa 6, sillä Aarnion argumentaatioteoria ei ole

puhtaasti retorinen teoria) ja sen filosofinen tausta on dialektiikassa. Nyt helppoon tapaukseen

liitetään epäily siten, että rekonstruoimme eksplisiittisin ilmaisuin näkyviin ne argumentit,

joiden  nojalla  säännöksen  sisällöksi  on  tullut  se  mikä  se  on.  Askel  kantaa  siis  syllogistisen

kielentekniikan taakse, sillä vaikka olettaisimme premissien pintainformaation ”tunnetuksi”,

emme nyt oleta sitä moitteitta sellaiseksi, että se ansaitsee pätevään ratkaisuun johtavan

edellytyksen roolin.1 Argumentit voitaneen jakaa institutionaalisiin ja potentiaalisesti

ilmaistaviin eli käsitteellisesti mahdollisiin. Koska julkituotujen argumenttien vastaperusteiden

konstruointimahdollisuus on tyypillistä retoriikalle, voimme oikeastaan sanoa, että epäily

sisältyy implisiittisesti jo ensin mainittuun toimeen. Faktisesti voimme epäillä rekonstruktiota

siinä määrin kuin kykenemme julkituomaan vasta-argumentteja; epäilyn käsitteellinen

mahdollisuus on tässä ajatuksessa sitä vastoin ilmaisematon asia. Meidän pitänee Rylen

filosofian mukaisesti käsittää retorinen kielentaito myös asiaksi, jonka ”valmiudelle” ei voida

esittää kriteeriä.2 Koska epäily liitetään nyt tulkinnallisin toimin siihen kielentoiminnolliseen

(dialektiseen) teoriaan, joka käsittelee normatiivisen kysymyksen vastaustapaa, – ja koska

luonnollisen kielen filosofian mukainen argumentaatio tulee edustetuksi ei vain lainkäytössä ja

lainopissa, vaan myös teoreettisessa oikeustieteessä – retorista ratkaisumallia voidaan ehkä

1 Luonnollisen kielen filosofiaa on kritisoitu siitä, että se lyö liikaa pelimerkkejä pöytään yksin olemassa olevaan
kielenkäyttöön luottaen (”…´[O]rdinary language philosophy´ skip all formalities and make the ordinary language
the genuine source of true knowledge.” ”…[O]rdinary language is not adapted to solve complicated academic and
scientific problems.”, Jørgensen On Concepts in Law s. 142; ks. Russell The Cult of ´Common Usage´ s. 154, 155;
ks. Niiniluoto Tieteellinen päättely ja selittäminen s. 52, 61; ks. Chisholm Philosophy of Ordinary Language s.
327–328, miten sanojen käyttö voidaan oppia myös sellaisten tilanteiden avulla, jotka eivät perustu
tosiuskomukseen).

2 Ks. Ryle The Concept of Mind s. 59, miten asioilla “learning how” tai “improving in ability” ei voi olla lopullista
”valmiuspistettä” symboloimassa sitä, milloin kyky on saavutettu.
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pitää ”main stream” -käsityksenä tieteenalalla. Se ei kuitenkaan ole tyystin vailla ongelmia.

Otan esille vain eräitä keskeisimpiä.

Ensinnä käsitteellisesti mahdollisten argumenttien esille nosto voi johtaa sommittelijan jo

mielessä pitämän vakuuttavan vasta-argumentin julkituontiin, mitä lainsäätäjä ei ole lainkaan

pitänyt silmällä lakia laatiessaan. Ei voida yksiselitteisesti sanoa, mihin tämä asetelma johtaa,

sillä siinä rationaaliset perustelut ja lainsäätäjän aiemmin tekemät essentialistiset painotukset

saattavat asettautua lopputulokseltaan ennustamattomaan kädenvääntöön keskenään.1 Toiseksi

retoriikkaan liittyy laaja-alainen joukko kommunikatiivisia piirteitä, jotka eivät ainoastaan

toimi ”hyvän epäilyn” avustimena, vaan saattavat hypätä itse päärooliin alistaen samalla

”epäilemisen” fasadiksi toiminnan todellisen luonteen salaamiseksi. Retorista kielentaitoa

voidaan käyttää epäeettisesti myös suostutteluun, manipulointiin, vääristelyyn tai muutoin

tehokeinoiltaan niin, että adressaatti saadaan uskomaan kanta, joka ei ole lainmukainen.

Kolmanneksi luonnollisen kielen ilmaisujen ongelmana voidaan pitää sitä, että niissä

tulkintatieteen päätiedonintressi – so. pätevyys – ei voi tulla jäännöksettä edustetuksi.2

Luonnollisen kielen argumentit eivät ole pätevyyden aktualisaatiota, vaan eräänlaisia

”ilmaisukatkelmia” (tms.) asiasta. Voisimme luonnehtia niitä jonkinlaisiksi amalgaameiksi:

samalla sekä kykenemättömyyden3 ilmaisuiksi (vahvistavan vertailukohdan puuttuessa emme

1 Ks. esim. Broekman Analogy in the Law s. 226–227, miten relevanttiutta koskevat arvostelmat voivat muuttua
ajan saatossa.

2 Ks. ex analogia, Wittgenstein Varmuudesta k. 271, joka ei oleta lauseiden kokonaisuutta, joka ”yhdistäisi”
varmuuden ja tiedon kategoriat, vaikka ensin mainittu Wittgensteinin mukaan lepääkin tämänkaltaisen
”kokonaisuuden” päällä. Jos myös arvostelemisella on varmuudenkaltainen postulaatti, sen välittömästi edistävä
kielimuoto on ei-lauseellinen (lausekatkelmallinen) asia täydentäen lauseellista kieltä. Postulaatin, jos se on
mahdollinen, on oltava adekvaatti arvostelmien kannalta, mikä oikeastaan merkitsee sitä, että jälkimmäiset
implikoivat (vähittäin) ensin mainitun. Vajavaiskielimuotoja koskevan tarkastelun on sanottu olleen
Wittgensteinin filosofian hankkeen keskiössä (ks. von Wright Logiikka ja humanismi s. 337–338), mutta etuliitettä
(”vajavais-”) ei aina tulkita siten, että tekisimme kehitelmissä riittävän eron propositionaalisuuteen (ks. esim.
Toulmin Reason in Ethics s. 213, joka liittää rationaalisuuden ulkopuoliset uskomukset ”kokonaisiin ajatuksiin”;
ks. Grossmann The Structure of Mind s. 25). Ainakin eräänä syynä on varmasti se, että kehitelmät on haluttu pitää
adekvaatteina totuusehtosemantiikalle.

3 Tarkoitan sitä, että on tautologia sanoa, että luonnollisen kielen argumentaatiokokonaisuus on perusteluna
arvostelmalle ”riittämätön” (ks. Wenar The Analysis of Rights s. 254, 267). Teemme yllä tarkoitetun ilmaisun
(implisiittisen deklaraation) joka kerta, kun ylipäätään argumentoimme.
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kykene ilmaisemaan pätevyyttä) että manifestaatioksi sille, että emme voi olla (mm.

ratkaisupakon vuoksi) tyystin vaitikaan.1

Kuudenneksi (6) voidaan jatkaa askel argumentteihin päin niitä esittävien mallien eli

representatiivisten yleiskuvausten mielessä. Mallin primaaritehtävänä olisi luonnollisesti nyt

esittää se, mitä on epäily. Luultavasti teorian symbolismin käännöstä tälle asialle ei voi olla

(eikä ole edes selvää, että ”epäily” olisi ”asia”).2 Joudumme tyytymään eräänlaiseen

sekundaaritehtävään, joka koskee ainoastaan epäilyn objekteja. Tavoitteena on esittää

malliavustin, joka eristää ja skematisoi esille yhä täsmällisempiä käsitteellisiä asioita, joita

meidän kuuluisi epäillä, kun käytämme kieltä ei-kognitiivisen subjektivismin piirissä. Malli

ymmärrettynä ”avustimeksi” on relaatioiden avulla esitetty rakenteellinen asia; ne asiat, joita

epäilemme, ovat avustimen käyttötapauksen tasolla. Avustimen rooli ei ole asioiden

konstituutiossa, vaan kielen välittävän tehtävän täyttämisessä.3 On muistettava, että

tulkintatiede ei ole tiede, joka kiinnittyisi tietokelpoisten asioiden epäilyyn. Tällöin

epäilynalaisuuden poistamisen seuraus on totuus, mikä taas ei merkitse sitä, että olisimme

saavuttaneet tulkitsijoina vastauksen. Esimerkiksi Perelmanin tarkoittama säännön (deduktion)

ja analogian yhteiskäyttö voi merkitä nyt tarkoitetun – ja kognitivismiin kuulumattoman –

1 Ks. esim. Wright Beyond Discretionary Justice s. 578, joka huomauttaa, että viranomaisissa voi ”pidä pyörät
pyörimässä” -intressin vuoksi esiintyä ad hoc -ratkaisuja suosivia lieveilmiöitä.

2 Yleisen kielentuntemuksen (kieliopin) tasolla epäily liittyy lauseen välimerkkiin eli ?-merkkiin, ainakin joissakin
kielissä foneettisesti nousevaan intonaatioon sekä jo edellä mainittuun kopulan ja liittoverbin ko- ja kö-päätteisiin.
Epäily ei ole asia, joka nousisi merkin tavoin niistä variaatioista sanoissa, mitä ilmaisemme. Paremminkin kyseessä
on asia, jonka variaatiot ovat rakenteellisen kontekstin eli käsitteellisesti ilmaistujen epäilyn kohteiden tasolla.
Tällöin voisimme – ex analogia – sanoa, että epäilyn sokeus on kyvyttömyyttä olla selvillä kyseisestä kontekstista
eli rakenteesta, joka esittää nonkognitiivisesti epäilykelpoisten kielenasioiden käsitteellisen olemassaolotavan (vrt.
sanasokeuteen, Ryle Letters and Syllables in Plato s. 441, joka käyttää esimerkkiä ”bog”, ”dog”). Tämä käsitys on
erotettava ”sokeasta epäilystä”, jos tarkoitamme tällä ilmaisulla väitettä kaiken epäilyttävyydestä (ks. Wittgenstein
Varmuudesta k. 115). Nyt tarkoitettu konteksti on äärimmäisen kompleksinen asia tieteessä. Arvelen, että jokainen
meistä kärsii ensin mainitusta ”sokeudesta” jossakin määrin. Voimme epäillä esimerkiksi metodisten sääntöjen ja
periaatteiden soveltuvuutta, esityksen ristiriidattomuutta, seuraavien kielellisten jatkamistapojen pragmaattista
hyödyllisyyttä, lähtökohtien paikkansa pitävyyttä, jne. Alkeiskieli ja sen teoria pyrkivät esittämään epäilykelpoiset
asiat nonkognitiivisessa semantiikassa, joka ei ole ilmaisukielemme tasolla. Kun toimimme kielenkäyttäjinä,
tämänkaltaiset epäilytekijät ovat oleellisesti poissa, sillä jos ne eivät olisi, tuskin voisimme ensinkään toteuttaa
tekoja.

3 Filosofit pitävät hyvin korkealla metatasollakin ongelmana sitä, mitä ”välimuotoisuus” tarkoittaa kysyen yhä
uudelleen ja uudelleen, ”mitä filosofit ovat tarkoittaneet tai voisivat tarkoittaa kompromissiyrityksillään kulkea
epäuskottavien äärikantojen välistä.” (ks. Pihlström Filosofia muutosvoimana s. 71).
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kielenasetelman saavuttamista,1 jos oletamme melko rohkeasti, että myös ”analogiasta” voidaan

esittää jossakin tulkintatieteen kehitysvaiheessa yleiskuvaus,2 jolla on pragmaattisesti

ymmärrettäviä käyttötapoja eli esimerkkien tason sovellutuksia. Syllogismi (deduktio) koskee

yleisen käsityksen mukaan helppoja tapauksia, mutta nojaa operaatiossaan epäilyn poissaoloon;

tämä vihjaa, että epäilynalaisuus saattaa tulla käsittelyyn sen mukana, mitä analogian rakenne

tuo tullessaan. Jos sanomme näin, puheena olevan ”epäilynalaisuuden” on jo oltava esitetyn

analogiarakenteen ja -yhteyden vuoksi luonteeltaan ”rajoittavaa” eli mahdollisuuksia

poissulkevaa.3 Se on siis erotettava normatiivisesta avoimuudesta epäilynä.

Seitsemänneksi (7) voidaan kiinnittää huomiota Dworkinin tarkoittamien oikeusperiaatteiden

eksplisiittiseen rooliin heuristiikan ”muuntamisessa” normativiteetin suuntaan. On

korostettava, että Dworkin ei oikeusfilosofiassaan erityisesti pidä silmällä tätä

oikeusperiaatteiden toimintapiirrettä: periaatteet ovat esillä juuri sääntönäkökulman

erityistapauksessa, missä on käsillä Hartin tarkoittama ”noble dream”.4 Niiden tehtävänä on

tarjota aina täydennys positiiviselle oikeudelle, kun säädännäiset ja sääntöperustaiset

lähteemme ovat ehtyneet. Käsillä oleva aihe on luonnollisesti (sekin) monografioiden laajuinen

työsarka. Tässä on tarkoitus kiinnittää huomiota vain siihen, että oikeusperiaatteilla on

eksplisiittinen rooli epäilyn sisäänsaattajina jo silloin, kun puhumme järjestelmäkriteerin nojalla

helpoista tapauksista ja ylipäätään ongelmista, jotka sääntöpohjainen ajattelumme näyttää

parhaiten ratkaisevan. Asia tulee esille lisäkysymysmenetelmässä, missä kohdistamme

semanttisesti kirkkaaseen lainsäännökseen tiedusteluja, jotka sisältävät oikeusperiaatteen

1 Ks. vihjeestä, Lenoble The Function of Analogy in Law s. 116 (ks. myös analogiasta ”immanenttina
rationaalisuutena”, Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 189, 191). – Ks. myös analogian väistämättömästä
materiaalisesta yhteydestä miten-kielisen ongelman lisäksi: emme voi esittää analogiaa ”vain” rakenteena – ja syy
tähän saattaa olla se, että puhumme asiasta, joka on jo sisäänrakennettu hermeneutiikkaamme (ks. Broekman
Analogy in the Law s. 233, 234, ks. myös sama s. 239). Idea deduktion ja analogian ”yhteiskäytöstä” on oikeastaan
mainittu jo Aristoteleen ajattelussa, sillä hän puhuu syllogismin suhteesta esimerkkeihin (ks. Aristoteles IX s. 95–
96, 101). Viimeksi mainitut eivät ole asioita, jotka voisimme esittää ilman analogiaa.

2 Analogia saattaa merkitä pelkkää vertailua esimerkkien välillä vailla ennakko-olettua tai esitettyä yleistä sääntöä
(ks. Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 252–253, ks. sama s. 254 av 18, missä silti esitetään
jonkin säännön välttämättä sääntelevän sitä, miten loputtomat samankaltaisuudet ”oleellistetaan” mielekkääksi
arvostelmaksi).

3 Ks. ex analogia, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 61.

4 Ks. Hart American Jurisprudence through English Eyes s. 978–986. Termiä oikeusperiaate täydentävät
Dworkinilla mm. yleisinhimillisten arvostusten ja politiikka-argumenttien kaltaiset ideat.
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edistämän avoimen ja arvosidonnaisen termin. Esimerkiksi kysymykset ”Onko säännös

kohtuullinen osapuolten kaikki odotukset huomioiden?”, ”Kohteleeko säännös tasa-arvoisesti

eri intressiryhmiä?” ja ”Voidaanko säännöstä pitää myös suhteellisessa tarkastelussa

oikeudenmukaisena? (jne.) ovat lisäkysymysmenetelmän mukaisia ongelmia, jotka tuovat

epäilyn mukanaan grammaattisen säännön suotuisalla avustuksella. Nähdäkseni on melko

mielenkiintoista katsoa, miltä oikeusperiaatteen käsite näyttää nyt avatusta näkökulmasta. Otan

esille vain muutamia havaintoja.

Ensinnä jonkinlainen säännön ja oikeusperiaatteiden käsitteiden välinen tulkintavirhe on

saattanut ammentaa elinvoimaa siitä, että Dworkinin tapa tehdä eroa sääntöihin,1 jotka

positiivinen oikeus mainitsee, on tulkittu pesäeroksi myös siihen, mitä on säännön tekniikka.

Nämä ovat kaksi eri asiaa. Ainoakaan säännön tekniikan nojalla muotoiltu luonnollisen kielen

sääntö ei kiistä arvostelmaa, sillä tämän tekeminen merkitsisi Ba kowskin tarkoittaman

keinoälyjärjestelmän mukaisen säännön alaan ajautumista (ns. ”self-applying rule”). 2

Päätämme soveltaa sääntöä. Tästä seuraa se, että oikeusperiaatteen käsitteeseen sisältyvä

arvostelma ei ole prima facie vieras kielentekijä säännön tekniikan edellyttämälle arvostelmalle

(valinnalle). Voimme erottaa nämä tekijät luultavasti vain kontekstuaalisilla perusteilla, 3 mutta

emme paljaina arvostelmina. Kun kysymme vastaavasti ”oikeusperiaatteen tekniikkaa”,

saavutettavissa olevalla vastauksella voi olla yhteyksiä omassa mallimanifestaatiossaan

säännön käsitteen tarkoittamaan tekniikkaan (Jos p, niin q), mutta ei jäännöksettömyyteen

johtaen eli niin, että Fitzpatrickin tarkoittamaa subjektin demystifiointikieltoa rikottaisiin.4

Tämä vihjaa suuntaansa, jonka mukaan tarvitsisimme yhtyneen skeeman, jonka piirissä

sääntöjen ja periaatteiden välinen yhteiskäyttö voitaisiin kuvata.

Toiseksi lisäkysymysmenetelmän mukainen esitystapa asettaa ainakin väliaikaisesti

epäilynalaiseksi kanonisen opin, jonka mukaan normeja on kahta tyyppiä (sääntöjä ja

1 Ks. Dworkin Taking Rights Seriously s. 22–35, 36.

2 Ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 141–142, 145, 156.

3 Tarkoitan olettamaa, jonka mukaan termi, joka pitää paikkaa skeemassa “arvostelmalle”, kontekstualisoituu eri
tavoin säännön ja periaatteen käyttötapa esitettäessä. ”Esitys” tarkoittaa tässä säännön ja periaatteen
soveltamistoiminnan tematisaatiota. Ks. ”kontekstualisoidun termin” käsitteestä johdantojakso.

4 Ks. Fitzpatrick The Impossibility of Popular Justice s. 205, 207.
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periaatteita).1 Oikeusperiaatteen käsite voidaan käsittää idiomiksi tai tienviitaksi

ongelmakokonaisuuteen, missä meidän tulisi pohtia mm. lisäkysymysmenetelmän riittävää

manifestaatiota, kysymyslauseisiin sisältyvän termin edellyttämää epätäsmällisten käsitteiden

kielioppia2 sekä niitä yhteensovittamisongelmiksi luonnehdittavia jatko-ongelmia, jotka

pohjimmiltaan saattavat edellyttää ymmärrystä de Sousa Santosin tarkoittamien

”interdisiplinaaristen” käsitysten keskinäisestä toiminnasta.3 ”Ongelmakokonaisuutena”

oikeusperiaatetta on tuskin aiheellista luonnehtia normiksi; myös käsitteen ”teoreettisuusaste”

on asia,4 jonka kriittinen huomio nostaa työpöydälle.

Kolmas huomio koskee vallan eli auktoriteetin hajaantumista oikeusperiaatteen käsitteestä

puhuttaessa. On ehkä mahdollista kiistää sangen yleisesti esiintyvä ajatus, jonka mukaan

oikeusperiaatteet sijoittuvat erityisen korostuneesti tulkitsijan vallan alaisuuteen niihin

sisältyvän arvosidonnaisen termin tähden.5 Jos kiinnitämme huomiota Siltalan tarkoittamaan

1 Ks. esim. Raz Legal Principles and the Limits of Law s. 824 (ks. myös huomioita, Tähti Relativistinen
oikeusperiaatekäsitys s. 84–86, 90; ks. myös asiasana ”perspektiivinen käsky”).

2 Tarkoitan tällä ilmaisulla ongelmaa, jonka kontekstissa logiikkaa pidetään täsmällisten käsitteiden kielioppina
(ks. Saarnio Kieli ja logiikka s. 167, 177, ja s. 173 universaaleista). Epätäsmällisten käsitteiden kieliopin
rakennuslaastia saattavat olla lingvistiset välttämättömyydet ja voimme myös olettaa, että kieliopit ovat toinen
toistensa pragmaattiset implikaatiot. Epätäsmällisten käsitteiden kieliopista ei voida milloinkaan antaa esitystä,
joka olisi täysin ei-spekulatiivinen. Meillä ei voi myöskään olla täsmällistä kuvaa epätäsmällisten käsitteiden
kieliopista; mahdollinen ei liioin ole puhtaasti ”epätäsmällinen” esitys epätäsmällisyydestä. Aihe on oleellinen
alkeiskielen teorian yhteydessä, jos tavoitteena on kuvata symbolisesti kieltä (kielenkatkelmia) puheesta ja
kirjoitetuksesta eroavalla tavalla (ks. pääjakso ”Lopuksi”).

3 Ks. de Sousa Santos State, Law and Community s. 131. On toisaalta aiheesta epäilty, voidaanko
”interdisiplinaarista” tutkimusta esittää paradigmana (ks. Collier Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of a
Paradigm s. 844), koska sen eri osien lähtökohdat ja sovelletut menetelmät voivat olla yhteensovittamattomat (ks.
esim. Wenar The Analysis of Right s. 251, joka yhdistää vertailun mahdollisuuden – ”inter-paradigmatic
comparisons” – vain selittäviin malleihin).

4 Tarkoitan tulkintatieteen ”teoreettisuutta” (en esim. kantilaista teoreettista järkeä), minkä mieli on karkeasti ottaen
käsityksen potentiaalissa ”edistää koherenssia”. Kyseessä on tapa ilmaista tulkintatieteen päätiedonintressi ja
toisaalta myös eräs tapa ilmaista oikeusteorian pääongelma. Kokoavissa ilmaisuissa melko usein käsite- ja
periaatejärjestelmää pidetään juuri ”teoreettisena systeeminä” (ks. Wilhelmsson Siviilioikeuden yleisten oppien
kriisistä s. 37–38), minkä käsitteellistä tiedonintressiä palveleva teoreettinen tutkimus ymmärtää aina
ongelmailmaisunaan. Käsitteellisyyden tulkintaan palataan pääjaksossa ”Lopuksi”.

5 Avointen termien tai perusoikeuksien tapauksissa ei ole intentiota siitä, mitä lainsäätäjä on tarkoittanut, kun
tällainen oikeusohje tuodaan tapaustasolle (ks. esim. Bayda Moral Values in Judicial Decision-making s. 112–113;
ks. Bayles Morality and the Constitution s. 73–74). Toisaalta aivan tarkkaan ottaen lainsäätäjällä ei ole – eikä voi
olla – intentiota siitä konkreettisesta tapauksestakaan, mitä lainsäännös sääntelee: laki annetaan
kommunikatiivisesti viimeksi mainitusta erillisessä tilanteessa (ks. Hart The Concept of Law s. 21–22).
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”institutionaaliseen tukeen” oikeusperiaatteelle niiden oikeudelliseen ajatteluun kuuluvuuden

osaongelmana,1 saatamme huomata, että toinen osaprobleema koskee sitä, miten kyseisen tuen

yhteydessä esille tulevat lähteet ohjaavat valitun periaatteen käyttöä tulkintatoiminnassa. Näissä

tapauksissa totuudenmukainen kuvaus asiasta on usein se, että institutionaalisen tuen antajina

esiintyy hajanainen joukko henkilötahoja. On siis aiheellista ylläpitää myös käsitystä, jonka

mukaan valta on sirpaloitunut,2 kun puhumme oikeusperiaatteista tulkintatoiminnan

yhteydessä. Oikeusperiaatteen tematisoitu muoto tulkinnassa ja sen materiaalinen käyttö

determinoivat sen, ketkä henkilöt käyttävät valtaa. Tulkitsijan valtaa koskeva havainto

lainsäännöksistä/oikeusperiaatteista puhuttaessa on näin riippuvainen myös siitä seikasta,

kuinka korkea-asteisesti problematisoituneena tapaus esitetään eli miten kehittynyt

oikeusperiaatteiden soveltamista esittävä tulkintakielenkuva ratkaisijalla on käytössään.

Toisinaan ajattelemme, että narratiivisen järkeilyn piirissä tapaus on ratkaistu sitä vähemmän

arbitraarisesti, mitä enemmän institutionaalista tukea saavia piirteitä ratkaisun vaiheissa

esiintyy.3 Toisinaan taas juuri viimeksi mainittujen piirteiden ajatellaan vievän asian

auktoritatiivisen kielenkäytön alueelle ja välittömästi järkeilyyn kuulumattoman ajattelun

lohkoon.4

Kahdeksanneksi (8) ja viimeiseksi voidaan pohtia toista Dworkinin oikeusteoriaan liittyvää

tapaa epäilyn ilmentämiseksi. Dworkin puhuu ratkaisusta, joka on lain kokonaisuuden kannalta

1 Ks. Siltala Oikeudellinen tulkintateoria s. 205–213.

2 Huomio ei ole mitenkään uusi (kuten eivät muutkaan ajatukset tässä luvussa) ja ilmenee jo Dworkinin
ketjuromaanimetaforassa (ks. Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 862; ks. toisaalta myös, Kress – Anderson Dworkin
in Transition s. 339, miten periaatteen “auktoriteettina” ovat osittain myös sen ansiot esiintymisessä lain moraalia
korottavana tekijänä). Hajaantuneen vallan myötä periaatteiden aktuaaliseen soveltamiseen sisältyvä epäeettinen
tai huonoa moraalitajua ilmentävä aines nousee ilmeiseksi ongelmaksi (ks. selvää Etelä-Afrikka-esimerkkiä, Maris
Milking the Meter s. 82; ks. myös, Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 176–177). Jo Klami huomauttaa
erilaisia auktoriteettiargumentteja yhteen kytkevän systematiikan mahdollisuudesta (ks. Klami Finalistinen
oikeusteoria s. 228), mikä on luonnollisesti sangen hankala olettama lunastettavaksi. Oikeastaan radikaalista vallan
sirpaloitumisesta puhutaan tieteenalalla silloin, – ks. Harrington Law in Community Organizing s. 183 – kun se
liitetään ruohonjuuritason osallistumisen mukaiseen yhteisön jäsenten valtaan (”grass-roots participation”).
Radikaali hajaannus näkyy eritoten siinä, että jokainen on omien intressiensä suhteen paras auktoriteetti (ks.
Lagerspetz Demokratia, arvot ja tieto s. 52, 59; ks. myös, Hunt The Critique of Law s. 15, jonka lausuman pohjalta
voimme myös muotoilla väitteen: valta on sitä näkymättömämpää mitä liberaalimpi eli yksilövapauskeskeisempi
systeemi on).

3 Ks. Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 850.

4 Ks. Toulmin Reason in Ethics s. 25, 26.
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”koherentti” siten, että lain käsite esiintyy laajana ja abstraktina käsitteenä ja koherenssia

koskeva kannanotto sidotaan hänen tarkoittamaansa ”integrity” käsitteeseen. Viimeksi mainittu

merkitsee ”itsereferentiaalisesti” saavutettua käsitystä siitä, mitä laki kokonaisuutena ajatellen

tapauksesta edellyttää.1 Dworkinin käyttämä kieli on periaatteellisesti vertailun periaatteeseen

nojaavaa: sanoisimme nyt, että aiheellinen epäily on käsillä, jos vallitsee vastaamattomuus

lainkohdan tulkitun merkityksen ja itsereferentiaalisesti ymmärrettyn lain kokonaiskäsityksen

välillä.2 Tämä on sama asia kuin sanoa, että aihe epäilyyn vallitsee aina (jokaisen

1 Ks. Dworkin Law´s Empire s. 19:”…[S]ince a statute forms part of a larger intellectual system – the law as a
whole – it should be construed so as to make that larger system coherent in principle”. ”Integrity” -käsitys on
sidottu institutionaalisiin lain rajoitteisiin, mutta omalaatuisella tavalla: lainsäätäjän ”abstract conviction” on se,
mikä ratkaisee, eivät konkreettiset/aktuaaliset uskomukset, jos ne ovat ristiriidassa ensin mainitun kanssa (ks.
Marshall Theorizing About the Judicial Role s. 81, 82, 84; ks. riskistä sisäänrakentaa liikaa dogmatismia
ideaaliseen ”integrity”-käsitykseen, Lenoble The Function of Analogy in Law s. 140, 141). Dworkinin tavoitteena
“law as integrity” -käsityksessä on poliittisen moraalin sisäänrakentaminen institutionaalisiin lain vaatimuksiin
nostamalla lain instituutiota moraalisesti (ks. Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96–97).
Käsityksessä on näin täysin avoimesti auktoritatiivinen ongelma: kuka tulkitsee lakia niiltä osin kuin eksplisiittistä
ja institutionaalisesti vahvistettua kantaa lain materiaalisesta sisällöstä ei ole? Dworkinia voidaan kritisoida
implisiittisestä partikulaarisesta nihilismistä, mikä konkretisoituu tuomarinvaltana (ks. Ba kowski Parable and
Analogy s. 148; ks. jo, Bingham What is the Law? s. 14–16; ks. Emerson Self-reliance s. 29, miten kuningas
representoi lain “omassa persoonassaan”). Oma kysymyksensä on sekin, onko ylipäätään mitään lain
”systeemikokonaisuutta” (law as a whole), mitä tavoitella, sillä tämän mahdollisuutta on epäilty jo valtiollisen
oikeuden suhteen (ks. de Sousa Santos State, Law and Community s. 135, ks. myös sama s. 139, miten kirjoittajan
mukaan ei-valtiollinen oikeus suhteellistaa demokraattisia sisältöjä ”within a broader legal konfiguration”).
Dworkinin näkymä, josta käsin väitetään oikeudellisten ratkaisujen sisältöjä, on holistisilta osin mystinen asia (ks.
kritiikkiä, Hunt The Critique of Law s. 11) ja perimmäisiltä toimintaperiaatteiltaan tieteilijöiden noudattamaan
”uskomusten mytologiaan” (ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1842) palautuva käsitys.
Tieteellisessä mielessä hyvin kunnianhimoinen objektivismi vaikuttaa perustavan semantiikasta irrallisen
saarekkeen ilman sillanrakentamisen mahdollisuuutta, sillä todisteet viimeksi mainitun rakennusurakan
mahdollisuudelle uupuvat. Kenties mitään sillan mahdollisuutta ei ole tarkoitettukaan, sillä mahdollisuuden
poissaolo symboloi ontologian (Dworkinin itsereferenssi) ja semantiikan välistä eronpitoa (ks. yleisesti esim.
Armstrong A Theory of Universals s. 12, 65). Kielipelien kehittelyyn nojaava pragmatismi on jossakin määrin
vastakohtaista dworkinlaisella kokonaisvaltaiselle teoreettisen järjestelmän hahmotukselle. Ensin mainitussa
tavoitteet ovat huomattavasti vaatimattomammat; voisimme sanoa, että tehtävänä on liikkua eräänlaisella
polunpätkällä (välillä aikaansaannoksiin palaten):

1) Anna esimerkki oikeusperiaatteesta kielensovelluksena eli kielipelinä;

2) Mikä on kriittisesti arvioiden seuraava askel eli seuraava kielellinen jatkamistapa kohdassa 1
julkituotuun kehitelmään?

Käsittely tähtää konkreettisuuteen, eksplisiittisyyteen, strategisuuteen ja narratiivisesti ymmärrettyyn kohteeseen
kielessä ilman, että kokonaisjärjestelmän oletus esiintyisi kehittelyn välttämättömänä edellytyksenä. Law as
integrity -idea tavoittelee myyttien pragmatisoimista – voisi sanoa – ilman raskasta teknistä terminologiaa (ks.
Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 173–174, 181–182).

2 Ideaa voidaan luonnehtia “super analogia iuris” (ks. Maris Milking the Meter s. 81–84), ”totaalianalogian” (ks.
Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 861) tai “superjuridiikan” (ks. Kemppinen Oikeus kulttuuri-
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ratkaisuehdotuksen kohdalla). Miten tällaista käsitystä tulisi arvioida epäilyn tuottajana

järjestelmään? Otan nyt esille vain kaksi asiaa; Dworkinin ajattelun kokonaisproblematiikka on

tietenkin paljon tätä laajempi asia.

Ensinnä Dworkinin ajattelua kohtaan saatetaan pohtia huomautusta, jonka mukaan hän pyrkii

konstruoimaan tulkitsijalle istuimen tunnettujen istuinten väliin. Tuolille varattuun tilaan ei

ehkä sittenkään synny kaivattua jalkojen lepuutuspaikkaa. Ongelma nousee pintaan, jos

tarkastelemme Dworkinin ajattelua sekä kielenkäytöllisenä orientaationa että abstraktia

kokonaisuutta hahmottavana asiana. Dworkin yhtäältä käyttää kieltä siten, että lain kokonaisuus

voi olla inhimillisesti tavoitettava kokonaisuus, missä erotamme tämän asian herculesmaisena

utopiana ja inhimillisesti vajavaisena kehitelmänä. Lain objektiivisen kokonaisuuden (holismin)

hahmottamiseksi tarvitsisimme Dotyn tarkoittamia emergenttejä ominaisuuksia.1 Tämä kanta ei

kuitenkaan voi olla Dworkinin ajattelua kuvattaessa oikea,2 sillä hän ei nojaa lainkaan

predikaation periaatteeseen kielenkäytöllisen orientaation tasolla. Toisaalta voisimme tulkita

Dworkinia niin, että hänen on oltava viimeksi mainitulla tasolla eli kielenkäyttäjänä

konstruktivisti oikeusperiaatteiden käyttöä koskevan puheen myötä. Tälle ajatukselle taas ei ole

mitään vastinetta abstraktin järjestelmän tasolla, sillä Dworkin ei ole teoreetikko, joka pyrkisi

malliteoreettisin toimin täsmällisiin esityksiin siitä, mitä oikeusperiaatteisiin tukeutuminen

kielentoiminnassa merkitsee.3 Oikeusperiaatteen käsitteen intersubjektiviteetti on riippuvainen

viimeksi mainitun työn saralla saavutetuista tuloksista. Dworkinin kokonaisteoreettista ajattelua

näyttää haittaavan kietoutuneisuus käsittelemättömien asioiden kaapuun. Saattaa olla, että tämä

on seurausta objektiivisten käsitysten analogisesta käytöstä, mutta tavalla, missä analogiassa

siirtymättömien piirteiden paikalle ei ole osoitettu tulkintatieteen kielelle hyödyllistä vastinetta.

ilmiönä s. 15) termein. Onko Dworkinin käsitys afoundationalistinen? Näin voitaisiin ehkä sanoa siksi, että
Herculeen “integrity” ei ole käsitys, jota voisimme tulkita; se ei myöskään ole käsitys, josta voisimme saavuttaa
metodologian, mikä meillä olisi oltava, jotta voisimme luonnehtia ideaa (epistemologisessa mielessä)
”foundationalistiseksi”.

1 Ks. Doty Complementarity and Its Analogies s. 1097. Dworkinin “kolmas myytti” – olettama lain implisiittisestä
olemassaolosta faktoista eroavana ”the full law” realiteettina (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 173–
174, 181–182) – on nähdäkseni analogia positiivisten tieteiden tieteenfilosofiasta. Tulimme käsitteellisesti
tietoiseksi asiasta, joka oli koko ajan kolmannen myytin mielessä olemassa.

2 Ks. Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 865.

3 Ks. esim. Christie The Model of Principles s. 656, joka pitää oikeusperiaatteen ongelmana juuri painon antamisen
(eli punninnan) demonstrointia.
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Dworkinin käsitys normatiivisen kysymyksen vastauksesta on idealistisessa eli Hercules-

tuomarin mielessä ratkaisun antava käsitys (ratkaisu ”löydetään”), mikä vastaa ilmaisuna

objektivismia,1 mutta ei enää ratkaisun menetelmää koskevin osin. Dworkin ei kannata logiikan

utopiaa ratkaisun oikeellisuuden takeena, mutta ei toisaalta pragmatismiakaan: Hercules on

Kammin mukaan asemassa, missä hänen mm. ”ei tarvitse” käydä läpi irrelevantteja ratkaisuun

vaikuttavia tekijöitä.2 Olisi mieletöntä olla luottamatta Herculeen antamaan ratkaisuun, koska

se on aina ”oikea”. Pragmatiikan näkökulmasta asia näyttää tältä: emme ole vielä vastaamisessa

saakka. Vastaamisen käsite on oleellisesti argumentaatiota, missä epäilyn aiheet konstruoidaan

esiin, jotta voimme ryhtyä toimeen niiden poistamiseksi. Dworkin ei esitä (eikä ole

tarkoittanutkaan esittää) dialektiikan ideaalia teoriassaan. Hercules vaikuttaa putoavan loogis-

realistis-analogisesti utooppisen järjestelmän ja oraakkelimaisen jumalolentokuvitelman väliin.

Ensin mainittu on utopiana väärää lajityyppiä voidakseen olla oikea; jälkimmäisellä taas emme

tee mitään, sillä inhimillisen itsereferenssiin tukeutujan kielentehtävä – hänen hakiessaan

normatiivisen kysymyksen vastausta – on oleellisesti epäilyn aiheisiin kietoutunut.

Väliolentona Hercules häiritsee meitä, sillä kielellä ”otteen saaminen” asiasta vaikuttaa

ristiriitaiselta tavoitteelta. Tämä ei silti poista häiritsevyyden tunnetta, koska olento on

antirealistinen ja näin jatkuvasti yhteydessä pragmatiikan tuottamiin kielellisiin

mahdollisuuksiin.3

Toiseksi voisimme pohtia huomautusta, joka lähtee liikkeelle siitä, että Dworkinin ajattelun

kritiikki ei ole lähimainkaan niin helppoa kuin mitä yllä on esitetty. Dworkin on tarkoittanut

ideaalitulkitsijalla oikeusperiaatteita ja oikeusperiaatteiden kokonaisuutta parhaalla

mahdollisella tavalla tulkitsevaa henkilöä.4 Tämä on asia, joka esitetään tutkimusohjelmallisena

1 Tarkoitan sitä, että vastaukset ilmaistaisiin propositioina, joilla on totuusarvo (ks. esim. Niiniluoto Mitä vikaa on
relativismissa? s. 257).

2 Ks. Kamm Theory and Analogy in Law s. 419.

3 Ks. siitä, miten idealismikin voi olla tieteessä aseteltu väärin/pragmaattisten hyötyjen kannalta kyseenalaisella
tavalla, Jackson Analogy in Legal Science s. 154 (ks. ideoiden käytön tason korostamisesta, Lenoble The Function
of Analogy in Law s. 125).

4 Hercules oleellisesti löytää ratkaisun, ei konstruoi sitä; ideaaliolennon ratkaisutoiminta on ei-relatiivista ja ei-
koherentiaalista eli se ei perustu argumentoivaan komparatiivisuuteen ja edellyttänee fundamentaalin objektiivisen
todellisuuden, josta ratkaisut ”löytyvät” (ks. Kamm Theory and Analogy in Law s. 405, 407–408; ks. lausumaa,
Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 191, miten “löytymisessä” – Nerhot ei erityisesti tulkitse Dworkinin
teoriaa – on kyse vain immanentin rationaalisuuden tekemisestä (kielen avulla) näkyväksi eli aktuaaliseksi; ks.
Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 841–842, 861, joka yhtäläistää löytämisen ja justifikaation,
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ongelmana inhimillisen kielensoveltajan kohdalla. Dworkinin ”integrity” (”eheys”)

järjestelmään syntyy tätä tietä. Periaatteet, politiikat, oikeudet sekä abstraktit ja fundamentaalit

intressit ovat argumentteja Dworkinin ajattelussa.1 Myös ”kontrollin” mieli on erilainen,

yleensä heikkoa intersubjektiviteettia edustava.2 Käsitys muun muassa väistää kritiikin liiallisen

painon antamisesta samankaltaistamiselle, missä pätevät säännöt muokataan aina

”kokonaiskoherenssin mukaisiksi” säännöiksi, sillä analogia ei ole ainoa periaate,3 jota

Dworkinin järjestelmä soveltaa.4 Kriittisessä mielessä voisimme nyt erottaa esille kaksi asiaa:

1) Onko kokonaisjärjestelmän käsite muotoiltu periaatteellisesti oikein?

2) Onko kokonaisjärjestelmän käsite muotoiltu siten, että sen varaan rakentuva

tulkintatoiminta eli tulkinnallinen aktiviteetti on mahdollista?

Nyt näyttää siltä, että Dworkinilla on holistinen vasta-asento siihen, mitä on tulkintatieteen

puheen käsittely logiikan keinoin. Viimeksi mainitussa ”käsittely” oletetaan mahdolliseksi,

mutta järjestelmää ei ole esitetty periaatteellisesti oikein; Dworkinin tarkoittama paras

kun puhutaan Herculeesta). Herculeen toimenkuvaan ei kuulu konstruktiivisia vaiheita inhimillisen ”bottom-up” -
konstruoinnin mielessä. Hercules ei myöskään kuvaa miten-kielistä prosessia, mistä syystä Shiner on arvioinut
asiaa mm. siten, että kyseessä voi olla moraalitoimija, mutta ei tuomari (ks. Shiner Adjudication, Coherence and
Moral Value s. 97–101, 105).

1 Ks. Dworkin Hard Cases s. 1058–1059, 1066 (ks. esim. Fletcher Two Modes of Legal Thought s. 984, jonka
mukaan Dworkinille on tyypillistä kiinnittää huomiota argumentatiiviseen tyyliin lain käsitteen tulkinnassa). – On
mahdollista huomauttaa siitä, että periaatteet, politiikat (jne.) ainoastaan puitteistavat järkeilyä eli argumentaatiota
varsinaisessa mielessä, mutta eivät itsessään kuulu siihen. Järkeily koskee periaatteen tulkittua konkretisaatiota
praktis-rationaalisena tavoitteena, milloin olemme jo sivuuttaneet ”tulkinnan”. Dworkin on asiasta varmasti
tietoinen, sillä konkretisaation tasoinen sääntö voitaisiin ilmaista sosiaalisena sääntönä: tämä taas on juuri hänen
ajattelussaan asia, jonka pätevyys heikkenee erimielisyyden sattuessa (ks. Dworkin Social Rules and Legal Theory
s. 864). Yhteensopimattomuutta arvosidonnaisten periaatteiden/politiikkojen sekä rationaliteetin välillä ei voida
täysin poistaa (ks. esim. Taylor Four Types of Ethical Relativism s. 504).

2 Ks. Koskenniemi From Apology to Utopia s. 24–25, miten vaikeiksi tapauksiksi määräytyvät ”…those [cases] in
which reasonable lawyers are left to disagree. …[I]t is assumed that the law does determine the broad outlines of
the set of alternative solutions.”, ja sama s. 27.

3 Ks. kriittisesti analogiasta, Dworkin In Praise of Theory s. 359, 371.

4 Ks. ex analogia, Jackson Analogy in Legal Science s. 147–155, joka huomauttaa vertailun periaatteen ja
”differenssin” keskeisyydestä normatiivisessa ajattelussa. Huomautusta on pidetty periaatteellisesti tärkeänä (ks.
Nerhot Introduction s. 7). Olettamana voi olla se, että käsillä olevat asiat ovat jo analogisia meille (analogia
ontologiana) ja tehtävänä on tarkastella, mitä mahdollisia ja relevantteja eroavuuksia ja ympäröivien näkökohtien
vaihdoksia niiden välillä ilmenee.
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mahdollinen periaatteiden kokonaisuus olisi tautologianomaisessa asemassa yllä tarkoitetun

arvostelman (”periaatteellisesti oikein”) kanssa, mutta ei siten asemoituneena, että käsittely olisi

kielentoiminnollisesti mahdollista. Nämäkin kannat kuitenkin väistynevät. Voimme nimittäin

sanoa, että loogiseen käsittelyyn sisältyy tunnetulla tavalla subjektiivisten lähtökohtien

laiminlyönti, mikä horjuttaa käsitystä, jonka mukaan olisi luvallista luonnehtia käsittelyä

(loogista operointia) ”mahdolliseksi”.1 Toisaalta Dworkinin käsittelytapaa kohtaan voidaan

huomauttaa, että ”käsittelykelpoisuus” on osa idealismia, nyt vain laadultaan metodologista.2

Mahdollisen tulkinta-aktiviteetin esitys ei ole tulkintateorian sivuasia. Jos Dworkinin

hermeneutiikassa on tulkintateoreettista vajavaisuutta,3 kyseiset puutteet ovat samalla

normatiivisia puutteita, sillä hermeneutiikka itsessään ei tavoittele sääntöjen julkituontia tai

asemaa tulkintateoriana.4 Herculeen metodologian tulisi olla meille tavoitettavissa

jonkinlaisena ”metodien analogiana”, sillä jos näin ei ole, emme osaa sanoa, mistä Herculeen

metodissa puhutaan.5 Eroa logiikkaan heikentää myös se, että Dworkin pitää viimeksi

mainitussa ratkaisujen löytämistä ”deduktiivisena” operaationa.6 Tämän kannan kanssa

1 Ks. esim. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 184.

2 ”It is a tautology to say that there is a method in his cleverness” (ks. Ryle Knowing How and Knowing That s.
218). Voidaan myös väittää, että idealismin pitäisi olla juuri metodologista (miten-kielistä), jos haluamme astua
edistysaskelia tieteessä (emmekä kulttuurillis-materiaalisen koheesion piirissä). Ainakin eräät ajattelijat uskovat
siihen, että metodologia voi olla kritiikin kohteena (ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s.
1844–1845; ks. Raphael Problems of Political Philosophy s. 25) ilman, että ajaudumme tätä tietä kirjoittamaan
sääntöjä sille, mitä on sääntöperustainen ajattelu. Intuitio sen puolesta, että Dworkin olisi esittänyt
kokonaisjärjestelmän periaatteellisesti oikein, on alisteinen kritiikille, joka koskee oikeusperiaatteen käsitteen
vastausteoriakelpoisuutta eli kuuluvuutta sanottuun teoriaan. Jos oikeusperiaatteen käsite on idiomi tai tienviitta
ongelmakokonaisuuteen, emme ole siten sijoittuneita, että voisimme käyttää sitä hyväksemme esittäessämme
väitteitä. Kyse voi olla siitä, että oikeusperiaatteista puhuessamme kieli vie meitä ja sanomme mitä haluamme,
kuten Wittgenstein kenties asian ilmaisisi (ks. Wittgenstein Yleisiä huomautuksia s. 41).

3 Ks. tähän liittyen esim. Kress – Anderson Dworkin in Transition s. 349, miten Dworkin ei sano paljoakaan siitä,
mitä tarkoitetaan “käytännön näkemisellä parhaassa valossaan”, ja sama s. 350 tulkinnan ongelman
samaistumattomuudesta principle/policy erotteluun ja sen käyttötapaan (ks. myös, Soper Dworkin´s Domain s.
1168, 1185, ks. myös sama s. 1166, 1177, miten Dworkin pyrkii teoreettisella käsitteistöllä selittämään ilmiön
ennen saman käsitteistön normatiivisen käytön puolustusta: nähdäkseni ensin mainittu vaihe on altis
”ekspressiiviselle” virhepäätelmälle, missä annamme merkitystä välittäville käsitteille selittäviä tehtäviä).

4 Ks. esim. Leyh Dworkin´s Hermeneutics s. 854 av 12, 857, 866.

5 Ajatuksesta ex analogia, Hampshire The Analogy of Feeling s. 6.

6 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 358–359.
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vaikuttaa ristiriitaiselta torjua predikaation periaatetta seuraava objektiivinen tulkintateoria.1

Dworkinin ajattelussa myös yksimielisyyden puuttuminen elämänarvoista2 on

yhteensopimattomassa suhteessa logiikan soveltamisen välttämättä edellyttämän

taustaharmoniaolettaman kanssa.

Kenties ”itsereferentiaalisen” käsittelyn ongelma on pohjimmiltaan referenssin käsitteessä, joka

vaikuttaa heikosti tulkintatieteeseen sopivalta.3 Tieteenalan referenssikehitelmät tukeutuvat –

lähemmin eri polkuja kulkien – rakennelmissaan paradigmaattisen tapauksen käsitteeseen

välttääkseen etiikan lauseisiin soveltumattoman elementaarikäsittelyn,4 mutta päätynevät tästä

väistöliikkeestä huolimatta ongelmiin: tapaukset/esimerkit eivät ole teoriakehitelmän

käsityksinä ”induktiivisia” (tieteellisiä), vaan retorisia käsityksiä.5 Niiden lähempi

vertailukohta on ehkä sittenkin kertomuksen valmistamisessa kuin eräänlaisen tulkintatieteen

”syväinformaation” tavoittelussa. Dworkin ei nähdäkseni selvästi valitse puoltaan

aksiomaattista tieteenihannetta toteuttavan loogis-deduktiivisen hienorakenteen ja laajempaa,

mutta operaatioiltaan tuntematonta, konstruktivismia edustavan pragmatismin välillä. Hänen

käyttämänsä terminologia vihjaa toisinaan jälkimmäisen tutkimusohjelmaan, mutta teoreettis-

metodologiset lausumat ensin mainittuun. Saattaa olla, että eräänlainen karkearakenne on

pragmatismin tavoittelemalle laajemmalle konstruktivismille yhtä välttämätön kuin mitä

(looginen) hienorakenne on reduktionismille.6 Jos viimeksi mainittu olisi tulkintatieteessä

1 Ks. Herculeesta erotettavasta ideaalihahmosta Hermes, joka Dworkinin mukaan epäonnistuu autenttisen lain
tarkoituksen löytämisessä, Dworkin Law´s Empire s. 317–337, 348.

2 Ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 187. Inkonsistenteista premisseistä jokin on hylättävä. Dworkinin
kanta voidaan ehkä selittää siten, että elämänarvot eivät kuulu oikeusjärjestelmän sfääriin: ne sijoittuvat
edellytykseksi sille, että viimeksi mainitusta voidaan puhua.

3 Ks. Koskenniemi From Apology to Utopia s. 473, 474. Poikkeuksen saattaa tehdä Kelsenin ”shorthand reference”
(ks. Paulson The Great Puzzle: Kelsen´s Basic Norm s. 60) puhtaana normativiteettina, vaikkakin on
problemaattista, tulisiko kyseistä (transsendentaalia) ideaalia luonnehtia referenssin käsitteellä. Referenssiä ei ole
pidetty tärkeänä analyyttisille väitteille, vaan totuudelle (ks. Furberg Saying and Meaning s. 134, 155); toisaalta
Paulsonin tulkinta vastaa autenttisesti Kelsenin omaa kielenkäyttöä (ks. esim. Kelsen Value Judgments in the
Science of Law s. 210).

4 Ks. Villa Legal Analogy between Interpretive and Productive Arguments s. 168–169, 174–178.

5 Ks. Rossin huomautusta, Murray The Role of Analogy in Legal Reasoning s. 847.

6 Ks. ajatuksellisesti pohdintoja, Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 314, 323. – Saattaa olla, että Dworkin
tarkoittaa juuri sitä, että meidän on jätettävä tämä valinta tekemättä. Jos valitsemme valitsematta jättämisen, asiaa
voidaan perustella ainakin sillä, että metodien ja ennakko-olettamien kritiikki – mikä on asia, joka kuuluu
tieteenalaan – on polyfonista ja sisällyttää väistämättä itseensä sekä loogis-filosofisia että pragmaattis-
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mahdollinen, myös deterministinen järjestelmä tulkintatieteelle olisi tätä ja Lenoblen

tarkoittama paradoksi siinä,1 missä ajaudumme ”etsimään” päättymättömästi oikeaa ratkaisua

(sillä sen vahvistama referenssi on aina poissa), poistuisi. Vaikka oikeusperiaatteiden käytön

yhteydessä voisimmekin puhua Chastainin tarkoittamasta segregoituneesta referenssistä,2

missä Hercules mielikuvittaa parhaiden mahdollisten tyyppien mukaisen järjestelmän (type

reference) soveltaakseen ajattelussaan aina niitä vastaavaa partikulaarista esiintymää (token

reference),3 – ja kaikki tämä tapahtuisi oikeusperiaatteiden soveltamista esittävän skeeman

käytön yhteydessä – emme ehkä sittenkään olisi astuneet edistysaskelta – nyt siis inhimillisen

tulkintatoiminnan puolella kaivaen kuokalla esiin sitä vähää, mitä Herculeen toiminnasta

ymmärsimme4 – normatiivisen järjestelmän kehittämisessä. Kuvasimme nimittäin juuri

konstruktiivisia piirteitä (ks. ajatuksia mm. Raphael Problems of Political Philosophy s. 25; ks. Dworkin In Praise
of Theory s. 362, 374, miten teoreettinen reflektio ja sen yhteydessä käytetyt kielipelit johtavat ei-
samamielisyyteen; ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1837, 1842–1845; ks. Cohen
Qualities, Relations and Things s. 617 yksimielisyyden vallitsemattomuudesta filosofiassa).

1 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 133, 136.

2 Ks. Chastain Reference and Context s. 226, joka suosittelee segregoituneen referenssin tapauksessa ”sisäistä
luentaa” (näkökulmaa) käytettäväksi. Looginen empirismi luonnehti “fabricated tale” ja ”koherenssi” tyyppisiä
käsityksiä käytettävän juuri silloin, kun tapauksen havainnointi ei ole mahdollista (ks. esim. Schlick On the
Foundation of Knowledge s. 184–185) eikä kausaalidisipliini näin sovellu tapaukseen (ks. Hirst Perception,
Science and Common Sense s. 487).

3 Ks. erottelusta esim. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 33 (ks. Katz Semantics and Conceptual Change s.
344).

4 Hercules voidaan ehkä modifioida Rylen termein ”complete saint” kielenkäyttäjäksi, täydellisen taitavaksi
olennoksi – ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 222, ks. sama s. 224 disipliinien kirjosta – kykyjään
koskevassa katsannossa. Emme voi Herculesta tarkoittaen puhua ”kehityksestä” kielentaidoissa. Näin ymmärretyn
”dialektisen” Herculeen vastakohta ei ole ihminen, vaan kenties Nimrod – Danten Jumalaisen näytelmän onneton,
joka ei ymmärrä kenenkään puhetta eikä kukaan hänen (ks. Dante Jumalainen näytelmä I, Helvetti s. 186, ks. myös
s. 143, 159). Nähdäkseni ei ole ongelmaa sanoa, että laki suppeassa mielessä modifioi Herculeen toimenkuvaa,
sillä tällöin vain sanomme, että lakitekstin sanat tekevät niin (ks. keskustelua, Marshall Theorizing About the
Judicial Role s. 85). Herculeen erityisosaaminen on ylivertaisen käsitteellisen kompetenssin tasolla. Hän voi esittää
potentiaalisesti etevimmän mahdollisen vastauksen. Dworkinin teoria nyt tarkastellusta modifikaatiosta käsin
tähtää oikeastaan siihen, että mitään ”argumentaatiotyhjiötä” (ks. Helin Lainoppi ja metafysiikka s. 358) ei ole
laisinkaan: asia ratkaisee Englannin ongelmassa ”painajaisen” alaan ajautumisen (positiivisoikeudellisia sääntöjä
ei ole), mutta ei tietenkään jaloutensa (noble man) osalta saavuta ideaalia. Aktuaaliset justifioivat
kielentoimintomme eroavat ideaalista aina (Dworkinin ajatus siitä, miten integrity-ihanne on idea, missä ”[t]he law
works itself pure”, – ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 173, 175 – vaikuttaa kielentoiminnolliselta eli
miten-kielen keskiöön nostavalta). Dworkin kuitenkin ajattelee niin, että mitä- ja miten-kielillä ei ole ainakaan
vahvassa mielessä eroa: tulkintakohteet (”the institutional materials”) eivät esiinny ennen tulkintaa eikä toisaalta
tulkintaa ole ilman mainittuja ”materiaaleja” (ks. Schlag The Empty Circles of Liberal Justification s. 43).
Argumentin vuoksi konstruoimallamme dialektisella Herculeella esiintyisi ”epäily” ainakin siten, että hän
konstruoisi kaikki mahdolliset epäilynaiheet voidakseen osoittaa etevyytensä niiden poistamisessa. Koska tämä
jäljittelee jo aktuaalisen todellisuuden tasoista kielentoimintoa, on epävarmaa, tavoitammeko kieleen sidotussa
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metafyysisen dogmatismin mukaisen järjestelmän. Kysymykset tyyppisäännöistä eivät nouse

deduktiivisen ajattelun ulkopuolella. Ymmärsimme oikeuden idealisaation oleellisesti ei-

julkituotujen ja spesifien kategorioiden representaationa (syllogismina),1 vaikka emme

tietenkään voi olla hermeneutiikassa täysin varmoja siitä, että kuvasimme oikein Herculeen

ajattelun. Herculeen ja subsumtion ideat ovat eri tasolla kuin niiden aktuaaliset käyttöyhteydet.2

Hieman erikoista on silti tämä: jos kuvasimme asiayhteyden oikein, päädyimme kehässä

takaisin niiden käsitystapojen jalansijoille, mistä tulkintatieteen tarkoittama epäily – ja tätä

myötä kielipeleihin kiinnittyvä normativiteetti – ovat poissa.

4.5 Eräitä näkökohtia alkeiskielen teoriaohjelman perspektiivistä

On aika solmia kenties sotkuiselta lankavyyhdiltä näyttävästä kokonaisuudesta törröttäviä

langanpäitä yhteen. Edellä helpon tapauksen kriteeri esitettiin koeluontoisesti kuuden tekijän

avulla (1–6); toisaalta esitettiin tämän lisäksi kahdeksan tapaa tuottaa epäilyä (normativiteettia)

helpon tapauksen ratkaisemisen yhteyteen (1–8). Pyrin yhdistämään nämä ajatukset tutkielman

taustalla vaikuttavaan sisäisen kielen ohjelmaan.

Lähtökohtaisesti ”kriteerin” käsitettä kohtaan osoitettu epäily ilmentää tulkintatieteessä

syllogismi-kriittistä asennoitumista. Helpon tapauksen ”kriteeri” on vain eriasteisella

heikkoudella vaikuttava kielentekijä normatiiviselta funktioltaan, koska tapauksen

identifioimiseen luottamuksensa perustava tulkinta-aktiviteetti on – pohjimmiltaan –

arvodualismissa kontradiktorinen ajatus. Identifikaatio ei voi toimia kielessä arvon

”luvallistajana”. Kenties voimme Lycanin antaman vihjeen turvin ajatella tässä niin, että

kriteerin yhteydessä esiintyvät ”tunnistesanat” eli konventionaaliset signaalit3 vaikuttavat

ajattelussamme ”ideaalia” laisinkaan. Ymmärrämme asiasta vain eräänlaisen ”inhimillistetyn” version.
Pragmatismin ja idealismin allianssi on silti epäpyhä ja johtaa väistämättä eräänlaisen amalgaamin
(sekakäsityksen) äärelle. Pragmatismi esimerkiksi kieltää Dworkinin rights-teesin tarkoittamat deontologiset
oikeudet (ks. Soper Dworkin´s Domain s. 1180). Nyt “dialektinen Hercules” joutuisi myöntämään ainakin ne
oikeudet, joiden asiasisältönä on osapuolen intressi saada parhaan mahdollisen kielipeleittäin eritellyn kielentaidon
tuottama argumentoitu vastaus asiassa. Kyseessä ei ole vain osapuolen intressi. On yhteisöllisesti vähintään yhtä
ei-debatinalaista, että kyseinen oikeus toteutuu.

1 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 358–359, 370.

2 Ks. esim. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 46–47.

3 Ks. Lycan Judgement and Justifikation s. 86.
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nimenomaan mainitun kontradiktorisuuden havaitsemisessa, mutta eivät siinä, että voisimme

kuvitella luvan vahventuvan yksittäisiin sanoihin tukeutumisen avulla. Sanat viittaavat

kokonaisiin ajattelutapoihin ja niiden esittämistehtävään; juuri ”ajattelu” (mitä se on) on

differentioituneen semantiikan ”ought-puolen” pääongelma. Kriteeri ei toimi tulkintatieteessä

siten, että kyse olisi ”rituaalinomaisesta” apukeinosta, jonka läpikäyminen tai johon vetoaminen

voisi sivuuttaa viimeksi mainitun ongelman piirissä nähtävän vaivan. Kriteeristä lähinnä kohdat

1 ja 5 muistuttivat normatiivista arviota, mutta tällöinkin edellyttivät arvioinnin tekemisen

tavan. Muut kohdat voivat vaikuttaa kielellisessä identiteetissämme sangen suorasukaisesti,

milloin ”helpon tapauksen” ymmärretään olevan käsillä, kunhan vain on käsillä semanttinen

intuitio, joka vastaa kriteerikohtaa. Voisimme siis sanoa:

1) Kriteeri ei perusta lupaa ratkaisuun,

2) ja näin on sitä suuremmalla syyllä, mitä lähempänä kriteerin soveltamistoiminta

on identifioivaa kielentoimintaa

Kriteerillä on yllä astevahvuus, jolle on – ainakin periaatteellisesti – mahdollista määrittää

painoarvoja yhtäältä naturalistisen, toisaalta nonkognitiivisen subjektivismin piirissä.

Identifikaatio nojaa kielentoimintana ensin mainittuun kielenidentiteettiin, tulkintatieteen

tarkoittama arvioiva kielenaktiviteetti jälkimmäiseen. Kriteerin käsittäminen näin

tulkintatieteessä saattaa vaikuttaa epätyydyttävältä, mutta ei erityisen yllättävältä. Käsite

”kriteeri” saa alkuvoimansa positivisen tieteen tieteenfilosofiasta,1 ei normatiivisen. On myös

muistettava, että analyyttisessä ajattelussa, kuten esimerkiksi Nerhotilla, harkintaa kuvaaville

tulkinnan yleispiirteille ollaan valmiita antamaan vain heuristista merkitystä.2 Analyyttis-

loogisessa suuntauksessa muuta merkitystä ei voida antaa,3 koska tällöin ei tunnusteta

mahdollisuutta kielenkehykselle, jonka tehtävä voisi olla nonkognitiivisen identiteettimme

edistämisessä. Näin myöskään kriteeri ei oikeastaan voi saada ”astevahvuutta”, vaan se aina

esittää tapauksen identifikaation joko oikein tai väärin. Vastaavasti esimerkiksi Rigaux´n

1 Ks. Toulmin Reason in Ethics s. 11, 19.

2 Ks. Nerhot Interpretation in Legal Science s. 196.

3 Ks. esim. Nerhot Legal Knowledge and Meaning s. 187, 191, joka käsittää analogian laista löytyvänä
”immanenttina rationaalisuutena” eli puhtaan tiedollisesti. Jos analogian ongelma esimuotoillaan näin, se lienee
käsitettävä joko empiirisen demonstraation asiaksi (ja vain täksi) ja/tai loogiseksi ongelmaksi, joka kirkastaa ensin
mainitun semanttista kontrolloitavuutta.
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ajattelussa se, mitä merkitsee ”relevanttien faktojen” määrittäminen, nousee ongelmaksi.1

Tulkintatieteelle ei riitä se, että hänen tapaansa torjumme yksinkertaiset faktat (tai lauseet)

tulkintatieteen tavoittelemana käsityksenä tai se, että torjumme mahdollisuuden vahvistaa

juridinen arvostelma korrespondenssisuhteessa maailmassa esiintyviin tosiasioihin. Ongelma

on tätä syvempi ja mitä luultavimmin myös kielifilosofisesti hankalammin ratkaistava. Kun

Rigaux´n esittämin tavoin kysymme, mitkä faktat ovat relevantteja, meillä ei ole (ilman

vaivannäköä) käytössä naturalistisesta kielenidentiteetistä eroavaa kehystä, koska se, mitä faktat

ylipäätään ovat, määrittyy pääasiallisesti kognitivismin lävitse.2 Faktojen relevanttiutta

koskeva tiedustelu ei riitä tulkintatieteelle, sillä tämän avulla voimme (korkeintaan) raakakarsia

maallikon antamasta kuvauksesta eräitä tosiseikkoja pois. Tämä on luonnollisesti hyödyllistä,

mutta ei tulkintatieteessä ratkaisuun johtavaa. Jo faktoista puhuminen on

huomionsuuntauksellisesti perseptuaalisen ontologian, ei normatiivisuuden, mukainen siirto.3

Toisaalta emme voi täysin tukeutua Rigaux´n esittämässä siihenkään, että maallikon antamat

faktat tulevat välttämättä esimääritetyiksi juridisin käsittein, jos juridisella asiantuntijalla on

mahdollisuus lausua tapauksesta, sillä tämä edellytys on jo sivuuttanut harkinnan ja koskee

suoraan normatiivisen käsitteen ja seurausadekvaattisen säännön soveltamista (käsillä on

1 Ks. Rigaux The Concept of Fact in Legal Science s. 46–48.

2 Väite koskee luonnollisesti vain empiirisiä tosiasioita. Esimerkiksi ekstra-konkreettiset entiteetit voivat olla
luokkia, lakeja, ideaaleja tai skemaattisia suunnitelmia yllä sanotun estämättä. Tällöin on kuitenkin esitettävä
esitiedustelu, miten olemme varmistuneet siitä, että olemme kohdentaneet mielenkiintomme laadun (ontologia
epistemologia, semantiikka) oikein sen asian kohdalla, josta puhumme (ks. ajatuksia, Stallknecht In Defence of
Ontology s. 43–44; ks. Grice The Conception of Value s. 36–37). Yllä kognitivismin roolia korostava väite
faktoista puhumiselle voidaan myös kiistää. Ainakin kaksi perustelua voidaan tuoda esiin. Ensinnä vastaamme
implisiittisesti normatiiviseen kysymykseen, kun vastaamme kysymykseen ”Mitä on olemassa?”. Vastataksemme
tähän ongelmaan meidän on käsitettävä, että tosiasiat ovat ”olemassa olevia” asioita; lisäksi meidän on kyettävä
vastaamaan siihen, ”Mitä pidämme asioina, jotka ovat tosiasioita eli olemassa olevia asioita?” (ks. ex analogia,
Moore Some Main Problems of Philosophy s. 206). Emme voi vastata implisiittiseen normatiiviseen kysymykseen
ilman tulkinnallisen kielenidentiteetin olettamista. Toinen perustelu koskee “merkityksen” roolia asiassa. Merkitys
edeltää totuutta, joka taas on ”kognitivismista” puhumisen määritelmällinen edellytys. Ennen totuudesta
puhumista meidän on mm. tiedettävä jotakin sen asian historiasta, joka väitetään. Merkityksellinen kielenkäyttö
saattaa sekin voida olla olemassa ilman apparaattia ”totuus” (ks. ajatuksia, Wittgenstein Tractatus Logico-
Philosophicus 4.064; ks. Austin Truth s. 96–97; ks. historiallisen tiedon tulkinnanvaraisuudesta, Russell History as
an Art s. 177–179, 181). Merkityksen ongelma saattaa olla hankala meille juuri siksi, että sen ratkaiseminen
edellyttäisi tulkinnallisen ja aistillis-auktoritatiivisen identiteettimme yhteispelin käsittämistä. Kielemme ei
välttämättä sovellu käsittelemään tätä suhdetta, koska meillä ei voi olla ongelman konstituenteista riippumatonta
paikkaa, jonne voisimme jalkojemme painon asettaa.

3 Ks. tulkintatieteelle adekvaatista mitä-kielestä johdantojakso.
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varkaus, mistä tuomitaan sakkoihin tai vankeuteen).1 Tavanomainen juridinen kieli on osa

ongelmaa, ei itsessään ratkaisu (dogmaatikon kielenelämä tietenkin pois lukien). Tarvitsemme

sääntöihin tukeutumiseen nähden sensitiivisemmän miten-kielen, jonka tehtävä kielessä on

harkinnassa.2

Arvelen, että tiedustelemme nyt asiaa, joka esiintyy myös oleellisesti edellä esitettyjen (1–8)

epäilyn eli normativiteetin tuottamisen tapojen yhteydessä. On nimittäin erityisen aiheellista

herättää kysymys: eikö meidän pitäisi epäillä myös kyseisten tapojen kykyä tehdä se, mitä

väitimme niiden tekevän? Mitä syitä meillä on luottaa siihen, että esitys asiasta on oikeaan

osunut? Ovatko oikeustieteilijät erehtymättömiä tässä kohtaa? Eräät ajattelijat pitävät ”tapaa”

itsessään normatiivisena käsitteenä,3 mutta Kelsenin perusnormi-ideaan kohdistetusta runsaasta

kritiikistä, etenkin kansainvälisen oikeuden perusnormin kohdalla, 4 voidaan oppia, että tämä

käsitys on yksi rikkaimmista virhelähteistä tulkintatieteessä. Jos tapa olisi (itsessään)

normatiivinen käsitys, tulkintatiede voitaisiin redusoida sosiologiaan tai muuhun

behavioristiseen tieteenalaan. Edellä tarkoitetut tavat tuottaa epäilyä eivät ole nekään vielä

helpon tapauksen tulkintafilosofian levähdyspisteessä, vaikka useimmat meistä myöntänevät,

että voimme niihin tukeutumalla saavuttaa pragmaattisia hyötyjä ratkaisun käsittelemisessä.

Tarvitsemme ”tavoista” puhuessamme, kuten myös Rigaux´n ”relevantiksi faktaksi” asettuvan

kandidaatin tapauksessa, harkintakielenkuvan,  jonka  oma  semanttinen  rakenne  on

nonkognitiivisen kielenidentiteetin puolella. Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että paras

positiomme sanoa kielenidentiteettimme olevan ”harkitsemassa jotakin” on käsillä silloin,5 kun

1 Ks. yleisesti, Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 216.

2 Ks. miten-kielestä johdantojakso sekä pääjaksossa ”Lopuksi” esiintyvä sokean bussimatkustajan esimerkki (tässä
päästään miten-kielen problematiikassa hädin tuskin alkuun).

3 Ks. esim. Lycan Judgement and Justification s. 77 av 4, missä mainitun mukaan Sellars pitää lingvistisiä rooleja
normatiivisina, ei kausaalisina.

4 Ks. esim. Jones The ´Pure´ Theory of International Law s. 10–16 (ks. Stone Mystery and Mystique in the Basic
Norm s. 34, 47; ks. Clark Hans Kelsen´s Pure Theory of Law s. 186). Kelsen on varmasti ollut kyseisen kritiikin
esittämismahdollisuudesta tietoinen: naturalistinen yhteys perusnormiin on ilmeinen, jos valtio on (normatiivisena)
elementtinä ”immanentisti” faktoissa, joiden manifestaatio merkitsee valtion perustamista. Naturalismin
välttäminen on Kelsenin oikeusteorialle ratkaisevan tärkeää (ks. esim. Paulson Hans Kelsen s. 1; ks. Clark mts. s.
183; ks. esim. kirjoitusta, Kelsen The Natural-Law Doctrine before the Tribunal of Science s. 137–173; ks. Kelsen
On the Pure Theory of Law s. 1).

5 Tarkoitan tällä normatiivista väitettä, so. sitä, että myös kanssakeskustelijalla on perusteltu aihe myöntää, että
tietyt kielentilat kuuluvat nonkognitivismiin ja näin etiikan ydinmaaperään. Sitä, mitä harkinta on heuristisessa
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muunnamme edellä tarkoitettuja synteettisen kielenidentiteettimme tuottamia ideoita

harkintakielenkuvaan.1 Kyseisen kielenvälineen tehtävänä ei ole purkaa ”sisäänsyötettyä” kieltä

pragmaattisiksi elementeiksi, jotka sopivat (soveltamisyhteydessään) faktoihin semanttisesti.

Tämä on naturalistisen identiteettimme tehtäväkuva. Harkintakielenkuvan funktio kielessä, –

jos tätä termiä voidaan käyttää tulkintatieteessä kausaliteetista eroavassa mielessä – on siinä,

että

1) jalansijamme ovat kielenkehyksessä, joka tuottaa (output) justifikaation piirin

kielenasioita puheeseen ja kirjoitukseen: mm. valintoja, arvostelmia,

argumentteja ja sääntöjä ja

2) tuotamme eristetyn ja skematisoidun näkymän siihen, mihin alkeiskielellisiin

(input) kielenelementteihin etiikka oli jo sitoutuneena ennen ilmaisua

(puhuminen, kirjoittaminen) tai mihin se voi sitoutua, kun vastaanotamme

(lukeminen, kuunteleminen) jonkun toisen henkilön tuottamaa kieltä

Justifikaatio on yllä ymmärrettävä semioottisen olemassaolon rakenteeltaan monimuotoiseksi

kielenilmiöksi, sillä oikeuttavalla kielenaktiviteetilla ei tarkoiteta (esimerkiksi) ainoastaan

avoimia termejä luonnollisessa kielessä tai oikeuttavaa lausetta. Oikeuttavan kielentoiminnan

monimuotoisuuteen kuuluu oleellisesti myös sisäisen kielen käyttöä.2 Tarkoitan

harkintakielenkuvalla sisäisen kielen teoriaa ja sen nonkognitiivista tulkintaa. Kyseisen teorian

mielessä, – naturalistisena ilmiönä – tulkintatieteilijä ei voi väittää vakavasti käsittelevänsä. Tulkintatieteellinen
kirjallisuus ei riitä asian hahmottamiseen. Sivuan tätä asiaa hieman tutkielman viimeisessä pääluvussa (”Lopuksi”)
Lycanin kognitiivisen teorian selostuksen yhteydessä.

1 Yritän perustella nonkognitivismin periaatteellista keskeisyyttä seikkaperäisemmin tutkielman viimeisessä
pääluvussa (”Lopuksi”).

2 Monimuotoisuuden determinointia voidaan pitää metodologiaa edeltävänä ongelmana: ennen tätä emme voi
vastata miten-kielisiin kysymyksiin. Toisaalta miten-kieltä voidaan pitää loogisesti ensisijaisena mitä-kieleen
nähden (ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 77, 93, 125; ks. Ryle Knowing How and Knowing That s.
215; ks. myös, Hart Definition and Theory in Jurisprudence s. 37; ks. Doty Complementarity and Its Analogies s.
1097, 1103). Nonkognitiivisen kielenkehyksen “puolella” tätä ensisijaisuuskysymystä ei nähdäkseni voida
ratkaista: molemmat on oletettava samanaikaisesti ja molemmat ovat myös modifikaation kohteena. Yhtäältä sana-
asia-kieli ei sovellu erityisen hyvin kieleen itseensä; toisaalta ”löytämistä” ja loogista ensisijaisuutta merkitsevät
lausumat eivät sovellu suoraan nonkognitivismiin. Sivuan asiaa tutkielman viimeisessä pääluvussa (ks. myös
Johdanto-jaksoa).
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tehtävä ei ole antaa valmiita vastauksia,1 vaan tehdä normatiivisiin kysymyksiin vastaaminen

mahdolliseksi – ja myös synnyttää kielentoiminnan tasolla luottamusta siihen, että käsittely ei

ole heuristiikan eli naturalistisen kielenkäsittelyn piirissä. Kyseisen kielenkehyksen tehtävä on

näin myös justifioida (lingvistis-rakenteellisesti) käsityksemme siitä, että olemme epäilyn

piirissä ja (mm.) ratkaisemassa helppoa tapausta normatiivisena ongelmana – ja asia myös pitää

ymmärtää näin.2 Vimeistään epäilyn metafysiikan sisältymisestä ongelmaan voidaan päätellä

alkeiskielellisen tutkimusohjelman utooppisuus. Oletan edelä tarkoitettujen normativiteetin

tuottamisen tapojen (1–8) ja harkintakielenkuvan välille molemminpuolisen vaikutussuhteen.

Tavat edellyttävät harkintakielenkuvan (alkeiskielen teorian), jotta ne voisivat toimia kielessä

siinä roolissa kuin niiden on tarkoitettu toimivan; harkintakielenkuva on konstruktio, jonka

sommittelua sääntelevät metologiset periaatteet hakevat johtoa siitä, mitä epäilyn (väitetysti)

mahdolliseksi tekevät tavat edellyttävät kehitelmältä.

Yllä esitetty on tarkoitettu ainoastaan tutkimusohjelmalliseksi huomioksi. Tekijöiden

kahdensuuntaisuudesta voidaan nostaa vain eräitä näkökohtia nyt esiin (asian käsittely sijoittuu

luonnollisesti alkeiskielen teorian konstruoinnin yhteyteen; sulkeistetut numerot viittaavat

edellä epäilyä avustaviin kohtiin 1–8). Ensinnä alkeiskieli ei rajoittadu vain ”oikeudellisesti”

mielenkiintoisiin kielenasioihin, mikä seuraa jo kytkennästä (2) grammaattiseen sääntöön

(kielen sääntöön). Kyseisessä yhteydessä emme ainoastaan oleta, että epäily kielen sääntönä

toimii myös alkeiskielen kielenkäytössä. Otaksumme myös, että meillä on mahdollisuus

alkeiskielen kehitysversioihin, jotka ovat relevantteja kielen oppimisen ongelman yhteydessä ja

1 Yllä tarkoitettu ongelma ei ole jäännöksettä teorian esittämisen asia; myös myöhäiswittgensteinilainen
filosofoinnin tapa eli esimerkkien esittäminen voi tulla kyseeseen.

2 Viimeisen lisäyksen asianmukaisuus on riippuvainen justifikaation menestymisestä sisäisen kielen teorialle (ja
sen presentoimalle mallille) itselleen. Voisimme paradoksaalisesti sanoa, että saavuttaimme kyseisessä työssä
”täyden varmuuden” vain argumenttien a priori keinoin; tämän hintana on kuitenkin se, että jalkamme kolahtavat
johdantojaksossa tarkoitetun analyysin paradoksin tai sen alaversion loukkuun. Vahvistamme epistemologian
annetuilla tekijöillä sen, mikä on ei-tiedollista eli uskomuksellista (ks. kriittisesti esim. Zaccaria Analogy as Legal
Reasoning s. 69–70; ks. Tuori Käsitelainopin itsepuolustus s. 1309–1312; ks. Gadamer Hermeneutiikka mm. s.
218–219). Jos sisäisen kielen teoria ymmärretään pragmatismin piirin käsitykseksi, kuten itse arvelen, teoria
vahvistuu ja heikkenee saavutettujen ja saavuttamatta jääneiden käyttöhyötyjen myötä. Teorialla ei voi olla
tarkoittamastaan kielentoiminnasta (sisäisestä kielenaktiviteetista) riippumatonta justifikaatiota eikä myöskään
konstruoinnin tavaltaan ”puhdasta” eli aistihavaintoidentiteetistä riippumatonta perustamisen tapaa.
Todistustaakka lienee hänellä, joka väittäisi päinvastaisen mahdolliseksi (ks. Cohen Qualities, Relations and
Things s. 619; ks. ex analogia myös, Lepley Fact, Value and Meaning s. 122–123 esimerkkejä arvostelemisen ja
aistimisen yhteispelistä).
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että alkeiskielellä on yleistä semioottista mielenkiintoa. Toiseksi yhteyskompleksi esittää useita

metodologisia olettamia alkeiskielen valmistamiseksi. Kielialueen oletetaan kykenevän mm.

operoimaan ”muodoilla” (6), rakentamaan yhteyden retoriikkaan (5), ilmentämään

skematiikassaan relativismia (3), käsittelemään temaattisesti oikeusperiaatteita (7) sekä

toimimaan nonkognitiivisena ja kriittisenä tekijänä, joka balansoi muutoin kognitiiviin

kriteereihin ja dogmatismiin taipuvaa identiteettiämme (1). Nostaako toisesta suunnasta katsoen

latentisti jo-oletettu nonkognitiivinen alkeiskieli ja sen käyttö tämänkaltaiset tekijät olettamien

”suosta”? Jos näin on, Hintikan metafysiikkaa kohtaan esittämä münchauselaisen menetelmän

kritiikki1 voidaan ehkä saattaa puremaan kaikenlaisia käsityksiä, – lopulta myös positiivisen

tieteen tieteenfilosofian omia elegentteja periaatteita – kun olemme kiinnostuneita niiden

pätevyysvaikutuksesta.2 Ollessaan omaa statustaan koskevan kysymyksen edessä vyötäröään

myöten suossa elegantit periaatteet kenties saavat nonkognitivismilta sen palveluksen, minkä

vastaavaan takaisinmaksuun positivistit eivät useinkaan ole halukkaita (eivätkä kenties voi

olla).3 Kolmanneksi yhteys moraaliin ja luonnonoikeuteen (4) voidaan ymmärtää sekä ”käytön”

yhteydeksi että kriittiseksi yhteydeksi; viimeksi mainittu estää alkeiskieltä itseään kiteytymästä

instituutioksi tai ainakin vaikuttaa disruptiivisesti tässä suhteessa. Neljänneksi alkeiskielen

teoriaa ”teoreettisena esityksenä” (malli, metodologia) on tautologista luonnehtia

riittämättömäksi. Tämän varmistaa jo se, että oletamme mallille yhteyden dworkinlaiseen koko

oikeudellista järjestelmää koskevaan ajatteluun (8). Tässä yhteydessä voidaan olla miltei

varmoja ainakin yhdestä asiasta. Laaja näkökulma oikeusjärjestelmään valitsee ajattelun

vapauden silloinkin, kun kielellisen järjestelmän kehittäjä on takonut sille häkin kullasta.

1 Ks. Hintikka Spenglerin itsepetos s. 187, jonka tarkoittamasta ”kulttuuriympäristön suosta” nousevat myös
analyyttisen filosofian elegantit periaatteet.

2 Tällaisia ovat ainakin niukkuus, yksinkertaisuus ja symmetrisyys. Elegentteja periaatteita noudatetaan
analyyttisessä ajattelussa, koska voimme muodostaa argumentin, jonka materiaalisena aiheena on periaatteiden
implikoimien vastakohtien hylkääminen. Sillä, minkä hylkäsimme, on oleellinen rooli suohon vajonneen tieteen
pelastamisessa. Jos pragmaattinen implikaatio on se köysi, jonka heitämme pelastettavalle, meidän tulisi lisätä
tähän se, että analogia on sen roolin nimi, joka vetää köyden taakkoineen tukevalle maalle. Tämä vertailukohta
paljastaa myös positiivisen tieteenfilosofian peruskäsitysten metafyysisyyden. Emme tiedä, mitä käsitystä
käytimme hyväksemme eleganttien periaatteiden implikaationa (pluralismi, kompleksisuus, epäsymmetrisyys).
Emme tiedä myöskään sitä, mitä analogia on.

3 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 118, 120, 134–136.
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Joudumme nyt lopettamaan tylysti sisäisen kielen teorian karkeanäkymään. Voisimme sanoa,

että helppo tapaus heuristisena ongelmana on käsillä, kun nonkognitiivinen

kielenidentiteettimme on alikäytössä. Alikäytön riski on asia, jolta emme voi välttyä. Voimme

ainoastaan yrittää hälventää sitä. Sekä ”tapa” että kandidaatti ”relevantiksi faktaksi” ovat

pohjimmiltaan asioita, joista emme voi puhua ilman perseptuaalisen ontologian varaista

identiteettiä. Näin heuristiikan ”sisääntulo” oikeudelliseen ajatteluun on automatisoitua ja

lingvistisesti väistämätöntä. Nonkognitiivisen (tulkinnallisen) kielenidentiteetin lisäksi

tarvitsemme oikeastaan ymmärryksen siitä, miten oletettavasti kaksi erilaista

työskentelyperiaatettamme (aistiminen, tulkitseminen) ovat keskenään yhteispelissä.1 Näin

sama tapaus, joka voi olla meille heuristisesta perspektiivistä katsoen helppo, johdattaa meidät

normatiivisen näkökulman yhteydessä hyvin vaikeiden ongelmien äärelle. Lopulta niin

vaikeiden, että on kyseenalaista, kykeneekö kukaan niihin vastaamaan.2 Jos tulkintatieteellinen

ongelma käsittää sisäänsä myös latentit ongelmat, joita oikeusteoria ja -filosofia käsittelevät,

ongelmiemme vaikeutta voidaan pitää todellisena. Kenties tämän tosiasian tunnustaminen on

se askel, joka otetaan keskustelulle välttämättömällä yhteisellä maaperällä. Sen

tunnustaessamme saatamme havaita, että kyse ei ole ainoastaan tosiasian, vaan myös normin,

tunnustamisesta.3

1 Sivuan kognitiivista mielen teoriaa tutkielman viimeisessä pääluvussa ”Lopuksi”. Nonkognitiivisella mielen
teorialla on tarkoitettava laajempaa identiteettimme kuvaavaa teoriaa kuin on mikään oikeusteoreetikon silmällä
pitämä alkeiskielen teoria; ensin mainitun tehtävänä on tuottaa näkymä kaikkiin kielemme piirteisiin, jotka ovat ei-
assertiivista. Oheisessa kuviossa alkeiskielen teoria voidaan sijoittaa subjektin nonkognitiivisen mielentilan ja
nonkognitiivisen mielen teorian väliin. Alkeiskielen teoria on enemmän kuin ensin mainittu, mutta vähemmän kuin
jälkimmäinen.

2 En tarkoita sitä, että ”identiteetti” olisi jotakin sellaista, mikä olisi ”ymmärryksen ylittyminen” (ks. myös, Kuhn
The Structure of Scientific Revolutions s. 66). Identiteettiämme ilmentävän filosofian on käsiteltävä käsitteellistä
tietoisuutta (ks. esim. Lycan Judgement and Justification s. 67, joka näyttää suosittavan ”hiljaisen tiedon” – tacit
knowledge – hylkäämistä), mutta tämän ongelman sisäpuolella esiintyy myös ongelmia, joihin sisältyvä
käsitteellisyys on myytillistä (eikä näin tavanomaisessa mielessä ”käsitteellistä” ensinkään). Esimerkiksi subjektin
”käsitteellisyyden” ongelma, samankaltaisuusarvostelman käsite ja punninnan käsite edustavat myös myytillisiä
probleemia.

3 Tämä aluksi kenties hieman hankalalta vaikuttava ajatus voidaan johdatella Wittgensteinin varhaisvaiheen ja
hänen ”metodologista” filosofiaansa edustavan vaiheen ajatuksia yhdistämällä (ks. jälkimmäisestä, Kuusela
Wittgensteinin Nachlass ja siitä toimitetut teokset s. 129 siitä, miten ”…[T]ekstin ei siis ehkä pitäisi odottaa
tarjoavan ratkaisuja, vaan opastavan niiden etsimiseen.”). Filosofialla on tässä mielessä normatiivinen ulottuvuus.
Siitä, että faktat kuuluvat osaksi kysymystä (ks. Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus 6.4321), voitaneen
päätellä, että ”kysymyksessä” on aina ripaus faktuaalisuutta. Ongelma ei ole ainoastaan käsitteellinen asia.
Toisaalta hänen metodologisessa ajattelussaan esitetään lausuma, miten myös ”ongelman kokeminen ongelmaksi”
vaikuttaa asiassa (ks. Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 32). Tämä on idea, jonka – havaintoverbin käytöstä
huolimatta – ainakin vakaumuksellisimmat arvodualistit yhdistävät myös nonkognitiiviseen identiteettiimme ja



314

                                                                                               |

                                                                                               |

                                                                                               |

                                                                                               |

                                                                                               |

                                                                                               |

                                                                                               |

                                                                                               |

Yllä sanottua voidaan peilata vaikkapa Shinerin sovelmistoimintaa koskevaan ajatteluun. Siinä

ongelmana on niin liiallisen relativismin mukanaan tuoma ideaalisten ja luotettavien

kiintopisteiden häviäminen kuin myös se, että tulkitsija voi menettää kosketuksen traditioon ei-

kognitiivisesti subjektiivisen kielenaktiviteetin vuoksi.1 Jälkimmäinen ongelma on eräänlaista

jälkivaikutusta siitä, että emme kiinnitä riittävästi huomiota naturalistisen identiteetin

välttämättömään rooliin oikeutta koskevien informaatiolähteiden tarkastelussa. Spesialiteettia

”lakimies” ei ole olemassa ilman traditiota; samassa hengessä Weinberger on huomauttanut

siitä, että instituutiota ei ole olemassa ilman informatiivista elementtiä. 2 Jos menetämme

näköpiiristämme tradition tulkinnassa, tämä lienee silti useimmiten yhteydessä

nonkognitivistisen identiteettimme ”nokosilla oloon”. Torkumme sen hevosen selässä, minkä

eteen Jørgensen osuvasti väitti syllogismin asettaneen kärryt.3 Juuri nonkognitiivisen

identiteetin tehtävänä on tulkita lähdeaineistoa ja tuottaa ajatteluteitse täydentävä ja syvempi

näkymä oikeudellisuuteen, kun suoraan sovellettavaa lakitekstiä ei ole. Ei-radikaali

nonkognitivismi ei kannata välinpitämätöntä tulkinta-asennetta oikeudelliseen lähdeaineistoon;

toisaalta perseptuaalinen ontologia ei ole mikään ehdottomasti kielellistä toimintaamme

näin normatiivisuuteen. Mitä etäämmälle kuljemme Wittgensteinin varhaisfilosofian mukaisesta maailmakuvasta,
sitä paremmat mahdollisuudet meillä on löytää kielifilosofiasta jalansijoja nonkognitiivisen semantiikan
tarkastelulle.

1 Ks. ex analogia, Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 102.

2 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 179.

3 Ks. arvostelusta, Jørgensen On Concepts in Law s. 138.

Tapa, teksti

Naturalistinen
subjektivismi

Ei-kognitiivinen
subjektivismi

Kognitiivinen
mielen teoria

Nonkognitiivinen
mielen teoria
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rajoittava tekijä tulkinnassa. Ensin mainitulla ongelmalla (Shiner puhuu ”play fast and loose”

argumentista liiallisesta subjektivismista muistuttavan ongelman yhteydessä ja ”noble” aspektin

menettämisestä jälkimmäisen huomion kohdalla) ei ole suoraa sijoituspaikkaa yllä. Jos Shiner

on oikeassa siinä, että Dworkinin Hercules-metafora on puhtaasti sisällöllinen ideaali

(filosofian tasolla oikeudesta),1 voisimme yhdistää tämän asian johdannossa esillä olleeseen

mitä-kieleen ja samassa yhteydessä mainittuun käännettävyyden periaatteeseen.2 Puhdas mitä-

kieli olisi juuri ei-relatiivista eli noble-ihanteen mukaista kieltä, sillä miten-kielen lingvistis-

identifikatorinen ominaisuus on relatiivisuus. On epävarmaa, voidaanko tällaista kieltä

tavoittaa. Ongelmana vaikuttaa olevan Dworkinin kielipeli-käsitteen kritiikin mukainen

kielipelit ylittävän kielen rajaseudun elementin hahmottaminen. Tällaisen elementin olisi määrä

toimia – tietenkin ainoastaan Herculeen käytössä, ei psykofyysisen henkilön – tulkintatieteen

objektiivisena moraalisena totuutena.3

4.6 Lopuksi

Luvussa on käsitelty helppojen tapausten ongelmaa sen olettaman varassa, että

sisältöriippuvainen lain teoria – millainen se lähemmältä rakenteeltaan sitten onkaan, tämä ei

ole ollut kirjoituksen aiheena – menestyy paremmin kuin vastakohtansa. Lain sisällöt

epäobjektivoivat tieteenalaa ja yhdistävät sen abstraktien ja arvosidonnaisten termien kautta

tulkitsijan henkilöön saakka.4 Oikeustiede epäröi koskettaa nyt ulottuville tulevaa toista

1 Ks. Shiner mts. s. 100–101, 106, ks. myös s. 107, missä Shiner kannattaa tasapainoilua lakiin erilaiset näkökulmat
antavien käsitysten välillä.

2 Johdantojakson käännettävyysperiaate edellyttää passiivisten kielenasioiden esittämistä mitä-kielisesti. Jos pitää
paikkansa, että juuri eristäminen (skematisoinnin yhteydessä) toimii lingvistis-identifikatorisena tekijänä mitä-
kielelle, puhtaan mitä-kielen tavoittaminen vaikuttaa lingvistisesti mahdottomalta tehtävältä. Emme voi eristää tai
skematisoida mitään ilman, että ongelma siitä, miten suoritamme kyseiset toimet, nousee pintaan.

3 Ks. Dworkin In Praise of Theory s. 362 (ks. esim. Patterson Explicating the Internal Point of View s. 70 av 17,
miten Dworkinilla lain totuus on pohjimmiltaan riippuvainen sen taustalla olevan moraalin totuudesta). Dworkinin
ajattelutapaa voidaan pitää arvo-objektiivisena ja näin vastakohtaisena käsitykselle, jonka mukaan arvojen
asettaminen on viime kädessä ihmisyksilöihin sidottua toimintaa (ks. viimeksi mainitusta esim. Pihlström Luonnon
arvo, inhimillinen toiminta ja ihmettely s. 25).

4 Pragmatiikassa ajatus siitä, että ”subjektismikritiikki” on miltei sama asia kuin esittää tiedustelu siitä, millaista
objektivismia henkilön ajattelu edustaa (vrt. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 178–179), ei ole kaukana.
Esimerkiksi juuri Dworkinin oikeusperiaateteesin ja parhaan tulkinnan teesin perusongelma on siinä, millaisen
kielenapuvälineistön avulla kyseinen soveltamistoiminta julkituodaan.
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ääripäätä, subjektivismia. Perinteessä on toisaalta varoitettu arvosidonnaisten käsitteiden

johtavan agitaatioon ja ”tunteiden liekkiin syttymiseen”;1 toisaalta objektivoiva genre on

saattanut ainakin mainita unelman ”oikeista” tuntemuksista,2 jotka vastaisivat käytettyä

käsitettä. On mielenkiintoista, että genrerajat ylittäen tieteenhistoriassa puhutaan erittäin paljon

avoimesta ja puolueettomasta asenteesta, joka on tärkeä mielekkään arvioinnin

mahdollisuudelle, mutta joka samalla käsitetään neutraliteetin vuoksi elämyksettömyydeksi

eräänlaisena haluttomuuden osoituksena puhua asiasta materiaalisemmin ilmaisuin.

Kiinnostunut ja arvostava suhtautuminen ei ole elämysten poissaoloa, vaikka viimeksi mainittu

esitetään toisinaan edellytyksenä tavoitellun merkityssisällön ymmärtämiselle (taustalla on

luonnollisesti myös ihanteellinen ajatus tiedon persoonattomuudesta ja yleispätevyydestä).

Luonnolliseen kieleen sovelletun järkeilyn piirissä näköala asiaan on pikemmin siinä, missä

DeSanctisin tarkoittama ja luonnollista kieltä jo soveltava ”narratiivinen järkeily” sisältyy

loogiseen järkeilyyn siten, että viimeksi mainitusta ei oikeastaan voida enää (jos on milloinkaan

voitu) puhtaassa mielessä puhua.3 Tulkintatieteen tavoitteeksi uudelleenjärjestäytyy

kokonaisvaltaisen ja metodisesti pluralistisen näkymän saavuttaminen eikä niinkään

esimerkiksi se, että jokin ihanteellinen metodologinen oppi osoittautuisi ”oikeaksi” (kaikkien

muiden asiaa koskettavien käsitysten ollessa ”väärässä”). Liikumme kielessä jo ”välialueella”;

olemme pragmatismin myötä jo kulloisen tulkitsijan henkilössä kiinni. Ongelmana on puuttuva

kieli tehdä tämä siten, että voisimme käydä keskustelua asiasta.

Kenties helppojenkin tapausten problemaattinen yhteys käytössä olevan kielen ongelmaan saa

aikaan tutkimuksellista mielenkiintoa kehittää sitä ”käsitteellistä kehystä” (”conceptual

framework”), jonka sovellus oikeudellinen järjestelmä on kielellisestä välttämättömyydestä.4

Tulkintatieteellä, joka olettaa metafyysisen idealismin mukaisesti analogiasuhteen kielen ja

oikeudellisen järjestelmän perustavan kielellisen skeeman välille, ei oikeastaan ole kahta, vaan

kolme kehittämiskohdetta. Tarvitsemme jonkinlaisen ”meta-lingvistisen” näköalan, joka

käsittelee niin itse analogiasuhdetta (molempia sen osapuolia) kuin myös sitä kielenaktiviteettia,

1 Ks. Dinwiddy Bentham s. 39–42.

2 Ks. mainintaa, Russell A Plea for Clear Thinking s. 174.

3 Ks. DeSanctis Narrative Reasoning and Analogy mm. s. 149–150, 153, 157, 166–167 (ks. jo, Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus 6.1263).

4 Ks. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1838.
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joka ilmenee kielellisen skeeman ja sen alaisuuteen sijoittuvan oikeudellisen kielen välillä.

Usein ”oikeusjärjestelmä” esitetään vain viimeksi mainitun piirissä. Sen omat konstruktiiviset

perustukset ovat kuitenkin tätä ymmärrystapaa tuntuvasti laajemmat. Arvelen, että tätä tietä

tieteenalan on mahdollista parantaa – eri tavoin, tehtävä ei tietenkään ole mikään ”yhden

tutkimuksen” asia – valmiuksia puhua eräiden ajattelijoiden peräänkuuluttamista laajemmista

”kulttuurillisista yhteyksistä”1 tieteenalaan. Oikeusjärjestelmään kuuluvan kielen yhteys

luonnolliseen kieleen sisältää jo kyseisen mahdollisuuden; on tulkitsijan kyvykkyydestä

riippuvaista, miten hän kyseistä mahdollisuutta tulkitsee ja omassa kielenkäytössään hyödyntää.

Lingvistisenä seurauksena olisi myös aktuaalisen kielen ankkuroitumattomuus vain lakimiehille

tuttuun käsitteistöön ja retoriikkaan.2 Tämä ei merkitse tuuliajolle ajautumista –

kontrolloimatonta subjektivismia. Kaikenlainen juridinen ja abstraktioasteeltaan korkealle

sijoittuva terminologia ennakko-olettaa tulkintateorian ”kontrollipisteenä”, mikä tekee

väistämättä käsityksestä ”oikeusjärjestelmä” amalgaamin. Kyse on sekä tulkintavallasta että

tulkintautooppisesta ohjelmasta. Sekakäsityksenä oikeusjärjestelmällä on yhteys myös

ongelmaan kielen skeemasta, joka luo mahdollisuuden oikeuttavan kielenkäytön esiintymiselle.

Jos oikeusjärjestelmän eräs oleellisimmista tehtävistä on valaa perustukset

kielenkoettelutavoille, joiden puitteissa subjektiivisten arvostusten ja ajatusten elintila

määräytyy,3 kielenskeema – jonka eräs fraktio alkeiskieli on – on elementti aktiivisesti

vaikuttavan oikeusjärjestelmän kuvauksessa.

1 Ks. Kemppinen Oikeus kulttuuri-ilmiönä s. 16.

2 ”…[T]he law is much concerned with ´doctrine´ and ´principle´, subsuming recognition of its own rhetorical and
narrative gloss”, Williams ´A Normal Man… Hardly Exists´ s. 205.

3 ”The judge will not (or should not continue) to entertain an initial thought unless it is plausible.” (ks. Murray The
Role of Analogy in Legal Reasoning s. 843).
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LOPUKSI

Thomas S. Kuhn kirjoittaa maailmankuulussa teoksessaan ”The Structure of Scientific

Revolutions” tieteelliseen teorianmuodostukseen ja yleisemminkin tieteelliseen toimintaan

liittyvästä läpipuhumisen ilmiöstä seuraavasti:1

”To the extent, as significant as it is incomplete, that two scientific schools disagree about
what is  a problem and what a solution, they will  inevitably talk through each other when
debating relative merits of their respective paradigms. In the partially circular arguments that
regularly result, each paradigm will be shown to satisfy more or less the criteria that it
dictates  for  itself  and  to  fall  short  of  a  few  of  those  dictated  by  its  opponent.”  […]
”…[Q]uestion of values can be answered only in terms of criteria that lie outside of normal
science altogether, and it is that resource to external criteria that most obviously makes
paradigm debates revolutionary.”

Vaikka Kuhnin omat taustat ovat kovassa luonnontieteessä, arvelen että hän on tavoittanut yllä

kielenilmentymän,2 jonka juurisyyt liittyvät kielellisen identiteettimme kahteen erilaiseen

työskentelyperiaatteeseen. Myös luonnontieteellisiin teorioihin liittyy mm. premissien

muotoilun ja saavutettujen tulosten arvioinnin yhteydessä tulkintaa; jokainen tulkinnallinen

arvostelma edellyttää hermeneuttisista syistä deskriptiivistä kieltä ja näin kielenulkoisen

todellisuuden. En ole kiinnostunut tässä äärimmäisistä vaihtoehdoista, joissa toinen tieteiden

pääkenttä yrittäisi ottaa selkävoiton toisesta (humanismi, luonnontieteet). Kiinnostuksen

kohteena on paremminkin yhteispelin mahdollisuus ja sen tulkinta, vaikka intellektuaalisessa

keskustelussa tällaista esiongelmanmuotoilua saatetaankin pitää ratkaisujen

1 Ks. Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 109–110, ks. myös sama s. 132.

2 Ilmiö on erotettava ohipuhumisen (“talk past”) ongelmasta, sillä siinä keskustelijat luulevat puhuvansa samasta
asiasta, vaikka näin ei ole. Läpipuhumisen tai ”läpi käymisen” ilmiö (”talk through”) ilmentää molempien
keskustelijoiden esityksen hermeneuttista ymmärrettävyyttä, mutta ilman, että kummallakaan olisi käytössä
omassa tulkintaskeemassaan välineistöä, jonka avulla tarttua vastapuolen esittämään. Läpipuhumisilmiö saattaa
johtaa ohipuhumiseen – ja joskus ohipuhuminen voi olla diskurssieettisesti oikea tulkinta vain näennäisesti
läpipuhumisena näyttäytyvästä tulkintatoiminnasta.
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saavuttamismahdollisuuden poissulkevana.1 Nähdäkseni sillä on kuitenkin sekä epistemologisia

että semanttisia hyötyjä puolellaan. Kun sanomme tieteessä ajatuksen, jonka mukaan

”metafysiikalla voidaan tehdä asioita”, käytämme kieltä jo jollakin tapaa omituisesti. Jos

metafysiikalla voitaisiin tehdä asioita, sen ajatuksen, joka käsittelee metafysiikkaan kuuluvaa

asiaa, on oltava virheellisesti kategorisoitu. Vain realistisesti ymmärretty tekijä voi esiintyä

syynä uskomukselle. Toinen vaihtoehto lienee se, että se ”asia”, joka ”tehdään”, ei itsessään

kuulu laisinkaan sana-asia-kielen – vaan kielen aktiviteetin – alaan. Metafysiikalla ”tekeminen”

olisi metafora, koska meillä ei voi olla, kuten Wittgenstein toteaa,2 ilmaisukieltä joka

menestyksekkäästi irtaantuu täysin fyysisestä todellisuudesta. Samoin jos väittäisimme, että

”intersubjektiviteettiin kuuluvilla elementeillä on vaikutuksia nonkognitiiviseen

kielentilaamme”, käsillä on samantapainen ongelma. Jos voisimme ”vaikuttaa”

nonkognitiiviseen kielentilaamme, meidän tulisi voida ilmaista se syy- ja seurauskäsitteiden

piiriin kuuluvassa kielessä. Tämä merkitsisi nonkognitivismin kognitivisointia. Toinen

vaihtoehto lienee se, että se, mitä ”intersubjektiviteetilla” tarkoitetaan, on kognitiiviseen

relativismiin kuulumaton kielellinen operantti ja myös ”vaikuttamisen” ilmiö on

kausaalidisipliinin ulkopuolinen – toistaiseksi tuntematon – laajan epistemologian osatekijä.3

Tämänkaltaiset lausumat – ja arvelen, että ne ovat erittäin laaja-alaisen läpipuhumisilmiön

taustalla tieteessä – käsittävät latentisti sisäänsä ainakin kaksi ongelmaa. Ensinnä

semantiikkamme on kontradiktorista, sillä luonnollinen kielemme ei juurikaan valmistele meitä

automatisoidun kielen aktiviteetin ja sen ”itseymmärryksellistä” olemassaoloa kuvaavan

terminologian piiriin. Käytämme väistämättä epäsopivaa terminologiaa, kun liitämme

”aktiviteettiin” itseensä verbejä, lauseen subjekteja ja objekteja. Kielen sekoittuminen on

oikeastaan huomaamaton ilmiö. Esimerkiksi arkikielen kirjoituksessa epätietoisuutta ja

epäuskoa ei erota toisistaan vaikkapa erilaisen välimerkin käytöllä kysymys kysyttäessä, – (?)

tietämättömyys ja (¿) epäusko – vaikka on selvää, että ensin mainitun poistava vastaus ei voi

olla tyyppiä, joka täysin tyydyttää jälkimmäisen (ja päinvastoin).4 Toiseksi ne

1 Ks. ajatuksellisesti ex analogia, Shiner Adjudication, Coherence and Moral Value s. 96.

2 Ks. Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 144.

3 Ajatuksellisesti, ”The popular morality of a society consists of a set of beliefs, feelings and attitudes about proper
conduct which, to some extent at least, influence conduct.” (ks. Bayles Legislating Morality s. 34, [korostus EK]).

4 Kuten jäljempänä havaitaan, ja kokeneemmille lukijoille on jo hyvin tuttua, pitkällekin etenevissä naturalistisissa
teorioissa esiintyy aina itsessään todistamattomia uskomuksia (olettamia), joita ilman teoriaa ei voitaisi esittää (ks.
esim. Hunt The Critique of Law s. 14). Evidenssin esittämismahdollisuuden alan ja kovan analyyttisen genren
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kielenidentiteettimme käyttöön liittyvät disipliinit, jotka eroavat kausaliteetista, esiintyvät joko

sangen heteronomisina tai/ja vain heikosti semanttisista rutiineista eroavina laajan tieto-opin

hippusina. Tämä saattaa olla yhteydessä siihen, että ymmärryksemme ”tietokelpoisten” asioiden

luonteesta on puutteellinen tai käsillä on implikaatio lingvistisen kompetenssimme äärirajoille

saapumisesta (tai molempia).

Yllä sanottu myötäilee varmasti useimpien sellaisten tieteilijöiden ajatuksia, jotka jakavat

dualistisen ennakkonäkymän tieteiden kokonaiskuvaan. Tunnistamme tilanteen,1 missä

positiivisen tieteen mikrotarkastelija (fysikalisti) menisi suunniltaan, jos hänen vaadittaisiin

soveltavan työskentelyperiaatteitaan moraalin ja politiikan makroympäristössä. Päinvastaisesti

ajateltaessa humanisti tuskin osaisi muodostaa mielekkäitä käsityksiä ja kysymyksiä, kun hänen

eteensä abstrahoitujen mikrokappaleiden yhteensopimattomuus semantiikkaan, jota hän on

harjaantunut (makro)tosiasioiden yhteydessä soveltamaan, olisi suorastaan

ylitsepääsemättömän ilmeistä.

Yllä esitettyjen ajatusten lähtötelineiden asettelun vaiheisiin kuuluvuus on ilmeistä. Dualistisen

kertomuksen antagonistina voidaan pitää Kognitivistia, jolla ei ole toistaiseksi hyviä syitä tukea

esinäkymää kahdesta erilaisesta työskentelyperiaatteesta. Kognitivisti käyttää

ulkopuolisen justifikaation soveltamisalan yhteensovittamisongelma on dilemma, johon ei voida vastata lyhyesti.
Probleema on analoginen faktan ja normin välisen suhteen ongelmalle. Esimerkiksi evidenssin mallille on sanottu
olevan mahdollista tulkintatieteessä silloin, kun käsittelemme kognitiivista etiikkaa tai mallin yhteyttä
rationalismiin (ks. Jackson Analogy in Legal Science s. 158). Emme kuitenkaan voi pitää kaikkea justifikaatiota
selittävänä kielentoimintana positiivisen tieteen tieteenfilosofian mielessä – ellemme sitten omaksu
jäännöksettömän naturalismin (determinismin) mukaista ihmiskuvaa ja maailmakäsitystä (ks. ongelmasta, Lycan
Judgement and Justification mm. s. 14–15, 42–43, 106, 128, 133, 135–136, missä Lycan tasapainoilee hyvin laajan
naturalistisen alan ja siihen kuulumattomien asioiden (moraali, filosofian uskomukset, jne.) välillä).

1 Kuten Popperin ajattelu muistuttaa, mistään loogisesta välttämättömyydestä ei ole yllä kysymys. Etenemisen ja
keskustelun käymisen vaikeus on erotettava loogisesta mahdottomuudesta (ks. Popper Normal Science and Its
Dangers s. 56–57). Toisin kuin Lycan esittää, en pidä etiikan erottamista tieteestä fysikaalisin perustein
arbitraarisena, sillä etiikkaa ei voida identifioida tieteenfilosofisesti ”remoteness from raw experience” -
perusteella. Kielellisen arvostelman eettisyys olisi tällöin suhteellinen arvostelma, jonka vertailukohtana olisi
fysikaalisesti ja täsmällisesti ymmärretty kognitiivisen mielenfilosofian entiteetti. Aksiologisen arvostelman
”fysikaalisuusaste” ei ole tunnistettava arvostelman ominaisuus. Sisäisen kielen nonkognitiivinen tarkastelu on
oikeastaan etenemislinjalla, – so. hahmottamassa tutkimusohjelmaa – missä skeema takaisi arvostelman
eettisyyden eli normativiteetin erotukseksi uskomuksen kognitiivisuudesta (vrt. Lycan Judgement and Justification
s. 125, ks. myös sama s. 80, 81 yllä sanotusta mikro/makro -erottelusta, sekä sama s. 49, missä Lycan toteaa, ettei
indeterminismin ja determinismin kahtiajakoon voida ottaa kantaa minkään tieteen piirissä – so. jäljelle jäävät
tieteenfilosofia tieteen aspektina ja filosofia, ks. Quine Philosophical Progress in Language Theory s. 3; ks. myös,
Feyerabend Consolations for the Specialist s. 212–213, joka puhuu “filosofisesta komponentista” tieteessä).
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puheenvuoron:”Entä sitten, vaikka yllä sanottuja käytännön huomioita voitaisiinkin esittää?

Oletetusti nonkognitivistinen semantiikka esiintyy luonnollisessa kielessä toivottoman

avoimena. Lauseellisille ilmaisuille yhteistä vaikuttaa olevan todisteiden puuttuminen yhteistä

ymmärrystä tuottavasta perustasta. Etiikan disipliini, jos sellaista edes on, esiintyy

sekoittuneena semanttisiin rutiineihin. Jos kysymys on oikeuttavasta säännöstä, ajaudumme

päättymättömään regressioon ja tulemme aina jo sivuuttaneeksi ongelman justifikaatiosta

luottamuksemme takeena.” Kaikki tämä on totta. Kognitivistin näkymä päättyy skeptisismiin,

mikä on huomionarvoista myös tulkintatieteen mahdollisuuden kannalta (näin siksi, että

Kognitivistin epäily suuntautuu asiaan, jota ei voida tietää per definition – tuliko siis

Kognitivisti olettaneeksi epäilyn kohteen?).1 Feyerabendin sitkeysajatuksen2 (”principle of

tenacity”) sisäistänyt protagonistimme ei silti näin vähällä hellitä. Hän voi ilmaista olettavansa,

että nonkognitiivinen semantiikka on konstruktiivinen ongelma ja sijoittuu sellaisena realismin

ja (puhtaan) antirealismin välimaastoon,3 so. dispositionaaliseksi4 kielimuodoksi.

1 Analyyttisessä ajattelussa epäilyn ja epäröinnin kohteena esiintyvät ainoastaan asiat, jotka voidaan tietää, so.
ulkoiset faktat (ks. esim. Hampshire On Referring and Intending s. 13). Filosofinen skeptisismi vaikuttaa
laajemmalta, koska sen ”alaan” kuuluu ongelma siitä, mitä ylipäätään on mahdollista tietää (ks. ajatuksia,
Wittgenstein Filosofisia huomautuksia nr. 176; ks. Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta nr. 137;
ks. Humen kuuluisasta skeptisismistä, Hartnack Filosofian ongelmia s. 117–123, erit. s. 123; ks. myös kritiikin
”kohteen” asemasta, Hollands The Externality of Relations s. 466). Toiseksi on muistettava, että epäily on itsessään
symboloimaton asia ja sellainen myös mallien tasolla (?-merkki ja ko-, kö- loppuliitteet kenties pois lukien). Tämä
negatiivinen kielenpiirre muistuttaa meitä siitä, että epäily implikoi vain avustavan semantiikan keinoin
luonnehdittavissa olevan ristiriita-asetelman, joka jakaa epäilyn kanssa saman oudon esiintymismuodon. Ristiriita
ei voi esiintyä luonnontosiasioiden eikä kognitiivisen psykologian tasolla (ks. esim. Ryle Categories s. 180; ks.
Lycan Judgement and Justification s. 75). Ristiriitaa ei nähdäkseni voida representoida – ainakaan kovin
kelvollisesti – jollakin tietyllä lausetyypillä, vaikka lause voi sinänsä olla sisällöltään absurdi. Kolmanneksi
epäilystä on muistettava, että universaalisti esiintyessään se päättyy antiaktiviteettiin. Radikalismin muotona tämä
ajatus on ristiriidassa niin aktiivisen ihmiskäsityksen kanssa kuin myös sen, että meillä on varmoja asioita, jotka
luovat mahdollisuuden tietokelpoisille asioille (ks. Wittgenstein Varmuudesta mm. k. 115, 613, 627).

2 Ks. Feyerabend Consolations for the Specialist s. 203, 210.

3 Ks. myös, Villa Legal Analogy between Interpretive Arguments and Productive Arguments s. 166 av 2.

4 Vaikka analyyttinen perinne on suhtautunut karsaasti ainakin tiedollisiin välittäviin rakenteisiin hyväksyen
lähinnä semanttiset dispositionaaliset elementit (ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 213; ks. Ryle The
Concept of Mind s. 47–48, joka mainitsee esimerkkeinä ”semidispositionaalisista” sanoista ”ready, on guard,
careful, on the look out ja resolute”), saattaa olla, että arvodualistinen oikeustiede voi esittää molemmissa suhteissa
mielenkiintoisia kehitelmiä. Ensin mainittu riippuu esitetyn mallin kytkennästä rationalismiin; jälkimmäinen
sisäisen kielen mahdollisuudesta menestyä kieleen-kuuluvuutta tarkastelevassa analogia-arvostelmassa. Oletan,
että ”dispositionaalisuuteen” sisältyy kaksoismerkitys: termi viittaa tässä sekä 1) myyttiin että 2) ought-
semantiikan avulla ilmaistuun harkintaa kuvaavaan käsitykseen eli lingvistis-normatiiviseen skeemaan. Asiaan
palataan myöhemmin tässä luvussa.
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Konstruktiivisena kysymyksenä kyse on ensisijaisesti kielifilosofian ja mitä luultavimmin myös

kielitieteen ja semiotiikan ongelmasta, joka on ensin ratkaistava ennen kuin jatkokysymykset,

joiden esiintyminen edellyttää ehdotuksia nonkognitiiviseksi semanttiseksi rakenteeksi, tulevat

ratkaistavaksi. Kognitivisti voi kenties myöntyä odottamaan tällaisia ehdotuksia.

Konstruktivismi yhdistetään holismiin ja – ainakin joidenkin – kognitiivisten käsitysten piirissä

normativismiin.1 Protagonisti vaikuttaa tekevän kielellä (alustavasti) jotakin muuta kuin mitä

Kognitivisti itse tekee.2

Mitä kognitivistit sitten tekevät kielellä? Tämä kysymys on tärkeä myös tulkintatieteelle, sillä

mitä sitten protagonistimme esittääkään nonkognitiivisesta semantiikasta, yleisen esityksen ei

ole luvallista olla hypoteesi, jolla on totuusarvo, eikä esitetyn semanttisen rakenteen ole

luvallista käsitellä propositioita, jotka ovat tosia tai epätosia. Konstruktivistin housuihin

hypänneen protagonistin on ennakoitava keskeisimpiä nonkognitiivista kieltä esittävän

rakenteen epäonnistumispisteitä kyetäkseen ne välttämään. Tässä riittävää lienee se, että

selostamme lyhyesti Lycanin monitasoista ja naturalistista representaatiomallia objektivoidulle

uskomukselle, sillä sen yhteydessä myös keskeiset erot3 sisäisen kielen nonkognitiiviseen

kielenohjelmaan tulevat ilmi.

Lycanin kognitiivinen teoria perustuu olettamalle, jonka mukaan uskomuksemme ovat

objektivoitavissa ja tällaisina lauseilmaisuina luonnehdittavissa ihmismieltä kuvaavassa

monentasoisessa representaatiomallissa, joka redusoituu pohjimmiltaan koviin

neurofysikaalisiin faktoihin. Lycanin malli on siis funktionalistinen (Lycan käyttää termiä

”homuncular functionalism”) ja kausaaliperiaatetta seuraavana mallina positiivisesti

1 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 39, joka selostaa Davidsonin ajattelua, ks. myös sama s. 51, missä Lycan
arvelee tautologioiden välttelyn olevan normativismin takana.

2 En halua sanoa, että kognitivisti ei voi väittää vastaan. Kyllä hän voi. Holistisen kokonaisuuden esittämistehtävä
esiintyy myös objektiivisen relativismin asettamana edellytyksenä analyysin mahdollisuudelle (ks. Doty
Complementarity and Its Analogies s. 1097, 1103).

3 Varmuuden vuoksi lienee aiheellista todeta, että erojen luonnehdinta ei tietenkään riitä nonkognitiiviselle
kielenohjelmalle. Sisäinen kieli siten käsitettynä kuin tässä ennakoidaan edellyttää oikeastaan loppuun saakka
viedyn ajatusten ketjun. Vaatimus on avoimesti utooppinen. Voisimme käyttää kieltä niin, että sanoisimme mallin
moraalisen menestyksen – vrt. positiivisen tieteen menestys verifikaatioperiaatteen tukemana – nousevan
väistämättä keskeiseksi ongelmaksi. Kyseinen ajatus on oleellinen etenkin Dworkinin oikeusfilosofiassa. Nyt
hahmottamisen kohteena on lähinnä vain se, että emme ryhtyisi kiipeämään pitkään kuuseen jalat edellä.
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tieteellinen. Mallin monitasoisuus nojaa olettamalle, jonka mukaan ihmisen kognitiivinen

”minä” muodostuu integroidusta systeemistä, jonka osatekijöitä ovat interkommunikatiiviset

”osastot” (”departments”) eli ketjumaisessa yhteydessä toisiinsa olevat alasysteemit

(”subsystems”). Kukin alasysteemi kuvaa horisontaalisesti jotakin kognitiivisen

identiteettimme tehtävää; alasysteemin alasysteemin (”sub-subsystem”) – ja edelleen tämän

systeemin alasysteemin jne. – tehtävänä on luonnehtia ylemmän osaston uskomukselle antama

käsitteellinen sisältö täsmällisemmin. Lycan ei oleta alasysteemeille tai ”ala-alasysteemeille”

(jne.) itsenäistä realistista konkretisaatiota:1 oleellista on ainoastaan se, että alasysteemien ketju

päättyy neuroatomaaristen käsitysten tasolle, mikä vastannee nähdäkseni täsmällisintä

fysiikassa kulloinkin vallalla olevaa käsitystä ihmisaivojen toiminnasta. Lycanin käsittelyssä

esiintyy näin periaatteessa kolme elementtiä: objektivoitu uskomusilmaisu, terminologiselta

jargoniltaan osastoittain eritelty kuvaus representaatiomallista, jolla on kokonaisuutena

reduktiivinen suhde neurofysiologisiin tekijöihin sekä vaatimus mallissa käytetyn

terminologian syntaktis-semanttisesta kontrollista. Lycan käyttää objektivoiduista

uskomuksista merkintätapaa ”Uskon, että •parsakaali on terveellistä•” ja objektivoidun

uskomuksen sententiaalinen rakenne on aina ”such-and-such is the case” -tyyppinen. Hän myös

esittää uskomuksista esimerkkejä, jotka ovat systemaattisesti adekvaattisia teorian

naturalistisuudelle ja assertiivisuudelle.2 Lycanin funktionaalinen malli tavoittelee uskomuksen

selitystä ja analyysiä, minkä avulla on lupa puhua myös kriteeristä, joka ratkaisee henkilöllä A

olevaa uskomusta koskevan väitteen totuuden ja epätotuuden. Käsitystapaa voidaan pitää

analyyttisenä (ennakoiden deduktion soveltuvuutta), sillä se johtaa uskomuksen määritelmään.3

En yritä kuvata alla yksityiskohtaista kognitiivisen identiteetin ”työnkulkukarttaa”

(”flowchart”); perusidean esittäminen riittänee.

1 Ks. Lycan mts. s. 34–35.

2 Ks. Lycan mts. s. 15, 23, 31, ks. lauserakenteesta sama s. 22–23.

3 Ks. Lycan mts. s. 34, 37.
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       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yllä mallin illustraarioon on liitetty yksi epälycanmainen piirre, nimittäin oletus

nonkognitiivisten rinnakkaissysteemien mahdollisuudesta kognitiiviselle identiteetillemme.

Nonkognitiivisen kielen A rooli on operoida uskomuksella ja tehdä se aktiivisen ihmisen

kannalta mielekkääksi.1 Lycan  ei  suoraan  esitä  tällaista,  mutta  hän  korostaa  sitä,  että

objektivoituja uskomuksia käsittelevä representaatiorakenne ei kata kaikkea sitä sisäistä

kielellistä aktiviteettia, josta puhumme mielenfilosofiaan liittyvillä tieteenaloilla

1 Tässä tulee esiin myös yleinen uskomusten lieveilmiö: voimme uskoa myös väitteitä, jotka ovat epätosia – ja
jotka jopa tiedämme vakuuttavan evidenssin nojalla tällaisiksi. Saatamme tehdä näin siksi, että ne sopivat jo-
urautuneisiin aktiviteetteihimme, jotka normatiivinen identiteettimme on synnyttänyt ja tottumuksen voima
liimannut osaksi sitä, mitä pidämme tärkeänä. Tarkoitan nonkognitiivisen kielen A aktiviteeteilla ”Minun pitää
kertoa kuidun terveyseduista puolisolleni”, ”Uusi sääntö olkoon se, että ensinnä herännyt keittää aamun
kaurapuuron”, ”Lasten välipaloiksi ainakin parina päivänä viikossa pitää vaihtaa jotakin kuitupitoista”, jne.
kaltaisia ajatuksia. Kieli A ei väitä tekevänsä kaikkea sitä työtä, mitä tällaisten ajatusten valmistaminen edellyttää.
Kieli A väittää ainoastaan, että emme kykene muodostamaan normatiivisia ajatuksia ja arvostelmia ilman
nonkognitiivisen kielenidentiteettimme palveluksia. On korostettava myös sitä, että epätodet uskomukset eivät
esiinny vain epätoivottavana kielenilmiönä identiteetissämme. Kontrafaktuaalisilla uskomuksilla on tärkeä rooli
kognitivismin ja nonkognitivismin välisen yhteispelin ongelmassa (ks. tässä luvussa jäljempänä esimerkkiä
sokeasta bussimatkustajasta).

”Uskon, että •kuitu on hyväksi ruuansulatukselle•”

Aistimusanaly
saattori

Puhekeskus Muistikeskus,
jne.

Reseptorit Polut Varastot, jne.

Ala-ala…
systeemi

Ala-ala…
systeemi

Ala-ala…
systeemi

Neurofysiologiset tosiasiat

Nonkognitiivinen
kieli A
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kokonaisuudessaan (tavoitteeni on lukea tulkintatiede tähän joukkoon).1 Lycanin kiikarinlinssit

on kohdistettu puheen ”input” piirteen selittämiseen ja uskomuksen analysointiin siten, että

representaatiorakenteen syntaktis-semanttiset ominaisuudet determinoivat täysin

representoidun uskomuksen semanttisen rakenteen. Rekursiota muistuttamalla tavalla

objektiivinen uskomus ikään kuin ”varastoituu” Lycanin tarkoittamaan systeemisten ketjujen

kudelmaan, joka samalla toimii uskomuksen syynä (storage-and-playback). Objektivoitu

uskomus tulee käsittää kontingentista kielestä eroavalle tasolle, mikä luo mahdollisuuden sille,

että mallin syntaktis-semanttiset ominaisuudet voivat tulla ”vertailluiksi” uskomuksen

vastaavien ominaisuuksien kanssa.2 Uskomukselle oikeastaan oletetaan tällöin implisiittinen

rakenne, mikä vaikuttaa samankaltaiselta idealta kuin Wittgensteinin varhaisfilosofian

mukainen tapa ymmärtää lause ”kuvana”.3 Representaatiomallin semanttinen rakenne eli

”osastojen” tekninen terminologia on erotettava loogisesta rakenteesta;4 Lycanin kehittelemässä

naturalismissa jälkimmäisen on oltava pohjimmiltaan välittömästi nähtävissä

neurofysiologisten tosiseikkojen kompleksin ja objektivoidun uskomuksen välillä.5 On

nähdäkseni keskeistä huomata, että representaatiomallin ”monitasoisuus” tuo tarkasteluun myös

muita kuin syntaktisia ominaisuuksia. Tätä voi pitää eräänlaisena riskitekijänä

ymmärryksellemme, joskaan tuskin Lycanin esityksen pätevyydelle. Mallin illustratiivisten

1 Ks. Lycan mts. s. 10, 14–15, 36–37, 69–70, 133.

2 Ks. ex analogia ja ajatuksellisesti syllogismista, Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 47, miten syllogismi ei
koske faktoja, vaan arvostelman objektia subsumptiossa siten, että ”characteristics contained in the legal
description are present also in the spesific fact”. Tuntomerkkien läsnäolon (”present”) täytyy ilmetä
partikulaarisesta ratkaisusta eroavan implisiittisen ja universaalin rakenteen tasolla, mikä itsessään oletetaan.
Syllogismissa atemporaalinen universaali ei voi kattaa temporaalista tapausta (ks. Ba kowski Parable and Analogy
s. 143; ks. Lewis Meaning and Action s. 89). Jotta Zaccarian esittämä periaate, jonka keinoin pelastaa syllogismi
tulkintatieteen alaan loogisesti pätevänä käsityksenä, voisi itsessään olla pätevä ajatus, meidän on oletettava
ratkaisu johdantojaksossa tarkoitettuun analyysin paradoksiin. Ilman tätä syllogismin kritiikki pätee.

3 Tarkoitan sitä, että uskomusilmaisua katsomalla uskomuksen rakenne ei ole välittömästi nähtävissä (”Ensi
näkemältä lause – sellaisena kuin se esimerkiksi paperille painettuna on – ei näytä olevan käsittelemänsä
todellisuuden kuva.”, Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus 4.011).

4 Ks. analogia, Kuhn Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 14, miten logiikka koskee vain väitettä
– ei varsinaisesti teorian semantiikkaa eikä (tässä) kontingenttia uskomusta (ks. myös, Toulmin Does the
Distinction between Normal and Revolutionary Science Hold Water? s. 45).

5 Ero voidaan ilmaista myös niin, että loogista rakennetta, toisin kuin semanttista, ei konstruoida: se on jo valmiina,
ks. esim. Popper Normal Science and Its Dangers s. 51.
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piirteiden (ei-syntaktisten ominaisuuksien) ei ole luvallista vaikuttaa väitteen tuottamisen

mahdollistavina tekijöinä.1

Kognitiivinen käsittely Lycanin esittämässä muodossa vaikuttaa jättävän jonkin verran löysää

köyttä myös nonkognitiivisille kehitelmille, mikä ilmenee epäsuorasti Lycanin lausumista

”normativiteettia” kohtaan. Seuraavassa esitettävä ei ole varsinaisesti Lycanin

representaatiomallin kritiikkiä, sillä tämä edellyttäisi saman tehtävänkuvan ja samojen

perususkomusten omaksumista kuin Lycanilla. Kyse on paremminkin konstruktiivisesta

edelleenkehitelmästä ja sen elinmahdollisuudesta kognitivismin rinnakkaisilmiönä. Huomiot

voidaan jakaa kahteen ryhmään: yhtäältä Lycanin esittämien käsitysten implisiittisesti

raivaamaan latu-uraan (muutoin hangen puolella tarpovalle) nonkognitivismille,2 ja toisaalta

1 Ks. Douzinas – Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 41, 43 (ks. metaforista esim. Sellars Mental
Events s. 337, joka sanoo, että valittu “kognitiivinen strategia” ei saa olla liian metaforinen). Lukijan on syytä
huomata, että metaforisuus ei seuraa aina runsaista kielikuvista ja ”kaavapiirroksista” kohdekirjailijan tekstissä.
Pelkästään se, että Lycan puhuu etuliitteen ”sub-” avulla systeemien ketjusta luo synteettisen mielikuvan – eikä
sen paremmin lukija kuin Lycankaan ole tehnyt tässä ”virhettä”, jonka hän voisi jonkin kielellisen keinon avulla
välttää. Kenties perspektivismi tekee tiedosta metaforista (ks. Maris Milking the Meter s. 104), sillä emme voi
skeeman esittämisessä välttää illustraatiota.

2 Muutamien huomioiden mainitseminen tässä riittänee. Ensinnä reduktio neuroatomaariselle tasolle pitänee
väistämättä tulkita kielensiirroksi, joka poistaa normativiteetin (tahdonvapauden), jos tällä tarkoitetaan
mentaalitilojen (”brainstuff”) kuvaamista sellaisina kuin ne ovat. Lycanin monitasoinen malli on samalla sekä
holistinen (konstruktiivinen) että reduktiivinen, mitkä kaksi piirrettä tulisi eriyttää tarkastelussa sen mukaan,
voimmeko liittää tasoon (periaatteellisesti) nonkognitiivisen rinnakkaisjärjestelmän. Toiseksi meidän tulisi ehkä
epäillä sitä, onko mielekästä puhua representoidun uskomuslauseen ”ominaisuuksista”, jotka vastaavat mielemme
monitasoisen rakenteen syntaksis-semanttisia ominaisuuksia. Ensin mainitun kohdalla kuvasuhde jälkimmäiseen
ei ole yhtä ilmeinen kuin silloin, kun ilmaisemme lauseella ulkoisen tosiasian (”Talo on keltainen”). Värit ja värien
adjektiivit eroavat toisistaan varsin kirkkaasti, milloin ensin mainitut esiintyvät referenssiperustassa ja
jälkimmäiset kuuluvat kieleen. Objektivoidun uskomuksen referenssiperusta löytyy vasta neurofysiologisten
tosiseikkojen tasolta – mutta olemmeko yhä kiinnostuneita kielestä ja käsitteistä? Kysyessämme ”Millainen
kielipeli syntyy siitä, että empiirinen psykologia kohtelee sana-asia-kielen kohteina neurofysiologisia faktoja?”
aloitamme tarkastelun, joka saattaa päättyä lähinnä science fictionin kuvaamiin kommunikaatiomuotoihin ihmisten
välillä. Kolmanneksi onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että Lycanin silmällä pitämä semioottinen lausemuoto
on sana-asia-kielen muoto. Kielen aktiviteetti (”using language”) ei ole tällöin tarkastelukohteena, vaan oletettuna
(logiikka). Neljänneksi Lycan pitää minä-sanaa lauseen subjektina epägrammaattisena ja vain aktuaaliseen kieleen
soveltuvana. Jos tämä pitäisi paikkansa henkilön itsensä perspektiivistä (Minun pitää tehdä jotakin), kaikki
normatiiviset ilmaisut juureutuisivat pohjimmiltaan ei-halutusta modaliteetista ja olisimme tiellä, jota
johdonmukaisesti seurattaessa emme saa silmiimme subjektin demystifiointikiellon tienviittaa. Lauseen subjektina
minä-sana aloittaa oletetusti toisenlaisen kielen (sisäisen kielen), johon kaikki totutut käsittelyperiaatteemme eivät
sovellu. Viidenneksi Lycanille representoidut ilmaisut ovat aina kielenkappaleita ”out in the open air” (puhe,
kirjoitus). Voimme kuitenkin myös puhua lauseita hiljaa mielessämme, mikä lisäksi oletan sisäiselle kielelle
omintakaisen kielenkatkelmiin eli kokonaisia lauseita alkeellisempiin kielenosasiin nojaavan kielimuodon.
Siirrymme siis ilmaisukielestä toisenlaisen kielen mahdollisuuden tarkasteluun. Kuudenneksi Lycan ajattelee, että
objektit tuovat karkeuden kieleen. Erään vastahuomautuksen mahdollisuus on tässä ilmeinen. Jos ajattelemme
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näkemyksiin siitä, miksi nonkognitivismia ylipäätään tulisi pitää tarpeellisena mielenfilosofian

täydennyksenä. Yleisperusteet lienevät tässä tärkeämpiä.

Ensinnä nonkognitivismi voi vedota siihen, että luvussa 3 tarkoitetun vastakohtaistamisen

nojalla kognitivismi edellyttää oman implikaationsa. Näin nonkognitivismin kehittely

merkitsisi Deweyn filosofiaa analogisesti lainaten ”metasiirtoa”,1 jossa tarkastelun kohteena on

kognitiiviseen premissiin latentisti sisältyvä nonkognitiivinen kielenpiirre. Toiseksi voisimme

vedota rinnakkaisen uskomusten käsittelytavan tarpeeseen silloin, kun otamme esille

uskomuksia, jotka ovat intuitiivisesti hyvin etäällä naturalismista tai kognitiivisesti niin

kompleksisia, että väite niiden redusoitavuudesta neurofysiologisiin tosiasioihin vaikuttaa

itsessään uskaliaalta uskomukselta. Esimerkiksi Dworkinin tulkintamenetelmällinen tapa

eristää aiemmista oikeustapauksista periaatteita ja kysyä niiden soveltamismerkitystä käsillä

olevan tapauksen suhteen2 vaikuttaa tällaiselta. Nonkognitivistisen kielenrakenteen tulee kyetä

tarkastelemaan oikeusperiaatteita,3 mutta toisin esivalmistelutoimenpitein kuin kognitivismin

wittgensteinilaisesti niin, että faktat ovat objekteista (olioista) koostuvia komplekseja, objekti kuuluu
yksinkertaisuusihanteen mukaiseen kieleen. Kenties kieli perittynä konglomeraattina on se ”asia”, joka tuo
karkeuden mukanaan. Lingvistinen kompetenssimme ei ehkä kykene tarkastelemaan kysymystä. Seitsemänneksi
Lycan olettaa tasokohtaisten konkreettisten vastineiden poissaolon ”alasysteemeille” (”subsystems”). Systeemeillä
on vain reduktiivinen suhde fysikaalisiin faktoihin. Tämä huomio ei poissulje mahdollisuutta olettaa lycanlaisille
alasysteemeille – tai ainakin joillekin niistä – rinnakkaissuhde deontologiseen ja nonkognitiiviseen malliin.
Viimeksi mainittu balansoi muutoin determinististä esitystä ja luo esille varjokuvan periaatteellisesti
indeterministisestä ihmisestä (ks. kohdista, Lycan mts. s. 6, 14, 20–23, 34–35, 84–85). Lycanin ajattelussa on myös
latentteja dualistisia piirteitä: hän mm. pitää rationaalisuutta sekä normatiivisena että selittävänä piirteenä ja
suhtautuu ”rooleihin” normatiivisina eikä kausaalisina käsityksinä. Toisaalta – kuten todettua – Lycan tukeutuu
holistiseen malliin, millä ei itsessään ole vastakaikua fysikaalisessa maailmassa, mutta mikä on edellytys sille, että
fysikalistinen ja hermeneuttisesti ymmärretty yhteys voidaan demonstroida esiin, ks. Lycan mts. s. 40, 44, 70, 77
av 4, 119–120, ks. myös sama s. 68 av 15, missä eräänlaisen ”pidäkekategorian” (”holding”) tehtävänä olisi välittää
uskomuksia arvostelmiksi; ks. myös Lycanin teorian perusajatusten kanssa samansuuntaisesti, Sellars Mental
Events s. 326, 342; ks. Nagel Is Consciousness an Illusion? s. 33, missä Nagel mainitsee Dennettin teorian, joka
kannattaa arvojen redusoitavuutta neurofysiologisiin tekijöihin.

1 Ks. Dewey Philosophical Arguments s. 194. Tietenkin voimme vastata, että premissien edellytetään olevan
“analyyttisiä”. Mutta entä jos analyyttisetkin premissimme käsittävät latentisti sisäänsä tulkinnallisen identiteetin
edellyttämiä kielentekijöitä? Tämä vaikuttaa samankaltaiselta väitteeltä kuin se, että kielestä ei voida ottaa
tietoisesti käsiteltäväksi mitään ilman tulkintaa (ks. van Inwagen Incompatibility of Free Will s. 49, joka
huomauttaa analyysin edellyttävän esianalyyttisiä uskomuksia käsitteen/proposition analyysikelpoisuudesta).

2 Ks. esim. McCaffery Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1045.

3 Oikeusperiaate, kuten myös sääntö, on eräänlainen epätemaattinen muoto kimpulle alkeiskielellisiä elementtejä,
jotka se on korvannut. Ajattelen siis siten, että emme ainoastaan yhdensuuntaisesti korvaa ”sanallisilla ilmaisuilla”
primitiivisiä kielenelementtejä (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 244), vaan myös viimeksi mainitut
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(vrt. ”Uskon, että •tapaus X implikoi periaatteen P tavalla •”, missä ”tapa ” on periaatteen

soveltamismerkitys käsillä olevassa tapauksessa Y). Kuljettavia kilometrejä yksinkertaisuuteen

on yksinkertaisesti liikaa. Meidän täytyisi voida kognitivisoida lopulta myös normatiivisen

teorian punnintamallien soveltamistoiminta, – siirto toisensa jälkeen – sillä väitämme, että

voisimme sanoa, millainen maailma olisi, jos kuvitelmamme oikeasta oikeustilan arvioinnin

tosiasiasta olisi tosi.1 Kolmanneksi voimme viitata Lycanin itsekin korostamiin

perusolettamuksiin. Sitä, että subjektin käsitteellinen tietoisuus on pohjimmiltaan ainoastaan

neurofysiologista, ei tiedetä, sillä kyseinen olettama sisältää itsessään justifioimattomia

edellytyksiä ja käsittelyperiaatteita.2 Neljänneksi G.E. Mooren arvodualismin periaatteella on

oltava jokin merkitys myös kognitiiviselle käsittelylle.3 Arvostelma ”Tämä on hyvä” ei

predikaattinsa osalta viittaa lausujansa neurofysiologiseen aivotoimintaan, sillä käsitteellisen

tiedonintressin kannalta on triviaali asia, että lausujalla on aina myös (jokin) neurofysiologinen

tila – käyttää hän kieltä sitten miten hyvänsä. Lycan on nähdäkseni tässä suhteessa

äärimmäisyyksiin kurottava naturalisti, sillä hän myöntää myös neurofysiologisille tiloille

käsitteellisen sisällön.4 Käsitteellisestä perspektiivistä katsoen kyseessä voi olla ainoastaan

voidaan rekonstruoida symbolisesti esille sanallisten kielentekijöiden sijaan. Tieteessä käytössä olevan
alkeiskielen kehitysaste määrää, miten hyvin kykenemme suoriutumaan tehtävästä.

1 Ks. yleisesti, Ryle Imaginary Objects s. 77.

2 Ks. Lycan mts. s. 134–135. Voidaan kysyä, merkitseekö jossakin mielessä kognitivismin ”nonkognitivisointia”
se, että vetoamme elegantteihin periaatteisiin (harmonia, yksinkertaisuus, niukkuus). Teemme tämän
vedotaksemme myös esityksen pätevyyteen.

3 Nonkognitivismin perspektiivistä naturalistiselle virhepäätelmälle on luontevaa olettaa laaja soveltamisala
(”´Good´ can neither be defined, nor can it be identified with any natural or metaphysical property”, Clark –
Poortenga The Story of Ethics s. 108; vrt. hartilaista kielenkäyttöä, missä laki ymmärretään ”säännöiksi”, mutta
lain teorian tiedonintressi on lain perusteiden artikulaatiossa ja jopa sen selittämisessä, mitä on ”legal meaning”,
Patterson Explicating the Internal Point of View s. 69, 71, 72 av 26). Kenties ”aloista” puhumisen sijaan meidän
tulisi puhua kahdesta eri suhtautumistavasta varovaisuusperiaatteeseen. Kognitivisti luottaa jään kantavuuteen, ja
ottaa ripeästi ja määrätietoisesti askelia (sitä enemmän, mitä jäännöksettömämpää deskriptivismiä hän tavoittelee).
Nonkognitivisti taas koputtelee kepillä jäätä arkaillen. Hän pitää molskahdusta mahdollisena miltei minkä tahansa
askelen jälkeen. Kelsenläisessä perinteessä ajatellaan niin, että ”legal cognition” ei voi käskeä noudattamaan
positiivista oikeutta – ja tätä käsitystä perustellaan nimenomaan Humen lailla (ks. Guastini The Basic Norm
Revisited s. 63–74). Myös Hartin teoriassa on merkittäviä nonkognitiivisia elementtejä (normi-ekspressivismi,
luonnonoikeudelliset vähimmäissisällöt), jotka vastakohtaistuvat pyrkimykseen esittää naturalistisesti tyydyttävä
semantiikka oikeuksille (ks. Shapiro What Is the Internal Point of View? s. 1169). Oikeustiede näyttää edellyttävän
sekä dikotomista että vaihtelujen havaitsemiselle sensitiivistä ajattelua. Tarvitsemme molempia, mutta kenties eri
vaiheissa ymmärtämisen järjestystämme.

4 Ks. Lycan mts. s. 33 av 6, 102.
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empiirisen psykologian kuvantamismenetelmin esille saatu muutos kahden aikahetkittäin

erotellun neurofysiologisen tilan välillä. Moorelainen arvodualisti on pakotetusti jälkimmäisellä

kannalla.1 Yleisemminkin teesin ”Jos jokin on käsitteellistä, se on myös normatiivisen

identiteetin ulottuvilla” koettelu vaikuttaa tulkintatieteen tulevaisuuden kannalta hyvin

oleelliselta. Viidenneksi voidaan viitata tapauskohtaisesti muuttuviin tekijöihin

periaatteellisina syinä olla omaksumatta kognitiivista näkemystä ainakaan tulkintatieteen

päätiedonintressin alaan kuuluviin uskomuksiin (validiteettiuskomukset). Pätevyyttä

kognitiivisesti käsittelevä perspektiivi ei itsestään selvästi käsitä sisäänsä mitään sellaista, mikä

oikaisisi epäpäteviksi uskomukset, jotka ovat manipuloituja tai yleistyneet äärimmäisen julman

tai korruptoituneen hallituksen toimenpiteiden vuoksi. Naturalistiselle identiteetillemme

parhaat kognitiiviset syyt omaksua tietty uskomus päteväksi lienevät aina niitä syitä, jotka

yleisimmin toistuvat ulkoisessa todellisuudessa. Kuudenneksi voidaan viitata Lycanin itsekin

esille piirtämään pakotettuun eroon normatiivisuuden ja heuristiikan välillä: uskomus on

normatiivinen sille, joka uskoo.2 Tämä on erityisen kiintoisaa mallinrakennuksen yhteydessä,

sillä sommittelija ei esitä tällöin vain faktaväitteitä. Hän lausuu myös siitä, millaisen hän soisi

mallin olevan.3 Kognitivistin esittämä malli (rakenne) ei ole tosiasia, vaan metaforinen

illustraatio. Jos kognitivistikin tunnustaa tämän asian, on ainoastaan tiedonintressin valinnasta

johtuva seikka, että ”päädymme” normativiteettiin – tämä tarkoittaa oikeastaan: kykymme

käsitellä kognitiivisesti representaatiorakennetta holistisena kokonaisuutena on ehtynyt ja

käytämme mielikuvitustamme – käsiteltyämme alasysteemi toisensa jälkeen naturalistisesti

integroitunutta uskomusta ja sen uskojaa. Voimme myös yrittää käsitellä asiaa päinvastaisessa

järjestyksessä. Sommittelemme näkymiin nonkognitiivisen ja normatiivisen tiedonintressin

kannalta hyödyllisen rakenteen, joka reflektoi sellaisten naturalististen tekijöiden kanssa, joita

kognitiivinen identiteettimme käsittelee.4 Emme yritä tällöin luoda toista ”tarkoittamisen

1 Partikulaareista toiseen etenevää järkeilyä on toisinaan sanottu myös lain keinotekoiseksi järkeilyksi, – ks.
Schauer – Spellman Analogy, Expertise and Experience s. 261; ks. myös, Nerhot Interpretation in Legal Science
s. 222 – sillä se nojaa perustavaan väärinymmärrykseen käsityksen ”laki” epistemologisesta sijaintipaikasta.

2 Ks. Lycan mts. s. 44.

3 Uskomukseen vetoaminen ei riitä, kun kysytään, mitä arvostelija tarkoittaa esille tulleella kielenasialla (ks. ex
analogia, Grice The Conception of Value s. 42). Tätä tietä mallit liittyvät aina kielenkäyttötapoihin.

4 On varmasti virheellistä sanoa, että tulkintatieteilijä “aloittaa” normativiteetista (tarvitsemme välttämättä ensin
jonkinlaisen ymmärryksen siitä, millainen maailma on), mutta voimme sanoa, että hän asettaa jalkojensa painon
päinvastaisesti kuin kognitivismissa. Kohtaan kuusi liittyvä problematiikka on hyvin laaja. Nähdäkseni se tulee
mielenkiintoisella tavalla esiin ns. ”yhteenkietoutumisen” (”intertwined”) ilmiön yhteydessä, minkä tapaa ainakin
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järjestelmää”,1 vaan ongelmana on (pohjimmiltaan) kielenidentiteetin nonkognitiivinen

varjopuoli, jota ilman tarkoittaminenkaan ei voisi olla olemassa.

Nähdäkseni Nonkognitivisti ei yllä yritä vakuuttaa Kognitivistia muuttamaan kantaansa tai edes

suostutella häntä tekemään niin. Johdonmukaisen positiivisen tieteen harjoittajan

tieteenfilosofiseen käsiteskeemaan ei oikeastaan ole lupa sijoittaa mitään sellaista, mikä voisi

saada tällaisen vaikutuksen aikaan.2 Tarkoitukseni tässä on ainoastaan tuottaa luvun alussa

sanana toisinaan kirjallisuudesta. Esimerkiksi faktojen ja normien voidaan väittää olevan ”yhteenkietoutuneita”,
sillä tietoinen käsitteellinen havainto edellyttää arvostelman ja arvo voidaan käsittää myös asiaksi, joka on
yhteydessä kaikkiin kokonaisuuksien osiin eikä esiinny eristettynä laisinkaan (ks. viimeksi mainitusta, Smith
Professional Work as an Ethical Norm s. 365; esimerkiksi lauseessa ”Tämä on hyvä” yhteenkietoutuminen on jo
ilmaisussa esiintyvien sanojen nojalla ilmeistä; ks. faktojen ja teorioiden yhteenkietoutumisesta, Kuhn The
Structure of Scientific Revolutions s. 53; ks. Kuhn Logic of Discovery and of Psychology of Research? s. 2).
Yhteenkietoutumisen seurauksena on toisinaan pidetty indeterminismiä: jos laki ja moraali ovat
yhteenkietoutuneita, laki voidaan aina riitauttaa moraaliperusteilla (ks. Fletcher Two Modes of Legal Thought s.
976). Nyt puheena oleva ilmiö, jos kyseessä on ylipäätään käsittelykelpoinen ongelma, voitaneen tulkita
kompleksisiksi edellytyssuhteiksi symboliselle asialle, jolle voidaan antaa merkitys. Faktoja ja normeja koskeva
kielenkäyttö ilmentää symbolista asiaa. Jos tämä olettama on oikeansuuntainen, kysymme, minkä ehtojen valossa
asiasta tulee (merkityksellinen) symboli, mikä vastaa analogisesti Deweyn käsittelyperiaatetta (ks. Dewey Meaning
and Existence s. 352). Ainoastaan älykkään vastauksen antamisen vaikeus verrattuna ei-yhteenkietoutuneisiin
käsitteisiin on muuttunut (ja on muuttanut oleellisesti). Nyt on nähdäkseni oleellista huomata, että
mielenkiintomme kohdistuu asiaan niin semantiikan kuin ontologian (konstituution) perspektiivistä. Pyrimme
saavuttamaan paremman käsityksen symbolifunktionaalisesta kielentekijästä ja toisaalta asian konstituutiosta,
mitkä on erotettava kyseisessä tarkastelussa toisistaan (ks. ex analogia, Armstrong A Theory of Universals s. 12,
65). Mainituista kahdesta on erotettava epistemologinen mielenkiinto asiaan (ks. Armstrong mts. s. 34, 55, miten
epistemologisesti yksinkertainen asia voi olla ontologinen kompleksi; ks. Feibleman A Defence  of  Ontology s.
42). Tartun näistä kolmesta viimeksi mainittuun. Normatiivinen ajattelu ja kritiikki nojaavat oleellisesti siihen, että
oletamme tunnetuksi asiaksi sen, että normia ei voi löytää tosiasioiden joukosta. Ilman tätä perusolettamaa
vaikuttaa hankalalta ylipäätään muodostaa mitään sellaista intellektuaalista ajattelun lohkoa kuin mikä tulkintatiede
on. Rajan vetämättä jättäminen sysää tulkintatieteen kielen kaltevalle pinnalle, missä ought-lauseiden välittämä
informaatio esitetään lopulta is-lauseiden informaatiomuodon piirissä (Asiat ovat niin-ja-niin). Toiseksi ilmaantuu
perustavaa laatua olevia metodologisia hankaluuksia. Miten teoreetikot, joiden käyttämät käsitteet ovat
”yhteenkietoutuneita”, etenevät ajattelussaan terminologiaansa käyttäen? Yhä kompleksisempien
ehtokokonaisuuksien suuntaanko? Miten kyseisten käsitteiden varassa esitetään yhtäältä tiedollista toisaalta
normatiivista kritiikkiä? Jos vastaus on, ei mitenkään, millainen kriittinen käytäntö omaksutaan tieteessä aiemmin
vallinneen sijaan?

1 Ks. esim. Gerstein Hart´s Positivism s. 634, joka toteaa, ettei käsityksellä “laki” ole mitään tiettyä tarkoitusta.
Lausuma on erikoislaatuisella tavalla mielekäs, kun se käsitetään nonkognitiivisen kielenidentiteetin yhteyteen (ei
vain niin, että siirrymme tavanomaiseen puheeseen lain yleisestä tarkoituksesta ihmisyhteisölle).

2 Ks. Austin Are There A Priori Concepts? s. 5 av 1:”…[I]f we are to argue that ´science´ is not about sensa, very
little can be recognized as ´science´”. Sitä, että positiivisen tieteen harjoittaja voi mm. välittää kiinnostunutta ja
suvaitsevaa asennetta kielellä, ei tule ylitulkita siten, että hän voisi olla pitämättä nonkognitivismia tieteeseen
kuulumattomana asiana.
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mainittuun läpipuhumisilmiöön ymmärrettävä näkymä. Ja hermeneutiikan tasolla myös

kognitiivinen perspektiivi voi liittyä keskusteluun, joka koskee tätä asiaa.

Voimmeko tehdä jotakin edistääksemme kokonaisymmärryksemme kehittymistä näin

luonnostellusta levähdyspisteestä? Kenties tällainen mahdollisuus on olemassa. Palataan

tutkielmassa 3 luvussa lyhyesti esillä olleeseen “käsitteellisyyden” ongelmaan, minkä avulla

mm. kielifilosofia erottaa tiedonintressinsä niin fenomenologiasta (ilmiö) kuin positiivisen

tieteen harjoittamisesta (faktat). Käsitteellisyys esiintyy filosofisen teknisen kielenkäytön

tasolla ainakin semantiikkaan viittaavana yleisterminä (jota itseään mikään semantiikka ei

koske), tiedonintressin attribuuttina, (psykologisesta) intuitiosta ja aistimuksesta eroavana

tiedon tekijänä1 sekä ontologisista realiteeteista eroavana asiana.2 Mikään näistä käsityksistä ei

kerro, mitä käsitteellisyys ”itsessään” on. Esimerkiksi Austin rinnastaa käsitteellisyyden

universaalien ongelmaan, missä saavutamme ymmärryksen vain siitä, että niitä on, mutta emme

siitä, mitä ne ovat.3 Rinnastus universaaleihin liittää ”käsitteellisyyden” deduktioon, mutta

nojaa itsessään erääseen käsitteellisyyden ilmenemistapaan (todellisuuden ymmärtämiseen

kategorioiden representaationa). Kenties voimme sanoa, että ”käsitteellisyys” on asia, jota

voimme ”käsitellä kielessä” ainoastaan regulatiivisen prinsiipin eli ehdon muodostavien

tekijöiden alaisuudessa. Luottamuksemme ”käsitteellisyyteen” on aiheellista vain tiettyjen

ehtojen alaisuudessa.4 On totta, että saavutamme arkiymmärryksellistä käsitteellistä tietoa myös

luonnollisen kielen tapauksia tutkimalla. Kielifilosofia on silti kiinnostunut myös siitä, että

regulatiivisen prinsiipin tarkoittamat ehdot olisivat äärimmäisen yleisellä tasolla. Oletetaan, että

ehtoja voisivat olla deduktion, universaalin, lauseen ja empiirisen tosiasian kaltaiset seikat.

1 Ks. Bliss On Relations s. 44–45.

2 Ks. Long Analogia entis s. 69.

3 Ks. Austin Are There A Priori Concepts? s. 1, missä Austin torjuu MacLaganin ehdotuksen “käsitteen”
selityksenä (sen mukaan ”käsite” olisi ”an element in our knowing or thinking”), s. 3, ja s. 5, missä Austin määrittää
universaalin tarkoittavan ontologista ongelmaa ”the entity which this argument proves to exist” (ks. skeptisesti
universaaleista mm. Feibleman A Defence of Ontology s. 43–44; ks. terminologisesti kulttuurisidonnaisten
kysymysten takiaisroolista asiassa, Jackson Analogy in Legal Science s. 153; ks. käsitteestä loogisena syynä
analyyttisessä perinteessä, von Wright Freedom and Determination s. 51).

4 Regulatiivinen prinsiippi esiintyy universaalina Kantilla: se kieltää käsittämästä mitään ehdottomana (ks.
Hartnack Filosofian ongelmia s. 136). Ainakin Kelsen on selvästi soveltanut sitä perusnormia koskevassa
kuuluisassa ajatuksessaan: on ennakko-oletettava perusnormi, jos on validi oikeusjärjestys (ks. esim. Parker The
Pure Theory of Law s. 216; ks. Duxbury Kelsen´s Endgame s. 52; ks. Troper The Fact and the Law s. 31, miten
Kelsen torjui perusnormin tulkinnan absoluuttiseksi käsitykseksi).
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Lienee oikeutettua sanoa, että kielifilosofian standarditulkinta muodostaa käsitteellisyyden

ehdon aina analyyttisen kirkkausihanteen ”puolella” kielenkehystä olevista tekijöistä.1 On silti

mahdollista väittää, että tässä ei ole näkyvillä kaikki se, mitä meidän pitäisi asiasta sanoa.

Voimme nimittäin myös ylläpitää vaatimusta käsitteellisyyden ehdon implikaation tuntemisesta

(ei-deduktiivisuus, ei-universaalius, ei-lauseellisuus, ei-faktuaalisuus). Emme kuitenkaan tee

tätä siksi, että tavoittelisimme – tai edes voisimme tavoitella – ”käsitteellisyyden” määritelmää.

Tämän sijaan motivaatioperusta muodostuu nähdäkseni kahdesta asiasta. Ensinnä implikaation

tunteminen muodostaa käsitteellisyyden ehdon hermeneuttisen sfäärin. Meidän on tunnettava

kyseinen ympäristö, sillä käsitteellisyyden ehdot itsessään olivat vailla perustavaa

justifikaatiota asettua ehdoksi kielen käsitteellisyydelle. Kysymys ehtojen asettajasta oikeastaan

sivuutetaan tai asia oletetaan.2 Toiseksi avautuu tehtäväkuva ehdon implikaation

kielifilosofiseksi käsittelemiseksi teorian tai tutkimusohjelman merkeissä. 3 Hieman toisin kuin

luvun alussa on ennakoitu, meidän on uskallettava kysyä myös sitä, puhummeko nyt

kilpailevasta hankkeesta käsitteellisyyden ehdoksi (tarjoamme tällöin implikaatiota ehdon

paikalle, mikä – mutandis mutandis – ennakko-olettaa alkuperäisen ehdon uustulkiten sen

implikoiduksi seikaksi). Tulkinnallisen kielenidentiteetin integriteetti saattaa pohjimmiltaan

edellyttää tämän väitteen tekemistä.4 Se on myös yhteensopiva sen kanssa, että etiikassa

tyypillisesti ennakko-oletamme tosiasioiden selityksen ja analyysin.5 Jos olemme nyt jonkin

1 Ks. esim. Dingle Solipsism and Related Matters s. 434, miten analyyttisessä ajattelussa tähdätään itsessään
evidentteihin faktoihin tai lauseisiin. Makrotodellisuuden ”yksinkertaisuus” on erilaista (ks. esim. Ahlman Arvojen
ja välineiden maailma s. 93, joka puhuu yksinkertaisesta tosiasiasta ”hän on sotilas”) ja ehkä meidän tulisi tällöin
puhua intuitiivisesta ymmärryksestä (tms.).

2 Tiede näyttää nyt sisäänrakentavan problematiikkaansa “auktoriteetin” ongelman, vaikka usein miellämme sen
liittyvän poliittiseen filosofiaan (ks. Cohen Kelsen´s Pure Theory of Law s. 155).

3 Ks. Feyerabend Consolations for the Specialist s. 203, missä Feyerabend pitää teoriaa ja tutkimusohjelmaa
samana asiana, ja sama s. 209–10, missä hän peräänkuuluttaa yhteispelien tutkimusta kysyen mm. ”…[W]hy
should a product of human ingenuity be allowed to put an end to the very same questions to which it owes its
existence?”.

4 On varmasti totta, että esitetyksi tullessaan yllä tarkoitettu identiteetti varastoisi presentaatioonsa dogmaattisia
piirteitä (ks. ajatuksellisesti, Lenoble The  Function  of  Analogy  in  Law  s.  141)  ja  näin  ylläpitäisi  juuri  sen
kielimuodon vaikutusvaltaa kielessä, mitä esityksen periaatteet alun alkaen vastustivat.

5 Väite ei tietenkään koske kaikkia genrejä. Analyyttisessä ajattelussa puhutaan toisinaan “pitämisen maailmasta”.
Kielenkäyttö nojaa siihen, että ”ought” esimääritellään pohjimmiltaan tietynlaiseksi realiteetiksi. Näin kyse on
ristiriidattomuusperiaatteen (”principle of noncontradiction”) alaisesta maailman käsittämistehtävästä, jonka
yhteydessä on sallittua mm. ymmärtää normit ja loogiset operaatiot samalle puolelle kielenkehystä. Jos
ajattelemme näin, ohjelma ei voi olla ”periaatteellisesti nonkognitivistinen”: indeterminismi ja nonkognitivismi
jäävät valokeilan katvealueeseen (vrt. kielenkäyttöä, Weinberger Law, Institution and Legal Politics mm. s. 95–
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jäljillä, ongelmaksi on ymmärrettävä epätäsmällisten käsitteiden kielioppi. Kysymme tällöin

ennakko-oletettua (ja tiedostamatonta) ”sääntöjärjestelmää” eli kielioppia, joka manifestoi tai

ohjaa esiin merkkisysteemin, jonka varassa nonkognitiivinen semantiikka elää

kielenelämäänsä. Tässä ajatuksessa sisäisen kielen teoria olisi lingvistinen komponentti

(merkkisysteemi), jonka merkityksen ja toimintaperiaatteet kielioppi tulkitsee näkyviin.1

Astetta varovaisemmin ajateltaessa implikaation tarkastelussa on kyse vain luonteeltaan

täydentävän yhteispelin luomisen edellytyksistä, minkä käsittely kuuluu laajassa mielessä

osaksi semioottisista taustoista kiinnostunutta tiedettä. Nyt, Saarnion vihjeen mukaisesti, kyse

olisi ”vain” yleisestä kielentutkimuksesta,2 joka on sijoittumiseltaan epäitsenäistä kielen

käsitteellisen tiedonintressin alueeseen. Nähdäkseni oikeustieteen on avoimin mielin

tarkasteltava molempia etenemisvaihtoehtoja. Kun käsitettä koskevan avustavan termin

”potentiaalinen” tehtävänä on erottaa ”käsite” aktuaalisesta kielestä (sanat, lauseet), kysymys

koskee  nyt  sitä,  – Gricen ja Strawsonin esittämää ero-sanan filosofiaa soveltaen – mitä

ajatellaan erosta, jonka kyseiset sanat [termit] ”ilmaisevat”.3

Väliin lienee aiheellista todeta, että käsitteellisyyttä sen ehdon ja ehdon implikaation avulla
lähestyvä näkökulma ei johda ”käsitettä” koskevan ymmärryksen kehittymiseen
lineaarisessa mielessä. Yleisilläkään ehdoilla (tai niiden implikaatioilla) ei ole
mahdollisuutta antaa näkymää käsitteellisyyteen käsitteistä riippumatta. Mainittujen

96, 101, 212, 221; Weinbergerille ”ought” esiintyy realiteettina ainoastaan teon teorian kontekstissa – käsitystä ei
voida esittää deskriptiivisenä normatiivisena lauseena, ks. mts. s. 78).

1 En tarkoita sitä, että epätäsmällisten käsitteiden kielioppi olisi ”superteoria”, joka antaisi vastaukset kaikenlaisiin
ongelmiin normatiivisessa tieteessä. Päinvastoin, sen rooli on luultavasti rajattu sääntösysteemiluontoisen
rajoittuneisuuden vuoksi. Ensinnä kieliopin säännöt auttavat kiinnittämään merkkisysteemin eristämään
komponenttiin sen aikaansaaman aktiivisen roolin kielentoiminnassa, mutta eivät kerro, mitä kiinnitimme (ks. ex
analogia, Katz Semantics and Conceptual Change s. 335). Toiseksi kielioppia itseään koskee ongelma siitä, miten
varmistumme siitä, että säännöt kuvaavat asian oikein (ks. ex analogia jo edellä esillä ollut, Harman Language,
Thought and Communication s. 274). Kolmanneksi säännön käsitteellä – so. myös kieliopin säännöllä – on
rajoituksensa ohjauskyvykkyydessä, kun haluamme tietää, miten toimia ja ajatella: yleisluontoisena sääntönä
kieliopin sääntö toimii kuin periaate (ks. Raz Legal Principles and the Limits of Law s. 823–54). Viimeksi mainittu
kätkee käsitteenä sisäänsä koko joukon tulkintatieteen vaikeimpia ongelmia. Meidän pitänee ajatella myös niin,
että emme voi kontradiktioon ajautumatta jahdata täsmällisiä sääntöjä sellaiseksi kieliopin kokonaisuudeksi, joka
merkityksellistää meille epätäsmälliset käsitteet. Asialla lienee yhteys siihen, miksi on totta, että ”understanding
must be imperfect” (ks. Ryle The Concept of Mind s. 57).

2 Ks. Saarnio Kieli ja logiikka s. 176.

3 Ks. maininnasta, Grice – Strawson In Defence of a Dogma s. 142, miten on eri asia kohdistaa tarkastelu sanoihin
tai eroon, jonka sanat ilmaisevat (ks. ”eron” käsittelyä hylkivästä piirteestä, Sellars Science, Perception and Reality
s. 174).
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yleisten ehtojen oma ymmärrystapa on käsitteelliseen tietoon oleellisesti sidoksissa.1 Jos taas
sanomme, että ehdot sanovat jotakin vain käsitteellisyyden ilmenemisestä, olemme
velvoitettuja vastaamaan siihen, mitä ”ilmeneminen” on. Fenomenologiaan etenemättä
vastauksemme lienevät ”potentiaalin” tai ”kyvyn” (tms.) kaltaisia seikkoja, jotka ovat jo
sangen lähellä alkuperäistä ongelmaa tai joudumme turvautumaan intuitioon selittävänä
tekijänä.2 Selitettävän ilmaantuminen selitykseen viimeistelee kehän. Lopputulema saattaa
olla epätyydyttävä, mutta ei erityisen yllättävä. Käsite ”käsite” on kieltä koskeva termi ja
näin osa metafysiikkaa,3 missä kehärakenteiden ilmenemistä pidetään paremminkin
sääntönä kuin poikkeuksena.4

Käsitteellisyyden ”laaja” ilmeneminen ehdollisena tulee nyt näkyviin, kun tarkastelemme

kahden identiteettimme piirissä esiintyviä mielentiloja: käsitteellisesti ymmärrettyjä faktoja ja

normatiivisia arvostelmia. Tarkastellaan ensin tosiasia-arvostelmaa. Sellarsin filosofian

mukaista on sanoa, että tietoiset empiiriset havainnot edellyttävät jo käsitteellistä tietoa.5

Induktio ei voi liittää havaintoon käsitteellisyyttä, sillä päättelisimme tällöin ”raa´asta”

todellisuudesta (”sense data”) semantiikkaan päin. Yleensä ajattelemme, että käsitteellisyyttä ei

voida myöskään löytää kontingenttia kielenkäyttöä tarkastelemalla, sillä tällöin olettaisimme

”esittävän” kielentekijän ilmenevän siitä, mikä on ”ilmaisua”.6 Puhuttua tai kirjoitettua lausetta

ei voida pitää metodologisesti analogisena luonnontieteen tosiseikalle – eikä kaikki se, mitä

tapahtuu puheen ja kirjoituksen tasolla omaa muutospotentiaalia siihen, mitä ajattelemme kielen

käsitteellisyydestä. Käsitteellisyys ilmenee ennakko-oletettuna vielä silloinkin, kun

käsitteellisesti ymmärretty fakta asetetaan kategorian representaationa deduktion yläpremissiksi

1 Esimerkiksi kun deduktio esitetään ”Jos x, niin y”, ”x”, ”  y”, oletamme, että voimme sijoittaa käsitteellistä
sisältöä omaavia muuttujia vakioiden paikalle. Jos käsitteellisyyden ehdot edustaisivat sitä, mikä on ”the method
of decision-making”, päädymme kehään, jos yritämme justifioida niiden avulla käsitteellisyyden periaatteen.
Viimeksi mainittu on ennakko-oletettuna päätöksenteon prosessissa (ks. Bayles Legislating Morality s. 33; ks.
kehästä, miten tukeudumme todistelussa siihen, mitä pyrimme kumoamaan, Wittgenstein Varmuudesta k. 191;
huomautus pilkistelee metafyysisenä rakenteena sekä kognitivismin että nonkognitivimin taustalta, jos yritämme
tavoitella näitä jäännöksettöminä periaatteina).

2 Intuitiolla on sanottu olevan rooli siinä, missä ongelmana on kyky hankkia jokin (kielellinen) kyky, ks. Meyers
Sellars´ Rejection of Foundationalism s. 63.

3 Ks. Austin Performative Uttarances s. 228.

4 Ks. Grice The Conception of Value s. 101–102 (ks. myös, Gadamer Hermeneutiikka s. 208, 213).

5 Ks. Sellars Science, Perception and Reality s. 176.

6 Ks. ajatuksellisesti, Dworkin Social Rules and Legal Theory s. 856, joka pitää derivatiivista ajattelusuuntaa
invalidina instituution ”rakenteen” päättelemiseksi (ks. vielä yleisemmällä tasolla, Wittgenstein Tractatus Logico-
Philosophicus 4.002, 4.121).
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(esim ”sopimus”). Eikö meidän nyt tulisi sanoa, että se Koszowskin vihjaama latentti työ, jonka

teemme premissin muodostamiseksi,1 on mitä relevantein käsitteellisyyden piirin asia? Mihin

muualle voisimme kääntyä, jos emme tekisi tätä olettamaa? Kyseinen työ on ymmärrettävä

implikaatiossa asiaksi, jonka oma aktiviteetti on nondeduktiivista. Viimeksi mainittu on

käsitteellisesti relevantti asia ainoastaan, jos käsitteellisyyden derivatiiviseksi

kielenaktiviteetiksi ymmärtävä ehto pitää paikkansa. Nyt käytetty attribuutti käsitteellisyydestä

(”nondeduktiivisuus”) vihjaa Wittgensteinin myöhäisfilosofialle tärkeään kuvauksellisuuteen,2

mutta nähdäkseni myös sisäisen kielen tarkastelun suuntaan. Juuri sisäinen kieli pyrkii

välttämään määritelmien dogmatismin,3 ajautumisen aktuaaliseen kieleen ja ainoastaan siihen

kohdistuvaan takaisinviittaamiseen (kielen kollateraalisuus) ja lähtökohtien umpikujaan

johtavan kunnioittamisen siinä, missä väittäisimme käsitteellisyyttä täydentävän implikoivan

elementin olevan jotakin sellaista, minkä voimme löytää tosiasioiden (objektiivisen

relativismin) maailmasta.

Normatiivisia arvostelmia tarkasteltaessa käsitteellisyyttä täydentävä ”ohjelma” pysyy samana,

vaikka tarkasteluperspektiivi muuttuu. Arvostelman yleinen muoto ”Minun pitää tehdä jotakin”

esiintyy jo Kelsenin ajattelussa,4 mutta olemme kenties sittenkin kiinnittäneet liian vähän

huomiota jo sen ilmentämään semioottiseen epämääräisyyteen ja avoimuuteen. Viimeksi

mainitut saattavat olla tärkeitä kielellisiä seikkoja. Kielellinen identiteettimme käsittelee

epämääräistä normatiivista ajatusta siten, että täydennämme sen (deskriptiivisen kielen

avustuksella) jollakin määrätyllä seikalla, jonka aikaansaamiseen imperatiivi kohdistuu.

Olemme täysin tyytyväisiä menettelytapaan, sillä käskyn seuraaminen saa aikaan haluttuja

muutoksia maailmassa. Reaalitodellisuuden tason menestys vahvistaa tyytyväisyytemme

asianmukaisuuden. Jos kuitenkin katsomme asiaa edes hieman syvemmin, voimme huomata,

että kaikki loogisesti mahdolliset muutokset saattoivat olla deskriptivoinnin ja normatiivisen

1 Ks. Koszowski Legal  Analogy as  an  Alternative  to  the  Deductive  Mode of  Legal  Reasoning s.  77,  joka  pitää
syllogismia pelkkänä ”skemaattisena illustraationa” ja tulkintatieteen ongelmien piilevän premissien
muodostamisvaiheessa.

2 Ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 599, ks. myös sama nr. 208, missä kuvaamisen ajatus yhdistyy ennen
muuta esimerkin antamisen tehtävään. Esimerkkien ainoa huono puoli on siinä, että esittävät yleispiirteet loistavat
poissaolollaan.

3 Ks. myös, Lewis Judgmets of Value and Judgments of Fact s. 158.

4 Ks. Kelsen Science and Politics s. 353.
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arvostelman täydentämisen aiheena. Valitsimme näistä jonkin, mutta emme rationalismin

puitteissa kykene tyydyttävästi kertomaan, miten. Valinnat ovat arationaalisia eikä

”valitsemisella” tarkoiteta sen paremmin loogista kuin kausaalista käsitystä. Paremminkin

Lewisin tarkoittama aktiivinen ihminen maailmassa1 tekee päivän aikana satoja tai tuhansia

itsekäyttäytymistä koskevia valintoja, joita ilman emme ehkä kykenisi menestykkäästi edes

astumaan askelia.2 Positiivinen tiede torjuu tieteelle kuuluvien ongelmien joukosta ”aktiivista

ihmistä” koskevan probleeman ”identiteettiä” tai ”itseymmärrystä” koskevana ongelmana.

Empiiristen tieteiden oma läpipuhumismekanismi on pakotettu käsiteskeemansa puitteissa

menettelemään näin, vaikka tämänkaltaisia hankalia aiheita koskettelevat ratkaisukehitelmät

pyrkisivät muodostamaan juuri niitä apuneuvoja, joiden avulla yritämme käsittää, mitä

”valinta” tai ”harkinta” loogisten mahdollisuuksien rajaamisessa on. On mahdollista, että

kysymme nyt jotakin sellaista, mikä on fundamentaalissa mielessä teoriakelvotonta (ei

teoretisoitavissa sen paremmin teoreettiselle kuin praktisellekaan järjelle).3 Avoinna  on

kuitenkin myös mahdollisuus palata normatiivisen arvostelman yleistä muotoa koskeviin

luonnehdintoihin (avoimuus, epämääräisyys). Meidän tulisi ymmärtää niiden implikaatio, mikä

on eri asia kuin edetä kielenkäytössä lauseen täydentämisen tietä. Tavoittelemme siis jotakin

suljettua, määrättyä ja semioottiselta rakenteeltaan ei-lauseellista esitystä, jonka ekspressiivinen

(välittävä) funktio on harkinnassa.

1 Ks. Lewis Meaning and Action s. 87–91.

2 Nonkonseptuaaliset teoriat eli aistielimien (silmä, kuuloelin, jne.) kautta ihmisen käyttäytymistä selittävät teoriat
varmasti kiistävät tämän väitteen eikä tässä ole tarkoitus esittää ilman perusteita, että konseptuaalinen
identiteettimme dominoisi arkitoimintojamme. Tarkoituksena on ainoastaan sanoa, että tarvitsemme myös miksi-
kysymysten vastauksia käyttäytymisemme perustaksi (Menin jääkaapille, koska…), mihin nähden ”mitä- ja miten-
kysymyksemme” ovat laadultaan praktisempia ongelmia (ks. ex analogia, Bayda Moral Values in Judicial
Decision-making s. 109).

3 Esimerkiksi ”relevanssin” ja ”yleisen hyvän” käsitteistä on sanottu samansuuntaisesti (ks. Bronowski The Origins
of Knowledge and Imagination s. 58; ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 231). Opimme kyseisten
käsitteiden mielekkyysalueesta jotakin implikaatioidensa kautta tai muulla tavoin ei-yleisten käsitteiden läpi
(irrelevantti; tapauskohtainen hyvä, kun vältettävä paha selvitettynä). Opimme siis tapaus kerrallaan. Valinnan ja
harkinnan osalta tämä merkinnee sitä, että määrätyt ja suljetut mallit käsittävät aina välttämättä sisäänsä joitakin
elementtejä (termejä), joiden oikeutusta tulla valituiksi ja harkituiksi emme oikeastaan kyseenalaista.
Antifoundationalismissa termien status on tällöin oma ongelmansa. Implikoidun termin tilannesidonnaisuus
merkitsee sitä, että premissi ei voi olla apriorinen (ks. esim. Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus 4.12721;
ks. Furberg Saying and Meaning s. 45–46); toisaalta termejä ei ole lupa pitää annettuina antifoundationalismissa
(eli kyseistä väitettä ei esitettäisi), sillä ajattelutavan piirissä ei-tulkinnallisia kielentekijöitä ei tunnusteta
laisinkaan. Se, onko foundationalismi latentisti implikoituna antifoundationalismissa sittenkin, jää tässä
ratkaisematta.
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Sellars pitää kielifilosofiassaan ”käsitettä” eri asiana, kun se yhdistetään yhtäältä
intentionaaliseen ajatukseen ja toisaalta merkitykselliseen puheeseen.1 Tämä huomautus on
nähdäkseni tärkeä. Edellä käsitettä koskevat ongelmat saattavat olla pitkälti seurausta siitä,
että ”käsite” yhdistetään subjekti-predikaatti-rakenteeseen, joka on kommunikaatioväline,
mutta ei sopiva käsittelemään omia ennakkoedellytyksiään. Sellarsille ”kielellistäminen”
(”languaging”) on itsessään primaari ajattelun käsite ja kielellistäminen on ajattelua. Hän
puhuu (Lycanin tavoin) kognitiivisesta ja representationaalisesta muodosta, jonka ongelma
olisi selittää se, mitä kielellistäminen on. Tämä kertoo myös sen, mitä käsitteellisyys
intentionaalisen ajattelun yhteydessä on. Sellars vaikuttaa tavoittelevan syntaktis-
semanttisesti (loogisesti) kontrolloitavissa olevaa järjestelmää, jonka alkukohdatkin olisivat
”loogisia” (”the standing representation”) eli statukseltaan päätelmiä, jos vain syllogismi
niiden taustalla esitettäisiin. Sellarsia vastaan voidaan todeta vain jo edellä esitetyin tavoin
se, että käsitteellisyys esiintyy ideana, jota ei ole ilman loogis-deduktiivisuutta.2 Toiseksi
representaatiomallissa esiintyvä semantiikka (”jargon”) ennakko-olettaa käsitteellisyyden
tunnetuksi.3 Kolmanneksi intentionaalista ajatusta ei ehkä voi olla ilman mahdollisuutta
yhdistää se merkitykselliseen puheeseen (lause). Tätä tietä äärinaturalistiset selitykset
saattavat käsittää sisäänsä geneettisen virhepäätelmän. Tulemme selittäneeksi myös
merkityssisällön, jonka muodostamismahdollisuus sisältyi selitettyyn intentionaaliseen
ajatukseen.

Nonkognitivistin kielenohjelman karkeimmat periaatteet alkavat nyt piirtyä näkyviin. Jos

oletamme, että nonkognitivistin tavoitteenaan pitämä kieli kuuluu laajassa mielessä

”käsitteellisyyden” alaan, kyseisen kielen on itsessään nojattava semioottisille rakenne-

elementeille, jotka alustavat kieleen ei-loogisia, ei-empiirisiä ja ei-lauseellisia kielenaihioita.

Jos pohdimme nyt edellä Gricen ja Strawsonin ero-käsityksen soveltuvuutta näin ehtoistettuun

käsitteellisyyteen, lienee selvää, että meillä ei voi olla kielessä esitettynä sellaista ”eron

ilmaisua” – tai edes eron ”esitystä”, sillä eron ”ilmaisussa” on nyt kontradiktorinen sävy4 –

1 Ks. Sellars Mental Events s. 326, 328, 342.

2 Analyyttisessä perinteessä deduktion soveltuvuutta ja ristiriidattomuusperiaatetta pidetään intellektuaalisen
keskustelun ehdottomina edellytyksinä (ks. esim. Long Analogia entis s. 11, 13, 79). Nonkognitivisti tavoittelee
primitiivisempää kieltä; voisimme puhua dispositionaalisten kielten semiprimitiivisyydestä, millä tarkoitan
sijoittumista ärsyke-reaktio-kielen eli signaalikielen ja syntaktis-semanttisen kielen eli ihannetapauksessa
loogisesti täysin kontrolloidun kielen väliin.

3 Lycan on oman teoriansa osalta luonnehtinut asiaa niin, että representaatiomalliin sijoitettu kieli on ”hyvin
teknistä” (”highly technical”) terminologiaa (ks. Lycan mts. s. 43).

4 Tämä luonnehdinta lienee väistämätön, sillä sisäinen kieli, jonka käsitteellinen olemassaolo on yllä tarkoitetuista
rakenne-elementeistä riippuvaista, ei ole kieli, jota käytämme ilmaisuin. Jos sisäisestä kielestä puhutaan kielenä,
joka liittyy ”ilmaisun” tai ilmaisumahdollisuuden käsitteisiin, tarkoitamme kieltä, jota puhumme lausein hiljaa



339

potentiaalisen ja aktuaalisen kielen välillä, missä ensin mainitussa ei lainkaan tukeuduttaisi

aktuaaliseen kieleen. Rakenne-elementit, jotka pyrkivät täyttämään mainitun ehtokolmikon,

eivät varmaankaan voi olla tyystin vieraita kirjaimille, tavuille, sanoille ja lauseille. Ainoastaan

suhteellinen ero kielen potentiaalin ja aktuaalisuuden välillä on mahdollinen. Itse ehtokolmikko

(ei-looginen, ei-empiirinen, ei-lauseellinen) voidaan tulkita siten, että nonkognitiivinen sisäinen

kieli rakentuu lingvististen välttämättömyyksien1 ja pragmaattisten siirtomahdollisuuksien

varaan siten, että kielen aktiviteetin tapahtumilla ei ole lupa olla (eristettyä) empiiristä sisältöä.

Ei-lauseellisuutta koskeva edellytys merkitsee velvoitetta konstruoida malli, joka nojaa

ajatukseen ”kielenkatkelmista”, so. eräänlaisista vajavaislauseiden muodoista, millä en tarkoita

muotoa täydentämisenvaraiselle lauseelle.

On nähdäkseni selventävää, että käsitteellisyyden ongelman yhteydessä erotetaan toisistaan

analogisesti Jackendoffin kognitiivisissa teorioissa esittämällä tavalla ”käsitteet” ja

”konseptuaaliset rakenteet”.2 Ensin mainittu on oikeastaan luotettava käsite ehtoinaan

analyyttisen filosofian mukaiset tekijät; jälkimmäinen muodostuu edellä tarkoitetun ehdon

implikaation varaan. Tulkintateorian (so. nonkognitivismin) puolella eroa voidaan puolustaa

säännön käsitteen filosofian nojalla: vain ensin mainitut ovat kirkkaasti yhdistettävissä

sääntöjen kanssa, kun taas jälkimmäiset tarvitsevat sääntöä sensitiivisemmän metafyysisen

välineen (sääntöaihion, tms.) kielensiirtoja sääntelemään.3 Jaottelussa alkeiskieli on

mielessämme. En itse tarkoita alkeiskielellä tätä, sillä näin rajoittauduttaessa emme ole saavuttaneet
kaipaamaamme pesäeroa luonnollisesta kielestä ja retoriikasta. Ainakin Rylen ajattelu vihjaa, että kielen
olemassaoloon sisältyvät molemmat muodot (”Much of our ordinary thinking is conducted in internal monologue
or silent soliloquy, usually accompanied by an internal cinematograph-show of visual imaginary.”, ks. Ryle The
Concept of Mind s. 27).

1 Nonkognitivismi merkitsee kielen assertiivisen piirteen syrjään siirtämistä (so. identiteettimme on muutakin kuin
sitä mitä kuvataan väittein): tämä merkitsee samalla loogisen kriteerin ulottumattomiin asettumista (ks. Toulmin
Does the Distinction between Normal and Revolutionary Science Hold Water? s. 45). Sisäisen kielen konstruoinnin
eräs keskeinen haaste on välttää ajautuminen aktuaalisen ”psykologismin” alaan kuvauksessa. Jos näin kävisi,
malli ei voisi olla normatiivinen (ainoastaan osa heuristiikkaamme). Sisäisen kielen mallin on kuvattava
siirtomahdollisuuksia, jotka sisältyvät kielen olemassaoloon, mutta ovat vapaan subjektin käytettävissä.
Lingvistisillä välttämättömyyksillä (esim. tapaus, arkkityyppi, käsite, muoto, jne.) tarkoitan niiden ideaa, en
esitystä (ks. erosta Johdantojakso). Lingvistisen välttämättömyyden valittu esitystapa mallissa on vain eräs
mahdollisuus, ei välttämättömyys (ks. virhetyypistä, Clark Mill´s Notoriuos Analogy s. 655).

2 Ks. ex analogia, Jackendoff Languages of the Mind mm. s. 32, 54.

3 Ks. vihjeestä sääntöä hienosyisemmän normatiivisen välineen tavoittamiseksi, Shapiro The Differnce That Rules
Make s. 44–45, joka mainitsee Trotzin käsityksen, missä sääntö ei liity ainoastaan seuraavaksi tapahtuvan
käyttäytymisen kontrollointiin, vaan on myös ”jatkuvan suunnittelun” väline. Yllä ”käsitteen” liityntä säännön
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konseptuaalisen rakenteen tasolla ja sen oma terminologia ei ole ”käsitteen” piirissä.

”Käsitteen” mieli on siinä, miten sanan tai lauseen merkitys avustuu esille konseptuaalisen

rakenteen avulla, jos oletamme, että laajan käsitteellisyyden piirissä sekä käsitteellisyyden ehto

että sen implikaatio ovat työssään. Tämän asian tarkastelussa positiivinen ja normatiivinen tiede

ovat yhteispelissä, mutta myös eroavat toisistaan. Ensin mainittu käsittelee konseptuaalista

rakennetta sanan merkityksen determinoivana elementtinä siten, että avustavan rakenteen on

oltava loogisesti kontrolloitavissa. Tulkintatieteen tehtävänä on kuvata sitä, millainen pitäisi

olla sen kielen laajempaan organisaatioon liittyvän konseptuaalisen rakenteen, joka sääntelee

sitä, mitä jo-identifioidun merkityssisällön justifikaatiomahdollisuuksista pitäisi ajatella.1

Ensin mainittu vaikenee suoritettujen valintojen subjektivismiliitäntäisestä taustasta;

jälkimmäinen olettaa identifioivan tuen kognitiiviselta kielenkäytöltä. On silti syytä korostaa

sitä, että tulkintatieteen alkeiskieli on periaatteellisesti ja lähtökohtaisesti indeterministinen ja

nonkognitiivinen ongelma. Sisäisen kielen käyttöön liittyvä heuristiikka ei voi milloinkaan

determinoida viimeksi mainittua vaikutusta eikä validiteettia; heuristiikan tehtävänä on pistää

lusikkansa soppaan ainoastaan kysyttäessä, miten jokin vaikutus saadaan aikaan (ei

pohdittaessa, millainen sen pitäisi olla).2 Kun hylkäämme dikotomian, siirrymme yhteispelin

ongelmaan. Kuten Habermas vihjaa,3 tulkintatieteen puheessa ja ajattelussa voi olla latentteja

kognitiivis-metodologisia piirteitä (ja päinvastoin voitaneen alustaa: positiivisessa tieteessä

nonkognitiivisia). Saattaa olla, että nämä eivät ole ”virheitä” tai ”lieveilmiöitä”, vaan

yhdyssidosten solmimismahdollisuuksia kehittyvän kokonaiskielipelin luomiseksi.

ideaan merkitsee sitä, että perusoikeuksien ja oikeusperiaatteiden ilmaukset eivät ole käsitteitä. Tämänkaltaisten
tekijöiden selittämisessä tarvitsemme edellä luvussa kolme tarkoitettuja varjoinstituution (ks. sanahakemisto) ja
alkeiskielen kaltaisia välineitä.

1 Ks. tässä myös “Johdanto” ja siellä ongelmaa tulkintatieteen ”ongelmien käsittelyn viitekehyksestä”.

2 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 26–27, ks. myös sama s. 42–43 indeterminismistä ja
determinismistä (ks. myös esim. Weinreb A Secular Theory of Natural Law s. 2294, joka erottaa toisistaan
moraalisen ja tieteellisen tarkastelun paljastaman ihmisen ilman, että ensin mainittu on annettu käsitys: jos
ajattelemme näin, kielen täytyy esiintyä Weinrebin torjumana välittävänä elementtinä moraalisen ihmisen – tämä
on pelkkä idea – ja tieteen tarkoittaman biologisen, biokemiallisen ja neurofysiologisen ihmisen välillä).

3 Ks. Habermas Between Traditions s. 51, miten nonkognitivismi ennakko-olettaa mm. tautologian ja kontradiktion
käsitteet.
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Toisin kuin Wittgensteinin myöhäisfilosofiaa toisinaan tulkitaan, nyt tarkoitettu kielenohjelma

ei ole luonnollisen kielen filosofialle tyystin vieras.1 Wittgenstein käsittelee usein mentaalisia

kielentilanteita, joihin luonnollisen kielemme soveltuvuus on parhaimmillaan kehnonpuoleista.

Kirjallisuudessa von Wright on tulkinnut tämän juuri mielenkiinnoksi primitiivisiä ja

vaillinaisia kielimuotoja kohtaan.2 Wittgensteinin filosofointitavan puitteissa emme kuitenkaan

voi edetä mallinrakennukseen,3 mikä on tyypillisempää esimerkiksi J.L. Austinin laajalle

mielenkiinnolle kieltä ja yleisesti kommunikaatiota kohtaan.4 Wittgenstein kirjoittaa

myöhäisfilosofiassaan eräänlaisia esiajatuksia myös nonkognitiivisesta ja lauseista etääntyvästä

kielestä. Tällaisen kielen ongelma on puuttuvan kieliopin ongelma. Ilman kielen kantavien

rakenteiden täysremonttia Wittgensteinin ajattelu ilmentää skeptisismiä ja pysyttäytymistä

lauseellisessa kielessä.5

”Ajattelu ei ole ei-ruumiillinen tapahtuma, joka antaa puheelle elämän ja mielen ja jonka
voisi irrottaa puheesta tavallaan kuten paholainen riistää Schlemihlin varjon maasta.” […]
Voisi kuitenkin sanoa »Ajattelu on ei-ruumiillinen tapahtuma», jos näin halutaan irrottaa
sana »ajatella» kielioppi esimerkiksi sanan »syödä» kieliopista. Merkitysero näyttää silloin
vain liian vähäiseltä.”
”William James lainaa kuuromykän Mr Ballardin muistelmaa osoittaakseen, että
ajatteleminen ilman puhumista on mahdollista. Tämä kirjoitti, että hän muodosti
varhaisnuoruudessaan – ennen kuin osasi puhua – itselleen ajatuksia Jumalasta ja
maailmasta. – Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa! – Ballard kirjoittaa: »Noiden ihastuttavien
ratsastusretkien aikana, pari kolme vuotta ennen kuin vihkiydyin kirjoitetun kielen alkeisiin,
aloin  kysellä  itseltäni:  Miten  maailma  sai  alkunsa?  »  –  Oletko  varma,  että  tämä  on

1 Ks. esim. Rollins Ordinary Language and Procrustean Beds s. 223.

2 Ks. von Wright Logiikka ja humanismi s. 337–38.

3 ”Ajatusliikkeiden” selittäminen, skematisointi ja teoretisointi näkyviin on vastakohtaista konkreettisen kielen
filosofialle (ks. Aalto-Heinilä Wittgensteinin päiväkirjat s. 80; Wittgenstein pyrki välttämään filosofoinnin tapansa
itseymmärryksenä myös mm. behaviorismin ja yksityisen introspektionismin, ks. Pears Wittgenstein and the
Vienna Circle s. 36–37).

4 Ks. Furberg Saying and Meaning s. 49.

5 Ks. lainauksista, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 339, 342, 348, ks. myös sama nr. 19, 22
täydentämisenvaraisen lauseen käsitteestä. Tässä ei ole mahdollisuutta keskustella siitä laajasta (ja hankalasta)
ongelmasta, mitä Wittgenstein tarkoittaa ”ajattelulla” myöhäisfilosofiassaan (varhaisfilosofia miltei samaisti
ajattelun logiikan soveltamiseen). Hän nähdäkseni filosofoi tavalla, joka tukeutuu ”johonkin”, mutta kielen avulla
ei oikeastaan voida sanoa, mihin (”Sanani ovat olleet pitemmän ajatuskulun pää”, Wittgenstein Huomautuksia
psykologian filosofiasta nr. 230). Wittgenstein ei kannattanut sisäinen/ulkoinen -jaottelua, vaan korosti sääntöjen
sisältymistä soveltamiseen (ks. Wittgenstein Sininen ja ruskea kirja s. 43).
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sanattomien ajatustesi oikea sanakäännös? – tekisi mieli kysyä. Ja miksi tämä kysymys –
jota ei muuten näytä olevan lainkaan olemassa – nostaa päätään juuri tässä? Haluanko sanoa,
että kirjoittajan muisti pettää?”
” »Kaikki nämä kuuromykät ovat oppineet vain elekielen, mutta jok´ikinen heistä puhuu
sisimmässään  äännekieltä  itselleen.  »  […]  –  Mitä  voin  tehdä  tällä  ilmoituksella  (jos  se
ylipäänsä on sellainen)? Koko ymmärtämisen idea haiskahtaa tässä epäilyttävältä. En tiedä,
onko minun sanottava, että ymmärrän vai että en ymmärrä. Voisin vastata: »Se on suomen
kielen lause, joka on näennäisesti täysin järjestyksessä – ennen kuin näet pyrimme tekemään
sillä mitään»; sillä on muihin lauseisiin yhteys, joka tekee meille vaikeaksi sanoa, että
oikeastaan ei tiedetä, mitä se meille ilmoittaa.”

Katkelmien kieli psykologisessa mielessä on tullut mainituksi myös Dostojevskin laajassa

tuotannossa. Dostojevskin kirjailijanposition voidaan sanoa sijoittuvan realismin ja

antirealismin välimaastoon. Hänen mestarillisesti luomiaan vaikutelmien tulkintoja olisi väärin

luonnehtia informaatiosisällöttömiksi, vaikka vaikutelmat itsessään kuuluvat osaksi tarkkailijan

psykologista sfääriä. Katkelmien kieli esiintyy Dostojevskilla emotionaalisen ja

johdonmukaisesti etenevän sisäisen kielenkäytön risteyskohdassa: sisäinen kielenelämä

sovittaa kulkunsa pääosin ensin mainitun mukaan, kun dramatisoimme tapahtuman (alla

ensimmäiset kaksi lainausta, osin myös neljäs). Silti sama kieli esiintyy hermeneuttisessa

tehtävässä ja näin epädramatisoituna, kun ongelmana on se, millainen kielenrakenne avusti

ymmärrystämme ennen kuin saimme kiinni johdonmukaisista ja kokonaisista ajatuksista – ovat

ne sisällöltään millaisia hyvänsä (jälkimmäiset kaksi lainausta).1

”…Jonkinlaisten ajatusten riekaleet ja katkelmat kihisivät hänen [Raskolnikov, EK]
päässään, mutta hän ei kyennyt saamaan kiinni yhtäkään eikä pysähtymään yhteenkään, niin
kovasti kuin ponnistelikin…”
”Minut oli vallannut äänetön uteliaisuus ja mieltäni kiehtoi yhä outo tapaaminen. En edes
tiedä, mitä oikeastaan odotin sen minulle merkitsevän. On selvää, että en pystynyt
ajattelemaan johdonmukaisesti, mielessäni ei syntynyt ehjiä ajatuksia, vaan ainoastaan
ajatusten katkelmia.”
”…Vielä tänäkin päivänä en käsitä, mistä ihmeestä sain päähäni, että isäni oli sellainen
marttyyri, onnettomin mies maailmassa! Kuka sai minut uskomaan niin? Miten minä, lapsi,
olisin voinut ymmärtää yhtään mitään hänen henkilökohtaisista epäonnistumisistaan? Mutta
minä ymmärsin, vaikkakin vasta tulkittuani ja muokattuani ne uudestaan
mielikuvituksessani; tähän päivään mennessä en ole kuitenkaan voinut ymmärtää, miten
tuollainen käsitys syntyi minussa.”

1 Lainaukset järjestyksessä, Rikos ja rangaistus s. 111; Keskenkasvuinen, nide II s. 88; Netotška Nezvanova s. 41;
Karamazovin veljekset s. 204.
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”Aleša lähti isänsä kodista paljon lannistuneempana ja järkyttyneempänä kuin mitä oli ollut
sinne tullessaan. Hänen järkensä oli ikään kuin murskattu ja heitetty hajalle, samalla hänestä
tuntui kuin hän ei uskaltaisi ruveta kokoamaan hajalle viskattua ajatustaan ja yhdistää sitä
kokonaiseksi kuvaksi kaikkine piinallisine kokemuksineen, joita hän oli päivän kuluessa
kokenut…”

Pragmatismin laajennusmahdollisuutta silmäilemä tulkintatiede tavoittelee katkelmallista

kieltä, joka on rakenteellisesti formaalimpi kieli kuin romaanikirjallisuuden kuvaama ihmisen

sisäinen kielenelämä; toisaalta kontradiktioon ajautumatta kyseessä ei voi olla loogisesti täysin

kontrolloitavissa oleva kieli ja kieli, joka säilyttää yhteytensä psykologian tason

kielenelämäämme.1 Ensin mainittu on osa ongelmaa, ei vielä vastaus; jälkimmäinen on

huomautus tulkintatieteen vastakohtaistumisesta positiivisten tieteiden tieteenfilosofiaan.

Toisin kuin Wittgensteinin luonnollisen kielen filosofian ohjelmassa, olettama sisäisen kielen

mahdollisuudesta nojaa käsitteellisen, ei sanallisen, kielen jatkamismahdollisuuteen sisäisen

kielenkäytön suuntaan.2 Ohjelman tulisi tuottaa lisäarvoa mm. silloin, kun sanamme ehtyvät

käsitteellisten ongelmiemme edessä. Kyse ei voi olla positiivisen tieteen mukaisesta

kielenohjelmasta, sillä tämä kääntää systemaattisesti kielen tutkimusaiheet Chomskyn

vihjaamiksi empiirisen psykologian tutkimuksen kohteiksi.3 Meillä ei voi myöskään olla (ex

analogia) mitään sisäisen kielen elementtien ”soveltamisen tarkastelua”, josta voisimme oppia

kyseisen kielen myöhäiswittgensteinilaisen ajattelun suoran jatkeen mielessä.4

Nonkognitiivisen kielen vaikutus on epäsuora ja hermeneutiikan välittävällä vaikutuksella

1 Juuri jälkimmäisen väitteen naturalistit kiistävät. Luottamuksemme takeena (heille) ovat pohjimmiltaan
neurofysiologiset prosessit; myös miten-kieli ymmärretään pohjimmiltaan mitä-kielen mukaiseksi tiedoksi (ks.
vihjeistä, Lycan Judgement and Justification s. 102, 105). Jos jäännöksetön naturalismi olisi oikeassa (Lycan ei
nähdäkseni itse tätä väitä), siitä seuraisi, että arvodualistinen tulkintatiede olisi ymmärtänyt radikaalisti väärin
myös sen, mitä on normatiivinen kysymys. Radikaali naturalismi oikeastaan kannattaa filosofis-nihilististä teesiä:
filosofian ongelmat ovat illusorisia (ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 32).

2 Alkeiskieltä voidaan kehittää myös kielen oppimisen ongelman näkökulmasta, jolloin jokin teoriaa koskeva
kehitysvaihe saattaa tarjota ei-sanallisen (ei-lauseellisen) tukialustan, joka täydentää kielen oppimisen prosessissa
kielenulkoista todellisuutta (ks. viimeksi mainitusta, Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy s. 55–56). Kuten
tutkielman johdannossa on todettu, tässä alkeiskielen funktiolla tarkoitetaan oikeuttavaa kielentoimintaa laajassa
mielessä; oikeustieteen tehtäväkuvaan ei myöskään kuulu lapsen kehitystä ja kielen oppimista mallintavien
käsitysten kehittely.

3 Ks. Chomsky Knowledge of Language s. 303–304.

4 ”Meidän on katsottava sanan soveltamista ja opittava siitä.” (ks. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 340,
korostus poistettu, EK; ks. myös, Wittgenstein Huomautuksia psykologian filosofiasta nr. 202)
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normatiivinen.1 Tässä kohtaa tulkintakielellinen tarkastelu tarvitsee myös jarrupoljinta. On

nimittäin erityisesti korostettava, että sisäinen kieli ei voi esiintyä puhtaasti nonkognitiivisena

kielenä ja samaan aikaan olla ”kieltä”. Oletan sisäisen kielen ”vajavaiskieleksi”, millä

tarkoitan sitä, että kyseessä ei ole yhtä täydellinen kieli kuin luonnollinen kieli eikä sisäinen

kieli ole kaikilta osin itsenäinen kielenilmiö viimeksi mainittuun nähden. Nonkognitiivisella

rakenteella tai kielellä on oltava sisäisen kielen käytössä itsessään havaittavia yhtymäkohtia

puhutun ja kirjoitetun kielen piirteisiin.2 Yhtymäkohtien nojalla voidaan puhua ainakin

periaatteellisesti ensin mainitun ”kognitiivisuusasteesta”. Jos oletamme, että nonkognitiivisen

sisäisen kielen kognitiivisuusaste liittyy sellaisiin yleisiin ideoihin kuin sanallistamis-,

lauseellistamis- ja roolillistamismahdollisuus sekä käsityksen informaatiosisältöaste, oletamme

myös, että nonkognitiivinen teoria kielestä kykenee esittämään syvemmän rakenne-elementin,3

joka hylkii mainittuja piirteitä. Ei-lauseellisen sisäisen kielen, jos sellainen on olemassa, ei ole

lupa palautua lauseiden hiljaa mielessä puhumiseen. On myös oikein sanoa, että tässä kohtaa

nonkognitiivinen kielenohjelma silmäilee askelpaikkoja, joilta täydellä painolla ponnistaminen

merkitsisi uustulkinnallisen piirteen lisäämistä ns. elegantteihin periaatteisiin.4

1 Ks. ex analogia, Feyerabend Consolations for the Specialist s. 212, jonka mukaan kypsä tiede pyrkii yhdistämään
normaalin ja ns. epänormaalin (intuitiivisen, myös uuden luomiseen suuntaavan, jne.) tieteen. Kenties voimme
sanoa, että kypsä kielenidentiteetti kykenee yhdistämään taitavasti sekä naturalistisia että ei-kognitiivisia
kielenelementtejä kokonaiskielenkäytössään (”…[T]he most interesting thing about man is that he is an animal
who practices art and science and, in every known society, practices both together”, Bronowski The Origins of
Knowledge and Imagination s. 9; ks. myös lausumaa, Suber Analogy Exercises for Teaching Legal Reasoning s.
93–94).

2 Ks. mm. Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 494 (ks. Lycan Judgement and Justification s. 10, 14; ks. myös,
Hanfling Wittgenstein´s Later Philosophy s. 116–117).

3 Työn alla oleva sisäisen kielen teoria esittää ehdotuksen tällaiseksi elementiksi: kyse on sisäisen kielen
(alkeiskielen) modaliteeteista eli intralingvistisen toiminnan peruslaaduista. Modaliteetit koostavat esille
esisemanttisesti vaikuttavat sisäisen kielen käsitykset (modaliteettien kombinaatiot), mutta eivät itsessään esitä
”merkityksiä” eivätkä myöskään ole eristettyinä suorassa suhteessa luonnolliseen kieleen. Modaliteettien ei-
semanttinen kielentehtävä on hakeutua kosketuksiin ontologian käsitysten kanssa. Nonkognitivismi hakee tässä
jonkinlaista vertailukohtaa siihen, että kielessämme ei ole atomaarisia ”merkityskäsityksiä”, mutta
merkityskäsityksemme edellyttävät väistämättä kielenelementtejä, jotka kokoavat yhteen kaiken sen, mitä lauseen
merkityksellisyys edellyttää (ks. ajatuksellisesti, Ryle Letters and Syllables in Plato s. 438, 442, 448).

4 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 120, joka korostaa eleganttien periaatteiden (symmetria,
yksinkertaisuus, niukkuus) merkitystä yksinkertaisesti siksi, että meillä ei ole mitään muuta suuntaa minne kääntyä
(ks. myös, von Wright Wittgenstein varmuudesta s. 28, joka yhdistää asian maailmakuvan muutokseen). Tarkoitan
yllä uustulkinnalla sitä, että takaisinkäännöksen jälkeen edessämme olevat periaatteet eivät ole täsmälleen samoja
periaatteita kuin ne, joista teimme nonkognitiivisen tutkimusohjelman ensivaiheessa pesäeroa.
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Nonkognitiivinen kielenmalli pyrkii kertomaan meille vain sen, mitä ”käsitteellisyys”

lingvististen välttämättömyyksien varaan piirtyvässä katkelmien kielessä on ja voi olla. Kuten

todettua, tätä narratiivista luonnehdintaa rasittaa jo se jännite, joka näkyy tiettyjen sisäisen

kielen elementtien korkeammassa liitynnässä psykologian ilmiöihin (ja kääntäen

alhaisemmassa informaatiosisältöasteessa). Jo Russell on huomauttanut poliittisen puheen

piirteestä kiinnittyä eriasteisella voimakkuudella emootioihimme;1 käsitteellistä merkitystä

kantava kielentekijä on erotettava tekijästä, jonka taakka on emotionaalista laatua. Silti

molemmat ovat tulkintatieteessä keskeisiä, mikä voidaan havaita jo eräistä Olaus Petrin

tuomarinohjeista.2 Jos sanomme niin, että käsitteellinen narratiivi ei ole tulkintatieteessä

itsetarkoitus, vaan alisteinen sille tiedonintressille, jonka tavoittamiseen kaikki ponnistelumme

pohjimmiltaan kohdistuvat, ennakko-oletamme myös muunlaisten narratiivien mielekkään

soveltamisen mahdollisuuden (ja mitä luultavimmin lopulta myös mm. fenomenologian ja

käsitefilosofian yhteispelin mahdollisuuden).3 Taustakysymyksen ”Millä kielen ja ajattelumme

tekijöillä on lingvis-inherenttiä arvoa yleisen hyvän määrittelemisen kannalta?” on ohjattava

narratiivien asettelua eikä niin, että lukkoon-lyömämme perspektiivi determinoi meille sen,

mitä yleisestä hyvästä ajattelemme. Pohjimmiltaan oikeustiede edellyttää Mastermanin

luonnostelemaa moniparadigmaattisuutta4 ja olisi hyvin yllättävää, jos tulkintatiede voisi

ymmärtää kaikki alamuotonsa homogeenisellä tavalla.

Jos nonkognitiivinen kieli yllä luonnostellulla tavalla on mahdollinen asia, sitä voidaan pitää –

ja rajaudun nyt lähemmäs oikeustiedettä – yhtä paljon kriittisen suuntauksen kuin

konstruktiivisen tutkimuksen tuotteena. On muistettava, että epistemologisesti

differentioitunutta semantiikkaa merkitsevä perusolettama estää meitä vahvistamasta ought-

semantiikkamme oikeaksi tukeutumalla siihen kieleen, jonka avulla kerromme, miten asiat ovat.

Emme liioin kykene ratkaisemaan logiikalla arvostuskysymyksiä emmekä ilmaisemaan lausein

1 Ks. Russell A Plea for Clear Thinking s. 171–174 (ks. kahdesta puhujasta – intohimoisesta ja loogisesta, Nietzsche
Iloinen tiede s. 92–93).

2 Ks. Tuomarinohjeet k. 8, 10, 22, 23, 25, 26.

3 Eräät kirjoittajat ilmentävät ainakin kielenkäytöllään kyseistä olettamaa (ks. esim. Helin Perusoikeuksilla
argumentoinnista s. 17, missä hän puhuu ”tutkittavan ilmiön” sisällyttämisestä tieteelliseen järjestelmään, vaikka
tarkastelu on muutoin tiedonintressiltään käsitteellistä).

4 Ks. Masterman The Nature of a Paradigm s. 73–75.
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sitä, mitä pätevyys on (mitä pätevyys tarkoittaa).1 Tästä miltei koko tulkintatieteen laajuisesta

asetelmasta voidaan sanoa nyt vain tämä: jos pitää paikkansa, että nonkognitivismilla on

muodollisesti omalaatuinen käsitteellisen olemassaolon tapa, on aiheellista olettaa, että myös

materiaalinen ajattelumme poikkeaa totutusta. Emme siis oleta, että ymmärtäisimme

automaattisesti oikein, mitä on ”substanssi” objektivismin viisaudessa, jonka mukaan

indeterminismin mestarin on oltava materiaalisuuden eliminoija,2 sillä oman käsiteskeemansa

alaisuudessa tulkintatiede ei välttämättä laisinkaan sovella mitä-kieltä (ainakaan

sovinnaisimpien) objektivismin periaatteiden mukaisesti.3 Muotoa koskeva kehitystyö ohjaa

tulkinnan sisältöjen esiintymistä ja kielellistä kehittymistä – ja päinvastoin. Kun luonnontieteen

puolella luontoa on vaikea sovittaa paradigmaan,4 saatamme kohdata tulkintatieteessä

samankaltaisen hankaluuden muodollisen ja materiaalisen teorian yhteensovittamisessa.5

Vasta kehitteillä olevan sisäisen kielen rooli tulkintatieteen kokonaiskuvassa on varmasti

epäselvä kysymys. Yleisenä kielen tutkimuksen aiheena nyt avautuva kenttä kattaa hyvin laaja-

alaisen joukon esikommunikatiivisia aiheita. Periaatteellisesti huomion kohteena on kaikki se,

mitä kuuluu ilmaisukielen (puhe, kirjoitus) valmisteluun sekä toisaalta sen vastaanottoon ja

intralingvistiseen käsittelyyn. Oikeusteoria seuraa näin laaja-alaista orientaatiota

metodologisesti, mutta formuloi itse silmällä pitämänsä ongelmat huomattavasti

rajoitetummiksi. Tästä aiheesta lienee hedelmällistä ilmaista joitakin asioita suhteessa

tutkielmassa aiemmin esitettyyn.

1 Kaksi viimeksi mainittua oikeastaan seuraavat ensin mainitusta (ks. differentioituneesta semantiikasta,
Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 98), sillä ought-semantiikan radikaali etääntyminen realiteeteista
merkitsee niin (induktiivisen) logiikan soveltumattomuutta kuin luonnollisen kielen lauseiden ilmaisuvoiman
ehtymistä. Ymmärtämisen järjestyksemme tuskin pysähtyy tällaisen myytin hellintään. Meidän tulisi etsiä keinoja
päästä tutkielman johdantojaksossa mainittujen halpahintaisten metodologisten paradoksien – analyysin
paradoksin ja nonkognitivismin paradoksin – yli.

2 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 47.

3 Ks. mitä-kielestä myös tutkielman johdantojaksoa; alkeiskielen mitä-kieli ottaa askelia pidemmälle kuin
lauseeseen ja potentiaaliseen verkostoon sidottu muunnelma, sillä ”sanan” paikalle tulevat elementit ovat nyt ei-
lauseellisia kielentekijöitä (katkelmia, joiden muodon teoria esittää).

4 Ks. Kuhn The Structure of Scientific Revolutions s. 135.

5 Ks. myös ajatuksellisesti, Grice The Conception of Value s. 112. Oma näkökulmani asiaan on semanttinen, ei
ontologinen. Ajattelun virhe, missä ”muoto muotoaa kohdettaan” koskee ensi sijassa viimeksi mainittua, ei
deontologismin piirin instrumentaalisia eli semanttis-toiminnollisia esityksiä.
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On jokseenkin selvää, että nonkognitiivista kieltä tavoitteleva teoria ei ole validiteettiteoria.1

Kyse on tällaisen teorian fraktiosta tai validiteetin ongelmaan sisältyvästä askelpaikasta, joka

avustaa seuraavien tarkastelujen suorittamisessa. Validiteettiongelman yhteyteen

asemoitumisesta seuraa se hyöty, että emme tulkitse nonkognitiivisten kielenmallien tehtäväksi

esittää yleisten normatiivisten käsitteiden ”konstitutiivisia” tematisointeja2 tai yleistä

merkkiteoriaa tulkintatieteen semantiikalle (koska oletaisimme jonkin sellaisen esittävän

normatiivisen kysymyksen ideaalisen vastaustavan). Jos nonkognitiivisen mallin

kielenaktiviteetti voisi konstituoida yleisen normatiivisen käsitteen (sääntö, periaate, jne.), ei

aktiviteetti olisi laisinkaan nonkognitiivista. Sen sijaan malli voi yrittää esittää skematisaation

siitä, millaisilla kielentekijöillä on lingvistis-inherenttiä arvoa3 esittää jotakin jonkin säännön

tai periaatteen validiteetista. Tässä merkityksessä on selvää, että malli on itsessään vastaus

abstraktiotasolla ylempänä esitettyyn normatiiviseen kysymykseen ja esittää

(argumentaatiovelvoitteen alaisen) esityksen siitä, mitä sommittelija pitää tällaisina aiheina.

Toiseksi etuna voidaan pitää sitä, että malli liittyy alemmanasteisten normatiivisten kysymysten

vastaustapaan. Voimme varmasti asettaa käsitteellisen skematiikan tehtävän toisinkin, mutta

tällöin riskinä on se, että skeeman ongelmanratkaisukyky vastauksen antamisessa on melko

alhainen ja suurin hyöty esiinpiirtyy entistä yksityiskohtaisemman kysymyksen

esittämismahdollisuutena.4 Kolmanneksi on keskeistä, että nonkognitivismi sijoittuu

1 Validiteettiteoria ei kuulu tämän tutkielman alaan. Pidän kolmea kysymystä keskeisinä tehdessämme yrityksiä
konstruoida se. Ensinnä teorian tulisi selittää, miksi laki velvoittaa. Toiseksi teorian on tuotettava vastaus
kysymykseen, millainen lain pitäisi olla, jotta se velvoittaa. Kolmas kysymys koskee sitä, millainen kriittinen ja
ajattelua yhdistävä arviointitapa koskee vastauskehitelmiä, joita tuotamme kahteen ensin mainittuun ongelmaan.

2 Ks. esim. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 112, joka pitää juuri tätä pyrkimystä, yhdessä säännön
oikean merkityksen kanssa, ontologisena illuusiona.

3 Tarkoitan ennen muuta kielellisten välttämättömyyksien strategista arvoa edistää kielipelien yhteydessä
oikeuttavaa kielentoimintaa. Lingvistis-inherentti arvo on pitkälti riippumaton materiaalis-sisällöllisistä arvoista,
so. siitä, mitä edistämme kielentoiminnassamme. Esimerkiksi kansallissosialistisen Saksan oikeudella voidaan
sanoa olevan lingvistis-inherenttiä arvoa (palvelee hyvänä esimerkkinä vältettävästä oikeudellisesta systeemistä),
vaikka materiaalisesti meillä on erittäin hyvät syyt ajatella (ks. esim. Maris Milking the Meter s. 83–84), ettei se
palvele mitään hyvää tarkoitusta.

4 Ks. loputtoman kysymyksen täsmentämisen tien ongelmallisuudesta, Russell The Cult of ´Common Usage´ s.
157. – Hienon esimerkin kysymystä täsmentävästä mallista antaa W.N. Hohfeldin tunnettu korrelaatio- ja
oppositiosuhteiden teoria ja voidaan sanoa, että se osallistuu myös vastauksen tuottamiseen korrelaation
myötävaikutuksella (Jos on joku A, jolla on velvoite, on myös joku B, jolla on oikeus). Tarkoitan vastaustapaan
liittymisellä sitä, että mallin relaatioiden on avustettava materiaalisen argumentin tuottamisessa. Myös Hohfeldin
teoria on vastausta koskevana kielimuotoesityksenä liian vähäeleinen eikä tietenkään edes tavoittele muuta. Sen
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”metafysiikan puolelle” prima facie. Oikeusteoriassa lukemattoman usein toistetulla ”faktan ja

normin” keskinäissuhteella tarkoitetaan itsessään ei-tiedollista ja ei-tulkinnallista relaatiota,1

jolle oletetaan kaksi suuntaa:

1) Naturalistinen tekijä  Metafysiikka

2) Metafyysinen tekijä Naturalismi

Kuten tunnettua, pätevänä loogisena periaatteena pidetään sitä, että emme voi päätellä

luonnontodellisuuteen kuuluvista tekijöistä pitämislauseisiin päin tai päinvastoin.2 Kuitenkin

samanaikaisesti, ja näin on sanottu myös Humen omasta kielenkäytöstä,3 teemme jatkuvasti

”vulgäärisiä” moraaliarvostelmia faktojen pohjalta tai annamme selittämättömän tekijän

vaikuttaa siihen, millaisena maailman koemme. Tämänkaltaiset havainnot koskevat

nondeduktiivista kielenjärjestelmää, jonka suhteen ongelmaksi tulee juuri se, että ns.

alaisuudessa vastauksena esiintyy lingvistisesti tunnettu sääntölause, ei sen argumentti
(argumentaatiokokonaisuus).

1 Attribuutit voidaan johdatella ainakin Kaufmannin Preliminary Remarks s. 112–13 avustuksella. Kaufmann
ymmärtää lain normatiivisen skeeman (”norm”) ja faktan (”case”) väliseksi relaatioksi. Jos normatiivinen skeema
on edellytys sille, että hermeneuttinen identiteettimme kääntää esille tulkintatietoa, – ja naturalistinen skeema
esittää saman edellytyksen faktatiedolle – ei relaatio itsessään sijoitu kummankaan alaan (ks. skeemaedellytyksestä
esim. Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1838; ks. Toulmin Does the Distinction between
Normal and Revolutionary Science Hold Water? s. 40; ks. Katz Semantics and Conceptual Change s. 327–331).
Eri mieltä Kaufmannin kanssa olen vain siitä yksityiskohdasta, jonka mukaan voisimme (kielen avulla) tarkoittaa
relaatiota, kun puhumme ”laista” (”…it is this relation that we call law”). Juuri tätä emme voi kielellä tehdä (emme
voi myöskään tulkita relaatiota). Asian toteaminen ei nähdäkseni merkitse sitä, että Kaufmann olisi itse käsityksen
osalta väärässä. Kaufmannia tulisi ehkä lukea niin, että hän ei esitä mitään luonnollisen kielen käytöstä. Kyse on
ainoastaan ”lain” filosofisesta ymmärtämistavasta.

2 Ks. esim. Kelsen What Is the Pure Theory of Law? s. 275.

3 Ks. esim. MacIntyre Hume On ´Is´ and ´Ought´ s. 455 (ks. Nagel Moral Luck s. 185; ks. myös, Emmet Rules,
Roles and Relations s. 46). Kognitivistille maailmaa koskeva “kokemus”, so. millainen se on, on periaatteellisesti
aina kausaalidisipliinin alainen asia: näin myös “selittämättömän” tekijän on oltava tällainen tekijä, sillä muutoin
vaikutusta ei voi syntyä. Tässä on kuitenkin kyse siitä, että kielen heikkous tulee vastaan. Tavanomainen kielemme
ei tarjoa erityisverbejä edes ajattelulle (ks. Ryle Knowing How and Knowing That s. 214). Vielä vähemmän meillä
on sanoja kuvaamaan faktan ja normin välisen kuilun ylitystä (ja miten voisikaan olla: tämä ei ole asia, jonka
voisimme tietää tai jota luonnollinen kieli valmistautuisi käsittelemään). Toiseksi kausaalidisipliinin
metodologisesti kontrolloitu ala (se, mitä tiedämme) ei ole sama asia kuin saman periaatteen laaja filosofinen ala.
Viimeksi mainittuun kuuluvat myös transsendentaali ja immanentti kausaliteetti (ks. Chisholm Human Freedom
and the Self s. 28, 29; ensin mainittu käsittelee asiantilojen sarjaa, joka aiheuttaa asiantilan; jälkimmäisessä agentti
itse aiheuttaa asiantilan; ks. van Inwagen Incompatibility of Free Will s. 48, joka pitää tautologiana sitä, että
determinismillä viitattaisiin vain kaikkien asiantilojen jatkumoon; ks. myös, Weinreb A Secular Theory of Natural
Law s. 2293).
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metafyysinen tekijä esiintyy myytin muodossa. Emme tunne termejä normi, sääntö tai periaate

yleisen kielenkäyttömme pohjalta, vaikka voimmekin usein antaa jonkin esimerkin

vastaukseksi, mitä pidämme tällaisena. Suhteessa luonnollisen kielen filosofiaan tapahtuu kaksi

muutosta. Ensinnä meidän ei pidä uskoa sitä, että mitään muuta emme voikaan tehdä kuin antaa

esimerkin käsitteen käyttötavasta. Nyt puheena olevassa kielen risteyskohdassa meidän ei pidä

ylläpitää kyseistä uskomusta, koska ongelmaksi tulisi käsittää yleistermien edellyttämän

oikeuttavan kielentoiminnan esittäminen kielen avulla (tämä on myös ”syy” sille, miksi kyseiset

käsitteet ylipäätään esiintyvät kielessä – ei se, että ne olisivat ”asioita, joista puhumme”).

Kysymme esitystä, joka on aktiviteetin puolella moorelaisessa kielenjaossa (”using language”,

ei-sana-asia-kielellinen) ja riittävän yleinen siten, että esitys kelpaa sijaantulevaksi elementiksi

yleiselle käsitteelle.1 Oikeuttava esimerkki ei korvaa tiedon tarvettamme analogiaa esittävän

teorian puuttuessa. Toiseksi myyttiä ei hyväksytä metafyysiseksi tekijäksi vain siksi, että

kyseinen kielenkäyttötapa voi olla hyvin yleinen oikeusyhteisössä. Jos oikeustieteen

tarkastelema perusrelaatio faktan ja normin välillä ilmaistaan niin, että toinen konstituentti on

myytillinen – tai vähintäänkin hermeneuttiselta esinäkymältään utooppinen – tekijä, emme anna

riittävää ohjeistusta oikeusyhteisön jäsenille, mitä heidän pitäisi tehdä kielellä kyseisen suhteen

käsittelyssä.2 Tarvitsemme metafysiikan puolelle sijoittuvasta ought-semantiikasta

hienosyisemmän näkymän, millä en tarkoita tässä muuta kuin tutkimusohjelmallista huomiota.

Ought-semantiikan yksi keskeisimmistä tehtävistä on reflektoida naturalististen tekijöiden

monimuotoisuutta, – ja päinvastoin – mutta ei ”teorian” esittääkseen, vaan ainoastaan edellä

tarkoitetun ei-tiedollisen ja ei-tulkinnallisen relaation. Edellä kolmannessa luvussa naturalistiset

tekijät esiintyivät jaoteltuina faktoihin, symboleihin ja henkilön kognitiiviin mielentiloihin.

Jaottelu ennakoi ”naturalistisen” tekijän liityntää sääntöön esi-institutionaalisen ”ytimen”

mielessä (toisin sanoen jaottelu jättää avoimeksi, minkä lajityypin naturalismin 3

1 Ks. ajatuksellisesti, Posner Reasoning by Analogy  s. 770, joka pitää perusvirheenä sitä, että ajattelemme lain
“asiaksi” (a thing). Kyseessä on aktiviteetti.

2 Joskus asia ilmaistaan elitistisesti, – ”massoilla ei ole mielipidettä metafysiikasta”, Mossner The Enigma of Hume
s. 338 – mutta nippusiteen käyttö lienee tässä yhtä väärä ratkaisu kuin mitä se olisi kaikenlaisten naturalististen
kohteiden suhteen.

3 Sillä, mitä naturalismilla lähemmin tarkoitetaan – erilaisia naturalismia koskevia ymmärrystapoja on
runsaslukuinen joukko (ks. esim. Leiter Naturalism and Naturalized Jurisprudence s. 79–82) – on kriittis-
ennakollista merkitystä nonkognitivismiin painottunut sisäisen kielen teoria konstruoitaessa. Teorian käsittelemillä
muuttujilla ei ole lupa olla empiiristä sisältöä; meidän on ymmärrettävä naturalismin monimuotoisuutta
kyetäksemme ei-empiiristen kielenkäsitysten piirissä pysymään (ks. esim. Raz The Purity of the Pure Theory s. 81;
Paulson The Great Puzzle: Kelsen´s Basic Norm s. 60; ks. Paulson Hans Kelsen s. 1 naturalismin vastustuksen
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tulkintatieteilijä olettaa oikeaksi). Annetaan esimerkki asiasta käyttäen hyväksi samassa luvussa

esiintynyttä sokeaa henkilöä, joka opaskoirineen odottelee pysäkillä linja-autoa.

1) Uskon, että •linja-autoissa ei ole koiria, koska on olemassa ne kieltävä

sääntösymboli• (kuljettajan/matkustajan kognitiivinen tila;  tarvitsemmeko

vallitsevaan asiantilaan jonkin poikkeuksen?)

2) On tosiasia, että sokeat henkilöt liikkuvat ympäristössä opaskoiransa avustuksella

(fakta;  kielto ottaa opaskoira linja-autoon merkitsee vapauden rajoitusta)

3) Koiran kuljettamisen kieltävä symboli bussissa; symbolifunktionaalinen kieli;  

sääntö/periaate/argumentti, jonka sisältö on se, mikä symbolin tai lainkohdan

juridinen merkitys on jonkin muun/toisen tapauksen yhteydessä)

Kokonaiskielenidentiteettimme, joka yhdistää naturalistisesti ja ei-kognitiivisesti subjektiivisia

tekijöitä toisiinsa (esi-institutionaalisella tavalla), vaikuttaa miltei ilman kitkaa liikkuvalta

heilurilta.1 Käsillä  on Rubinin mainitsema outous, missä meidän on vaikea olla yhdistämättä

normatiivista elementtiä naturalistiseen,2 kun identiteettimme joutuu kosketuksiin viimeksi

mainitun kanssa. Hermeneuttisesti sama piirre esiintyy käänteisenä, kun meidän vaadittaisiin

esimerkiksi kertovan sen, millaista poikkeusta aiot ehdottaa sääntöön. Tarvitsemme

deskriptiivistä kieltä tehtävän täyttääksemme, mutta meidän ei tarvitse edes kurottaa

saadaksemme sen hyppysiimme. Etenemisen mahdollistavan kitkan poissaolo3 on

keskeisyydestä kelsenläisessä perinteessä). Koska tämä tutkielma ei vielä etene alkeiskielen teorian
muodostukseen, ei myöskään keskustelu siitä, mitä naturalismilla tarkoitetaan ja mikä lukuisista käsityksistä
meidän tulisi omaksua, kuulu työn aihealueeseen.

1 Lingvistiseen kompetenssiimme tuskin kuuluu kognitivismin ja nonkognitivismin välisen ”rajan” tarkastelu.
Paremminkin toisen identiteettialueen lausemuotoihin sisältyy latentisti toisen olemassaoloa koskeva ennakko-
olettama. Yleinen lause ”Pitäisi tehdä jotakin” ennakko-olettaa kielenulkoisen todellisuuden, jossa tekojen
aikaansaamat muutokset aktualisoituvat. Naturalistinen identiteettimme kertoo meille, millainen maailma olisi, jos
teko tehtäisiin. Vastaavasti vaikkapa lause ”Tämä on ruohonleikkuri” ennakko-olettaa käsitteellisesti tulkinnallisen
identiteetin, sillä se, mitä pidämme ruohonleikkurina ja mitä emme, on konventionaalinen asia.

2 Ks. ex analogia, Rubin The Practice and Discourse of Legal Scholarship s. 1853 (ks. toisaalta esim. Soriano
Precedents s. 33–34, missä hän MacCormickiin viitaten muistuttaa siitä, että tapaus ei ilmaise suoraan sääntöä,
minkä tulisi johtaa miten-kielen nostamiseen keskeiseksi ongelmaksi tulkintatieteessä).

3 Metafora voi kuulostaa joidenkin lukijoiden korvaan tutulta: se on peräisin Wittgensteinilta Filosofisia
tutkimuksia nr. 107, missä hän käyttää sitä kohteen ja vaatimuksen välisen ristiriidan yhteydessä. Varsin
samankaltaisessa mielessä säännön filosofia tuntee sen sääntöä koskevana edellytyksenä, joka estää meitä



351

nonkognitivismin ongelma; samassa tilanteessa kognitivisti nähdäkseni ajautuu tuskailemaan

sen kanssa, miten hän ylipäätään kykenee (johdonmukaisesti kognitivismissa pysyen)

selittämään ”poikkeuksen” sääntöön. Asiaa voi koetella, jos palautamme mieliin luvun 3

lopussa käsitellyn hermeneuttisen instituution, joka koostui kolmesta elementistä: päätelmästä

(X), sääntölauseesta (Y) ja arvioivasta subjektista (Z). Sokean bussimatkustajan tapauksessa

kognitivisti nojaa kokemusperäisten havaintojensa nojalla kohtaan 1 (tekijä Z) sekä kohdan 3

osalta bussissa olevaan symboliin, joka kieltää koiran mukaan ottamisen (tekijä Y). Kun bussi

saapuu pysäkille – oletetaan, että kognitivisti on kanssamatkustaja tai itse kuljettaja –

positiivisen tieteen edustajamme käsitteellistää havaintonsa ja 3 luvussa selostetuin tavoin

systeemiolettaa sen joistakin premisseistä seuraavaksi päätelmäksi X (”A on sokea henkilö”).1

On vaikeaa hahmottaa, miten kognitivisti voi konstruoida poikkeuksen koiran mukaan

ottamisen kieltävään sääntöön, sillä hänen koko kielenidentiteettinsä on ohjelmoitu toimimaan

ei-kriittisellä tavalla. Koska poikkeusta ei ole julkituotu, – so. ei ole säännön yläpremissiä, missä

opaskoiran mukaanottamisen luvallisuudesta olisi lausuttu – ei X:n status loogisena

välttämättömyytenä auta asiaa. Myöskään siihen, että ”A on  sokea  henkilö”  ei  liity  sääntöä.

Kelsen on huomauttanut siitä, että poikkeusta ei voida päätellä ainakaan siitä, että sääntöä ei

noudateta (kuljettaja päästää sokean opaskoirineen sisään de facto) tai siitä, että sääntöä voidaan

seurata inhimillisistä syistä vain vajavaisesti (opaskoira tulee omin luvin sisään ja kieltäytyy

päättäväisesti poistumasta).2 Kognitivisti nähdäkseni havainnoisi peliä niin, että sääntöä

rikotaan.3

Miltä asia näyttää nonkognitivistin silmin? Ymmärrän nonkognitivismin laajan pragmatismin

yhteyteen ja tässä mielessä antirealismin piiriin. Mielikuvitamme näin oleellisesti myös asioita,

jotka eivät ole olemassa, mutta emme tee tätä siksi, että ”tiedonintressimme” olisi niiden

epätotuudessa. Teemme niin saavuttaaksemme hyötyjä tapauksen kielellisen käsittelyn eri

vaiheissa. On varmasti oman monografiansa laajuinen tehtävä pohtia sitä, millainen lausemuoto

tekemästä sellaista, mikä olisi päinvastaista imperatiivin täyttämisen jälkeisen asiantilan kanssa (ks. Shapiro The
Differance That Rules Make s. 39).

1 Johtopäätelmän keskeisimmät premissit ovat “Kaikki sokeat henkilöt liikkuvat itselleen vieraassa ympäristössä
opaskoiran avustuksella”, ”A:n mukana oleva koira on opaskoira” ja ”A on itselleen vieraassa ympäristössä”.

2 Ks. vihjeistä, Kelsen Causality and Retribution s. 322.

3 Ks. pohdintoja, Wittgenstein Filosofisia tutkimuksia nr. 54.
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lähtökohtaisesti erottaa nonkognitivismin tieteellisestä vastapeluristaan. Saattaa olla, että eräs

tällainen muoto on konditionaali, jonka avulla lähestymme jo lähtökohtaisesti sokean

matkustajan ongelmaa eri tavalla kuin mikä on tyypillistä kognitivismille. Kun muodostamme

konditionaalin avulla itsetiedustelun mielessämme (”Millaista olisi, jos olisin sokea?”),1 jos-

lause ei esitä kausaaliehtoa.2 Nähdäkseni meidän kuuluisi sijoittaa se syy- ja seurauskäsitteille

adekvaatin kielenlokeriston ulkopuolelle,3 vaikka on myös totta, että emme (todennäköisesti)

tulisi esittäneeksi itsetiedustelua ilman aistihavaintoidentiteettimme jo-tarjoamia palveluksia

(mm. A vaikuttaa liikkeidensä perusteella sokealta ja koira hänen mukanaan on mitä

ilmeisimmin opaskoira). Nonkognitivisti ei kiistä mielenulkoisen todellisuuden ja tätä

tulkitsevan kielen tarvetta, vaan pitää virheellisenä ajatuksena ainoastaan jäännöksetöntä

kognitivismia.

Nonkognitivistin subjektiivinen positio (Z) täyttyy nyt epäilystä, mikä merkitsee kielellistä

valmiutta valmistaa kontrafaktuaalisia asiantiloja ja niitä tukevia justifikatoris-lingvistisiä

tekijöitä (sanalla sanoen: kaikkea sitä, mitä nonkognitiivisen sisäisen kielen teorian tulee

identiteetillemme tarjota). Toisin kuin kognitivisti, joka voi epäillä vain sokean sokeutta tai

muita tosiasiaväitteitä, nonkognitivistin epäily ”kohdistuu” ei-tietokelpoisiin tapauksen

piirteisiin. Vaikka nonkognitivisti ei olisi tietoinen sofistikoituneista oikeuslähteistä, joiden

turvin kammeta tuoliltaan koiran mukaanoton kieltävä sääntö, hän voi muodostaa rationaalisen

ajatuksen ilmaisevan lauseen (Y), – oikeuttavan lauseen – joka ennakko-olettaa säännön, jota

1 Tarkoituksena ei tietenkään ole yllä väittää, että saavuttaisimme konditionaalien ja niitä seuraavien
hermeneuttisten vaiheiden kautta saman ymmärryksen maailmasta kuin mikä sokealla henkilöllä on. Jos
tottumuksemme siihen tapaan, miten kielellä kuvittelemme, on elämänmuoto itse, sokean maailmakokemus (esim.
värit) on erilainen kuin näkevän erilaisten kielipelitottumusten vuoksi (ks. Ferré Colour Incompatibility and
Language-Games s. 93–94).

2 Ks. Austin Ifs and Cans s. 158.

3 Olen tässä eri linjoilla ainakin C. I. Lewisin kanssa. Lewis esittää, että toisten henkilöiden kärsimyksiä tulisi
kohdella kuten faktoja (ks. Lewis Turning Points in Ethical Theory s. 225). Tämä merkitsisi sitä, että oletamme
sen, josta puhumme, asiaksi (sana-asia-kieli) ja näin kohteeksi, josta keskustelemme käyttäen hyväksi lausemuotoa
”Asiat ovat niin-ja-niin”. Kielenkäyttötavalla on se negatiivinen seuraus, että emme lainkaan käsittele toisten
henkilöiden kärsimyksiä konditionaalin tai muiden empaattiselle henkilölle tyypillisten lausemuotojen avulla. On
ehkä liioittelua sanoa, että nyt tarkoitetuilla kahdella henkilöllä olisi edessään eri maailmat. Mutta heillä on
käytössään erilainen perspektiivi toisten henkilöiden kärsimysten käsittelyyn ja kyseisellä skemaattisella seikalla
on oleellisia vaikutuksia siihen, mitä seuraavia vaiheita kielelliseen käsittelyyn kuuluu. Naturalismi demystifioi
”mielen” osaksi luontoa, mikä on siirto, joka ei juuri jätä normativismille elintilaa (ks. Sellars Mental Events s.
332; ks. Lycan Judgement and Justification s. 45 av 12).
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se justifioi (”Olisi irrationaalista olla puoltamatta A:n oikeutta ottaa opaskoira mukaansa linja-

autoon”).1 Rationaaliseen ajatteluun turvautumisesta huolimatta lauseen arvopohja lienee

perimmältään nonkognitiivinen: vetoamme oikeudenmukaisuuteen, yleisen hyvän ideaan ja

”ihmisen hyvän” ideoihin, kun suojaamme ihmisten liikkumisvapautta yhteisössä.

Huomionarvoista  on  se,  että nonkognitiivinen kielenidentiteettimme ei ole aktiivisessa ja

tietoisessa käytössä vielä sillä, että kuvittelemme linja-autossa olevan symbolin (Y)

toisenlaiseksi kuin se on (eli kuvittelemme ”poikkiviivan” pois koirasymbolin päältä). Tämä on

mitä ilmeisimmin tapauksen kognitiivista käsittelyä,2 joskin siihen kohdistuva ”epäily”

(Esittääkö  symboli  oikein  voimassa  olevan  säännön  nyt  käsillä  olevassa  tilanteessa?)  on

oikeastaan jo nonkognitivismin puolella kielenkehystä. Kontrafaktuaalisuus ei suoraan merkitse

kognitivismin hyvästelyä, mutta sen – so. tosiasiaväitteiden, jotka ovat epätosia – lähempi

käsittely nähdäkseni johtaa tähän.

Tätä laajaa kysymystä voi koetella ainakin siten, että asettelemme kontrafaktuaalisia
uskomuksia Lycanin tarkoittamiksi objektiivisiksi uskomuksiksi. Uskomus merkittäisiin
tällöin yleisesti ”Uskon, että •maailma on y-lainen•”, missä ”y-laisuus” merkitsee sellaista
asiantilaväitettä, joka on epätosi (esimerkiksi väite koirasymbolista, jonka päällä ei ole
poikkiviivaa). Oletetaan, että olisimme samaa mieltä siitä johdantojaksossa sivutusta
seikasta, että lauseessa kopula alustaa mitä-kielisiä ilmaisumuotoja eikä näin ole itsessään
miten-kielinen aktiivinen kielenosatekijä. Kognitivistin tulisi pitää objektiivisena
uskomuksena myös lausetta ”Uskon, että •minun pitää kuvitella maailma y-laisena•”. Koska
lauseessa esiintyy liittoverbi ”pitää”, se ei noudata ”such-and-such is the case”
lausemuotoihannetta. Kognitivistin on siis jatkettava tulkintaa. Kuten Lycanin ajattelusta
voidaan päätellä, tässä kohtaa kognitivisti on oikeastaan pakotettu kiistämään
johdantojakson käännettävyysperiaatteen ja esittämään, että ”Uskon, että •kaikki pitämis-
lause-elementit ovat realiteetteja•”. Miten-kielinen ongelma pakotetaan mitä-
kielimuotoiseksi ongelmaksi,3 mikä on siirto, jonka käännettävyysperiaate juuri pyrkii
kieltämään. Tässä mielessä voidaan sanoa, että radikaalisti naturalistinen ohjelma sijoittuu
tulkintatieteen fundamentaaliperustaan: se esittää antiteesin johdantojaksossa tarkoitetulle

1 Jos päämääräorientaatiomme on liikkumisvapautta ilmentävän käyttäytymisen suojaamisessa, olisi irrationaalista
suhtautua torjuvasti keinoihin, jotka teknisesti esiintyvät kyseisen orientaation toteuttamisen praktisesti
välttämättöminä edellytyksinä (ks. ex analogia, von Wright Freedom and Determination s. 36–37; ks. Weinberger
Law, Institution and Legal Politics s. 56).

2 Ks. yleisesti, Ryle Imaginary Objects s. 77, 79–80.

3 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 102, 105. Käännettävyysperiaatteen kieltofunktio on Rylen filosofian
mukainen: emme voi esittää ”knowing-how” tietomuotoa ”knowing-that” tietomuodon kasaumana (ks. Ryle
Knowing How and Knowing That s. 223).
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epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa kannattavalle teesille. Jos pidättäydymme
katsomasta kilpailevien käsitysten soveltamisen seurauksia, antiteesiä kohtaan voidaan
esittää ainakin kaksi kriittistä huomautusta. Ensinnä viimeinen objektivoitu uskomus yllä on
universaali eikä sillä näin voi olla paikkaa aktuaalisessa maailmassa.1 Jos muotoilemme sen
yleiseksi lauseeksi, ilmennämme kielellä hiljaisesti ei-selityskelpoisen metafyysisen tekijän
(”yleinen”) sisältymistä ajatteluun. Toiseksi ”pitämis-lause-elementin” (pitää olla, pitää
tehdä) käsittäminen realiteetiksi vaikuttaa analogiselta väitteelle, jonka mukaan myös
olemis-lause-elementit ja merkitys-lause-elementit ymmärretään samalla tavalla.2 Jos
empiirinen psykologiantutkimus väittäisi kykenevänsä erottelemaan tällaisia yleiskäsityksiä,
se esittäisi myös olevansa tutkimusala, jonka kompetenssi ulottuu oman olemassaolonsa
ennakkoedellytysten tarkasteluun.3

Nonkognitivismissa praktisena ajatuksena (X) voi esiintyä se, että ”Myös A:n on päästävä

kyytiin kuten kaikkien muidenkin” (vrt. ”…mutta koiran vuoksi ei kyllä pysäkiltä autoon

nouse”). Kun yritämme edetä tästä nonkognitivismin suunnassa pysyen, esimerkiksi harmitus

siitä, että henkilö ei pääsisi kyytiin, nousee esiin sekä toisaalta ”ihmisen hyvää” koskevat yleiset

ajatukset inhimillisestä elämästä. Myös ajatus, jonka mukaan ”Sääntöä on tulkittava joustavalla

tavalla”, on nonkognitivistinen (emme voine antaa kognitiivista tulkintaa sille, mitä on

”joustava sääntö”). Nähdäkseni juuri kognitivisti on hän, joka epäilee tämänkaltaisten

kielentekijöiden relevanttiutta,4 mikä on oikeastaan sisäänrakennettu ”nonkognitiivinen” piirre

hänen kielenaktiviteetissaan. Nonkognitivisti epäilee kognitivistin suositusta jättää ei-

tietokelpoiset asiat huomiotta; sen jälkeen, kun arvostelma tai jokin muu nonkognitiivinen

kielenelementti on tullut esitetyksi, nonkognitivisti voi epäillä myös tekijän pätevyysvaikutusta.

1 Ks. ex analogia, Lewis Meaning and Action s. 89.

2 En tarkoita ”elementeillä” yllä mitään teoriakappaletta, vaan aivan yksinkertaisesti kopulaa ja sanaa ”merkitsee”
lauseessa, joka esiintyy aluksi luonnollisessa kielessä ja johon sisältyvä elementti on (koeluontoisesti)
eriytettävissä objektiivisen uskomuksen osaksi yllä pitämis-lause-elementistä esitetyllä tavalla (esim.
”Koirasymboli merkitsee lupaa ottaa koira mukaan ajoneuvoon”). Ainakaan Sellars ei vihjaa suuntaan, jonka
mukaan siirtymä arkkityypittömien subjektia ja objektia yhdistävien tekijöiden tarkasteluun merkitsisi realiteettien
tarkastelua (ks. Sellars Mental Events s. 328–329, missä ”merkitsee” käsitetään kopulan spesifioiduksi muodoksi
eikä käsitykseksi, joka meidän tulisi ymmärtää; ks. myös, Ryle The Concept of Mind s. 23:”…´]E]xistence´ is not
a generic word like ´coloured´ or ´sexed´”).

3 Voisimme sanoa, että luonnollisen kielen karkeus pitää käsittelyn etiikassa ja näin hylkii loogisesti kontrolloitua
täsmällistä semantiikkaa (ks. ex analogia, Masterman The Nature of a Paradigm s. 81). Kun semantiikkamme
spesifioituu ja täsmällistyy, – kuten se tekee Lycanin ”alasysteemien” semantiikassa edellä – myös
tiedonintressimme usein vaihtuu.

4 Näin ei ole välttämätöntä sanoa, sillä kritiikistä voidaan erottaa hylkääminen (ks. Grice – Strawson In Defence
of a Dogma s. 141). Epäily liittyisi vain ensin mainittuun.



355

Kun edelleentulkitsemme nyt käsillä olevan tilanteen tyypillisen juridisen jargonin yhteyteen,

voimme havaita, että voimme teknisesti esittää asian syllogismina, mutta emme siten, että

premissit olisivat terminologisesti määritelmällisiä ja lähellä naturalismia. 1 Ajatus on

nondeduktiivisen (so. tulkitsevan) identiteettimme tuotetta; rationaalisen perustelun ilmaiseva

lause ja ajatus ovat hyvin lähellä toisiaan hermeneuttisessa instituutiossa. Kun ei-kognitiivisessa

käsittelyssä pyrimme katsomaan kognitiivisten vaiheiden taakse,2 Lenoblen tarkoittama

”ongelma kielestä”, jonka avulla tehdä tämä nousee väistämättä esiin.3 Pelkästään se, että emme

ole kognitiivisen kielenidentiteettimme vaikutusalueella, ei riitä meille. Meidän on kerrottava

myös se ja ennen kaikkea se, miten prima facie nonkognitiivisen semantiikkamme käsitteellinen

olemassaolo kielessä on ymmärrettävä. Ilman tätä meillä ei ole sellaista intersubjektiviteettia

tuottavaa perustaa normatiiviselle semantiikallemme, joka tuottaa ymmärrystä ja samalla pysyy

epistemologisesti differentioituneen semantiikan4 halutulla puolella (nonkognitivismin

puolella) kielenkehystä.5 Arvosidonnaiset ilmaisumme vain velloisivat semantiikan meressä

1 Suhtaudun skeptisesti määritelmien ylivertaiseen asemaan edistää tulkintatiedettä, mikä vain korostuu
nondeduktiivisella puolella kielenkehystämme (ks. Johdanto silti siitä, miten niin määritelmä kuin
kontekstualisoitu termi johtavat molemmat käyttötavan esittämisvelvollisuuteen). Jo näin yksinkertaisen esimerkin
käsillä ollessa voidaan myös kysyä, miten paljon naturalismia on syllogismin kakkospremississä, – joskus ”varkaan
käyttämäksi takaoveksi” kutsutussa ongelmakohdassa (ks. Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 188) – jonka
väitetysti tulisi viitata raakoihin faktoihin. Nonkognitivismin silmin premissillä on kontingentin todellisuuden ja
samalaatuisten arvostelmien yhteys lähinnä soveltajansa mahdollisen nihilismin vuoksi (ks. Ba kowski Parable
and Analogy s. 148). Sitä vastoin termit ”perusoikeus” ja ”tasa-arvoinen toteuttaminen” eivät ole minkään
naturalistisen kohteen tai tapahtuman ilmauksia.

1) Kaikissa tapauksissa, joissa henkilöiden perusoikeudet eivät toteudu tasa-arvoisella tavalla, sääntöjä on
tulkittava siten joustavasti, että ne toteutuvat

2) Tilanteessa a henkilön perusoikeus ei toteudu tasa-arvoisella tavalla

3) Tilanteessa a sääntöä on tulkittava joustavasti niin, että perusoikeus toteutuu

2 Tässä voidaan puhua dworkinlaisesta suuntauksesta laajassa mielessä: juuri Dworkinille on tyypillistä suhtautua
arvostelmiin argumentteina. Hän vastustaa tapausten ratkaisua yksin tekstin merkityksen nojalla, koska ratkaisun
antaminen edellyttää poliittisen moraalin tuntemusta (ks. Dworkin The 1984 McCorkle Lecture s. 176, 181; ks.
Dworkin In Praise of Theory s. 360; ks. myös esim. Soper Dworkin´s Domain s. 1173–74 kysymyksestä “Millainen
lain olisi oltava, jotta se olisi velvoittava?”; ks. McCaffery Ronald Dworkin, Inside-Out s. 1055).

3 Ks. Lenoble The Function of Analogy in Law s. 135–36.

4 Ks. tästä teesistä tutkielman ”Johdanto”.

5 Kenties Weinbergerin praktisen teon teoriaan ja praktiseen informaatioon nojaava käsitys on ongelmissa juuri
mainitusta syystä: teoriasta puuttuu se semanttinen rakenne, joka tekee nonkognitiivisen kielen ja lausekategoriat
mahdollisiksi. Weinbergerillä viime kädessä hermeneutiikka määrittelee sen, mitä on ”kognitiivinen”, sillä hän
hahmottaa asian normatiivis-praktisen sisällön ymmärtämiseksi (ks. Weinberger Law, Institution and Legal
Politics s. 24, 89, ks. myös sama s. 7, 29, 44–45, 81 nonkognitivismista; ks. hermeneutiikan yhteydestä totuuteen,
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ilman ankkuripaikkaa. Myös kielenkäyttäjän positio hänen omaan kielenaktiviteettiinsa olisi

vähintäänkin yksipuolistunut: hän saattaisi pitää silmällä vain välittömästi mielessään pitämää

ilmaisun pintatarkoitusta, mutta sivuuttaa tyystin sen alkeiskielelliset muut piirteet sekä

käytössään olevan, että ilmaisun vastaanottajan kielenkehyksen kannalta. Osa nyt puheena

olevaa (alkeiskielen) ongelmaa on siinä, että nonkognitivismin on tulkittava hermeneuttisesta

instituutiosta näkyviin askel lauseenkin taakse. Muutoin olemme tekemisissä vain sanojen

kanssa, emme käsitteiden. Tulemme toimeen lausein vain niin kauan kuin valmistaudumme

hyväksymään vastausten elementeiksi avointen termien ilmaisuja. Edellä luvuissa 2, 3 ja 4

perspektiivistä perheyhtäläisyyttä1 alkeiskieleen rakentavat huomiot eivät puolla sitä, että niin

kysymiseen kuin vastaamiseenkin kuuluisi ainoastaan puheen ja kirjoituksen tason

kielenasioita. Molemmat toiminnot sijoittuvat oleellisesti myös alkeiskieleen. Jos meillä on

käytössä ei-lauseellinen kielenrakenne (alkeiskieli), joka on edellä tarkoitetun implikaation

puolella kielenkehystä, hyvät perusteet jättää tämä apuneuvo käyttämättä ovat vain hänellä, joka

tavoittelee ”monomanisesti”2 kognitiivista perspektiiviä kielelliseen aktiviteettiin.

Oikeustieteessä ja etenkin oikeudenkäytössä elää vahvasti käsitys oikeuden jakamisen
kiihkottomuudesta. Nonkogniivinen näkökulma tulkintatieteeseen auttaa ymmärtämään, että
tässä ajatuksessa on kaksi puolta. Kyseessä on yhtäältä keskeinen tuomioistuintoimintaa
koskeva arvo ja toisaalta kielellistä aktiviteettia ja kommunikaatiota koskeva myytti. Mitä
jälkimmäisellä tarkoitetaan? Ensinnä ”oikeudellisuuden” käsittelyssä on monia vaiheita
ennen asian päätymistä tuomioistuimeen. Osallistujien ruohonjuuritason arvostelmat, jotka
ovat emotionaalisia ja joiden myös kuuluu olla tällaisia, ovat usein edellytyksenä
tuomioistuinkäsittelyn tapahtumiselle. Osallisten on koettava vääryyttä; tämä on myös
jotakin sellaista, mitä he tuovat istuntosaliin mukanaan. Toiseksi avoimella termillä ilmaistu
arvostelma (törkeä, tahallinen, kohtuuton, jne.) ei ole asia, jonka voisimme ratkaista
syllogismin kakkospremissin yhteydessä. Käsillä oleva tapaus kaipaa kyllä

Jørgensen Lawyers and Hermeneutics s. 181–182). Mitä kirkkaammin käsitämme praktisen sisällön
ymmärrettäväksi tekevän hermeneuttis-teknisen terminologian ja metodologian, ja mitä selvemmin logiikka
soveltuu praktisiin ajatuksiin, sitä suurempi aihe on sanoa, että käsitystapa ei koske ought-semantiikkaa. Olemme
modifioineet tarkastelukohteemme kielellisessä tulkinnassa realiteetiksi, jonka käsittelyperiaatteet ovat
ristiriidassa epistemologisesti differentioitunutta semantiikkaa alustavan postulaatin kanssa (ks. Weinberger mts.
75–76, 78, 82 ajatuksista logiikan kohteina, ja sama s. 96, 101 ought-käsityksestä realiteettina).

1 Ks. “perspektiivisestä perheyhtäläisyydestä” tutkielman johdantojakso ja siellä tutkielman muotoa koskevat
pohdinnat.

2 Ks. kritiikistä, Feyerabend Consolations for a Specialist s. 201, 206 (ks. myös esim. Kuhn Logic of Discovery
and of Psychology of Research? s. 20, miten tieteen ykseys on arvo, mutta tarvitsemme myös käsityksen siitä,
mistä tällöin luovumme).
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identifikaatiokriteerin, mutta käytämme kriteeriä sen olettaman vallitessa, että yläpremissin
arvostelmallinen kieli on käsitteellisesti ymmärrettyä. Naturalismin ja nonkognitivismin
välistä kiistaa tämän kysymyksen osalta on sivuttu edellä ja oma kantani lienee selvä:
avoimet termit eivät ilmaise naturalistisia ominaisuuksia. Kolmanneksi käsitys
tuomioistuintoiminnan teflonpintaisuudesta emotionaalisen identiteettimme vaikutuksia
kohtaan edellyttää, että kykenemme ymmärtämään käsiteltävän ilmiön emotionaalisesti,
psykologisesti ja nonkognitiivisesti esitettynä. Nonkognitiiviset teoriat väittävät, että tämä
edellytys ei täyty vielä sillä, että sanomme (lakonisesti) tuomarin tukeutuvan asiassa omiin
elämyksiinsä.1

Sokean matkustajan tapauksesta on muutoin korostettava sitä, että nonkognitivisti ei tee

kielellistä työtään perseptuaalisessa tyhjiössä, valoa heijastamattomassa maailmassa. Hän on

altistunut kielenkäyttäjäpersoonana samalle kognitiiviselle uskomukselle ja kieltosymbolin

havainnoinnille kuin kognitivistikin. Pragmaattisten siirtojen piirissä esiintyy näin myös

kielenasetelmia, jotka edellyttävät nonkognivistilta rohkeutta (ns.  1  vs.  2  -asetelmat

hermeneuttisessa instituutiossa). Vaikka sekä symboli (Y) että kognitiivinen mielentila (Z)

puhuvat muuta, nonkognitivistin on silti uskallettava epäillä niiden implikoiman oikeustilan

oikeudenmukaisuutta käsillä olevassa soveltamistilanteessa. Tämä saattaa avata

kielenkäsittelyssä myöhemmin mahdollisuuksia pragmaattisesti painotetuille siirroille (ns. 2 vs.

1 -asetelmat hermeneuttisessa instituutiossa), joiden turvin nonkognitivisti voi saada aikaan

kohdettuja implikaatioita eli muutosvaatimuksia siihen tekijään (X, Y tai Z), joka ei ole (vielä)

koherentti kahden muun kanssa. On ilmeistä, että menetelmällä on kommunikatiivinen

sovellettavuus.2 Nähdäkseni hermeneuttisen instituution ketjuuntuminen – sääntölauseen ja

1 Johdantojaksossa tarkoitettu nonkognitivismin paradoksi ja sen ylittämisen pyrkimys hälventää toivoakseni
hieman sitä hämmästystä, mitä yllä sanottu voi aiheuttaa. Olettama nonkognitivismiin tunkeutuvasta
intersubjektiviteetista lisää normatiivisia velvoitteitamme ihmismielen tuntemuksesta. Sisäisen kielen teoria on
kohdealueella tekemässä kyseistä työtä. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että heuristisesti arvostelijan
mentaalinen tila (so. millainen se on) ei voi olla epäselvä hänelle itselleen. Viimeksi mainitun materiaalinen selvyys
on jossakin määrin samankaltaisessa suhteessa muodon tuntemattomuuden kanssa kuin on asianlaita klassisessa
kategorioita koskevassa ajattelussa. Näyttää siltä kuin selittäisimme ei-ilmiselvillä käsityksillä ilmiselviä
käsityksiä (ks. Grene A Portrait of Aristotle s. 79). Perustelu tehdä tämä on pääpiirteissään hyvin samankaltainen
kuin positiivisen tieteen tieteenfilosofian puolella: tarvitsemme muodollisen ymmärryksen asiasta, joka on meille
vain intuitiivisesti selvä.

2 Lauseet ja symbolit ovat osa kontingenttia kieltä ja ajatuksemme voimme ilmaista. Subjektiivinen arvioiva
positiomme (Z) on tavanomaisessa keskustelutilanteessa ei-julkinen niin kognitivismissa kuin nonkognitivismissa.
Nonkognitivismin osalta voidaan kuitenkin todeta, että kyseisestä perspektiivistä käsin argumentoiva henkilö ei
edes odota vastapuolen omaksuvan – edes suhteellisesti – sitä arvioivaa tilaa kuin hänellä itsellään on. Hän odottaa
esityksensä kohtaavan epäilyjä, sillä muu olettamus johtaisi kaksoisstandardiin kielellisessä käsittelyssä.
Kognitiivinen uskomus on tarpeen, kun haluamme ymmärtää todellisuuden käsityksin, jotka ovat tosia ja kelpaavat
tekojen tekemisen perusteiksi. On selvää, että nonkognitivisti ennakko-olettaa sen ei-epäilevän uskomusmuodon,
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ajatuksen yhdistyminen toisenlaisiin ajatuksiin ja toisenlaisiin sääntölauseisiin, ja lopulta

periaatteisiin ja politiikkoihin – on se käsitys, jonka parissa ratkeaa, mitä hermeneuttisella

instituutiolla kussakin soveltamisyhteydessä voidaan tehdä ja mitä ei voida. Henkilön

kannattaman näkökohdan on ketjuuntumisen yhteydessä nautittava voimakkaampaa

justifikatorista tukea kuin vastustetun näkökohdan; ketjuuntuminen myös mahdollistaa

etäaskelten ottamisen kognitiivisesti voimassa olevasta oikeustilasta. Emme ole sidottuja siihen,

mitä oikeudesta on esillä meille aistillisesti.1 Siinäkin tapauksessa, että kognitiivisen oikeustilan

kriitikko epäonnistuisi yrityksessään (ns. realistisen tason menestystä ei seuraa eli sokea

opaskoirineen ei saa lupaa nousta kyytiin),2 epäily on saanut ilmaisunsa kontekstualisoinnin

aloittavassa mielessä ja vaihtoehtoinen käsitys oikeustilasta on tullut käsitteelliseen

tietoisuuteemme. Kielenkäsittelymme saa ikään kuin osakseen hippusia jostakin sellaisesta,

mikä on itseisarvoista, mutta samalla erotettavaa siitä, mitä kulloinkin esitämme asiasta

tapaustason ilmaisuin ja ajatuksin.3 Vähäisetkin siirtymät nonkognitiivisen kielenidentiteetin

joka on tyypillinen kognitivistille. Muutoinhan protestoisimme oikeustilaa, mutta olisimme ymmällämme, kun
meidän täytyisi tarttua ulkoisin teoin toimeen sen muuttamiseksi (so. laskea pysäkillä odottava autoon). Samaten
on selvää, että epäily ei ole kognitivistille vieras asia. Hän vain noudattaa sen osalta epistemologista rajoitusta,
jonka mukaan epäily on luvallista ainoastaan asioista, jotka voidaan tietää. Mitä tästä vastahankauksesta pitäisi
ajatella? Vaikka status-käsitteiden metafysiikkaan sisältyy jo tietty minimiaktiviteetti (ks. Carr Metaphysics s. 22,
24), se on aina liian epäpragmaattinen (eli looginen) ja deskriptio-orientoitunut ilmiö kelvatakseen nonkognitivistin
peräänkuuluttamien rooli-käsitteiden tulkinnalliseksi aktiviteetiksi. Toisaalta nonkognitivismin kehittelemä
aktiviteetti lienee aina kognitivistin silmin liian epämääräinen asia, ja hän haluaa (sana-asia-kielen alaisuudessa
annetun) täsmällisemmän selityksen siitä, mistä nonkognitivisti oikein puhuu (ks. asenteellisestä näkymästä, Grene
A Portrait of Aristotle s. 77–79). Jäännöksetöntä kognitivismia ei kenties juuri kukaan kannata (ks. jo loogis-
empiristisen perinteen arvioinnista, Stenius Wittgensteinin ´puhtaan kielen kritiikki´ s. 51, 57; ks. Douzinas –
Warrington On the Deconstruction of Jurisprudence s. 39; ks. Zaccaria Analogy as Legal Reasoning s. 68:”…[T]he
concept of determinacy of the elements of an offence is itself indeterminate”; Wittgenstein esitti
varhaisajattelussaan, että yleisten lauseiden ymmärtäminen olisi riippuvaista elementaarilauseiden
ymmärtämisestä, – ks. Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus 4.411 – mutta tunnetulla tavalla luopui
teesistään myöhemmin). Kiista oikeastaan koskee sitä, onko nonkognitivismilla vakavasti otettava asema
keskustelussa, jota pidämme intellektuaalisena ja rationaalisena. Kyseisen edellytyksen täyttäminen on sisäisen
kielen teorian tehtäväkuvaan oleellisesti kuuluva asia (”…[W]e are not to say something seriously unless we
believe we can back it up.”, Furberg Saying and Meaning s. 90, ks. myös sama s. 95).

1 ”…[O]ikeutta ei ole vain se, mikä ´näkyy´, se, mikä on luettavissa esimerkiksi lakikirjasta tai
oikeustapauskokoelmista.” (ks. Tuori Kriittinen oikeuspositivismi s. 216).

2 Antifoundationalismissa kaikki pragmaattisesti painotetut siirrot oletetaan lähtökohtiensa (X ja Y tai Y ja Z tai Z
ja X) osalta potentiaalisesti väistyviksi – ovat ne lähemmältä tapaustason sisällöltään millaisia hyvänsä. Jos
pysymme hermeneuttisessa instituutiossa mallina, väistyminen oletetaan toisenlaisen painotetun (ja ketjuuntuneen)
siirron seuraukseksi.

3 Ks. Selznick Dworkin´s Unfinished Task s. 511, miten manifestoitu ja spesifi vaihtoehto itsessään ei ole itseisarvo,
vaan paremmin sen esiintulemisen mahdollisuus.
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suuntaan merkitsevät edistysaskelia siihen verrattuna, että tukeutuisimme jäännöksettömän

kognitiiviseen identiteettiin. Viimeksi mainitun päätepysäkillä meitä odottaa ainoastaan dogmin

orjuus.1

Yllä sanotun nojalla on nähdäkseni perusteltua sanoa, että ei ole laisinkaan samantekevää,

lähestymmekö tapausta kognitiivisen vai nonkognitiivisen kielentilan turvin. Tässä on

tarkoituksena korostaa subjektiivisen kielenidentiteettimme ei-positiivisen puolen

periaatteellista keskeisyyttä. Yksilökeskeinen perusta ei ole vain päätöksentekoon

sisäänrakentunut välttämätön elementti,2 vaan myös se itsessään ei-määriteltävissä-oleva

kielenasia (”minä”, ”I-word”), jonka lähikontekstista nonkognitiiviset kielipelimme

muodostuvat. Tarkkaavaisuuttamme subjektivismiin kohdistama kielentutkimus ei kirjoita

(eikä edes yritä kirjoittaa) tulkintatieteen koko tarinaa. Lähtökohtaisesti genre pitää huolta

ainoastaan siitä, että kynämme on paperin eikä pöytälevyn päällä. Tarkoituksena esimerkiksi ei

ole esittää yleisiä väitteitä sosiaalisen säännön sitovuudesta,3 vaikka  on  selvää,  että

”sitovuuden” käsite on myös nyt tarkoitetun kielenohjelman matkan varrella (horisontissa).

Onhan nimittäin kiistatonta, että kyseinen käsite itsessään on hankala – samoin kuin edellä

selostuksessa esiintyneet yleiset termit kuten poikkeus, vapaus, sääntö, epäily, arvo ja rohkeus

– niin kognitiiviselle kuin nonkognitiiviselle käsittelylle. Nonkognitiivisen käsitteellisen

skeeman on kyettävä ainakin jollakin tapaa luomaan valoa yleiseen ja Ockhamin partaveitsen

alta pelastuneeseen normatiiviseen terminologiaan. Ainakin oikeustieteen kielenkäytön osalta

on tosiasia, että tällaista terminologiaa esiintyy puheessa ja kirjoituksessa. Toiseksi selvää on,

että kokonaiskielenidentiteettimme olettaa naturalistisen ja ei-kognitiivisen subjektivismin

yhteispelin mahdollisuuden. Kysymys yhteispelistä on tietenkin ennenaikainen, jos meillä ei ole

esillä jalostettuja ehdotuksia nonkognitiivisen kielen mahdolliseksi tekevästä skeemasta.

Tukeutumista epätematisoituihin myytteihin ei tule pitää minään vastauksena, vaikka onkin

kyseenalaista, onko mahdollista sommitella tulkinnallista kielenkäyttöä esittävä skeema

1 Päinvastaisen ajattelutavan ongelmana on omien mielihalujen orjuus, kuten Ba kowski Parable and Analogy s.
160–161 toteaa.

2 Ks. Weinberger Law, Institution and Legal Politics s. 64, joka erottaa subjektiivisina piirteinä toisistaan henkilön
halukkuuden ottaa riskejä tavoittelemiensa hyvien saavuttamiseksi, hänen käyttämänsä kriteerin arvostelussa sekä
arvosteluun käytetyn ajan vaikutuksen.

3 Ks. kriittisesti esim. Bayles Morality and Constitution s. 82, miten yksilö ei päätä sitä, miten poliittisia normeja
sovelletaan häneen itseensä.
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sisäänrakentamatta terminologisia selittämättömyyksiä kielipeliin.1 Ja kolmanneksi

nonkognitiivisen skeeman on kannettava vastuuta siitä, miten hienosyinen ought-semantiikka

esiintyy vastapelurina naturalistisen identiteettimme esiin tulkitsemille faktoille. Eritellympi

ought-semantiikka (harkintakielenkuva) lisää muodollisesti käytettävissä olevien

nonkognitiivisten elementtiemme määrää – ja esittää ehdotuksen niiden kvaliteeteista. Viimeksi

mainittu rakennepiirre on nonkognitivismille keskeinen. Kun käytämme ilmaisukieltä (puhe,

kirjoitus) nonkognitiivisesti prima facie, meillä on jo oltava jokin samanlajinen kielenrakenne,

joka teki tämän mahdolliseksi. Tutkielman johdantojaksossa mainittu nonkognitivismin

paradoksi astuu nyt varpaillemme. Teoreetikon sommitellessa kyseistä rakennetta hän joutuu

tukeutumaan – tämä on nähdäkseni väistämätöntä – myös kognitiivisiin kielentekijöihin: ilman

niitä hän ei voisi esittää rakenteesta sitä mitä hän esittää. Haluaisin ajatella, että tarkkailemalla

kielellisten työtehtävien jakautumista nyt puheena olevassa tulkintatyössä, voimme saavuttaa

paremman käsitteellisen tietoisuuden jo-olettamistamme yhteispelin muodoista naturalismin ja

nonkognitivismin välillä. Haluaisin myös ajatella, että tämä parantaa positiotamme

eristämisessä ja skematisoinnissa puhua mahdollisuuksista, jotka ovat sellaisina olemassa niin

naturalistisen kuin nonkognitiivisen kielenidentiteettimme syvärakenteessa.2 Kuten Lycan

ennakoi,3 viimeksi mainittu työ ei ole sen paremmin luonnontieteen kuin ”tulkintatieteen”

tehtävä: työn tiedonintressi on ainakin lähtökohtaisesti konseptuaalinen ja sen täyttämispaikka

semioottisesti suuntautunut filosofia.

1 Kun normativiteetti postuloidaan juuri siten, että teleologinen kielemme ei sovellu siihen, se itsessään edustaa
tavallaan olettamaa Nietzschen tarkoittamasta piiloutuneesta asiasta: kohteesta, jolla on hyvät perusteet olla
näyttämättä perusteitaan (ks. Nietzsche Iloinen tiede s. 13). Kielifilosofia tunnistaa tämänkaltaisen termin (ks.
pohdintoja, Furberg Saying and Meaning s. 63, 66–69), ja jos Ba kowski on oikeassa, voimme ainoastaan kohdata
(”confront”) myytin, – ks. Ba kowski Parable and Analogy s. 141 – mutta emme kielellisesti käsitellä sitä. Tästä
syystä suhtaudun skeptisesti niin normativiteetin määrittely-yrityksiin, pyrkimyksiin sijoittaa tulkintatieteen
tiedonintressi (eikä jotakin jo-modifioitua eli muutettua tiedonintressiä) logiikalle keskeisen
ristiriidattomuusperiaatteen alaan sekä kehitelmiin tarkoittaa kielellä sitä, mitä normi (laki) on. Postulointi on
erotettava määrittelemisestä, logiikalle adekvaatti deskriptiivinen kieli, jonka avulla normi tehdään
ymmärrettäväksi, normista ja kielellä tarkoittaminen siitä, että puhumme asiasta, jota mikään instanssi ei
todellisuudessa edusta. Määrittelemättömyys ei merkitse umpikujaan ajautumista. Voimme kysyä, mitä meidän on
seuraavaksi postuloitava, jotta toimiva kieli olisi esitettynä.

2 Tarkoitan tällä termillä (syvärakenne) ideaa, joka on erotettava esittävistä konstruktioista eli syvärakenteen
varjokuvista (ks. Johdantojakso ja siinä esitetty kaavio).

3 Ks. Lycan Judgement and Justification s. 114.
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Jos tämänkaltaiset pohdinnat merkitsevät myös hermeneutiikan kehittymistä rationaalisten

perusteiden jalostumisen myötä, voimme von Wrightin hermeneuttisen teesin mielessä sanoa

vapautemme lisääntyneen.1 Käsitteellisen ymmärryksemme kehittymisellä on selvä sidos

oikeustieteen kehitykseen. Olettaessamme nonkognitivismin kenties tärkeimmäksi tehtäväksi

tulkintatieteessä kyvyn operoida ”argumenttina” funktiolle, joka on harkintaa, olemme myös jo

rajanneet tulkintatieteilijän tehtäväkuvan niin, että pysyttelemme normatiivisen tiedonintressin

– emmekä esimerkiksi yleisen kielitieteilijän tiedonintressin – piirissä. Harkinta on

imperatiivista. Näistä ajatuksista vaikuttaa alkavan huomattavasti pidemmälle menevien

kielipelien kehittely kuin mitä edellä oli esillä. Nonkognitiivinen kielipeli koskee niin ei-

tietokelpoisten asioiden mielekästä epäilyä kuin ylipäätään etiikkaa koskevan keskustelun

mielekkyyttä. Ilman erillistä ponnistusta emme kykene vastaamaan, mitä nonkognitiivisen

semantiikan puitteissa voimme tehdä ja mitä emme voi. Meidän on ryhdyttävä kysymään

kysymyksiä, joihin vastaamisen suunnassa on alkeiskielen teoria.

1 Esimerkiksi Habermas Between Traditions s. 55–56 on pitänyt kyseistä von Wrightin hermeneuttista periaatetta
arvokkaana.
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Abstract

Every  useful  view  to  legal  system  is,  at  some  extent,  a  perspective,  which  combines  both

hermeneutical and normative aspects of human mind. Indeed, in hermeneutics we do not just

suffer lack of normative aspects in thinking while our “conceptual framework” is trained to

identify and analyze conceptualized facts and phenomenas of the visual world. The problem is

also, as it were, how to grasp a linguistic perspective to formation of value-judgments and

normative speech in general. Last mentioned items are presupposed in hermeneutics.

However, hermeneutical view and the question of language by which to gain position from

which we would be able to use language as a tool also outside the scope of positive philosophy

of science, are closely linked to each other. Normative aspect takes its steps towards the same

problem – the problem of adequate language scheme – but from the different direction. Now

we start, as it were in the kelsenian point of view, from the myth of norm and unsatisfactories

are semantical by their very nature. We also would like to know how our antirealism works as

a pragmatic craftmanship – used in hypothetical situations and guarded by our conceptual

potentiality  as  a  whole.  Actuality  of  legal  language  is  always  a  combination  of  these  two

perspectives. The language of legal system should be analogous to hermeneutical point of view

to language in general. The semantical steps taken outside the scope of myth are to be

adequate to needs of language-user who wishes – for example – to give commands, reason

from juristic premises – or justify by  means  of  language,  that  is:  give the best possible

argumentable solution to a given legal question.

When sailing “In the Archipelago of the Theory of Interpretation”, our knowledge interest

must be, among others, conceptual. Thesis at hand is a feasibility study on larger investigation

on “theory of elementary language” which could give us a better view on conceptuality

especially on ethical issues concerning inner point of view and the use of language outside the

immediate main field of the philosophy of ordinary language. Thesis interprets subject matter

on two meanings. Firstly, how legal theory presupposes internal point of view (and how

dworkinian “insider´s view” which I don´t consider distant general concept in comparison to

hartian “internal point of view”) when we are dealing with different kinds of abstract problems



364

in theory of law (chapters 2–4). Secondly, how far we can reach without mentioned point of

view when making attempts to solve problems – or at least develop solutions to problems –

emerging from particular normative cases or from the theory of law itself.

Chapters 2–4 introduce the proper items of the work. If, at the same time, we understand

them as arguments for the field of study of the internal language, our angle to legal theory is

somewhat late wittgensteinian. Chapters are introducing perspectives to the problem of

internal language needed both in naturalistic and noncognitive subjectivism. Chapter two

deals with relativeness of the sources of law stating 24 different modes of sources. Chapter

three interprets the conception of “institutional fact” from the idea of an implication (“ontic

implies deontic”) which also have intimate connection to analogy. Chapter 4 interprets the

problem of easy cases, that is, cases we consider intuitively and heuristically clear ones from

the basis of our sources of law. Thesis claims that we have at least eight built-in ways – in the

legal  system  as  large  –  on  our  reach  to  construe doubt in  asking  normative  questions  as  a

necessary conceptual condition for normative thinking. All chapters are – despite of

differences in their immediate knowledge interest – closely linked to the question of

noncognitive “elementary language” which every successful legal system needs to fulfil its

tasks in modern society.
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- robustisuus, 129, 208

- määrittelemättömyys, 193, 332–339

- elastisuus, 242

- sanojen ehtyminen, mm. 260

- konseptuaalinen rakenne (käsitteellisyyden implikaatio), 339–340

- teoreettisuus (looginen, 332, ”koherenssia edistävä”, 49, 114, 119ss., 289)

Käännettävyysperiaate (miten- ja mitä-kielten välinen), 47–48, 353

Menonin paradoksi, 34

Metafyysinen
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- dogmatismi, mm. 46, 69, 79, 212, 305–306

- idealismi, mm. 98, 213, 214

Naturalistinen virhepäätelmä, mm. 79, 129, 263, 287, 329

Nonkognitivismin paradoksi, 58–59, 139, 208, 360

Nonkognitivismin periaate (ja argumentit), mm. 27, 234, 328–331

Normativiteetti

- relaationa, 348

- lingvistisenä, mm. 88–89, 244, 282

- liitynnästä argumentaatiokelpoisuuteen, mm. 85, 118–119, 122, 197 283–284

- kategoriana, 7

- ”normi-ekspressivisminä”, 235, 329

Objektiivinen tiede (ihanne), mm. 12, 236, 316,

Oikeuslähde

- käsityksenä, 72–80

- integraatioherkkyys, 85

- syrjäytyvyysherkkyys, 84

- ensimmäisen asteen relaationa, 80ss.

- toisen asteen relaationa, 105ss., ks. myös 134–140

Oikeusperiaate

- alkeiskieleen liittyen 102, 213, 296–297, 328–329

- perspektiivisenä käskynä, 78

Perspektiivinen perheyhtäläisyys (tutkimuksen toteuttamistapana), 59–61

Perusnormi (Kelsen), mm. 7, 12–13, 81, 94, 166, 177–179, 332

Perusoikeudet (pragmaattisena implikaationa), 195–198

”Portaat alas/ylös” (metafora), 91

 “Play fast and loose” (argumentti), 218, 315

Sellarsin ongelma (nonhabituaalinen ja älykäs käyttäytyminen)16–17, 69, 121–124

Seuraajaparadoksi (Rylen), 30
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”Sokea oikeustiede”, 133

Syllogismi, 146–147

Tasa-arvo (ja tasapaino) 127–131

Tietäjän hätä, 71–72

Tekoäly (ks. keinoäly)

Tulkinnalliset kielimuodot (so. ei-derivatiiviset kielimuodot; Ryle), 214, 244

Tulkintatieteen ongelma

- tiedonintressi, 27ss., ks. myös asiasana ”normativiteetti”

- ongelmien hajottaminen osaongelmiksi, 122

- ongelmassa pysymisen ongelma, 56–57

- puuttuvan kielen ongelma (Lenoble), 117, 206, 355

- helppo ongelma, 250–271

- ilkeä ongelma, 151, 276

”Work-shop possession of knowledge” (miten-kieli, Ryle), 244

Yhteispelin ongelma

- tasa-arvon ja tasapainon, 127–131

- muodon ja sisällön, mm. 24–25, 345–346

- heuristiikan ja oikeuttamisen, 262, ks. myös 340

- ei-kognitiivisen ja naturalistisen subjektivismin, mm. 161, 185, 308, 350–359

- faktan ja normin, 208

- analyyttisen ja konstruktiivisen suuntauksen, 62–63
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