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Tiivistelmä:  

Turvallisuus on monitasoinen ja monitulkintainen sana, jonka käsitesisältö vaihtelee määrittelijän mukaan. Yh-

teiskunnallinen modernisaatiokehitys haastaa ne perinteiset rakenteet, joiden varaan turvallisuusinstituutiot ja 

niiden ideologiset kohteet ovat rakentuneet ja turvallisuuskeskustelun keskiöön ovatkin nousseet uudet turval-

lisuutta vaarantavat uhat, kuten ideologis-uskonnollinen terrorismi ja hybridiuhkat, jotka ovat yhdessä muut-

taneet uhkakäsityksiä ja hämärtäneet sisäisten ja ulkoisten uhkien torjumisen ja turvallisuuden toteuttamisen 

toimia oikeudellisesti. Konkreettisen turvallisuuden kasvusta huolimatta turvattomuuden tunne on yhteiskun-

nassa kasvanut. Yhteiskunnan kehittyessä herää kysymys siitä, onko turvallisuus ja erityisesti sen toteuttamisen 

juridiset kehykset pysyneet muutoksen perässä, sekä toteutuuko turvallisuus yksilö-, kollektiivi- ja valtiotasolla 

ja miten yhteiskunnallinen kehitys saattaa vaikuttaa turvallisuuskäsityksiin ja toteuttamiseen oikeudellisesti.  

Tutkielman tarkoitus on selvittää turvallisuuden laajempaa merkitystä yhteiskunnan syntymisen taustalla ja sen 

oikeudellisen modernisaation kehityksessä, sekä tunnistaa turvallisuuden toteuttamisen käsitystä hyvinvointi-

valtiossa ohjaavia piirteitä ja sen mahdollisia epätoivottavia modernisaatiokehityksestä johtuvia kehityskulkuja 

kansallisvaltiokehyksessä. Tutkielmassa on vahva valtiosääntöoikeudellinen ja oikeussosiologinen fokus ri-

kosoikeudellisen lähdeaineiston rinnalla. 

Tutkielmassa turvallisuus tunnistetaan utilitaristisesti ajateltuna kollektiivisena hyvänä, joka saa toteuttamisen 

pidäkkeensä yksilölähtöisenä perusoikeutena, jota kollektiivista ja kansallista turvallisuutta turvaavien toimien 

on edistettävä ollakseen hyväksyttyjä. Turvallisuuden ja rikosoikeudellisen riskihallinnan välinen suhde on 

muodostunut yhteiskunnan modernisaation ja hyvinvointivaltiokehityksen kohdalla hyvin merkittäväksi tur-

vallisuuden toteuttamisen nykytilan tulkitsemiseksi normatiivisesti. Turvallisuus on osa valtion riskejä ja uhkia 

torjuvaa olemusta, järjestystä ja kontrollia, joka on tarkoitettu ihmisten fyysisen vapauden turvaamiseksi. Abst-

rakti, kollektiivinen turvallisuus ohjaa turvallisuuden yleistä sisältöä ja sen strategiaa yhteiskunnassa, jota 

konkreettinen yksilölähtöinen turvallisuuden toteuttaminen hillitsee sitoutumisellaan perus- ja ihmisoikeusjär-

jestelmään. Demokraattinen kontrolli pitää terveessä ja aktiivisessa yhteiskunnassa huolen siitä, että kollektii-

viset intressit ovat yhdenmukaisia niiden yksilöintressien kanssa, joita perusoikeusjärjestelmä suojaa.  
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sia teoreettisesta ja käytännöllisestä lainopista. Teoksessa: Häyhä, 
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1 Johdanto 

1.1. Johdatus aiheeseen 

Suomi on maailman turvallisin maa. Näillä sanoilla alkaa toukokuussa 2021 julkaistu val-

tioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko.1 Vajaa vuosi myöhemmin, huhtikuussa 2022 

julkaistussa valtioneuvoston selonteossa todetaan vuorostaan, että Euroopan ja Suomen tur-

vallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan 

jälkeen.2 Turvallisuus on monitasoinen ja monitulkintainen sana, jonka käsitesisältö vaihte-

lee määrittelijän mukaan.3 Turvallisuudelle annettavista erilaisista määritelmistä voidaan 

sen yleisesti katsoa tarkoittavan vapautta uhkista ja/tai tunnetta4 tällaisesta turvassa olemi-

sesta.5 Turvallisuus saa siten muotonsa niin uskossa in abstracto, kuin empiirisessäkin to-

dellisuudessa in concreto.6 Turvallisuutta on pidetty yleisesti yhteiskunnan7 elinehtona ja 

koko modernin vapaan yhteiskunnan valtiopoliittis-historiallisena syntytekijänä.8  Näin ol-

len sillä on suuri merkitys kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, jonka häiriöttömän toi-

minnan sen voidaan katsoa mahdollistavan.9 Tämä yhteiskunnallinen merkitysarvo tarkoit-

taa luonnollisesti samalla sitä, että turvallisuudella on vaikutusta myös oikeudelliseen järjes-

telmäämme, jonka kanssa sillä on symbioottinen ja resiprookkinen suhde, erityisesti jos si-

toudumme systeemiajatteluun kuuluvaan vuorovaikutusmalliin oikeusjärjestelmän ja vallit-

sevan yhteiskunnan välillä.10 Tämän suhteen amalgaationa voidaan pitää oikeusjärjestystä, 

joka on toisaalta vahvistamassa turvallisuutta tarjoamalla kansalaisille turvaa vallankäyttä-

jän mielivallalta eli oikeusturvaa11, mutta toisaalta sitä on pidettävä yhteiskunnallisen pää-

töksenteon taustalla vaikuttavan vallankäytön ja järjestyksen mahdollistajana – perustuuhan 

kaikki yhteiskunnallisen toiminta tavalla tai toisella kirjoitettuun tai kirjoittamattomaan 

 
1 VN 2021:48, s. 2, 8. 
2 Selonteossa Venäjän aiheuttaman Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan turvallisuusseuraukset ajatellaan pitkäkestoi-

siksi. Samalla Venäjän vaatimuksien ja sotilaallisten toimien eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin muuttamiseksi 
katsotaan vaikuttavan Suomen suvereeniin turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen liikkumatilaan. VNS 1/2022 vp, s. 9. 
3 Esim. Smith – Brooks 2013, s. 2, 7 ; Eskola 2008, s. 1 ; Nuotio 2009, s. 23. 
4 Limnéll on määritellyt turvallisuuden tunteella tarkoitettavan ”yksilön henkilökohtaista mielikuvaa tai olotilaa, jossa riskit 
ja vaarat eivät merkittävällä tavalla ole olemassa.” Limnéll et al. 2014, s. 35. Tähän määritelmään on myös viitattu niin 
kansalaisturvallisuuden tutkimuksessa, kuin valtioneuvoston uusimmassa sisäisen turvallisuuden selonteossakin.  
VN 2021:48, s. 11 (alaviitteet) ; SPEK 2021, s. 11—12 ; SPEK 2020, s. 8—25. 
5 Booth 2014, s. 11 ; Eskola 2008, s. 1 ; Rawls 1999, s. 3.  
6 Samansuuntaisesti myös Eloranta 2010, s. 196. 
7 Tarkoitan tässä yhteiskunnalla kaikkia ihmisten muodostamia järjestyneitä yhteenliittymiä. Käsitykseni vastaa siis varsin 
hyvin yleistä käsitystä yhteiskunnasta ihmisten välisenä vuorovaikutuksesta syntyvänä konstruktiona. Aarnio 1994, s. 98—
99. Yhteiskuntakäsitteen määrittelystä tarkemmin: ks. Kangas 2006. 
8 Booth 2014, s. 12 ; Ramsay 2012, s. 1 ; Zedner 2009, s. 26—33. 
9 Laitinen 2010, s. 273. 
10 Sipponen 2000, s. 367—370. 
11  Mäenpää 2020, s. 95—98 ; Aarnio 1994, s. 118—119.  
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normistoon.12 Näin laki turvaa yhteiskunnallisen järjestyksen valtiossa, joka luo puitteet yh-

teiskunnallisen turvallisuuden rakentamiselle, jota ilman se ei voisi toimia.13 

Edellä esitetty aksiomaattinen suhde turvallisuuden ja oikeuden välillä ei pelkästään toimi 

hiljaisena taustaoletuksena normatiivisessa maailmassamme, vaan se saa yhä enenevissä 

määrin muotonsa myös ilmi tuotuna lainsäädäntöperusteena. Turvallisuus on löytänyt siten 

myös tiensä perustuslakiimme, jonka 7.1 §:n mukaan ”Jokaisella on oikeus elämään sekä 

henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”. Voisi siis olettaa, että 

perustuslaissa määritelty oikeus turvallisuuteen loisi selvän pohjan turvallisuuskäsitteen nor-

matiiviselle sisällölle, mutta se näyttää toimineen pikemminkin vain normatiivisena liipai-

simena mitä laajemmalle lakien kavalkadille, jolla momentilla on perusteltu toisistaan suu-

restikin eroavia lainsäädäntöhankkeita turvallisuuden nimissä.14 Turvallisuuden toteuttami-

nen perinteisin toimin on osa vallankäyttöä – valtion väkivaltamonopolia15, joka perustuu 

valtion suvereniteettiin.16 Valtion vallankäytön perinteisin symboli westfalenilaisessa kan-

sallisvaltiossa17 on poliisi18, joka on myös tässä työssä tärkeä side turvallisuuden toteutta-

misen ja valtion vallankäytön konkretisoimisessa normatiivisen järjestelmän aatetasolta. 

Suomen liityttyä vuonna 1989 EIS:n osapuoleksi ja 1995 EY:n eli nykyiseen EU:in, Suomi 

tuli samalla alistaneeksi itsensä eurooppalaisille vaikutteille turvallisuuden olemuksesta ja 

sen toteuttamisesta.19 Turvallisuus on määritelty EIS 5 artiklan 1 kohdassa ihmisoikeudeksi 

ja EU:n perusoikeuskirjan 6 artiklaan perusoikeudeksi, joten Suomen tulee de facto varmis-

taa turvallisuuden toteutuminen perusoikeusjärjestelmänsä lisäksi myös 

 
12 Sipponen 2000, s. 12 ; Backman 1992, s. 11—13, 21. 
13 Kelsen 2007, s. 21—22 ; Hart 1963, s. 51. Turva, järjestys ja oikeus ovat siis kaikki linkittyneet vahvasti keskenään. 
Tämä turvallisuuden toteuttamisen ja oikeuden keskinäissuhde on tuotu esiin myös virallisesti esim. VN 2021:48, s. 38. 
14 Turvallisuuden osa-alueita oikeusjärjestelmässämme ovat esimerkiksi yleinen turvallisuus, sisäinen turvallisuus, ulkoi-
nen turvallisuus, liikenneturvallisuus, kuluttaja- ja tuoteturvallisuus, potilas- ja lääketurvallisuus, ympäristöturvallisuus, 
elintarviketurvallisuus, asumisturvallisuus ja taloudellinen turvallisuus ja tietoturvallisuus. Holkeri et al. 2018, s. 23. Tur-
vallisuuden käsitepluralismista lisää myös Zedner 2009, s. 21—25. 
15 Väkivaltamonopolilla viitataan siihen, että oikeusjärjestys sallii väkivallan käytön vain valtiolle ja sen edustajille ja vain 
tietyissä tilanteissa. Näin ollen väkivaltamonopolilla kaikki sanktiovalta keskittyy valtiolle sanktion uhalla. Kelsen tiivistää 
väkivaltamonopolin paradoksaalisen essenssin hyvin toteamalla, että valtiollista väkivaltaa käytetään, jotta väkivaltaa ei 
käytettäisi yhteiskunnassa. Kelsen 2007, s. 21. Ks. myös Loader – Walker 2007, s. 26 ; Garland 2001, s. 29—30. 
16 Hart 1994, s. 24—25, 233 ; Kelsen 2007, s. 221, 233. 
17 Tällä viittaan perinteiseen käsitykseen kansallisvaltiosta kansainvälisessä yhteisössä, jossa sillä on sisäinen ja ulkoinen 
suvereniteetti suhteessa muihin valtiosuvereeneihin. Mutanen 2015, s. 30—31 ; Mutanen 2009, s. 414 ; Teschke 2002, s. 6. 
18 Foucault 1980, s. 122 ; Kelsen 2007, s. 279 ; Viitanen 2007, s. 65. 
19 Tuori 2003b, s. 921—922. Yksi EU:n julkilausutuista tavoitteista on määritellä Eurooppa ”vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueeksi”, jonka toteuttamista on edistetty jo kaksi vuosikymmentä. Melander 2015, s. 11—12. Turvallisuuden 
alueen määrittelystä ks. EYVL C. 19, 23.1.1999, s. 2—15. Tällä on ollut vaikutusta myös tapaan, jolla kansalliseen turval-
lisuuden uhkia käsitellään erityisesti rikosoikeudellisesti. Melander 2015, s. 11—13, Nuotio 2010, s. IX, 6—7, 16. 



3 

 

ihmisoikeussopimuksen määrittämässä eurooppalaisessa vähimmäiskehikossa20 jo suoraan 

perus- ja ihmisoikeuksien turvaamista koskevan kansallisen PL 22 §:n mukaan.21  

Samalla kun turvallisuuskäsite on kotimaassamme jätetty perusoikeudelliseen purgatorioon, 

on yhteiskunta muuttunut nopeasti ja ne ideologiset rakenteet, joiden päälle turvallisuuden 

toteuttaminen on rakentunut ovat haastettu oikeustieteen sisältä ja ulkoa. Tuori on esittänyt 

jo vuonna 1990 kysymyksen kansallisvaltion kuolemasta sen suvereniteetin murtuessa ja 

vallan desentralisoituessa22, jonka lisäksi oikeuskirjallisuudessa on puhuttu kansallisvaltio-

käsitteiden, kuten suvereenisuuden, valtion ja kansan käsitteellisestä löystymisestä.23 Vähin-

täänkin yhtä pitkään on myös puhuttu eurooppalaisen yhteisön liittovaltiokehityksestä24 ja 

yleisemminkin postnationalistisesta muutoksesta25, jotka haastavat ne perinteiset rakenteet, 

joiden varaan turvallisuusinstituutiot ja niiden ideologiset kohteet ovat rakentuneet.26 Kan-

sankielellä voitaisiin puhua globalisaation, eräänlaisen hallitsemattoman ja osittain tahatto-

mankin kansainvälisen lähestymisen ja integraation haasteista.27 Vertauskuvallisesti voitai-

siin todeta, että maapallon eri kolkat ovat yhä syvenevissä määrin toisiinsa verkostoituneita 

taloudellisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja teknisesti ja nämä punotut verkot, jotka toisaalta 

tuovat ihmisiä ja kulttuureita toisiaan lähemmäksi, myös pingottavat niiden välille muodos-

tuneita seittejä siten, että verkon toisessa päässä olevat tapahtumaseuraukset värähtelevät 

nopeasti myös toiselle puolelle maailmaa ja toisaalta aiheuttavat heijastevaikutuksia 

 
20 Koska EU ei ole liittynyt virallisesti osaksi EIS:sta, ei EU:n perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdan viittaus EIS:een EU-
perusoikeuksien vähimmäissuojan tasona koske kansallisen oikeuden perusoikeusjärjestelmän ja EIS:n ristiriitatilannetta. 
Suomi kuitenkin käytännössä tulkitsee perusoikeuksiaan sen mukaisesti, sillä monien perusoikeuksien osalta johtoa tulkin-
taan haetaan EIS:stä, jonka korotettu asema suomalaisessa oikeusjärjestelmässä saa kerrotun vaikutuksensa PL 106 ja 107 
§:istä. Ks. Pellonpää et al. 2012, s.76—77 ; Ojanen 2012a, s. 59, 136—137, 170—173. Asiaan liittyvästä oikeuskäytän-
nöstä ks. EUT Kamberaj, kohta 62 ; KKO 2003:119. 
21 Mainittakoon, että oikeus turvallisuuteen on mainittu ihmisoikeutena myös Suomea sitovassa KP-sopimuksen 9.1 artik-
lassa. Tutkielmani kuitenkin keskittyy lähinnä turvallisuuteen eurooppalaisessa kontekstissa, joten YK-sopimuksia ei kä-

sitellä tutkielmassani samassa laajuudessa eurooppalaisten lähteiden kanssa. 
22 Tuori 1990a, s. 279—281. 
23 Sipponen 2000, s. 105. 
24 Nuotio onkin esittänyt, että rikosoikeuden osalta eurooppalaistuminen on ennen muuta tarkoittanut kriminaalipoliittisen 
yhteistyön tiivistymistä jäsenmaiden viranomaisorganisaatioiden välillä. Nuotio 2010 ; Nuotio 2001a, s. 687. Tämä tiivis-
tyminen on nähtävissä turvallisuuden toteuttamisen alalla yhä tiivistyvänä kehityksenä, jonka uusimpana kehitysaskeleena 
voitane pitää rajat ylittäviä EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia syyttävän Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) 
perustamista vuonna 2017 osana EU:n Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomista ja kehittämistä. EU 
2017/1939, erityisesti kohdat 1—3, 12. Jäsenvaltiointegraatiokehityksestä ja sen kritiikistä Salminen 2012, s. 296—300. 
25 Viittaan tässä kehitykseen, jossa kansalaisen ja kansallisvaltion suhteen rinnalle on noussut laajempia niitä vastaavia ja 
osittain korvaavia konstruktioita, joita ilmentävät ajatukset kuten EU-kansalaisuus. Tämä postnationalisuus kuitenkin il-
menee eurooppalaisilla vain heidän ollessa muiden supranationalististen kulttuurien, kuten aasialaisten tai pohjoisamerik-
kalaisten kanssa tekemisissä, eikä todellista kansallista identiteettiä syrjäyttänyttä EU-kansalaisuutta ole siten päässyt syn-
tymään, muuten, kuin ajatuksena jaetusta yhteisestä kulttuuriperimästä ja demokratiasta. Fozdar – Woodward 2021, s. 4 ; 
Antonsich 2008, s. 515—517. Postnationalismista yleisemmin Euroopassa ks. Glencross 2010 ; Deflem—Pampel 1996. 
26 Oikeudellisesta näkökulmasta ks. Tuori 2007, s. 279—312 ja turvallisuusvaikutuksista Cerny 2010, s. 217—244. 
27 Hannikainen 2014, s. 243 ; Laitinen 2010, s. 273 ; Kultalahti et al. 2009, s. 21—22 ; Jyränki 2003, s. 539 ; Sipponen 

2000, s. 285. 
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globaalisti.28  2000-luvun turvallisuuskeskustelun keskiöön ovatkin nousseet uudet valti-

omme turvallisuutta vaarantavat uhat, joiden vaikutukset Suomea kohtaan ovat yhdistettä-

vissä edellä kuvattuun globaaliin kehitykseen. Uudenlainen ihmisuhreihin keskittynyt ideo-

logis-uskonnollinen terrorismi 2000-luvulla29 ja hybridiuhkat 2010-luvulla ovat konkreetti-

sia esimerkkejä globalisaatiokehityksestä turvallisuusnäkökulmasta. 30  Terrorismirikokset 

Euroopassa ja maailmalla ovat arkipäiväistyneet31 ja epäsuoria, peiteltyjä ja rikollisia vaiku-

tuskeinoja hyödyntävä suurvaltapolitiikka, jossa EU:ta ja sen jakamaa demokratia-aatetta 

kansainvälisesti haastava Venäjä32 ja kasvavissa määrin myös Kiina33 ovat yhdessä muutta-

neet uhkakäsityksiämme ja hämärtäneet sisäisten ja ulkoisten uhkien ja turvallisuuden ra-

joja34  ja yhdessä Afganistanin rauhanturvaoperaation epäonnistumisen jälkeen siirtäneet 

EU:n turvallisuusfokuksen takaisin ulkorajojen sisäpuolelle.35  

Suorien ulkovaikutteisten uhkien lisäksi turvallisuus on ollut murroksessa myös sisäisesti 

rajojemme sisällä. Rikollisuuden kokonaismäärä on vähentynyt maassamme vuosi vuo-

delta.36 Konkreettisen turvallisuuden parantuessa on kuitenkin abstraktitason turvallisuus 

heikentynyt uhkien syrjäyttäessä uhkia toteuttavat teot eli rikokset. Tämän kehityksen voi-

daan katsoa olevan nähtävissä kansalaisten kokeman turvattomuuden lisääntymisessä37 ja 

 
28 Esimerkiksi uusin valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko uhraa globalisaation uhka- ja heijastevai-
kutuksille Suomea kohtaan kokonaisen kappaleen. VN 2020:30, s. 11—12.  
29 Jansson 2019, s. 162 ; Eloranta 2010, s. 195—196 ; Malkki 2010, s. 177—179 ; KOM(2007) 650 lopullinen, s. 1—2 ; 
HE 81/2007 vp, s. 3. 
30 Suomeen kohdistunut hybridiuhka on huomioitu myös uusimmassa sisäisen turvallisuuden selonteossa useammassa eri 
yhteydessä. VN 2021:48, s.12, 18, 26, 29, 35—36, 43—44. Tähän viitannee myös sisäisen turvallisuuden selonteon totea-
mus siitä, että turvallisuusviranomaisten tehtäväkenttä on viimeisen viiden vuoden aikana pysyvästi monimutkaistunut ja 
laajentunut sekä osaamisen vaatimustaso on moninkertaistunut. Ibid., s. 23. 
31 Esimerkiksi vuonna 2019 Euroopan Unionin jäsenvaltioissa oli 119 onnistunutta, epäonnistunutta tai estettyä terrori-
iskua ja tehtiin yhteensä 1004 terrorismirikosepäilyyn perustuvaa pidätystä. TE-SAT 2020. 
32 HaVM 5/2017 vp, s. 19, 44, 66. Venäläisessä sotilasdoktriinissa on 2010 adoptoitu niin sanottu kontaktiton ja verkostoi-
tunut sodankäyntitaktiikka (bezkontaktnye i setevye voiny), jonka päätavoite on ”ilman kontaktia viholliseen tuhota sen 
taloudellinen ja sotilaallinen potentiaali miltä etäisyydeltä tahansa.” Vuoden 2014 sotilasdoktriinissa korostetaan taas 
vuorostaan epäsuorien ja asymmetristen keinojen käyttöä konflikteissa tai niiden estämiseksi tilanteissa, joita ei ole pidet-
tävä välttämättä sotilaallisina, kuten esimerkiksi vastatoimina Venäjän naapurimaissa tapahtuvalle ”sotilaalliselle voiman 
näytölle”, joina myös Suomen Puolustusvoimien sotaharjoituksia on 2010-luvulla pidetty. Pynnöniemi – Mashiri 2015, s. 

20—21, 38—39, 47. Venäjä on myös doktriineissaan tuonut esiin kansainvälisiä jännitteitä synnyttävään ”arvomaailman 
ja kehitysmallien kilpailuun”, jolla raportissa katsotaan viitattavan länsimaihin yleisesti. Ibid., s. 28 ; 65—66. 
33 VN 2020:30, s. 10, 12—23. Kallio 2020, s. 7—8 ; Raik et al. 2018, s. 27—36, 65. 
34 Lohse – Viitanen 2019, s. 239. Lisäksi virallisesti VN 2021:78, s. 13—14. HaVL 7/2018 vp s. 8 ; PuVL 4/2018 vp, s. 3.  
35 VN 2021:78, s. 15—16. 
36 Danielsson 2020, s. 3—6. Henkirikosten osalta erityisesti Lehti 2020, s. 10 ; 52—53. Joskin vuonna 2020 Poliisin tie-
toihin tulleiden rikosten määrä on noussut edellisvuodesta 19,87 %. POL-2020-85697, s. 3, 6. 
37 Uusimmassa, vuonna 2021 julkaistussa kansalaisturvallisuuskyselyssä vastaajat arvioivat erilaiset uhat todennäköisem-

miksi vuonna 2021 verrattuna kaikkiin aikaisempiin kyselyihin (2015, 2017 ja 2019). Vuonna 2020 alkaneesta pandemiasta 
johtunevista syistä vakavien tartuntatautiepidemioiden ja laajamittaisen maahanmuuton aiheuttamien häiriöiden lisäksi ai-
kaisempaa todennäköisempänä pidettiin tulevaisuudessa erityisesti pitkittynyttä taloudellista taantumaa, ääriajattelusta joh-
tuvaa laajamittaista väkivallantekoa, sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia ongelmia sekä väestöryhmien välisten jännitteiden 
kasvua. Selvityksessä myös todettiin, että globaalien uhkien muuttuminen kotimaiseksi, radikaalilla tavalla arkielämää ra-
joittavaksi uhaksi saattoi herättää ihmiset näkemään erilaiset uhat todennäköisempänä. Lisäksi vastaajat kokivat aiempia 
vuosia enemmän, että valtiolla on jatkossa entistä vähemmän mahdollisuuksia turvata toimeentulo tai kansalaisten fyysinen 
turvallisuus. SPEK 2021, s. 32 ; 47—48.  
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siinä, että vuosikymmeniä kasvanut luottamus turvallisuusviranomaisia kohtaan on taittunut 

2020-luvulle tultaessa.38  

Myöskään eurooppalaisen sisäisen turvallisuuden kentän ei voida katsoa olevan stabiili, 

vaikka esimerkiksi paljon turvallistamisyhteistyötä ja -kehitystä eteenpäin niin kansallisesti, 

kuin Euroopassa yleisemminkin eteenpäin sysännyt terrorismirikollisuus on ollut iskuja 

määrällisesti mitattuna laskussa vuodesta 2017 saakka.39 Erityisesti SARS-CoV-2-viruksen 

aiheuttama COVID-19-pandemian pelätään aiheuttavan vakavan rikollisuuden ja kansallisen 

turvallisuuden riskin kasvua erityisesti kyberympäristössä niin lyhyellä, keskipitkällä, kuin 

pitkälläkin aikavälillä, vaatien kansallisten turvallisuusviranomaisten parempaa kyberympä-

ristön monitorointia ja siellä operointia tai avaavan jopa tien kohti uutta yhteiskunnallista 

kontrolliparadigmaa.40 Perinteisten vakavien kansallista turvallisuutta uhkaavien rikosten, 

erityisesti terrorismin, osalta uhkat eivät ole myöskään laantuneet.41 Tämän vahvistaa koti-

maamme osalta myös Supo, jonka mukaan terrorismin uhka säilyy todennäköisesti lyhyellä 

aikavälillä Suomessa kohonneena.42 

Turvallisuusuhat ovat siis monimuotoistuneet, mutta ovatko turvallisuus ja erityisesti sen 

toteuttamista ohjaavat normit pysyneet muutoksen perässä? Minkälaista turvallisuutta yh-

teiskunta toteuttaa valtion johdolla ja palveleeko sen valitsema lähestymiskulma niin yksi-

löitä, kollektiivia, kuin kansallistakin turvallisuutta? Oikeus on muuttunut erityisesti kan-

sainvälistymisen ja ihmisoikeuksien merkityksen kasvusta johtuen43   nopeasti, ja tämän 

muutoksen on katsottu edellyttävän uusia ohjausjärjestelmiä ja merkinneen jopa uutta oikeu-

dellista paradigmaa 44 . 45  Oikeudellinen muutos ei ole tapahtunut tyhjiössä, vaan on 

 
38 Poliisi ja Puolustusvoimat pitävät Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselytutkimuksessa luotettavimpien toimijoiden en-
simmäistä ja toista sijaa, mutta pitkään kasvanut luottamuskehitys on kääntynyt hienoiseen laskuun vuoden 2018 jälkeen. 
Vuonna 2020 poliisiin luotti vastanneista hyvin suuresti tai melko suuresti yhteensä 85 % ja puolustusvoimiin 80 %. Luot-
tamus samoja toimijoita kohtaan oli vuonna 2018 poliisin osalta 87 % ja puolustusvoimien osalta 82 %. Sitä ennen poliisin 
nauttima luottamus oli kasvanut saman kyselyn mukaan 2008—2018 yhteensä 4 % ja Puolustusvoimien 9 %. EVA 2020, 

s. 8—10, 12, 14. Saman luottamuskäyrän laskun vahvistaa myös Poliisihallinnon omat tutkimukset. POL-2020-85697, s. 
4 ; SM 2020:12, s. 15—16. Ks. myös SPEK 2021, s. 50. 
39 Terrori-iskujen ja niiden yritysten määrän laskun katsotaan ainakin osittain eurooppalaisten turvallisuusviranomaisten 
toiminnan tehostumisella mikä selittää osaltaan sen, miksi terrorismirikoksista pidätettyjen määrä on pysynyt lähestul-
koon samana viimeiset kolme vuotta onnistuneiden iskujen laskiessa vuosi vuodelta. TE-SAT 2020, s. 10—12. 
40 EUROPOL 2020, s. 15 ; Suojelupoliisi 2020 s. 2—4 ; Häkkinen 2020, s. 94. Ks. myös Hannikainen 2014, s. 235. 
41 EUROPOL 2020, s. 4. 
42 Supon mukaan merkittävimmän uhkan kansalliselle turvallisuudelle Suomessa muodostavat radikaali-islamistista tai 

äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa terroristisesta pro-
pagandasta. Suojelupoliisi 2022, s. 10. 
43 Heinonen – Lavapuro 2012, s. 7—23 ; Ojanen 2012b ; Tuori 2003b, s. 921—922. 
44 Oikeudelliset paradigmat ovat Habermasin mukaan implisiittisen yhteiskuntateoreettisen näkemyksen sisältäviä malleja 
siitä, miten oikeusvaltion periaatteet ja perusoikeuksien järjestelmä tulisi toteuttaa vallitsevissa yhteiskunnallisissa oloissa. 
Habermas 1996b, s. 771—772. 
45 Hydén – Anderberg 1994 ; Ilveskivi 1998, s. 39—47. Nykyisestä hyvinvointi- ja oikeusvaltioparadigmasta ks. Nuotio 
1998a, s. 93—108, 267—270. Paradigmoista yleisemmin ks. Tolonen 2008, s. 141—145 ; Kavonius 2001, s. 54—60. 
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sidoksissa yhteiskunnalliseen muutokseen, jota se he heijastelee.46 Yhteiskunnallisen turval-

lisuusparadigman muuttuessa on oikeudellisen muutoksen vastattava yhteiskunnan nykyti-

lan muutosta oikeuttaakseen olemassaolonsa ja toteuttaakseen tehtäväänsä tehokkaasti.47 

Globaalin turvallisuusympäristön muuttuessa perinteiset uhat pysyvät, mutta muuttuvat yhä 

monimutkaisemmiksi. Samalla uudet uhkatyypit haastavat yhteiskuntaa, jonka kansalaiset 

edellyttävät valtiota takaamaan yhteiskunnan turvan. Nopean muutoksen ja kehityksen takia 

on pysähdyttävä miettimään, miten oikeus turvallisuuteen tulisi nykyään alati muuttuvassa 

kompleksisessa yhteiskunnassa tulkita ja miten valtion tulisi kansalaisiaan uhkilta suojata.  

 

1.2 Tutkimuskysymyksistä ja niiden merkityksestä  

1.2.1 Aiheen merkityksestä 

 

Kuten olen johdannossani tuonut esiin, on turvallisuus yhteisöllisen elämisen – yhteiskunnan 

elinehto. Turvallisuuden puute tai sen menettäminen voidaan täten analogisesti tulkita tar-

koittavan vähintäänkin toimivan yhteiskunnan rapauttajana, jota ilman Suomen kaltainen 

hyvinvointi-48 ja oikeusvaltio49  ei voi toimia. Huomioiden se, että lait ovat järjestyneen yh-

teiskunnan – valtion – pelisääntöjä ja toimivan kansanvaltaisen yhteiskunnan tae, olisi syytä 

odottaa, että turvallisuus olisi ehkäpä perinteisesti korostuneenkin legalistisessa oikeusjär-

jestelmässämme50  ja lainopillisessa tutkimuksessa tarkoin määritelty. Tämä erityisesti huo-

mioiden turvallisuuden lähes täydellinen kontekstisidonnaisuus ja omnivalenttinen instru-

mentaalisuus, joka mahdollistaa turvallisuuden käyttämisen mitä moninaisimmissa 

 
46 Nuotio 2007b, s. 158 ; Tuori 2000, s. 3—4. Kekkosen mukaan suomalaisen oikeuskulttuurin tulevaisuus on viime kädessä 
sidoksissa siihen, miten yleinen yhteiskuntakehitys tulee kulkemaan ja mikä tulee olemaan demokratian tila niin Euroo-

passa yleisesti kuin Suomessakin. Kekkonen 1998, s. 930 ja alaviite. 
47 Nuotion mukaan juuri esimerkiksi uudet uhkat ja suojantarpeet ovat hyväksyttävä syy rikosoikeudellisen torjunta-alan 
laajentamiseen klassisista rajoitusperiaatteista huolimatta. Nuotio 1998b, s. 159. 
48 Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan Jyrängin mukaan osittain oikeusvaltion päälle rakentuvaa valtiomallia, jossa valtion 
rooli on aktiivisempi sen kansalaisten elämässä suhteessa puhtaaseen liberalistiseen oikeusvaltioon, jossa korostuu valtion 
negatiivinen perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus. Hyvinvointivaltiossa perusoikeudet turvataan aktiivisin toimenpitein 
yhteiskunnallisten palveluiden avulla. Jyränki 2003, s. 60—63. Käsittelen aihetta tarkemmin kappaleissa 2.3.3 ; 2.3.4. 
49 Jyrängin mukaan oikeusvaltio on yleisesti valtio, joka on organisoitu kaikkia osapuolia sitovin oikeussäännöin ja jossa 
näiden oikeussääntöjen luomat oikeudet ja velvollisuudet ovat johdettavissa prosesseista, joihin niihin sitoutuneet ja naut-

tivat ovat itse voineet suoraan tai välillisesti vaikuttaa ja joita soveltavat riippumattomat tuomioistuimet. Oikeusvaltioon 
kuuluu myös ajatus valtiovallan erityisestä sidonnaisuudesta perustuslakiin ja sen tarjoamiin yksilöä suojaaviin perusoi-

keuksiin. Jyrängin mukaan valtiosääntö ja perustuslaki ovat oikeusvaltion johdannaisia. Jyränki 2003, s. 249—250. Tuorin 

mukaan oikeusvaltion keskeiset oikeudelliset instituutiot ovat lainsäätäjä oikeusnormien asettajana ja riippumaton tuomio-
istuinlaitos niiden soveltajana, sekä hallinto, joka on alistettu lainsäätäjän asettamille laeille ja riippumattoman tuomiois-
tuinlaitoksen jälkikontrollille. Tuori 1990a, s. 28. Suomalainen oikeusvaltioajatus saa konkretiansa PL 1—3 §:istä, sekä 2 
luvussa tarkoitetuista perusoikeuksista. Siltala 2004, s. 690 ; Sipponen 2000, s. 79—80. 
50 Husa et al. 2007, s. 35—36 ; Tuori 2003a, s. 45, 118—119 ; Nuotio 1998a, s. 95 ; Aarnio 1994, s. 93. Historiallisesta 
taustasta lisää ks. Ylikangas 1988, s. 219—221 ; Letto-Vanamo 1997. 
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merkityssisällöissä esittäjästä riippuen.51 Näin ei välttämättä kuitenkaan ole, vaikka turval-

lisuutta on käytetty yhä enenevissä määrin viimeisen 30 vuoden aikana lakien säätämisen 

perusteena. Turvallisuuspuhetta sisältävien hallituksen esitysten suhteellinen osuus hallitus-

kauden kaikista esityksistä on tasaisesti kasvanut 90-luvun alusta 2010-luvun loppuun 

saakka. Kun vielä vuonna 1991 hallituksen esityksissä turvallisuus mainittiin esityksen pe-

rusteluissa vain 11 %:ssa esityksissä, vuonna 2017 tämä numero oli noussut 51 %:in.52 

Vaikka turvallisuusmainintojen määrää hallituksen esityksissä tai muissa ei ole tutkittu vuo-

den 2017 jälkeen, voidaan turvallisuuden katsoa olevan yhä ajantasainen lainsäädäntöken-

tällä. Esimerkiksi valtioneuvoston hankeikkunan mukaan käynnissä on kirjoitushetkellä 133 

turvallisuuteen liittyvää hanketta, joista 61 on lainsäädäntöhankkeita.53 Runsaista mainin-

noista huolimatta turvallisuus on kuitenkin käsitetasolla jätetty suurimmaksi osaksi muiden 

tieteenalojen harteille54, jolloin turvallisuuden määrittely osana oikeusjärjestelmää on jäänyt 

epäselväksi.55 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käsitteenmäärittely turvallisuuden osalta 

täytyisi aloittaa täysin uudestaan oikeustieteellisessä tyhjiössä. Oikeudellinen aines kaipaa 

tuekseen ja täydennyksekseen sen omaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kasvualustaa, sekä 

sen vaikutuksia valaisevaa tietoa. Samalla on ymmärrettävä yhteiskunnallisen kehityksen 

vaikutus oikeusjärjestelmämme kehittymisen kannalta.56  

 

Käänteisesti voidaan kuitenkin todeta, että käsitteiden nimenomaiselle oikeudelliselle mää-

rittelemisellekin on olemassa tarve. Oikeustiede on kognitiivista, systematisoivaa ja tulkit-

sevaa toimintaa sen omassa itsenäisessä järjestelmässä, jossa tämän toiminnan objekti on 

oikeuslähteet ja auditoriona oikeusjärjestelmän sisäiseen näkökulmaan sitoutuneet toimijat, 

joiden kanssa diskurssia oikeuden sisällöstä ja luonteesta käydään.57 Diskurssin käymiseksi 

oikeudellisella areenalla, on käsitteiden oltava luonteeltaan oikeudellisia, sillä oikeuskielel-

lisiä käsitteitä ja oikeudellista argumentaatiota ei voida erottaa toisistaan, mikäli argumen-

taation oikeudellinen ja oikeustieteellinen luonne halutaan säilyttää. Oikeudelliset käsitteet 

 
51 Zedner 2009, s. 9—13. 
52 Holkeri et al. 2018. 
53 Valtioneuvoston hankeikkuna, avainhakusana ”turvallisuus”. 
54 Letto-Vanamo 2007, s. 987. 
55 Esimerkiksi Widlund ja Paasonen näkevät kansallisen turvallisuuden oikeudellisen käsittelyn ongelmana sitä, että se on 

sijoittunut määritelmätasolla poliittisen ja oikeudellisen ulottuvuuden välimaastoon ja johtuen poliittisen ja oikeudellisen 
tutkimuksen määrittelytavoitteiden osittaisesta tutkimuksellisesta eturistiriidasta on sen sisällön täsmällinen määrittelemi-
nen vaikeaa. Erityisesti poliittiseen ulottuvuuteen keskityttäessä menetetään kyky nähdä turvallisuuden merkitys ja vuoro-
vaikutus muiden keskeisten oikeudellisten mekanismien, erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kanssa ja tämän takia juridi-
sella määrittely on tarpeen. Widlund – Paasonen 2021, s. 2—3. 
56 Oikeudellisten muutoksien ymmärtämiseksi on käytettävä laajasti hyväksi eri historia- ja yhteiskuntatieteiden tarjoamaa 
aineistoa ja tutkimustuloksia.  Kekkonen 1998, s. 930, samansuuntaisesti myös Backman 1992, s. 10. 
57 Tolonen 2003, s. 3. 
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ovat synergisessä suhteessa oikeudelliseen argumentaatioon, jonka oikeudelliset reunaehdot 

se määrittelee, ja jonka muodossa käytävän päättely- ja argumentaatioketjun lähtösysäyk-

senä toimivan oikeudellisen ongelman tai ratkaisun muodostamiseen se osallistuu. Käsitteet 

ovat luonteeltaan siis instrumentaalisia ja saavat sisältönsä funktioidensa välityksellä. Ne 

ovat työkaluja oikeudellisen argumentaation tarkastelemiseksi, jäsentelemiseksi ja yksittäis-

luonteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oikeudelliset käsitteet eivät ole luonteeltaan pysyviä 

tai universaalisisältöisiä, vaan niitä tulkitaan kontekstuaalisesti ajasta ja paikasta riippuen, 

näin myös fundamentaalisina ja universaaleina pidettyjen ihmisoikeuksienkin osalta.58   

 

Oikeutta on pidettävä itsessään yhteiskuntaan sisäänrakennettuna järjestyksenä, jonka kehi-

tys on sidoksissa vallitsevan yhteiskunnan muutosvirtauksiin ja siten voidaan katsoa lain-

opillisen tutkimuksen tutkimuskohteeksi yhteiskunnalliset realiteetit, jotka suodatetaan en-

sin normi- ja käsitejärjestelmän kautta oikeudellisesti relevanteiksi tilanteiksi.59 Tulkinta-, 

ratkaisu- tai systematisointityötä tehdessä oikeusjärjestelmä tulee samalla vaikuttaneeksi yh-

teiskunnalliseen järjestelmään, jonka vastaavat muutokset taas heijastuvat oikeusjärjestel-

mään resiprookkisesti. Kyseessä on Tolosen näkemystä mukaillen eräänlainen kehävaikutus, 

jossa yhteiskunnalliset olot ja niiden kehitys synnyttävät oikeusjärjestelmässä tapahtuvan 

muutoksen, jonka lopputuotteena oleva normatiivinen kehitys muokkaa yhteiskuntaa.60 Lie-

nee kaiken edellä mainitun turvallisuuspuheen perusteella ilmeistä, että mainittu yhteiskun-

nallinen syöte on olemassa ja sen vaikutus on nähtävissä turvallisuuspuheen lisääntymisenä 

myös oikeudellisen järjestelmän sisällä. Sen sijaan tämän oikeudellisesti latautuneen turval-

lisuuden normatiivinen sisältö ja kehävaikutus takaisin yhteiskuntaan on osin selvittämättä 

ja vaativat tätä tutkimusta huomattavasti laajempaa jatkotutkimusta. Vaikka rikoslainopil-

lista tutkimusta on turvallisuuden alalta tehty varsin paljon erityisesti terrorismia käsiteltä-

essä, syvällisempää oikeustieteellistä tutkimusta turvallisuuden vaikutuksista ja merkityk-

sestä osana normatiivista maailmaa ei ole samassa määrin tehty. 61  Asialla on erityistä 

 
58 Widlund – Paasonen 2021, s. 5. Ihmisoikeuksien kannalta kontekstuaalista ihmisoikeustulkintaa edustaa esimerkiksi 
EIT:n tuomio Austin ja muut v. Yhdistynyt kuningaskunta, jossa poliisin joukkojenhallintatoimena toteuttama mielen-
osoittajien motittaminen täytti EIT:n arvion mukaan sinänsä vapaudenriiston määritelmän, mutta joka jätettiin tilan-
nesidonnaisista syistä kuitenkin tapauksessa näennäisen paradoksaalisesti toteamatta. Austin ja muut v. Yhdistynyt kunin-

gaskunta, erityisesti tuomion kohdat 65—69. 
59 Tolonen 2003, s. 52—54, 63—64. 
60 Ibid, s. 54. Nimeämästäni kehävaikutuksesta esimerkkinä voitaisiin mainita kansantahdosta kumpuavan moraalisesti 
paheksuttavana pidetyn toiminnan kriminalisoimista eduskuntatasoisella lailla, jolloin yhteiskunnassa vallitseva poliittis-
moraalinen olotila kanavoituu lainsäädäntöprosessin kautta normatiiviseen järjestelmään, jossa se muodostetaan lailla 
koko yhteiskuntaa sitovaksi määräykseksi, joka vaikuttaa vallitsevaan yhteiskuntaan yhtäältä abstraktisti esimerkiksi toi-
minnan hyväksyttävyyden tasolla ja toisaalta konkreettisesti esimerkiksi rangaistusjärjestelmän muodossa. 
61 Terenius 2013, s. 10 ; Melander 2008, s. 487 ; Nuotio 2007a, s. 1110. 
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merkitystä edellä esittämälläni tavalla turvallistamisen62 eli turvallisuuspuheen ja turvalli-

suuden päätösperusteisuuden alan kasvamisen vuoksi ja siksi, että turvallisuus on sisällölli-

sestä epämääräisyydestään63 huolimatta katsottu toimintaperusteisuutensa lisäksi perustus-

lailliseksi oikeudeksi ja ihmisoikeudeksi, jota Suomen valtion tulee turvata valtiollisten etu-

jensa lisäksi yksilölähtöisenä velvoitteena.   

 

Hyvinvointivaltion oikeudelle on tunnusomaista sen ekspansiivisuus, joka näkyy myös ta-

vassa, jolla yhteiskunnan tunnustamia oikeuksia toteutetaan.64 Perusoikeudet ovat toisiinsa 

kiinteästi toisiinsa yhteydessä ja muodostavat vuorovaikutuksellisen järjestelmän65, jonka 

vaikuttavana osana myös turvallisuus on tunnistettava. Turvallisuuden toteuttamisen rajojen 

epämääräisyys saattaa johtaa niin kansallisella, kuin ylikansallisellakin tasolla mahdollisiin 

ongelmiin tulevaisuudessa. Kansallisella tasolla turvallisuuskäsitteen ja -oikeuden epämää-

räisyys jättää valtiohallinnolle mahdollisuuden määritellä turvallisuuden sisältöä ja vaiku-

tuksia juridisesti laajasti eri tavoin tilannekohtaisesti ja poliittisten intressien mukaisesti, jol-

loin turvallisuus muuttuu nopeasti eräänlaiseksi tilannekohtaiseksi primus inter pares -tyyp-

piseksi oikeutukseksi rajoittaa muita perusoikeuksia.66 Ihmisoikeudellinen suuntaus turval-

lisuuden takaamisesta positiivisin ja horisontaalisin toimin67 saattaa johtaa eriävään käsityk-

seen turvallisuusoikeuden sisällöllisistä rajoista, taikka turvallisuuden toteuttamis- tai varje-

lemistapojen hyväksyttävyydestä kansallisen ja ihmisoikeudellisten velvoitteiden välillä.68  

 

Mitä turvallisuus pitää sisällään ja missä määrin ja millä hinnalla sitä pitäisi yhteiskunnassa 

toteuttaa? Toisaalta on kysyttävä mikä on eurooppalaisesta oikeudesta kumpuavan turvalli-

suuskäsityksen vaikutus kotimaiseen turvallisuuskäsitykseen ja sen sisältöön, kun huomioi-

daan se, että tämän käsityksen välittäjänä toimivat ihmisoikeudet tarkoittavat oikeuksien vä-

himmäissisältöä, jotka jokaisen jäsenvaltion on turvattava kansalaisilleen. Onkin siten ky-

syttävä, ad cuius bonum – kenen hyväksi turvallisuus tulee yhteiskunnassa toteutettavaksi? 

 
62 Balzacq 2010, s. 2—3 ; Zedner 2009, s. 44—48 ; Laitinen 2010, s. 276—277 ; Loader – Walker 2007, s. 21—22. 
63 Smith – Brooks 2013, s. 7 ; Zedner 2009, s. 9—14 ; Eskola 2008, s. 1—2. 
64 Nuotio 1998b, s. 137. Aiheeseen palataan myöhemmin kappaleissa 2.3 ja 3.1. 
65 Nuotio 1998b, s. 148. 
66 Ks. esim. Tuori 1999a, s. 921—923.  
67 Esimerkiksi Mäenpää on jo viime vuosituhannella tunnustanut perusoikeusuudistuksen luoneen perusoikeuksille yleisen 
positiivisuuden ja aktiivisuuden elementit perinteisen negatiivisuuden rinnalle ja ennustanut tämän merkityksen kasvua 
tulevaisuudessa viranomaistoiminnassa, jossa perusoikeuksien realisointi on valumassa konkreettisen hallintotoimintaan 
lainsäädäntövaiheesta. Mäenpää 1998, s. 124—125. Tästä aktiivisesta turvaamisvelvoitteesta EU ja EIT:n oikeuskäytännön 
osalta ks. Kremer 2017, s. 110—117. Turvallisuusoikeuden toteuttamisen osalta ks. Kotilainen ja muut v. Suomi perustelut. 
68 Käsitemäärittelyyn tulisi palata tasaisin väliajoin, sillä oikeuskäsitteet, jotka saavat muotonsa muuttuvasta kielestä, ovat 
myös itse alttiita muutoksille. Tuorin sanoin voidaan todeta, että ”Oikeus ei ole ajaton ilmiö, ei edes syvärakenteeseensa 
kuuluvien peruskategorioiden ja perustavien normatiivisten prinsiippien tasolla. - -”. Tuori 1997, s. 407—408. 
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1.2.2 Tutkimuskysymykset ja niiden rajaus 

 

Modernia yhteiskuntaa ei voi olla ilman modernia oikeutta, mutta toisaalta modernia oi-

keutta ei voi olla ilman modernia yhteiskuntaa ja sen kulttuuria. Oikeustieteellinen tutkimus, 

jossa selvitetään voimassa olevan oikeuden sisältöä nykyhetkellä, ei voi sivuuttaa säädän-

näisenkin oikeuden alkuperään liittyvää historiallisuutta ja yhteyttä myös niihin menettelyi-

hin ja toisaalta niihin vaikuttimiin, jonka seurauksena säädännäisen oikeuden normisto on 

tuotettu. 69 Erityisesti valtiosäännön tasoinen normisto toimii oikeudessa välittäjän asemassa 

suhteessa sen synnyttävään yhteiskuntaan, sillä sen merkitys korostuu, kun esitetään perus-

tavanlaatuisia kysymyksiä oikeuden velvoittavuuden perusteesta.70 Erityisesti silloin, kun 

oikeustiede kehittelee ja soveltaa oikeusperiaatteita, se välittää myös oikeuden ulkoisia yh-

teyksiä, ennen kaikkea moraalin ja etiikan vaikutuksia oikeuden sisäiseen järjestelmään.71 

Turvallisuudella viitataan yleisesti olemassaolon edellytyksiin, olipa kyse sitten valtion 

ydintoiminnoista tai ihmishengistä.72 Turvallisuus käsitteenä onkin äärimmäisen suhteelli-

nen ja merkityssisällöltään sidoksissa niihin tulkintoihin ja tavoitteisiin, jotka tutkija sille 

asettaa.73 Tämä työ on luonteeltaan rikosoikeudellinen, sillä se keskittyy tarkastelemaan tur-

vallisuutta nimenomaan yhteiskuntaan ja yksilöön kohdistuvina uhkina ja loukkauksina, joi-

den torjuminen ja käsittely oikeuden keinoin on perinteisesti katsottu rikosoikeuden tarkoi-

tukseksi.74 Valitusta näkökulmasta huolimatta olennaista on nähdä, ettei rikosoikeus ole 

muusta oikeusjärjestyksestä erillinen itsenäinen alansa, eikä se siten toteuta vain omaa eri-

tyistä rationaliteettiansa, vaan omaa tehtäväänsä yhteiskunnallisen yleisen tavoitteenasette-

lun mukaisesti.75 Rikosoikeudellisesta järjestelmästä puhuttaessa kyse on ennen kaikkea val-

tion vallankäytössä, jonka rationalisoimiseksi ja kontrolloimiseksi meidän on toisaalta tut-

kittava itse oikeudellisen vallankäytön perusteita, kuin niitä arvoja, joilla tätä vallankäyttöä 

yleisemmin yhteiskunnassa ohjaillaan.76 Tämän modernin yhteiskunnan konseptin ymmär-

tämiseksi on suoritettava ekskursio yhteiskunnan ja valtioiden syntykontekstiin rakenteellis-

ten piirteiden ja funktioiden määrittelemiseksi ja nykyisyyden kehityksen ymmärtämiseksi, 

 
69 Tuori 2000, s. 3—4. 
70 Nuotio 1998b, s. 143. 
71 Tuori 2000, s. 313. 
72 Lohse 2012, s. 17. 
73 Zedner onkin todennut osuvasti, että turvallisuus on tilava konsepti, mutta sisältää vaarallisesti mahdollisuuden tarkoit-
taa kaikkia asioita kaikille eri lähestyjille. Zedner 2006, s. 176. 
74 Terenius 2013, s. 116—117 ; Nuotio 1998a, s. 7—9 ; Backman 1992, s. 435—438. 
75 Nuotio 1998a, s. 548. 
76 Nuotio 1998a, s. 5. 
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jotta voimme löytää vastauksia valtion roolista suhteessa yksilöön ja kollektiiviin ja siten 

myös näiden turvallisuuden toteuttamiseen modernissa maailmassa.77  

Turvallisuuden merkitys kaikissa sen mahdollisissa muodoissa on tuskin vähenemään päin. 

Tämä tarkoittaa myös sen merkityksen kasvua oikeudellisessa järjestelmässämme, jonka tu-

lee pystyä vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin, oli ratkaisumme turvallisuuden 

osalta sitten vertauskuvallinen siilipuolustus, käsitteiden (uudelleen)määrittely, taikka tar-

kempi systematisointi turvallisuuden juridisen soveltamisen rationalisoimiseksi. Tarkoituk-

senani on tässä tutkielmassa selvittää turvallisuuden laajempaa merkitystä yhteiskunnan ja 

sen oikeudellisen modernisaation kehityksessä, sekä tunnistaa turvallisuuden toteuttamisen 

käsitystä hyvinvointivaltiossa ohjaavia piirteitä ja sen mahdollisia epätoivottavia moderni-

saatiokehityksestä johtuvia kehityskulkuja kansallisvaltiokehyksessä. Tarkoituksenani on 

tässä työssä tarjota perusteita jatkotutkimukselle, jossa voidaan tarkemmin selvittää sitä, mi-

ten turvallisuudella voidaan perustella aktiivisia toimia yhteiskunnassa ja miten pitkälle sen 

rajoittavaa luonnetta voidaan viedä yksilöiden ja yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseksi.  

Tutkimuskysymykseni voidaan jakaa kolmeen teemaan: 

1) Miten turvallisuus ymmärretään oikeutena ja miten sitä voidaan normatiivisesti hah-

mottaa sen eri esiintymismerkityksissä 

 

2) Miten Suomen oikeudellinen, poliittinen ja ideologinen valtiomuoto vaikuttavat tur-

vallisuuden käsitykseen ja sen toteuttamiseen kansallisvaltiokehyksessä 

 

3) Huomioiden valtion tarkoitus ja sen vallankäytön taustalla vallitseva aatetausta, mi-

ten on suhteutettava toisiinsa turvallisuuden kollektiivisen ja yksilölähtöisen toteut-

tamisen ristiriitatilanteet ja miten nämä painotukset näkyvät turvallisuuden toteutta-

misessa lain tasolla 

Ennen kuin voimme siirtyä käsittelemään sitä, miten turvallisuus vaikuttaa modernissa oi-

keus- ja hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi, meidän on ensin määriteltävä ja tunnistettava 

yhteiskunta ja sen tarkoitus sellaisena, kuin se rakentuu juridisena valtioabstraktiona. Val-

tion rakenne- ja tarkoitusmäärittelyn lisäksi on ehdotonta paljastaa sen toimintaa ja vallan-

käyttöä ohjaavat poliittis-oikeudelliset ideologiset aatteet ja intressit, jotka ohjaavat ja 

 
77 Kangas 2006, s. 12—13. 
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rajaavat valtion toimintaa suhteessa yksilöön modernissa yhteiskunnassa. Tähän tarvitaan 

oikeushistoriallista ja -teoreettista kontekstualisointia, joka mahdollistaa yhteiskunnan val-

lankäytön ja turvallisuuskonseptin hahmottamisen oikeusjärjestyksessä. 

Ilman turvallisuuden nykytilan käsitteellisen tason tarkastelua ja sijoittamista osaksi ole-

massa olevan valtioparadigman oikeusjärjestelmää ja sen syvärakennetta, on aiheeseen sy-

ventyminen mahdotonta. Tarkoituksenani on tunnistaa turvallisuuden ilmeneminen norma-

tiivisessa järjestelmässä yksilöön palautuvana henkilökohtaisena turvallisuutena ja kollek-

tiivisena kansallisena turvallisuutena, sekä sen eri vaikutustasoilla symbolis-normatiivisella 

tasolla, toimintana ja tunnetilana. Turvallisuuskäsitystä ohjaavan yleisemmän merkityssisäl-

lön tunnistaminen on ensimmäinen edellytys sille, että turvallisuutta voidaan käsitellä ja ver-

tailla perus- ja ihmisoikeuksissa ilmenevän turvallisuuskäsityksen rinnalla ja kanssa. Tässä 

käsitteenmäärittelyssä käytän osittain oikeussosiologisia ja yleisemmin yhteiskuntatieteelli-

siä lähteitä, jotka pyrin adoptoimaan osaksi oikeudellista järjestelmää valitsemalla oikeuden 

sisäisen näkökulman ja käyttäen lainopillista metodia argumenttien validisoimiseksi osana 

oikeudellista diskurssia. Tarkoituksenani on siten tuoda esiin kotimaista oikeustilaa ja asian-

yhteyksiä, joissa turvallisuuden syvälliset kysymykset ja niitä ohjanneet yhteiskunnalliset 

kehityskulut nousevat vaikutuksina pintaan, sekä valaista niitä tapoja ja sisältöjä, joissa tur-

vallisuuskäsityksen valtioideologiset kehitykset saavat konkreettisen muotonsa.  

Tutkielman tavoitteena on hahmottaa turvallisuuden merkitystä normatiivisessa kontekstissa 

ja systematisoida se hahmotetussa määritelmässään osaksi oikeusjärjestelmää ja paikantaa 

sen esiintymistä ja punnintakäsityksiä oikeusjärjestelmässä yleisemmän yhteiskunnallisen 

kehityksen kontekstissa. Tällainen tarkastelu maisteritutkielman laajuudessa vaatii niin mää-

ritelmätason rajauksia, kuin tarkennettua lähestymiskulmaa turvallisuuteen, jotta esiteltyihin 

tutkimuskysymyksiin voidaan tämän tutkielman kontekstiluokassa löytää vastauksia. Mer-

kittävimpiä rajauksia tutkielmassa on lähestyminen turvallisuuteen ja sen toteuttamiseen sen 

perinteisimmästä, ihmisten henkeä ja terveyttä vaarantavien uhkien tai riskien näkökulmasta. 

Tämä rajaus on erityisen tarpeen, sillä pelkästään oikeusjärjestelmästämme löytyy lukuisia 

mainintoja hyvin paljon toisistaan poikkeavista ”turvallisuuksista”, joiden käsittely yhdessä 

ei ole mielekästä, saatikka mahdollista.78 Koska työni lähestyy turvallisuutta sen perintei-

sestä näkökulmasta, on tarpeellista tehdä myös rajaus työni turvallisuuskäsitteen ja sen 

 
78 Muita, tämän tutkielman rajauksen ulkopuolella jääviä turvallisuuden osa-alueita oikeusjärjestelmässämme ovat esi-
merkiksi liikenneturvallisuus, kuluttaja- ja tuoteturvallisuus, potilas- ja lääketurvallisuus, ympäristöturvallisuus, elintarvi-
keturvallisuus, asumisturvallisuus ja taloudellinen turvallisuus. 
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toteuttamisen tulkinnasta erityisesti rauhan aikaan. Sotilaallisten poikkeusolojen aikana eri-

tyisesti toimivaltuuksia koskeva järjestelmä on siinä määrin eriytynyt normaalioloista, ettei 

turvallisuuden toteuttamista rauhan ja sotilaallisen konfliktin aikana käsitellä samassa viite-

kehyksessä.79 Samalla valittu rajaus tarkoittaa sitä, että työni lähestyy turvallisuuden toteut-

tamista yleisemmin kansallisvaltiokehikossa ja siten valtion ja sen viranomaisten toimet tur-

vallisuuden toteuttamiseksi korostuvat turvallisuutta käsiteltäessä, vaikkakin työssäni on tar-

koitus tutkia myös muita, kuin turvallisuusviranomaisia osallistavia turvallisuuden toteutta-

mistapoja osana valtion toimintaa ohjaavia valtio-ideologioita.80 

 

Tutkielma keskittyy kansalliseen oikeuteemme ja sen perusoikeusjärjestelmään. EU-oi-

keutta ja eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää käsitellään kansallisen oikeuden näkökul-

masta käsin eli sellaisenaan, kuin se on Suomessa voimassa tai kuten sitä Suomessa sovel-

letaan tai tulisi soveltaa, eikä tutkimuksessa tehdä ekstensiivistä oikeusvertailua Suomen ja 

muiden maiden välillä, muuten kuin vain tarpeellisin havainnollistavin maininnoin.81 Erityi-

sesti tutkielmassa käytetty yhteiskunnallinen ja filosofinen kirjallisuus on suurelta osin län-

simaalaista ja sisältää siten vähintäänkin teoksen kirjoittajan implisiittisiä kulttuurisidonnai-

suuksien välityksiä oman aikansa vallitsevasta oikeus- ja yhteiskuntakulttuurin piiristä.  

Työni kehyksenä toimii erityisesti hyvinvointiyhteiskunta, jonka valtioparadigman kehyk-

sessä turvallisuutta normatiivisessa järjestelmässä tulen tarkastelemaan. Hyvinvointivaltion 

kehityksen ja käsittelyn osalta olen joutunut rajaamaan tutkimukseni ulkopuolelle erityisesti 

hyvinvointiyhteiskunnan synnyn ja kehityksen taloudellisen puolen ja sen läheisen suhteen 

kapitalistiseen markkinajärjestelmään työni oikeudellisuuden vaalimiseksi.82 Puhun työs-

säni usein modernista oikeudesta tai modernista yhteiskunnasta, joka toimii myös sen val-

tioparadigman ajallisena kehyksenä, jossa yhteiskunnallista kehitystä ja turvallisuutta käsi-

tellään. Modernilla tarkoitan erityisesti sitä, mitä yhteiskuntateoriassa on usein kutsuttu 

1900-luvulta alkaneesta ajanjaksosta, jota voidaan myös kutsua myöhäismoderniksi ajaksi. 

Tarkemmin tarkoitan tällä Garlandia mukaillen sosiaalisen, ekonomisen ja kulttuurillisen 

kehityksen yhteenliittymää, joka on syntynyt esimerkiksi kapitalismin, globalisaation, yh-

teiskunnan sekularisoitumisen ja perhe-elämän muutoksen, sekä ajan ja tilan muutoksen ja 

 
79 Saraviita 2005, s. 216—218. Ks. myös samasta aiheesta Tuori 1988a ; Wiberg 1988. 
80 Oikeustieteellisessä tutkimuksessa turvallisuuden käsitteleminen luonteeltaan juridisen valtiokonstruktion ulkopuolelta 
olisi itsessään contradictio in adjecto. Ks. Raitio 2017, s. 577—578 ; Loader – Walker 2007, s. 170—194.  
81 Ihmisoikeuksia käsittelen tutkielmassa lähinnä EIS:n ja siihen liittyvän EIT:n tulkintakäytäntöjen valossa. 
82 Hyvinvointivaltion ja kapitalismin rinnakkaisesta kehityksestä, sekä taloudesta tarkemmin Kosonen 1998, s. 32—51. 
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teknologisen kehityksen seurauksena.83 Tätä modernisaatiokehitystä ilmentää muun muassa 

ihmisten toiveiden ja pelkojen yhdenmukaistuminen, sekä sosiaalisen ja kulttuurillisen elä-

män demokratisaatio, joka saa muotonsa moraalisen individualismin nousuna ja perinteisten 

auktoriteettien, kuten turvallisuusviranomaisten kyseenalaistamisessa. 

 

1.3 Tutkielman metodeista 

 
Metodi voidaan määritellä tiedon kuvaamisen työkaluksi.84 Oikeustieteen metodit poikkea-

vat luonnontieteellisen metodien mekaanisten sääntöjen alaisesta laskusäännöstöstä85, mutta 

myös muista sosiaalitieteellisistä empiriaan perustuvista metodeista, vaikka se tutkiikin ym-

päröivää yhteiskuntaa ja sen olemassaoloa.86 Oikeustiede lähestyy yhteiskuntaa pätevästi 

voimaansaatettujen oikeusnormien kokonaisuudesta eli oikeusjärjestyksestä käsin. Oikeus-

tieteellisen tutkimuksen tehtäväksi muotoutuu siten tulkinta ja systematisointi, joissa se pyr-

kii hahmottamaan ja ryhmittelemään oikeudellisiin vertailukriteereihin nojaten sen tutki-

muskohteen sisältöä oikeusjärjestyksessä valitsemastaan näkökulmasta. 87 Näin oikeustie-

teen metodit saavat muotonsa oikeudellisen ajattelun ja tulkinnan sisältämänä harkintana, 

joka tekee oikeustieteen metodista sitä käyttävän oikeudellisesti perustellun näkökulman oi-

keusjärjestyksen muotoon.88 Tämän näkökulman perusteleminen on vuorostaan riippuvaista 

kynää tai tietokoneen näppäimistöä operoivan oikeustieteilijän valitsemasta näkökulmasta89, 

joka on kuitenkin aina palautettava tavalla tai toisella takaisin oikeuden itseriittoisaan järjes-

telmään, jossa oikeus saa muotonsa niin systeeminä, kuin tieteenäkin.90 Lähestyessäni tur-

vallisuutta erityisesti valtiolähtöisessä uhkapreventiivisessä mielessä, tulen samalla neutraa-

lista asennoitumisestani huolimatta asettaneeksi jonkinlaisia arvolatautuneita odotuksia jär-

jestelmän toiminnalle erityisesti tosiasiallisen turvallisuuden toteuttamiseksi 

 
83 Modernisuus voidaan asettaa yhdeksi yhteiskunnalliseksi kehitysvaiheeksi, jos kehitystä halutaan kuvata lineaarisesti. 
Tällöin voidaan katsoa, että moderni on historiallinen aikakausi, jonka osa tutkijoista on katsonut jo ohitetuksi nykyisyy-
den edustaessa seuraavaa myöhäismodernia tai postmodernia aikakautta. Tarkoitan yleisesti modernilla kuitenkin nykyi-
syyden kehitysvaihetta sisältäen sen mahdolliset myöhäisemmät vaiheet erotuksena varhais- tai esimoderniin aikaan. Mo-
dernisuuden määritelmästä ja modernisaation myöhäisemmästä kehityksestä tarkemmin ks. Shilliam 2010. 
84 Tarkemmin Häyhän määrittelemänä se on yksittäistä tutkijaa edeltävä sosiaalisesti muotoutunut rakenne, jonka avulla 
tieteellinen vuorovaikutus tulee mahdolliseksi. Häyhä 1997, s. 24.  
85 Aarnio 1997, s. 35—36. 
86 Aarnio 1999, s. 56—58 ; Aarnio 1997, s. 36. 
87 Häyhä 1997, s. 30. 
88 Aarnio 1997, s. 35. 
89 Siltala kutsuu tätä tutkijan ainutkertaiseksi oivaltamisen logiikaksi, joka mahdollistaa vaihtoehtoiset, kriittiset ja laveat 
oikeudelliset ja yhteiskunnalliset visiot, joita rajoittavat vain lainopillisen perustelemisen logiikka. Siltala 2004, s. 510. 
90 Oikeustiede itsessään on oikeudellisena käytäntönä osa omaa tutkimuskohdettaan, lainopillisen kannanoton tehdessään 
sen tekijä osallistuu oikeuden tuottamiseen ja uusintamiseen suljetussa ja järjestyneessä järjestelmässä. Tuori kutsuu tätä 
oikeustieteen kaksoiskansalaisuudeksi. Tuori 2007, s. 2. 
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yhteiskunnassa. Olenkin sitoutunut pohdinnassani modernin hyvinvointi- ja oikeusvaltion ja 

erityisesti sen perus- ja ihmisoikeuksien järjestelmään, jotka nousevatkin tutkielmassani 

avainasemaan turvallisuusoikeudellisen valtiokehityksen, ja sen toteuttamisen tulkinnan ja 

ratkaisujen arvioinnissa.91 Tässä roolissa työni edustaa lainopillista metodia, jolla tarkoite-

taan voimassaolevan oikeusjärjestyksen sisällön selvittämistä ja sitä koskevien tulkintalau-

seiden kehittämistä oikeudellisen käsitejärjestelmän luomiseksi ja ylläpitämiseksi.92 Näin 

ollen tulkitsen voimassaolevaa oikeutta, sekä systematisoin sitä pyrkimyksenäni koota tur-

vallisuuden normatiivisesta aineksesta koherentimpaa kokonaisuutta osana oikeusjärjestystä 

valitsemastani näkökulmasta.93  

 

Kysymykseen siitä, mitä oikeus on tai mihin oikeutta tarvitaan, ei voida vastausta tyydyttä-

västi kaikilla tavoilla johtaa kuitenkaan vain oikeusjärjestelmää tutkimalla. Oikeuden kaksi-

naisluonne edellyttää yhtäältä oikeusfilosofista ja oikeusdogmaattista eli normatiivista ja toi-

saalta yhteiskuntateoreettista tarkastelua, jotka yhdistyvät oikeusparadigmoissa.94 Vaikka 

lainopissa lähtökohtaisesti tutkitaankin vain voimassa olevaa oikeutta ja sen sääntöjä, ei se 

estä ekskursion tekemistä myös siihen, mitä oikeuden tulisi olla.95 Rikosoikeudella on tiivis 

yhteys julkiseen valtaan ja poliittiseen päätöksentekoon, ja viime kädessä se toteuttaa omaa 

käytännöllistä tehtäväänsä yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi. Lisäksi ri-

kosoikeuden taustaperiaatteita ja toimintaa on pidettävä teoreettisesti ja filosofisesti latautu-

neena.96 Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että rikosoikeudellisen käsittelyn lisäksi jär-

jestelmän poliittinen ja vallankäytön filosofinen tausta tuodaan esiin tulkinnan ja systemati-

soinnin mahdollistamiseksi. Kyseen ollessa sellaisen järjestelmän oikeutuksesta, jossa tutki-

taan yksilön ja valtion välisiä suhteita ja jonka toiminnoissa tehdään konkreettisesti yksilön 

 
91 Valittu näkökulma on sinänsä myös varsin perusteltu, että perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen voidaan katsoa 
muodostavan valtion tärkeimmän tehtävän ja siten sen universaalisluonteisen hyväksyttävyyden. Oikeus varmistaa Nuotion 
mukaan oman legitimaationsa edellytykset nimenomaisesti takaamalla kansalaisille perusoikeudet ja tämän takia perusoi-
keusajattelu vallitsevan oikeuskäsityksen pohjalta mahdollistaa normaalitilanteessa erilaisten lainsäädäntöratkaisujen oi-
keudenmukaisuuden arvioinnin. Nuotio 1998b, s. 144—145. 
92 Kurkela 2009, s. 462 ; Kaisto 2005, s. 343, 348, 504. 
93 Lappi-Seppälä 1997, s. 192. 
94 Habermas 1992, s. 468 ; Tuori 2000, s. 130—131. 
95 Ervasti 2011, s. 348. Tällaisessa tutkimuksessa lainoppikin lainaa hieman nykyisen oikeusjärjestyksen ulkopuolelta ja 
painottaa sitä, mikä olisi parempi vaihtoehto lain nykytilaan verrattuna ja millä perustein. Toki argumenttien on löydyt-
tävä oikeuden sisältä.  Hirvonen 2011, s. 50. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeustilan toivottua muutosta puoltavat argumentit 
on oltava johdettavissa tavalla tai toisella voimassa olevan oikeuden sisältä löytyvistä oikeuslähteistä. Näin ollen oikeu-
den ulkopuoliset moraaliargumentit on voitava sitoa oikeusjärjestelmästä jo löytyviin lähteisiin, kuten oikeusperiaatteisiin 
tai oikeuskäytäntöön. 
96 Lappi-Seppälä 1997, s. 189—190. 
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elämään ja perusoikeuksiin vaikuttavia ratkaisuja, ei lainopin tulkinta ja systematisointi riitä 

tieteen tehtävien täyttämiseksi.97  

 

Oikeuden orgaaninen ja reflektiivinen olemus suhteessa sen ympärillä vallitsevaan yhteis-

kuntaan vaatii sitä, että huolimatta oikeusjärjestelmän normatiivisuudesta on stagnaatiota 

vältettävä uusilla ajatusketjuilla ja tulokulmilla.98 Tämän intressin täyttämiseksi relevanttia 

tietoa pystytään tuottamaan vain lainopista irtaantumalla, empiirisellä99 sekä yleisoikeustie-

teellisellä100 tutkimuksella, joita esimerkiksi oikeushistoria101 ja oikeussosiologia102  tarjoa-

vat. Näistä erityisesti oikeussosiologia, joka Hirvosen määritelmän mukaan tutkii oikeutta 

yhteiskunnallisena ilmiönä ja toiminta-alueena hahmotellen oikeuden ja yhteiskunnan väli-

siä vuorovaikutussuhteita103, tarjoaa mahdollisuuden turvallisuuden käsittämiseksi vallitse-

vaa oikeusjärjestystä yleisemmässä kontekstissa. Laajemmasta oikeussosiologisesta näkö-

kulmasta johtuen tutkimukseen liittyy paljon materiaalia myös oikeustieteen ulkopuolelta ja 

siten työ on luonteeltaan lainoppia poikkitieteellisempää, sisältäen myös historiallisia ja so-

siologisia lähteitä nykytilan tarkastelun tueksi.104 Oikeus on esittämäni mukaisesti autono-

misesta järjestelmästään huolimatta homologisessakin suhteessa vallitsevaan yhteiskun-

taan105, eikä oikeustiedettä voida tutkia ja järjestellä sivuuttamalla oikeusjärjestelmän syitä 

ja seurauksia, sillä oikeus ja yhteiskunta siten kun me sen koemme, ovat kehitykseltään yhtä. 

 

Tutkimusotteeni sisältää siten (rikos)lainopillista tutkimusta, sen systematisoidessa ja tulki-

tessa turvallisuutta erityisesti rikosoikeudellisen järjestelmän harteille asetetun prevention 

näkökulmasta, sekä toisaalta (rikos)oikeusteoreettista, sen tutkiessa rikosoikeudellisen 

 
97 Lappi-Seppälä 1997, s. 190. Oikeusdogmaattisen lainopillisessa tutkimuksessa on aina pidettävä mielessä tutkimuksen 
tarkoitus. Vaikka tutkimuksessa joudutaan simuloimaan oikeuden soveltajan ajatusprosessia, on tärkeä ymmärtää ero siinä, 
että tutkimuksen tarkoitus ei ole vain havainnoida lainsoveltajan toimintaa vaan tuottaa tälle perusteluja kriittisen analyysin 
ja abstraktien tulkintaehdotusten muodossa hyödynnettäväksi oikeustieteen ja -järjestelmän kehittämiseksi. Määttä 2016, 

s. 13. Samalla oikeudellis-normatiivinen tarkastelu merkitsee sitä, että oikeudellisin kriteerein on voitava arvioida sitä, 
miten oikeudenmukaisia yhteiskunnalliset instituutiot ja niitä sääntelevät normistot ovat. Nuotio 1998b, s. 143—144. 
98 Orgaanisuuden perusajatus oli se, että kaikki koostui toisistaan riippuvaisista ainesosista ja samalla on alisteinen elä-
välle luonnolle ominaiselle kehitysprinsiipille. Tuori 2007, s. 85—86. Makkonen on esittänyt oikeuden itseriittoisan sys-
teemin ja itsenäisen loogisen opin ongelmana lainsäätäjän oikullisuutta. Hänen mukaansa ”Oikeusjärjestys ei ole luon-
teeltaan sellainen invarianssijärjestelmä, josta induktion avulla voitaisiin suorittaa yleistyksiä”. Makkonen 1981, s. 234. 
99 Keinänen – Väätänen 2015, s. 17. 
100 Husa 2019, s. 79. 
101 Minkkinen 2017, s. 954. 
102 Ervasti 2011, s. 116—118. 
103 Hirvonen 2011, s. 29.  
104 Ervasti 2011, s. 67—68 ; Häyhä 1997, s. 28—29. Nuotion mukaan oikeustieteellinen tutkimus, jossa selvitetään voi-
massa olevan oikeuden sisältä sellaisena, kuin se kulloinkin sattuu olemaan, ei siten voida kokonaan sivuuttaa säädännäi-
senkin oikeuden alkuperään liittyvää historiallisuutta ja yhteyttä myös niihin menettelyihin, joissa säädännäisen oikeuden 
normisto on tuotettu. Nuotio 1998b, s. 143. 
105 Ervasti 2011, s. 75—76. 
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järjestelmän syvempää tarkoitusta ja kohteita valtiossa ja uhkien torjunnassa.106 Näiden li-

säksi työtäni voidaan luonnehtia myös laajan kriminaalipoliittiseksi107, sillä siinä yhdistyy 

tulkinta säännöksen tavoitteista (ratio legis-tulkinta), sekä näkemys siitä, miten säännöstä 

tulisi mahdollisesti kehittää (de lege ferenda) valitun näkökulman ja tunnistetun ration pa-

remmaksi toteuttamiseksi.108 Viimeiseksi voidaan todeta, että tutkimukseni sisältää myös 

vaihtoehtoisen ja kriittisen lainopin elementtejä, sillä oikeusfilosofis-teoreettisen lähdeai-

neiston lisäksi yhdistän tutkimuksellisessa aineistossani paljon yhteiskuntatieteellistä tutki-

musta, jolla pyrin kuvaamaan oikeuden ristiriidattoman järjestelmän ulkopuolella myrskyä-

vien poliittisten ja yhteiskunnallisten intressien ja tavoitteiden konflikteja, joiden kompro-

misseina oikeus saa muotonsa.109 Tämän lähestymiskulman tärkeimpänä antina on tunnistaa  

ristiriitaisuudet, sekä ne oikeuden ulkopuoliset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet yhteiskunnal-

lisesti hyvin arvolatautuneen turvallisuuden sisältöön oikeudellisessa järjestelmässämme.110 

Ensisijaisena tavoitteenani ei kuitenkaan ole tarjota niinkään valmiita ratkaisuja, kuin nostaa 

esille tunnistamiani havaintoja ja ristiriitaisuuksia koherentissa järjestelmässämme.111  

 

 

1.4 Turvallisuuden merkityskehikosta tutkielmassa yleisesti 

 
Työni erityisen teoreettisesta luonteesta joudun poikkeuksellisesti esittämään jo ennen tut-

kielmani aloittamista eräänlaisen tutkielmallisen johtopäätösomaisen analyysikehikon oi-

keustieteen systematiikkaa palvelevasta lähestymiskulmasta turvallisuuden ilmenemiseen 

valitsemassani rikosoikeudellisessa kontekstissa. Seuraavaksi esittelemäni merkityskolmi-

jako ja sen jakautuminen konkreettiseen ja abstraktiin turvallisuuteen ei pelkästään toimi 

yhtenä potentiaalisena käsitetiirikkana turvallisuuden tarkemman systematisointityön aloit-

tamiseksi, vaan antaa samalla tutkielmaa lukevalle ajatuksellisen kehikon, josta käsin tätä 

oikeudellista tutkielmaa ja sen esittämää turvallisuutta tulee ymmärtää.112 

 
106 Lappi-Seppälä 1997, s. 192. 
107 Tarkoitan tällä Lappi-Seppälän määritelmää mukaillen niin teoreettista, käytännöllistä, kuin yhteiskunnallista krimi-
naalipoliittista tutkimusta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa usein rikoksina käsitettyjen uhkien kontrollointia koskevaan 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, muotoiluun ja käytäntöihin. Ibid, s. 193—194. 
108 Ibid, s. 196—197. 
109 Siltala 2003, s. 544. 
110 Hirvonen 2011, s. 34. 
111 Lappi-Seppälä 1997, s. 211—212. 
112 Vaikka metodologinen analyysikehikkoni lainaa ja yhdisteleekin olemassa olevia turvallisuuskäsitteitä, ovat nämä 
käsitteet usein määritelmiltään niin laaja-alaisia ja toisaalta oikeustieteellisen tutkimuksen ulkopuolella kehittyneitä, että 
niiden kaikenkattavuus ja läpäisevyys voivat johtaa niiden merkityksen vähenemiseen analyyttisena työkaluna. Virta 
2011, s. 212.  Turvallisuuden määrittelyn vaikeudesta juridisesti ks. erityisesti Zedner 2006, s. 153—176. 
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Fischer ja muut ovat määritelleet turvallisuuden tasaiseksi ennustettavaksi ympäristöksi, 

jossa yksilö tai yhteisö voi häiriöittä ja harmitta, sekä ilman näitä tai näiden seurauksia kos-

kevia pelkoja tavoitella omia tavoitteitaan yhteiskunnassa.113 Tämä määritelmä vastaa myös 

suomalaista oikeudellista määritelmää, jonka mukaan turvallisuudella viitataan tilaan, jossa 

ihmiset voivat pelkäämättä ja toisen estämättä käyttää heille kuuluvia perusoikeuksia, ensi-

sijaisesti henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa, mutta myös omaisuuden suojaa.114 

Turvallisuus yhdistyykin Suomessa tässä tila-ajatuksessa erottamattomasti (yleiseen) järjes-

tykseen, jolla tarkoitetaan normaalitilaa eli keskivertokansalaisen arvomaailman mukaista, 

rauhallisen tavanomaisen kanssakäymisen mahdollistamaa tilaa.115 Turvallisuuden tilan ja 

yleisen järjestyksen yhteiseksi legaalimääritelmäksi on tarjottu normaaliksi katsottavaa rau-

hallista tilannetta kansalaisyhteiskunnassa, jossa ylläpidetään yhteiskunnan ja yksilön suo-

jattuja arvoja.116 Molemmista näistä määritelmistä on luettavissa, että turvallisuus voidaan 

tunnistaa vaikutuksiltaan niin konkreettisessa, kuin abstraktissa ulottuvuudessa ilmene-

väksi, sen pitäessä sisällään niin fyysisen turvallisuuden, kuin siitä erillisen abstraktin tun-

neturvallisuuden.117 Työssäni tulen kuvaamaan sitä, miten tämän turvallisen tilan synnyttä-

minen ja ylläpitäminen yhteiskuntatasolla molemmissa näistä ulottuvuuksista on perintei-

sesti asettunut valtion tehtäväksi, joka on turvannut turvallisuutta ja järjestystä valtion sisäi-

sesti erityisesti poliisitoimin (sisäinen suvereniteetti) ja valtion ulkorajoilla puolustusvoimin 

(ulkoinen suvereniteetti) yksilö-, kollektiivi-, ja valtiotason intressit huomioiden.118 Työni 

kansallisvaltiollisessa kehyksessä turvallisuus on ollutkin tapana jakaa edellä esiteltyjen su-

vereniteettien mukaisesti sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, tai kansalliseen turvallisuu-

teen119 ja kansalaisturvallisuuteen120, jotka toimivat työssäni turvallisuuden toteuttamisen 

tasokäsitevastapareina.121  

 
113 Fischer et al. 2008, s. 31. Kariston määritelmän mukaan turvallisuus tarkoittaa elämän ennustettavuutta, jatkuvuutta ja 
ymmärrettävyyttä, joka mahdollistaa oman elinympäristönsä luottamisen ja hallinnantunteen. Karisto 2003, s. 68. 
114 HE 20/2002 vp, s. 31. 
115 Ibid. Tulen käsittelemään järjestyksen erottamatonta suhdetta turvallisuuteen valtiotasolla kappaleessa 2.2.1. 
116 Helminen et al. 2012, s. 6. Siirrymme tarkastelemaan ja määrittelemään yhteiskuntatasoja seuraavassa kappaleessa 2. 
117 Brooks ja Smith jakavat turvallisuuden objektiiviseen, subjektiiviseen ja symboliseen turvallisuuteen, jossa objektiivi-
nen turvallisuus muodostaa sen osan, mitä itse kutsun konkreettiseksi ja subjektiivinen ja symbolinen vuorostaan yhdessä 
abstraktiksi kutsumani turvallisuuden. Koen oman käsitekolmijakoni selkeämpänä. Ks. Smith – Brooks 2013, s. 2—21. 
118 Smith – Brooks 2013, s. 21 ; Brooks 2010, s. 232—236 ; Rothschild 1995, er. s. 53—60. 
119 Kansallisen turvallisuuden ulottuvuudessa turvallisuutta tarkastellaan valtiokokonaisuuden (kokonaisturvallisuuden) 
viitekehyksessä, jolloin turvallisuus nähdään tavoitetilana, jossa valtion itsenäisyyteen, elinmahdollisuuksiin ja muihin 

yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat ja riskit ovat hallittavissa. Valtioneuvosto 2012, s. 7. Elintär-
keitä toimintoja ovat mm. valtion johtaminen, Suomen puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, väestön toimeentuloturva ja 
toimintakyky, sekä henkinen kriisinkestävyys. Valtioneuvosto 2017, s. 14—22; Valtioneuvosto 2010, s. 17. 
120 Kekin ja Mankkisen mukaan kansalaisturvallisuudella viitataan erityisesti maanpuolustus-, ympäristö- ja rikollisuus-
teemojen yhteydessä puhuttaessa kansalaisten oikeudesta elää puhtaassa, oikeudenmukaisessa ja hyvinvoivassa yhteis-
kunnassa. Kekki – Mankkinen 2016, s. 12.Viittaankin itse kansalaisturvallisuudella yksittäisen kansalaisen konkreettiseen 
ja abstraktiin turvallisuuteen, jota kutsun yksilötason turvallisuudeksi.  
121 Visuri 2013, s. 16—17.  Näihin tasoihin palaamme valtioabstraktion osalta kappaleessa 2.1.1 ja siitä eteenpäin. 
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Turvallisuudelta puuttuu sen monimuotoisuuden, ja monitieteisyyden vuoksi määritelmä ja 

siten myös tarkka määritelmällinen sisältö.122 Pyrin tunnistamaan tässä työssäni turvallisuu-

den merkitystasoja ja edellä käsiteltyjä konkreettisia ja abstrakteja ulottuvuustasoja siten, että 

kansallisvaltion kontekstissa turvallisuudelle voidaan antaa jotain määritelmällistä suuntaa 

normatiivisen tutkimuksen mahdollistamiseksi. Kansallisvaltion kehikossa turvallisuudelle 

on pystyttävä antamaan jonkinlainen yleinen symbolinen merkitys. Tämä merkitys paljastuu 

myöhemmin esittämälläni tavalla hyvinvoinniksi ja vapaudeksi, jotka voidaan määrittää yk-

silön, yhteisön ja koko valtion perimmäisiksi ohjaavaksi tekijöiksi, jotka kanavoituvat sen 

tarkoitusta toteuttaviksi toiminnoiksi. 123  Turvallisuudella tavoitellaan siten abstraktissa 

symbolisessa ulottuvuudessa hyvinvointia ja vapautta, jotka saavat konkreettisen symboli-

sen muotonsa lakiin kirjatuista perus- ja ihmisoikeuksista ja näitä toteuttavista laeista, jotka 

konkretisoivat hyvinvointiin ja vapauteen tähtääviä tavoitteita. Tämä on todennettavissa, 

kun siirrymme käsittelemään turvallisuuden ilmentymistä toisessa muodossa, toimintana.  

Turvallisuuden toimintamerkityksessä abstrakti turvallisuus tarkoittaa erilaisten hyvinvoin-

tia ja vapautta uhkaavien konkreettisten uhkien ja riskien poissaoloa124, siinä missä konk-

reettinen toimintaturvallisuus tarkoittaa näiden uhkien ja riskien poissaolon poistavia toimia 

positiivisessa ja negatiivisessa toimintaulottuvuudessa toimien riippuen siitä, miten uhkien 

ja riskien poissaolon toteutumista lähestytään.125 Toimintatason negatiivisessa aktioulottu-

vuudessa toiminta voidaan nähdä suorana fyysistä turvallisuutta lisäävänä reaktiivisena te-

kona, kuten yritysasteella olevan terrorismirikoksen estämisenä. Toimintatason positiivi-

sessa aktioulottuvuudessa toimet ovat vuorostaan luonteeltaan proaktiivisia, sillä niissä toi-

mitaan tunnettuja tai tunnistettuja riskejä vähentäen ennen niiden toteutumista.126 Tällaisesta 

voitaisiin pitää esimerkkinä lisävalaistuksen asentamista pimeään puistoon, jolloin sillä py-

ritään tekemään puistosta turvallisempi niin fyysisessä ulottuvuudessa, kuin tunnetasollakin, 

toiminnan vähentäessä pelkoa siellä ilta-aikaan liikkuvilla. Positiivisella aktioulottuvuudella 

onkin läheinen yhteys turvallisuuden viimeiseen, kolmanteen määritelmätasoon, turvallisuu-

teen tunteena.127 Abstraktissa tunneulottuvuudessa turvallisuus esiintyy yksilöiden, yksilö-

kollektiivin ja valtion välissä ja välillä vaikuttavana luottamuksena siitä, että toimintaturval-

lisuuden uhkia ei ole ja että konkreettinen turvallisuus tulee turvatuksi tulevaisuudessa. 

 
122 Hesse – Smith 2001, s. 130—145. 
123 Smith – Brooks 2013, s. 3. Siirryn esittelemään valtioabstraktion tehtäviä, tavoitteita ja toimia kappaleessa 2. 
124 Uhkat ja riskit esitellään tarkemmin kappaleessa 4.3. 
125 Tutkielmassani lähestyn tätä toteuttamisvastuuta rikosoikeudellisen järjestelmän vastuuna kappaleessa 5. 
126 Toimintatason reaktiivi-proaktiivi –jaottelua käsitellään tarkemmin rikosoikeuden osalta kappaleessa 5. 
127 Turvallisuuden suhdetta abstraktilla tunnetasolla käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.3. 
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Tällöin turvallisuuden vastakohta on turvattomuus eli pelko siitä, että näin ei ole.128 Luotta-

mus ja pelko vuorostaan saavat konkreettisen muotonsa tahtotiloina, jotka ilmenevät kieli-

tekoina ja politiikkana, jotka perustelevat turvallisuuden symbolisen ulottuvuuden käyttä-

mistä ja kanavoituvat siten edelleen aktioiksi ja hyviksi. Turvallisuus ei siis itsessään ole 

pelkästään symboliikkaa, toimintaa ja tunteita, vaan toimii myös tahtotilana, joka saa aikaan 

tunteita ja toimintaa myöhemmin tarkemmin käsittelemässäni yhteiskunnan poliittisessa 

ulottuvuudessa.129 Tunnetason abstrakti turvallisuus tai sen puute tulevat synnyttäneeksi 

konkretisoituessaan tahtotiloja, jotka kanavoidaan poliittisen prosessin avulla symboliseen 

ulottuvuuteen, jolloin ne synnyttävät tulevaisuudessa seurauksia ja kehityskulkuja, jotka joh-

tavat usein lisätoimiin toiminnan ja symbolisen tason konkreettisessa ulottuvuudessa.130  

Mielenkiintoni tässä tutkielmassa kiinnittyy työn juridisen luonteen vuoksi erityisesti turval-

lisuuden symboliseen merkitykseen ja sen tavoitteita toteuttavan turvallisuustoiminnan vä-

liseen yhteyteen. Turvallisuuden toteuttaminen samaan aikaan joko varjelee passiivisesti tai 

turvaa aktiivisesti niitä samoja vapauksia jollakin yhteiskuntatasolla, joita se tulee rajoitta-

neeksi toimillaan suhteessa joihinkin yksilöihin tai yhteiskuntasoihin131. Turvallisuuden to-

teuttamisessa on siis aina kyse kompromisseista suhteessa sen vapaus- hyvinvointitavoitteen 

toteuttamisesta hyötyjiin ja toimesta kärsiviin.132 Tämä luo näiden turvallisuuden toteutta-

misen ja yhteiskuntatasojen eli yksilön ja valtion muodostavan kollektiivin intressien välille 

pysyvän skismaattisen luonteen, jota työssäni on tarkoitus lähteä purkamaan ja esittelemään. 

Turvallisuutta voidaan lähestyä edellä määrittelemieni toiminnan, tunteen ja symbolisuuden 

merkitysjaon lisäksi muun muassa hyödykkeenä ja palveluna, jotka ovat nähdäkseni kuiten-

kin kolmijakoon suhteutettuja tavoitteita ja toimintoja täydentäviä, kuten tulen myöhemmin 

esittämään.133 

 

 
128 Kekki – Mankkinen 2016, s. 11. Kääntäen, turvallisuuden tunne voidaan määritellä henkilökohtaiseksi mielikuvaksi tai 
olotilaksi, jossa tunnettua riskiä tai vaaraa ei merkittävällä tavalla ole olemassa. Limnéll et al. 2014, s. 35. 
129 Palaamme tähän aiheeseen laajasti seuraavassa kappaleessa 2. 
130 Zedner 2009, s. 22 ; Loader – Walker 2007, s. 168. Ks. myös Melander 2008, s. 485—487. 
131 Turvallisuuden toimintamerkityksen jako aktiotasolla mukailee Nils Jareborgin offensiivisen ja defensiivisen rikosoi-
keuspolitiikan jakolinjaa, jossa offensiiviseen politiikkaan rinnastuva positiivinen ja proaktiivinen aktioturvallisuus ko-
rostaa turvallisuuden yhteisöllisen hyvinvoinnin luonnetta yhteisen hyvän toteuttamiseksi. Defensiivistä puolta edustava 

negatiivinen ja reaktiivinen turvallisuustoiminta taas korostaa yksilöllisen hyvinvoinnin luonnetta suhtautumalla pidätty-
väisesti turvallisuuden toteuttamisen vapauksia kaventavaan toteuttamiseen yksilötasolla. Jareborg 1995, s. 17—36.  
Aiheeseen palataan myöhemmin kappaleessa 5. 
132 Nuotio 1998c, s. 1343—1347. Jako kuvastaa hyvin turvallisuuskäsitteen dualismin sisäistä kamppailua sen luonteen 
kollektiivisten ja yksilöllisen ytimen välillä. Ks. Loader – Walker 2007, s. 12—13. 
133 Virta 2011, s. 116 ; Niemelä 2008, s. 27—28 ; Heiskanen 1996, s. 58—59. Tulen käsittelemään työssäni turvallisuutta 
myös näissä merkityksissä työni hyvinvointivaltiokehityksen kontekstissa tarkastellessani erityisesti yksityistämis- ja tur-
vallistumiskehitystä kappaleessa 4, jossa esitän niiden täydentäviä vaikutuksia. 
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Lähestyn siis tutkielmassani turvallisuutta seuraavassa käsitekehikossa: 

 
 

KUVA 1 TURVALLISUUDEN MERKITYSKOLMIJAKO JA TURVALLISUUDEN ILMENEMISMUO-

DOT JAON MUKAISESSA ABSTRAKTISSA JA KONKREETTISESSA ULOTTUVUUDESSA 

 

2 Moderni yhteiskunta turvallisuuden kehikkona 
 

2.1 Valtiomalli 

 

2.1.1 Valtio – lyhyt kertomus modernin yhteiskunnan syntymästä 

 

Suomi on demokraattinen ja moderni oikeusvaltio, jota voidaan luonnehtia myös hyvinvoin-

tiyhteiskunnaksi. Jokainen näistä valituista termeistä on oikeuskäsite134, jolla on syvä ja pitkä 

käsiteopillinen tausta valtio-oikeuden puolella. Valtiolla tarkoitetaan nykykäsityksen mu-

kaan yhteiskuntia, jotka ovat sääntöpohjaisesti järjestäytyneitä yhteisten päämäärien saavut-

tamiseksi siten, että siihen osalliset – kansalaiset, ovat luoneet abstraktin suvereenin aukto-

riteetin, jolla on sen muodostaneiden yhteinen tahto ja toiminta, ja joka on varustettu pakot-

tavalla vallalla kansalaiset sen alaisuuteen sitouttaen ja näiden tarpeet turvaten.135 Tällä jär-

jestyneet yhteiskunnat synnyttäneellä yksilön jakamattoman vapauden sopimukseen tai 

yleistahdon ilmaukseen perustuvalla luovutusaktilla on yhteisön kollektiivinen valta tullut 

keskitetyksi yhdelle suvereenille. Tämä valta yhteiskunnassa on ensin uskottu hallitsijalle ja 

myöhemmin moderneissa demokratioissa poliittiselle järjestelmälle. Tätä 

 
134 Oikeuskäsitteistä tarkemmin, ks. Tuori 2007, s. 135—149. 
135 Rousseau 1998, s. 53—54 ; Hobbes 1996, s. 111—158 ; Hegel 1994, s. 204—223 ; Hegel 1978, s. 43—52. Klassisen 
valtiokäsityksen tulkinnasta lisää ks. Lagerspetz 1990, s. 36 ; Pulkkinen 1990, s. 190—195 ; Saastamoinen 1990, s. 63—
65 ; Tuori 1990b, s. 25. Teorioiden yleisesittelystä Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 133—167. 
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filosofisteoreettista aktia, jolla valtio on tullut luoduksi, on klassisesti kutsuttu yhteiskunta-

sopimukseksi. Tarve yhteiskuntasopimukseen, jolla on luotu oikeudellisesti järjestyneet yh-

teiskunnat, joissa ihmiset ovat tulleet sekä toisiinsa, että valtioon juridisesti sidotuiksi, kat-

sotaan vuorostaan syntyneen tarpeesta turvallisuuteen136, jonka perimmäinen luonne on yhä 

sisällytettynä käsitykseemme yhteiskunnasta ja sen vallankäytöstä.  

Ihmisen on jo antiikin klassisessa valtiofilosofiassa katsottu olevan luonteeltaan sosiaalinen 

ja muodostavan luonnostaan itseään suurempia sosiaalisia yhteisöjä, perheitä ja sukuja.137 

Aikojen saatossa nämä sosiaaliset yhteisöt ovat kasvaneet yli yhteisörajojen ja muodostuneet 

laajoiksi toisiinsa liittyneiksi järjestyneiksi kollektiiveiksi, joita voidaan kutsua myös yhteis-

kunniksi.138 Näiden yhteiskuntien muodostumista pidettiin antiikin tunnettujen filosofien 

mukaan ihmisen luonnollisena päämääränä. Platon on katsonut Valtio-teoksessaan, että yh-

teiskunnat syntyivät, sillä ihmiset eivät ole luonnostaan omavaraisia, vaan tarvitsevat toisi-

aan. Siten myös yhteiskunnan muodostavat ihmiset ovat järjestyneet luonnollisesti kerrostu-

neisiin ammattikuntiin ihmisten moninaiset luontaiset tarpeet täyttääkseen. Platonin oppilas 

ja suuri filosofi Aristoteles vuorostaan kiteytti asian toteamukseen siitä, että ihmiset ovat 

liittyneet yhteen, sillä eivät tule toimeen ilman toisiaan.139 Yhteiskuntien kehittyessä muuttui 

myös käsitys yhteiskuntien synnystä ja päämääristä. Platonin ja Aristoteleen klassisen deter-

ministinen teleologinen luontokäsitys väistyi 1600-luvulla mekanistisen tieteen kehityksen 

läpimurron aikana, jolloin modernin valtiokäsityksen alkupisteenä pidetty hobbesilainen yh-

teiskuntateoria syntyi roomalais-kreikkalaisen ideologisen yhtenäiskulttuurin murtuessa.140 

Luonnonjärjestyksen väistyessä syntyi tarve selittää yhteiskuntien olemassaoloa ja järjesty-

mistä uudella tavalla, joka ei perustunut ikiaikaisiin totuuksiin ja luonnollisiin päämääriin.141 

Tässä tehtävässä uuden ajan alun luonnonoikeus- ja yhteiskuntasopimusteoriat perustelivat 

 
136 Turvallisuusnäkökulmaa korosti erityisesti varhaismodernit oikeus- ja yhteiskuntafilosofit, kuten Hobbes, Locke ja 
Rousseau, sekä heitä myöhemmin seuranneet Kant ja Hegel. Suksi 1988, s. 73—77 ; Kangas 2006, s. 111. 
137 Näin katsoi jo Aristoteles, joka katsoi ihmisen olevan poliittinen, puhetaidolla ja järjellä varustettu eläin, joka muodos-
taa luonnostaan yhteisöjä, jotka kehittyvät vuorostaan luonnostaan lopulta kaupunkivaltioiksi. Aristoteleen näkemyksen 
mukaan ihminen on siis luonnostaan yhteiskunnassa elävä olento. Aristoteles 2015, s. 7—9. Ks. myös Platon 1941, s. 55. 
138 Ylikangas 1988, s. 8—10, 20—25. 
139 Platon 1941, s. 54—66 ; Aristoteles 2015, s. 7—9. 
140 Roomalainen sacrum imperium oli hajonnut uskonsotien takia ja siten yhteiset hyväksytyt ideaalit, sekä sosiaaliset ja 
moraaliset järjestysnormit olivat hajonneet. Samalla modernin mekanistisen tieteen synty vei pohjan klassiselta aristotee-
liselta teleologiselta luontokäsitykseltä. Kangas 2006, s. 59—70. Käsitteistä tarkemmin, ks. Sulovsky 2019. 
141 Yhteiskunta käsitettiin klassisesti itseisarvoisena ja luonnollisena, mutta tietyllä tavalla päämäärättömänä yhteiselon 
muotona, jossa ei tehty erotusta yhteisön, yhteiskunnan tai valtion välillä, eikä vallan legitimisoimistarvetta siten ollut 
samalla tavalla. Kangas 2006, s. 62, 64—70, 113—120. Ks. myös Aristoteles 2015, s. 7—9 ; Platon 1941, s. 53—66. 



23 

 

yhteiskunnan syntymistä tasavertaisten ihmisten tekemänä rationaalisperusteisena ainutker-

taisena sopimuksena, jolla turvattiin tärkeimmät elämisen tarpeet – turvallisuus ja rauha.142 

Modernin143 valtiokäsityksen isänäkin144 pidetty Hobbes määritteli luonnontilan Leviathan-

teoksessaan vuonna 1651 vahvasti eri tavalla, kuin se klassisesti oli käsitetty.145 Hobbesin 

mukaan ihmiset ovat syntyessään tasavertaisia ja heitä ohjaavat kaksi hengissä pysymiseen 

tähtäävää prinsiippiä, luonnonoikeus (jus naturale)146 sekä luonnon laki (lex naturalis).147 

Luonnonoikeuden rajaton vapaus, joka oikeuttaa samaan aikaan yksilön kaikkeen ja ei mi-

hinkään, muodostaa yhdessä ihmisluonteen kanssa lähtölaukauksen pysyvälle selviytymis-

kamppailulle. Hobbesin mukaan ihmisluonteelle ominaiset kolme piirrettä – kilpailuvietti, 

epäluulo ja kunnianhimo – aiheuttavat pysyvän jännitteisen selviytymistilan ihmisten välille. 

Erityisesti epäluulo eli muihin kohdistuvan luottamuksen puute aiheuttaa puolustuksellista 

kamppailua elintilasta, sillä vain raivaamalla muut tieltä voi ihminen varmistaa, että hänelle 

ei tehdä samoin ja kokea olevansa turvassa.148 Tämän takia ihmiset Hobbesin mukaan elivät 

alun perin pateettisessa luonnontilassa, jossa vallitsi bellum omnium contra omnes – kaik-

kien sota kaikkia vastaan.149 Tässä luonnontilassa yksikään ihminen ei pysty turvaamaan it-

seään luotettavasti ja pysyvästi, eikä rakentamaan tai omistamaan mitään pysyvää, sillä 

kaikki voidaan viedä yksilöltä heti, kun joku tätä voimakkaampi näin tahtoo. Tästä kamp-

pailutilasta paetakseen ja elämänsä ja vapautensa turvatakseen ihmisten ainoana vaihtoeh-

tona on ollut yksilöiden oikeudet rajaava ja velvollisuudet määrittävä yhteiskuntasopimus150, 

jossa siihen sitoutuvat ovat rauhan ja turvallisuuden saavuttamiseksi luopuneet jakamatto-

mista oikeuksistaan ja sitoutuneet muiden vapauksien kunnioittamiseen.151  

 
142 Kangas 2006, s. 113 ; Lagerspetz 1990, s. 31. Sinänsä myös Aristoteles katsoi turvallisuuden yhteiskuntien tarpeena, 
mutta eivät yhteisön ensisijaiseksi päämääräksi. Aristoteleen mukaan ”Se [valtio] on syntynyt itse elämän turvaamista 
varten, mutta se on olemassa hyvää elämää varten.” Aristoteles 2015, s. 10. Platon vuorostaan totesi lakien syntymisen 
johtuvan siitä, että ihmisten puolin ja toisin tehdessä ja kärsiessä vääryyttä, katsotaan edulliseksi sopia keskenään, ettei 
toisille tehdä vääryyttä, jolloin sitä ei myöskään itse jouduta kärsimään. Platon 1999, s. 50.  
143 Tarkemmin sanottuna Hobbes edusti varhaismodernia käsitystä oikeudesta erotuksena sitä edeltäneeseen klassiseen 

käsitykseen ja sitä seuranneeseen myöhäismoderniin aikakauteen, jota esimerkiksi Tuori katsoo nykyisen hyvinvointiyh-
teiskunnan kehitysvaiheen olevan. Tuori 2000, s. 29. 
144 Loader – Walker 2007, s. 42 ; Aarnio 1994, s. 77. 
145 Tämä Hobbesin luonnontilakäsitys erosi vahvasti sitä edeltävistä klassisista näkemyksistä, joissa nimenomaisesti yh-
teiskuntien muodostuminen katsottiin ihmisen luonnontilaksi. Hobbes toteaa itse suoraan, että ei ole olemassa antiikin 
filosofien tarkoittamaa päämäärää (finis ultimus) tai ylintä hyvää (summum bonum). Hobbes 1996, s. 65. 
146 Tällä Hobbes tarkoittaa jokaiselle ihmiselle kuuluvaa rajatonta vapautta käyttää omaa valtaa tahtonsa, järkensä ja ar-
vostelukykynsä mukaan parhaalla tavalla oman elämänsä säilyttämiseksi. Hobbes 1996, s. 86. 
147 Tällä Hobbes tarkoittaa ihmisen järjestä peräisin olevaa periaatetta, jonka mukaan ihmisen on kiellettyä tehdä sellaista, 
mikä on tuhoisaa hänen elämälleen, tai poistaa keinot sen säilyttämiseen, taikka jättää jotain sellaista tekemättä, jota hän 
pitää parhaana tapana sen säilyttämiseksi. Hobbes 1996, s. 87. 
148 Hobbes 1996, s. 82—83, 87. 
149 Hobbes 1996, s. 84. Hobbesin anarkistisesta luonnontilasta ks. Aarnio 1994, s. 77—78 ; Lagerspetz 1990, s. 29—43. 
150 Hobbes 1996, s. 67, 87. 
151 Tämän vaatimuksen Hobbes rinnastaa Matteuksen evankeliumin kultaiseen sääntöön (7:12) muodossa ”quod tibi fieri 
non vis, alteri ne feceris.” Hobbes 1996, s. 87. Kultaisesta säännöstä lisää ks. Chilton – Neusner 2009. 
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Hobbes ei tyytynyt vain luomaan uutta yhteiskuntakäsitystä kuvaamalla sen juridisessa vii-

tekehyksessä luonnonlakien sanelemana sopimuksena, vaan hän tuli lisäksi jatkojalosta-

neeksi renessanssin aikana syntyneessä ragione di stato152 -ajattelussa esitetystä yhteiskun-

nallisesta valtapoolista uudenlaisen yhteiskuntamuodon, jota ei vielä ennen uuden ajan alkua 

esitetyissä yhteiskuntaa koskevissa teoksissa ollut käsitelty erillisenä entiteettinä. Yhteis-

kuntasopimusta nimittäin, ei voitu pitää sitovana, ellei sen sitovuutta vahtimassa ollut ke-

tään, sillä Hobbesia mukaillen – sopimukset ilman miekkaa olivat vain sanoja.153  Tämän 

takia Hobbes katsoi, että yhteiskuntasopimuksen noudattaminen vaati järjestystä, joka saa-

vutettiin organisoimalla pakkovalta delegoimalla kaikki ihmisten valtaoikeudet yhdelle.154 

Hobbesin mukaan yhteiskuntasopimuksen noudattamisen varmistamiseksi kaikkien yhtei-

sön jäsenten valta ja voimat siirretään yhdelle ihmiselle tai yhdelle ihmisten kokoukselle, 

joka pelkistää yksilöiden tahdot yhdeksi tahdoksi samalla alistaen jokaisen yksilön tahdot ja 

arvostelmat hänen tahdolleen ja arvostelmalleen. Näin syntyi sopimusta tai suostumusta suu-

rempi yhteys, todellinen ykseys yhdessä persoonassa, rauhan ja puolustuksen takaava Le-

viathan, valtio, jonka avulla yhteiskunnallinen valta muuntuu oikeudelliseksi vallaksi155. 

2.1.2 Modernin valtion kaksinaisluonteesta 

 
Hobbesin näkemys yhteiskuntasopimuksesta ja sen synnyttäneestä turvallisuustarpeesta voi-

daan katsoa yhä toimivan yhteiskuntafilosofisena pohjana modernien yhteiskuntien syn-

nylle156, vaikka Hobbesia seuranneet ajattelijat157 ovatkin tämän luonnontilaa ja yhteiskun-

tasopimuksen luonnetta koskevia yksityiskohtia kritisoineet.158 Hobbes ja häntä seuranneet 

varhaismodernit ajattelijat toivat esiin valtiolle synnynnäisen ja siitä erottamattomaksi kat-

sotun juridisen luonteen ja sen taustalla vaikuttaneen turvallisuustarpeen, mutta eivät vielä 

 
152 Klassisen yhteiskuntanäkemyksen ja sen sisältämien luonnollisten päämäärien hierarkian perusteiden rakoilu alkoi 
1500-luvulla ragione di stato -opissa, jossa yhteiskunta käsitettiin hyvän elämän päämäärän sijaan hallitsijalle alisteisena 
voimavarana, jota voidaan kasvattaa ja menettää. Kangas 2006, s. 109—111. Opin parhaana edustajana on pidetty Ma-

chiavellin Ruhtinas-teosta, jossa yhteiskunnallinen vallankäyttö erotettiin integraalisesta yhteiskunnasta omaksi instru-
mentaaliseksi päämääräkseen. Ks. Machiavelli 1969. Ks. myös Tolonen 2001, s. 111—114 ; Tolonen 1989, s. 12—16. 
153 Hobbes 1996, s. 88, 95, 111. 
154 Hobbes 1996, s. 115, 204—205, 212, 221. 
155 Jyränki 2003, s. 45. 
156 Hudson 2003, s. 4—5 ; Tolonen 2001, s. 120. 
157 Muut tunnetut Hobbesia seuranneet suuret varhaismodernit yhteiskuntafilosofit, kuten Locke, Kant, Pufendorf ja 
Rousseau ovat järjestäen hyväksyneet turvallisuustarpeen yhteiskuntien synnyn taustalla, mutta olleet erimielisiä erityi-

sesti luonnontilan ja ihmisyyden luonteesta, sekä yhteiskuntasopimuksen sitovuudesta, perustaen teoriansa kuitenkin 
Hobbesin valtioyhteiskuntaan. Kangas 2006, s. 118—121.  Muista klassisista näkemyksistä ks. Tuori 1990b, s. 15—25 ; 
Saastamoinen 1990, s. 53—75 ; Pietarinen 1990, s. 94—99 ; Nuutila 1990, s. 139—149 ; Den Yul 1983, s. 20—37.  
158 Asiassa ei voida myöskään sivuuttaa Risto Kankaan esittämää puhtaan sosiologisesta näkökulmasta esitettyä ”Hobbe-
sin ongelmaksi” nimeämäänsä kritiikkiä siitä, että Hobbesin näkemys yhteiskunnan syntymisen taustalla olleista syistä on 
väärin perusteltu, sillä yhteiskuntaa ei voida määritellä ilman järjestystä, eikä Hobbes Kankaan esityksen mukaan pysty-
nyt esittämään yhteiskunnallista tarvetta turvautumatta itse normatiivisiin käsitteisiin. Kangas 2006, s. 48—56. Esitykseni 
on kuitenkin luonteeltaan oikeustieteellinen ja turvautuu perusteluissa nimenomaisesti normatiivisiin lähtökohtiin.  
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osanneet paljastaa valtion synnynnäisiä tasoja. Käsitellyissä klassisissa ja varhaismoder-

neissa esityksissä yhteiskunnista ja valtioista yksilöiden katsottiin muodostavan yhteisön, 

joka itsessään samaistui yhteiskuntaan ja valtioon tekemättä eroa näiden kolmen välille. 

Myöhemmin tämä yhteiskuntakonseptio hajosi erityisesti modernin talouden ja byrokrati-

soitumiskehityksen myötä.159 Moderniin johtaneen murroksen, jota uuden ajan luonnonoi-

keusteoreetikot olivat osaltaan aiheuttamassa, vapautti ihmisen klassiselta ajalta periyty-

neestä jumalallisesta hierarkkisesta järjestyksestä ja korotti yksilön vapaaksi, tasa-arvoiseksi 

ja rationaaliseksi toimijaksi. Vapautustoimi kuitenkin aiheutti uudenlaisia vastakkainasette-

luja. Kosmisen järjestyksen perusteella luonnollisesti yhteisöön kuuluva yksilö oli nyt tullut 

eriytetyksi siitä samasta yhteisön ja valtion systeemistä, jonka luonnollisena osana se oli 

ollut. Yksilö Tuorin termejä lainatakseni subjektivoitui yhteiskunnasta vapaaksi yksilöksi, 

samalla kun valtio objektivoitui yhteiskunnallisesta yhteisöstä, sekä hallitsijan henkilöstä po-

liittisen yhteisön valtakoneistoksi valtion kaksoisabstraktion160 mukaisesti. Valtion objekti-

voituminen tarkoitti samalla moraalisille ja uskonnollisille normeille rakentuneiden oikeus-

sääntöjen syrjäytymisenä positiivisten lakien tieltä.161  

Yhteiskunnan katsotaankin nykyään koostuvan kahdesta tasosta tai poolista, joita tarkastel-

laan toisiinsa sidottuina, mutta erillisinä instituutioina. Modernin valtion voidaan kuvailla 

1800-luvun loppupuolella kehittyneen valtio-oikeudellisen positivismin mukaisesti suveree-

niksi pakkoyhteisöksi ja toisaalta hallinto-organisaatioksi jakautuneeksi entiteetiksi. 162 

Näistä ensimmäiseksi mainittu suvereeni pakkoyhteisö on tunnistettavissa Jellinekin klas-

sista positivismia edustavassa määritelmässä valtiosta organisoituna ihmisryhmänä, joka 

tietyllä alueella käyttää omintakeista ja pysyvää valtaa.163 Tämä sosiologissävytteinen ku-

vaus sisältää varsin hyvin sen puolen klassisesta valtiosta yhteisönä, jonka Hobbes tuli luo-

neeksi modernia yhteiskuntajärjestystä leimaavaa positivismia edeltäneellä luonnonoikeu-

dellisella esityksellään. 164  Suppeaa valtiokäsitystä 165  edustavan ja luonteeltaan juridisen 

 
159 Yksinkertaistettuna syyksi on katsottu keskiaikais-feodaalisen yhteiskunnalliset rakenteiden murtuminen, jotka mursi-
vat samalla yhtenäisen ja hierarkkisen keskiaikaisen maailmankuvan, jonka tilalle tulivat suvereenit valtiot ja kapitalisti-
nen markkinatalous. Tuori 2007, s. 89—90, 114 ; Tuori 2000, s. 10 ; Tuori 1990b, s. 3—4 ; Kangas 2006, s. 15, 118—
121. Tuori kuvaileekin modernia yhteiskuntakehitystä vuosisatoja kestäneeksi prosessiksi, joka on saanut alkunsa uuden 
ajan alusta. Tuori 2000, s. 4. 
160 Skinner 1987, s. 83. 
161 Tuori 2000, s. 10—15. 
162 Tuori 1983, s 54—58. 
163 Jellinek 1914, s. 180—181. 
164 Tuori 1983, s. 54—55. Sen sijaan valtion tunnistaminen myös suppeassa mielessä hallinto-organisaatioksi on se yhtei-
söstä eriytynyt taso, joka klassisissa valtioesityksissä jäi tunnistamatta. Esim. Jyränki 2003, s. 58—59. 
165 Modernia valtiota voi tarkastella laajassa merkityksessä yhteisönä tai korporaationa, jolloin viitataan valtion molem-
pien osien yhtenäisyyteen, tai suppeassa mielessä valtiotahdon ilmaisevien orgaanien muodostamana organisaationa tai 
valtiokoneistona, jolloin viitataan sen byrokratiaan. Tuori 1983, s. 54, 66—68 ; Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 148. 
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valtioabstraktin luomisella ihmiset ovat vuorostaan tulleet luoneeksi vertauskuvallisen ju-

malan, jolla on vallankäytön edellyttämä suvereniteetti ja valtasuhde alaisiinsa, mutta jonka 

vallankäyttöä ei voida konkreettisesti havaita ilman ulkoisia elimiä.166 Valtion valtaa ja tar-

koitusta käyttämään kehittyi modernissa valtiossa valtionorgaaneja, joiden kollektiivi, valti-

onhallinto tai byrokratia167 saa muotonsa valtion oikeusjärjestyksestä, jolla valtioabstraktio 

luovuttaa sen abstraktia valtaa konkretisoitavaksi.168 Valtionhallinnon yleiset tehtävät ovat 

siten tuottaa ja suorittaa valtaapitävän ohjaamana kansalaisten tarvitsemat  suoritteet, sekä 

ylläpitää korporaation muodollista ja toiminnallista rakennetta.169 Valtionhallinto siis siirtää 

valtioabstraktion vallankäytön konkreettiseen ulottuvuuteen toteuttamalla valtion tahtotilan-

mukaisia toimia suhteessa yksilöihin, jotka yhdessä muodostavat modernin valtion toisen 

tason, valtiokansan (staatsvolk) tai yleisemmin kansalaisyhteiskunnan, jossa voidaan tulkita 

olevan kaksi puolta.170 Sen passiivinen puoli korostaa yksilöiden tarpeita, sekä kansalaisten 

organisaatiosta vapaata yksityisaluetta.171 Kansalaisyhteiskunnan aktiivinen puoli vuoros-

taan korostaa kansalaisyhteiskunnan valtaelementtiä, sen yhteisöllistä järjestymistä yhteisen 

hyvän aikaansaamiseksi, jolloin se toimii poliittisena yhteisönä organisaation vastapai-

nona.172 Yhdessä nämä kaksi tasoa173 muodostavat kansalaisyhteiskunnan poliittisen puolen 

ohjauksessa organisaatiotason vallankäyttöön perustuvan valtion, josta erotan vielä ei juri-

dis-poliittista luonnetta ilmentävän valtioyhteiskunnan, puhuessani yhteiskunnasta laajem-

min.174  

 
166 Valtion valta on siten yhtä abstraktia valtaa, kuin valtiokonstruktio itsessään. Sosiologi Émile Durkheim on todennut-
kin varsin osuvasti, että Jumala on järjestyneen yhteiskunnan vertauskuva, ja uskonnossa palvonnan kohde on todellisuu-

dessa yhteisölliset normit. Durkheim 2008, s. 25—41. 
167 Sipponen 2000, s. 152. 
168 Weberin mukaan byrokratisoituminen, jossa organisaation ohjaus ja valvonta on hierarkkinen, erikoistunut ja yksityis-
kohtaisesti säännelty on legaalisen vallankäytön puhtain muoto ja mahdollistaa vallankäytön ennalta-arvattavuuden, käyt-
tökelpoisuuden ja teknisen suorituskyvyn tehokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin. Weber 1978, s. 956—1003. 
169 Sipponen 2000, s. 148. Rytkölä määrittelee hallinnon valtion toiminnaksi tehtäviensä ja tarkoitustensa toteuttamiseksi, 
joka käsittää täytäntöönpanovallan ja siihen kuuluvan toimivallan käyttämisen. Rytkölä 1967, s. 1. 
170 Kansalaisyhteiskuntaa voidaan lähestyä useasta suunnasta – kansalaisyhteiskunta passiivisessa mielessä viittaa valti-

onhallinnon vastakohtaan eli valtiossa elävien kansalaisten muodostamaan valtion vallasta erilliseen yksityiseen aluee-
seen, tai aktiivisessa mielessä yksilön ylittävään yhteiseen poliittisluontoiseen yhteistoimintaan. Järvinen 2018, s. 164—
165 ; Jyränki 2003, s. 58—59 ; Kettunen 2001, s. 257—259.  Termin määritelmästä tarkemmin ks. Kyntäjä 1999. 
171 Julkinen-yksityinen -jaosta oikeudessa: Walkila 2016, s. 134—136. 
172 Kyntäjä 2000, s. 154.  
173 Viittaan vastaisuudessa näihin kahteen toisistaan eriytyneeseen valtioyhteiskuntatasoon Laitisen ja Aromaan rikosoi-
keudellisessa tutkimuksessa esittämiin organisaatio- ja kansalaisyhteiskuntatasoon. Laitinen – Aromaa 1993, s. 67, 140. 
174 Vastaavasti ks. Kimpimäki 2019, s. 168 ja alaviitteet. 
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2.2 Järjestys ja suvereenisuus 

 

2.2.1 Oikeusjärjestyksen valtaelementti ja sen oikeuttaminen 

  
Ymmärtäessämme turvallisuuden valtioiden alkuperäisenä primus motorina ja raison d’êt-

renä, on meidän luonnollista siirtyä käsittelemään valtion koossapitävää voimaa ja siten tur-

vallisuutta ylläpitävää elementtiä, järjestystä. Järjestykselle ei voida antaa itsenäistä sanal-

lista merkityssisältöä yhdistämättä sitä sen synnyttävään tekijään eli valtaan.175 Järjestyksen 

mahdollistamalla vallan käsitteellä voidaan katsoa tarkoitettavan kahden tai useamman yk-

silön, yhteisön tai organisaatioiden välille muodostuneita suhteita, jotka mahdollistavat tässä 

keskinäissuhteessa toiseen puoleen vaikuttamisen.176  Weberiä mukaillen on perinteisesti 

vallan määritelmänä pidetty mahdollisuutta ajaa sosiaalisissa suhteissa perille oma tahto toi-

sen tai toisten vastahakoisuudesta huolimatta, eli toisin sanoen alistaa muiden käyttäytymi-

nen omalla tahtotilalla.177 Näin on tunnistettavissa myös yksilöiden ja organisaatioiden vä-

linen keskinäissuhde, jolle on tyypillistä toisen puolen herruus ja sitä vastaava alistumi-

nen178, jonka on katsottu historiallisesti organisoituneen yhteiskunnassa kaikista tärkeimpien 

sosiaalisten toimintojen, kuten fyysisen suojelun – turvallisuuden, ja yhteisten sääntöjen – 

lakien, järjestämiseksi.179  

Nykykäsitys yhteiskunnasta mukailee edellä esiteltyä positiivista näkemystä vähintäänkin 

kaksinapaisesta valtiosta, joka muodostuu toisaalta valtiokansasta ja toisaalta valtaa käyttä-

västä valtio-orgaanista. Kaiken oikeuden katsotaan olevan tulosta inhimillisestä toiminnasta, 

joka perustuu yksinomaan inhimillisen päätöksenteon tuotteesta syntyneeseen tahtojurispru-

dentiaa 180  ilmentävään oikeusjärjestelmään 181 , valtio ja sen intressit mukaan lukien.182 

 
175 Kelsen on esittänyt puhtaassa oikeusopissaan, että valtio on juridinen konstruktio, joka on siten katsottava syntyneeksi 
sillä hetkellä, kun sen synnyttävän oikeusjärjestelmä katsotaan luoduksi. Valtio on siten olemassa vain siellä, missä pak-
kovalta on keskitetty vain sille itsellensä, eikä se itsessään ole kenenkään pakkovallan alaisena. Valtio on siis puhtaan 
juridisesti käsitettävissä vain valtamonopolina. Kelsen 1992, s.  99—111. Aiheesta lisää ks. Söderlund 2009, s. 247—265. 
176 Jyränki 2003, s. 49. 
177 Jyränki 2003, s. 49 ; Sipponen 2000, s. 20. Myös Kyntäjä 1987, s. 90. 
178 Beethamin mukaan valta sisältää laajemminkin kyvyn tuottaa vaikutuksia ympäröivään maailmaan, sekä toteuttaa 
siinä omia tarkoituksiaan usein määräämällä toisten käyttäytymistä tai sen perusteista. Beetham 1991, s. 43—55. 
179 Beetham 1991, s. 64—99. Myös Ylikangas tunnistaa historiallisessa esityksessään kaikkien yhteiskuntien taustalla 
jonkinlaisen vertikaalisen valtasuhteen, joka on ennen moderneja valtiomuotoja saanut muotonsa hallitsijan ja alamaisen 
välisestä suhteesta. Tämä vertikaalinen valta-asetelman on Ylikangas katsonut alun perin syntyneeksi luonnontilassa elä-
vien ihmisyhteisöjen välillä valloituksin tapahtuneilla alistamistoimilla. Ylikangas 1988, s. 20—21. 
180 Positiivinen oikeusjärjestelmä ilmentää ajatusta lain ja oikeuden amalgaatiosta, jossa lainsäädäntö perustuu vain lain-

säätäjän tahtoon, joka toisintaa ja vahventaa olemassa olevia valtarakenteita ja järjestystä. Ylikangas 1988, s. 185—188. 
181 Oikeusjärjestelmällä tarkoitetaan voimassa olevien oikeusnormien lisäksi kaiken juridisen aineiston, kuten oikeudel-
listen periaatteiden luomaa kokonaisuutta, jossa jokaisella oikeudellisella ilmiöllä on oma määrätty paikkansa. Tuori 
2000, s. 190—191 ; Björne 1986, s. 2. Ks. myös Siltala 2004, s. 678—679. 
182 Voimme esimerkiksi todeta Suomen syntyneen oikeuspositiivisesti itsenäisyysjulistuksen hyväksymishetkellä, jolloin 
sen sisältämässä esityksessä uudeksi hallitusmuodoksi 1 §:ään kirjatut sanat Suomesta täysivaltaisena tasavaltana, jonka 
valtiosääntö tuli vahvistetuksi annetussa hallitusmuodossa ja muissa perustuslaeissa tuli luoneeksi valtiomme. Eduskunta 
6.12.1917, s. 365—367 ; HE 17/1919 vp, erityisesti s. 2—3. 



28 

 

Turvallisuus- ja vapaustarpeen ympärille rakentunut yhteiskunnallinen järjestys perustuu siis 

valtio-organisaation vallankäytölle, joka ilmentää herruus-alistussuhdetta183 valtion kahden 

tason, organisaation ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Tämän valtasuhteen kehikkona toimii 

valtion synnynnäisen oikeudellisen luonteen takia sen oma symbolis-normatiivinen ke-

hikko184  – oikeusjärjestys, valtiossa kulloinkin voimassa olevien oikeusnormien muodos-

tama kokonaisuus.185 Valta on suvereenin valta alamaisiaan kohtaan, ja oikeusjärjestysten 

ilmentävät lait ovat tämän vallan ilmentymä, muoto ja legitimaatio.186 

Valtion toimivalta, jota oikeusjärjestys legalisoi on samalla sen vallan pysyttämiseksi justi-

fioitava se hyväksyttävällä tavalla kansalaisille187. Modernin valtiovallan oikeutus perustuu 

rationaaliseen valtaperusteeseen188, jossa vallankäytön legaalisuus takaa legitimiteetin.189 

Beetham on jakanut normatiivisen legitimaatiorakenteen modernissa valtiossa kolmi-

osaiseksi. Ollakseen legitiimiä, valtiovallan on oltava legaalista eli vallankäytön on oltava 

pätevää vallassa olevien oikeussääntöjen mukaan, justifioitua eli vallankäyttö on koettava 

oikeutetuksi omaksuttujen uskomusten, kuten demokratian ja yhteisen hyvän puitteissa, sekä 

suostumustoimeen perustuvasti hyväksyttävää. 190 Beethamin legitimaatiolistaan voidaan li-

sätä Venteriä mukaillen vielä vaatimus siitä, että valtio takaa vallankäyttönsä puitteissa alis-

tussuhteessa oleville kansalaisilleen sellaiset ehdot, joiden vallitessa kansalaisten perustar-

peet, kuten onnellisuuden tavoittelu ja fyysinen turvallisuus tulevat tyydytetyiksi.191 Näin 

 
183 Ylikankaan historiallisen teorian mukaan järjestyneiden yhteiskuntien synnyssä vallalla on todellisuudessa ollut yksi-
lön luontaista turvallisuusintressiä suurempi rooli. Ylikankaan mukaan mitään rationaalista ilmiön kuvailua tarkempaa 
todellista rationaalista selitystä ihmisten yhteiskuntasopimuksen kaltaiselle oikeudelliselle järjestymiselle ei voida antaa, 

mutta joka tapauksessa jokaisessa yhteiskunnassa esitetty valtasuhde on voimassa. Ylikangas 1988, s. 20—21. 
184 Tuori 2000, s. 192—193. 
185 Tuori 2007, s. 287 ; Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 184—185 ; Aarnio 1982, s. 17 ; Aarnio 1978, s. 75—76. Samalla 
tämä tarkoittaa sitä, että kaikki valtio-organisaation käyttämä valta suhteessa kansalaisiin eli niin sanottu julkinen valta 
on luonteeltaan oikeudellista eli palautettavissa oikeusjärjestykseen. 
186 Foucault 1980, s. 193. 
187 Herruusasemassa olevan fyysisen pakkovallan turvaamisen ja pysyttämisen kannalta valta-asemaa on pitänyt rationali-
soida suhteessa alisteisessa asemassa oleviin, jotta valta-asemaa ei ole koettu vain pakon sanelemaksi, vaan yksilölähtöi-

seen todelliseen hyväksyntään eli niin sanottuun ideaaliseen normatiiviseen suostumukseen perustuvaksi. Ideaalisella 
normatiivisella suostumuksella tarkoitetaan hypoteettista tilannetta, jossa yksilö pitäisi vallitsevaa suhdetta parhaana 
mahdollisena tilanteena harmonisen yhteiselon järjestämiseksi, kun hänellä olisi käytössään kaikki haluamansa tieto kaik-
kien muiden tilanteesta ja toiveista. Held 1995, s. 161—162. 
188 Weberin typologiaa mukaillen valtaapitävän fyysinen auktoriteettiasema koetaan ja tunnustetaan hyväksyttäväksi sille 
alisteisten kansalaisten osalta kolmesta eri syystä. Valtamonopoli voidaan kokea hyväksyttäväksi sitä käyttävän hallitsi-
jan karismaattisen persoonallisuuden vuoksi, tai jos valtaa käytetään perittyjen järjestystä koskevien käsitysten eli tradi-
tion mukaisesti, taikka kun valtaa käytetään rationaalislegaalisesti rationaalisesti asetettujen sääntöjen mukaan. Jyränki 

2003, s. 52—53 ; Held 1995, s. 170—172. 
189 Rationaalisesti perustetussa vallassa järjestyksen hyväksyttävyys perustuu oikeusnormeihin, joiden hyväksyttävyys 
perustuu niiden yleiseen hyväksyttävyyteen, sekä niiden syntymiseen järjestystä varten ja asianmukaisen menettelytavan 
lopputuotteena. Jyränki 2003, s. 53 ; Tuori 2000, s. 48—51. Ks. myös Kyntäjä 2000, s. 86—88. 
190 Beetham 1991, s. 58—100. Ks. myös Jyränki 2003, s. 53—54. 
191 Venter 1999. Näkemykseni mukaan tämä Venterin legitimaatioperuste voidaan sisällyttää Beethamin vallankäytön 
justifioinnin legitimaatio-osaksi ja tulee modernissa oikeusvaltiossa tyydytetyksi perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen 
kautta oikeutena elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.  



29 

 

ollen oikeusjärjestys ei pelkästään tule legalisoineeksi valtion väkivaltaa, vaan myös rajoit-

taneeksi sitä suhteessa kansalaisiinsa.192   

2.2.2 Vallan suvereenisuudesta – suvereenisuuden kaksi ulottuvuutta 

 
Yhteiskunnallisen järjestyselementti ja valtiokonstruktion valtasuhde edellyttää suvereenia, 

jota on tapana tarkastella kansallisvaltion rajaamassa kehyksessä.193 Valtion suvereenisuu-

della viitataan yhtäläisesti valtion oikeuteen ylimpään vallankäyttöön alueellaan ja toisaalta 

valtion itsenäistä ja tasa-arvoista asemaa suhteessa muihin valtioihin.194 Suvereenisuusoppi 

siis legitimoi muodollisesti195 valtion vallankäytön yhteiskunnassa toteuttaen sen perusvel-

vollisuuksia yksilöiden oikeuksien ja turvallisuuden turvaajana.196 Näin voidaan samalla 

tunnistaa kansallisvaltion kaksi suvereniteetin rajaa, ulkoinen ja sisäinen suvereniteetti. Ul-

koiset rajat määrittelevät maantieteellisesti kansallisvaltiollisten elinten suvereenin toimival-

lan alueen. Nämä rajat ovat yleisesti ottaen tunnistettavissa valtiorajoista, jotka samalla erot-

tavat valtiosuvereenit toisistaan. Sisäiset rajat taas määrittävät sitä, missä laajuudessa valtio 

valvoo ja ohjaa kansalaisiaan suvereenilla pakkovallallaan. 197  

Kansallisvaltioajatukseen sitoutumalla valtioyhteiskunnan voidaan ajatella joko kokonai-

suudeksi, joka pysyy koossa yhteisiin arvoihin ja yksimielisyyteen (konsensusteoria)198 tai 

repressioon ja ristiriitojen sääntelyyn (konfliktiteoriat) 199 perustuen. Huolimatta hyväksyt-

tävästä teoriasta, yhteiskunnan yhtenäisyys saa muotonsa valtio-organisaatiosta, joka hallit-

see kansalaisyhteiskunnan ristiriitaisuuksia ja vaalii valtioyhteiskunnan integraalisuutta toi-

mintamekanismeillaan, erityisesti järjestystä ylläpitävillä viranomaisillaan. Näin ollen val-

tioinstituution rooli korostuu yhteiskunnan integraation (sisäinen suvereenisuus) ja toisaalta 

itsenäisyyden (ulkoinen suvereenisuus) takaamisessa.  

Valtion ulkoisen suvereenisuuden voidaan katsoa olevan luonteeltaan kansallisvaltion näkö-

kulmasta katsottuna ulkopuolinen. Sen tarkoituksena on taata ja vakuuttaa valtiosuvereni-

teetin olemassaolo sen suvereniteetin alaan kuulumattomalle, muista valtiosuvereeneista 

muodostuneelle kansanyhteisölle. Ulkoinen suvereniteetti toimiikin kansainvälisenä 

 
192 Tuori 2000, s. 107. 
193 Voidaan myös esittää kysymys siitä, onko demokraattisesti justifioitua vallanjakoa mahdollista edes asettaa muuhun 

kehykseen, kuin kansallisvaltion (sisäiseen) suvereenisuuteen. Jyränki 2003, s. 104—105 ; Tolonen 1989, s. 114. Ks. 
myös Raitio 2017, s. 577—578 ; Hannikainen 2014, s. 252. 
194 Sipponen 2000, s. 54. Erilaisista historiallisista suvereenisuuskäsitteistä ks. Jyränki 2003, s. 83—85. 
195 Verrattuna käsiteltyyn aineelliseen justifikaatioon, joka perustuu vallankäytön oikeusvaltio- ja demokratiaperusteelle. 
196 Hinsley 1986, s. 222 ; Jyränki 2003, s. 96. 
197 Kyntäjä 2000, s. 123—124. 
198 Konsensusteoriasta ja sen määritelmästä lisää ks. Scheff 1966. 
199 Konfliktiteoriasta ja sen määritelmästä lisää ks. Bartos – Wehr 2002, erityisesti s. 1—49. 
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normatiivisena määritelmänä modernille valtiolle, jonka tunnusmerkkeinä pidetään yleisesti 

1933 solmitun Montevideon sopimuksen 1 artiklasta johdettua neliportaista määritelmää, 

jonka mukaan valtion tunnusmerkit ovat pysyvä väestö, rajattu alue, valtiovaltaa käyttävä 

hallitus ja kyky ryhtyä suhteisiin toisten valtioiden kanssa.200 Näkemykseni mukaan erityi-

sesti tämän määritelmän kolmesta ensimmäisestä vaatimuksesta voidaan tunnistaa todellisen 

sisäisen suvereniteetin ennakkoehdon vaatimus. Tullakseen hyväksytysti kansallisvaltojen 

rajojen ulkopuolella valtiona, tulee valtioyhteiskunnalla olla vallankäyttäjä, joka käyttää val-

taa suhteessa kansalaisiin rajatulla alueella. Rajatun alueen vaatimuksella voidaan näkemyk-

sessäni katsoa olevan kaksinaismerkityksellinen vaatimus, jonka sisäinen ulottuvuus viittaa 

väkivaltamonopolin suvereenisuuteen eli jakamattomuuteen tietyllä maantieteellisellä alu-

eella ja ulkoinen ulottuvuus viittaa tämän vallankäytöltä monopolisoidun alueen selkeä-

rajaisuuteen. Ollakseen ulkoisesti suvereeni, valtion sisäisen pakkovallan on oltava siinä 

määrin selkeän monopolisoitua niin vallankäytön, kuin sen kohteenkin osalta, että tämä su-

vereenisuus voidaan tunnistaa myös ulkopuolisesta näkökulmasta.201 Valtion olemassaoloa 

koskevat turvallisuusuhkat ovat perinteisesti nähty suuntautuvan valtiosuvereenin ulkopuo-

lelta, sillä itsenäisyyttä uhattaessa ulkoisen suvereniteetin lisäksi sen vaatima sisäinen väki-

valtamonopoli on suoraan uhattuna.202 Valtion itsenäisyyden eli ulkoisen turvallisuuden tur-

vaamista onkin käytännössä mahdotonta irrottaa kansallisvaltiokehyksessä käsitettävän val-

tion tehtävistä oli sen valtiojärjestys tai valtio-organisaation rooli valtiossa mikä tahansa.203 

Valtion sisäinen suvereenisuus ja sen rajat saavat muotonsa valtion oikeusjärjestyksessä, 

joka toimii välineistönä, jolle organisaatiotason ja sitä ympäröivän kansalaisyhteiskunnan204 

yhteydet perustuvat. Sisäisen suvereniteetin muodollinen ulottuvuus perustuu valtioyhteis-

kunnan jakamattomaan kompetenssiin alueellaan oikeudellisesti säätää kaikkien valtion 

 
200 Kansainliitto 1936, s. 19. Itsessään sopimus vastasi varsin hyvin kolmekymmenvuotisen sodan lopettaneen Westfale-
nin rauhansopimuksessa (1648) ilmaistua valtiomääritelmää, jota pidetään yleisesti nykyaikaisen eurooppalaisen val-
tiojärjestelmän synnyttäjänä. Ks. myös Jyränki 2003, s. 46 ; Sipponen 2000, s. 53. Valtion suvereniteetin kansainvälisen 

oikeuden määritelmän ulottuvuuksista tarkemmin ks. Waltermann 2019, s. 311—329. 
201 Tätä heijastelee myös Kelsenin näkemys valtion syntymähetkestä, jona voidaan Kelsenin mukaan pitää sitä yksittäistä 
hetkeä, jolloin oikeusjärjestelmän kaikkia koskeva sitovuuteen vaadittava pakottavuus tulee turvatuksi vallan keskittämi-
sellä suvereenille. Kelsen 1992, s. 60—62. 
202 Sipponen onkin todennut, että sitomalla oikeudellinen suvereenisuuden käsite pelkästään edellä esitettyihin muodolli-
siin tunnusmerkkeihin, voidaan hyvinkin pitkälle itsenäisestä toimivallasta luopunutta valtiota kutsua suvereeniksi. Hän 
ehdottaakin suvereenisuudelle määritelmäksi kansakunnan mahdollisimman suurta kykyä vaikuttaa omaan kohtaloonsa. 
Sipponen 2000, s. 64. 
203 Sisäiset kansalaisyhteiskunnasta tai valtio-orgaanista itsestään kumpuavat vallantavoitteluyritykset eivät suoraan uh-
kaa valtioyhteiskuntan itsenäisyyttä, mutta muodostavat uhkan vallan legitiimisyydelle. Esimerkiksi vallan legitimiteetti-
kiista yhdistettynä hetkittäiseen järjestys- ja pakkovaltatyhjiöön Suomessa synnytti pian itsenäisyysjulistuksen hyväksy-
misen jälkeen kiistan legitiimistä vallasta, joka johti sisällissotaan. Ylikangas 1978, s. 177. Suomen itsenäistymisen juri-
disesta taustasta ks. Klami 1977, erit. s. 106—159 ; Kekkonen 1999, s. 43—50 ; Kekkonen 1996, s. 60—61. 
204 Valtio-oikeudessa on ollut tapana puhua yhtenäisestä kansasta valtiossa eli kansakunnasta, joka voidaan tunnistaa po-
liittisesti organisoituneeksi, menneisyydestään ja omalaatuisuudestaan tietoiseksi toimivaksi subjektiksi. Boutet 1991, s. 
130—135. Näin se vastaa edellä esitettyä määritelmääni aktiivisesta kansalaisyhteiskunnasta. 



31 

 

alueella valtaa käyttävien orgaanien ja viranomaisten toimivallasta.205 Oikeusjärjestyksen si-

sältämät lait taas ovat kaikkia valtioyhteiskuntaan kuuluvia sitovia vallankäyttäjän monopo-

lisoiman sanktiotoimen uhalla ja nimenomaan tämä suhde perustaa tosiasiallisen sisäisen 

suvereniteetin valtio-orgaanille.206 Pakkovaltaelementtinsä lisäksi oikeusjärjestyksen sisäl-

tämät lait ovat myös sosiaalisen koheesion avain yhteiskunnassa. Oikeuden luoma järjestys 

toimii ihmisten välisen yhteiselon liimana ja yhteiskunnan elinehtona.207 Organisaation yl-

läpitämä oikeusjärjestys luo yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen yhdenmukaisuutta, ja mitä 

laajemmin oikeudellisesti vahvistettuja toimintasääntöjä noudatetaan, sitä ennustettavampia 

ovat yhteiskunnan toimintajärjestelmät ja ihmisten väliset suhteet, joka vuorostaan vahvistaa 

luottamusta niin kansalaisyhteiskunnan sisällä, kuin organisaatiotakin kohtaan. Luottamusta 

nauttiva pakkovalta luo oikeusjärjestyksen kautta mahdollisuuden ratkaista kansalaisyhteis-

kunnassa syntyvät konfliktit rauhanomaisin keinoin institutionalisoimalla ristiriitojen käsit-

telyä ja toisaalta takaamalla subjektiivisten oikeuksien toteuttamisen.208   

Valtion pakkovallan yhteiskuntaa koossapitävä voima on tunnistettavissa erityisesti sen 

puuttuessa. Organisaatiotason pakkovallan ollessa vain muodollista eli vallan ollessa siinä 

määrin heikkoa, ettei se kykene tosiasiallisesti valvomaan normien noudattamista johtaa 

tämä yhteiskunnalliseen epävakaisuuteen ja sekasortoon luottamuksen tai konsensuksen vä-

hentyessä ja toisaalta ihmisten eturistiriitojen muuttuessa anarkistisiksi konflikteiksi.209 Oi-

keusjärjestyksen mahdollistaman järjestelmän murtuessa ihminen palautuu yksilöksi ja ole-

tettuun konsensukseen ja/tai tosiasialliseen pakkovaltaan perustuvan oikeusjärjestelmän ti-

lalle tulevat yksilön henkilökohtaiset toiveet, tahdot ja odotukset yhteisön sijaan.210 Tämän 

yksilölähtöisyyden voidaan taas katsoa olevan paluu Hobbesin alkutilaan, jonka voidaan ole-

van osittain havaittavissa nykypäivänäkin niissä hauraissa valtioissa211, joissa maan hallitus 

tai muu muodollisesti hyväksytyssä herruussuhteessa oleva orgaani ei ole saanut keskitetyksi 

 
205 Jyränki kutsuu tätä oikeutta ”kompetenssi-kompetenssiksi” ja tunnistaa sisäisen suvereniteetin ytimeksi perustuslain-
säätämisvallan. Jyränki 2003, s. 86. 
206 Hartin määrittelyn mukaan, kun oikeusjärjestyksessä joku tai jotkin sisäisesti suvereenit ja ulkoisesti itsenäiset tahot 
antavat uhkiin sidottuja yleisluontoisia käskyjä, joita yleisesti noudatetaan ja joiden noudattamattomuuteen liitettyjen uh-
kien toteutumiseen yleisesti uskotaan, ovat ne [lait] sitovia. Hart 1994, s. 25, 84. Kelsen on taas muotoillut asian yksin-
kertaisemmin toteamalla, että laki on sitova normi, koska se luo sanktion. Kelsen 2007, s. 63—64. 
207 Tämä kuvio tekee oikeusjärjestyksestä kolmikantaisen suhteessa järjestykseen. Oikeusjärjestys mahdollistaa järjestyk-

sen oikeuttamalla sen, ylläpitää sitä määrittelemällään sanktiomonopolilla ja toisaalta on riippuvainen järjestyksestä, 
jonka pakkovaltaa ilman se on sitomaton ja lopulta desuetudo. Ks. Kelsen 1992, s. 63 ; Von Jhering 1915, s. 70—71. 
208 Kyntäjä 2000, s. 94—95 ; Sipponen 1990, s. 45—46. 
209 Kyntäjä 2000, s.  95. 
210 Unger 1977, s. 127—133. 
211 Haurailla valtioilla (fragile states), joita ennen kutsuttiin ehkä kuvaavammin epäonnistuneiksi valtioiksi (failed states) 
tarkoitetaan yleisesti sellaisia valtioita, joiden hallituksella ei ole tarvittavaa pakkovaltaa, jolla se mahdollistaisi järjestyk-
sen ja väkivallan monopolisoinnin sille muodollisesti kuuluvalla alueella. Nylen 2020, s. 628—629 ; Sur 2010, s. 109. 
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valtaa suhteessa kansalaisiin koko sisäisen valtionsuvereniteettiinsa kuuluvalla alueellaan.212 

Tällaisissa maissa turvallisuutta ylläpidetään ainakin suvereniteetin raja-alueilla (frontier 

territories) paikallisyhteisötasolla, joka kilpailee siten väkivaltamonopolista valtio-orgaanin 

kanssa muodostaen järjestyksen osalta valtiosta eräänlaisen modernin terra nulliuksen.213 

Tällaisilla alueilla valta- ja turvallisuustyhjiö pyritään täyttämään alueellisesti voimakkaim-

pien yksilöiden tai yhteisöjen ehdoilla usein väkivaltaisin konfliktein.214  

Voimme edellä esitetyn perusteella todeta, että kansallisvaltion näkökulmasta katsottuna or-

ganisaatiotason valta voidaan ymmärtää yhteiskuntaa yhdistävänä, organisoivana ja mahdol-

listavana tekijänä, eikä vain valtioabstraktin kansalaisiinsa kohdistamana pakkojärjestel-

mänä, kuten jo esimerkki hauraiden valtioiden valtatyhjiöstä käytävä kamppailu osoittaa.215 

Hyväksyessämme esitetyt teoriat turvallisuudesta järjestyneiden yhteiskuntien taustalla 

voimme todeta, että valitusta näkökulmasta katsoen yksilön turvallisuus edellyttää valtiota, 

joka voidaan pysyttää vain järjestyksen avulla.216 Tämän järjestyksen ylläpitäminen perus-

tuu muodollisessa mielessä asetettuun oikeusjärjestykseen oikeusjärjestelmän osana ja fak-

tisesti siihen sitoutuneeseen pakkovaltaan. Oikeusjärjestyksen voidaan siten itsessään mah-

dollistavan niin valtion, kuin siitä riippuvaisen turvallisuuden, joka toteutuu oikeuden toteu-

tumisen eli yhtäältä sen olemassaolon, että sen täytäntöönpanon kautta. Sisäisen ja ulkoisen 

suvereniteetin merkitys- ja roolijako ovat nähdäkseni myös hyvin tunnistettavissa tarkastel-

lessa Parsonsin voluntarisluonteista 217  , sosiaalisen toiminnan teorialle 218  perustuvaa 

AGIL-mallia.219  Mallilla on pyritty kuvaamaan jokaisen valtioyhteiskunnan säilymiselle 

välttämättömiä prosesseja tai tehtäviä, jotka on jaettu ulkoisiin ja sisäisiin funktionaalisiin 

välttämättömyyksiin.220 Näistä yhteiskunnan ulkoiset tehtävät, sopeutuminen ympäristöön 

 
212 Sipponen 2011, s. 272—273. Hobbes on todennutkin varsin osuvasti, että siellä missä ei ole yleistä valtaa ei ole lakia, 
ja missä ei ole lakia, ei voida katsoa olevan vääryyttäkään. Hobbes 1996, s. 85.  
213 Kelsen on katsonut, että siellä missä ei ole oikeusjärjestyksen ilmaisemaa järjestystä, ei ole enää kyseessä valtio, vaan 
anarkia. Kelsen 1928, s. 253. Kyntäjän mukaan oikeudellisesti kyse on yhteiskunnan normatiivisen integraation puut-
teesta, jota hän kutsuu anomiseksi tilaksi. Toisaalta anominen tila voi olla seurausta myös valtion liiallisesta kontrollista, 

joka estää yksilön tahdonvaltaisuuden siten, että yksilön toiminta ei perustu enää ideaaliseen normatiiviseen suostumuk-
seen, vaan pelkoon, eikä ilmennä enää palautettavissa kansantahdon justifikaatioon. Kyntäjä 2000, s. 43—44. 
214 Nylen 2020, s. 630—636 ; Sur 2010, s. 109—122. Etelä-Italiassa vaikuttaneet mafiajärjestöt ovatkin hyvä esimerkki 
vahvan kansalaisyhteiskunnan yhteisötason aiheuttamista vaaroista, mitä tulee valtion pakkovallan heikkouden suhteesta 
kansalaisyhteiskunnan yhteisötasolla hallitsemaan suoraan valtaan. Loader – Walker 2007, s. 23 ; Kyntäjä 2000, s. 157. 
215 Sur 2010, s. 4. Siellä missä vertikaalista herruus-alistussuhdetta ei ole, ei ole myöskään lakia, sillä laki vaatii järjes-
tystä, joka on mahdollista vain, jos on suvereeni ja sitä tottelevat, kuten Hart asian ilmaisee. Hart 1994, s. 50.  
216 Tämä on helposti kiteytettävissä Surin esittämään vallan määritelmään ”valta on valtaa tehdä”. Mikäli tätä valtaa ei 

ole, ei turvallisuuttakaan voida luoda yhteiskuntajärjestyksellä. Sur 2010, s. 4.  
217 Voluntarismilla tarkoitetaan näkemystä yhteiskunnasta inhimillisen valinnan mahdollisuuksiin ja niiden yhteensovitta-
miseen perustuvana elämismuotona, jota ohjaa kaikkia yhdistävä normatiivinen sosiaalisen järjestyksen takaava sään-
nöstö. Parsons 1949, s. 11, 43—85, 731—736, 737—767 ; Saaristo – Jokinen 2010, s. 85. 
218 Sosiaalinen toimintateoria rakentuu rakennefunktionalismiksi kutsuttuun makroteoriaan, jossa määritellään yhteiskun-
nan perustoimintoja. Sosiaalisesta toimintateoriasta tarkemmin ks. Parsons 1991 ; Segre 2012, s. 7, 27—34. 
219 Parsons 1991, s. xviii, 45—77.  AGIL-mallista tarkemmin ks. myös Parsons 1978 ; Heiskala 1994. 
220  Saaristo – Jokinen 2010, s. 88—90 ; Ervasti 2001, s. 49—50. 
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(Adaptation) ja yhteiskunnallisten päätösten tekeminen ja päämäärien saavuttaminen (Goal-

attainment) saavat sisältönsä erityisesti määrittelemässäni ulkoisessa suvereenissa valtio-or-

ganisaation ulkoisen turvallisuuden toimintana ja valtioyhteiskunnan päämäärien asetteluna 

suhteessa muihin suvereeneihin. Tämä korostuu erityisesti kriisitilanteissa, joissa funktio-

naalisia välttämättömyyksiä voidaan painottaa eri tavalla niin mikro-, kuin makrotasoilla.221 

AGIL-teoriassa sisäisiin tehtäviin kuuluvat vuorostaan yhteiskunnallinen integraatio (Integ-

ration) ja yhteiskunnan jatkuvuus (Latency), jotka ovat taas ovat nähtävissä sisäisen suvere-

niteetin ilmentämässä oikeusjärjestyksessä ja sen vaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan in-

tegraation ja jatkuvuuden takaavassa kulttuurin toisintamisessa.222  

 

2.3 Valtioyhteiskunnan valta- ja intressibalanssista 

 

2.3.1 Valtioyhteiskuntatasojen valtabalanssista – ratio vastaan voluntas 

 
Valtioyhteiskunnan katsotaan siis muodostuvan valtionhallinnosta ja siitä erillisestä kansa-

laisyhteiskunnasta, jotka muodostavat yhdessä valtion ja samalla toimivat toistensa erään-

laisina jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevina vallankäytön vastapooleina. Valtionhallinto 

muodostaa kansalaisista erillisen yhteiskunnan osan, joka on epäsuorasti kansankollektii-

ville alisteinen, mutta suoraan valta-asemassa suhteessa yksilöön. Modernissa demokratiassa 

tämä valtasuhde on todennettavissa politiikan avulla, jolla kansalaisyhteiskunta pääsee ak-

tiiviseksi kuvaamassani ulottuvuudessa ohjaamaan organisaatiotason tavoitteenasetteluja 

yksilöiden tarpeista muodostettavan yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Poliittinen päätöksen-

teko tapahtuu yksilöiden kollektiivisen tahdon ilmauksena ja sillä voidaan muuttaa yhteis-

kunnan valtasuhteita, sen strategisia tavoitteita tai saada aikaan muita kansalaisten tarpeiden 

täyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä.223 Suomen perustuslain 2.1 §:n mukaan valtiovalta 

Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Valtios-

samme lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta (PL 3.1 §), joka määrittelee poliittisessa pro-

sessissa oikeusjärjestyksen sisältämät lait ja niiden sisällön, jolla vuorostaan ohjataan 

 
221 Esimerkiksi valtion suvereniteettia uhkaavassa sotatilanteessa AGIL-järjestelmän funktionaalisten välttämättömyyk-
sien painotukset siirtyvät tärkeysjärjestyksessä muotoon GALI, jolloin vihollisen voittaminen (päämäärän saavuttaminen) 

nousee ensisijaiseksi. Tätä seuraa kaluston korjaus ja tarvikkeiden täydennys (sopeutuminen eli resurssien tuottaminen), 
sotilaiden taistelumoraalin ylläpito (integraatio) ja lepääminen (jatkuvuus). Vastaavasti Saaristo – Jokinen 2010, s. 91. 
222 Parsons itse on tunnistanut sopeutumisen eli tarvittavan resurssien keräämisen talousinstituutioiden ja ulkopolitiikan 
tehtäväksi, päämäärien asettelun valtion hallinnon tehtäväksi, integraation juridisten instituutioiden tehtäväksi ja jatku-
vuuden koulutusorganisaatioiden ja perheen tehtäviksi. Parsons 1991, s. 26—50 ; Saaristo – Jokinen 2010, s. 88—90. 
223 Kyntäjä kuvaa hyvin osuvasti, että lainsäädäntö on poliittista toimintaa, joka luo oikeusnormeja yhteiskunnallisia ta-
voitteita silmällä pitäen. Kyntäjä 2000, s. 57. Poliittisen, julkisen ja oikeudellisen vallankäytön käsitteellisestä yhteydestä 
lisää ks. Jyränki 2003, s. 54—56. 
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valtionhallinnon kansalaisiin käyttämää julkista valtaa, sillä julkisen vallan käytön tulee pe-

rustua ja siinä on noudatettava tarkoin lakia (PL 2.3 §). Näin ollen valtionhallinnon julkisen 

vallan käyttö suhteessa yksilöön perustuu kansankollektiivin tahtotilan ilmentämän poliitti-

sen prosessin aikaansaamaan oikeusjärjestyksen instanssiin, joka kohdennetaan yksilöön it-

seensä ja siten yksilö on toisaalta säännönmukainen, vaikkakin välillinen vallankäyttäjä kai-

kessa valtionhallinnon laillisessa vallankäytössä.224  

Erityisesti modernissa demokratiassa poliittinen valta mielletään kansalaisyhteiskunnalle 

kuuluvaksi lieaksi, jolla se valvoo sen itse valtiovallalle luovuttaman, siihen itsensä kohdis-

tuvan väkivallan oikeutusta ja hyväksyttävyyttä eli legitimiteettiä. Habermas onkin toden-

nut, että legitimiteetti on itseasiassa valtion pakollinen perusedellytys ja tämä perusedellytys 

voidaan toteuttaa vain valtansa oikeusjärjestykseen sitovissa oikeusvaltioissa, joissa organi-

saatiotason hallinnollinen valta alistetaan kansalaisyhteisön kommunikatiivisen vallalle, 

joka on luonteeltaan kansalaisten yhteisten vakaumusten valtaa ja saa muotonsa kansalais-

yhteiskunnan aktiiviseksi ulottuvuudeksi määrittelemäni julkisuuden mielipiteenmuodos-

tuksesta.225 Tässä teoriassa oikeuden funktiona on vakauttaa yhteiskunnan jäsenten keski-

näiset käyttäytymisodotukset toisiaan kohtaan ja politiikan funktiona on toteuttaa heidän 

kollektiiviset tavoitteensa. Näin myös tässäkin teoriassa poliittinen ja oikeudellinen valta 

kietoutuvat toisiinsa, sillä ne ovat pysyvässä symbioottisessa suhteessa toisiinsa – poliittinen 

valta takaa oikeuden tosiasiallisen sitovuuden ja oikeus toimii poliittisen vallan organisoin-

nin, oikeuttamisen ja täytäntöönpanon välineenä.226 Samalla oikeusjärjestys tulee suojan-

neeksi myös valtio-orgaania kansalaisilta, joiden odotetaan samalla tavalla pidättäytyvän 

tyytymättöminä ollessaan oikeusjärjestyksen asettamissa uomissa, sillä oikeusjärjestyksen-

mukaisen muutoksen saaminen yhteiskunnassa edellyttää kansalaisyhteiskunnalta vaikutta-

mista poliittisessa ulottuvuudessa legitiimin muutoksen aikaan saamiseksi.227   

Habermasin mukaan oikeus toimii demokraattisessa oikeusvaltiossa kaksinaisluonteisesti, 

legitiiminä järjestyksenä ja sen vaatimuksena (pätevyys, geltung), sekä yhteiskunnallisena 

 
224 Sipponen on yksinkertaistanut esittämäni toteamalla, että valtionhallinnon tehtävä on julkisen vallan yksipuolinen 
käyttäminen soveltamalla lakia yksittäistapauksiin, joilla se siirtää politiikan yksilöihin. Sipponen 2000, s, 148. 
225 Habermas 1992, s. 167, 600 ; Tuori 2000, s. 107—109, 120. 
226 Habermas 1992, s. 187 ; Tuori 2000, s. 108—109. 
227 Poliittisen ulottuvuuden ulkopuolinen vaikuttaminen olisi samalla oikeudellisen ulottuvuuden ulkopuolista ja siten 
yhteiskuntajärjestyksen vastaista toimintaa, jonka valtiovalta voisi viime kädessä väkivallalla torjua valtiojärjestyksen 
ylläpitämiseksi ja anarkistisen tilan estämiseksi. Tuorin mukaan kyse on siitä, että yhteiskunnan ja sitä ylläpitävän oi-
keusjärjestyksen on taattava sen pysyvyys ja normaliteetti poistamalla hätätilassa sen rakenteita uhkaava toiminta. Tuori 
1988a, s. 2—5. Jellinek on todennut, että tällaisessa tilanteessa ”Mach geht vor Recht”, valta on oikeuteen nähden ensisi-
jainen. (Jellinek 1914, s. 350). Nykyään tätä hätätilaa kutsutaan kansainvälisessä oikeudessa valtio-organisaation näkö-
kulmasta varsin osuvasti tarvetilaksi (state of necessity). Aiheesta lisää ks. Friman 2015, erityisesti s. 143—253. 
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pakotukseen perustuvana toimintajärjestelmänä (faktisiteetti, faktizität).228 Habermasia mu-

kaillen voitaisiin siis todeta, että vain oikeusvaltiota voidaan pitää modernissa mielessä val-

tiona ja oikeusvaltio itsessään on mahdollinen vain demokraattisena oikeusvaltiona, jossa 

kansalaisyhteiskunnan kommunikatiivinen valta toteutuu organisaatiotason hallinnollista 

vallan rinnalla.229 Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että valtiosääntöisen järjestyksen pe-

rimmäinen justifikaatio on sen todellinen lähde, kansa.230 Habermasin kuvaa modernia de-

mokraattista yhteiskuntaa teoreettisesta yhteiskuntasopimuksesta kehittyneenä sopimusyh-

teiskuntana.231 Tämä sopimusyhteiskunta perustuu vapaiden, tasa-arvoisten ja rationaalisesti 

toimivien yksilöiden välisiin ja kansalaisyhteiskunnassa toteutettaviin tasa-arvoisina solmit-

tuihin sopimuksiin.232 Samalla tavalla myös yhteiskunnan poliittinen organisoituminen ja 

vallan keskittäminen perustuvat sopimukseen, jossa nämä vapaat tasa-arvoiset subjektit ovat 

luovuttaneet osan suvereniteettiaan keskitetylle poliittiselle vallalle (organisaatiotaso), joka 

tiivistää kaikkien yksilösubjektien yleistahdon ja yleiset kollektiiviset intressit, kuten turval-

lisuuden 233  yksilösubjektien edustajien välityksellä lainsäädäntöprosessissa laeiksi, joilla 

nämä intressit turvataan kaikkia osapuolia sitovasti.234 Tästä näkemyksestä katsottuna orga-

nisaatiotason tehtäväksi voidaan katsoa kansalaisyhteiskunnan toiminnan tai vapauden tur-

vaaminen kansalaisyhteiskunnan yleisintressiä ilmaisevan poliittisen tahtotilan mukaisesti. 

Voidaankin todeta, että politiikka yhdistää organisaation pakon ja kansalaisten vapauden.235  

Kansalaiset pääsevät siis hillitsemään valtion vallankäyttöä epäsuorasti ja yleisesti edustuk-

sellisena demokratiana muotonsa saavan poliittisen päätöksenteon avulla. Yhtälöstä on kui-

tenkin nähtävistä, että valtioyhteiskunnassa valtion organisaatiotasolla on suora ja yksittäis-

kohtainen valtasuhde kansalaisiin, jotka perustuslain mukaan kuitenkin ovat valtaapitäviä 

maassamme. Mikä sitten muodostaa kansalaisten suoran valtapoolin, joka todentaa heidän 

valta-asemansa valtiossa niin yleisesti, kuin yksittäistilanteessakin? Vastaus tähän on 

 
228 Habermas 1976, s. 100—101 ; Raitio 2017, s. 566—567 ; Tuori 2000, s. 92—93, 100—101. 
229 Kyntäjä ja Laitinen pitävät tätä Habermasin kuvaamaa vaatimusta liberaalisen oikeusvaltiomallin perusajatuksena. 
Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 140—141. 
230 Kansan yhtenäisyyden on katsottu perustuvan pohjimmiltaan ihmisten voimakkaaseen samaistumisen, yhteisyyden ja 
turvallisuuden tarpeeseen (Virtanen 2001, s. 389—390), jonka olen esittänyt yhteisöjen syntymän taustasyyksi yleisem-
minkin. Nykyään tällainen yhtenäisyyttä luova yhteinen identiteetti on löydettävissä yksilöiden sitoutumisessa demo-
kraattisen kansallisvaltion vallankäyttöjärjestelmän alaisuuteen, jolloin se legitimoi vallankäyttöjärjestelmää, jonka legiti-

miteetti vuorostaan vahvistaa kollektiivista identiteettiä. Jyränki 2003, s.  67—69, 73—80, 103 ; Nuotio 1998a, s. 130. 
231 Habermas 1989a, s. 73—79. 
232 Kansalaisyhteiskunnassa tapahtuva jäsenten ei-yleiset keskinäissuhteet ovat yksityisyyden alaan kuuluvia ja siten nii-
den on katsottu olevan valtion vallankäytön ulottumattomissa. Jyränki 2003, s. 56. 
233 Habermas viittaa tähän turvallisuuden perustarpeeseen ”itsesuojelutarpeena”. Habermas 1972, s. 275—276. 
234 Habermas 1994, s. 77—78 ; Habermas 1981, s. 171—181, 246—251 ; Habermas 1972, s. 278—280 ; Tuori 1990a, s. 
134—136. 
235 Hänninen 1990, s. 8. 
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vapaus. Oikeuden positiivisuuden236 vuoksi oikeusjärjestys voidaan palauttaa erityiseen val-

tiosääntöasiakirjaan, perustuslakiin237, joka asettaa sen oikeusjärjestyksen rajat ja siten toi-

mii oikeudellisen ja yhteiskunnallisen realiteetin välisenä jakolinjana. Se määrittelee mikä 

on julkista eli organisaatiolle kuuluvaa ja mikä on yksityistä, kansalaisyhteiskuntaan kuulu-

vaa. Samalla se määrittelee näiden kahden valtioyhteiskuntatason kaksinaissuhteen moder-

nissa demokratiassa – poliittisen päätöksenteon oikeudelliset kehykset ja yksilöille kuuluvan 

rauhoitetun alueen, joista yksilön vapaudet ovat johdettavissa eli perusoikeudet.238  

Vallankäytön ja vapauden välinen raja onkin Tuorin mielestä nimenomaisesti paikannetta-

vissa oikeusjärjestelmässä valtiosääntöön, jossa oikeus vallankäytön välineenä, voluntas 

löytää oikeutuksensa lisäksi pidäkkeensä eli ration.239 Tuorin kriittisen positivismin teo-

riakehyksessä oikeusjärjestyksen pintatasolla majailevat lainsäätäjän vallankäyttöä kansal-

lisvaltion suvereniteetin rajoissa ilmentävät lait ja tuomioistuinratkaisut,240 jotka ovat jatku-

vassa yhteydessä vakiintuneempien ja siten ajallisesti pysyvämpien oikeuskulttuurin ja oi-

keuden syvärakenteen kerrostumien kanssa, jotka vaikuttavat pintatason lakien tulkintaan.241  

Pintatason instrumentaalisluontoisia lakeja sovellettaessa niitä tasapainottavat tulkintaele-

mentit saavat muotonsa lainsäätäjän tahdosta riippumattomista oikeudellisista käytännöistä, 

joissa lähtökohtana on oikeudellisten toimijoiden perusoikeuksien ja muiden eettis-moraa-

listen periaatteiden hiljaisen tiedon varaan rakentunut pintatasoa syvempi esiymmärrys.242 

Tämä hiljainen tieto on johdettu modernin oikeuden pintatasoa syvemmistä kerroksista 

konkretisaatiosuhteen 243  välityksellä, jolloin laintulkinnassa ja soveltamisessa 

 
236 Valtiosääntötyyppien jaottelusta tarkemmin Loewenstein 1959, s. 151—157 ja kritiikistä Jyränki 2003, s. 228. 
237 Tarkoitan tällä normatiivisessa oikeusjärjestyksessä ylintä muodollista valtaa sisältävän säädöksen, joka tunnistaa it-
sensä valtion perussäännöksi. Jyränki 2003, s. 214—215, 227. 
238 Jyränki 2003, s. 227—228. 
239 Valtiosääntö avaa lainsäätäjän voluntakselle ja tämän tavoittelemille poliittisille päämärille pääsyn oikeuteen, mutta 
toisaalta samalla rajoittaa tätä voluntasta täyttäen siten lain ration tehtäviä. Tuori pitää valtiosäännön olemusta kansallis-
valtioiden ”lakien lakina” saavutuksena, joka avasi oikeudellis-poliittisessa suhteessa tien modernille ajalle. Tuori 2007, 
s. 221—222. Tuori 2007, s. 5—8. 
240 Tuori 2000, s. 171—172, 302—303. 
241 Oikeuskulttuurin taso sisältää ne standardit ja argumentaatiomallit eli metanormit, joilla pintatasolla vaikuttavat risti-
riitatilanteet ratkaistaan, sekä oikeudenalakohtaiset yleiset opit ja oikeusperiaatteet. Oikeuskulttuurit ovat jo kansallisval-
tion rajat ylittäviä ja edustavat laajempaa kulttuurillista yhtenäisyyttä, kuten romaanis-germaaninen tai common law’n 
oikeuskulttuuri. Oikeuden syvärakenteeseen kuuluu sellaiset peruskategoriat, kuin subjektiivinen oikeus, demokraattinen 
lainsäädäntömalli, sekä ihmisoikeudet yleisinä normatiivisina ideoina, joita oikeuskulttuuritasolla ammennetaan pintata-
son metanormeiksi. Tuori 2000, s. 211—215. Ks. myös s. 342—345. 
242 Tämä ilmenee erityisesti tavassa, jolla eri valtiosääntökysymyksiä tulkitsevat toimijat sitä lähestyvät. Poliitikot lähes-

tyvät valtiosääntöoikeutta instrumentalistisesti nähden sen säännökset keinoina ja rajoitteet esteinä, juristi vuorostaan lä-
hestyy sen vapauksia ilmentäviä arvoja itseisarvoisina. Juristi siis lähestyy lakia ration ja politiikko voluntaksen näkökul-
masta. Tuori 2007, s. 223. 
243 Konkretisaatiosuhteessa kyse on siitä, millaisen muodon syvärakenteen ilmaisevat oikeudelliset kategoriat ja periaat-
teet saavat tulkinnan ja täsmentämisen seurauksena sitä ylemmille tasoille siirtyessään. Konkretisaation yhteydessä syvä-
rakenteen normatiivisiin ideoihin, kuten ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatteisiin tarttuu oikeuden ulkopuolisia poliittisia 
tai moraalisia ainesosia niiden konkretisoituessa ylemmillä tasoilla erilaisina käsityksinä oikeuden ja vapauden toteutta-
misesta. Tuori 2000, s. 230—231. 
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perusoikeuksien ilmaisemat vapaudet hillitsevät lainsäätäjän lakien muodossa asettamaa ta-

voiterationaalista ja instrumentaalista näkökulmaa poistumatta modernin oikeuden positiivi-

suudelle asetetuista kehyksistä.244 Lakien ilmentämä voluntas kohtaa modernissa oikeudessa 

rationsa positiivisen oikeuden itserajoituksena245, jossa vallankäytön pidäkkeitä ilmentävät 

perustuslaissa luetellut ja merkityksensä pintatasoa syvemmältä saavat vapaudet, jotka il-

maistaan perusoikeuksien muodossa. Tuoria lainaten asia on summattavissa toteamalla, että 

lainsäätäjän voluntas synnyttää pintatason turbulensseja, joita oikeuskulttuurin ja oikeuden 

syvärakenteeseen kerrostunut ratio rauhoittaa246, mutta joiden avulla niiden kantamat ideat 

sekoittuvat syvärakenteen sedimentteihin.247 Perusoikeudetkaan eivät siten ole sisällöltään 

muuttumattomia, vaan alttiina pintatason pitkäaikaisille instrumentalistisille pyrkimyksille. 

2.3.2 Valtioyhteiskunnan intresseistä – vapausperusteen painotuksista 

 
Valtio ei ole itsetarkoitus, vaan edellä esitetyllä tavalla valtio-organisaation tehtäväksi on 

katsottu kansalaisyhteiskunnan toiminnan fasilitointi ja sen kollektiivisten intressien toteut-

taminen, sekä yksilövapauden mahdollistaminen.248 Toisaalta eriytyneellä valtio-orgaanilla 

on myös tietynlainen synnynnäinen autointressi näiden tarkoitusten toteuttamiseksi – säily-

minen. Nämä valtioyhteiskunnan perusintressit ovat nykyään todettavissa jo perustuslaista 

itsestään, mahdollistaen siten poliittisessa päätöksenteossa muotoutuvat ja oikeusjärjestyk-

sen kehikossa ilmenevät erisuuntaiset oikeudelliset teoriat siitä, miten valtion tulee nämä 

päämääräänsä toteuttavat tehtävät suorittaa ja niiden välistä punnintaa tehdä.249  

 
244 Tuorin mukaan perusoikeusnormit voivat toteuttaa oikeuden itserajoitusta vain, jos ne ovat läsnä positiivisen oikeuden 

pinnanalaisella tasolla eli jos ne ovat kerrostuneet elimelliseksi osaksi vallitsevaa oikeuskulttuuria, joka määrää oikeudel-
listen toimijoiden, kuten tuomareiden esiymmärrystä. Tällöin ne eivät ole vain ratkaisuperiaatteina pintatasolla, vaan 
myös oikeuskulttuuriin kuuluvina yleisinä oikeusperiaatteina, jotka toteutuvat Tuorin mukaan oikeudellisten toimijoiden 
hiljaisen tiedon välityksellä eräänlaisina perusoikeusperiaatteiden linsseinä, jonka läpi katsottuna oikeudellinen toimija 
tulkitsee lainsäätäjän instrumentalistisia ja tavoiterationaalisia lakeja. Tuori 2007, s. 246—247. Oikeusjärjestelmän auto-
nomisesta systeemistä myös Aarnio 1994, s. 94. 
245 Rajoitussuhteen lisäksi oikeuden syvemmillä tasoilla majailevat perusoikeudet myös justifioivat pintatason ratkaisuja 
toimien näin justifikaatiosuhteessa niihin. Tuori 2000, s. 234—240, 246—250, 264, 303.  
246 Tuori 2007, s. 50. Ks. myös Tuori 2018, s. 1047—1051. 
247 Sedimentaatiosuhdetta voidaan pitää konkretisaatiosuhteen vastakohtana. Sedimentaatiosuhteessa on kyse alun perin 
pintatasolla adoptoiduista oikeudellisista käytännöistä, jotka ovat laajan hyväksymisensä vuoksi ajan kuluessa suodattu-
neet oikeuden syvempiin kerroksiin samalla muodostaen pintatasoa tukevan kerrostuman. Tuori 2000, s. 219—220. Täl-
laisina sedimentoituneina ajatuksina voidaan pitää 1700-lukujen Ranskan ja Pohjois-Amerikan valtiosääntöasiakirjoista 
johdetut ihmisoikeusperiaatteet, sekä Suomen perusoikeusuudistuksen jälkeinen käsitys perusoikeuksien vaikutuksista 
Suomessa. Tuori 2000, s. 213, 221—222.   
248 Samansuuntaisesti myös Jyränki 2003, s. 60. 
249 Kansalaisyhteiskunnan fasilitointi on johdettavissa perustuslain organisoitumista koskevista pykälistä, mutta sen pe-
rusteet ovat paikannettavissa nimensä mukaisesti lain ensimmäiseen lukuun eli valtiojärjestyksen perusteisiin. Kollektii-
vinen intressien toteuttaminen ilmenee lain kansainvaltaisuutta koskevasta 2 §:stä. Yksilövapaus on paikannettavissa lain 
1.2 §:än, jossa todetaan suoraan ”valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet - 
- ”. Nämä vapaudet ilmaistaan konkreettisesti perusoikeuksina lain 2 luvussa. Valtion autointressiin viittaa erityisesti 
maanpuolustusvelvollisuuden asettava PL 127 § ja toisaalta lain 23 §:ssä perusoikeuksien toteuttamista koskeva poik-
keus, joka antaa valtiolle mahdollisuuden asettaa omat välittömät intressinsä yksilön vapauksien edelle valtiota itseään 
vaarantavissa tilanteissa. Aiheesta lisää ks. Buure-Hägglund 2002 ; Tuori 1990a ; Tuori 1988a ; Scheinin 1988. 
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Oikeusvaltioajatusta voidaan pitää oikeuden ja siten valtion syvärakenteessa vaikuttavana 

ajatuksena, jota konkretisoidaan yhteiskunnassa vallanjakoa ja perusoikeuksia koskevissa 

erilaisissa valtiollis-poliittisiin järjestelmiin nojautuvissa teorioissa oikeusinstituutioista.250  

Länsimaalainen demokraattinen oikeusvaltio rakentuu liberalistiselle oikeuskäsitykselle, 

jonka ytimessä on vapaus.251  Hudson on jakanut modernit liberaalin oikeuskäsityksen ym-

pärille rakentuneet yhteiskunnalliset valtioteoriat deontologiseksi liberalismiksi ja utilitaris-

tiseksi liberalismiksi, jotka ilmentävät erilaista yhteiskunnallista suhtautumista vapauden kä-

sitteeseen ja sen turvaamiseen liittyvään vallanjakoon yhteiskunnassa.252 Molempia länsi-

maalaisen liberalismin suuntauksia yhdistää ajatus vapaasta ja tasa-arvoisesta yksilöstä, sekä 

tavoite yhteiskunnasta, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet.253 Tavoite on yhtei-

nen, mutta samaa ei voida sanoa tavoitteen saavuttamisesta. Deontologinen liberalismi pe-

rustuu kantilaisen moraalifilosofiasta254 ja kategorisesta imperatiivista255  johdettuun käsi-

tykseen oikeuden ja hyvyyden järkiperäisyydestä ja sen ilmentämästä inhimillisestä toimin-

nasta, josta voidaan johtaa tietynlainen ehdoton ja poikkeukseton tasa-arvokäsitys, sekä inst-

rumentalismin kielto.256 Tämän takia deontologisissa teorioissa ei pyritä määrittelemään yh-

teiskunnallisia tavoitteita tai valtion toimia niiden saavuttamiseksi, vaan niissä keskitytään 

hahmottelemaan tasa-arvon, reiluuden ja johdonmukaisuuden periaatteesta johdettuja rajoja, 

joilla voidaan muodostaa sosiaaliset kehykset, jonka sisällä jokainen yksilö voi itse määrittää 

ja tavoitella oman käsityksensä mukaista hyvää elämää ilman kenenkään puuttumista tähän 

tavoitteeseen.  

Utilitaristinen liberalismi vuorostaan perustuu Millin käsitykseen hyvyydestä, joka on joh-

dettavissa ihmisten perimmäisistä haluista, joista fundamentaalisimpana vaikuttaa onnelli-

suus ja sen mahdollistama turvallisuus.257 Tämän vuoksi utilitaristisissa teorioissa pyritään 

 
250 Oikeusinstituutiot voidaan määritellä oikeudellisten normien ja niiden sääntelemien yhteiskunnallisten suhteiden muo-
dostamiksi kokonaisuuksiksi (Tuori 2007, s. 81—82), joita MacCormick ja Weinberger kutsuvat oikeudellis-institutio-
naalisiksi tosiasioiksi. MacCormick – Weinberger 1986, s. 49—76. Nämä teoriat välittävät oikeudelliseen maailmaan 
teorioihin kätketyn yhteiskuntateorian. Tuori 2007, s. 159—160. 
251 Karimäki 2016, s. 13—16 ; Hudson 2003, s. 32 ; Tuori 2000, s. 131 ; Tolonen 1988, s. 73—74. 
252 Hudson 2003, s. xi, 5. 
253 Hudson 2003, s. 36. 
254 Yleisesti Kant 2013. 
255 Kategorisen imperatiivin voidaan katsoa sisältävän useita toimintakäskyjä, joista merkittävimmät liberalismin ajatus-
ten taustalla ovat käsky toimia aina vain sellaisen itselle asetettavan toimintasäännön (maksiimin) mukaisesti, jonka voi-
sit aidosti toivoa tulevan yleiseksi laiksi, jota kaikki muutkin noudattaisivat, sekä päämäärää koskeva käsky toimia siten, 
että käytät ihmisyyttä, on se sitten omassasi tai jonkun toisen persoonassa, aina samaan aikaan päämääränä, ei koskaan 
pelkästään välineenä”. Ks. Kant 2014, s. 412, 421, 429. Ks. myös Kant 2016, s. 57. 
256 Hudson on todennut, että kategorisesta imperatiivista johdettu deontologisen liberalismin moraalikäsitys tarkoittaa, 

että toimintalogiikka suhtautumisessa ihmisten tasa-arvoon tulee olla poikkeuksetta samaa ja kaikkien itsemääräämisoi-
keutta tulee aina kunnioittaa kaikissa tilanteissa, tai säännön universalismi ei enää päde. Hudson 2003, s. 11—13. 
257 Millin mukaan kaikki ihmisten synnynnäiset (moraaliset) tarpeet johtuvat onnellisuuden eli nautinnon tai kivun ab-
senssin tavoittelusta. Mill 2007, s. 4—6. Turvallisuus on Millin mukaan kaikista fundamentaalisin ja yleisin tarve ja siten 
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määrittelemään ihmisen perimmäisistä haluista johdettu yhteiskunnallisen elämän yhteinen 

tarkoitus ja päämäärä, sekä toteuttamaan sitä kaikkien yksilöiden kohdalla maksimaali-

sesti.258 Onnellisuuden ollessa päämäärä vapauden sijaan, on oikeudenmukaisen toiminnan 

oltava siis onnellisuutta lisäävää toimintaa. Tästä on johdettavissa, että oikeudenmukainen 

yhteiskunta on se, joka tuottaa onnellisuutta kansalaisille ja paras yhteiskunta on se, joka 

tuottaa suurimman onnellisuuden suurimmalle määrälle yhteiskunnassa.259 Moraalin taus-

talla on siis deontologiassa tiedostava ja rationaalinen subjekti a priori, kun utilitaristisessa 

liberalismissa se on tiedostavan ja rationaalisen subjektin objekti, tarkoitus a posteriori. 

Liberaalilla kansalaisyhteiskunnalla on jaettu ihanne maksimaalisesta ja tasa-arvoisesta va-

paudesta ja turvallisuudesta260, jonka toteuttaminen tai mahdollistaminen on valtio-organi-

saation tehtävä. Poliittisessa ulottuvuudessa tämän jaetun ihanteen illuusio viimeistään sär-

kyy, kun maksimaalisen vapauden, turvallisuuden ja tasa-arvon tavoittelemisen ristiriitai-

suudet saavat konkretiansa poliittisten ohjausmenetelmien eroavaisuuksista.261 Oikeuksien 

valossa deontologinen liberalismi suosii vapautta negatiivisessa mielessä ja sen käsitys tasa-

arvosta on samalla tavalla värittynyt vapausperusteen voimakkuudesta. Tasa-arvo viittaa 

ideologiassa lähtökohtien tasa-arvoon, joka hyväksyy sen, että vapaat ja tasa-arvoiset ihmi-

set pärjäävät yhteiskunnassa eri tavalla, sillä jokaisella on itsemääräämisoikeutena muotonsa 

saava vapaus tehdä myös huonoja päätöksiä ja kantaa niistä vastuu.262 Utilitaristinen libera-

lismi suosii vuorostaan oikeuksien toteuttamista positiivisessa mielessä tasa-arvon toteutta-

miseksi negatiivista vapauskäsitettä loukaten, sillä yksilöiden jaetuksi yhteiseksi päämää-

räksi on löydettävissä nautinto, kuten turvallisuus, jota yhteiskunnassa on siten pyrittävä to-

teuttamaan tasapuolisesti todellisen vapauden takaamiseksi. Näin ollen yhteiskunnallisen 

päätöksenteon oikeuttava moraali vapauksien toteuttamiseksi perustellaan deontologisessa 

liberalismissa yksilön rationaliteetista johdettavasta valinnanvapaudesta ja sen kunnioitta-

misesta, kun utilitarismissa vuorostaan ihmisten tarpeiden tunnistamisesta ja niiden 

 
kaikkien yhteiskuntien, joiden tehtävä on maksimoida onnellisuus, tulee tarjota jokaiselle turvallisuus oikeutena.  Mill 
2007, s. 35—55, erit. s. 46. Ks. myös Hudson 2003, s. 14—18. Millin käsitys on varsin samanlainen, kuin häntä paljon 
edeltäneen Aristoteleksen, joka määritteli kaiken yhteisöllisyyden tarkoitukseksi hyvän tavoittelun. Aristoteles 2015, s. 7. 
258 Kavoniuksen mukaan utilitarisilla teorioilla tavoitellaan eräänlaista hyödyn optimointikäskyä, jossa suurin mahdolli-
nen saavutettava hyöty yksilöä yleisemmällä tasolla ohjaa tavoitteita ja niiden täyttämistä Kavonius 2001, s. 156—158. 
259 Hudson 2003, s. xi, 5, 13. 
260 Rawls on todennut, että pluralistisessa liberaali-demokraattisessa yhteiskunnassa oikeuden säännöt edustavat yhteisö-
rajoja ylittäviä arvoja, jotka rakentuvat suvaitsevaisuuden, fyysisen koskemattomuuden ja vastavuoroisen kunnioituksen 
varaan. Rawls argumentoi, että nämä ovat sellaisia arvoja, joista voidaan rakentaa kaikki prosessuaaliset säännöstöt kon-
fliktien ratkaisemiseksi yksilöiden eri oikeuskäsityksistä huolimatta. Rawls 1989, s. 252—254 ; Rawls 1987, s. 23—25. 
261 Tolonen 1989, s. 112. 
262 Hudson 2003, s. 14. Tämä ajatus voidaan tunnistaa jo valistuksen mottonakin tunnetusta lausahduksesta ”Sapere 
aude!” – uskalla tietää ja käytä rohkeasti tietoasi. Kant 1784, s. 481. 
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tosiasiallisesta toteuttamisesta.263 Molemmat mallit perustuvat samoihin finaalipäämääriin, 

vapauteen ja tasa-arvoon, mutta käsitys niiden toteuttamisesta ja keskinäisestä painoarvosta 

poikkeavat deontologisen liberalismin painottaessa vapauksien negatiivisluontoisuutta, uti-

litaristisen liberalismin positiivisuutta. Nämä ideologiset eroavaisuudet saavat konkreettisen 

muotonsa niitä eri tavoilla painottavissa valtioparadigmoissa. 

2.3.3 Liberalismiaatteiden konkretisaatio valtioparadigmoissa – vapauden toteuttamisesta 

 

Liberalismin ideologian kahtiajakoa vastaavalla tavalla Tuori on tunnistanut modernissa de-

mokraattisessa oikeusvaltiossa erilaisia läsnä olevia syväjustifikaatioita264, joiden oikeusins-

tituutiossa tapahtuvilla konkretisaatiotoimenpiteillä voidaan selittää liberaali-demokraatti-

sessa oikeusvaltiossa vallitsevia erilaisia yhteiskunnallisia vallanjakoperusteluja yhteisestä 

aatetaustasta huolimatta. 265 Tehokkuus-, oikeusturva-, demokratia-, sekä vapausperustelut 

ovat kaikki rakentuneet oikeusvaltion keskusinstituution ympärille266, mutta niiden erilai-

silla painotuksilla voidaan perustella useampaa erilaista tulkintaa vallanjaon oikeutuksesta 

yhteiskunnassa, jonka oikeusjärjestelmässä ne vallitsevat rinnakkain eri painotuksin.267 Te-

hokkuusperustelussa korostuu rationaalisuudesta johdettu keskittämistavoite, jonka mukaan 

valta valtioyhteiskunnassa on tarkoituksenmukaisuuden ja organisointitehokkuuden vuoksi 

syytä keskittää valtaapitävälle ja elimiltään erikoistuneelle valtio-organisaatiotasolle. Va-

pausteoreettinen argumentaatio taas lähtee vastakkaisesta näkökulmasta, jonka mukaan valta 

on syytä keskittämisen sijaan jakaa, jotta valta ei pääse keskittymään vain vapautta vaaran-

tavalle organisaatiotasolle. Demokratia- ja oikeusturvaperusteet vuorostaan toimivat esityk-

sessäni tehokkuus- ja vapauskäsitteiden alakäsitteinä – kuinka demokraattista eli poliittista 

valtaa käytetään ja kuinka kansalaisten oikeuksia turvataan. 268  Tätä vastakkainasettelua 

 
263 Liberalismin tasa-arvoideaalista on myös johdettavissa se, että molemmat suuntaukset pyrkivät puolueettomuuteen, 
joka ilmenee deontologisissa teorioissa puolueettomuutena suhteessa yksilöiden asettamiin tavoitteisiin ja utilitaristisissa 
teorioissa puolueettomuutena suhteessa yksilöiden välisiin eroihin. Hudson 2003, s. 36—38. 
264 Tuori 2007, s. 159—162 ; Tuori 2000, s. 199—200. Nämä teoriat itsessään ovat rakennettu Juha Karhun (ent. Pöyhö-
nen) väitöskirjassa esittelemään sopimusmallin kolmijakoon, tahtomalliin, luottamusmalliin ja hyvinvointivaltion sopi-
musmalliin, joista jokainen pyrkii esittämään kansalaisyhteiskunnan sopimusten johtavaa oikeusperiaatetta (Pöyhönen 
1988). Nähdäkseni jaolla onkin paljon liittymäpintaa valtioyhteiskunnan tehtäväintressijaottelussa.  
265 Yhteistä näille on sitoutuminen vallan kolmijako-oppiin, joka on yleisesti hyväksytty modernin oikeusvaltioinstituu-
tion dogmi (Sipponen 2000, s. 66). Modernissa oikeusvaltiossa katsotaan vallan kolmijako-opin mukaisesti kansan yh-
teiskuntasopimuksella valtiolle luovuttama absoluuttinen valta jaetuksi kolmeen osaan, joista jokainen on jaettu edelleen 
toistensa valtaelementin käytöstä suoraan riippumattomille valtio-orgaaneille. Lainsäädäntövalta demokraattisesti vali-

tulle edustajistolle, toimeenpanovalta hallituksen johtamalle valtionhallinnolle ja tuomiovalta riippumattomille tuomiois-
tuimille. Sinisalo 1971, s. 1—3. Oikeusdogmeista lisää ks. Tuori 2007, s. 163—164, Nuotio 1998a, s. 42—44. 
266 Nykyisestä suomalaisesta oikeusvaltioperiaatteen määritelmästä tarkemmin ks. KM 1992:3, s. 386. 
267 Nuotio 1998b, s. 141. 
268 Esitykseni eroaa Tuorin esimerkeistä ensinäkin demokratia- ja oikeusvaltioperusteen alistamistoimella tehokkuus- ja 
vapausperusteiden alle ja toisaalta siksi, että esitän vapaus- ja tehokkuusperusteet toisistaan vastakkaisina perusteina. Uu-
den muodon saa esityksessäni myös oikeusturvaperuste, jota Tuori esittelee vain tuomioistuimen lainkäytön osalta yhteis-
kunnallisen valtakehikon sijaan, vrt. Tuori 2007, s. 161—162. 
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hyväksikäyttäen esittelen seuraavaksi perustelujen painotuseroja kahdessa perinteisessä län-

simaisen liberaalisen oikeusvaltioajatuksen ympärille rakentuneessa valtioparadigmassa269, 

joissa esitellyt vallanjakoperustelut ovat erisuuntaisesti painottuneita vapauden käsittämisen 

ja tuottamisen osalta. 

Klassisen liberaalin oikeusvaltiomallin270 ideaalit voidaan katsoa johdettavaksi John Locken 

ajatuksista autonomisesta yksilöstä ja tämän subjektiivisten oikeuksien, hengen (life), va-

pauden (liberty) ja omaisuus (property) suojasta.271 Klassisen liberaalin oikeusvaltion pe-

rimmäinen ajatus onkin, että ihmisten vapaudet toteutuvat yhteiskunnassa parhaiten organi-

saatiotason minimaalisella puuttumisella kansalaisyhteiskunnan elämään.272 Klassisen libe-

raalisessa kansalaisyhteiskunnassa toiveet valtiovallan vallankäyttöä kohtaan keskittyvät yh-

teiskunnan rakenteiden ylläpitämiseen ulkoisia ja sisäisiä suvereniteetin uhkia torjuen, ei 

laajasti tulkitun kansalaisyhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.273 Valtion tehtävä suh-

teessa yksilöön on turvata yksilön vapautta ilmentäviä omaisuuden ja hengen suojaa muiden 

yksilöiden aiheuttamilta uhkilta. Organisaatiotason turvaamistehtävien tehtäväpainotuksen 

vuoksi sen organisaatiotasoa voidaan kutsua myös yövartijavaltioksi, jossa valtion byrokra-

tian instrumentalistinen väkivaltakoneistoluonne on korostunut.274 Vastaavasti oikeusjärjes-

tyksen tehtäväksi katsotaan klassisen liberaalissa yhteiskunnassa kansalaisyhteiskunnan so-

siaalisen toiminnan eli vapauden ympäristön vakauttaminen, jolla se edistää yhteiskunnalli-

sen toiminnan kalkyloitavuutta275  eli weberiläisittäin toimintaturvallisuuden takaamista.276  

 
269 Oikeusparadigmoilla tarkoitan erilaisia malleja siitä, miten keskusinstituution ympärille rakentuneita periaatteita olisi 
toteutettavissa tietyissä yhteiskunnallisissa oloissa. Habermas 1992, s. 468. Ks. myös Tuori 2000, s. 131. Oikeusparadig-
mat sijoittuvat Tuorin modernin oikeuden normatiivisen syvärakenteen oikeuskulttuuritasolle. Tuori 2000, s. 135. 
270 Käytän tässä Conwayn klassisen ja modernin liberalismin valtiomallijakoa, jossa moderni liberalismi vastaa sitä, mitä 
nykyään voidaan kutsua osittain hyvinvointivaltiolliseksi. Klassisesta liberalismista ks. Conway 1995, s. 3, 8, 26. Haber-
mas on kutsunut tätä paradigmaa liberaaliksi porvarillisen formaalioikeuden paradigmaksi. Habermas 1992, s. 468. 
271 Locke 1689, s. 180. Ks. myös Tolonen 1989, s. 46—47. 
272 Lockelaisessa ajatuksessa korostuu yksilön toimintavapaus tehdä, kunhan muiden henki, vapaus tai omaisuus ei näillä 
teoilla vaarannu. Pietarinen 1990, s. 93—99. 
273 Tässä on korostunut erityisesti oikeuden ennakoitavuuden ja talousjärjestelmän ylläpidon toiveet, jonka yhtenä muo-
tona voidaan pitää liberalistista kilpailutalouden mallia, jossa valtion ja oikeuden tehtävä on vain taata vapaaseen kilpai-
lumekanismiin perustuvan toiminnan häiriöttömyys. Sipponen 2011, s. 282 ; Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 141—143. 
274 Sipponen 2011, s. 281—282. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä voidaan pitää konservatismin oppi-isänä pidetyn Ed-
mund Burken käsitystä valtion tehtävistä. Burken mukaan valtion velvollisuus oli turvata ulkoinen turvallisuus (rauha) ja 
sisäinen turvallisuus (väestön turvallisuus), uskonto (etiikan ja moraalin turvallisuus) ja omaisuuden koskemattomuus 

(materialistinen vapaus). Näiden tehtävien suorittamiseksi valtion tuli olla voimakas ja siten tehtäviltään rajattu. Yksi-
tyissektoriksi luonnehtimansa kansalaisyhteiskunnan tehtäviin kuului Burken mukaan kaikki muu. Valtion positiivisten 
oikeuksien toteuttaminen oli miellettävissä ”armeliaisuudeksi”, joka kuului vuorostaan tiukasti erotettuna kansalaisyhteis-
kunnan omille yhteisöille. Burke 2003, s. 9—196 ; Suvanto 1994, s. 40. 
275 Tuori 1988b, s. 33, 49. 
276 Hietaniemi 1987, s. 41—43. Toimintaturvallisuus taas turvaa yksilölle materialistisen vaurauden mahdollisuuden 
avoimen yhteiskunnan vapailla markkinoilla, jota klassisesta liberalismista johdettua neoliberalismia edustava Hayek 
esitti todelliseksi vapaudeksi. Suvanto 1994, s. 249. Neoliberalismin vapauskäsityksestä ks. Unger 1998, s. 52—108. 
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Vallanjaon suhteen liberaalissa oikeusvaltiossa on tunnistettavissa kansalaisyhteiskunnasta 

mahdollisimman selkeästi erotettu vahva väkivaltaorganisaatio, jonka tulee antaa kansalais-

yhteiskunnalle maksimaalisen liikkumatilan oikeusjärjestyksen kehikossa. Sen vallanjako-

ajattelua edustaa yhdysvaltalainen277 checks and balances-ajattelu, jossa valtiotehtävien ja-

kamisella ja valtiotasojen sisäisillä ja välisellä vastavuoroisella valvonnalla tasapainotetaan 

valtiollista vallankäyttöä, eikä anneta sen organisaatiotason kasvaa liian vahvaksi. 278 Esi-

tetty vallanjakokäsitys ilmentää perustavanlaatuista epäluuloa organisaatiotasoa kohtaan, 

jonka valtaa pidetään kansalaisyhteiskunnan vapauden uhkana.279 Vahvan väkivaltakoneis-

tonsa takia organisaatio toimii hyvänä pelotteena kansalaisyhteiskuntaa uhkaaville tahoille, 

mutta toisaalta sen etäisyyden ja vahvuuden vuoksi se koetaan uhkaksi yksilöille, jonka ole-

tetaankin ottavan vastuuta turvallisuuden takaamisesta itse.280  

Klassisen liberalismin perintö on yhä nähtävissä erityisesti Common law’n oikeudessa, 

jonka oikeusvaltiokäsitettä vastaavan rule of law -teorian sisältö rakentuu yhä erityisesti ky-

symykseen siitä, miten voidaan estää mielivaltainen valtiollinen vallankäyttö ja turvata yk-

silöiden oikeudet.281 Klassinen liberalistinen valtiomalli on hyvin summattavissa Diceyn va-

kiinnuttamassa rule of law’ta koskevassa määritelmässä, jonka mukaan yksilölliset oikeudet 

ovat valtiosäännön perusta, eivätkä seurausta siitä. Tämän voidaan katsoa erityisesti koros-

tavan yksilölähtöisyyttä ihmisten vapausoikeuksien toteuttamisessa, sekä valtion organisaa-

tiotason vallankäytön toissijaisuutta ja rajallisuutta valtioyhteiskunnassa.282 Dicey vastusti 

kirjoituksissaan erityisesti mannereurooppalaista hallintomallia, jonka sisältämän viran-

omaisten harkintavallan Dicey rinnasti suoraan kansalaisten vapauden suojaa heikentäväksi 

mielivallaksi, joka oli sallittavissa vain poikkeuksellisesti yhteiskunnallisen turvallisuuden 

takaamiseksi kansallisen epäjärjestyksen ja sotatilan aikana.283  Esittelemäni perusteluiden 

nelijaon näkökulmasta oikeusturva tarkoittaa klassisessa liberaalissa oikeusvaltioparadig-

massa valtiojärjestyksessä turvattujen oikeuksien toteuttamista vain negatiivisessa 

 
277 Yhdysvaltalaisesta historiastaan huolimatta vapausperusteista vallanjakoa on korostettu myös Suomen vanhoissa val-
tiosääntöä koskevissa mietinnöissä. Tuori 2007, s. 162 alaviitteet ; Viljanen 1988, s. 243—250 ; HE 285/1994 vp, erityi-
sesti s. 4, 26. Suomen valtiopolitiikan kehityksestä enemmän ks. Hallberg – Martikainen 2017. 
278 Checks and balances -ajatus perustuu James Madisonin vuonna 1788 esittämään kirjoitukseen, jossa hän esittää, että 
turvallisuuden takaamiseksi vallan keskittyminen tulee estää antamalla jokaiselle eri organisaatiotason elimelle (viran-
omaiselle) lailliset välineet ja toisaalta motiivit torjua muiden organisaatioiden tunkeutuminen valtapooliin. Vallanjakoon 
liittyvä turvallisuus saavutetaan tässä mallissa edellä käsitetyillä sisäisillä kontrolleilla ja toisaalta organisaatiotason kan-

salaisyhteiskuntariippuvuuden ilmentämällä ulkoisella kontrollilla. Madison 2009, s. 264. 
279 Tuori 2007, s. 162 ; Sipponen 2000, s. 225. 
280 Sipponen 2000, s. 226. Tämä ilmenee läpileikkaavana yhteiskunnallisen luottamuksen puutteena koko yhteiskunnassa. 
Lappi-Seppälä 2019, s. 246. Unger tuo esiin ainakin osittain uusliberalistisesti järjestäytyneitä valtioita kuten USA, Bra-
silia ja Venäjä, joissa yhteiskunnallinen luottamus poliittiseen yhteiskuntaan on matala. Unger 1998, s. 52—58, 89—132. 
281 Tuori 2007, s. 225. Ks. myös s. 173—175. Common law-järjestelmästä enemmän ks. Husa 1998, s. 157—171. 
282 Dicey 1982, s. 207 ; Tuori 2007, s. 228. 
283 Dicey 1982, s. 188, 411. 
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ulottuvuudessa284  – vapausperuste läpivalaisee oikeusturvan toteuttamista, jota ilmentää 

parhaiten vapaan markkinatalouden ilmaus, laissez-faire, antakaa tehdä. Vastaavalla tavalla 

vapausperusteen korostunut asema näkyy valtion individualistisessa demokratiaperus-

teessa285, joka ilmentää ajatusta siitä, että kansa ei ole tahtonsa suhteen yksimielinen ja siten 

valtatoimia on lähestyttävä yksilösubjektista ja yksilön intressistä. Demokraattisella päätök-

senteolla turvataan ja sovitetaan yhteen yksilön ja kollektiivin erisuuntaiset ja jännitteiset 

edut ja tasapainotetaan niitä de minimis.286 Näin valtiossa painoetu annetaan vahvasti yksilön 

vapausperusteelle, joka ohjaa myös oikeusturvan ja demokratian sisältöä ja valtamuotoa.287  

Hyvinvointivaltiomalli toimii monessa mielessä klassisen liberaalisen oikeusvaltion vasta-

kohtana erityisesti organisaatiotason tehtävien ja toisaalta vapauksien toteuttamisen 

osalta.288 Hyvinvointivaltiomallille voidaan antaa liberaalia oikeusvaltiomallia vastaavasti 

erilaisia painotuksia, jotka ilmentävät organisaatiotason tehtävien laajuutta suhteessa kansa-

laisyhteiskunnan vapauteen. Eri malleja yhdistää tehokkuusperusteen korostuminen, jossa 

organisaatiolle pyritään keskittämään positiivisluontoisia tehtäviä vapauden toteuttamiseksi, 

joka taas tarkoittaa vapausperusteen painotuksen kaventumista huomattavasti. Suppeassa 

mielessä hyvinvointivaltiossa organisaatiotaso ottaa tehtäväkseen sisäisen ja ulkoisen suve-

reniteetin turvaamisen lisäksi koulutukselliset ja terveydenhuollolliset tehtävät. Laajem-

massa mallissa taas organisaatiotaso toteuttaa aktiivisesti ja itseohjautuvasti perusoikeuksien 

ilmentämiä yhteiskunnallisia intressejä taloudellisin ja sosiaalipoliittisin toimin.289 Hyvin-

vointivaltiossa demokratiaperustetta voidaan tarkastella myös tehokkuusperusteen linssien 

läpi, sillä demokraattisessa päätöksenteossa katsotaan kansan toimivan yhtenä subjektina ja 

siten valtio-organisaation hallinnollisessa päätöksentekoprosessissa ei tarvitse tasapainottaa 

samalla tavalla vallankäyttöä suhteessa yksilöön, onhan se todettu jo demokraattisessa me-

nettelyssä kansalaisyhteiskunnan hyväksymäksi. 290  Hyvinvointivaltiomallin valtion 

 
284 Jyränki 2003, s. 60—66.  
285 Esittämäni demokratiaperusteen kaksinaisjaottelu lainaa Pulkkisen demokratiakäsitysten päälinjoja, kansansuvereeni-
suutta ja liberalistista individualismia. Pulkkinen 1989, s. 135—170. 
286 Jyränki 2003, s. 106—108. Ajatus perustuu näkemykseni mukaan erityisesti John Locken käsityksiin ihmisen laajasta 
itsemääräämisoikeudesta ja nimenomaisesta suostumuksesta vallankäyttöön alistumisesta. Locken yksilöautonomiasta ja 
goverment by consent-ajatuksista tarkemmin ks. Pietarinen 1990. Kühnlin mukaan nämä ”varhaisporvariset” valtiokäsi-
tykset ovat johtaneet liberaaliseen oikeusvaltiomalliin. Kühnl 1973, s. 35—37. 
287 Viittaan tällä erityisesti valtiovallan desentralisaatiotavoitteisiin, jotka ilmenevät valtiotasolla liittovaltiomuotoistumi-

sena ja toisaalta korkealla paikallisautonomiana, jossa vallankäyttöä päästään valvomaan yksilötasolla helpommin. Ai-
heesta tarkemmin ks. Jyränki 2003, s. 171—184 ; Suvanto 1994, s. 333—334. 
288 Tuori on todennut käsitteiden sotatiedettä esitellessään, että hyvinvointivaltio voidaan tietyistä lähtökohdista todeta 
klassisen oikeusvaltion vastakäsitteeksi. Tuori 2007, s. 176. Ks. myös Kolumäki 2020, s. 135 ; Raitio 2017, s. 565—566. 
289 Jyränki 2003, s. 61—63. 
290 Hyvinvointivaltiomallin demokratiakäsitys edellyttää korkeaa luottamusta niin organisaatiotasoon, kuin kansalaisyh-
teiskunnassa yleisemminkin. Tämä luottamus edelleen rakentuu vahvan kollektiivisen identiteetin varaan, joka mahdollis-
taa enemmistöratkaisujen hyväksymisen yksilötasolla. Jyränki 2003, s. 72—74, 115. 
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tehtävissä on katsottavissa olevan hegeliläistä taustaa.291 Siinä missä liberaalissa oikeusval-

tiomallissa valtion tehtävä oli lähinnä suojata ulkoapäin kansalaisyhteiskunnan vapausalu-

etta, mukaan lukien sen organisaatiosta vapaata markkinajärjestelmää292, hyvinvointivaltion 

oikeusjärjestelmän tehtäväksi katsottiin markkinajärjestelmän toimivuuden passiivisen suo-

jaamisen lisäksi sen ja koko kansalaisyhteiskunnan vapauden aiheuttamien ongelmien aktii-

vinen korjaaminen.293 Organisaatiotason aktiivisia poliisivaltiollisia korjaustoimia vaativat 

kansalaisyhteiskunnan vapauselementin satunnaisuuksien aiheuttamat eroavaisuudet, jotka 

ilmenivät yhteiskunnallisena epätasa-arvona.294 Epätasa-arvo taas ei mahdollistanut kaikille 

vapaassa kansalaisyhteiskunnassa todellista mahdollisuutta vapauksiensa käyttämiseen, 

jonka vuoksi hyvinvointivaltiolla katsotaan olevan ideologisena päämääränä positiivisten 

vapauksien tuottaminen295 eli niistä henkisistä ja aineellisista edellytyksistä huolehtiminen, 

joita ihminen tarvitsee pystyäkseen tosiasiallisesti käyttämään vapauttaan.296 Tässä positii-

visessa tehtävässä organisaatio tulee kietoutuneeksi vahvasti talouteen ja sen sääntelyyn297, 

jota klassisen liberaalin vapauskäsityksen mukaan pidettiin nimenomaisesti kansalaisyhteis-

kunnan organisaatiolta vapaana alueena.  

Hyvinvointivaltiossa organisaatiotaso on ottanut tehtäväkseen yksilöiden huolenpidon, oi-

keuttaen tämän kansalaisyhteiskunnan perinteiseen vapausalueeseen puuttuvan roolinsa uti-

litaristisien päämäärien onnellisuuden takaajana. Näissä toimissaan organisaatiotaso nojau-

tuu kansalaisyhteiskunnan vahvaan yleistahtoon, joka on tunnistettavissa kansalaisyhteis-

kunnan osoittamassa luottamuksessa organisaatiotason viranomaisia ja poliittista johtoa 

kohtaan.298 Vastaavasti organisaatiotason puuttumista kansalaisyhteiskunnan klassiseen va-

pausalueeseen ei ole pidetty hyvinvointivaltiossa yhtä suurena ongelmana, sillä hyvinvoin-

tivaltiossa kansalaisyhteiskunnan luottamus organisaatiotasoon on suurta. Toisaalta tämän 

luottamuksen myötä valtion organisaatiotasolle asettuu oletettu velvollisuus kyetä sitomaan 

ja korjaamaan näiden systeemisten mekanismien – ennen kaikkea talouden – vaikutuksia 

 
291 Sipponen 2011, s. 274. 
292 Huomattavaa on, että myös Hegel korosti turvallisuuden luomaa järjestystä ja sen sallimaa todellista vapauden tilan 
saavuttamista valtiokehityksen perustana. Hegel 1998, s. 110, 153, 173—176 ; Hegel 1978, s. 44—45. 
293 Samansuuntaisesti on katsonut myöhemmin Durkheim, joka on todennut, että vapaiden sopimussuhteiden kasvu tar-

koittaa samalla organisaatiotason sosiaalisten suhteiden sääntelyn kasvua, jolla pyritään korjaamaan kansalaisyhteiskun-
nan funktionaaliset häiriöt ja jolla ylläpidetään yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta. Durkheim 1964, s. 220—229. 
294 Hegel 1994, s. 176, 199, 201—207, 210—21 ; Pulkkinen 1990, s. 189—196. Ks. myös valtiosta laajassa merkityk-
sessä Hegel 1994, s. 204—223 ; Hegel 1978, s. 42—51. 
295 Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 155. 
296 Suvanto 1994, s. 333. 
297 Tuori 1990b, s. 6. 
298 Pulkkinen 1990, s. 189—191. 
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yksilöiden elämänpiiriin.299 Tuori on todennutkin, että hyvinvointivaltiossa organisaation 

solidaarisuus yksilöä kohtaan on korvannut klassisen liberalismin yksilöautonomian yhteis-

kunnallisen vallanjaon johtavana periaatteena.300  

Varhaismodernien yhteiskuntafilosofien ajatuksista kehittynyt klassinen liberaali oikeusval-

tiomalli erilaisin muunnoksineen vastaa edellä esiteltyä Hudsonin deontologista liberalismin 

ihannetta, jonka on katsottu pitkälti väistyneen länsimaissa hyvinvointivaltion edustaman 

utilitaristisen tai modernin liberalismin tieltä.301 Foucault on esittänyt oman näkemyksensä 

oikeudellisen vallankäytön kehittymisestä yhteiskunnassa osana genealogista nykyisyyden 

ihmishistoriallista esitystään.302 Foucault on esitellyt historiallisia valtioparadigmoja omassa 

lineaarisessa vallankäyttökehikossaan, jonka modernin ajan vallankäytön lähtöpisteenä toi-

mii aikaisemmin esitelty ragione di stato-ajatus.303 Ragione di staton hallinnollisen strate-

gian ulottuvuus edustaa Foucaultin mukaan ensimmäistä modernia poliittista rationaliteet-

tia.304 Tämän poliittisen rationaliteetin mukaisissa hallinnon valtakäytännöissä tai teknolo-

gioissa, vallankäytön fokus siirtyi modernia edeltäneestä keskiaikaisesta pax et justitia- for-

mulasta305 vallankäyttäjän suvereniteetin ulkopuolelta sen sisäpuolelle valtion kansalaisiin, 

joiden koettiin olevan valtion olemassaolon turvaamisen ja ulkoisen suvereenin voiman vah-

vistamisen kannalta välttämättömiä.306 Tämän takia Foucaultin kuvailema poliisivaltio otti 

hegeliläistä poliisivaltiota vastaavasti tehtäväkseen lisätä kansalaisten elinmahdollisuuksia 

puuttumalla heidän vapausalueeseensa muotoutuen siten Tuorin sanoin eräänlaiseksi kvasi-

hyvinvointivaltioksi307, jossa kansalaisten hyvinvointi ei kuitenkaan ollut päämäärä, vaan vä-

line valtion voimien lisäämiseen.308 Foucaultin mukaan tämä poliittinen rationaliteetti väis-

tyi edellä käsitellyn deontologisen liberalismin ilmentämän liberaalisen poliittisen rationali-

teetin tieltä ihmisoikeuksien murroksessa 1700-luvun lopulla.309 Foucaultin valtion vallan-

käytön geneologiaa jatkanut Ewald on vuorostaan todennut, että yksilövastuuta korostanut 

klassinen oikeuvaltiomalli ja sen deontologinen liberalismi ovat osoittautuneet modernin 

 
299 Tuorin mukaan hyvinvointivaltion oikeusparadigmassa klassisen liberalismin yksilöllisen markkinatoimijan korvaa 
hyvinvointivaltion asiakas. Tämä korostaa kansalaisen passiivista asemaa hallinnon näkökulmasta. Tuori 2000, s. 132. 
300 Tuori 1990c, s. 49.  
301 Hudson 2003, s. 18 ; Conway 1995, s. 25 ; Gray 1995, s. 36. 
302 Foucaultin genealogian yleisesityksestä ks. Tuori 2002a, s. 3—38. 
303 Foucault käyttää tästä tutkimuksessaan sanan ranskankielistä muotoa raison d’état.  
304 Tuori 2002a, s. 4. 
305 Valtion tehtävien negatiivisen ulottuvuuteen tyhjentynyt keskiaikainen pax et justitia-valtioparadigma oli keskittynyt 
vain valtion ulkoisten ja sisäisten vihollisten torjumiseksi. Tuori 2000, s. 67 ; Garland 2001, s. 29. 
306 Foucault 1990, s. 73 ; Foucault 1988, s. 149. 
307 Tuori 2000, s. 67. Vertaa tätä Sipposen sosiaaliliberalismiksi kuvailemaan Hegelin ”saksalaiseen poliisivaltioon”, joka 
hoiti järjestyksen ja turvallisuuden lisäksi kansalaistensa taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita toimien hyvinvointivaltion 
henkisenä perustana. Ero näiden poliisivaltiomallien välillä on niiden ideologiset päämäärät. Sipponen 2000, s. 46, 226. 
308 Foucault 1990, s. 77 ; Foucault 1988, s. 153. 
309 Foucault 1989, s. 110—115.  
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yhteiskunnan monimutkaistuessa valtiollisen sisäisen suvereniteetin järjestyselementin kan-

nalta ongelmalliseksi, jonka takia ne ovat tulleet syrjäytetyksi hyvinvointivaltion ja sen soli-

daristisen poliittisen rationaliteetin toimesta.310 Tämä rationaliteetti rakentuu ajatukselle yk-

silön, valtion, talouden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välisistä riippuvaisuussuh-

teista, joiden ohjaamisen ja tasapainottamisen langat ovat valtion organisaatiotason käsissä. 

Hyvinvointivaltion yhteiskunnan oikeus ei ole siten yksilölähtöisen tasa-arvoista klassisen 

liberalismin tapaan, vaan sitä voidaan luonnehtia erilaisten ryhmien intressien oikeudeksi, 

jota Tuori on kutsunut epäyhdenvertaisuuksien oikeudeksi. Hyvinvointivaltiossa intressien 

ja ryhmien välistä tasapainotilaa pyritään jatkuvasti vaalimaan strategis-interventionistisilla 

oikeustoimilla utilitaristisen liberalismin maksimiajatuksen mukaisesti.311  

Valtion organisaatiotason tehtäväksi voidaan siis katsoa olevan kansalaisyhteiskunnan toi-

minnan tai vapauden turvaaminen kansalaisyhteiskunnan yleisintressiä ilmaisevan poliitti-

sen tahtotilan mukaisesti, joko negatiivisessa tai positiivisessa ulottuvuudessa. Tämä kahtia-

jako klassisen liberalismin ja hyvinvointivaltiomallin välisissä painotuksissa on nähtävissä 

hyvin myös perusoikeusjärjestelmästämme.312 Perus- ja ihmisoikeudet on ollut tapana jakaa 

negatiivisesti toteutettaviin klassisen liberalistia vapauskäsitteitä ilmentäviin Kansalais- ja 

poliittisiin oikeuksiin (KP-oikeudet)313, sekä hyvinvointivaltiollisiin positiivisesti toteutetta-

viin Taloudellisiin, sivistyksellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin (TSS-oikeudet)314, jolloin nii-

den toteuttamistavat eroavat organisaation näkökulmasta malleja vastaavalla tavalla.315 Esi-

tetyissä näkemyksissä vallinneen tietynlaisen lineaarisen kehityksen klassisesta liberalis-

mista hyvinvointivaltioon on oikeusjärjestelmän tasolla todennettavissa tarkastelemalla ih-

misoikeuskategoriajakoa. KP-oikeuksia kutsutaan yleisesti ensimmäisen polven oikeuksiksi 

ja TSS-oikeuksia vuorostaan toisen polven oikeuksiksi. 316 Varhaisimmat perusoikeus- ja ih-

misoikeusasiakirjat suojasivatkin lähinnä ensiksi mainittuja oikeuksia, joihin katsottiin 

 
310 Ewald 1986, s. 79, 231 ; Tuori 2000, s. 72, 75. 
311 Tuori 2000, s. 77, 79. 
312 Jo Alexy on tunnistanut perusoikeuksien tasolla liberaalin ja hyvinvointivaltion perusoikeusteorian, joissa oikeusperi-
aatteita painotetaan toisistaan poikkeavasti. Liberaali teoria nostaa johtavaksi perusoikeusperiaatteeksi valtioon suuntau-
tuvan negatiivisen vapauden ja hyvinvointivaltiollinen teoria puolestaan positiivisen vapauden. Alexy 1986, s. 508. 
313 KP-oikeuksien juuret ovat klassisen liberaalissa länsimaisessa ajattelussa ja niitä edustavat perusoikeudet, kuten oi-
keus elämään, kidutuksen kielto, yksityiselämän ja kotirauhan suoja, sananvapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, 
uskonnonvapaus, omaisuudensuoja sekä yhdenvertaisuus. Ojanen 2016, s. 137. 
314 TSS-oikeuksiin taas luetaan muun muassa oikeus työhön, oikeus perusopetukseen, oikeus sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin, ammatin ja elinkeinon vapaus sekä oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Ibid. 
315 KP-oikeuksien vaikutukset ovat usein luonteeltaan negatiivisia julkisen vallan kannalta, koska ne yleensä estävät ja 
rajoittavat julkisen vallan käyttöä ja siten toteuttavat suoraan yksilön vapautta suhteessa organisaatioon. KP-oikeudet 
ovat usein kirjoitettu kiellon muotoon tai subjektiivisina oikeuksina toteutettavaksi. TSS-oikeuksien tehokas toteutumi-
nen taas edellyttää yleensä julkiselta vallalta aktiivisia toimenpiteitä ja ne ovatkin usein kirjoitettu toimeksiantoina, mutta 
niille tunnustetaan subjektiivisen oikeuden luonne vain rajoitetusti. Ojanen 2016, s. 137 ; Karapuu 2011, s. 63—83. 
316 Ojanen 2016, s. 138. 
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sisältyneen status negativus317 eli negatiivinen status – kansalaisen oikeus vaatia, ettei valtio 

rajoita hänen toimintavapauttaan tai tahdonvaltaansa. Tämä negatiivinen status toimi Suo-

messa pitkään ainoana perusoikeuksien turvaamistapana, ennen TSS-oikeuksien läpimurtoa 

kansainvälisesti ja kansallisesti hyvinvointivaltiollisen kehityksen mukana.318  

2.3.4 Hyvinvointivaltio modernina valtioparadigmana 

 

Klassisen liberalismin ajatukset ovat länsimaissa sulautuneet osaksi eurooppalaista oikeus-

kulttuuria ja hyvinvointivaltiota, joka on syrjäyttänyt klassisen liberalismin valtioparadig-

mana sen esitetyssä klassisessa muodossa 1900-luvun aikana.319 Hyvinvointivaltion synty 

voidaan paikantaa edellä esitetyllä tavalla 1800-luvulla tapahtuneeseen sosiaaliliberaaliin 

kehitykseen ja vakiintuneen Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.320 Hyvinvointival-

tioparadigmasta on voitu puhua Suomessa vasta 1970-luvulta alkaen.321 Sen sijaan klassisen 

liberalismin ideologinen aateperintö näkyy kansallisesti erityisesti perusoikeusjärjestel-

mässä, jossa perus- ja ihmisoikeudet mielletään lähtökohtaisesti yksilöoikeuksiksi322, sekä 

rikosoikeudessa, jossa oikeutta lähestytään vapaan, rationaalisen ja yhdenvertaisen yksilön 

toiminnan rajoittamisen hyväksyttävyydestä ja tämän suojelemisesta yleiseen suojelunäkö-

kulmaan ja intressiin nähden.323 Lähtökohtaisesti kuitenkin hyvinvointivaltiomallin yliko-

rostunut tehokkuusperuste on lyönyt läpi vallanjakoperusteissa organisaatio- ja kansalaisyh-

teiskunnan välillä.324 Suomalaisen hyvinvointivaltiomallin vallankäyttöä voidaan pitää me-

nestyksenä, mikäli mitataan sen saavutuksia rikollisuuden pitämisenä alhaisena, poliittisten 

rauhattomuuksien ehkäisemisessä, sekä yhteiskunnallista koheesion ja rauhan vaalimi-

sessa.325 Nämä ovat kuitenkin sellaisia saavutettuja etuja, jotka ovat perustuneet vahvaan 

kulttuuris-historiallisista syistä korkeaan luottamukseen yhteiskunnassa, ja siten hyvinvoin-

tivaltion pohja on alttiina muuttuvassa globaalissa maailmassa yhteiskunnallista koheesiota 

 
317 Jellinek 1892, s. 89—108. 
318 Karapuu 2011, s. 78—79. Tämä vuorostaan viittaa Tuorin perusoikeusnäkökulman historiallisuus huomioiden siihen, 
että status negativus lienee vakiintuneempi tapa lähestyä vapautta verrattuna sitä nuorempaan positiivisuuteen. Ks. Alexy 
2002, s. 319—320. Tuorin mukaan konkretisaatiosuhteesta johtuen oikeusvaltio ja vapaudet ovat saaneet eri painotukset 
oikeuskulttuuritasolla, jonka esimerkkeinä hän pitää vapausoikeuksien korostunutta asemaa common law’n vaikutuspii-
rissä, TSS-oikeuksien ollessa vahvempia romaanis-germaanisissa oikeuskulttuureissa. Tuori 2000, s. 231—232. 
319 Sipponen 2000, s. 224—229. Nuotio luonnehtiikin moderneja länsimaisia oikeusjärjestelmiä hyvinvointiliberalisti-

siksi. Nuotio 1998b, s. 144. Liberalismin vaikutuksesta modernissa hyvinvointivaltiossa ks. Sipponen 2011, s. 281—284. 
320 Kosonen 1998, s. 16—17. 
321 Häkkinen 2020, s. 74 ; Kyntäjä 2000, s. 61, 158. Ks. myös Kosonen 1998, s. 9 ; Tuori 1990a, s. 30. 
322 Hallituksen selonteossa liittyen Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan on todettu, että ihmisoikeudet ovat nimenomaan yk-
silön oikeuksia, joita hallituksella on velvollisuus kunnioittaa ja turvata. UM 1998, s. 10. Ks. myös Tuori 2000, s. 134. 
323  Lappi-Seppälä 2019, s. 238 ; Viljanen 2001, s. 309 ; Nuotio 1998a, s. 26—30 ; Nuotio 1998b, s. 140—145. 
324 Kyntäjä – Laitinen 1983, s. 278.  
325 Kyntäjä 2000, s 163. Suomalaisesta hyvinvointivaltiomallista lisää Kosonen 1998, s. 13—51. 
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nakertavalle aatepluralismille ja toisaalta tämän saavutetun korkean luottamuksen väärin-

käyttämiselle, jonka ylläpitäminen ja uusintaminen on siirtynyt kansalaisilta valtiolle. 326 

Habermas on omassa hyvinvointivaltioparadigmakuvailussaan todennut hyvinvointivaltiol-

lisen kehityksen johtavan oikeuden materialisoitumiseen, jonka yhteiskuntateoriassa on 

kaksi ainesosaa.327 Yhteiskunta hahmotetaan yhä monimutkaisemmaksi, funktionaaliseksi ja 

eriytyneistä toiminta-alueista koostuvaksi kokonaisuudeksi, jossa yksilöllisillä toimijoilla on 

sijaa vain systeemisten mekanismien satunnaisten vaikutusten kohteina.328 Tämän takia hy-

vinvointivaltiossa turvaudutaan enenevissä määrin materiaaliseen oikeuteen, jolle ovat omi-

naista yleislausekkeet ja väljät oikeusnormit, jotka turvautuvat finaaliseen sääntelyyn.329 

Yleislausekkeet, joustavat oikeusnormit ja finaalista tavoite-keino-ohjelmointia330 noudatta-

vat sääntelyt ovat lisänneet hallinto-organisaation ja tuomioistuinlaitoksen liikkumavaraa la-

kien rajoissa.331 Hallinto-organisaation pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia, itsekorjausta edel-

lyttäviä ja dynaamisia toimintaohjelmia ei voida pukea tarkkarajaisten lakien muotoon, vaan 

hallinto-organisaatio joutuu itse ottamaan kantaa toimintansa normatiivisiin perusteisiin ta-

valla, jossa ei ole enää kysymys vain lakien toimeenpanosta. Lakien säännösten väljenemi-

nen hämärtää myös lainsäätämisen ja käytön rajaa ja uhkaa oikeuden autonomiaa ja syste-

maattista rationaalisuutta.332  

Kuvaillun kehityksen vuoksi organisaatiotaso on enenevissä määrin ottanut roolin yhteis-

kunnassa yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisen instrumenttina, eikä vain kan-

salaisyhteiskunnan pelisäännöt määrittävänä ja turvaavana instituutiona. Hyvinvointivaltio 

on turvautunut oikeuteen taloudellisessa ohjailussa ja markkinatalouden kielteisten 

 
326 Suomen osalta yleistahtoa on ilmentänyt suuri poliittinen yksimielisyys vahvasta valtio-organisaation tarpeesta läpi 
historiamme, joka on kummunnut yhtenäiskulttuurista ja kansaa yhdistäneistä historiallisista ulkoisista uhkista. Sipponen 
2000, s. 48, 71. Tätä luottamusta ilmentää myös eri tasojen osittainen sulautuminen käsitteellisellä tasolla yhteen siten, 
että valtioyhteiskunnan tasojaottelua on vältetty määrittelytasolla valtion yhtenäisyyden korostamiseksi. Sipponen 2011, 
s. 274—277 ; Nuotio 2007b, s. 158 ; Jyränki 2003, s. 61.  
327 Konkreettisesti tämä materialisoituminen näkyy puitelakien kasvussa, jolloin ensisijaisina sääntelyvälineinä käytetään 

konstituoivia sääntöjä ja menettelysääntöjä, eikä niinkään toimintasääntöjä. Oikeus keskittyy tällöin lähinnä sääntelemään 
vastuuorganisaatioita, kompetensseja ja menettelytapoja lujittaen sääntelyalueen itsesäätelyä. Tuori 1990a, s. 35—36. 
328 Tuori 2000, s. 132. 
329 Tuori viittaa tässä alun perin Weberin modernin oikeuden tavoiterationaalisen ja instrumentaalisuuden kehitykseen 
viittaavaan lainsäätäjän finaalisen ohjelman toimintaan, jossa se tarkastelee oikeusnormeja keinona saavuttaa tavoitteita, 
joita sanelee lähinnä tekninen ja taloudellinen kehitys. Tämän rationalisoitumisen uhkana Weber näki Tuorin mukaan 
materiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, jotka avaavat demokratian kautta taloudellisista ja poliittisista intres-
seistä kumpuavia arvopohjaisia ratkaisumalleja, jotka sittemmin ovat arkipäiväistyneet. Weber 1978, s. 513 ; Tuori 2000, 

s. 54, 59 ; Tuori 1990a, s. 16—19. 
330 Hyvinvointivaltion oikeudenkäytössä korostuu Hydénin analyysikehikon tavoite-keino -normatiivisuus, joka on tule-
vaisuuteen suuntautuvaa ja yhteiskuntatieteellistä kausaalisuuslainalaisuutta korostavaa suunnitelmallista toimintaa. 
Hydén 1984, s. 19, 45. Tarkemmin Hydénin analyysikehikosta ks. Tuori 1990a, s. 33—37. 
331 Habermasin mielestä oikeusvaltiota ei tämän takia enää voida institutionalisoida yleisen ja abstraktin täsmällisiin oi-
keuskäsitteisiin ja yksiselitteisiin oikeusseuraamuksiin perustuvan lain varaan. Habermas 1996a, s. 432 ; Habermas 
1992, s. 526. 
332 Tuori 2000, s. 134—135 ; Tuori 1990a, s. 17, 30—33 ; Leydet 1998, s. 117—127. 
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sosiaalisten vaikutusten poistamisessa ja korvaamisessa. Hyvinvointivaltiolle luonteenomai-

nen puuttuminen yksilöiden jokapäiväiseen elämään tarkoittaa sitä, että se on tullut osal-

liseksi kansalaisyhteiskunnassa vaikuttavien yksilöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

siinä määrin, että politiikan tulokset on nostettu niiden seikkojen joukkoon, joista valtion 

legitiimisyys on riippuvainen.333 Modernin oikeuden positiivisuuteen yhdistyvä instrumen-

talistisuus on voimistunut ja saanut entistä selvemmin interventionistisen, esimerkiksi talou-

den omalakiseen toimintaan ja yksilön elintapoihin puuttuvan luonteen.334 Hyvinvointival-

tion interventionismi on korostanut hallinnon asemaa, jonka on täytynyt laajentua täyttä-

mään valtion positiivisluonteisia tehtäviä, jonka lisäksi interventionistinen lainsäädäntö on 

jättänyt täytäntöönpanevalle hallinnolle usein laajan liikkumavaran, joita taloudelliset oh-

jaustoimet, sekä sosiaalisten etuuksien tilannekohtaisen mitoitettavuuden vaatimus on edel-

lyttänyt. Tämä taas on vaatinut valtionhallinnolta joustavuutta ja harkintavaltaa sen toteutta-

missa oikeuksissa ja vapauksissa. Hallinnolle on ominaista erityisen korostunut tavoiteratio-

naalinen ja instrumentalistinen perspektiivi. Sen tehtävänä on täsmentää lainsäätäjän volun-

taksen asettamat tavoitteet muuttuvia yhteiskunnallisia tilanteita vastaaviksi ja valita kuhun-

kin tilanteeseen soveltuva keino tavoitteen saavuttamiseksi.335 Hallinnolle oikeusnormien il-

mentävät vapaudet eivät ole ration ilmentämällä tavalla itsetarkoituksia, vaan keinoja, jotka 

palvelevat yhteiskuntaa koskevien tavoitteiden voluntaksen saavuttamista.336  

Yhteiskunnallinen monimutkaistuminen ja markkinaehtoistuminen ovat haastaneet perin-

teistä valtiokonstruktiota siten, että kaikkia sen toimintoja ei pystytä välttämättä palautta-

maan enää suoraan kansalaisyhteiskunnan vapautta ja turvallisuutta toteuttavaan toimintaan, 

vaan organisaatiotaso on ottanut yhä enemmän tehtäviä itselleen, joiden linkitystä näiden 

intressien toteuttamiseen on enenevissä määrin abstraktia ja epäsuoraa.337 Modernin valtion 

tehtävissä on kuitenkin yhä tunnistettavissa elementtejä molemmista esitetyistä valtiopara-

digmoista, vaikka Suomi katsottaisiinkin vahvasti edustavan hyvinvointivaltioparadigmaa. 

Tätä modernin valtion tehtäväpluralismia ja markkinatalouden klassisen valtion disruptiota 

kuvaa hyvin valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 1998 esitelty uusi valtio-organi-

saatiomalli, joka sai esityksessä nimekseen valtioyhteisö.338 Periaatepäätöksen taustamuisti-

ossa valtioyhteisö jaettiin kolmeen osaan modernin valtion organisaatiotason tehtävien 

 
333 Kyntäjä 2000, s. 162. 
334 Tuori 2007, s. 230.  
335 Tuori 2007, s. 231. 
336 Kyntäjä 2000, s. 124—126. Ks. myös Tuori 2000, s. 258. 
337 Hudson 2003, s. 34. 
338 Valtioneuvosto 1998, s. 21. 
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mukaisesti. Valtioyhteisön ensimmäiseksi tehtäväksi tunnistettiin klassisen liberalistiset teh-

tävät, kuten yleisen turvallisuuden, sekä kansalaisten perusoikeuksien turvaaminen ja demo-

kraattisesta järjestyksestä vastaaminen. Valtioyhteisön toiseksi tehtäväksi asetettiin kuiten-

kin julkisesta vallankäytöstä erotettu hyvinvointivaltiomallille ominainen kansalaisille suun-

nattujen palveluiden, kuten terveydenhuollon ja kirjastopalveluiden tuottaminen. Valtioyh-

teisön kolmas ja viimeinen tehtäväosa katsottiin muodostuvan markkinaehtoisista tehtävistä, 

joiden tarkoitus ei nähdäkseni ole pelkästään rahoittamalla mahdollistaa valtionyhteisön 

kahden muun tehtäväosan toimintaa, vaan myös turvata valtionyhteisön olemassaolo niin 

sanotuilla uusliberalistishenkisillä ja managerialismia edustavilla johtamistavoilla laman jäl-

keisen hyvinvointivaltiollisen sosiaalijärjestelmän laajenemisen pysähtymisen jälkeen. 339 

Valtioyhteisön tehtävät katsotaan jakautuvan viidelle tasolle: paikalliselle, alueelliselle, kan-

salliselle, eurooppalaiselle ja globaalille tasolle. Huomattavaa siis onkin, että mikäli adop-

toimme osittaislineaarisen näkemyksen valtioparadigmoista, voimme todeta talouden mer-

kityksen kasvun mallien kehitystä tarkastelemalla. Talous on kehittynyt modernilla ajalla 

klassisen liberalismin yksilöiden vapausalueesta ensin hyvinvointivaltion puuttumistahtoon 

suvereniteettinsa sisäpuolisen markkinatalouden mekanismeihin hyvän kehän340 luomiseksi. 

Tästä valtion intressit ovat sittemmin kehittyneet markkinoihin vaikuttamisesta niille osal-

listumiseen. 341  Kehitys kuvaa kansainvälisen markkinatalouden kasvamista kansallisval-

tiosuvereenien rinnalle omaksi valtapoolikseen, johon osallistuminen suvereniteetin sisä- ja 

ulkopuolella katsotaan välttämättömäksi kansallisvaltioyhteisössä vaikuttamiseksi ja suve-

reniteetin säilyttämiseksi.342 

Valtioyhteisö osineen ja tasoineen kuvaavakin hyvin Suomea modernina valtiona ja luotta-

mukselle rakentuneena yhteiskuntana, joka yhtäältä on sitoutunut toiminnassaan edustuksel-

liseen demokratiaan, sen synnyttämään lainsäädäntöön ja kansalaisyhteiskunnan vapausele-

mentin ilmentämien perusoikeuksien kunnioittamiseen, mutta toisaalta on byrokratisoitunut 

ja paisunut organisaationa useampiin tehtäviin ja tasoihin, jotka eivät enää ole 

 
339 Häkkinen 2016, s. 343 ; Kulovaara 2014, s. 122—126 ; Valtioneuvosto 1998, s. 21—24. 
340 Tällä viitataan pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin ideologiseen uskomukseen siitä, että positiivisen tasa-arvon ja 
taloudellisen kasvun liitto tuotti yhteiskunnalle hyvinvointia. Ylhäinen 2015, s. 55—56. 
341 Suomen valtiolla oli vuoden 2020 tietojen mukaan omistuksia 35 yrityksessä puhtaan tai osittaisen finanssin takia, eli 

enemmän kuin niissä 33 valtio-omisteisessa yrityksessä, joiden omistussuhde perustui niille asetettuun hyvinvointivaltiol-
liseen kansalaisten palvelemiseen suunnattuun erityistehtävän turvaamiseen. Yhteensä valtion markkinasalkun arvo oli 
46,8 miljardin arvoinen. Valtioneuvosto 2021. 
342 Sipponen 2011, s. 281—284 ; Kosonen 1998, s. 183. Tämä vaikutus on nähtävissä myös valtion tehtävien markkinaeh-
toistumisella eli sen palveluiden mitoittamisella ja alistamisella vapaiden markkinoiden logiikoille ja optimointivaatimuk-
sille poliittisen tai sosiaalisen logiikan sijaan. Kosonen 1998, s. 333—336 ; 346—352 ; Kyntäjä 1985, s. 3—4 ; Kosonen 
1985, s. 16. Suomalaisen hyvinvointivaltion osallistumisesta markkinatalousjärjestelmään yleisemmin ks. Ylhäinen 2015, 
s 54—73 ; Kosonen 1998, s. 104—253. 
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palautettavissa suoraan alkuperäiseen yksilön vapauksia turvaavaan toimintaan. Valtion teh-

tävät ovat esitetyllä tavalla perinteisesti keskittyneet nimenomaisesti suvereenin sisärajojen 

sisään paikalliselle, alueelliselle ja kansalliselle tasolle, jotka ovat sisältäneet valtion ole-

massaoloa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat kysymykset eli niiden perustarpeiden 

tyydyttämisen, joiden ympärille koko konstruktio on alun perin katsottu syntyneeksi. Mo-

derni globaali yhteiskunnallinen kehitys on kuitenkin haastanut valtiokonstruktiota siten, 

että kaikkia sen toimintoja ei pystytä palauttamaan enää vain kansalliselle tasolle ja kansa-

laisten turvallisuutta turvaavaan osaan. 343 Valtioyhteisön esittelyssäkin tunnustetaan tämä 

valtion roolin muutos. Esityksessä valtion tehtävät jaetaan sen ensimmäisen osan ilmentä-

miin klassisiin tehtäviin ja mainittua modernisaation kehitystä ilmentäviin muuttuviin344 ref-

leksiivisiin tehtäviin. Valtion klassisiksi perustehtäviksi on määritetty yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden takaaminen pysyväisluonteisilla toimilla. Samalla esityksessä todetaan, että 

tässä turvaamisessa on pohjimmiltaan kyse valtiollisen (oikeudellisen) ja poliittisen (demo-

kratia) järjestelmän jatkuvuuden huolehtimisesta. Valtio luo oikeusjärjestyksen, pitää sitä 

yllä, toimii kansallisen suvereniteetin edustajana kansainvälisellä kentällä, sekä turvaa kan-

salaisten ruumiillisen koskemattomuuden. Kehityksestä huolimatta tehtäviä kuvataan muut-

tumattomiksi, jakamattomiksi ja kyseenalaistamattomiksi siinä määrin, että klassisia perus-

tehtäviä ei voida poistaa valtiolta ilman, että valtio menettää ominaisluonteensa valtiona.345  

 

2.4. Yhteenveto turvallisuudesta kansallisvaltion kehikossa  

 
Oikeudellisesta näkökulmasta ajatus turvallisuudesta yhteiskuntien elinehtona voidaan näh-

däkseni parhaiten kuvata edellä esitettyjen klassisten näkökulmien valossa ja niitä yhteen 

summaten siten, että turvallisuus on ihmisen luontaisena intressinä synnyttänyt tarpeen muo-

dostaa suurempia yhteisöjä, joissa tämä intressi on tullut täytetyksi. Turvallisuuden tarpeella 

ja sen tavoittelemisella on pyritty selittämään se, miksi vapaana ja velvoittamattomana syn-

tyneet ihmiset ovat koskaan halunneet luopua rajattomasta vapaudestaan ja tulla sidotuiksi 

 
343 Tämä on myös nähtävissä valtioyhteisön tehtävien laajenemisesta sen suvereniteetin ulkopuolisille eurooppalaisille ja 
globaaleille tasoille, joiden tasoille valtion klassiset perustehtävät eli kansalaisten turvaaminen ovat osittain siirtyneet 
kansalliselta tasolta. Valtioneuvosto 1998, s. 28—33. Jo vuonna 1995 turvallisuuspolitiikan suuntalinjoissa valtioneu-

vosto on todennut, että vaikka turvallisuuspolitiikan tehtävänä on itsenäisyyden säilyttäminen, yhteiskunnan perusarvojen 
turvaaminen ja Suomen poliittisen toimintakyvyn takaaminen ulkoisilta uhkilta, on suomalaisten maailmankuvaan sisäl-
tynyt uusi eurooppalainen ja kansainvälinen vastuu ja solidaarisuus ja siten kokonaisvaltaiseen turvallisuuspolitiikkaan 
kuuluu myös mm. demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudelli-
sen kehityksen edistäminen kansainvälisesti vakauspolitiikkaa toteuttaakseen. Valtioneuvosto 1995, s. 63—67. 
344 Muuttuvat tehtävät jakautuvat hitaasti muuttuviin kulloisestakin yhteiskunnan taloudellisesta ja sosiaalisesta raken-
teesta johdettaviin, sekä lyhyempiin projektiluontoisiin suhdanneriippuvaisiin tehtäviin. Valtioneuvosto 1998, s. 31—32. 
345 Valtioneuvosto 1998, s. 33. 
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yhteiskuntaan ja sen sääntöihin, joilla ylläpidetään yhteiskunnallista järjestystä. Yhteiskun-

nallista järjestystä ylläpidettäessä ylläpidetään todellisuudessa yhteiskunnan järjestymistä 

sen omien sääntöjen puitteissa siten, että valtio- tai muu valtaapitävä orgaani voi sille sopi-

muksella tai yleistahdonilmauksella luovutetulla mandaatilla toteuttaa tehtäväänsä kansa-

laisten turvaamiseksi.346 Suurempien ihmisyhteisöjen rauhanomainen yhteiselo on turvattu 

yhteisön yleistahdonilmaukselle perustuvan yhteisen oikeusjärjestelmän perustamisella, 

jonka ylläpitämällä positiivisella järjestyksellä on hälvennetty ihmisten välillä luonnonti-

lassa vaikuttava epäluulo muita kohtaan asettamalla sovittujen sääntöjen noudattamisen var-

mistamiseksi rangaistukset. Sääntöjen noudattamisen turvaksi on asetettu pakkovalta-

konstruktio, jonka kaksiteräistä miekkaa347 valtionvalta ja sen edustajat ovat perinteisesti 

käyttäneet. Oikeudenmukaisiksi koetut säännöt, rangaistuksen pelko ja rangaistusten teho-

kas täytäntöönpano luovat yhdessä luottamuksen järjestelmän348, joka mahdollistaa turvalli-

sen ja mielekkään yhteistyön yhteiskunnan muodostavien ja siihen sitoutuneiden yksilöiden 

välillä, joka ei olisi mahdollista järjestämättömässä luonnontilassa. Näin ollen yhteiskunta 

mahdollistaa yksilölle paremmin hyvän tavoittelun ilman luonnontilalle ominaisempaa ris-

kiä tai turvattomuutta. Tässä mielessä valtiotasoinen yhteiskunnallinen abstrakti turvalli-

suuselementti tarkoittaa yksilön luottamusta siitä, että hänen vapauttansa ja hyväänsä ei 

voida riistää ainakaan seuraamuksetta vastoin yhteiseksi ja siten yksilön itseään ja muita 

sitovaksi kokemia, yksilön turvaksi asetettuja ja niitä pakkovallalla valvottavia sääntöjä.349  

Turvallisuus, jonka katsottiin olevan valtioyhteiskunnan perustamisen syynä, on näkemyk-

seni mukaan liuennut yhteiskunnallisen kehityksen mukana erottamattomasti kansallisval-

tiokehyksessä valtiokonstruktioon350 ja muuttunut synonyymiseksi sen oikeusjärjestyksenä 

ilmenevän järjestyselementin kanssa.351 Tätä heijastelee myös vallassa oleva kotimainen 

normatiivinen määritelmä yleisestä järjestyksestä, jonka katsotaan tarkoittavan yksinkertai-

suudessaan oikeusjärjestyksen edellyttämää normaalisuuden tilaa yhteiskunnassa.352 Tämä 

 
346 Laitinen on esimerkiksi kirjoittanut, että rikoksilla eli oikeusjärjestyksen vastaisilla teoilla on organisatorinen vaiku-
tus, sillä ne heikentävät sosiaalista järjestystä ja vähentävät siten elämän mielekkyyttä yhteiskunnassa, jonka lisäksi ne 
voivat vähentää luottamusta valtiojärjestykseen ja siten uhata valtiojärjestyksen moraalisia perustuksia. Laitinen 1991, s. 
57.  Ks. myös Loader – Walker 2007, s. 42—50 ; Hart 1994, s. 56—61 ; Garland 1991, s. 112—113.  
347 Oikeuden miekan terän kaksiteräisyys vallan välineenä sisältää ajatuksen siitä, että oikeusjärjestelmä toisaalta suojaa 
kansalaisiaan heidän oikeuksiinsa kohdistuvilta oikeudenloukkauksilta, mutta toisaalta kontrolloi heitä yhteiskunnallisen 

turvallisuuden ja järjestyksen sekä vallan ylläpitämiseksi. Lappi-Seppälä 1997, s. 190. 
348 Walklate 2002, s. 303—306. 
349 Tässä ajatusmallissa luottamus on yhteiskunnallisen turvallisuuden tae ja sen menettäminen taas johtaisi järjestelmän 
illegitimoitumiseen ja viime kädessä paluuta turvattomuuden alkutilaan. Samansuuntaisesti ks. Aarnio 1994, s. 77—78 ; 
Tuori 1990b, s. 12—25. 
350 Ks. Sipponen 2011, s. 277—278. 
351 Vrt. Goode 2005, s. 70 ; Hirsch 1985, s. 70. 
352 Helminen et al. 2012, s. 65 ; Sinisalo 1971, s. 28—34. 
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liudentuminen on tapahtunut siinä määrin peruuttamattomasti, että valtiokonstruktiota tai 

sen järjestyselementtiä tutkimalla ei voitane enää johtaa sisällöllisiä suuntaviivoja tarkem-

man yhteiskunnallisen turvallisuuden käsittämiseksi erityisesti sitoutuessamme oikeuden 

positiiviseen luonteeseen. Tästä huolimatta suoritettu ekskursio valtio-oikeuden perusteisiin 

ja historiaan ei välttämättä ole sellainen umpikuja, mitä lyhyt esitykseni ehkä antaisi ensi 

silmäyksellä odottaa.  

Edellä esitettyjen valtateorioiden mukaisesti vallankäyttö vaatii vähintään kaksi asiaa toteu-

tuakseen, tahtotilan ja valtasuhteen. Voimme lisätä vielä viimeksi mainittuun yhteiskunnan 

oikeudellisen järjestymisen lisäaksessorivaatimukset, vallankäytön legitimiteetin, sekä val-

lankäyttäjän suvereniteetin. Näiden neljän vaatimuksen täyttyessä voidaan tunnistaa mo-

derni valtio ja sen vallankäyttö.353 Edellä esitellyllä tavalla olen tunnistanut valtion sen muo-

dostaneiden yksilöiden turvallisuustarvetta ilmentävänä vallankäytön tahtotilana, joka saa 

muotonsa ja rajansa oikeusjärjestyksessä. Valtasuhteen olen vastaavasti katsonut vallitsevan 

kansalaisyhteiskunnan ja sen valtion organisaatiotason välillä valtioyhteiskunnaksi kutsu-

massani valtiossa sen laajassa määritelmäkehyksessä. Modernin valtion vallankäytön legiti-

maatio, jolla on läheinen suhde sisäisen suvereniteetin toteutumisen kanssa, toteutuu yhteis-

kunnallisen valtasuhteen resiprookkisuudessa354, jossa kansalaisyhteiskunnan demokratiasta 

kumpuava tahto ohjaa oikeusjärjestyksen ja siten vallankäytön muotoutumista ja rajoja, sekä 

rakentaa koko valtioyhteiskuntaa läpäisevää luottamusta. Vallankäyttäjän suvereniteetti 

vuorostaan tarjoaa kansallisvaltiolliset kehykset, joiden puitteissa valtioyhteiskunnan voi-

daan ylipäätään ajatella olevan olemassa ja mahdollistamassa sen primääristä tarkoitusta 

turvallisuuden takaamiseksi. Positiivisessa oikeudessa yhteys valtion taustalla vaikuttaviin, 

organisaatiotason vallankäyttöä hillitseviin moraalikäsityksiin on tunnistettavissa perus- ja 

ihmisoikeuksista, joita Melander kuvailee oikeuden ja moraalin rajalla sijaitseviksi periaat-

teiksi, jotka välittävät Tuorin syvärakennejaottelun mukaisesti oikeuden syvimpien tasojen 

periaatteita pintatasolle. 355 Näin klassinen ja ratkaisematon valtapoliittinen kiista vapauden 

ja turvallisuuden välillä on saanut oikeudellisen ulottuvuutensa normien ja oikeuksien, 

 
353 Tuori on todennut osuvasti, että valtio on helpointa tunnistaa sen valtaelementistä, jolta yksikään valtiomäärittely ei 
voi paeta. Tuori 1983, s. 68. 
354 Kansalaisyhteiskunnan integraatio liittyy jaettuun kulttuuriin, arvoihin ja ihmisten yhteisyyden tunteisiin. Organisaa-
tiotason pakkovallan integraatio riippuu suvereenin ja kansansuvereenin symbioottisesta suhteesta johtuen siitä, miten 
justifioiduksi kansalaisyhteiskunta kokee sen suvereniteettia ilmaisevan pakkovallan ja toisaalta, miten organisoitunut sen 
pakkovalta on edellä määrittelemäni todellisen sisäisen suvereniteetin ennakkoehtovaatimuksen mukaisesti. Ks. Kyntäjä 
2000, s. 53—54 ; Tuori 2000, s. 289—301. 
355 Melander 2008, s. 51. 
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voluntaksen ja ration muodossa, kun perus- ja ihmisoikeudet määrittelevät sallitun oikeudel-

lisen sääntelyn rajat suhteessa yksilöihin. 

AGIL-mallin funktionaaliset välttämättömyydet tarjoavat yhden universaalin lähestymista-

van valtioyhteiskunnan tarkoitukselle laajassa sosiologisessa mielessä. Tunnistamalla 

AGIL-mallin funktionaalisten välttämättömyyksien tuottamisen vastuuinstituutiot Kyntä-

jän356 tavalla taloudeksi, valtioksi (ts. organisaatiotaso), oikeusjärjestykseksi ja yhteisöksi (ts. 

kansalaisyhteiskunta), alkaa valtiokonstruktion tasot ja tehtävät, sekä niiden jakautuminen 

jossain määrin hahmottumaan yhteiskunnallisella makrotasolla. Oikeudellisesta näkökul-

masta olen vuorostaan esitellyt valtio-organisaation tehtävät siten, että ne muodostuvat kan-

salaisyhteiskunnan toiminnan fasilitoinnista ja sen kollektiivisten intressien toteuttamisesta, 

yksilövapauden mahdollistamisesta, sekä valtioyhteiskunnan oikeusjärjestyksenä ilmenevän 

jatkuvuuden turvaamisesta. Esitetyt näkemykset yhteen nivoen voidaan sanoa, että valtion 

organisaatiotaso vastaa yhteiskunnan lyhyen aikatähtäimen päämäärien asettamisesta kan-

salaisyhteiskunnan aktiivisen ulottuvuuden poliittisessa ohjauksessa. Kansalaisyhteiskunta 

vastaa vuorostaan valtioyhteiskunnan jatkuvuudesta kasvattamalla lapsistaan kansalaisia, 

joiden solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä oikeusjärjestyksen ilmaisema integraatioelementti pi-

tää yllä. Talous vastaa nyky-yhteiskunnassa sopeutumisen edellyttämien konkreettisten re-

surssien hankkimisesta, siinä missä valtion suvereniteetin ulkoinen ulottuvuus vastaa sopeu-

tumisen aineettomasta puolesta muiden kansallisvaltioiden rinnalla.  

Oikeudellisesti valtion primääritarkoitus on tunnistettavissa liberalismin ideologian mukai-

sesti yksilön vapautena ilmenevän turvallisuuden takaamisena perus- ja ihmisoikeuksien 

muodossa. Käsitykset tätä tarkoitusta ilmentävistä tehtävistä eli puuttumisesta yksilön elä-

mään päämäärän saavuttamiseksi vaihtelevat oikeusvaltioparadgimojen välillä. Klassinen 

liberalismi on korostanut negatiivista vapauselementtiä turvallisuuden takaamisena, siinä 

missä poliisi- ja hyvinvointivaltioiden vapaudet ovat keskittyneet turvallisuuden positiivi-

seen toteuttamiseen erilaisten sosiaalisten oikeuksien muodossa. Positiivisluonteinen TSS-

oikeuksien toteuttaminen on edellyttänyt organisaatiotasolta kasvamista ja byrokratisoitu-

mista, samalla kun globaali markkinatalouden nousu on pakottanut valtio-organisaation 

osallistumaan sen suvereniteetista riippumattomaan peliin valtiokonstruktion tärkeimmän 

autointressin eli säilyvyyden turvaamiseksi tai sopeutumiseksi muiden valtiosuvereenien rin-

nalla, kuten esitelty valtioyhteisön taso- ja tehtäväjaottelu osoittaa. Turvallisuus 

 
356 Kyntäjä 2000, s. 48. 
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primääritarkoituksena onkin tämän modernin valtiokehityksen myötä hämärtynyt, kun hy-

vinvointivaltiokehitys on muuttanut klassisen liberalismin ja sen deontologisen ideologian 

edustaman oikeuksien kunnioittamisen interventionistiseen oikeuksien utilitaristis-instru-

mentalistiseen toteuttamiseen, jolloin se on tullut vuorostaan kietoutuneeksi ja riippuvaiseksi 

valtiosuvereenista itsenäiseen ja omasääntöiseen globaaliin markkinatalouteen. Hyvinvoin-

tivaltion kaikkea toimintaa on vaikea enää palauttaa vain vapauden turvaamiseen. Seuraa-

vassa kappaleessa tarkoitukseni on tarkastella nimenomaisesti modernin hyvinvointiyhteis-

kunnan haasteita tässä vapauden ja turvallisuuden dikotomiassa. 

 

KUVA 2 VALTIOYHTEISKUNNAN MUODOSTUMINEN JA SEN SISÄISEN VALLANKÄYTÖN 

MUODOT JA PÄÄSÄÄNTÖISET SUUNNAT TASOJEN VÄLILLÄ  

 

3 Turvallisuus hyvinvointiyhteiskunnan oikeutena ja intressinä 
 

3.1 Suomalainen käsitys turvallisuudesta perus- ja ihmisoikeutena  

 

3.1.1 Turvallisuus perusoikeutena 

 

Suomessa on perinteisesti katsottu, että turvallisuus on toimintamerkityksessä eli aktioulot-

tuvuutensa suhteen skismaattisessa suhteessa erityisesti vapausoikeuksien kanssa, jonka li-

säksi positiivisia ja kollektiivisia ulottuvuuksia sisältänyt turvallisuus on oikeuskirjallisuu-

dessa katsottu vaikeasti yhteensovitettavaksi deontologis-liberalistista negatiivista 
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yksilölähtöisyyttä357 korostavassa perusoikeusjärjestelmässämme.358 Henkilökohtainen tur-

vallisuus lisättiin perusoikeussäännöstön uudistamisen yhteydessä perustuslakiimme positii-

viseksi359 ja horisontaalivaikutteiseksi360 perusoikeudeksi, joka ilmenee nykymuodossaan 

PL 7.1 §:stä. Uudistuksen jälkeisessä perustuslakivaliokunnan lausunnossa turvallisuuspe-

rusoikeutta käytettiin uusien yleistä turvallisuutta lisäävien kontrollimekanismien legiti-

mointiin viittaavasti361, joka käynnisti oikeuskirjallisuudessa laajan klassiseen oikeusvaltio-

aatteen pohjautuvan kritiikin turvallisuusperiaatteen alasta.362 Erityisesti Tuori on katsonut, 

että turvallisuuden toteuttamisen horisontaalinen (drittwirkung) tulkinta yhdistettynä PL 22 

§:ssä mainittuun valtion perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteeseen (schutzpflicht) 

johtaa tilanteeseen, jolla väkivaltakoneiston yhä enemmän vapauteen puuttuvaa toiminta 

pystyttiin oikeuttamaan vetoamalla niihin samoihin vapauksiin, joita niillä tosiasiassa rajoi-

tettiin.363 Samalla Tuori kritisoi vahvasti turvallisuusperusoikeudelle annettavaa itsenäistä 

merkityssisältöä, jota hän piti irtiottona yksilönoikeuksien järjestelmästä ja siirtymisenä tur-

vallisuuden käsittämiseksi kollektiivisena horisontaalisena oikeutena, jota valtiovallan tuli 

aktiivisesti turvata, sen sijaan että se itse rajoittaisi puuttumistaan yksilöiden vapausaluee-

seen.364 Tuori on todennut artikkelinsa jälkikirjoituksessa, että turvallisuusperusoikeus on 

vaarallisen lähellä sellaista kollektiivista hyvää, joka perusoikeusajattelussa perinteisesti on 

nähty vapausoikeuksien vastapooliksi ja siten turvallisuusperusoikeuden itsenäistyminen 

yksilövapaudesta uhkaa imaista instrumentaalisen poliisivaltion oikeusvaltion sisälle.365 

Pohjolainen on todennut samana vuonna Tuoria vastaavasti, että turvallisuuden tulkitsemi-

nen kuvaillulla tavalla itsenäisenä perusoikeutena johtaisi yleisen turvallisuuslausekkeen ja 

 
357 Suomessa lähinnä yksilöön palautuvat subjektiiviset oikeudet ovat muodostaneet todellisia aktiivis-positiivisia velvol-
lisuuksia valtiovallalle. Tuori 2007, s. 264—265 ; Jyränki 2003, s. 473—475 ; Sipponen 2000, s. 355—356, 363—364.  
358 Terenius 2013, s. 108—111. Kollektiiviturvallisuuden sovittamisen ongelmista: Loader – Walker 2007, s. 143—166. 
359 ”Turvallisuuden nimenomainen mainitseminen [nykyisessä PL 7.1 §:ssä] korostaa julkisen vallan positiivisia toiminta-
velvoitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta, oli-
vatpa niiden tekijät julkisen vallan käyttäjiä tai yksityisiä tahoja.” HE 309/1993 vp, s. 47. Ks. myös PeVM 25/1994 vp, s. 

3—4. Tämä on sittemmin toistettu myös myöhemmässä hallituksen esityksessä, jossa julkisen vallan velvollisuudeksi on 
katsottu henkilökohtaisen turvallisuuden osalta suojata positiivisin toimin yhteiskunnan jäseniä rikoksilta ja muilta heihin 
kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta. HE 266/2004 vp, s. 47. 
360 Perusoikeussäännösten muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan ” - - kun perusoikeudet ilmaisevat 
yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjä perusarvoja, ei voida pitää riittävänä, että niiden vaikutus koskee vain yksilön ja val-
tion välisiä suhteita, vaan perusoikeuksien vaikutuksen tulee säteillä koko yhteiskuntaan”. HE 309/1993 vp, s. 29. 
361 Nämä lausunnot olivat erityisesti PeVL 7/1997 vp; PeVL 44/1998 vp ja PeVL 5/1999 vp. Ks. Tuori 2013, s. 69. 
362 Tuorin kritiikissä on esimerkiksi valittu perinteinen yksilönoikeutta korostava kanta, jossa yleinen turvallisuus on ase-

tettu poikkiteloin vapauksien kanssa ja turvallisuus perusoikeutena eräänlaiseksi oksymoroniksi. Sen mukaan ”perusoi-
keusjärjestelmämme uhkaa menettää keskeisen osan perinteisestä oikeusvaltiollisesta merkityksestään, joka sillä on ollut 
julkisen vallan yksityiseen autonomiaan puuttuvan kompetenssin rajoituksena”, mikäli turvallisuus nähtäisiin laajemmin 
horisontaalitasolla vaikuttavana kollektiivisena perusoikeutena. Tuori 1999a ; Tuori 2003b, s. 928.  
363 Tuori 1999a, s. 921 ; Tuori 2002b, s. 108 ; Tuori 2013, s. 69. 
364 Ibid., s. 921—923, 925—926. 
365 Tuori 2002b, s. 108—109. Ks. myös Kerttula 2010, s. 83. Tämä kehitys tosiasiallisesti ilmentäisi sitä hyvinvointivalti-
ollista kolonialismia, josta Habermas kirjoitti ja jota turvallistamiskehitys toisaalta myös tietyltä osin ilmentää. 



57 

 

superoikeuden366 syntymiseen, jolla voitaisiin oikeuttaa lähes kaikki puuttuminen kansalais-

ten vapauksiin.367 Tuori toi nimenomaisena ratkaisuna tähän tulkintaongelmaan paluun kohti 

klassista liberaalia oikeusvaltiomallia vastaavaa perusoikeuskäsitystä, jossa perusoikeudet 

käsitetään nimenomaisesti julkisen vallan rajoittimina, eikä hyvinvoinnin ja vapauden to-

teuttamisen oikeuttajina.368 Tuorin mukaan turvallisuus on pikemminkin kollektiivinen in-

tressi, joka on pidettävä erillään yksilön vapauksia toteuttavista oikeuksista.369 Tämä ilmen-

tää John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa, jonka mukaan yksilölähtöistä moraalia ilmen-

tävä oikeus (right) on utilitaristista etiikkaa ilmaisevaan hyvään370 nähden ensisijaista.371  

Lavapuro ja Viljanen ovat ottaneet kantaa Tuorin jälkeen turvallisuusoikeuden kollektiivi-

seen luonteeseen ja todenneet Tuoria vastaavasti, että yksilötasosta erotettua yleisempää tur-

vallisuutta ei voida pitää perusoikeusjärjestelmän tarkoittamana perusoikeutena, jolla voitai-

siin rajoittaa muita perusoikeuksia perusoikeusjärjestelmän sisäisessä kollisiotilanteessa.372 

Turvallisuus on siis tunnistettava perusoikeutena vain henkilökohtaisena turvallisuutena.373 

Näin ollen enemmistön oikeudet, kuten rikostorjunnan parantaminen sekä yleinen ja järjes-

tys ja turvallisuus, taikka perusoikeusloukkausten uhkamahdollisuuksiin tai perusoikeuksien 

edistämiseen yleisesti viittaavat kollektiiviset intressit eivät voi toimia sellaisina oikeuksina, 

joilla itsessään ilman konkreettista yksilöön palautettavaa konkreettista periaatetta voidaan 

yksilönoikeuksia kaventaa.374 Kaikki edellä esitellyt näkemykset rakentuvat dworkinilai-

selle oikeuksien teesille (rights thesis) 375 , jossa tehdään kategorinen erottelu yksilön 

 
366 Maininta turvallisuudesta superoikeutena esitettiin jo yhdessä käsitellyistä PeV:n lausunnoista, jossa annetun eriävän 
mielipiteen mukaan: ”Kuten asiantuntijalausunnoissa epäiltiin, nyt näyttää siltä, että perustuslakivaliokunta on johta-
massa henkilökohtaisen turvallisuudenperusoikeussäännöksestä yleisen turvallisuus-lausekkeen. -- -- on vaarana, että 

tällaisesta turvallisuuslausekkeesta muodostuu superoikeus, johon viittaamalla voidaan oikeuttaa tulevaisuudessakin 
kaikkiin muihin perusoikeuksiin puuttuminen.” PeVL 5/1999 vp, s. 10—11. 
367 Pohjolainen 1999, s. 941. Samansuuntaisesti on todettu myös apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa AOKV/440/1/02, 
jossa poliisi oli ottanut kiinni mielenosoitukseen saapuneen miehen ennen mielenosoituksen alkamista tämän neljä päivää 
aikaisemman käyttäytymisen perusteella rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi. Ratkaisun mukaan: ”Oikeusvaltion periaat-
teiden kanssa on ristiriidassa, että poliisi voisi abstraktin "yleisen järjestyksen ja turvallisuuden" nimissä poliisilain - - 
sanamuotoa tulkinnallisesti väljentäen ryhtyä rajoittamaan ihmisten perusoikeutena suojattuja oikeuksia”.  
368 Tuori 1999a, s. 931. 
369 Ibid. Tuori esittelee käytännössä turvallisuuden voluntaksena, erotuksena oikeuksien ratioista. 
370 Rawls 1999, s. 27—30, 301—308. Ks. myös Rawls 2007, s. 25—30. Oikealla viitataan tässä kohtaa yksilölähtöiseen 
vapauteen, joka saa muotonsa perus- ja ihmisoikeuksista, ja hyvällä viitataan taas utilitaristiseen yleiseen hyvään, jota 
valtion organisaatiotaso perustehtävänään utilitaristisessa liberalismissa tuottaa. Tuori 2000, s. 115. 
371 Toisaalta Nuotio toteaa, että vaikka Rawls korostaa yksikön oikeuksien etusijaa yhteisöllisiin tavoitteisiin nähden, hä-
nen tarkoituksenaan ei ole ollut luoda normatiivis-legitiimisiä rajoja valtiovallan tehtäville. Nuotion mukaan Rawls on 
perimmiltään hyvinvointiliberalisti, vaikka esimerkiksi Hudson pitää Rawlsia merkittävimpänä deontologisen liberalis-
min uutena lipunkantajana. Nuotio 1998a, s. 131. Vrt. Hudson 2003, s. 18 ; Tuori 2000, s. 115. 
372 Lavapuro 2000, s. 418 ; Viljanen 2001, s. 184. Aiheesta enemmän Viljanen 2001, s. 12—13, 163—184. 
373 Tuori 2002b, s. 108 ; Viljanen 2001, s. 172. Tuori tosin kritisoi tätäkin näkökulmaa, sillä utilitaristisella ajattelulla 
yleinen turvallisuus voidaan katsoa yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden summaksi. Ibid. 
374 Lavapuro 2000, s. 415—416. Perusoikeuksien pääsääntöisestä luonteesta periaatteina seuraa, että yksittäisen oikeuden 
merkitys yksittäisissä ratkaisutilanteissa riippuu muiden tapauksessa relevanttien yksilönoikeuksien tärkeydestä ja siten 
yksittäisen oikeuden rajoitus on oltava justifioitavissa sillä, että rajoituksen kautta suojataan muiden yksilöoikeuksien 
toteutumista. Ks. myös Terenius 2013, s. 111. 
375 Dworkin 1994, s. 81—130, 184—205. 
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oikeuksien ja kollektiivisten hyvien (tai intressien) välillä siten, että konfliktitilanteissa yk-

silöllisiä oikeuksia perustelevat periaatteet (principles) saavat etusijan suhteessa kollektiivi-

siin hyviin tai intresseihin viittaaviin politiikkoihin (policies).376 Toinenkin tulkintavaihto-

ehto olisi asiassa kuitenkin mahdollinen. Alexylle periaatteet ovat optimointikäskyjä eli nor-

meja, jotka edellyttävät jonkin toteuttamista niin pitkälle, kuin oikeudellisesti eli muita pe-

riaatteita ja sääntöjä täysin syrjäyttämättä on mahdollista.377 Alexyn mukaan periaatteet viit-

taavat yksilön oikeuksien lisäksi myös kollektiiviisin intresseihin, jolloin periaate edellyttää 

sellaisen asiantilan luomisen tai ylläpitämisen, joka täyttää tietyt yksilönoikeutta laajemmat 

kriteerit laajemmalla mahdollisemmalla faktuaalisella ja oikeudellisella tavalla.378 Alexyn 

mallissa turvallisuusoikeuden kollektiivisen ja yksilölähtöisyyden välinen punnintatilanne ei 

ratkeaisikaan vain dworkinilaisittain kollektiivisen näkökulman syrjäyttämisellä, vaan siten, 

että vaan molempia periaatteita tulisi pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman täydellisesti.379 

Tuori on kuitenkin nimenomaisesti kritisoinut tämän näkökulman adoptoimista sen vuoksi, 

että se tarkoittaisi perusoikeusjärjestelmämme menettävän osan keskeisestä oikeusvaltiolli-

sesta merkityksestään, joka sillä on ollut julkisen vallan yksityiseen autonomiaan puuttuvan 

kompetenssin rajoituksena erityisesti rikosoikeudellisten pakkokeinojen osalta.380  

Edellä käsitelty kritiikki kohdistui perustuslakivaliokunnan vanhaan käytäntöön turvalli-

suusperusoikeuden suhteen, joka on sittemmin tasapainottunut vastaamaan esitettyä asian-

tuntijakritiikkiä.381 Turvallisuusperusoikeuden käytön tulee aina olla yhteydessä henkilö-

kohtaisen vapausoikeuden toteuttamiseen, jolloin turvallisuus muodostuu myös epäitse-

näiseksi suhteessa yksilön konkreettiseen ruumiilliseen koskemattomuuteen.382 Terenius on 

todennut omana johtopäätöksenään, että yleistä turvallisuutta ei ole pidettävä 

 
376 Viljanen 2001, s. 169—170 ; Lavapuro 2000, s. 412—413 ; Tuori 1999a, s. 920—921 ; Dworkin 1994, s. 82—84. 
Kriittisestä suhtautumisesta kollektiivisen perusoikeustulkinnan osalta ks. myös Maus 1988. 
377Alexy 1989, s. 623. Ks. myös Tuori 2003a, s. 623. 
378Alexy 1989, s. 627—628. Ks. myös Tuori 2003b, s. 925—928 
379 Kaikuja alexymaisesta punninnasta on kuitenkin nähtävissä suoraan poliisilain muuttamista koskevasta hallituksen 

esityksestä, jossa todetaan ”Perustuslain 22§:n ja 7 §:n 1 momentin säännökset korostavat julkisen vallan positiivista 
toimintavelvoitetta yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta 
teoilta, mitä ehdotetulla rikosanalyysitoiminnolla tavoitellaan. Näin ollen perustuslain takaama yksityisyyden suoja ja   
oikeus turvallisuuteen on saatettava rikosanalyysiä toteutettaessa keskinäiseen tasapainoon. HE 266/2004 vp, s. 47. 
380 Tuori 1999a, s. 921. Lavapuro ja Viljanen ovat yhtyneet kritiikkiin, mutta hyväksyneet horisontaalivaikutuksen itses-
sään. Viljanen 2001, s. 177—184; Lavapuro 2000, s. 418. Lavapuro nimenomaisesti sulkee yleisen järjestyksen ja turval-
lisuuden pois hyväksymästään punninnasta ja ehdottaa näiden toteuttamisen osalta ratkaisuksi perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten täyttymistä yksittäistilanteessa. Lavapurokaan ei siis hyväksy yleistä turvallisuutta perusoikeudeksi, 

vaikka kritisoi tapaa, jolla Tuori on samaa käsitystään perustellut. Ks. myös Dworkin 1994, s. 191—194 ; PeVM 25/1994 
vp., s. 4–5. Perusoikeuksien horisontaalivaikutus on sittemmin yleisesti hyväksytty, kuten on nähtävissä siinä, että perus-
oikeuksien horisontaalivaikutus mainitaan varauksetta perusoikeuksia koskevassa perusteoksessa myös henkilökohtaisen 
ja yksilölähtöisen turvallisuus perusoikeuden osalta. Tuori – Lavapuro 2011, s. 814—815 ; Pellonpää 2011, s. 281—283. 
381 Bruun 2016a, s. 253. Ks. esim. PeVL 67/2010 vp s. 4, jossa todetaan “Turvallisuus on syytä sitoa perustuslain 7 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla henkilökohtaiseen turvallisuuteen, koska yleinen turvallisuus ei ole perusoikeus .”. Ks. 
myös PeVL 61/2010 vp, s. 3 ; PeVL 21/2006 vp, s. 3. 
382 Tuori 1999a, s. 921–924. 
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yksilökohtaisena eikä kollektiivisena perusoikeutena, mutta sitä voidaan käyttää perusoi-

keuspunninnan sijaan perusoikeusjärjestelmän ulkoisena perusoikeusrajoittamisen erityispe-

rusteena.383 Näennäisestä selvyydestä huolimatta on Viljasen mukaan ilmeistä, että valtion 

suojeluvelvollisuuden tunnustaminen on luonut perusoikeusjärjestelmään pysyvän jännit-

teen vapauden ja turvallisuuden välille.384 Henkilökohtaisen turvallisuuden turvaamisella ni-

mittäin voidaan katsoa olevan vastavuoroinen suhde kollektiiviseen turvallisuuden toteutu-

miseen, sekä luonnollisesti vice versa 385 Nimenomaisesti tätä kollektiivista turvallisuutta li-

säävien kontrollitoimien sitominen myös henkilökohtaisen turvallisuuden toteuttamiseen – 

yksilö voi olla turvassa vain, jos muut yksilöt ovat turvassa – on se aukko, jota käyttämällä 

voidaan uudestaan pyrkiä laajentamaan turvallisuusperusoikeuden käyttöä, kuten tulemme 

seuraavassa kappaleessa huomaamaan.  

3.1.2 Kollektiivinen turvallisuus kotimaisena perusoikeusrajoitusintressinä 

 

Kollektiivinen turvallisuus on edellä käsitellyllä tavalla tullut suljetuksi pois perusoikeusjär-

jestelmästä, mutta hyväksytyksi sellaisena hyvänä, joiden edistäminen ja turvaaminen myös 

horisontaalisesti muodostaa legitiimin perusteen perusoikeuksien rajoittamiselle tietyissä ti-

lanteissa helpommin, kuin muiden ei-perusoikeusliitännäisten intressien osalta.386 Perustus-

lain tulkinnassa on nojauduttu perinteiseen, kapeaan turvallisuuskäsitykseen, jossa valtion 

tehtävät ovat jakautuneet ulkoisten uhkien (kansakunnan suojeleminen vihollisilta), sekä si-

säisten uhkien torjuntaan (sisäisen järjestyksen ylläpitäminen), jotka molemmat palvelevat 

valtion kolmatta turvallisuustasoa, kansalaisten fyysisen koskemattomuuden ja oikeuksien 

turvaamista.387 Rikosoikeudellisesta näkökulmasta kansallinen turvallisuus ja vakavan ri-

kollisuuden torjuminen katsotaan sellaisiksi ”painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaati-

miksi” hyväksyttäviksi perusoikeuksia rajoittaviksi intresseiksi, jotka mahdollistavat kollek-

tiivista turvallisuutta edistävät toimenpiteet, kunhan ne täyttävät erityistä painavuutta, hyvin 

konkreettista liityntää, sekä riittävää täsmällisyyttä koskevat sääntelyennakkoehdot yleisten 

rajoitusedellytysten 388  lisäksi. 389  Myöhemmin tämä painavan yhteiskunnallisen tarpeen 

 
383 Terenius 2013, s. 111. 
384 Viljanen 2001, s. 167, 182. Myös Tuori 2013, s. 80. 
385 Limnéll 2009, s. 59. 
386 Kerttula 2010, s. 84 ; Länsineva 2002, s. 139—140. 
387 Hautamäki 2017, s. 233. 
388 PeV on määritellyt perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset seuraavasti: lailla säätämisestä, rajoitusten täsmälli-
syydestä ja tarkkarajaisuudesta, rajoitusten suhteellisuudesta, perusoikeuden ydinalueen koskemattomuudesta, oikeustur-
vajärjestelyjen riittävyydestä, sekä sopusoinnusta Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. PeVM 25/1994 vp, s. 5. 
389 Viljanen 2001, s. 184—187. 
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täyttyminen on laventunut koskemaan yleisesti muidenkin rikosten, kuin kansallista turval-

lisuutta tai vakavaa rikollisuutta koskevaa ennalta estämistä ja paljastamista.390  

Lavapuro on katsonut, että perusteltaessa perusoikeusrajoituksia rikostorjunnalla tai ylei-

sellä järjestyksellä ja turvallisuudella tai näiden edistämisellä, tulee rajoitusten hyväksyttä-

vyysarvioinnissa painottaa perustelujen konkretiaa, joka on löydettävissä rajoituksia koske-

vasta suhteellisuus- ja välttämättömyyspunninnasta, sen sijaan että pääpainoarvo annettai-

siin rajoitusten yleiselle hyväksyttävyydelle, jonka voitaisiin katsoa täyttyvän helposti huo-

mioiden mahdollisten uhkien vakavuus, joiden torjumisella näitä rajoituksia yleisesti perus-

tellaan.391 Kerttula on vastaavasti katsonut, että yleiseen turvallisuuteen vetoamisen tulee 

perustua konkreettiseen todennäköisyysarvioon, eikä vain epätodennäköiseen uhkaan tullak-

seen hyväksyttäväksi perusoikeuksien rajoittamiseksi.392 Perusoikeuskomitea vuorostaan on 

todennut vanhemmassa mietinnössään, että kollektiiviset turvallisuusintressit voidaan ottaa 

huomioon vain yhteydessä yhteiskunnan jäsenten oikeuksiin ja tarpeisiin.393 Tämän voidaan 

katsoa yhdessä esiteltyjen mielipiteiden kanssa tarkoittavan suoraan sitä, että abstrakti kol-

lektiivinen turvallisuusintressi voidaan huomioida intressinä vain, mikäli se on yhdenmukai-

nen yksilön perusoikeuksien konkreettisen toteutumisen kanssa.  

PeV on katsonut poliisilakia koskevassa lausunnossaan, että poliisitoiminnan päämäärien, 

kuten rikosten torjunnan saavuttaminen on yleisen yhteiskunnallisen intressin kannalta tär-

keää ja tämä päämäärä tarkoittaa ääritapauksissa myös henkilökohtaisen turvallisuuden pe-

rusoikeuden suojaamista, jolloin päämäärä muodostaa hyväksyttävän syyn perusoikeuksien 

rajoittamiselle, mikäli muutkin rajoittamisedellytykset täyttyvät.394 Kerttula onkin todennut, 

että kollektiivisilla intresseillä on aina jonkinasteinen yhteys henkilökohtaisiin perusoikeuk-

siin eikä pitäisi ajatella, että kollektiivisten intressien ja henkilökohtaisten perusoikeuksien 

välillä käytäisiin nollasummapeliä, jossa kollektiivi-intressi ja yksilönvapaus vähentäisivät 

jommankumman painoarvon lisääntyessä toinen toistaan.395 Kotimaassamme kollektiivitur-

vallisuus siis täytyy tulla tavalla tai toisella kytketyksi henkilökohtaiseen yksilötason turval-

lisuuteen, jotta siihen voidaan perusoikeuksien rajoitusperusteena vedota.396 

 
390 PeVL 11/2005 vp, s. 4. 
391 Lavapuro 2000, s. 414—417. 
392 Kerttula 2010, s. 82—83. 
393 KM 1992:3, s. 388. 
394 PeVL 5/1999 vp., s. 2 ; PeVM 25/1994 vp,  s.  4—6. 
395 Kerttula 2010, s. 85. Myös Terenius 2013, s. 115. 
396 Ks. Terenius 2013, s. 143—148. 
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3.1.3 Ihmisoikeuksien tulkinta suhteessa kansalliseen turvallisuuskäsitykseen 

 

Kotimainen turvallisuuden oikeustila rikosoikeudellisessa mielessä on summattavissa siten, 

että vain henkilökohtainen ja konkreettinen yksilön henki ja terveys on tulkittavissa perus-

oikeudeksi. Tämä sulkee ulkopuolellensa turvallisuuden kollektiivisena oikeutena, mutta ei 

välttämättä yksilötason abstraktina tunteena.397 Melander on todennut, että rikosoikeudelli-

sesta näkökulmasta järjestelmän uhkaksi on noussut aito pirstaloituminen, voimakas euroop-

palaistuminen sekä rikollisuuden torjuntaan keskittynyt taistelu, jonka oikeutusta on pyritty 

edellä käsitellyllä tavalla sitomaan yksilöllisiin oikeuksiin kollektiivisen perustansa vastai-

sesti.398 Rikosoikeuden preventiivisten tavoitteiden ja oikeushyvien sitominen perus- ja ih-

misoikeuksien toteuttamiseen tai turvaamiseen, jolla on pyritty estämään rikosoikeudellisen 

järjestelmän vääjäämätön399 hyvinvointivaltiollistuminen ja sen utilitarismi, on samalla kui-

tenkin avannut tien ihmisoikeuksien kautta tapahtuvalle proaktivisoitumiselle, sillä rikosoi-

keudellisten tavoitteiden kytkentä perus- ja ihmisoikeuksiin tarkoittaa samalla eurooppa-

laista hyvinvointi- ja oikeusvaltiollisen ihmisarvon kunnioittamista ja turvaamista järjestel-

män avulla.400 Nämä symboliset oikeudet konkretisoituvat ajan saatossa yhteiskunnallisen 

kehityksen kanssa muuttuvan evolutiivis-dynaamisen tulkinnan perusteella EIT:n ratkai-

suissa, joita on pidettävä Suomea de facto oikeudellisesti sitovina.401 Lähtökohtaisesti siis 

eurooppalaiset turvallisuus- ja rikostorjuntakäsitykset määräävät turvallisuuden toteuttami-

sen tahdin myös Suomessa toimimalla vapausoikeuksien vähimmäistasona kansallisesti.402  

Turvallisuuden ja ihmisoikeuksien osalta EIS sisältää kolme merkityksellistä artiklaa, jotka 

ohjaavat turvallisuuden käsittämistä ja toteuttamista ihmisoikeutena myös kansallisesti.403 

EIS 5(1) artiklan404 tarkoittama henkilökohtainen turvallisuus ja 2(1) artiklan oikeus elä-

mään vastaavat sisällöltään edellä esiteltyä kotimaista käsitystä turvallisuudesta 

 
397 Telekuuntelun sallittavuuden osalta on todettu, että ”vaikka eräänä esimerkkinä esitöissä mainitaan törkeät väkivalta-

rikokset, on selvää, että yksilön turvallisuudella tarkoitetaan säännöksessä jotain selvästi laajempaa käsitettä kuin pel-
kästään ruumiilliseen koskemattomuuteen ja sen suojaan tähtäävää turvallisuutta.” HE 52/2002 vp, s. 81—82. 
398 Melander 2008, s. 342—343.  
399 Melander puhuu rikosoikeudesta liberalismin saarekkeena muuten hyvinvointivaltiollisessa oikeudessa. Melander 
2008, s. 343. 
400 Terenius 2013, s. 117—118 ; Nuotio 1998b, s. 150 ; Nuutila 1998, s. 171—173 ; Nuutila 1996, s. 71. 
401 PeV antaman mietinnön mukaan perusoikeussäännöksiä on perusteltua tulkita yhdenmukaisesti ihmisoikeuksien 
kanssa ja että ihmisoikeuksien hyväksyttävät rajoitusperusteet voivat olla vastaavan perusoikeussäännöksen sallittuja ra-

joitusperusteita. PeVM 25/1994 vp, s. 5. Ks. myös Ojanen – Scheinin 2011, s. 178. EIT:n evolutiivis-dynaamisesta tulkin-
nasta enemmän ks. Terenius 2013, s. 339—347. 
402 Terenius 2013, s. 333, 365—376 ; Koskelo 2012, s. 123. 
403 EIS:n ja sen artiklaa sisällöllisesti vastaavan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklan lisäksi KP-sopimus sisäl-
tää turvallisuutta koskevan 9 artiklan, joka ei välttämättä sisällöltään vastaa täysin EIS:sta, mutta jota on tähän asti tul-
kittu samalla tavalla. Ks. sisältöeroista enemmän Widlund 2020, s. 147—148. 
404 5 Artiklan 1. kohta kokonaisuudessaan kuuluu: ”Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 
Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä”. 
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yksilölähtöisenä ja henkilökohtaisena ihmisoikeutena.405 Turvallisuuden kollektiivinen ulot-

tuvuus saa merkityksensä muista sitä koskevista artikloista, jotka toimivat lähtökohtaisesti 

ihmisoikeuksien sallittuina rajoitusperusteina, mutta pian käsittelemässäni ratkaisussa myös 

eräänlaisena abstraktina yksilöimättömänä yksilökollektiivioikeutena. 406 EIS:n näkökul-

masta kollektiivinen turvallisuus voidaan jakaa edelleen kahteen, yleiseen turvallisuuteen 

(public safety) ja kansalliseen turvallisuuteen (national security), jotka ovat sisällytettävissä 

määritelminä esittämääni sisäiseen ja ulkoiseen suvereniteettijakoon.407 

Henkilökohtaisen turvallisuudella ja yleisellä turvallisuudella voidaan nähdä olevan lähei-

nen suhde, kuten kotimaatamme koskeva esimerkki osoittaa. EIT:n vuonna 2020 langetta-

masta päätöksestä Kotilainen ja muut v. Suomi, katsottiin valtion rikkoneen EIS 2 artiklan 

tarkoittamaa oikeutta elämään408, kun poliisi ei takavarikoinut Kauhajoen koulusurmaajan 

ampuma-asetta päivä ennen koulusurmia pidetyssä haastattelussa, johon koulusurmaan sit-

temmin syyllistynyt kutsuttiin internetissä julkaistujen yleisesti huolestuttavina pidettyjen, 

mutta kohdistamattomia uhkauksia sisältäneiden videoiden ja kirjoitusten perusteella. Pide-

tyn haastattelun päätteeksi poliisi oli katsonut, että perustetta aseluvan peruuttamiseen ja 

aseen takavarikkoon ei tapauksessa ollut, joten mies oli saanut pitää aseensa, jolla hän haas-

tattelua seuraavana päivänä oli surmannut kymmenen ihmistä itsensä lisäksi oppilaitoksensa 

tiloissa. Ratkaisun perusteluissa todetaan muun muassa, että valtiolla (tai sen viranomaisilla) 

on EIS:n valossa aktiivinen ja positiivinen velvollisuus suojata yksilön oikeutta elämään kai-

kissa tilanteissa, joissa sillä on mahdollisuus estää tunnetun tai sellaiseksi kohtuudella pidet-

tävän todellisen ja välittömän uhkapotentiaalin toteutuminen, erityisesti kun kyseessä on am-

puma-aseeseen liittyvä uhka.409 Ratkaisun voidaan katsoa tarkoittavan yksilön turvallisuu-

den osalta irtiottoa kotimaisesta pidättyväisestä suhtautumisesta oikeuksien toteuttami-

seen410, jossa viranomaisten aktiivinen tai pikemminkin aktivoituva velvollisuus hengen ja 

 
405 Widlund 2020, s. 142 ; Bruun 2016a, s. 256 ; Tuori 2013, s. 68. 
406 Kollektiivinen turvallisuus on sallittu rajoitusperuste yksityiselämän suojan (EIS 8 artikla), sananvapauden (10 artikla) 
ja kokoontumisvapauden (11 artikla) tarkoitettujen osalta. Yksityiselämä, joka kuuluu perinteisen vapausalueen ytimeen, 
rajoittaminen on sallittua ”kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja ylei-
sen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, tervey-
den tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.” (EIS 8(2)). 
407 Kollektiivinen turvallisuus, sisältäen niin sisäisen kuin ulkoisen suvereniteetin turvaamisen, on toisin sanoen hyväk-

sytty peruste poiketa ihmisoikeuksien turvaamista yksilön oikeuksista. Widlund 2020, s. 142 
408 EIS 2 artiklan 1. kohdan mukaan ”Jokaisen oikeus elämään on suojattava laissa. Keneltäkään ei saa riistää hänen 
elämäänsä tahallisesti, paitsi tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi silloin, kun hänet on tuomittu rikoksesta, 
josta laissa määrätään tällainen rangaistus.” Artiklan sisällöllisestä tulkinnasta laajasti ks. Terenius 2013, s. 383—402. 
409 Positiivisen toimintavelvollisuuden syntyminen yksittäistilanteessa edellyttää EIT:n käytännön mukaan sitä, että vi-
ranomaisten on täytynyt epäonnistua toimimasta tilanteessa, jossa olisi ollut mahdollisuus kohtuullisen arvioinnin perus-
teella välttää sanotun riskin toteutuminen. Ratkaisun kohta 73. Ks. myös tapauksen Keenan v. Yhdistynyt kuningaskunta -
ratkaisun kohta 90. Positiivisesta toteuttamisesta yleisemmin ks. Kouros 2021, s. 181—194. 
410 Kouros 2021, s. 194, 271—272, 306—309. 
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terveyden takaamiseksi syntyy vasta henkilökohtaista turvallisuutta uhkaavan tilanteen ol-

lessa käynnissä tai välittömästi uhatessa ja tarkoittavan yhtä lailla velvoitetta proaktiivisem-

piin toimiin turvallisuuden toteuttamiseksi ja uhkien poistamiseksi.411 Ratkaisussa todetaan 

lisäksi, että valtion tulee säätää ja ottaa käyttöön lainkäytölliset ja hallinnolliset keinot, jotka 

toimivat tehokkaina pelotteina ja pidäkkeinä elämää koskevia uhkia vastaan.412 Ollakseen 

tehokkaita, näiden keinojen ei tule koskea vain tilanteita, joissa niillä voidaan turvata yksit-

täisiä yksilöitä tiettyjä uhkia vastaan, vaan niiden on oltava luonteeltaan yleisempiä.413 Rat-

kaisussa katsottiin, että poliisilla ei ollut, eikä pitänytkään olla sellaista tietoa, joka olisi syn-

nyttänyt poliisille aktiivisen turvaamisvelvollisuuden uhan konkreettisuuden perusteella 

suhteessa seuranneen koulusurman uhreihin sanotussa yksittäistilanteessa. 414  Sen sijaan 

Suomen katsottiin rikkoneen yleistä positiivista velvollisuuttaan vaarallisten aktiviteettien 

hallinnasta suhteessa yhteiskuntaan yksilöä yleisemmin.415 EIT siis erotteli ratkaisussa yksi-

löturvallisuuden ja abstraktimman uhkaperusteisen yleisen kollektiiviturvallisuuden, joista 

jälkimmäisen osalta katsottiin oikeutta elämää rikotun surmaajan yleisen riskiprofiilin 

vuoksi suhteessa vallitsevaan yhteiskuntaan.416 Ratkaisu korosti ennakollisten ja tehokkai-

den turvallisuustoimien implementointia henkilökohtaisen turvallisuuden lisäksi myös pal-

jon abstraktimman uhkan osalta laajentaen näin turvallisuuden ennakollisen toteuttamisen 

alaa ihmisoikeusjärjestelmässä.417  

EIT:n ratkaisukäytännön perusteella kollektiivinen turvallisuus on yksittäistilanteessa alis-

teinen suhteessa henkilökohtaiselle turvallisuudelle.418 Oman lisäelementtinsä asiaan tuo 

kollektiiviturvallisuuden toisen tason eli kansallisen turvallisuuden osalta EU, jonka toimin-

nassa keskeisellä sijalla ovat EIS:n klassisten painotusten vastaisesti oikeuksien ja vapauk-

sien positiivinen toteuttaminen yksilöä laajemmin EU:n vapauden, turvallisuuden ja 

 
411 Ratkaisun kohta 66. Perusteluihin liittyvästä oikeuskäytännöstä ks. Cavit Tınarlıoğlu v. Turkki (kohta 86) ; Masneva v. 

Ukraina, (kohta 64) ; Lopes de Sousa Fernandes v. Portugali (kohta 13). 
412 Tehokkaan toteutumisen vaatimuksesta ks. Anguelova v. Bulgaria (kohta 109) ; McCann ja muut v. Yhdistynyt kunin-
gaskunta (kohdat 45—46) ; Salman v. Turkki (kohta 97). 
413 Ratkaisun kohta 69.  
414 Ratkaisun kohta 81. 
415 Ratkaisun kohdat 71, 84—90. 
416 Ks. Ratkaisun kohdat 69—73. EIT totesi, että viranomaiset olivat laiminlyöneet velvollisuutensa toteuttaa erityisiä 
toimia yhteiskunnan suojelemiseksi ampuma-aseiden väärinkäytöltä. 
417 Kouros on todennutkin, että vaikka ihmisoikeudet ovat minimistandardeja ei valtioiden velvollisuudelle niiden yhä 
parempaan toimeenpanoon ole olemassa päätepistettä, vaan ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa myös EIT:n tulkinta-
käytäntö ulottaa ihmisoikeuksien antamaa suojaa jatkuvasti uusiin tilanteisiin. Kouros 2021, s. 272. 
418 Tuori 2013, s. 70. Kollektiivi- ja yksilöturvallisuuden punninnan osalta ks. ratkaisut Chahal v. Yhdistynyt kuningas-
kunta ja Saadi v. Italia, joista jälkimmäisessä katsottiin, että yksilön valtion kansalliselle turvallisuudelle muodostamaa 
vaaraa ei voitu punnita yksilön todellisen riskin joutua kidutuksen kohteeksi palautustoimen seurauksena, kanssa ja etu-
sija piti antaa yksilölle (ratkaisun kohdat 119, 137—139). Ks. myös Staffans 2010, s. 266—267 ; Scheinin 2009, s. 61—
62. 
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oikeuden alueeseen419 ja siten jäsenvaltioiden toteuttamisvelvollisuuksien alaan420 kuulu-

vissa valtioiden rajat ylittävissä turvallisuusuhkissa.421 Eurooppalaisten kansallisvaltioiden 

kollektiiviset turvallisuusintressit ja niiden hyvinvointivaltiollinen perus- ja ihmisoikeuskä-

sitys ovat niin unionin oikeudessa, kuin sitä kautta myös EIT:n tulkintakäytännöissä koros-

tuneet.422 Tämä on nähtävissä erityisesti kansallisen turvallisuuden rajoitusperusteen423, sekä 

EIS 15 artiklan tarkoittaman hätätilan424 laveassa tulkinnassa.425 EIT on oikeuskäytännössä 

toistuvasti todennut, että niin kansallisen turvallisuuden intressin käsillä olo, kuin sitä kos-

kevien laillisuuden426 ja välttämättömyyden427 vaatimusten aineellinen tulkinta on jätetty 

laajasti kansallisvaltioille itselleen, sillä ne on katsottu kuuluvan kansallisvaltioiden yksin-

omaisen suvereniteetin piiriin428, jotka vuorostaan ovat velvollisia toteuttamaan toiminnas-

saan EU:n instrumentalistis- ja kollektiiviluonteisia strategioita, päätöksiä, asetuksia ja di-

rektiivejä, kun kyseessä on esimerkiksi terrorismirikosten torjunta.429 Hongon mukaan kan-

sallisen turvallisuuden ympärille on muodostunut EIS:n järjestelmässä viitekehys, jonka 

 
419 Aiheesta tarkemmin ks. Melander 2010, s. 55—73 ; Nuotio 2010, s. 1—19 . 
420 Näin erityisesti vuonna 2008 annetun EYT:n ratkaisun Kadi ja Al Barakaat International Foundation v. neuvosto ja 
komissio, jälkeen, jolla EU totesi sen perusoikeuksien etusijan suhteessa kansainvälisiin velvoitteisiin. (ks. kohta 285). 
421 Tuori 2013, s. 52—61, 70 ; Nuotio 2010, s. 16—19. Melanderin mukaan EU:n turvallisuusnäkökulmasta yksilöä pide-
tään pikemminkin turvallisuusriskinä, kuin oikeuksien ja vapauksien haltijana erityisesti eurooppalaisessa rikosoikeu-
dessa. Melander 2013b, s. 241, 243. Näin myös Tuori 2009, s. 5. Eurooppaoikeuden synty ja kehitys ovat sidoksissa glo-
baaliin yhteiskunnalliseen kehitykseen, ja unionin olemassaoloa voidaan pitää reaktiona globaaleihin haasteisiin vastaa-

miseksi kollektiivina, joka selittää ehkä osaltaan painotuksen. Husa 2019, s. 74. 
422 Koivukari 2020, s. 312—316 ; Ojanen 2002, s. 893—894, 896. Ks. myös Walkila 2016, s. 201—206. 
423 Ashworth on esittänyt, että EIS sisältää kolmitasoisen ihmisoikeushierarkian, joka määrittelee ihmisoikeuksien poik-
keamisen sallitut rajat. Sen huipulla ovat poikkeuksettomat oikeudet, joista ei voida koskaan poiketa utilitarisen turvalli-
suusintressin nimissä. Tällaisia ovat oikeus elämään ja kidutuksen kielto, epäinhimillisen kohtelun kielto, orjuus ja pak-
kotyö, sekä takautuvan rikosoikeuden kielto. Toisen tason muodostavat vahvat oikeudet, jotka sisältävät oikeuden oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin, sekä oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen. Näistä voidaan poiketa 
painavasta syystä tarvittaessa. Kolmannen tason oikeudet, kuten kokoontumisvapaus, ilmaisuvapaus, uskonnonvapaus ja 

yksityiselämän suoja, voidaan rajoittaa tarvittaessa turvallisuuden nimissä. Ashworth 2002, s. 1—44, 51—61. Ks. myös 
Hudson 2003, s. 215—216. Perryn mukaan ensimmäinen kategoria muodostaa sellaisen kulttuuriyhteisöjä ylittävään kon-
sensukseen perustuvan moraalioikeuksien ytimen, ettei niihin voida kajota. Perry 1998, s. 89—91. 
424 EIS 15(1) artiklan mukaan: ”Sodan tai muun yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää, korkeat sopi-
muspuolet voivat ryhtyä toimiin, jotka merkitsevät poikkeamista niiden tämän yleissopimuksen mukaisista velvoitteista, 
siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä vaatii edellyttäen kuitenkin, etteivät tällaiset toimet ole ristiriidassa valtion 
muiden kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden kanssa.” 
425 Honko 2017, s. 21—23 ; Melander 2013b, s. 230. Myös Hirvonen 2021, s. 325—330 ; Salminen 2019, s. 228—233.  
426 EIT on korostanut, että kansallisen turvallisuuden nimissä käytettävät viranomaisten salaiset tarkkailu- ja valvontaval-
tuudet saattavat muodostaa vaaran demokraattiselle yhteiskunnalle. Antunes Rocha v. Portugali. Tästä huolimatta EIT:n 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeuksien rajoittamisen laillisuus on varsin muodollisesti määritelty. EIT edellyt-
tää laillisuudelta sitä, että laki on riittävän täsmällinen ja tarkka sekä sisältää riittävät suojakeinot viranomaisten mielival-
taista toimintaa vastaan. Jos laki jättää viranomaisille harkintavaltaa, sen ala ja käyttö on määriteltävä riittävän selkeäst i 
ja sen on oltava tehokkaan valvonnan alla. Esimerkiksi tapauksessa Weber ja Saravia v. Saksa (kohdat 147—152) katsot-
tiin matkapuhelinten strateginen valvonta sallituksi kansallisen turvallisuuden nimissä, kun laissa oli listattu ne uhkat, 
joiden torjumiseksi valvontaa voitiin suorittaa, sekä asetettiin enimmäisajat valvonnalle ja sen tietojen hyödyntämiselle.   
427 Välttämättömyysvaatimus rakentuu EIT:n tulkintakäytännössä sen varaan, onko rajoitus välttämätön hyväksyttävän 
päämäärän tavoittelun näkökulmasta. Rajoituksen välttämättömyyden testi jakautuu kolmeen. Rajoitukselle on oltava 
painava yhteiskunnallinen tarve, puuttumisen ja tavoiteltavan hyväksyttävän päämäärän tulee olla oikeasuhtaisia keske-
nään ja puuttumiselle pitää olla asiaankuuluvat ja riittävät perustelut. Honko 2017, s. 28. Jäsenvaltioiden harkintamargi-
naali niin metodeissa, kuin punninnassa yleisemminkin on tavanomaista väljempi silloin, kun oikeuttamisperusteena on 
kansallinen turvallisuus rikosten ja terrorismin torjunnassa tiedustelulla. Klass ja muut. v. Saksa, kohta 46, 49. 
428 Bucur ja Toma v. Romania, kohta 110 ; Kennedy v. Yhdistynyt kuningaskunta, kohta 159. 
429 Tuori 2013, s. 64—67, 80.  Nuotio 2009, s. 38. Ks. myös Kimpimäki 2019, s. 165—167- 
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kehitys ilmentää turvallisuusuhkien lisääntyessä hätätilaoikeutukseen nojaavia tarkoituksen 

pyhittämiä keinoja, sekä demokraattisen oikeusvaltion  periaatteista enenevissä määrin poik-

keamista kansallisen ja kansalaisten turvallisuuden nimissä.430 Ihmisoikeusrajoitusten hy-

väksyttävyydessä ei ole huomioitu eroa potentiaalisen ja vääjäämättömän uhkan välillä, eikä 

ajallisessa ulottuvuudessa väliaikaisuuden ja normaalitilan välillä.431 Lisäksi turvallisuuspa-

radigman muutos, jossa ulkoisten ja sisäisten uhkien jaottelu on hämärtynyt, on laajentanut 

eurooppalaisessa kontekstissa kansallisen turvallisuuden käyttöalaa, kun perinteisesti ul-

koista suvereniteettia uhkaavien toimien lisäksi uhka on laajentunut koskemaan valtioiden 

rajoista ja alueista riippumattomia monitahoisia potentiaalisia uhkia myös pysyväisluontoi-

sesti.432 Huomattavaa onkin, että kansallisina hätätiloina on pidetty Euroopassa ulkorajaval-

vontaa433, terrorismirikollisuutta434, sekä tuoreempana koronapandemian esiin nostamalla 

tavalla myös bioturvallisuutta.435 Kremerin mukaan EIT jakaa EU:n kanssa perinteisen kan-

sallisvaltionäkökulmaisen turvallisuusajattelutavan, joka hyväksyy laajasti EU:n ja sen jä-

senvaltioiden turvallistamiskehityksen.436 Aihe on erityisen ajankohtainen nyt kotimaassam-

mekin, sillä huhtikuussa 2022  annetussa valmiuslain uudistusesityksessä onkin ehdotettu 

valmiuslakiin (1552/2011) lisättäväksi uutta hybridiuhkapoikkeusoloperustetta437, jonka kä-

sillä olon toteamista esityksen perusteluissa itsessään määritellään jo hyvin vaikeasti tunnis-

tettavaksi ja epämääräiseksi.438 Tämä laajentaisi siis poikkeusolojen käyttöönottoa varsin 

paljon, erityisesti kun huomioidaan se, että hybridiuhkan toteamiseksi riittäisi yksittäinen 

uhka, toiminta tai tapahtuma, jos sen voitaisiin vakavuudeltaan katsoa säännösehdotuksessa 

tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaarantavan tai heikentävän kansallista turvallisuutta, yh-

teiskunnan toimintakykyä taikka väestön elinmahdollisuuksia tai tarkoittavan tällaisen 

 
430 Honko 2017, s. 17—23, 70—72.  
431 Ibid, s. 71. 
432 Widlund 2020, s. 140—145. Pysyvien tai pitkäikäisten hätätilojen salliminen EIS puitteissa mahdollistaa ihmisoikeuk-
sien käyttämisen instrumentalistisesti oikeusvaltioperiaate kyseenalaistaen, sillä väliaikaisiksi tarkoitetut poikkeusvaltuu-
det myös helpommin muuttuvat annetun joustavuuden vuoksi jäsenvaltion kansallisen oikeuden yhä pysyvimmiksi omi-

naisuuksiksi. Hongon mukaan tätä kehitystä on jo nyt nähtävissä Euroopan valtioissa. Honko 2017, s. 71. Ks. myös Han-
nikainen 2014, s. 227, 246 ; Melander 2013b, s.  230—235. 
433 Björk et al. 2019, s. 66; Staffans 2010, s. 267—268. 
434 Honko 2017, s. 17—23 ; Sinkkonen 2010, s. 209—212, 219—220. 
435 Koronan osalta Hirvonen on todennut, että bioturvallisuus ja epidemiologinen tieto ovat määrittäneet pitkälti ja oikeu-
tetusti epidemian torjuntatoimenpiteitä, mutta on samalla rakentanut demokraattisen oikeusvaltion rinnalle asiantuntija-
valtaan perustuvan bioturvallisuusmentaliteetin. Hirvosen mukaan terveysturvallisuudesta voi muodostua sellainen su-
pernormi, joka sivuuttaa ”muut” subjektiiviset ja kollektiiviset perus- ja ihmisoikeudet niin poikkeus- kuin normaa-

lioloissa niiden muodostaman uhan vuoksi. Hirvonen 2021, s. 318.  
436 Kremer 2013. Erityisesti s. 31—35. Kremerin mukaan EU:n ja EIT:n turvallisuuskäsityksen vastakohta on nimen-
omaisesti hänen ”liberaaliksi” tai ”laajentuneeksi” kutsumansa yksilölähtöinen turvallisuuskäsitys. Ibid, s. 35—36. 
437 Valmiuslain 3 §:n ehdotetun uuden 6 kohdan mukainen hybridiuhkapoikkeustilanne määriteltäisiin ”muuksi julkisen 
vallan päätöksentekokykyyn tai kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen, rajaturvallisuuteen taikka yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen kohdistuvaksi uhkaksi, toiminnaksi, tapahtumaksi tai näiden yhteisvaikutukseksi, joka erityisen vaka-
vasti ja olennaisesti vaarantaa kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia.” 
438 HE 63/2022 vp, s. 62. 
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eskaloituvan hybridiuhkan alkua myös ei-konkreettisessa kyberulottuvuudessa.439 Esitetyn 

poikkeusoloperusteen epämääräisyys yhdistettynä siihen, että hätätilamääritelmää koskevat 

ihmisoikeussopimusmääräykset jättävät sopimusvaltioille laajahkon harkintamarginaalin sa-

malla, kun esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi toimivaltuuksien käytön toimialaa440 ja 

ajallista ennakollisuutta jopa proaktiiviseksi441, on omiaan herättämään kysymyksiä poik-

keusolojen käytön yleistymisestä.  

Staffans on esittänyt, että kollektiivinen turvallisuus asetetaan yleisesti Euroopassa etusijalle 

silloin, kun kyse on lainsäädännöstä tai kehityssuunnitelmista, mutta yksittäistapauksissa, 

joissa päädytään väistämättä eri turvallisuuskäsitteiden punnintaan, henkilökohtainen turval-

lisuus saa yksittäistapauksessa prima facie etusijan.442 Voimme todeta, että myös eurooppa-

lainen ihmisoikeuskäsitys vastaa viime kädessä kotimaista yksilölähtöistä turvallisuusperus-

oikeuskäsitettä443, joskin vahvemmin kollektiiviset intressipainotukset hyväksyen444 ja siten 

mahdollistaen laajemmat perustelut sanottujen oikeuksien aktiiviselle ja ennakolliselle to-

teuttamiselle.445 Edellä mainittu valmiuslain muutosehdotus, jonka rajoitusten laajentumisen 

hyväksyttävyyttä perustellaan nimenomaisesti ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden hä-

tätilaoikeuksien laajalla harkintamarginaalilla446 toimii hyvänä esimerkkinä uudesta kollek-

tiivisen ja abstraktin turvallisuuden painoarvon kasvamisesta myös kansallisesti, kun huo-

mioidaan, että kansallinen turvallisuuden uhka käsitetään ehdotetussa laissa valtion oikeu-

denkäyttöpiirissä olevien ihmisten kollektiiviseen turvallisuuteen välittömän lisäksi välilli-

sesti vaikuttavana.447 

3.1.4 Liberalismin haasteista oikeuksien ja turvallisuuden toteuttamiseen liittyen 

 

Edellisessä kappaleessa käsittelimme symbolisen turvallisuuden konkreettista ulottuvuutta. 

Seuraavaksi siirrymme käsittelemään sen abstraktin ulottuvuuden aatetaustaa. Turvallisuus 

 
439 Ibid, s. 43, 62. 
440 Muun muassa yksittäinen terroristi-isku saattaisi olla sellainen tekijä, joka mahdollistaisi poikkeustilan toteamisen ja 
uuden esityksen mukaisen paikallisen tai alueellisen oleskelu- ja liikkumiskiellon yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaa-
rantavan uhkan torjumiseksi tai tilanteen hallintaan saattamiseksi, jota kutsutaan myös esityksessä erityisen vakaviksi ja 
laajamittaisiksi ”yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriötiloiksi”. Ibid, s. 51—53, 61—62, 89. 
441 HE:n mukaan ”jotta valmiuslaki voisi poikkeusoloissa täyttää tehtävänsä, on tärkeää, että se tarjoaa erilaisten kriisiti-
lanteiden hallitsemiseksi asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet. Pelkästään jälkikäteisen reagoinnin mahdollisuutta ei 
voida pitää sääntelyn tavoitteiden kannalta riittävänä.” Ibid, s. 63. 
442 Staffans 2010, s. 267—268. Samansuuntaisesti myös Melander 2013b, s. 244. 
443 Esim. Bruun 2016a, s. 248, 255. Ihmisoikeusjärjestelmää on kritisoitu nimenomaa yksilölähtöisyydestään, eikä se si-
ten välttämättä kykene kontrolloimaan nykyajan vaikeita valtionsisäisiä konflikteja. Hannikainen 2014, s. 253—254. 
444 Widlund 2020, s. 149 ; Bruun 2016a, s. 253—256 ; Asp et al. 2010, s. 645—646. 
445 Ramsay toteaa, että EIS:n turvallisuusoikeuskäsitys mahdollistaa ylikriminalisoimisen ja rikosoikeudellisen järjestel-
män leviämisen legitimoinnin ihmisoikeuksilla. Ramsay 2012, s. 131. 
446 HE 63/2022 vp, s. 27—32, 61—63. 
447 HE 63/2022 vp, s. 42 ; HE 198/2017 vp, s. 35. 
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on liberalismin aatteessa yhteinen ja yleinen intressi.448 Liberalismille rakentuvalla yhteis-

kunnalla on kuitenkin tähän ideologiaan sitoutumisesta muodostunut kaksi ongelmaa turval-

lisuuden toteuttamisen kontrollin näkökulmasta. Liberalistiset teoriat sallivat edellä käsitel-

lyllä tavalla vapauden rajoittamisen vain toisen vapauden vaaran estämiseksi, mutta eivät 

anna vaaran estämisen ja vapauden väliselle punninnalle kunnollista suuntaa.449 Länsimaa-

laiset kansallisvaltiot ovat Hudsonin mukaan utilitarististen suuntausten jäljessä siirtyneet 

osana demokratiakehitystä toteuttamaan lainsäädännössä ja hallinnossaan niin sanottua 

sääntöutilitarismia450, jossa organisaatiotason toiminnan hyöty-haittapunninta tehdään pun-

nitsemalla jonkun toiminnan yleisvaikutukset maksimaaliseen onnellisuuteen yksittäistilan-

teen hyöty-haittapunninnan sijaan. 451  Valtion tarkoituksen ollessa yleisen onnellisuuden 

maksimointi, voidaan analogisesti tästä johtaa, että valtion asettamien lakien noudattaminen 

toteuttaa yleisesti maksimaalista onnellisuutta siitä riippumatta, missä määrin lain noudatta-

minen yksittäisessä tilanteessa tätä tavoitetta toteuttaa. Sääntöutilitarismia noudattamalla 

siirretään samalla toiminnan hyöty-haitta-punninta yksilötasolta organisaatiotasolle.452 Val-

tion utilitaristisia toimia vastaan yksilö voi puolustautua perus- ja ihmisoikeuksien ilmentä-

villä vapausalueilla, jotka vuorostaan edustavat deontologisen liberalismin yksilölähtöi-

syyttä, kuten Tuorin esityksessä klassisen liberalistisen valtioparadigman osalta voidaan to-

deta.453 Näin utilitarismin kollektiiviset lakien ilmentämät tahdot ja deontologisen liberalis-

min yksilövapaudet törmäävät modernissa oikeusjärjestelmässä toisiinsa jatkuvasti ilman, 

että niiden yhteinen aatetausta pystyy ohjaamaan niiden välistä punnintaa.454 

 
448 Hudson 2003, s. 160. 
449 Loader – Walker 2007, s. 52—56. 
450 Erotuksena toimintautilitarismille, jossa yksittäisen toiminnan hyöty-haittapunninta onnellisuuden maksimoimisessa 
tehdään tapauskohtaisesti yksittäisen toiminnan seuraukset huomioiden. Hudson 2003, s. 16—18. 
451 Loader – Walker 2007, s. 55 ; Hudson 2003, s. 18 ; Tuori 2000, s. 103, 117. Tämä näkyy myös Nuotion mukaan rikos-
oikeuden preventiivisessä käänteessä, jossa rikosoikeudessa korostuu hyvinvointivaltiolle tyypillinen tavoiterationaalinen 
kriminaalipolitiikka. Nuotio 1998a, s. 130—131, 264—269. 
452 Hudson 2003, s. 16—18. Nykyiseen moderniin oikeuteen kuuluu ajatus siitä, että lainsäätäjä voi käyttää oikeutta ta-
voiterationaalisesti teknisenä instrumenttina yhteiskuntapoliittisten tavoitteidensa läpisaamiseksi. Nämä tavoitteet vaikut-
tavat oikeusnormien taustalla ja niiden säätämisen syynä, mutta säädettävät oikeusnormit ikään kuin itsenäistyvät tavoit-
teista ja alistuvat oikeusnormien systeemin sisälle erityiselle juridiselle logiikalle, jossa ratio rauhoittaa sitä.  Tuori 1987, 
s. 115, 117 ; Aarnio 1994, s. 42—44. Oikeusjärjestelmän autonomisesta systeemistä Aarnio 1994, s. 94. 
453 Tuorin mukaan sekä liberaali-, että hyvinvointivaltion oikeusparadigmoja korostavat tiettyä sääntelymallia, joita nou-
datetaan oikeuden pintatasolla. Tuorin mukaan klassisen liberaalin oikeusvaltion ideaalit esiintyvät modernissa oikeu-
dessa nimenomaan voluntaksen pidäkkeinä, kuten hallinnon lainalaisuudessa ja vallan kolmijaossa. Tuori 2000, s. 134. 
Ks. myös Karapuu 2011, s. 78—79 ; Tuori 1999a, s. 920, 931. Nuotio on vuorostaan tunnistanut vastaavasti rikosoikeu-
den piirissä kahdenlaisia tätä jakoa ilmentäviä rikosoikeuden malleja, yksilölähtöisiä vahinkomalleja ja utilitaristisia pre-
ventiivimalleja. Nuotio 1998a, s. 266—270. 
454 Petman kutsuu tätä ratkaisemattomaksi ”liberaaliksi balanssiaktiksi”. Petman 2012, s. 215—219. Ks. myös Loader – 
Walker 2007, s. 54—56 ; Waldron 2003, s. 194—210. 
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Utilitaristiset teoriat eivät pysty takaamaan vähemmistöön kuuluvien yksilöiden oikeuksia 

enemmistön muodostaessa toisen mielipiteen asiassa.455 Rinnastaessaan yksilöiden ja enem-

mistön intressit toisiinsa, utilitarismi tulee liuottaneeksi yksilön yhteiskuntaan, eikä se siten 

tarjoa tarpeeksi turvaa yksilölle tilanteessa, jossa punnitaan intressistä hyötyviä kvantitatii-

visesti. Punninnan vaikeudesta voidaan yhtenä ajankohtaisena turvallisuuteen liittyvänä 

konkreettisena esimerkkinä pitää COVID-19-pandemiaan liittyvät osittain epäselvästi muo-

toillut456 ja ristiriitaisesti sovelletut457 kotimaiset rajoitustoimet. Näistä esimerkiksi ylimitoi-

tettuna toteutumatta jääneet liikkumisrajoitukset458, sekä toteutuneet rokotepassi459 ja kun-

tavaalien siirtämien keväällä 2021460 voitiin katsoa yksilövapautta varsin laajasti loukkaa-

viksi suuremman ihmisjoukon oikeuksien intressissä. Utilitaristinen näkemys rajoitusten 

taustalla on myös tuotu esiin valtioneuvoston oikeuskanslerin toimesta, joka on tulkinnut 

perustuslakivaliokunnan lausunto- ja mietintökäytäntöä koronaviruksen leviämisen estämi-

sessä siten, että rajoitusten hyväksyttävyys perustuisi kokonaishyötyjen ja -haittojen arvi-

ointiin ja punnintaan erikseen (yksilö) ja kokoavasti (kollektiivi).461 Muukkonen on pitänyt 

koronapassien ilmentämää utilitaristista asetelmaa, jossa suuremman ihmismäärän oikeuk-

siin vedoten rajoitetaan yksilöiden perusoikeuksia mahdottomana perusoikeuksien 

 
455 Modernin utilitarismin yleinen ongelma on intressien toteuttamisen sitoutuminen yksilöiden vapauden ja oikeuksien 

toteutumisen tahtoon. Utilitarismi toimii esitetyllä tavalla vain, mikäli yksilöt tunnistavat, että heidän omien intressien 
mukaista toimia yleisiä intressejä ilmaisevien lakien mukaisesti. Mikäli tämä yhtenäisyys intressien välillä puuttuu, muut-
tuu utilitaristinen formula nopeasti klassiseen Millin esittämään muotoon, jossa oikeudenmukainen yhteiskunta puolustaa 
vain määrällisesti suuremman ihmisjoukon intressejä samalla uhraten määrällisesti vähemmistöksi jääneen intressit. Hud-
son 2003, s. 16—18. 
456 Oikeuskansleri totesi koronapassin käytön laajentamista koskevassa lausunnossaan, että ehdotettua sääntelyä, jota oli 
pidettävä jo ehdotushetkellä voimassaolevan monimutkaiseksi katsottavaa sääntelyä edelleen vaikeuttavana erityisesti 
sääntelyn kohteena olevien toimijoiden ja kansalaisten kannalta saattaisi haitata heikentää pandemian hallinnan ja haitto-

jen torjunnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, sekä viime kädessä vähentää halukkuutta noudattaa tartuntataudin le-
viämisen estämisen kannalta tarpeellisia terveysturvallisuustoimia, vaikka sitä perusteltiin rokotetun kansanenemmistön 
oikeuksien toteuttamisella. OKV/3449/21/2021, s. 2—3. 
457 Esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa EOAK/3994/2021 todetaan, että vastoin eduskunnan oi-
keusasiamiehen omaa käsitystä, poliisi ei pitänyt mahdollista koronatartunnalle altistumista mielenosoituksessa kokoon-
tumislain 21.1 §:n tarkoittamana välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle aiheuttavana perusteena keskeyttää mielen-
osoitus (s. 6). Oikeusasiamies oli itse katsonut kuitenkin aikaisemmassa ratkaisussaan EOAK/5463/2020, että sairaala- ja 
asumisyksikköjä koskevat vierailijarajoitukset koronainfluenssan torjumiseksi eivät olleet sallittuja (s. 30—34). Nämä 

toisistaan poikkeavat linjaukset asettivat epäselväksi viranomaisten näkemyksen koronan aiheuttamasta vaarasta ja siten 
myös mahdollisuuksista perusoikeuksien rajoittamiseen tartuntaturvallisuuden nimissä. Ks. liittyvä ratkaisu KHO 2021:1. 
458 Sittemmin perutun lain esityksessä todettiin, että liikkumisen ja lähikontaktien rajoituksilla oli selkeitä, yhteiskunnalli-
sesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia, mutta vaikutusten haitat jäivät kuitenkin pienemmiksi suhteessa rajoitustoimilla 
saavutettaviin hyötyihin. HE 39/2021 vp, s. 86—88. Tätä pidettiin oikeasuuntaisena esityksestä annetussa PeVL:ssa, 
vaikka esitystä itsessään ei pidetty oikeasuhtaisena perusoikeuksien näkökulmasta. PeVL 12/2021 vp, s. 12, 16—18. 
459 Muukkosen mukaan rokotepassin käyttöönotossa tehdyssä punninnassa katsottiin, että elinkeinovapaus ja rokotettujen 
perusoikeudet liikkua haluamallaan tavalla katsottiin sellaiseksi perusoikeudeksi, jonka turvaaminen edellytti rokottamat-

tomien vastaavien oikeuksien rajoittamista. Päätöksen perusteet olivat siis tältä osin täysin utilitaristiset. Muukkonen itse 
katsoi rokotepassin aiheuttaman utilitaristisen epäyhdenvertaisuuden PL vastaiseksi. Muukkonen 2022, s. 13—14. 
460 Kuntavaalien siirtäminen, joka palveli sinänsä vähemmistön oikeuksia, oli perusteltu utilitaristisesti toteamalla, että 
siirtämistoimella suurempi osa äänioikeutetuista kokee turvalliseksi äänestää. HE 33/2021 vp, s. 14. Ks. myös saman-
suuntaisesti valtioneuvoston oikeuskanslerin lausunto OKV/630/21/2021, s. 2—3.   
461 OKV/1927/21/2020, s. 5. Oikeuskansleri viittaa asiassa mietintöön PeVM 9/2020 vp, s. 4, jossa todetaan, että ”Valio-
kunta kiinnittää lisäksi yleisemmin huomiota tarpeeseen arvioida jatkossa perusoikeusnäkökulmasta rajoitustoimien yh-
teiskunnalle aiheuttamia kokonaishaittoja suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn.” Ks. myös PeVL 12/2021 vp, s. 12. 
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näkökulmasta, huomioiden niiden nimenomainen tarkoitus hillitä lainsäätäjän voluntasta yk-

silölähtöisellä perusoikeustulkinnallaan.462  

Toisaalta liiallinen deontologinen lähestymiskulma, jossa yhteiskunnallisia suhteita lähesty-

tään vuorostaan aina yksilölähtöisesti, tulee liuottaneeksi pois yhteiskunnan yksilöiden vä-

listä näin aiheuttaen ongelmia nimenomaisesti siinä, miten yhteiskunnan tulisi ratkaista yk-

silöiden väliset perusoikeusristiriitaisuudet suuremman intressien tai oikeuksien toteutta-

miseksi. Esimerkiksi osittain edellä kuvatun pandemiatilanteen perusoikeuksien ja kollektii-

visen turvallisuuden yhteensovittamisen vaikeuden vuoksi käynnistettiin valmiuslakia kos-

keva kokonaisuudistushanke oikeusministeriössä maaliskuussa 2022, sillä voimassaolevaa 

lakia pidettiin joustamattomana suhteessa yhteiskuntaan laajemmin.463 Yleisesti ottaen pe-

rusoikeuksien kollisiotilanne tulisi pyrkiä ratkaisemaan alexymaisella optimointipunnin-

nalla siten, että ratkaisussa turvataan mahdollisimman hyvin kaikkien kilpailevien perusoi-

keuksien samanaikainen toteutuminen.464 Tämä ei kuitenkaan ratkaise tilannetta, jossa pe-

rusoikeudet ovat siinä määrin toisiinsa vastakkaisia, että toisen perusoikeus on uhrattava 

täysin toisen toteutumiseksi, kuten vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa voi 

olla käsillä.465 Tämän punninnan vaikeuden osalta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää lakia 

puolustusvoimien antamasta virka-avusta poliisille (781/1980) muuttamista koskeneessa 

hallituksen esityksessä esiteltyä hypoteettista skenaariota, jossa oli kyse kaapatun ilma-aluk-

sen pudottamisesta sotilaallisin keinoin terroriteon estämiseksi ja ihmishenkien pelasta-

miseksi.466 Kaikissa esitystä koskevissa valiokuntalausunnoissa ja mietinnöissä annettiin 

eriävät mielipiteet, joissa lukumääräisesti pienemmän ihmisjoukon hengen suojasta luopu-

mista lukumäärältään suuremman ihmisjoukon pelastamiseksi pidettiin korjaamattomasti oi-

keudettomana. Samalla niissä kyseenalaistettiin myös tilanteesta riippumatta mahdollisuus 

 
462 Muukkonen on tiivistänyt tämän toteamalla ”Jos henkilö ei ole sairas, ei hänen oikeuksiaan pitäisi pystyä rajoitta-
maan vedoten siihen, että sillä turvataan useampien oikeudet”. Muukkonen 2022, s. 9—14. Ks. myös yleisemmin pande-

mian torjumiseksi tehdyistä PL:n yksilölähtöisyyden poikkeamista Rautiainen 15.02.2022 ; Rautiainen 16.12.2021. 
463 HE 63/2022 vp. Kokonaisuudistuksen tarpeesta on siinä todettu ”Ylimmät valtioelimet ja ylimmät laillisuusvalvojat 
ovat valmiuslain soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella nostaneet esille tarpeen arvioida valmiuslain ajantasai-
suutta ja sen käyttöönottomekanismeja. Myös yhteiskunnallinen kehitys ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapah-
tuneet muutokset edellyttävät, että valmiuslain ajantasaisuutta ja toimivuutta sekä toimivaltuuksien riittävyyttä arvioi-
daan uudelleen.” OM 22.3.2022, s. 2. 
464 Viljanen 2001, s. 12 ; Scheinin 1991, s. 29—39. Scheinin kritisoi tätä punnintanormia sen mahdollistaessa kollektiivi-
sen turvallisuuden ja perusoikeuksien keskinäisen punninnan, mikäli kansallisvaltio esimerkiksi turvallistuneessa yhteis-

kunnassa päättäisi käsittää turvallisuuden Alexyn tarkoittamaksi periaatteeksi säännön sijaan. Scheinin 2009, s. 55—58. 
465 Tämä on nähtävissä oikeusjärjestelmämme perusoikeuden ydinalueen suojan ajatuksessa, jonka mukaan perusoikeuk-
silla on olemassa niiden olemukseen liittyvä ydinalue, johon ei voida kajota mistään syystä niin laajasti, että se tekisi pe-
rusoikeuden sisällön tyhjäksi, taikka muuten alistaa alexymaiselle punninnalle. Scheinin 2012, s. 136—137 ; Viljanen 
2001, s. 229—233 ; Alexy 1986, s. 100. Ks. myös PeVM 25/1994 vp, s. 5 ; HE 309/1993 vp, s. 46.  
466 HE 187/2004 vp, s. 8. Lain mietinnöissä käsitelty 4.2 § kuului seuraavasti: ”virka-apu voi sisältää sotilaallisten voi-
makeinojen käyttöä, jos se on välttämätöntä suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan 
vaaran torjumiseksi eikä vaaraa ole mahdollista torjua lievemmillä keinoilla.” 
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viattomien sivullisten uhraamiseen perus- ja ihmisoikeuksien467 näkökulmasta.468 Vaikka 

nämä mielipiteet jäivätkin vähemmistöön, pidän asiassa huomattavana sitä, että yhdenkään 

valiokunnan lausunnossa, taikka hallituksen esityksessä itsessään ei ratkaistu suoraan tätä 

oikeuksien punnintatoimenpidettä, joka jättää yksilön ja suuremman ihmismäärän perusoi-

keuksien välisen punninnan myös hätätilanteissa jossain määrin epäselväksi.469 Lakia kos-

kevassa uudemmassa esityksessä on otettu näennäisesti jyrkempi kanta utilitarismia vastaan. 

Esityksessä todetaan, että laissa tarkoitetulla voimankäytöllä ei saisi lähtökohtaisesti mis-

sään tilanteessa asettaa sivullisia voimankäytön kohteeksi tai hengenvaaraan voimakeinojen 

käytöstä johtuen.470 Esityksessä myös todetaan, että koska virka-apusääntelyllä ei laajenneta 

poliisin oikeutta voimankäyttöön, ei sääntely mahdollista aseistuksen sellaista käyttöä, jossa 

sivullisten henki tai terveys vaarantuisi.471  Muutos on kuitenkin nähdäkseni näennäinen 

siksi, että esityksessä todetaan lisäksi, että hätävarjelussa voimakeinojen käyttö on hallitse-

matonta ja kontrolloimatonta ja hätävarjelutilanne on aina henkilön itsensä arvioitava kysei-

sessä tilanteessa, eikä siinä siten ole kyse johdetusta voimankäyttötilanteesta, jossa yksilöitä 

ei saisi uhrata. Samalla esityksessä tällaisen aseellisen virka-apupäätöksen tekemiseksi ei 

tilanteelta edellytettäisi hätävarjelutilannetta muistuttavaa uhkatilanteen ilmentämää välittö-

myyttä.472 Näin ollen kynnystä esimerkiksi lentokoneiden pudottamiseen käytettävän aseis-

tuksen käyttöönottoon lasketaan, samalla kun yksilön ja suuremman ihmismäärän hengen ja 

terveyden välinen punninta-arvio siirretään voimakeinojen käytön viranomaistasolta hätä-

varjelutilanteella aseita hallussaan pitäville yksilöille, jolloin voidaan samalla välttää 

 
467 Ashworth on esittänyt eurooppalaisen kolmitasoisen ihmisoikeushierarkian, joka määrittelee ihmisoikeuksien poikkea-
misen sallitut rajat. Sen huipulla ovat poikkeuksettomat teoriat, joista ei voida koskaan poiketa utilitarisen turvallisuusin-
tressin nimissä. Oikeus elämään on tällainen ehdoton oikeus. Toisen tason muodostavat vahvat oikeudet, kuten oikeuden 
henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen, josta voidaan poiketa painavasta syystä tarvittaessa. Kolmannen tason 
oikeuksia, kuten kokoontumisvapautta sekä yksityiselämän suojaa voidaan rajoittaa tarvittaessa turvallisuuden nimissä. 
Ashworth 2002, s. 1—44, 51—61. Perryn mukaan ensimmäinen kategoria muodostaa sellaisen kulttuuriyhteisöjä ylittä-
vään konsensukseen perustuvan moraalioikeuksien ytimen, ettei niihin voida kajota. Perry 1998, s. 89—91. 
468 HaVM 11/2005 vp, s. 10 ; PuVL 4/2005 vp, s. 4—5 ; PeVL 23/2005 vp, s. 7 ; PeVL 10/2005 vp, s. 5—7. Huomattavaa 
on, että vaikka yhteensä 6 eri kansanedustajaa esitti mainitut eriävät mielipiteet, edustivat he vain kahta puoluetta, vasem-
mistoliittoa ja vihreää liittoa. Huomioiden PeV:n puoluepolitiikasta riippumaton rooli, tarkoittaa tämä nähdäkseni erityi-
sen korostuneeksi koettua eettismoraalista lainsäätäjien skismaa turvallisuutta lähestyttäessä. Ks. PeV:n erityisroolista 
esim. Dahlberg – Harjuniemi 2022, s. 269—271. 
469 Esimerkiksi PeV muotoili tämän mahdollisuuden toteamalla sen epämääräisesti ”Terrorististen tekojen laatu voi ääri-
tapauksessa puoltaa poikkeuksellisten voimakeinojen käyttämistä.” PeVL 10/2005 vp, s. 2. 
470 HE 106/2021 vp, s. 85.  
471 Ibid, s. 96. Tämä on linjassa myös vanhemman kotimaisen ratkaisun KKO 1993:50 kanssa, jossa kenttäjohtajana toi-
minut poliisi tuomittiin kuolemantuottamuksesta, kun hän jätti purkamatta panttivankeja ottaneen miehen auton polii-
sisaarron sen jälkeen, kun panttivankeja ottanut mies uhkasi räjäyttää auton ja siellä olleet, mikäli saartoa ei purettaisi. 
Tilanteen eskaloiduttua kenttäjohtaja oli käskenyt panttivankien hengen suojaamiseksi avaamaan tulen kohti hyökkääjää, 
jolloin kaksi panttivangeista oli päässyt pakenemaan, mutta yksi oli kuollut auton räjähtäessä. Poliisin katsottiin lisänneen 
tilanteen kokonaisvaarallisuutta toiminnallaan ja toisaalta yhden hengen uhraamista ei katsottu sallituksi kahden pantti-
vangin pelastamiseksi. Ks. myös Terenius 2013, s. 668—670. 
472 Ibid, s. 65, 75. 
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ottamasta kantaa aiheeseen oikeusjärjestelmän tasolla.473 Nämä esimerkit ilmaisevat hyvin 

sen, miten vain liberalismin aatteista ammentava oikeusjärjestelmä ei pysty itsessään vas-

taamaan kysymykseen siitä, kuinka paljon vapauksia voidaan rajoittaa kuinka suuren harmin 

torjumiseksi.474 Tässä ja edellisessä kappaleessa esitetyistä esimerkeistä on nähtävissä, että 

turvallisuutta koskevissa asioissa utilitaristinen suhtautuminen perusoikeuksien toteuttami-

sessa saattaa tulla enenevissä määrin kyseeseen vastoin perinteistä yksilölähtöistä näkökul-

maa perusoikeuksien suojassa.475 Tesón on pitänyt ratkaisuna utilitaristisen ja deontologisen 

yksilölähtöisten oikeuksien toteuttamiselle heikoksi deontologiaksi kutsuttua quasi-utilita-

ristista lähestymiskulmaa, joka mahdollistaa utilitaristisen vapausrajoittamisen yksilönäkö-

kulmasta vain suuremman vapauden turvaamiseksi.476 Tämä eroaa utilitarismista siten, että 

se mahdollistaa vapauden rajoituksen vain suuremman vapauden toteuttamiseksi punnin-

nassa, jossa otetaan huomioon suhteellisuus, välttämättömyys, sekä suojattavan ja uhratta-

van edun painoarvo, ei muiden oikeuksien tai hyvien, kuten turvallisuuden maksimaalista 

toteuttamista.477  Nähdäkseni juuri näin on toimittu esimerkiksi koronarajoitusten osalta, 

jossa perusoikeuksia on punnittu nimenomaisesti ihmisten vapauksien maksimaalisen toteut-

tamisen punninnassa säilyttämällä rokottamattomien oikeuden henkilökohtaiseen koskemat-

tomuuteen, mutta rajoittamalla heidän oikeutta liikkumisvapauteen suuremman vapauden 

toteuttamiseksi.478 Sen sijaan esitetyssä lentokone-esimerkissä nähdäkseni suojattavan ja uh-

rattavan edun arvo ihmishengistä puhuttaessa on muodostunut yksilölähtöisessä perusoi-

keusjärjestelmässä liian kovaksi palaksi ratkaista lainsäädännöllisesti ja on jätetty yksittäis-

tilanteessa hätävarjelusäännöksellä ratkaistavaksi.479 

 
473 PeV on toistanut esityksestään lausuessaan aikaisemman kantansa (PeVL 3/2022 vp, s. 3), jota asiantuntijana kuultu 
Hidén on pitänyt kantaani vastaavasti ongelmallisena rajanvetojen ja toimivalta selvyyden kannalta. Hidén 14.10.2021. 

Myös Terenius on pitänyt sivullisten aseman osalta oikeustilaa tältä osin varsin kehittymättömänä. Terenius 2013, s. 864. 
474 Hudson 2003, s. 205. Hudson esittelee kuitenkin itse useita ihmisoikeusorientoituneita näkökulmia, joissa esitetään 
esitettyyn dilemmaan vahvasti liittyviä utilitarismin kritiikkejä, joissa todetaan, että ihmisoikeuksien valossa oikeus elä-
mään on sellainen oikeus, jota ei voida kvantitatiivisesti mitata ja siten utilitaarisuudelle alistaa harmin määrästä huoli-
matta. Hudson 2003, s. 215—217. Hudsonin mukaan (s. 224) tällaisissa tilanteissa ei pitäisi miettiä, että kumman ihmis-
oikeuksia tulee rikkoa, vaan yrittää ratkaista tilanne kaikilla käsillä olevilla resursseilla muuten. Analogia ei kuitenkaan 
toimi hirveän hyvin hallituksen esityksessä mainitussa lentokone-esimerkissä, koska tilannetta ei voida nähdäkseni rat-
kaista mitenkään muuten toimimalla, eikä Hudson toisaalta hyväksy myöskään toimimattomuutta asiassa. Asia jää myös 

hänen argumenttiensa valossa epäselväksi. Ks. aiheeseen liittyen myös Perry 1998, s. 88—106 ; Ashworth 2002. 
475 Melander on esimerkiksi katsonut vankien perusoikeuksia koskevassa mielipiteessään, että vaikka vankeusrangaistus 
itsessään ei muodosta perustetta rajoittaa vangin muita perusoikeuksia, laki sallii monta rajoitusta, joita perustellaan van-
kilan yleisellä järjestyksellä ja turvallisuudella ja että turvallisuusnäkökulmia painotetaan liikaa vangin yksilöoikeuksien 
kustannuksella. Kostiainen 1.4.2021. Yleisemmin Garland 2001, s. 12.  
476 Tesón 2005, s. 67—68. Tämä vastaa myös Rawlsin oikeudenmukaisuutta, jonka mukaan vapauden totaliteetin maksi-
moiminti on oikeudenmukaisin valinta yksittäisessä punnintatilanteessa. Rawls 1999, s. 203—204. 
477 Tesón 2005, s. 68—70, 75 ; Wilson 2005, s. 13. 
478 Sovelletusta kollisiotilanteen ratkaisun suhteellisuuspunninnasta ja sen tulkinnasta: Viljanen 2001, s. 210—221. 
479 Pellonpää onkin todennut, että oikeus elämään on perusoikeuksista tärkein, sillä se on kaikkien muiden perusoikeuk-
sien nauttimisen edellytys ja siten perusoikeuspunninnassa erityisen vahva. Pellonpää 2011, s. 281—282. Viljanen vuo-
rostaan on todennut, että tätä perusoikeutta voidaan kuitenkin punnita muita perusoikeuksia vastaan, mutta nähdäkseni 
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3.2 Johtopäätöksiä turvallisuusoikeudesta ja sen toteutumisesta 

 
Turvallisuutta lähestytään symbolisabstraktisti kansallisvaltiokehyksessä vapauden ja hy-

vinvoinnin tuottamisen osalta yhteisen liberalistisen aatetaustan vuoksi yksilölähtöisenä oi-

keutena. Tässä yksilölähtöisessä hyvän toteuttamisessa on lähtökohtana sääntöutilitaristinen 

näkökulma, jonka kollektiivisen toteuttamisen absoluuttiset rajat muodostavat deontologi-

sesti lähestyttävät perusoikeudet. Perusoikeutena turvallisuus on joko valtiovallan tae olla 

puuttumatta kansalaisten vapausoikeuksiinsa tai valtion positiivinen velvollisuus turvata 

kansalaistensa turvallisuus muiden oikeudenloukkauksilta myös yksityisten välisissä suh-

teissa.480 Perusoikeuksien välisessä horisontaalipunninnassa vuorostaan on deontologinen 

painotus on muodoltaan heikkoa siltä osin, että se näyttää mahdollistavan yksilön perusoi-

keuksista poikkeamisen suuremman yksilömäärän perusoikeuksien toteuttamiseksi tilanne-

kohtaisella optimointipunninnalla tilanteissa, joissa ei ole kyse absoluuttisista perusoikeuden 

syrjäyttämistilanteista. Perusoikeuksien pakottava uhraamistilanne on ollut ilmeisesti tarkoi-

tuksena jättää poliittiseksi ratkaisuksi481, mutta on nähdäkseni hieman ontuvasti edellä mai-

nitulla tavalla muodostumassa pikemminkin yksilötasolla tapahtuvassa hätävarjelutilan-

teessa muodostuvaksi hyväksyttävyyspunninnaksi.482  

Turvallisuuden sisällöllinen käsitys perusoikeutena nauttii nähdäkseni varsin vahvaa kon-

sensusta deontologisen liberalistisessa perusoikeusjärjestelmässä yksilötason henkilökohtai-

sena oikeutena. Kollektiivinen abstrakti turvallisuus on sen sijaan perusoikeusjärjestelmässä 

katsottu sellaiseksi intressiksi, joka voi tietyissä tilanteissa rajoittaa yksilönoikeuksia, mutta 

joka täytyy tulla tavalla tai toisella kytketyksi henkilökohtaiseen yksilötason turvallisuuden 

toteuttamiseen, jotta siihen voitaisiin perusoikeuksien rajoitusperusteena vedota.483 Hyvin-

vointivaltiollisen kehityksen ilmentävällä tavalla valtion väkivaltakoneiston, kuten poliisin 

toimintaa ei enää nähdä yksilön perusoikeuksia uhkaavana vaan jonain, mitä perusoikeudet 

perustelevat, sillä perusoikeuksilla on tunnustettu horisontaalivaikutus, sekä 

 
Viljanenkin esittää tämän punninnan mahdolliseksi vain, kun oikeus elämään olisi kohdistamaton ja abstrakti, verrattuna 
konkreettisiin muiden perusoikeuksien rajoituksiin. Viljanen 2001, s. 216—217. Ks. myös Terenius 2013, s. 669. 
480 Saraviita 2016, s. 157. 
481 Viljanen on nimenomaisesti todennut, että suhteellisuuspunninta sisältää harkintaa, jolla on yhteys yhteiskunnallisiin 
arvostuksiin ja se, miten tärkeänä jotain intressiä, kuten kansallista turvallisuutta ja sen oikeuttamia perusoikeuspoikkeuk-

sia on pidettävä viime kädessä yhteiskuntapoliittinen ratkaisu. Viljanen 2001. Myös Husan mukaan perusoikeuskonflik-
tien ratkaisu nojaa viime kädessä poliittiseen päätökseen. Husa 1999, s. 302—305. Ks. Saraviita 1999, s. 59. 
482 Terenius 2013, s. 671. Ashworthin mukaan on tarpeellista tehdä uhrauksia, jos kaikkien henkeä ei voida mitenkään 
suojata – on tehtävä julma valinta, jossa minimoidaan kokonaisharmi. Ideaalimaailmassa uhraus ratkaistaisiin arvalla, 
mutta todellisuudessa päätöksen tekee se, jolle se on tilanteessa mahdollista. Ashworth – Horder 2013, s. 131—132. 
483 Turvallisuusperusoikeuden käsityksessä on tunnistettavissa kaikki kolme eri turvallisuustasoa, yksilö, kansalaiskollek-
tiivi ja organisaatiotaso, mutta molempia kollektiiviturvallisuuden tasoja eli sisäistä järjestystä ja koko valtiokonstruktion 
turvallisuutta (kansallinen turvallisuus) lähestytään yksilötasolta, jolle alisteiseksi kollektiivi-intressien katsotaan olevan. 
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perusoikeuksien turvaamisvelvoite, jotka aktivoivat valtion toimia suhteessa yksilöihin.484 

Horisontaalisen suojeluvelvollisuuden tunnustaminen on luonut perusoikeusjärjestelmään 

pysyvän jännitteen vapauden ja turvallisuuden välille, jota on pyritty ratkaisemaan edellä 

kuvatulla tavalla sitomalla turvallisuuden toteuttamisen voluntas yksilötason konkreettis-

luontoisen turvallisuuden toteuttamiseen. Tämä jännite on kuitenkin saanut erityisiä uusia 

latauksia Suomea sitovista ihmisoikeuskäsityksistä, jossa ihmisten henkilökohtaisen hengen 

turvaaminen on saanut mahdollisesti abstraktimman ja yleisemmän merkityssisällön, joka 

vuorostaan saattaa laajentaa turvallisuusperusoikeudella perustelemisen mahdollisuutta tu-

levaisuudessa niin yksilö-, kuin kollektiivitasolla.485 Hein Van Kempen on tutkimuksessaan 

todennut, että ihmisoikeuksien valossa turvallisuuden oikeuskonsepti on sekava, epäselvä ja 

täynnä ristiriitaisuuksia ja siten ihmisoikeudet eivät tarjoa turvallisuusoikeuden sisällön tai 

suunnan osalta tarpeeksi, vaan tulkinta päinvastoin vähentää tarpeettomasti turvallisuuden 

arvoa yksilöoikeutena.486 Turvallisuusmainintojen lisääntyminen yhdessä juridisen merki-

tyssisällön muutoksen kanssa saattaa johtaa tulevaisuudessa viranomaisten toimivaltuuksien 

ja velvollisuuksien alan kasvamiseen ja muuttaa jo voimassa olevasta normistosta löytyvien 

turvallisuusmainintojen merkityksen vastoin alkuperäistä kotimaista tarkoitusta niiden käyt-

töalaa laajentaen.487 Ihmisoikeuksien dynaamisesti kehittyvä luonne ja niiden luoman sovel-

tamisjoustavuuden voidaan olettaa vähintäänkin jättävän enemmän harkintavaltaa turvalli-

suusrajoitusperustetta käyttävälle, jolloin ennakollinen tarve kontrolloida vallan käyttämistä 

kansanvaltaisessa yhteiskunnassa kasvaa.488  

 

4 Yhteiskunnallisen kehityksen riskit ja turvallisuus  

  

4.1 Hyvinvointivaltion kriisitendenssit 

 

4.1.1 Vapausalueen kolonisoituminen 

 

Valtion sisäisten rajojen kysymys on jatkuvasti pinnalla, mutta kaikkia vallanjakopainotuk-

sia yhdistää käsitys siitä, että organisaatio on sidottu tehtäviin, jotka ovat siinä määrin vält-

tämättömiä, ettei niitä uskota voitavan siirtää kenenkään tai minkään muun vastuulle, 

 
484 Helke 2022, s. 115. 
485 Honko 2017, s. 70—71. 
486 Hein Van Kempen 2013, s. 23. 
487 Melander 2008. s. 17 ; Tuori 2003b, s. 923 ; Viljanen 2001, s. 283. 
488 Nuotio 1998b, s. 138. 
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organisaatio kantaa, vahvistaa ja puolustaa tärkeinä pidettyjä arvoja pakkovallallansa kansa-

laisyhteiskunnasta kumpuavaan legitiimisyyteen perustuen.489 Valtion tehtäväkentän laajuus 

vaihtelee ja erityisesti sen sisäiset rajat ovat jatkuvasti keskustelun kohteina demokraattisissa 

oikeusvaltioissa, joissa kansalaisyhteiskunnan passiiviselle ulottuvuudelle on haluttu jättää 

tilaa ja valtion valvonnalle ja sen menetelmille vastaavasti selkeät rajat. Demokratiaperiaate 

edellyttää instrumentalistisen voluntaksen huomioimista, ja toisaalta ration kontrolli on taat-

tava vapauden toteuttamiseksi. 490  Sisäisen suvereniteetin rajat ovat kriittisen tarkastelun 

kohteena erityisesti hyvinvointivaltioissa, joissa valtiollisen sääntelyn avulla on haluttu edis-

tää yhteiskunnallisia arvopäämääriä, kuten tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja taloudellista 

kasvua, painotuksen ollessa siis oikeuksien toteuttamisessa absoluuttisen vapausulottuvuu-

den kärsiessä. Viime vuosisadan oikeusteoreettiseen keskustelun läpikäyviin teemoihin kuu-

luu oikeuden kahtiajakautuminen, jonka Tuori on jakanut tässä työssäni esittämällä tavalla 

ration ja voluntaksen jännitteeseen.491 Tuorin esitys ei ole kuitenkaan uusi, vaan saman huo-

mion oikeuden kaksiteräisyydestä on tehnyt esimerkiksi Habermas tunnistamalla oikeuden 

ohjausvälineenä ja instituutiona.492 Erottelun on tehnyt myös tavoitteiden tasolla Dworkin 

erotellessaan periaatteet ja politiikat493, sekä  Pašukanis esittelemällään oikeudellisten oi-

keutusten ja teknisten normien erottelulla.494 Habermas on jakanut oikeuden ohjausväli-

neeksi, joka palvelee valtion organisaatiotason (Systeemin) instrumentalistisia pyrkimyksiä 

ja toisaalta oikeuden instituutiotasoon, joka suojelee kansalaisyhteiskunnan jäsenten elämis-

maailmaa (Lebenswelt) erityisesti valtio-organisaation omilta pyrkimyksiltä.495 Habermas 

on katsonut riskiksi, että valtion organisaatiotasoa edustava oikeus ohjausvälineenä uhkaa 

kansalaiskunnan elämismaailmaa kolonisoimalla sitä byrokratialla.496 Systeemiset mekanis-

mit tunkeutuvat taloudesta ja hallinnosta Lebensweltin alueelle siten, että raha ja hallinnol-

linen valta korvaavat yhteiskunnan jäsenten keskinäisen solidaarisuuden ja kielellisesti väli-

tetyn yhteisymmärryksen. Kansalaisyhteiskunnan aktiivisessa ulottuvuudessa käyttämä 

kommunikatiivinen valta on riippuvainen Lebensweltin yksityisalueesta, joka tarjoaa 

 
489 Kyntäjä 2000, s. 160—169. 
490 Tuori 2007, s. 238. 
491 Ks. kappale 2.3.1. 
492 Habermas 1981, s. 536.  Habermasin jako oikeuteen instituutiona ja ohjausvälineenä painottaa oikeuden instituution 
sidonnaisuutta kansalaisyhteiskunnan elämismaailman moraalisten rakenteiden kanssa, jotka toimivat pidäkkeinä oikeu-

den ohjausvälineelle, jolla oikeus toteuttaa valtio-organisaation ja talouden instrumentaalisia tehtäviä. Habermas 1981, s. 
471—474. Malli vastaa siis vahvasti Tuorin ja tutkielmassani yleisesti käytetyn oikeuden ration ja voluntaksen erotusta. 
493 Dworkin 1994, s. 22 
494 Pašukanis 1985, s. 25, 43—44, 55—56. Huomattavaa on, että tämä erottelu tapahtui demokraattisen oikeusvaltiopara-
digman ulkopuolisessa marxilaisessa kontekstissa, joka ilmentää nähdäkseni syvällisempää valtiomuodot ylittävää kah-
tiajakoa oikeuden sisällä.  
495 Habermas 1981, s. 452. Ks. myös Kangas 1987, s. 52—54. 
496 Habermas 1981, s. 534 ; Kangas 1987, s. 83—86. 
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puitteet yksilöille tämän vallan käyttämiseksi poliittisessa ulottuvuudessa.497 Tämä tunkeu-

tuminen on vaaraksi yhteiskunnan jäsenten keskinäiselle kommunikatiiviselle toiminnalle ja 

yhteisymmärrykselle muuttaen kansalaisyhteiskunnan yksilöt aktiivisten subjektien sijaan 

passiivisiksi objekteiksi. Hyvinvointivaltiossa organisaatio ja kansalaisyhteiskunta kietoutu-

vat yhteen siten, joka vaarantaa kansalaisyhteiskunnan aktiivisen ulottuvuudeksi kutsumani 

julkisuuden idean.498  

Jürgen Habermasin mukaan kolonisoimistoimella on kahdenlaisia vaikutuksia. Voidaan pu-

hua byrokratisoitumisesta ja oikeudellistumisesta ja näiden yhteisvaikutuksellisesta oikeu-

den materialisoitumisesta.499 Valtion tehtäväkentän laajentuminen huomattavasti 1900-lu-

vun jälkipuoliskolla ilmentää modernille hyvinvointiyhteiskunnalliselle kehitykselle tyypil-

listä byrokratisoitumista, hallintokoneiston kasvamista ja sen menettelytapojen tunkeutu-

mista uusille yhteiskuntaelämän alueille. 500  Hyvinvointivaltion saavuttamat hyödyt ovat 

suurimmaksi osaksi sen byrokratisoitumisen saavutuksia, mutta toisaalta byrokratialla on 

varjopuolensa, joita Weber on kuvaillut rautahäkki-analogiallaan.501 Sosiaalisen elämän by-

rokratisoitumisen ilmentämä formaalis-instrumentaalinen rationaalisuus ajaa yksilöt yksilöl-

lisyytensä, autonomiansa ja toimintavapautensa hinnalla rautahäkin ansaan järjestelmissä, 

jotka perustuvat puhtaasti päämäärähakuiseen tehokkuuteen, rationaaliseen laskelmointiin 

ja kontrolliin.502 Hallinnollisen sääntelyn lisääntymisen lisäksi voidaan puhua sille rinnak-

kaisesta oikeudellistumiskehityksestä, jota ilmentää interventionormien kasvu ja organisaa-

tiotason tunkeutuminen myös lainkäytön tasolla syvemmälle kansalaisyhteiskunnan vapaus-

piiriin.503 Kyseessä on hyvinvointivaltion oikeudelle ominainen tavoitteen suvereniteetin ke-

hitys.504 Valtio siis toisaalta vie kolonisaatiotoimen byrokratisoitumisella kansalaisyhteis-

kunnan autonomista alaa, mutta yhä enenevissä määrin myös siirtää siihen liittyvää 

 
497 Habermas 1992, s. 446. 
498 Tuori 2000, s. 121 ; Hudson 2003, s. 152, 156. 
499 Tuorin mukaan Lebensweltin monetarisoituminen ja byrokratisoituminen etenevät nimenomaisesti oikeuden välityk-
sellä. Tuori 2000, s. 91. 
500 Sipponen 2000, s. 153—155.  
501 Kyntäjä on vastaavasti todennut hyvän kehään sitoutuneen hyvinvointivaltion tarkoittavan ”vapauden komeroiden” 

kehittymistä, joiden sisällä yksilö on vapaa, mutta ulkopuolella markkinoiden armoilla. Kyntäjä 1985, s. 5—6, 8. 
502 Weber 1996, s. 155—184. Ks. myös Garland 2001, s. 203—204 ; Kyntäjä 2000, s. 117—118. Byrokratian kasvua on 
pidettävä kuitenkin ongelmallisena sen jäykkyyden ja hitauden takia nopeasti muuttuvassa yhteiskuntakentässä. Kyntäjä 
2000, s. 117—118. Byrokratian vaikutuksista moderniin yhteiskuntaan Weberin mukaan tarkemmin ks. Kyntäjä 1987.  
503 Esimerkkinä tästä laajenemisesta voidaan pitää kansalaisyhteiskunnan ytimeen kuuluva perhe-elämän alistamista or-
ganisaation kontrollille, jonka klassisina ilmentyminä on pidetty lapsen koulutuksen (OVL 1, 2, 9 §) ja kasvatuksen (LSL 
1—4a §) ja nimeämisen hyväksyttävyyden (NL1—3, 30 §) valtiollistumista. Ongelmasta yleisemmin Goode 2005, s. 122. 
504 Unger 1977, s. 192—223 ; Tuori 1987, s. 119. 
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päätöksentekoa poliittisesta päätöksenteosta hallinnolliselle tasolle pois poliittisen diskurs-

sin kentältä.505 

Oikeus vaikuttaa yhteiskunnassa niin vapautta turvaavasti, että sitä rajoittavasti, kuten myös 

sosiaalista elämänpiiriä suojaavasti, että sitä kolonisoivasti. 506 Hyvinvointivaltio on saavut-

tanut oikeuksia toteuttavat tavoitteensa jatkuvalla puuttumisella kansalaisyhteiskuntaan si-

ten, että voidaan puhua kansalaisyhteiskunnan osalta solidaarisuuden korvaamisesta507, hol-

hoamisesta,508 tukahduttamisesta509 tai riippuvuussuhteesta510. Siinä missä totalitaarisissa 

valtioissa tukahdutetaan kansalaisyhteiskunta siirtämällä sen poliittisen vallan vapauden ak-

tiivinen valtapooli kokonaan valtiolle, hyvinvointivaltiossa kansalaisyhteiskunnan passiivi-

nen ulottuvuus on vaarassa, kun valtio ottaa itselleen liikaa vastuuta yksiöiden ja siten koko 

kansalaisyhteiskunnan toiminnoista.511 Hyvinvointivaltion oikeusparadigman paternalismi 

saattaa vaarantaa juuri sen yksityisen autonomian, jonka se pyrkii takamaan luomalla kan-

salaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää negatiivisia vapausoikeuksiaan.512 Tuori on 

puhunut sosiaalisten suhteiden byrokratisoitumisesta ja monetarisoitumisesta, jolloin sosi-

aaliset ongelmat typistyvät valtion ohjauskeinojen näkökulmasta vallankäytölliseksi tai ra-

halliseksi ongelmaksi kansalaisten todellisten tarpeiden sijaan, jotka vuorostaan aiheuttavat 

legitimaatiokriisin siirtämällä päätöksenteon arkipäiväisistä asioista kansalaisyhteiskunnalta 

poliittiseen ulottuvuuteen. Lisäksi ne aiheuttavat motivaatiokriisin, kun perinteiset arvot ja 

sosiaaliset normistot, kuten työ- ja suoritusetiikka, sekä turvallisuuden yhteisökeskeinen 

vaaliminen korvaantuvat passiivisuudella.513 Kolonisoituneessa yhteiskunnassa oikeus on 

yhä kaksiteräinen miekka, mutta sen kädensija on kaventunut terän kaivertaessa itselleen yhä 

suuremman lohkon yhteiskunnallisesta vallankäytöstä yksilön ulottumattomiin. 

4.1.2 Kriisiteoria modernin riski- ja turvallisuusyhteiskunnan laukaisijana 

 

Habermas on esitellyt myöhemmässä tuotannossaan hyvinvointiyhteiskunnan kriisiteo-

rian514, jolla hän tarkoittaa demokratian kriisiytymistä yhteiskunnassa, jossa valtio-orgaani 

on ylikuormittunut kolonisaation ilmentämän laajentumisensa ja monimutkaistumisensa 

vuoksi. Valtio-organisaation byrokratisoitumiskehitykseen kuuluva tehostamisvaatimus on 

 
505 Tästä on kyse erityisesti turvallistamisessa, johon palaamme tarkemmin kappaleessa 4.4. 
506 Kyntäjä 2000, s. 124. ; Tuori 1990a, s. 147. 
507 Tuori 1990c, s. 49.  Aihetta käsitelty tarkemmin kappaleessa 2.3.2. 
508 Kyntäjä 2000, s. 155. 
509 Hirsch 1985, s. 34. 
510 Garland 2001, s. 93. 
511 Loader – Walker 2007, s. 77—78. 
512 Tuori 2000, s. 134.  
513 Habermas 1976, s. 68—90 ; Tuori 1990a, s. 38, 147. 
514 Habermas 1996a, s. 427—446. 



77 

 

ajanut yhteiskunnallisen päätöksenteon instrumentaalisluonteiseksi ja kvantitatiivisesti to-

dennettaviin tehokkuusmittareihin perustuvaksi oikeuden ilmentämän moraalisuuden si-

jaan.515 Habermasin mukaan klassisen liberalistisen oikeusvaltion hallinto (eingriffsverwal-

tung) toiminta oli reaktiivista ja valikoivaa, siinä missä nykyisen hyvinvointivaltion “palve-

luhallinnon” (leistungsverwaltung) toiminta vuorostaan reflektoi organisaation tehtäviä pal-

veluiden ja infrastruktuurin tuottajana, suunnittelijana ja erityisesti riskien hallitsijana. 

Ewaldin käsityksen mukaan hyvinvointivaltion vallankäyttöä leimaakin yleisesti keskitty-

minen riskeihin516, joita valtio pyrkii minimoimaan ja hallitsemaan asettamalla itselleen so-

lidaarisuusvelvollisuuden yksilöitä kohtaan ja toisaalta, joiden hallinnan kustannuksia se 

pyrkii myös kattamaan solidaarisesti verojen keräämisen muodossa.517 

Valtionhallinon toiminta on tulevaisuusorientoituneen suunnitelmallista, sekä ekspansiivista 

ja siten kansalaisten vapausalueeseen ja sosiaalisiin suhteisiin yhä puuttuvampaa.518 Puuttu-

misen ongelmaa pahentaa se, että valtion sosiaalipolitiikka ja erityisesti sen ennaltaehkäi-

sevä puoli tulee luoneeksi lisää riskejä teknologian ja tieteen kehityksen saralla luomalla 

niitä suoraan mekanismeillaan, tai kategorisoimalla tunnettuja asioita riskeiksi519, joiden hal-

linta edellyttää yhä laajempaa reflektiivisyyttä riskeistä vastaavilta erikoistuneilta elimiltä 

niiden hallinnoimiseksi. Tämä vuorostaan johtaa riskiyhteiskunnalliseen kehitykseen, jossa 

riskien hallinnan vaatimukset vaativat viranomaisilta yhä lyhyempää reaktioaikaa riskien 

hallitsemiseksi ja poistamiseksi. Viranomaisten toiminta kehittyy analyyttisemmaksi ja en-

nustavammaksi, jolloin se sisältää valtionhallinnon toimijoiden refleksiivisyyttä ilmentävää 

laajaa autonomiaa ja toimivaltaa niiden tulevaisuuden riskien torjumiseksi, joita  demokraat-

tisen prosessin lopputuotteena syntyvällä tarkalla lainsäädännöllä ei voida riittävästi enna-

koida.520 Habermasin mukaan tämä hallinnollinen siirtymä reaktiivisesta hallinnosta proak-

tiiviseen hallintoon on liuentanut oikeudellisen järjestelmän tarjoamaa oikeuksien suojaa li-

säämällä poliittisen instrumentalismin vaikutusta perusoikeusherkässä hallinnollisessa pää-

töksenteossa.521 Lakitasoisen sääntelyn muuttaminen punnintanormien suuntaan merkitsee 

 
515 Hudson 2003, s. 169—170. 
516 Ewald toteaa riskien olevan mikä tahansa negatiivisluontoinen tapahtuma, jota käsitellään tilastotieteen ja todennä-
köisyyslaskennan avulla ja siten riskiksi voidaan määritellä tilanteesta riippumatta mikä tahansa. Ewald 1986, s. 173. 
517 Ewald 2003, s. 25—39. Turvallisuuden muodossa tämä yhteiskunnallinen riskienasettelun fokus näkyy valtio-organi-

saation tavassa kitkeä epänormaalia toimintaa kansalaisyhteiskunnassa sosiaalisen riskin mitigoimiseksi. Tuori 2000, s. 
73—74.  
518 Habermas 1996a, s. 431. 
519 Näistä Habermas mainitsee esimerkiksi geenimanipulaation ja ydinenergiatuotannon. Nykyään tähän listaan voisi var-
masti lisätä terrorismintorjuntaan liittyvien tiedusteluvaltuuksien tekniset toteuttamisvälineet. Habermas 1996a, s. 432. 
Ks. vastaavasti Goode 2005, s. 129—133. 
520 Habermas 1996a, s. 432—433. 
521 Habermas 1996a, s. 438. 
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Tuorin mukaan luopumista länsimaisesta demokraattisesta diskursiivisesta ihanteesta, kun 

erityisten ja julkisten intressien yhteensovittamien siirtyvät poliittisesta ulottuvuudesta hal-

linnolliselle ulottuvuudelle eräänlaisena poliittisen vallan delegoimistoimena, joka pitkällä 

aikatähtäimellä tarkoittaa poliittisen vallankäytön muuttumista diskursiivisesta strategiseksi 

vallankäytöksi.522 Denninger on kuvannut tätä kehitystä vuorostaan siirtymänä yksilölähtöi-

sestä oikeusvarmuudesta (rechtssicherheit) oikeuksien sisältöä muokkaavaan ja liudenta-

vaan oikeusarvojen turvallisuuteen (rechtsgütersicherheit).523 Oikeuksien ja vapauksien tur-

vaamisen yksilölähtöisyys liukenee524, kun turvallisuuden nimissä hallinnollisille turvalli-

suusviranomaisille, kuten poliisille ja tiedusteluviranomaisille annetaan lisävaltuuksia, jotka 

lähestyvät valtuuksiaan instrumentaalisella järjellä esittäen johtavaksi aatteekseen kysymyk-

sen toimiiko se, sen sijaan jättäen kysymättä, onko se eettisesti oikein. Habermasin mukaan 

länsimaisista oikeusvaltioparadigmoista525 vain klassinen liberaali oikeusvaltiomalli säilyt-

tää läheisen suhteen oikeuden kanssa sitoen oman hallintonsa oikeuden asettamiin rajoihin, 

siinä missä hyvinvointi- ja sen eräänlaisena negatiivisena maksiimina pidettävä turvavaltio 

ovat preventiivisen kontrolliulottuvuutensa takia enemmän sidottuja muihin ei-oikeudelli-

siin resursseihin – rahaan, tietoon ja tekniseen asiantuntijuuteen, joihin sitoutuminen edel-

lyttää irtiottoa normatiivisesta järjestelmästä.526 

Vaikka hyvinvointivaltion ongelmat ja kriisitendenssit ovat esitetty varsin monotonisesti ja 

laajasti, ovat nämä negatiiviset kehityskulut pysyneet suomalaisesta yhteiskunnasta päin kat-

sottuna lähes yksinomaan teorioina.527 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hyvinvointival-

tiomalli ole kohdannut Suomessa jonkinlaisia kriisejä tai sellaisten riskipotentiaaleja. Hy-

vinvointivaltiomallin taloudellisen ulottuvuuden tai monetarisoitumisen kriisistä on voitu 

Suomessa puhua jo 1980-luvulla, erityisesti johtuen hyvinvointivaltion toiminnan sitoutu-

misessa ”hyvän kehän”-ideologian ilmentämän taloudelliseen kasvun järjestelmään, joka on 

talouden laskusuhdanteessa osoittautunut ongelmalliseksi. Byrokratisoituminen on aiheutta-

nut sosiaalihuollollisen solidaarisuuskadon kansalaisyhteiskunnassa, samalla kun valtio-or-

ganisaation interventionistiset toimet ovat vähentyneet hyvän kehän muuttuessa talouden 

laskusuhdanteen vuoksi huonoiksi kehiksi. 528  Sosiaalisen intervention vähentyminen 

 
522 Tuori 1990a, s. 43. 
523 Denninger 1988, 3—15. 
524 Hudson 2003, s. 170. 
525 Habermas mainitsee tässä kohtaa oikeusvaltioparadigmoista klassis-liberaalisen oikeusvaltion (rechtsstaat), sosiaali-
hyvinvointivaltion (sozialstaat) ja turvavaltion (sicherheitsstaat). Habermas 1996a, s. 435. 
526 Habermas 1996, s. 434—435. 
527 Esim. Nuotio 2013a, s. 117. Tästä toimii hyvänä esimerkkinä se, että liiallisen kontrollin aiheuttamasta modernista 
kriisistä Lappi-Seppälä keksii Suomen kohdalla vain kieltolain. Lappi-Seppälä 2019, s. 240.  
528 Ylhäinen 2015, s. 55, 58 ; Kyntäjä 1985, s. 5—6 ; Kosonen 1985, s. 11, 16. Hyvän kehästä ks. edellä kappale 2.3.4. 
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taloussuhdanteen mukana ei vuorostaan ole palauttanut kansalaisyhteiskunnalta valtio-orga-

nisaatiolle siirtynyttä solidaarisuutta, joka on johtanut lisäkriisiytymiseen uhkaan, sillä ai-

kaisemmin käsitellyllä tavalla hyvinvointivaltion legitimaatio on sidoksissa sen menestyk-

seen529, joka vuorostaan on riippuvainen kansalaisyhteiskunnan luottamuksen määrän lisäksi 

suvereniteetista riippumattomien ylikansallisten järjestelmien, kuten EU:n toiminnoista.530 

 

4.2 Riskiyhteiskunta – jälkimoderni turvallisuusparadigma 

 

4.2.1 Riskiyhteiskunta ja kontrollin kasvu 

 

Länsimaisten yhteiskuntien modernisaatiokehitys on johtanut myöhäismoderniksi kutsutun 

sosioekonomisesti ja kulttuurillisesti pluralisoituneen, sekä joustavan yhteiskuntatodellisuu-

den syntymään531, jonka refleksiivisyys eli muuntautumiskyky tilannetietojen perusteella no-

peutuvassa yhteiskunnallisessa ajassa on synnyttänyt kansalaisyhteiskunnassa ontologista 

epävarmuutta532 ja siitä seurannutta pelkoa.533 Giddens onkin määritellyt, että nimenomaan 

yksilöiden ontologinen turvallisuus eli luottamus materiaalisen ja sosiaalisen elinympäristön 

pysyvyyteen, sekä  asioiden ja tapahtumien jatkuvuuden ja järjestyksen tunteeseen on mo-

dernisaation vuoksi heikentynyt.534 Tämä on johtanut Habermasin kriisiteorian kuvailemaan 

yhteiskunnalliseen kehitykseen kohti riskiyhteiskuntaa, jossa katastrofi ja katastrofiriski 

ovat alituisesti läsnä ja laskelmoitavissa, mutta eivät tiedolla poistettavissa.535 Riskiyhteis-

kunnassa modernisuuden kehityksen potentiaalit nähdään ensisijaisesti negatiivisina uhkina 

positiivisten hyvien sijaan.536 Tämä luo yksilöille käsityksen elämisestä hallitsemattomien 

epävarmuuksien keskellä, jossa kontrollikulttuurin levittämä riskien todennäköisyyttä en-

nustava mittaristo tekee uhan määrittelyn mahdottomaksi.537 Tämä johtaa jatkuvaan kriisin-

tunteeseen, jossa paniikki kanavoidaan poliittisesti kontrollia lisäävään toimintaan ja riski 

 
529 Hyvönen et al. 2019, s.  82 ; Länsineva 1998, s. 107—108 ; Kyntäjä 2000, s. 162. Myös edellä kappaleet 2.3.2 ; 2.3.4. 
530 Kosonen 1985, s. 18—25.  
531 Rikosoikeuden osalta modernisaation merkkeinä on pidettävä byrokratisaatiota, ammattimaistumista, yhteiskuntata-
sojen eriytymistä ja tilastollistumista. Garland 2001, s. 30. 
532 Ontologisella epävarmuudella tarkoitetaan yksilön merkityksettömyyden kokemuksesta aiheutuvaa ongelmaa, johon 
vaikuttaa yksilöiden lisääntyvä pakko tehdä omat valintansa epävarmuuden oloissa ja kantaa niistä vastuu, samalla kun 
valintoja seuraavien mahdollisuuksien rinnalla välkkyy erilaisia valinnoista seuraavia uhkia. Lyhyesti todettuna se siis 

tarkoittaa olemisen turvallisuutta selviytymisen turvallisuuden sijaan eli sitä, mitä olen työssäni määritellyt abstraktiksi 
turvallisuudeksi. Giddens 1991, s. 35—70. Ontologisen turvallisuudesta lisää ks. Gustafsson – Krickel-Choi 2020. 
533 Pekkarinen 2015, s. 23—24. Pelko koskettaa erityisesti terrorismia, taloutta, rikollisuutta, kulttuurin katoamista. Hud-
son 2003, s. 221. Ks. myös samansuuntaisesti Helke 2022, s. 118. 
534 Giddens 1991, s. 243 ; Giddens 1990, s. 92. Määritelmä vastaa läheisesti määrittelemääni abstraktia turvallisuutta. 
535 Beck et al. 1994, s. 180 ; Giddens 1991, s. 109—144. 
536 Beck 1992, s. 19—24. Riskiyhteiskunnan analyysista enemmän ks. Hudson 2003, s. 43—77. 
537 Pekkarinen 2015, s. 23. 
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nousee tärkeimmäksi rationaliteetiksi ja näkökulmaksi, jonka linssien läpi yhteiskuntatodel-

lisuutta hahmotetaan ja päätöksiä tehdään todellisesta turvallisuustilanteesta huolimatta.538 

Tavoitteeksi vuorostaan muodostuu tuttu ja hallittu elämä, jossa kausaalisuus sekä rationaa-

lisuus muodostuvat merkittävimmiksi suvereniteetin merkeiksi ja varmimmaksi suojaksi ris-

kien satunnaisuuden voimia vastaan.539  

 

Kontrollipolitiikalla tarkoitetaan valtiojohtoista sosiaalista kontrollia, jonka tavoitteena on 

saada yksilöt käyttäytymään yhteiskunnan asettamien rooliodotusten mukaisesti.540 Yhte-

näisen yhteiskunnan oikeaksi määrittelemä toimintatapa nähdään yleisen järjestyksen ja tur-

vallisuuden ylläpitämisen elinehtona, jonka takia yhtenäiseen toimintatapaan ja ennustetta-

vuuteen eli normaaliin pyritään toiminnalla, jonka tarkoitus on ehkäistä taikka muulla tavoin 

säädellä yksilöiden poikkeavaa käyttäytymistä yhteiskunnallisen järjestyksen, sekä yksilöi-

den tosiasiallisten vapauksien turvaamiseksi.541 Edellä esitetyllä tavalla Suomessa valtiolli-

nen kontrolli on ollut ensisijaista, toimivaa ja luottamusta nauttivaa ja siten normaalisuuden 

määritelmätkin ovat muotoutuneet kollektiivisissa prosesseissa. Valtiojohtoiseen kontrolli-

politiikkaan yhdistyvään riskipoliittiseen ajatteluun liittyy kuitenkin useita pohjoismaiselle 

hyvinvointivaltiolle vieraita elementtejä, jotka muuttavat kontrollipolitiikan dynamiikkaa ja 

siten turvallisuuden tuottamista yhteiskunnassa. Keskeisin näistä liittyy ymmärrykseen val-

tio-organisaation ja yksilön välisestä suhteesta, riskipolitiikan siirtäessä vastuuta hyvinvoin-

nista yksilölle pidättäen itsellään kuitenkin hyvinvointia määrittelevät kontrollit.542 Kehityk-

sen rinnalla hyvinvointivaltiollinen ajatus siitä, että kaikki rikollisuus voidaan poistaa ja pa-

rantaa on korvaantunut realismilla, joka korostaa näkökulmaa siitä, että poliisi ei voi yksin 

lopettaa rikollisuutta ja riskejä, vaan yksilöt ovat avainasemassa riskien poistamiseksi.543 

Rikokset ja onnettomuudet ovat yksilöiden aiheuttamia, joten riskien toteutuminen on voi-

tava aina vastuuttaa yksilötasolle. 544  Yhteiskunnasta tulee ekslusiivinen, sillä 

 
538 Harrikari 2008, s. 23 ; Garland 2001, s. 19—20 ; Young 1999, s. 15—16, 24—26 ; Giddens 1991, s. 3—9. 
539 Der Derian 2008, s. 151. 
540 Kiiski 2009, s. 39 ; Anttila – Törnudd 1983, s. 24. 
541 Helke 2022, s. 111 ; Laitinen 2005, s. 71. Normaalisuudesta yhteiskunnassa ks. Minkkinen 2009, s. 108—111. 
542 Harrikari 2008, s. 134. 
543 Garland 2001, s. 119—120, 123—127. 
544 Giddens 1999, s. 1—10. Tästä toimii esimerkkinä myös kotimainen ratkaisu, joka koski Herttoniemen hyppyrimäen 

alastulorinteessä elokuussa 2015 tapahtunutta kuolemantapausta, jossa yksi oli kuollut laskettuaan suljetun ja valaisemat-
toman hyppyrimäen alas ja törmättyään sen alastulorinteellä sijaitseviin teräsvaijereihin. Tapaturmaa edelsi surmansa 
saaneen aidan ylittäminen suljetulle hyppyrimäelle. Kaksi vapaaehtoista yhdistystoimijaa tuomittiin kuolemantuottamuk-
sesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. Helsingin hovioikeus katsoi ratkaisussaan, että vastaajien oli pitänyt ymmärtää 
vaijereihin liittyneet riskit ja heidän oli voitu edellyttää huolehtivan siitä, ettei vaijereista aiheudu vaaraa myöskään hyp-
pyrimäessä asiattomasti oleskeleville. Hovioikeus katsoi, ettei asianomistajien oma toiminta poistanut vastaajien rikos-
vastuuta, koska asianomistajat eivät olleet tienneet mäkeen asennetuista vaijereista, eikä heidän siten ollut pitänyt mieltää 
mäenlaskun olleen suurella todennäköisyydellä hengenvaarallista. (korostukset tässä). HHO 20/108542. 
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riskikalkyloitavuus edellyttää tehokasta epänormaalin käytöksen tunnistamista ja varhaista 

torjuntaa riskien vähentämiseksi, jota perustellaan yleisesti kansalaisten ja yhteiskunnan tur-

vallisuudella.545 Turvallisuusperustelut eivät kuitenkaan palaudu vain liberalismin hengessä 

yksilönoikeuksien suojaamiseen, vaan yksilön ja muun valtioyhteiskunnan yhteisamalgaa-

tion kollektiivisiin intresseihin, jossa kansalaisten oikeuksien ja organisaatiotason intressien, 

ration ja voluntaksen ristiriita oletetaan kadonneeksi.546 Näin valtioyhteiskunnan kokonai-

suuden uhkaksi ja siten ensisijaisten torjuntatoimenpiteiden kohteeksi asettuvat normaali-

suuden ja yhteisörajojen ulkopuoliset riskiyksilöt547, joita tulee torjua depolitisoituneilla yh-

teiskunnallisilla toimilla, jotka kansa luottamuksellaan luovuttavat valtio-organisaatolle 

hobbesilaisen turvallisuustoiveen hengessä.548 

Riskien maailmassa absoluuttista turvallisuutta ei ole olemassa.549 Asiantuntijavalta ja viral-

linen kontrollijärjestelmä eivät tunnu vastaavan ontologisen epävarmuuden vuoksi kansa-

laisten abstraktin turvallisuuden tarpeita, vaikka niillä onkin onnistuttu konkreettisen turval-

lisuuden takaamisessa.550 Kansalaiset eivät koetun turvattomuuden vuoksi siedä samalla ta-

valla sosiaalisia uhkia ja riskejä, jonka takia kontrollipolitiikan on täytynyt kalibroitua te-

hokkaammin riskien ennakoimiseen niiden estämiseksi. Ennakollisuuden tarve on korosta-

nut voimavarojen kohdentamista ja olennaisuuksien erottamista rikosten torjunnassa siten, 

että eniten pelkoa aiheuttavat vakavat uhkat ovat tulleet torjutuiksi. Samalla lievempiä ri-

koksia on jouduttava sietämään kontrollin ja sen kustannusten kasvamisen estämiseksi.551 

Garland on kuvannut tätä kehitystä hyvinvointiyhteiskunnassa varsin osuvasti muutokseksi 

taloudellisesta kontrollista ja sosiaalisesta vapaudesta kohti taloudellista vapautta ja 

 
545 Garland 2001, s. 169—171 ; Young 1999, s. 16. Nuotio on puhunut kriminalisointiteorioiden osalta, että negatiivinen 
ja eksklusiivinen yleisestävyyden teoria painottaa ihmisten pahuutta ja rangaistusjärjestelmän tehokkuutta, siinä missä 
positiivinen ja inklusiivinen yleisestävän teorian järjestelmä yhteisöä ja oikeudenmukaisuutta. Nuotio 2007b, s. 164. 
546 Esimerkkinä tästä toimii Suomen Nato-jäsenyyskeskustelu. YLEn tutkimuksen mukaan Suomen Nato-jäsenyyttä kos-
kevan neuvoa-antavan kansanäänestyksen kannatus on romahtanut helmikuussa 2022 alkaneen Venäjän ja Ukrainan väli-

sen sodan alkamisen jälkeen. Helmikuussa 2022 Nato-jäsenyyttä koskevaa kansanäänestystä kannatti 41 % ja vastusti 48 
% vastaajista. Maaliskuussa vastanneista 65 % torjui kansaäänestyksen ja vain 24 % piti sitä enää tarpeellisena. YLE 
14.3.2022. Suomessa kansalaisyhteiskunta olisi valmis siirtämään kasvaneeseen riskiin ja sen aiheuttamaan pelkoon ve-
doten päätäntävallan yhteiskunnan turvaamisesta yksinomaan poliitikoille ja valtionhallinnolle, jonka edustajien asiantun-
temuksen varassa päätökset tehtäisiin, ilman mahdollisuuttakaan ilmaista omaa yksilökohtaista mielipidettä aiheeseen, 
jolla on suuri vaikutus yksilöiden ja yhteiskunnan turvallisuuden toteuttamiseen pitkälle tulevaisuuteen. 
547 Rigo 2009, s. 53—58. Durkheimin rikollisuuden funktioteorian mukaan yksilöllisen monimuotoisuuden luokittelu 
poikkeavaksi tai rikolliseksi palveli individualismille rakentuneen yhteiskunnan etuja, sillä poikkeavien muotojen määrit-

tely salli yhteiskunnan määritellä tehokkaammin normaalin tilan edellytyksiä ja sen riskejä. Durkheim 1964, s. 323. 
548 Jos kollektiivisen moraalin pelätään rapautuvan, normaalin ja kiellettävän toiminnan rajapintojen tunnistaminen tulee 
entistä pakottavammaksi, sillä moraalin kollektiivinen luonne sitoo yksilön yhteiskuntaan. Pekkarinen 2015, s. 21. 
549 Nuotio 1999, s. 278. 
550 Hyvinvointivaltion kriminaalipolitiikka on seurannut käsi kädessä hyvinvointivaltion ekonomisen hyvän kehän mallia, 
joka takia taloudelliset laskusuhdanteet ovat vaikuttaneet vahvasti rankaisun ja valvonnan ratioihin. Garland 2001, s. 49. 
551 Tämä näkyy Suomessa siinä, miten rikokset jaetaan yleisempään ”massarikollisuuteen”, jota ei voida torjua ja jota on 
siedettävä ja vakavampaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka tulee torjua. HE 266/2004 vp, s. 35 
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sosiaalista kontrollia.552 Osana riskiyhteiskunnallistumisen kehitystä hyvinvointivaltiossa, 

erityisesti rikosoikeudelle annettu uusia, yhteiskunnallisten riskien ehkäisyyn ja yhteiskun-

nallisten ongelmien ratkaisuun liittyviä tehtäviä.553 Rikosoikeuden tehtäväksi on asetettu tur-

vallisuutta uhkaavan riskin managerointi eli rikosten riskien vähentäminen. 554 Kuvailtu ris-

kikontrollikehitys on johtanut kriminalisoidun käyttäytymisen alueen laajenemiseen ja yh-

teiskunnallisen kontrollin lisääntymiseen syvemmällä kansalaisyhteiskunnassa myös koti-

maassamme.555 Tietyn riskitason vapauden ja turvallisuuden balanssin pysyttämiseksi hy-

väksyvä managerointi vuorostaan saattaa kehittyä kasvavan ontologisen epävarmuuden ja 

turvattomuuden vuoksi nopeastikin poliittisen järjestelmän kanavoimaksi totaaliseksi kont-

rolliksi, jossa rikoksia pyritään estämään ennakollisesti jokaisen riskin tunnistamiseksi ja 

minimoimiseksi hyvinvointivaltiollisen utilitarismin nimissä.556  

4.2.2 Yksityisen turvallisuusalan kasvu yhtenä riskiyhteiskuntakehityksen muotona 

 

Hyvinvointivaltion ja modernin ajan refleksiivisyys ja talouden vahva sidoksellisuus557 

kaikkeen toimintaan tarkoittaa sitä, että taloudellisen pohjan muutoksilla voi olla myös vai-

kutuksia myös hyvinvointivaltion muissa ulottuvuuksissa. Hyvinvointivaltion liiallisesta 

puuttumisesta aiheutuneeksi katsottujen kriisien kritiikki on johtanut usein klassisen libera-

lismin valtioparadigmaa ilmentäviin yksilöä korostaviin kehityskulkuihin, kuten taloudelli-

sessa ulottuvuudessa talousliberalismin ilmaisemiin yksityistämisvaatimuksiin.558 Taloudel-

lisen tehokkuuden vaatimukset valtio-organisaatiossa ovat johtaneet epäilykseen turvatto-

muutta kärsivässä kansalaisyhteiskunnassa siitä, että organisaatiotaso pystyy täysin suojele-

maan yksilöitä riskeiltä.559 Tämä taas on johtanut kansalaisyhteiskunnassa yksityisiin ratkai-

suihin perinteisten valtion tehtäviin kuuluvien turvatoimien suorittamiseksi. Tällaisina on 

nähtävä yksityisten eläke- ja terveysvakuutusten, sekä yksityisen turvallisuussektorin 

 
552 Garland 2001, s. 100. 
553 Helke 2022, s. 112 ; Nuutila 1996, s. 52. 
554 Mäkipää 2013, s. 452—455. 
555 Helke 2022, s. 113—114. Näin on luonnehdittava esimerkiksi lisääntynyttä sosiaalisen kontrollin oikeudellistumista 
myös siellä, missä kontrolli on ollut perinteisesti epävirallisempaa, kuten kouluissa, jotka ovat enenevissä määrin ilmoit-
taneet poliisille oppilaiden häiriökäyttäytymisestä Suomessa. Kivivuori et al. 2013, s. 311—313. 
556 Clear – Cadora 2001, s. 59. Tämä on omiaan hämärtämään rikollisen ja muun ei-toivottavan tai epämiellyttäväksi 

luokiteltavan käyttäytymisen rajaa, jota pyritään torjumaan riskien vähentämisen nimissä. Hudson 2003, s. 69—70, 74. 
557 Taloudellisesti ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi, kuin riskien juurisyihin vaikuttaminen. Garland 2001, s. 109.  
558 Yksityistämisellä tarkoitetaan Keravuori-Rusasen mukaan julkisen sektorin taloudelliseen ja toiminnalliseen rationali-
sointiin tähtäävästä uudistamispolitiikasta, jossa julkisen sektorin monopolina ollut toiminta joko avataan vapaalle kil-
pailulle, luovutetaan yksityisille tai organisoidaan muutoin yksityisoikeudellisten toimijoiden kautta ensisijaisesti markki-
naehtoisesti. Keravuori-Rusanen 2008, s. 54.  Yksityistämisen edellytyksistä ja muutoksista Suomessa ks. Giordani – 
Kava 2019 ; Sipponen 2000, s. 188—193. 
559 Laitinen 2010, s. 278—279. 
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kasvaminen.560 Yksityinen turvallisuusala on kasvanut Euroopassa voimakkaasti viime vuo-

sikymmenet. Suomessa alan liikevaihto ohitti poliisin määrärahat vuonna 2000, jonka jäl-

keen se on alana kasvanut 5–10 % vuosivauhdilla.561 Turvallisuuspalvelujen yksityistäminen 

on pääperiaatteeltaan rakenteellista, jolloin julkinen valta luopuu tehtävistään joiltain osin 

tarkoituksenaan nostaa ”objektiivisen” eli määrällisin mittarein mitattavissa olevan turvalli-

suuden tasoa.562 Kyse on siis valtio-organisaation tehtävien ja suvereniteetin välisestä tehok-

kuus- ja tarkoituksenmukaisuuspunninnasta, jossa ei voida huomioida täysin yksilön oikeuk-

sia ja vaikeasti kalkyloitavaa oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden toteutumista. 

Tämä punninta on nähtävissä Suomessa varsin oudosti toteutetun yksityisen turvallisuusalan 

toimivaltasääntelyssä. Suomessa sisäisen turvallisuuden valvonnan ulottuvuudet on jaettu 

yleiseen ja paikkasidonnaiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Järjestyksestä ja turvallisuu-

desta voi huolehtia kuka tahansa ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaaminen on sen 

sijaan lailla säädetty vain poliisille.563 PolL 1:1 todetaan, että poliisin tehtävänä on muun 

muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen koko Suomen alueella. Kun tur-

vallisuudella tarkoitetaan yleisesti järjestyslakia koskevan hallituksen esityksen564 mukaan 

tilaa, jossa ihmiset voivat pelkäämättä ja toisen estämättä käyttää heille kuuluvia perusoi-

keuksia ja yleisellä järjestyksellä normaalitilaa julkisilla paikoilla, pääsemme valtiovallan 

näkökulmasta fundamentaaliseen kontrollielementtiin, väkivaltamonopolin ylläpitämiseen 

sen kaikista konkreettisimmassa muodossa suorin fyysisin toimin. Tässä toimessa yhteis-

kunnan normaalitila ja siinä vallitsevan rauhan vaaliminen sitouttaa yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden vahvasti sisäiseen suvereniteettiin ja valtio-organisaation autointressiin. Jär-

jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävät toimet puuttuvat yksityisen henkilön pe-

rusoikeuksista erityisesti PL 7.1 §:ssä turvattuun fyysiseen koskemattomuuteen ja vapauteen 

ja näiden yleinen turvaaminen on katsottu kuuluvan PL 124 §:ssä mainittuun merkittävään 

julkiseen valtaan, jota ei voida luovuttaa valtion organisaatiotasolta yksityisille.565 Tämä 

 
560 Kerttula 2010, s. 50 ; Hudson 2003, s. 54, 70 ; Garland 2001, s. 200. Horisontaalitasolla suhteessa yksilöön operoivat 
yksityiset turvallisuustoimijat eivät alan ja lukumääriensä kasvusta huolimatta nauti samaa luottamusta, kuin poliisi, ja 
kansalaisten luottamus yksityisiin turvallisuustoimijoihin on vain laskenut Suomessa 2010-luvulla. Haarla 24.11.2021. 
561 Hautamäki 2017, s. 230 ; Kerttula 2010, s. 51—54. Toimialana yksityinen turvallisuus ymmärretään Suomessa usein 
niiden toimijoiden joukoksi, jotka sisältyvät Suomen virallisten tilastojen vartiointi- ja turvallisuuspalvelut toimialaluoki-
tukseen. Hautamäki on kuitenkin todennut, että turvallisuuteen liittyviä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja tarjoavien yritys-
ten määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi, jos mukaan lasketaan kaikki yritykset, joiden toimintastrategia nojautuu 

turvallisuusarvon lisäämiseen. Hautamäki 2017, s. 230. 
562 Hautamäki 2017, s. 232. 
563 Hautamäki 2017, s. 233. 
564 HE 20/2002 vp, s. 31. 
565 Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan merkittävän julkisen vallan käyttämisestä on kyse 
esimerkiksi silloin, kun viranomainen voi tehdä päätöksiä yksilön oikeuksista, velvollisuuksista tai etuuksista taikka käyt-
tää voimakeinoja tai puuttua muuten yksilön perusoikeuksiin. Merkittävän julkisen vallan käytön delegoimiskieltoa yksi-
tyisille on perusteltu korostamalla viranomaishallinnon ensisijaisuutta. HE 1/1998 vp, s. 61, 174. 
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sinänsä perustuslain riidattomasti kieltämä566 siirtotoimi on onnistuttu kiertämään sitomalla 

yksityisten toimijoiden järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito paikkaan ja aikaan.567 Siinä 

missä poliisilla on oikeus ja velvollisuus toimia missä tahansa (ja periaatteessa myös milloin 

tahansa), ovat vartijat ja järjestyksenvalvojat sidottu toimeksiantoforuminsa lisäksi työai-

kaansa, jolloin yksityisten turvallisuusalan toimijoiden järjestystä ja turvallisuutta ylläpitä-

vää toimintaa ei ole enää pidetty yleisenä, eikä siten heidän toimiaan myöskään perustuslain 

kannalta merkittävinä, joka on nähdäkseni korostuneen instrumentaalis-pragmaattinen tul-

kinta asiassa.568 Suomessa ei voida välttämättä puhua todellisesta yksityistämisestä569 tur-

vallisuuden toteuttamisen osalta, vaan kyse on julkisen vallan rinnalle muodostuneesta rin-

nakkaisesta strategisesta kumppanuussuhteesta, joka on alistettuna poliisin valvonnalle.570 

Tästä huolimatta yksityisen turvallisuuspalvelujen roolin kasvuun liittyviä ongelmia on näh-

tävissä myös Suomessa, jossa yksityisen turvallisuusalan valvontaviranomaisen resurssit 

valvoa yksityistä turvallisuusalaa eivät ole lisääntyneet siinä määrin kuin elinkeinolupien 

määrä on lisääntynyt, joka vaarantaa todellisen valvonnan mahdollisuuden.571 Tämä on tär-

keää jo siksi, että yksityisen turvallisuusalan liiketoiminnallisuus ja julkisen vallankäytön 

eettiset velvoitteet luovat toiminnalle jännitteen, sillä yksityisen turvallisuustoimijan koh-

dalla voidaan kyynisesti todeta, että mikäli tarkoitus olisi aidosti edistää turvallisuutta ja 

kasvattaa luottamusta, alan liiketoiminnalta saattaisi kadota markkinat.572  

 

Muukkonen on todennut ulkoistamista koskevassa artikkelissaan, että viranomaisilla on viisi 

tapaa reagoida tunnistettuihin riskeihin. Riskejä voidaan alentaa, poistaa, vakuuttaa, siirtää 

tai hyväksyä. Poistamisella tarkoitetaan järjestelyjä, joiden seurauksena riskit eivät voi to-

teutua. Riskien alentamista sen sijaan voidaan tehdä esimerkiksi jakamalla niitä pienempiin 

 
566 PeV on todennut, että vaikka se ei käsitellyt kysymystä erikseen perustuslakia säädettäessä, on sen mielestä selvää, 
että perustuslaki estää varsinaisen poliisitoiminnan yksityistämisen. PeVL 28/2001 vp, s. 6.  
567 LYTP:ssä vartijoiden osalta lain 4 §:ssä ja järjestyksenvalvojien lain 25 §, sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi 
asetettujen järjestyksenvalvojien osalta sekä 28 §:ssä. ja yleisesti kieltona lain 5 §. 
568 PeVL 20/2002 vp, s. 2—3, 8. Pidän ratkaisua hieman ontuvana siksi, että sinänsä yksinkertainen ”yleis”-sanan pudot-
tamistoimi järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien mahdollistajana ei ole täysin johdonmukainen ratkaisutoimi ongel-
maan. Muilla viranomaisilla, tärkeimpinä rajavartiolaitos ja puolustusvoimat, on poliisia vastaavat valtuudet ylläpitää 
yleistä järjestystä, mutta yksityisiä toimijoita vastaavalla tavalla nämä toimivaltuudet ovat forum-sidonnaisia. Osittain 
ilmaan jääkin kysymys siitä, mikä merkitys sanalle ”yleinen” todellisuudessa jää tässä valossa. Ks. rajavartiolaitoksen 
osalta laki rajavartiolaitoksesta (578/2005), jonka 20 ja 21 §:t asettavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitovel-
vollisuus ja -valtuudet rajanylityspaikoille, rajavartiolaitoksen toimitilaan ja hallinnassa olevalla alueelle, sekä puolustus-
voimien osalta laissa puolustusvoimista (551/2007) 18 §:n mukaisesti puolustusvoimien alueella. 
569 Tuorin mielestä yksityistäminen laajana käsitteenä pitää sisällään paitsi hallintotehtävien uskomisen viranomaisorga-
nisaation ulkopuolelle myös esimerkiksi yksityisen elinkeinoelämän menettelytapojen omaksumisen, sekä siirtymää yksi-
löllisen omavastuun korostamista niin sosiaaliturvan, kuin sosiaalisten ongelmien ratkaisussa. Tuori on pitänyt tällaista 
yksityistämiskehitystä oikeusvaltion suurimpana uhkatekijänä. Tuori 1999b, s. 10 ; Tuori 1984, s. 290—291. 
570 Kerttula 2010, s. 1—6 ; Laitinen 2010, s. 281. Myös Garland 2001, s. 17—18. PeV on edellyttänyt, että yksityinen 
turvallisuusalan toiminnan on vain poliisitoimintaa avustavaa ja täydentävää. PeVL 20/2002 vp, s. 2. 
571 Paasonen 2020, s. 245—246. 
572 Hautamäki 2017, s. 231. Ks. myös Kekki – Mankkinen 2016, s. 11. 
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osiin, kuten hajauttamalla riskin lähdettä usean toimijan vastuulle. Riski voidaan myös siir-

tää sopimuksella vakuuttamalla tai ilman sopimusta toiselle osapuolelle kannettavaksi. Sen 

sijaan riskien hyväksymistä on pidettävä julkisen hallinnon toiminnassa erittäin hankalana 

asiana, sillä se herättää välittömästi kysymyksen siitä, kuka taho kantaa vastuun tunnetun 

riskin realisoitumisesta. 573 Esitetty näkemys on äärimmäisen validi myös lähestyttäessä ky-

symystä turvallisuuden toteuttamisesta yhteiskunnassa. Analogisesti esitetystä mallista voi-

daan todeta, että riskien alentaminen ja poistaminen ovat ensisijaisia ja nimenomaisesti val-

tion organisaatiotason tehtäviä, joiden siirtäminen sopimuksella tai ilman voidaan hyväksyä 

vain, mikäli seurauksia on pidettävä lähes riskittöminä, mikä ei liene mahdollinen yhteis-

kunnallisista turvallisuusriskeistä puhuttaessa. Valtiolle jää siis mahdollisuudeksi nimen-

omaisesti turvallisuusriskien omakohtainen kattaminen viranomaistoimilla, tai riskin hajaut-

taminen strategisilla kumppanuuksilla, kuten se on toiminut tähän asti. Toisaalta riskejä ei 

voida poistaa, eikä kaikkia rikoksia voida ennaltaehkäistä. Riskiyhteiskunnassa, jossa tur-

vallisuus määritellään riskin kautta – mitä pienempi riski, sitä suurempi turvallisuus,574 ris-

kejä ei välttämättä haluta hyväksyä kontrollikäsityksen jyrkentyessä. Toisaalta niiden eh-

käisyä ei kuitenkaan voida pitää realistisena. Silloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää valtiojohtoi-

sen turvallisuuden tasolla vastahakoinen riskien hyväksymisen malli, jossa rankaistaan ris-

kin toteutumisesta yhä ankarammin suvereenin kontrollin symboliseksi näyttämiseksi.575 

 

 

4.3 Vaara, riski ja uhka määritelmätasolla 

 

4.3.1 Riski ja vaara turvallisuuden lähikäsitteinä 

 

Olemme käsitelleet edellä laajasti valtiollisen riskiajatuksen kehitystä kuitenkaan määritte-

lemättä tarkemmin, mitä riskillä tarkoitetaan valtion turvallisuusnäkökulmasta. Turvallisuu-

della on läheinen yhteys vaaran ja riskin käsitteisiin.576 Vaaralla tarkoitetaan yleisesti nega-

tiivisen tapahtuman mahdollisuutta.577 Riskillä tarkoitetaan vuorostaan negatiivisen tapah-

tuman aiheuttavan haitan mahdollisuutta, jota voidaan pyrkiä kuvaamaan haitan suuruuden 

 
573 Muukkonen 2020, s. 57. Muukkonen on kyseenalaistanut mahdollisuuden tehdä sellaisia toimia, joilla riskejä ei pys-
tytä poistamaan, jos taho on tietoinen riskeistä toimimishetkellä. Päätöksenteossa vain vähäiset ja hyvin epätodennäköiset 

riskit ovat todennäköisesti hyväksyttävissä, mutta niidenkin realisoituessa joudutaan arvioimaan päätöksentekoon osallis-
tuneiden virkavastuuta. Suurempiin tunnistettuihin riskeihin on reagoitava aina itse. Ibid. Ks. myös Sitra 2002, s. 12. 
574 Hautamäki 2017, s. 232. 
575 Häkkinen 2016, s. 338—339. 
576 Nuotio 1999, s. 128. 
577 Lohse 2012, s. 182. Esimerkiksi tietolähdetoiminnan valvontaan liittyen on todettu, että ”valvontaa ei saisi suorittaa, 
ellei se olisi tarpeen tietolähteen henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tällä tarkoitettaisiin sitä, että tietoläh-
teen henkeen ja terveyteen kohdistuisi ainakin potentiaalinen vaara” (korostus tässä). HE 202/2017 vp, s. 198. 
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ja haitan aiheuttavan tapahtuman todennäköisyyden tulona muodossa (r = h x t).578 Näennäi-

sestä yksikertaisuudestaan huolimatta riski käsitteenä on monimutkainen.579 Riskin toteutu-

misen todennäköisyyttä ei useimmiten ole mahdollista laskea tarkasti ja haitan suuruus vuo-

rostaan on yhtä lailla subjektiivista. Tällöin riskiin on helppo suhtautua siten, että riski joko 

on, tai ei ole olemassa, sen sijaan, että kuinka todennäköinen riski todellisuudessa on.580  

Turvallisuus ja riski ovat Nuotion mukaan lähikäsitteitä, sillä turvallisuusuhkia voidaan ana-

lysoida nimenomaisesti riskeinä. Tämä itsessään indisoi, että turvallisuuden ja erityisesti ri-

kosoikeuden välinen suhde on kompleksinen, sillä valtion tarkoitus on turvata yksilöitä vaa-

roilta ja vaarallisilta henkilöiltä, sekä yleisemmin ylläpitää järjestystä ja yhteiskunnan nor-

maliteettia. Turvallisuutta voidaan lähestyä sisäisesti (safety) ja ulkoisesti (security). 581 Si-

säisestä näkökulmasta puhuttaessa otetaan turvallisuutta vaarantavan toiminnan osalta sa-

maistuttavan osallistujan näkökulma, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuuden kohdalla teh-

dään. Ulkoisen turvallisuusnäkökulman osalta vuorostaan adoptoidaan kovempi turvalli-

suuskuva, jolloin aiheutetut vaarat nähdään eksistentiaalisina uhkina, yksittäisten harmien 

tai riskien sijaan, kuten terroristien ja terrorismirikosten osalta voidaan katsoa tehtävän.582 

Tuorikin pitää turvallisuuden määrittelemistä riskin avulla parhaana lähestymistapana kut-

sumalla sitä taisteluksi riskejä vastaan.583 

Modernissa hyvinvointivaltiossa turvallisuuden toteuttaminen on vahvasti linkittynyt tie-

toon. Turvallisuusriskit täytyy tunnistaa ja eliminoida, ennen kuin ne toteutuvat ja tähän tar-

vitaan tietoa, jota kerätään ja analysoidaan riskien tunnistamiseksi.584 Tässä kontekstissa tur-

vallisuudella on läheinen yhteys riskin lisäksi vaaraan. Jonkin tunnistaminen vaaraksi tar-

koittaa sen tunnistamista ulkoiseksi uhkaksi, tai mahdolliseksi negatiiviseksi kehityskuluksi, 

jolla on potentiaalia johtaa harmiin tai menetykseen, siinä missä jonkin tunnistaminen ris-

kiksi yhdistää sen suoraan sisäisen näkökulmaan ja päätöksentekoon. Vaaroja voidaan torjua 

vain ennakollisesti ja niiden synnyttyä potentiaalinen vaaran kohde ei voi enää vaikuttaa 

vaarapotentiaalin kehitykseen, vaan vaara on uhrin näkökulmasta ulkopuolista ja uhrista 

riippumatonta. Vaarallinen toiminta voidaan kuvata toiminnaksi, jossa jokin ulkopuolinen 

 
578 Lohse 2012, s. 181, 225 ; Nuotio 1999, s. 281. Nuotio 1998a, s. 40. Haitan suuruudella tarkoitetaan vuorostaan vaaran-

netun tai uhatun edun tärkeyden ja loukkauksen todennäköisyyden yhteistä painoarvoa. HE 44/2002 vp, s. 97 ; HE 
94/1993 vp, s. 99. 
579 Riskejä ei voida asettaa yhdelle viivalle, ja mikä tahansa yksiulotteinen kaava riskien kuvaamiseksi on liian yksinker-
taistettu näkemys. Sitra 2002, s. 8, 10. 
580 Lohse 2012, s. 181 ; Sitra 2002, s. 9—10. 
581 Nuotio 1999, s. 286. 
582 Nuotio 2009, s. 25. 
583 Tuori 2013, s. 65. 
584 Nuotio 2009, s. 26. 
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aktori toimii vaarallisesti ja vaaratilanteessa vaaran aiheuttaja ei enää pysty hallitsemaan 

kaikkia niitä edellytyksiä, joista vahingon syntyminen tai syntymättä jättäminen riippuu.585 

Riski vuorostaan viittaa omiin toimiin, sillä riskin ottaja tekee jollain tavalla riskifaktorit 

huomioivan rationalisoidun päätöksen, joka tarkoittaa mahdollisen vaarapotentiaalin aiheu-

tumista ja sen hyväksymistä. Riski voidaankin määritellä ex ante arvioiduksi mahdollisuu-

deksi jonkin negatiivisen tapahtuman seuraamisesta tehdyn valinnan seurauksena.586 Riskin 

ottaa aina päätöksentekijä ja siinä sisäistetään toiminnan ulkopuolinen vaarapotentiaali.587 

Nuotio on puhunut tilannekontrollista eli siitä, miten hyvin tekijä hallitsee tekojensa seu-

rauksia eli mitigoi vaaraa.588 Vaaraan käsitteenä sisältyy tietty epävarmuus, kun taas riski 

käsitteenä pyrkii kontrolloimaan epävarmuustekijöitä muuttamalla niitä riskeiksi. Tunnista-

mattomien riskien osalta riskien ottaja on samassa asemassa, kuin potentiaalisen uhkan uh-

rikin, joten kyse on vaarasta, sillä tiedon puutteen takia mahdollisuutta kontrolloida mahdol-

lisesti aiheutuvan vaarallisen toiminnan haittoja ei ole, ennen kuin vaara on manifestoitunut 

jo tavalla tai toisella. Näin ollen kontrolli muodostuu jälkikäteiseksi – reaktiiviseksi.589   

Oikeudellisesti relevanttia ovat lähtökohtaisesti ajallisesti jo tapahtuneet vaaralliset toimet, 

jotka johtavat esimerkiksi rikosoikeudellisiin toimiin, kuten esitutkintaan, syytteeseen ja 

tuomitsemiseen sanotusta toiminnasta. Oikeudellinen näkökulma on siten menneisyysorien-

toitunut ja toiminta on reaktiivista. Vaaraa aiheuttava toiminta kuitenkin esiintyy nykyhet-

kessä eli menneisyyden jälkeen, mutta tulevaisuutta ennen, eikä vaarahetkellä pystytä otta-

maan kantaa siihen, tuleeko toiminta oikeudellisesti olemaan laillista vai laitonta. Turvalli-

suuden tila yhteiskunnassa edellyttää valtion näkökulmasta erityisesti vakavien ihmisten 

henkeen ja terveyteen sekä valtion infrastruktuuriin kohdistuvien vaarojen poissaoloa, jol-

loin turvallisuuden tilan tuottaminen vaatii etukäteistä tiedon keräämistä ja analyysia riskien 

tunnistamiseksi ja ennakollista toimintaa riskin poistamiseksi ennen sen toteutumista.590 

Tämä tarkoittaa fokuksen siirtämistä reaktiivisesta proaktiiviseen, sillä tulevaisuuden toi-

minta eli toiminta, joka ei ole vielä manifestoitunut muodostaa sen konseptuaalisen turvalli-

suuskehyksen, johon vaarojen tunnistaminen riskeiksi ja niiden torjuminen liittyvät.591  

 
585 Nuotio 1998a, s. 372—373. 
586 Nuotio 1999, s. 281. 
587 Nuotio 2009, s. 27. Riskianalyysi siis sisäistää, siinä missä vaara-analyysi ulkoistaa. 
588 Nuotio 1998a, s. 394—395. 
589 Nuotio 2009, s. 28. 
590 Nuotio 2009, s. 32. 
591 Nuotio 2009, s. 29, 32. 
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Riskiin sisältyy aina epävarmuutta ja puute jotakin tekijää koskevissa tiedoissa johtaa siihen, 

että päätöksentekotilannetta ei voida typistää matemaattiseksi riskikalkylaatioksi.592 Tämä 

tekee todennäköisyyksien laskemisesta subjektiivista, jonka myötä myös riski itsessään on 

luonteeltaan vastaavasti subjektiivista eli inhimillisen päätöksenteon, uskomusten ja arvos-

tusten perusteella syntynyttä.593 Ihmiset arvottavat riskejä eri tavoin ja yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävä riskitaso heijastelee kansalaisten arvoja ja tunteita.594 Haittaa voidaan toisi-

naan mitata absoluuttisina suureina, kuten esimerkiksi taloudellisena menetyksenä595, mutta 

on olemassa myös haittoja, jotka ovat pelkästään subjektiivisesti mitattavissa, kuten esimer-

kiksi abstraktin turvallisuuden kärsiminen. Lohsen mukaan riskin haitta mitataan mittakaa-

vakysymyksenä, eikä rajanvetokysymyksenä sen osalta, kohdistuuko riski yksilönoikeuksiin 

vai kollektiivi-intresseihin.596 Tämä luo ongelman erityisesti korostuneen yksilölähtöisen ri-

kosoikeudellisen järjestelmän kanssa, jossa teon sallitun riskin rajat määräytyvät viime kä-

dessä hyöty-haitta-punninnassa, jonka haittojen osalta tulee huomioon ottaa toiminnan ris-

kipotentiaali, joka muodostuu vuorostaan uhattujen oikeushyvien painoarvosta ja vahinko-

seurauksen todennäköisyydestä.597 Melanderin tämä punnintanäkökulma on ongelmallinen 

lain soveltamisen tasolla, sillä periaatteen tarjoama näkökulma on edellä esitetyllä tavalla 

kokonaisyhteiskunnallinen eikä yksilöllinen ja tulkinnaltaan kuvatun korostuneen konteks-

tuaalista.598  

4.3.2 Uhka riskin ja vaaran abstrakteimpana ulottuvuutena 

 

Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjassa uhka määritellään mahdollisesti toteutuvaksi 

epämieluisaksi, pelottavaksi tai vahingolliseksi seikaksi, sekä vaaraksi, joka uhkaa tai kuvi-

tellaan uhkaavan jotain. Yleiskielisenä määritelmänä se rinnastetaan synonyymisesti vaa-

raan ja riskiin.599 Uhkan määritelmä riippuu vahvasti siitä, kuka määritelmän tekee. Valtion 

turvallisuuspolitiikassa uhkan määritelmä on liittynyt perinteisesti sotilaallisiin uhkiin. Uh-

kien arvioinnissa käytetään usein perinteistä kaavaa ”uhka = tahto x kyky”, jonka lisäksi 

 
592 Nuotio 1998a, s. 40. Myös Lohse 2012, s. 181. 
593 Terenius 2013, s. 665 ; Lohse 2012, s. 229. 
594 Sitra 2002, s. 9. 
595 Konkreettinen esimerkki tästä oikeudelle vieraasta talouspunninnasta on nähtävissä siviilitiedustelulakeja koskevassa 

hallituksen esityksessä, jossa arvioitiin terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen kustannuksia. Esityksen mukaan 
yhden terrorismirikoksen kokonaiskustannukset voivat muodostua kansantaloudellisestikin useisiin miljoonin euroihin. 
Kustannusten osalta esityksessä esitettiin esimerkkeinä arviot Ranskassa ja Brysselissä tapahtuneiden terrori-iskujen epä-
suorista taloudellisista vaikutuksista, jotka lähentelivät miljardin euron luokkaa. HE 202/2017 vp, s. 153—154. 
596 Lohse 2012, s. 231. 
597 HE 44/2002 vp, s. 95. Riskimääritelmästä rikosoikeudessa laajemmin: Terenius 2013, s. 211—220. 
598 Melander 2008, s. 474—477. 
599 Kotimaisten kielten keskus 2021, kielitoimiston sanakirjan hakusanat ”uhka, vaara ja riski”. 
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otetaan huomioon miten todennäköinen ja vaikuttava uhka on.600 Vanhemman määritelmän 

mukaan uhka voidaan kuvata potentiaaliseksi (kyky) ja tiedostetuksi (tahto) esteeksi tai ra-

joitteeksi toivotulle asiantilalle tai päämäärälle.601 

Normatiivisessa merkityksessä uhkilla viitataan nimenomaisesti valtiosuvereniteettiin koh-

distuneisiin eksistentiaalitason vaarapotentiaaleihin yksilöihin kohdistuneiden vaarojen si-

jaan.602 Turvallisuuspoliittisista uhkista puhuttaessa on käsite laajentunut merkittävästi,603 

mutta normatiivisella tasolla uhkat yhdistetään kansalliseen turvallisuuteen, jolloin sitä uh-

kaava toiminta kohdistuu ensisijaisesti yleisemmin yhteiskuntaan ja sen ihmisyhteisöön yk-

silöiden sijaan.604 Nämä mahdolliset vakavat uhkat ovat lueteltuina esimerkiksi PolL 5a:3 

siviilitiedustelun kohteina.605 Mainitussa kontekstissa uhkat ovat sellaisia toimintoja, jotka 

käytännön toimenpiteisiin edetessään voisivat muodostua rikoksiksi, mutta johon ei vielä 

voida kohdistaa konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä. Samoin kyse voisi olla toiminnasta, 

joka ei lähtökohtaisesti ole Suomen lain mukaan rikos tai joka ei edetessäänkään voisi ke-

hittyä rikokseksi. Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta on nimenomaan uh-

kaa, eikä esimerkiksi vaaraa tai riskiä. Uhka rakentuu sanotulla tavalla käsitteellisestä ky-

vystä ja tahdosta, joiden molempien täytyy olla käsillä, jotta uhka voidaan katsoa muodos-

tuneeksi.606 Uhka vaatii siis niin tahdon toteuttaa uhkaus, kuin kyvyn panna se täytäntöön.607 

Tiedustelulakeja koskevissa esityksissä uhkan toteamista on lavennettu pelkästään toiminta-

kykyulottuvuudessa ilmeneväksi, sillä usein nimenomaisesti potentiaalisen uhkan aiheutta-

van tahtotila on epäselvä.608 Tiedustelulla voidaan katsoa olevan tarkoitus siirtää tuntematon 

uhka ensin vaara-, ja lopulta kontrolloituun riskiulottuvuuteen, joka ilmenee suoraan tiedus-

telulakien toimintatavoitteista uhkien ja rikosten torjunnaksi. Näiden osalta todetaan tavoit-

teeksi uhkien paljastaminen ja välttäminen, sekä niiden realisaatiosta johtuvien haittojen 

 
600 Seppälä 2011, s. 1—2. 
601 Wiberg 1988, s. 199. 
602 Lohse – Viitanen 2019, s. 43. 
603 Seppälä 2011, s. 2. 
604 Siviilitiedustelun osalta kansallisen turvallisuuden vakavani uhkina pidetään yhteiskunnan perustoimintoja, suurten 
ihmismäärän henkeä ja terveyttä, tai kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavaa toimintaa, jolla olisi jokin kytkentä 
Suomeen, ja että se uhkaisi nimenomaan Suomea. HE 198/2017 vp, s. 36. 
605 Nämä ovat pykälän mukaan  1) terrorismi 2) ulkomainen tiedustelutoiminta 3) joukkotuhoaseiden suunnittelu, valmis-
taminen, levittäminen ja käyttö 4) kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain (562/1996) tarkoitettujen kaksi-
käyttötuotteiden suunnittelu, valmistaminen, levittäminen ja käyttö 5) kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä vakavasti 
uhkaava toiminta 6) suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä taikka yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaava toi-

minta 7) vieraan valtion potentiaalista vahinkoa Suomen kansainvälisille, taloudellisille tai muille tärkeille suhteille ai-
heuttava toiminta 8) kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaava kriisi 9) kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden 
turvallisuutta uhkaava toiminta 10) Suomen kansainvälisen toiminnan turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta ja  
11) kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä uhkaava kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus. 
606 Esimerkiksi auto-onnettomuudessa neliraajahalvaantunutta terroristia ei voida pitää toimintakyvyn puutteen vuoksi 
uhkana ja toisaalta ystävämielistä voimakastakaan kansallisvaltiota ei voida pitää uhkana puuttuvan tahdon vuoksi. 
607 Lohse – Viitanen 2012, s. 44. 
608 HE 203/2017 vp, s. 183 ; HaVL 7/2018 vp, s. 10. 
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vähentäminen tai poistaminen varautumisella.609 Uhkien konkretisoituessa kontrolloimatto-

mina vakavina vaaroja ilmentävinä tekoina tai toimina, voidaan käsillä katsoa olevan kriisi 

eli vakava, yllätyksellinen ja kontrolloimaton konkretisoituva haitta.610 Uhka ei edellytä, että 

kansallinen turvallisuus olisi välittömästi vaarantumassa eikä usein sisällä tunnistettua uh-

katahoakaan, joten sitä voidaan pitää vaaraa ja riskiä etäisempänä ja abstraktimpana tapah-

tumapotentiaalina. Vaara on uhkaa tarkempi käsite, sillä se edellyttää kuvailemaan negatii-

visen tapahtuman todennäköisyyttä, siinä missä riskiajatteluun voidaan jo liittää yksilöityjen 

haittojen todennäköisyyksiä mainittuun vaaraan. Uhkaa voidaan kutsua tunnistamattomaksi 

vaaraksi, jota vuorostaan voidaan kutsua kontrolloimattomaksi riskiksi.611 Näin ollen niiden 

voidaan katsoa muodostavan eräänlaisen haittapotentiaalista kehittyvän kontrollikuvaajan 

seuraavalla tavalla; 

 

 

 

KUVA 3 NEGATIIVISEN TAPAHTUMAN HAITAN KONKREETTISUUDEN JA KONTROLLOITA-

VUUDEN KEHITYSKUVAAJA ERI VAARATYYPEISSÄ  

 

 
609 Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että tiedustelulainsäädännöllä mahdollistettaisiin ajantasaisen turvallisuusti-
lannekuvan muodostaminen, kansallisen turvallisuuden vakaviin uhkatilanteisiin varautuminen ja uhkien torjunta. Koska 
tiedustelun perustehtävä liittyy kansanvaltaisen valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen, yhteiskunnan perustoimintojen, suuren 
ihmismäärän hengen tai terveyden sekä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden suojaamiseen niihin kohdistuvilta uhkilta, 

ensimmäinen ja merkittävin tiedustelusääntelyllä tavoiteltava käytännöllinen hyöty on tällaisten uhkien torjunta. Uhka-
realisaation välttämisellä pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään toteutuneen uhkan välittömiä ja välillisiä seurauk-
sia. Tiedustelutoiminnalla voidaan olettaa saatavan tietoa paitsi uhkista niin myös sellaisista rikoksista, jotka vaarantavat 
kansallista turvallisuutta, kuten esimerkiksi terrorismirikoksista. Ehdotuksen voidaan olettaa edistävän esitutkintaviran-
omaisten mahdollisuuksia saada tietoa vakavimmista rikoksista ja estää niitä. HE 202/2017 vp, s. 14, 153. 
610 Tämä määritelmä vastaa tutkimuksessa esitettyä. Alkuperäinen kriisimääritelmä on tiivistettävissä suureksi, yllätyksel-
liseksi ja päätöksentekoajaltaan rajoitetuksi uhkaksi. Wiberg 1988, s. 199. Kriisikäsitteistä ks. Wiberg 1988, s. 195—204. 
611 Tutkielmassa sana uhka viittaakin usein tuntemattomiin tai epätarkkoihin vaarapotentiaaleihin. 

Uhka
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Riski
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tapahtumapotentiaali 

  

  h x t 
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tapahtumaseuraus 

• Tunnistamaton kriisipotentiaali 
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• Kontrolloitu 
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4.4 Yhteiskunnan turvallistumiskehitys 

 

4.4.1 Turvallistaminen abstraktin turvallisuusulottuvuuden konkreettisena ilmentymänä 

 

Turvallisuuden takaaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnassa vallitsevaa solidaarisuutta, 

sekä organisaatiotason vallankäyttöä ja tämän vallankäytön kontrollia sellaisessa suhteessa, 

etteivät vallankäytön ilmentävä kontrolli kasva liian suureksi.612 Solidaarisuuden vähenty-

minen rapauttaa sosiaalista turvallisuutta, jolloin se lisää kansalaisyhteiskunnan toisistaan 

vieraantumisesta johtuvan riskien tunteen kasvua. Tämä vuorostaan voi käynnistää kansa-

laisyhteiskunnan aktiivisessa poliittisessa ulottuvuudessa ilmenevän vastareaktion, joka 

ohittaa byrokratian asiantuntijatason sisäisen integriteetin ilmaiseman rationaalisen ja status 

quo’ta ylläpitävän lähestymistavan. Vastareaktion tarkoitus on tällöin organisaatiotason 

kontrolli- ja repressiotoimien kasvattaminen turvallisuuden lisäämiseksi ja muiden riskeiksi 

määriteltyjen ihmisten uhan poistamiseksi poliittinen voluntas kanavoimalla.613 Riskien kas-

vaessa yksilökohtaisista riskeistä yleisemmiksi turvallisuuden eksisentiaalisiksi uhkiksi, 

voidaan puhua turvallistamiskehityksestä, jonka päätepisteenä voidaan pitää hypoteettista 

turvavaltiota (sicherheitsstaat), jossa valtio-organisaatio asettuu ainoaksi yhteiskunnallista 

yhteyttä ja yhtenäisyyttä ylläpitäväksi voimaksi läpivaltiollistuneessa ja läpikapitalisoitu-

neessa yhteiskunnassa. Turvavaltiossa (kontrolli)politiikan painopiste on siirtynyt demo-

kraattisilta elimiltä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaaviin hallintoelimiin, joiden 

toiminta perustuu perusoikeuksien toteuttamisen sijaan intressilähtöiseen taktiikkaan 614 , 

tarkkojen lakien sijaan toimivaltuuksina normalisoituihin käytäntöihin ja reaktiiviluontois-

ten rikosoikeudellisen rangaistusjärjestelmän sijaan proaktiiviseen valvontajärjestelmään, 

joiden käyttöä oikeusinstituutiot eivät pysty toimien epäjuridisen luonteen vuoksi valvo-

maan.615  

Erityisesti 2001 tapahtuneen New Yorkin terrori-iskujen katsotaan aiheuttaneen myös poh-

joismaissa ajatuksen turvallisuusparadigman muuttumisesta, jossa ennen selkeästi toisistaan 

eroteltavissa olleet ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden elementit sekoittuivat, jättäen 

 
612 Erilaisia poliisin valvontatoimenpiteiden vaikutuksia kansalaisyhteiskuntaan tarkastelleen tutkimuksen mukaan polii-
sin suorittamalla kohdennetulla valvonnalla on poliisin yleispartiointia suurempi vaikutus rikosten ja häiriöiden vähenty-
miseen paikallisella tasolla, mutta liian voimakas tai väärin perustein kohdennettu valvontakontrolli vuorostaan murentaa 

poliisin toimien legitiimisyyttä. Taponen 2022, erityisesti s. 140—141. Ks. myös Piispanen 1998, s. 191. 
613 Hudson 2003, s. 44—45, 56—57, 67—70 ; Garland 2001, s. 111—116 ; Kyntäjä 2000, s. 109. Garland piti tätä pe-
losta syntynyttä poliittista vastareaktiota rikosoikeudelliselle hyvinvointivaltiolliselle rehabilitaatiotavoitteelle pivotaali-
sena muutoksena, joka sai aikaan preventiivisen ja punitatiivisen käänteen yhteiskunnassa. Garland 2001, s. 6—20, 73. 
614 Tuori pitää tätä transitiona kohti finaalisten näkökohtien modifioimia konditionaaliohjelmia, joissa klassisen oikeudel-
lisen kaavaan ”jos oikeustosiseikka X, niin oikeusseuraamus Y” sijaan tavoiteltu vaikutus määrää käytettävät keinot, 
jotka ovat tavoiteltuun vaikutukseen nähden syysuhteessa. Tuori 1990a, s. 35. 
615 Habermas 1996, s. 432—433. Turvavaltioteoriasta tarkemmin Hirsch 1985, s. 69—72, 108—114, 123—146. 
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jälkeensä länsimaisen turvallisuusilluusion särkymisen.616 Kollektiivisen abstraktin turvalli-

suuden vähentyminen taas on johtanut vuorostaan siihen, että yhä erilaisemmat ilmiöt ja yh-

teiskunnalliset ongelmat mielletään turvallisuuskysymyksiksi, joka on muuttanut pysyvästi 

niihin suunnattavien toimenpiteiden ja resurssien muotoa.617 Turvallistaminen on oikeuden 

ja politiikan hybriditoimija, sillä se syntyy poliittisessa ulottuvuudessa, jossa sen synnyttä-

neet uhkat kanavoidaan oikeudellisessa järjestelmässä ratkaistavaksi.618 Turvallistamisella 

tarkoitetaan siis yksinkertaisemmin esitettynä erilaisten asioiden ja ilmiöiden, sekä yhteis-

kunnallisten ongelmien näkemistä ja muuttamista turvallisuuskysymyksiksi.619 Turvallista-

minen on kärjistyessään johtanut uusien rajapintojen piirtämiseen ja toisentamiseen, jossa 

yhä vakavampien tulevaisuuden uhkapotentiaaleihin on haettu yhä voimakkaampia perus- ja 

ihmisoikeusrajoituksia tarkoittavia ratkaisuja, kun vaa’alle on asetettu toisaalta yksilönoi-

keudet ja toisaalta koko yhteiskunnan elinehtoja vaarantavien turvallisuusuhkien tehokas 

torjunta.620 Erityisesti terrorismirikollisuudessa on katsottu olevan länsimaisen ajattelumal-

lin mukaan niin paljon kaoottisia ja halveksittavia elementtejä, että taistellakseen tätä vas-

taan on kaikki keinot pitänyt olla myös valtion viranomaisilla käytössä.621 Yleisemminkin 

turvallistamiseen kuuluvat sanavalinnat, kuten julistetut sodat huumeita tai terrorismia vas-

taan ovat omiaan siirtämään keskustelun intressikysymyksistä riidattomiksi kansalaisyhteis-

kuntaa tai koko valtion suvereniteettia uhkaaviksi hätätiloiksi, joita ei voida poliittisesti ky-

seenalaistaa eikä lievemmin suhtautua.622 Turvattomuuden pelko muuttaa kansalaisyhteis-

kunnan vapaushakuisuuden turvallisuushakuisuudeksi ja oikeuden ration volatiilin volun-

taksen toteuttajaksi.623 Samalla poliittinen yhtenäisyys kanavoituu turvallisuusviranomais-

ten refleksiivisten toimivaltuuksien kasvattamiseen624, joiden tilannekohtaisten toimival-

tuuksien harkintavallan kasvu siirtää turvallisuuden toteuttamiseen liittyvät toimet pois 

 
616 Helke 2022, s. 119 ; Husabø 2013, s. 3—4. 
617 Laitinen 2010, s. 273—275. 
618 Lohse 2013, s. 348. 
619 Buzan et al. 1998, s. 25 ; Lohse 2012, s. 17—18. 
620 Neiglick 2004, s. 25—26 ; Pirjatanniemi 2009, s. 42—43. 
621 Kremer 2013, s. 19—20 ; Lohse 2012, s. 40—42 ; Laitinen 2010, s. 276. 
622 Helke 2022, s. 118—119 ; Tuori 2013, s. 66. Erityisesti sota terrorismia vastaan voidaan kuvailla Ciceron sanonnalla; 
Silent enim lēgēs inter arma – sodan aikana lait vaikenevat. Tämä oli erityisesti nähtävissä Yhdysvallan käynnistämässä 
sodassa ja sotilaallisissa operaatioissa terrorismia vastaan. Ks. Boyle 2014, erityisesti s. 68—79. 
623 Volatiliteetista esimerkkinä mainittakoon helmikuun lopussa 2022 syttyneen Ukrainan ja Venäjän välisen sodan hei-

jastevaikutukset Suomessa koettuun turvallisuudentunteeseen. Sodan syttymisen jälkeen on tapahtunut historiallisen suuri 
asennemuutos kansalaisyhteiskunnassa suhteessa Nato-jäsenyyteen. Sodan syttymisen jälkeen Nato-jäsenyyttä puoltavien 
osuus on kasvanut 34 prosenttiyksikköä ja sitä vastustavien osuus on puolittunut vuoden 2021 syksyyn verrattuna. Loka-
kuussa 2021 Natoon liittymistä kannatti noin neljäsosa kysytyistä suomalaisista, kun maaliskuussa 2022 kannatus oli 
noussut yli 60 prosentin ja vastustuksen määrä laskenut alle 20 prosentin. Samalla Naton kannatus ohitti ensimmäisen 
kerran mittaushistoriassa yli puolet vastaajista. EVA 2022 s. 2—8 ; Metelinen 26.10.2021. 
624 Laitinen 2010, s. 275—277. Nordenstrengin mukaan pluralisoitumisen sijaan suomalaisten arvomaailma yhtenäistyi 
2000-luvulla uusliberalismin vaikutuksesta turvallisuushakuiseen yhteisölliseen suuntaan. Nordenstreng 2013, s. 6. 
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julkisesta ja demokraattisesta päätöksenteosta turvallisuustoimijoiden omiin ei-julkisiin si-

säisiin prosesseihin.625  

4.4.2 Turvallistamisen kotimainen kehityskulku  

 

Edellä mainittuja kehityskulkuja ilmentävä kehitys on nähtävissä esimerkiksi siinä, miten 

sisäistä suvereniteettia turvaava poliisi on oikeutettu terrorismirikosten torjunnassa käyttä-

mään ulkoista suvereniteettia turvaavia Puolustusvoimia apunaan.626 Tämän työn kirjoitta-

mishetkellä valiokuntakäsittelyssä olevan hallituksen esityksen ehdotuksen mukaan tätä oi-

keutta pyytää mainittua apua ehdotetaan lavennettavaksi terrorismirikoksista myös niihin 

vaikutuksiltaan rinnastuvien rikosten torjuntaan, jonka lisäksi apua ehdotetaan voitavan pyy-

tää ennakollisesti ja toisaalta tietyissä tilanteissa poliittinen päätöksentekotaso ohittaen.627 

Näitä muutoksia perustellaan poliisin paremmalla kyvyllä reagoida muuttuneen turvallisuus-

ympäristön haasteisiin ja mahdollisiin kansallista turvallisuutta uhkaaviin toimintoihin. Eh-

dotuksen mukaan vakavien rikosten estäminen ja keskeyttäminen edellyttävät mahdollisim-

man nopeaa reagointia tilanteeseen, mihin pyritään tuomalla päätöksentekoa lähemmäksi 

operatiivisia toimijoita, jolloin turvallisuusviranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet 

puuttua ja reagoida nopeasti ja tehokkaasti vakaviin sekä vaarallisiin häiriötilanteisiin. En-

nakollista varautumista sotilaallisen voiman käyttämiseen vuorostaan pidetään rikostorjun-

nallisesti perusteltuna vetoamalla varautumisen preventiivisiin vaikutuksiin esittämällä hy-

poteesi varautumisesta tietoisen potentiaalisen uhkatahon teon ryhtymiskynnyksen noususta 

varautumisen johdosta.628 Ehdotuksessa demokraattinen ohjaus säilytettäisiin muuttamalla 

poliittisen johdon päättämiskontrolli jälkikäteiseksi kontrolliksi. Nähdäkseni vaikutus on 

kuitenkin olennainen, sillä kynnys parhaiden tilannetietojen perusteella tehneiden turvalli-

suusviranomaisten päätösten perumiseksi lienee korkea, huomioiden tahojen nauttima 

 
625 Esimerkkinä julkisuuden kaventumisesta voidaan todeta hyvin tuore kansallisella turvallisuudella perusteltu esitys. 

1.3.2022 lausuntokierrokselle lähteneessä hallituksen luonnosehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta 
annettua lakia siten, että suojelupoliisin ja rajatummin keskusrikospoliisin tai paikallispoliisin virka tai virkasuhde voitai-
siin täyttää niitä haettavaksi julistamatta, kun tehtävän luonne sitä välttämättä edellyttäisi. Tämä välttämättömyys perus-
tuisi ensisijaisesti kansallisen turvallisuuden varjelemisella potentiaalisilta uhkilta. VN 5934/2021, s. 6—7, 11—12, 23. 
626 Nykyisen lain puolustusvoimien virka-avusta poliisille 4 §:n mukaan poliisilla on oikeus saada puolustusvoimilta voi-
makeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua RL 34 a luvun terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen ihmishenkiä vaaranta-
vien rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi, jos tämä ei ole mahdollista poliisin omalla välineistöllä ja henkilöstöllä. 
627 Esityksen muutoksella niin sanottua vaativaa virka-apua eli sotilaallista voimankäyttöä sisältävää avunantoa koskevaa 

päätöksentekomenettelyä porrastettaisiin vastaamaan paremmin operatiivista tarvetta siirtämällä päätöksentekotoimival-
taa, joka nykyisin kuuluu yksinomaan valtioneuvostolle tilanteissa poliisihallitukselle ja pääesikunnalle, jos olisi ilmeistä, 
ettei virka-apupyyntöä ehdittäisi tilanteen ennakoimattomuuden vuoksi käsitellä poliittisesti ihmisten henkeä tai terveyttä 
välittömästi ja vakavasti vaarantamatta. Lisäksi poliisihallitukselle sallittaisiin mahdollisuus pyytää pääesikunnalta vaati-
vaan virka-aputehtävään varautumiseksi puolustusvoimia sijoittamaan ennalta välineistöä ja henkilöstöä valmiuteen, kun 
huomioiden tilanteesta tehty uhka-arvio, voimavarojen käytön tarkoituksenmukaisuus ja tilanteen kokonaisarvio. Ehdote-
tun lain 4, 6 ja 8 §. HE 106/2021 vp, s. 105—107. Ks. tästä myös kritiikkini tästä kappaleessa 3.1.4. 
628 HE 106/2021 vp, s. 23—24.  
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poliittista johtoaan korkeampi yleinen luottamus, käsillä oleva turvallisuuskriisi tai yhteis-

kunnallisen normaliteetin hätätilanne, johon vetoamalla toiminta on ylipäätään käynnistetty 

poliittinen johto ohittamalla.629 Tätä kasvavaa hätätilanneajattelua tukee myös kirjoitushet-

kellä hyvin tuore säädösvalmisteluhanke, joka on annettu osana valmiuslain kokonaisuudis-

tushanketta maaliskuussa 2022. Säädöshankkeen esittelyssä valmiuslain muuttamisen tar-

vetta perustellaan Suomen turvallisuusympäristön merkittävän muutoksen ja hybridiuhkien 

merkitysten kasvulla, joiden vuoksi valmiuslain käyttöönoton määritelmän todetaan olevan 

liian suppea huomioiden niiden tilanteiden kirjo, joihin toimivaltuuksien käyttö on katsottu 

yhteiskunnallisten uhkien torjumiseksi tarpeelliseksi.630 

Toisena esimerkkinä mainitusta kehityksestä nostettakoon pari vuotta vanhempi siivili-

tiedustelulakipaketti, joka sai poliittista lisäpontta Suomen ensimmäisen ja kirjoittamishet-

kellä ainoan terroristi-iskun jälkeen, jolloin niin sisäministeri, pääministeri, kuin tasavallan 

presidenttikin ehdotti sen käsittelyä kiireisenä terrori-iskun aiheuttaman pelon seurauk-

sena.631 Samana vuonna Suomessa katsottiin siviilitiedustelulakityöryhmän 632 ja sen kanssa 

samana päivänä julkaistun sotilastiedustelulakityöryhmän633 mietintöjen johdosta tarpeel-

liseksi säätää Suomeen niin sanotut tiedustelulait.634 Näille mietinnöille lähtölaukauksena 

toiminut tiedonhankintalakityöryhmän mietintö 635  vuodelta 2015 toteaa jo mietintönsä 

alussa, että turvallisuusviranomaisten tiedonhankintakeinojen parantamisessa on kyse ni-

menomaisesti ” - - kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien havaitsemi-

sesta ja tunnistamisesta sekä niiden torjunnan mahdollistamisesta.”636 Siviilitiedustelulaki-

työryhmän mietinnön johdannossa todetaan taas vuorostaan, että esityksessä ehdotettavan 

lainsäädännön keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden, sekä suomalaisen yhteiskun-

nan suojautumismahdollisuuksien parantamiseen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta 

 
629 Tuori 1988a, s. 1—5. 
630 OM022:00/2022. 
631 Leppänen – Houtsonen 2021, s. 25 ; YLE 23.8.2017 ”Kyberturvallisuuden asiantuntija: Turun puukotukset ovat vii-
meinen herättäjä uuden tiedustelulain tarpeellisuudelle”; TS 20.8.2017”Niinistö toivoo uutta tiedustelulakia pikaisesti”. 
Tämä siitä huolimatta, että hallituksen esityksessä lakien säätämisen kiireellisyyttä perustellaan nimenomaisesti Suomen 

turvallisuustilanteen kokonaisarvioon perustuvaksi yksittäistapauksen reaktion sijaan. HE 202/2017 vp, s. 269. 
632 SM 8/2017. 
633 PLM 2017. 
634 Tällä tarkoitetaan SotTiedL, poliisilain uuden 5a luvun, TtStL ja näiden valvontaan liittyvän TiedVL kokonaisuutta. 
635 PLM 2015. Mietinnöt käynnistettiin osana vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategian linjaaman vision toteuttamista, 
jonka mukaan Suomen tulisi olla globaali edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilantei-
den hallinnassa vuoteen 2016 mennessä. Valtioneuvosto 2013, s. 3.  
636 PLM 2015, s. 13. 
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uhkilta, kuten terrorismilta, vieraan valtion vakoilulta, joukkotuhoaseilta ja yhteiskunnan 

elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvilta uhkilta.637  

Siviilitiedustelun kohteeksi on asetettu PolL 5a:3 mukaan 11 erilaista kansallista turvalli-

suutta vakavasti uhkaavaa toimintaa, joista erityisesti pykälän 6 kohdan mukainen uhkape-

ruste on aiheemme kannalta mielenkiintoinen, sen salliessa tiedon hankkimisen toiminnasta 

ja siten yksilönoikeuksien loukkaamisen, joka uhkaa suuren ihmismäärän henkeä tai ter-

veyttä taikka yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä 

uhkaavalla toiminnalla tarkoitetaan lakia koskevan hallituksen esityksen mukaan sellaista 

toimintaa, joka potentiaalisten uhrien lukumäärän vuoksi voitaisiin katsoa kohdistuvan laa-

jemmin yhteiskuntaan tai kollektiiviseen turvallisuuden tunteeseen.638 Perustelut ovat mie-

lenkiintoiset monessakin mielessä, sillä ne eivät pelkästään ota kantaa perusoikeuksien tur-

vaamiseen utilitaristisesti asettamalla laissa määrittelemättömiä rajoja suuren ihmismäärän 

vaarantumisen ennakkovaatimuksesta, vaan mahdollistavat myös tiedustelutoimet, jos konk-

reettinen uhka aiheutuu suurempaa vähäisemmälle määrälle yksilöitä, mutta samalla vaaran-

taa abstraktia turvallisuutta yleisemmin.639 Peruste ei vaikuta selvärajaiselta, eikä sitä auta 

kollektiivisen turvallisuuden tunteeseen vaikuttamisen vaikea ennustettavuus tiedustelutoi-

mia harkittaessa.640  

Huomioiden riskiyhteiskuntakehityksen edellä kuvailtu konkreettisesta turvallisuustilan-

teesta riippumattoman kroonistuneen abstraktin turvattomuuden uhkapotentiaalin641, näkisin 

perusteen teoreettisen käyttöalan varsin laajaksi erityisesti, kun esityksessä mahdollistetaan 

myös vähäiseen ihmismäärään suuntautuvan uhkan tiedustelu, jos uhka katsottaisiin esimer-

kiksi terrorismiksi tai yhteiskuntajärjestystä uhkaavaksi toiminnaksi. Siviilitiedustelun käy-

tön tulkintaraja ei muodostu laajaksi pelkästään uhkapotentiaalien epämääräisyyden vuoksi, 

sillä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja koskeva uhkaperuste katsotaan myös aktiivisen 

uhkaa aiheuttavan toiminnan syntymisen lisäksi voivan tulla kyseeseen laiminlyönnistä tai 

 
637 SM 8/2017, s. 15. Samansuuntaisesti todettiin myös sotilastiedustelulakityöryhmän mietinnössä, jossa tavoitteeksi ase-
tettiin sotilaallisen ennakkovaroituksen antaminen maanpuolustukseksi sotilaalliselta tai ulkoiselta uhkalta, joka ei vielä 
ole muodostunut rikoksen asteelle. PLM 2017, s. 12—13. 
638 Tällainen uhka voisi muodostua esimerkiksi sytyttämällä tulipalo, räjäyttämällä, levittämällä vaarallista kemikaalia tai 
muulla vastaavalla yleisvaarallisella toiminnalla. HE 202/2017 vp, s. 174. 
639 Suurta ihmismäärää ei ole lain tasolla Suomessa määritelty. Törkeää tuhotyötä koskeneen hallituksen esityksen mu-
kaan suurelle ihmismäärälle ei voida esittää tarkkaa lukumääräistä alarajaa, vaan ratkaisu on tehtävä tapauskohtaisesti. 
HE 94/1993 vp, s. 124. Myöhemmin Korkein oikeus on ratkaisuissaan tarkentanut, että määrän on oltava vähintään kym-
meniä henkilöitä (KKO 2003:53), joka on tarkentunut edelleen tarkoittamaan enemmän, kuin 7 henkilöä (KKO 2019:75), 
mutta toisaalta vähintään 12 henkilöä (KKO 2014:11). 
640 Ks. edeltä kappale 4.3 abstraktin vaaran kalkyloitavuuden vaikeudesta riskien ja uhkien kohdalla. 
641 Tämä ilmenee jo sisäisen turvallisuuden strategiasta, jonka mukaan turvallisuuden tunteen heikentyneen siitä huoli-
matta, että objektiivisesti Suomea voi pitää yhtenä maailmana turvallisimmista maista SM 15/2017, s. 12–13.  
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tietyissä tilanteissa varsinaisen ei-uhkaavan toiminnan sivuvaikutuksesta.642 Lisäksi huomi-

oiden uhkien määritelmällinen epämääräisyys, toteutumisen todennäköisyys ja ajallinen 

kaukaisuus, jää toimien käynnistämiselle hyvin laaja harkintavalta ja vaikka niiden tavoitetta 

pidettäisiinkin hyväksyttävänä ja hyvinä, ei se poista lakien turvallistumista ilmentäviä ref-

leksiivisyyden, harkinnanvaraisuuden ja epäjulkisuuden kehityskulkua, sekä kasvanutta 

instrumentalismia perusoikeusherkissä tilanteissa. Siviilitiedustelulakityöryhmän mietintö 

tuo myös oman intressien ja perussoikeuksien prioriteettijärjestyksen hyvin esiin toteamalla, 

että mietinnön sisältämän lakiehdotuksen valmistelussa perusoikeuksien suojaan puuttumi-

nen on pyritty rajaamaan niin vähäiseksi kuin tiedustelutoiminnan tehokkuudelle ja tuloksel-

lisuudelle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen on mahdollista.643 Mietinnön sanavalinta 

korostaa nähdäkseni varsin instrumentalistista ja voluntaspainottunutta lähestymiskulmaa 

perusoikeuksien suojaan. Perusoikeuksiin puuttuminen siviilitiedustelulaeilla oikeutetaan 

toteamalla ihmisten kollektiivinen turvallisuus, sekä yhteiskunnallinen järjestys ja sen elin-

tärkeät toiminnot niin tärkeiksi suojeluintresseiksi, että puuttumiselle on painava yhteiskun-

nallinen tarve ja hyväksyttävät perusteet perusoikeusjärjestelmän kannalta.644 Esityksessä ei 

siis pyritä sitomaan edellä käsitellyllä tavalla kollektiivisia tavoitteita yksilöiden perusoi-

keuksien toteuttamiseen, vaan  ne oikeutetaan yleisemmin vetoamalla erittäin tärkeisiin kol-

lektiivisiin turvallisuusintresseihin ja valtion autointressiin yksilön etujen rinnalla. 

Pelkästään siviilitiedustelulakeja koskeneessa hallituksen esityksessä sana ”turvallisuus” 

mainitaan eri muodoissa 1029 kertaa ja samaan aikaan annetussa sotilastiedustelulakia kos-

keneessa hallituksen esityksessä645 vuorostaan 833 kertaa. Tämä korostaa lakien liityntäpin-

taa ei pelkästään turvallisuuteen, vaan myös turvallisuudella perusteluun. Turvallistamiske-

hityksen osalta niin esitetty virka-apulaki, kuin siviilitiedustelulakikin ovat askel kohti laa-

jempia valtuuksia. Turvallisuusperustelun kotimainen kehitys ei ole kuitenkaan näin tuore 

ilmiö. Alun perin viranomaisten toimivaltuuksia lisännyt, harkintavaltaa laajentanut ja ran-

gaistuksia ankaroittanut sodankäynti huumeita vastaan646 kehittyi ensin laajempirajaiseksi 

sodankäynniksi terrorismia vastaan, josta se vuorostaan on näyttänyt jatkavan kehitystään 

yhä epäselvärajaisemmaksi 647  sodankäynniksi terrorismirikokset sisäänsä absorboineita 

 
642 HE 202/2017 vp, s. 174—175. 
643 SM 8/2017, s. 15. 
644 HE 202/2017 vp, s. 270. 
645 HE 203/2017 vp. 
646 Häkkinen 2020, s. 22. 
647 Tämä on tarkoituksellista, kuten on luettavissa hallintovaliokunnan siviilitiedustelulakeja koskevassa mietinnössä, 
jonka mukaan hybridiuhkien määritelmät vaihtelevat, koska niiden määrittely on haluttu pitää mahdollisimman jousta-
vana uhkien muuttuvan ja moninaisen luonteen vuoksi. HaVM 30/2018 vp, s. 16. Myös HE 63/2022 vp, s. 33, 57—60. 
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hybridiuhkia648 vastaan.649 Uhkien moninaistumiseen vedoten turvallisuuden takaaminen on 

siirtynyt ensiksi klassisesta rikoksista rankaisemisesta vakavien rikosten torjuntaan ja ennal-

taehkäisyyn ja sittemmin laajentunut uhkien ennaltaehkäisyyn. Samalla nämä epäselvät uh-

kakuvat on esitetty sen verran vakavina, että niiden ennalta paljastamiseen on katsottu tar-

peellisen käyttää vakavien rikosten torjuntaan käytössä olleita poikkeuksellisia toimia. Toi-

saalta, kun uhkat eivät ole vielä edenneet tunnistettaviksi rikoksiksi, on niiden paljastamisen 

vaikeus vaatinut laajempia käyttötoimivaltuuksia ilman yksilöitävää kohdetta ja ilman väli-

töntä rikosta tai uhkaa.650 

 Siviilitiedustelulakien kohdalla kansallista turvallisuutta uhkaavaksi toiminnaksi on ku-

vailtu esimerkiksi laillista toimintaa, joka ei voi edes haittaa toteuttaessaan kehittyä ri-

kokseksi, mutta joka voi silti ominaispiirteiltään muodostaa riskitekijöitä kansalliselle tur-

vallisuudelle.651 Näiden uhkien todellisuutta ja olemassaoloa voidaan näin epämääräisellä 

tasolla tarkasteltaessa kuvata yhtä todellisiksi, kuin epätodellisiksikin, joka korostaa tarvetta 

toimivaltuuksien käytön oikeudenmukaisuuden valvonnalle. Habermasin ratkaisu tällaiseksi 

valvontamekanismiksi on hallintoviranomaisten harkintavallalle demokraattisessa lainsäätä-

misprosessissa rakennettava legitimaatiofiltteri, johon on sisäänrakennettu ratkaisu oikeuk-

sien (kuten yksityisen turvallisuus ja yksityiselämä), sekä intressien (kuten maksimaalinen 

turvallisuus ja maksimaalinen vapaus) väliseen arvopunnintaan, joka ohjaa hallinnollista 

päätöksentekoa instrumentaalisen tehokkuuden rinnalla.652 Olemassa olevat ja työssäni kä-

sitellyt kansallisen turvallisuuden toteuttamisen filtterit eivät kuitenkaan ratkaise nimen-

omaisesti oikeuksien ja intressien välistä arvopunnintaa, vaan keskittyvät sen sijaan kiertä-

mään ongelmaa vetoamalla pakkoon ja välttämättömyyteen. 

 
648 Hybridiuhkalla tarkoitetaan erilaisia turvallisuutta vaarantavia ja yhteiskuntaa haavoittavia sotilaallisia, poliittisia, ta-
loudellisia ja informaatiovaikutuksellisia toimia, joita käytetään yhdessä peräkkäin tai limittäin kohteen olemassa olevia 
haavoittuvuuksia hyväksikäyttäen. Toimien tavoitteena on edistää sitä suorittavan useimmiten valtiollisen tai valtioliitän-
näisen toimijan poliittisia, sotilaallisia tai strategisia tavoitteita. Lohse – Viitanen 2019, s. 49—50. 
649 Hybridiuhkia ilmentävistä toimista puhuttaessa nimenomaisesti sodankäynnin ja rikollisuuden raja hämärtyy siinä 
määrin, että uhkien torjunta mahdollistaa poikkeukselliset ennaltaehkäisykeinot. Mumford 2020.  
650 Halliovaliokunnan mietinnössä on todettu asia siten, että siviilitiedustelulaissa tarkoitettu kansallista turvallisuutta va-

kavasti uhkaava toiminta ei kohdistu ensisijaisesti kehenkään yksilönä, vaan yleisemmin yhteiskuntaan ja ihmisyhtei-
söön. Uhkaperäinen tiedustelu ei myöskään edellytä kansallisen turvallisuuden olevan välittömästi vaarantumassa, vaan 
tiedonhankinta voi koskea myös toimintaa, joka jatkuessaan vaarantaisi kansallista turvallisuutta. HaVM 30/2018 vp, s. 5. 
651 HaVM 30/2018 vp, s. 5, 19. 
652 Hudson 2003, s. 170 ; Habermas 1996, s. 440. Tällaisina legitimaatiofilttereinä voidaan pitää Suomessa esimerkiksi 
PolL 2—6 ja 9 §:n yleisiä periaatteita, joissa ilmaistaan lain tasolla painotukset tarkoitussidonnaisuuden, suhteellisuuden 
ja tehokkuuden eli toiminnan instrumentaalisen suorittamisen osalta. Sen sijaan tarkennukset juuri Habermasin mainitse-
miin turvallisuuden sisällöllisiin painotuksiin jätetään laissa tekemättä. 
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4.5 Johtopäätöksiä riski- ja turvavaltiokehityksestä 

 
Modernisaatiokehityksen monimutkaistumisen kiihdyttämä byrokratisoitunut yhteiskunta 

on yhdessä hyvinvointivaltiolle tyypillisen puuttumisherkkyyden vuoksi alkanut kolonisoi-

maan yksilöiden vapausaluetta siten, että yksilöiden luonnolliset siteet toisiin yksilöihin on 

korvaantuneet riippuvuudella valtiohallintoa kohtaan. Tämä on vähentänyt yksilöiden vä-

listä luottamusta ja passivoinut aktiivista kansalaisyhteiskuntaa siten, että valtion organisaa-

tiotaso on saanut korostuneen merkityksen valtion johtamisessa ilman merkittävää kansa-

laisten rajoittavaa vaikutusta sen toimintaan. Valtio on voinut siten toteuttaa tehtäväänsä 

enenevissä määrin tehokkuuteen ja kalkyloitaviin arvoihin perustuvalla tavoitteellisuudella, 

jossa tehokkuutta haittaavat ja ei-kalkyloitavissa olevat yksilönoikeudet ovat saaneet väistyä 

kollektiivisten intressien tieltä refleksiivisessä hallinnollisessa päätöksenteossa. Hyvinvoin-

tivaltiolle ominainen tulevaisuusorientoitunut ja siten riskien tunnistamiseen ja hallintaan 

perustuva valtio on tullut luoneeksi mekanismeillaan ja luokitteluillaan uusia riskejä, joita 

on pyritty torjumaan yhä refleksiivisemmällä ja autonomisemmalla viranomaishallinnolla, 

joka on kiihdyttänyt riskiyhteiskunnallista kehitystä valtioyhteiskunnassa, jossa toisistaan 

vieraantuneet yksilöt kokevat kasvavaa epävarmuutta tulevaisuudestaan. Tämä koettu tur-

vattomuus kanavoituu riskien pelkona, joiden torjumiseksi kansalaisyhteiskunta vaatii val-

tiolta yhtä enemmän kontrollitoimenpiteitä, jotka itsessään vahventavat edelleen koettua tur-

vattomuutta aiheuttaen kehäefektin, jota olen kutsunut turvallistamisen kierteeksi. 

Eräs tapa kuvata turvallistamisen kierrettä tutkimuksessani esitellyssä turvallisuuskehikossa 

on nähdä turvallistamisen kierteen lähtöpisteen syntyvän modernisaation ja hyvinvointiyh-

teiskuntakehityksen aikaansaaman, kansalaisyhteiskunnan solidaarisuuden vähentymisen 

synnyttämän turvattomuuden tunteen aiheuttamana pelkotilana. Yksilöiden turvallisuuden 

abstraktilla tunnetasolla ilmenevä pelkotilat kanavoituvat turvallisuuden tunnetason konk-

reettiseksi toiminnaksi eli poliittisiksi tahtotiloiksi, jotka synnyttävät demokraattisessa pro-

sessissa konkreettisen symboliulottuvuuden lakeja, jotka saavat aikaan toimintaulottuvuu-

dessa niiden määritteleviä uhkia ja riskejä torjuvia konkreettisia positiivisia ja negatiivisia 

toimia. Näiden toimien oikeutus vuorostaan perustetaan abstraktin symbolitason perimmäis-

ten tarkoitusten, hyvinvoinnin ja vapauden turvaamiseen ja varjelemiseen.653  

 
653 Esitellyt turvallisuustasot vaikuttavat turvallisuuden multidimensionaalisesta luonteesta johtuen tosiinsa myös muuten, 
kuin yllä kuvaillussa lineaarisessa kaavassa. Näin esimerkiksi siten, että pelon tunne voi herättää suoraan abstraktissa 
toimintaulottuvuudessa tapahtuvia uusia riskien tunnistamisia, taikka konkreettisen toimintaulottuvuuden positiivinen 
aktio, jonka tarkoituksena on ollut toteuttaa symbolisia hyviä, saakin aikaan tunnetasolla turvattomuutta eli pelkoa. 
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Näin ollen turvallistamisen kierteen kehämalli voidaan esittää seuraavanlaisella kuvaajalla; 

 

 

KUVA 4 TURVALLISTAMISEN KEHÄMALLI 

  

5 Rikosoikeus turvallisuuden työkaluna 

 

5.1 Klassinen kriminaalipolitiikka ja yleispreventiotavoite 
 

Rikosoikeudessa liberalismin jännite turvallisuuden ja vapauden välillä saa muotonsa krimi-

naalipolitiikan tavoitteiden ja potentiaalisen rikollisen ja tämän uhrien oikeuksien muo-

dossa.654 Yhteiskunnan intressejä ja valtion vapauden toteuttamis- ja turvaamistehtävää vas-

taan toimivat teot saavat symbolis-konkreettisen muotonsa oikeusjärjestyksessä demokraat-

tisessa lainsäätämisprosessissa kriminalisoituina lakien ja sitä alempien normien ilmaise-

mina tekoina eli rikoksina.655 Valtion kontrolli- ja rankaisufunktion säilän terävän kärjen oi-

keudellisesti järjestyneessä yhteiskunnassa muodostaa oikeusjärjestyksen erityinen osa – ri-

kosoikeus.656 Lahti on katsonut rikossoikeuden oikeustaksonomisesti kuuluvan osaksi kri-

minaalipolitiikkaa, jonka hän on vuorostaan katsonut osaksi sitä laajempaa 

 
654 Hudson 2003, s. 41. 
655 Rikoksen perinteinen muodollinen määritelmä on, että rikos on laissa rangaistavaksi säädetty teko. Honkasalo 1965, 
s. 18. Rikosmääritelmän poliittisesta ulottuvuudesta ja tarkemmasta määrittelystä ks. Melander 2008, s. 143—157. 
656 Turvallisuuden toteuttamisen näkökulmasta kriminaalipolitiikka ja kontrollipolitiikka ovat kuitenkin näkemykseni 
mukaan erotettavissa myös niille tyypillisen valtaelementin käytön suhteen. Kontrollipolitiikka sisältää turvallisuuden 
ylläpitämiseen tähtäävän vallankäytön normatiivisessa ulottuvuudessa proaktiivisesti esimerkiksi yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta toteuttavien normistojen avulla ja kriminaalipolitiikka sisältää turvallisuutta vaarantavan toiminnan rankai-
semiseen keskittyneen vallankäytön, jota voidaan luonnehtia pikemminkin reaktiivisluonteiseksi, kuten rikoslakiamme. 
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kontrollipolitiikkaa.657 Rikoksien estäminen ja niistä rankaiseminen osana kontrollipolitiik-

kaa tähtää olemassa olevan yhteiskunnallisen järjestyksen ja siihen liittyvän valtarakenteen 

ylläpitämiseen ja puolustamiseen. 658  Rikosoikeuden määrittelemät kriminalisoinnit ovat 

vastuusääntöjä, jotka asettavat yleisiä velvollisuuksia yhteiskunnallisille toimijoille ja mer-

kitsevät siten yksilöiden toimintavapauden rajoitusta. Näillä rajoituksilla rikosoikeus suojaa 

perusoikeuksien järjestelmään kuuluvia toisten oikeuksia, mutta myös yleisempiä yhteiskun-

taintressejä, joita yhdessä kutsutaan oikeushyviksi, joita rikokseksi määritellyt teot vuoros-

taan loukkaavat.659 Vaikka nämä oikeushyvät eivät rikosoikeudessa täysin palaudu perusoi-

keuksiksi, ne liittynevät kuitenkin aina vähintään välillisesti niiden suojaamiseen ja toteut-

tamiseen.660 Hyvinvointivaltion laajenemisen yhteydessä myös modernissa rikosoikeudessa 

suojeltavien intressien piiri on laajentunut kattamaan erilaiset vain välillisesti yksilön oi-

keuksia suojaavat oikeushyvät, joiden rinnalla myös reaaliset vaikutukset yhteisöllisten ”hy-

vien” päämäärien suojaamisen kannalta otetaan huomioon.661 Tässä tehtävässä perus- ja ih-

misoikeuksista johdetut tai niihin soveltamisessa sidotut oikeushyvät itsessään voivat syn-

nyttää uusia kollektiivisia oikeuksia662, jotka saattavat ajan saatossa saada perusoikeusjär-

jestelmän suojaa.663
 

 

Perinteisesti pohjoismaisen rationaalisen ja humaanin ja asiantuntijavaltaa painottavan kri-

minaalipolitiikan lähtökohtiin on kuulunut oikeudenmukaisuuden, tarkoituksenmukaisuu-

den ja humaanisuuden vaatimukset.664 Lahden mukaan suomalainen rangaistusjärjestelmä 

 
657 Lahti 2013b, s. 12 Lahti 1974, s. 12. Asia myös eriteltävissä siten, että kontrollipolitiikan voidaan katsoa sisältävän 

turvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävän vallankäytön, kriminaalipolitiikan sisältäessä tästä turvallisuutta vaarantavien 
toimien rankaisemiseen keskittyneen vallankäytön. Laitinen – Aromaa 2005, s. 28 ; Laitinen – Aromaa 1993, s. 25—26. 
658 Kekkonen – Ylikangas 1982, s. 80 Tämä näkyy esimerkiksi Roxinin rikoskategorisoinnissa ja erityisesti niiden suoje-
luobjekteissa. Roxin jakaa rikokset tekorikoksiin ja velvollisuusrikoksiin. Tekorikoksissa suojataan tunkeutumista toisen 
koskettomaksi säädetylle alueelle rauhaa häiritsevällä tavalla ja velvollisuusrikoksissa oikeudellisesti säänneltyjen elä-
mänalueiden toimintakykyisyyttä eli yhteiskunnan häiriötöntä toimintaa. Roxin 1973, s. 16—18 ; Nuotio 1998a, s. 65. 
659 Nuotio 1998b, s. 149. 
660 Viljanen 2001, s. 182. Nuotio onkin todennut, että rikosoikeudessa suojaa saavien oikeuksien tai edistettävien tavoit-

teiden piiri määrittyy niiden välineiden kautta, joilla valtion tehtävät toteutetaan ja siten ne pohjautuvat yhä useimmiten 
perusoikeusjärjestelmän ja ihmisoikeusvelvoitteiden sanelemiin säännöksiin, joiden toteuttaminen tulee itsessään lainsää-
däntötoimenpiteiden kohteeksi. Nuotio 1998b, s. 150. Melanderin mukaan rikosoikeuden 2000-luvun uudistukset ovat 
tehneet alasta entistä perusoikeusherkemmän, jolloin vähintään rikosoikeudellinen soveltaminen in casu alistetaan perus-
oikeuksille prosessissa, jota on kutsuttu yleisesti rikosoikeuden valtiosääntöistymiseksi. Melander 2008, s. 16, 25. 
661 Nuotio 1998b, s. 150. Nuotio on ollut valmis hyväksymään klassisesta oikeusvaltiollisesta rajoitusperiaatteesta tinki-
misen kollektiivisten oikeuksien hyväksi, mikäli yhteiskunnallinen kehitys sitä vaatii. Nuotio 1998b, s. 153, 158—162 ; 
Nuotio 1996, s. 155. 
662 Nuotio 1998b, s. 152—153. Ks. Myös Nuotio 2002, s. 230 ; Nuotio 1998d, s. 594.  
663 Melander on todennut, että rikosoikeuden laajentumista yhteisöllisiä oikeushyviä suojelevaksi on pidettävä haitalli-
sena kehityksenä, samoin kuin rikosoikeudellisen järjestelmän käyttöä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Melander 
2008, s. 340—344, 349 ja 487. Fränden mukaan vuorostaan demokraattisessa moniarvoisessa yhteiskunnassa, kuten Suo-
messa ei voida hyväksyä suojeluintresseiksi muita kuin yksilön vapauspiiriä hyödyttäviä intressejä. Tosin Fränden vaati-
mus suojeluintressien yksilönvapauspiirin hyötymisestä suoraan tai epäsuorasti ei sinänsä sulje pois kollektiivisten oi-
keuksien mahdollisuutta, kunhan myös yksilönoikeudet hyötyvät. Frände 2005, s. 23. 
664 Lahti 2013a, s. 67 ; Lahti 2013b, s. 12—20 ; Pirjatanniemi 2013, s. 27 ; Lahti 1998. 
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on perustunut jo vuosikymmenien ajan humaanin uusklassisen rikosoikeuden ideaaleihin, 

joiden tavoitteena on ollut rikosten ehkäisy yleispreventiivisesti665, sekä yhteiskunnan ja sen 

jäsenten turvallisuuden parantaminen.666 Nuotion mukaan tämä pohjoismainen uusklassis-

mimalli on monessa suhteessa hybridi, kuten sitä ohjaava hyvinvointivaltiokin, sillä rikolli-

suus ymmärretään yhteisöllisenä ilmiönä, mutta silti paha palautetaan yksilöihin.667 Tämä 

näkyy siinä, miten Jareborg on jakanut rangaistavien tekojen säätämisen taustalla vaikuttavat 

kriminalisointiperiaatteet defensiiviseen ja offensiiviseen rikosoikeuspolitiikkaan, joista en-

sin mainittu edustaa klassisen liberalismin mukaista pidättyväistä ja negatiivisluonteista ri-

kosoikeutta ja jälkimmäinen modernia positiivista ja aktiivista hyvinvointivaltiollista rikos-

oikeutta668, joka pyrkii laajentamaan rikosoikeudellisen järjestelmän suojaamaa aluetta kat-

tamaan muun muassa edellä käsitellyllä tavalla riskejä kasvattavat tuottamukselliset ja abst-

raktia vaaraa aiheuttavat rikokset.669 Offensiivinen malli pyrkii nimenomaan aktiivisin pre-

ventiotoimin sosiaalisten ongelmien ratkaisuun, jolloin sen toimet vaikuttavat yksilövapauk-

sien toteutumiseen yleisemmän kontrollin tehostamiseksi.670  

Suomessa tavoitellussa671 positiivisessa yleispreventiomallissa672 hyvinvointivaltion offen-

siivisuus ja interventionismi ovat saaneet pidäkkeensä erityisesti klassisen oikeusvaltiollisen 

vallankäytön pidättyväisyyttä ilmentävästä ultima ratio –periaatteesta.673 Suomessa perin-

teisesti noudatetun välillisen yleisprevention mallissa ajatellaan rikosoikeudellisen ennalta-

ehkäisyn toteutuvan järjestelmän yleisen moraalia luovan vaikutuksen kautta. Sääntöjen ei 

katsota noudatettavan rangaistuksen pelosta, vaan sosiaalisten käyttäytymisnormien sisäis-

tämisen vuoksi. Näin ollen tämän sisäistämisen katsotaan syntyvän ensisijaisesti kasvatuk-

sellisin toimin ja sosiaalistumisprosessin kautta sosiaalista koheesiota lisäten.674
 Toisaalta 

preventiomallien yleinen tulevaisuuteen suuntautuva painotus675, modernin yhteiskunnan 

refleksiivisyyden vaatimus ja hyvinvointivaltion positiivinen oikeuksien toteuttamistahto 

 
665 Lahti piti järjestelmän tunnusmerkkeinä painotusta yleisestävään vaikutukseen erityisestävyyden ja rangaistusten yksi-

löllistämisen kustannuksella. Yleisestävyyden ohella perinteisesti on painotettu rangaistuksen oikeudenmukaisuuden aja-
tusta – rikosoikeuden soveltamisen tulee olla ennalta-arvattavaa, yhdenvertaista sekä rangaistuksiltaan oikeasuhtaisia. 
Lahti 2004, s. 413—421 ; KM 1976:72, s. 38 ; KM 1972:A1, s. 70—86. Laajemmin aiheesta Garland 2001, s. 27—50. 
666 Lahti 2004, s. 418. 
667 Nuotio 2007b, s. 161. 
668 Jareborg 1995, s. 17—36 ; Jareborg 1994, s. 41—53. Ks. kuitenkin näkemykseni kritiikistä Häkkinen 2020, s. 22. 
669 Helke 2022, s. 113 ; Melander 2008, s. 46—47 ; Nuotio 1998a, s. 55, 522 ; Nuotio 1998b, s. 153—154. 
670 Nuotio 1998b, s. 153—154. 
671 Matikkala 2021, s. 11 ; Nuotio 2007b, s. 163—167. 
672 Mallilla tarkoitetaan ajatusta, jossa rikosoikeusjärjestelmän olemassaolo itsessään ohjaa käyttäytymistä toivottuun 
suuntaan ja luo moraalia. Anttila 2001, s. 127—132 ; Anttila – Heinonen 1977, s. 47—49. Myös Nuotio 2003, s. 1215.  
673 Palo 2010, s. 388. Ultima ratio –periaate tarkoittaa etukäteen tehtävää arviota siitä, onko kriminalisointi välttämätön 
hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi ja onko tavoite saavutettavissa jollakin muulla, vähemmän perusoikeuksiin 
puuttuvalla keinolla kuin kriminalisoinnilla. PeVL 23/1997 vp, s. 2. Aiheesta lisää ks. Melander 2008, s. 389—468. 
674 Laine 2007, s. 259—263. Myös Lappi-Seppälä 1994, s. 55—77. 
675 Nuotio 2003, s. 1219—1220 ; Nuutila 1998, s. 166—174. 
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mahdollistavat myös rikosoikeuden offensiivisemmankin perustelun.676 Esimerkiksi ultima 

ratio –periaatteen tulkintaan vaikuttaa se, minkälaisia vaihtoehtoisia keinoja katsotaan val-

tio-organisaatiolla välttämättömäksi katsottavan tavoitteen saavuttamiseksi ylipäätään ole-

van ja se, mitataanko perusoikeuksiin puuttuminen yksilölähtöisesti vai utilitaristisesti.677 

Periaate itsessään voi näkökulmasta riippuen perustella tulevaisuusorientoitunutta ennakol-

lista repressiivistä hallinnollista kontrollia678, tai vaihtoehtoisesti laajentuvaa abstraktia vaa-

raa ilmentävää kriminalisointialaa679, jossa välilliset suojelutavoitteet, kuten demokraattisen 

oikeusvaltion perusteet, ovat yhä tärkeämmässä asemassa lainsäätäjän tähdätessä käyttäyty-

misnormien asettamisella myös yleisten, kollektiivisten suojelutavoitteiden edistämiseen.680 

Nuotion mukaan rationaalisessa rikosoikeuspolitiikassa offensiivisten ja defensiivisten ele-

menttien tulisi olla tasapainossa tavalla, joka nähdäkseni muistuttaa hyvin paljon edellä laa-

jasti viitattua ja käsiteltyä Tuorin oikeuden merkitysjakoa rationa ja voluntaksena. Nuotion 

mukaan rikosoikeudellisella järjestelmällä suojattavien hyvien määrittely ei ole pelkästään 

perusoikeudellinen, vaan on yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys, joten sillä turvataan 

koko oikeusjärjestelmän ja valtion vallankäytön legitimaatio.681 Näin ollen järjestelmältä 

edellytetään, että se sovittaa yhteen defensiiviset perusoikeuksien suojan tarpeet ja offensii-

viset yhteiskunnalliset sääntelyintressit.682 Nuotio on tunnistanut kriminalisoinneissa kah-

denlaisia aineksia: perinteisiä kahden yksilön horisontaalisuhteisiin liittyviä yksilön oikeuk-

siin suoraan kohdistuvia rikoksia, sekä moderneja rikoksia, joille on tunnusomaista krimi-

nalisoitujen tekojen ja laiminlyöntien merkityksen määrittyminen olennaisesti kollektiivi-

semmin, sillä niiden vaikutusten katsotaan ulottuvan laajalti yhteiskuntaan myös silloin, kun 

yksilöuhreja ei voida osoittaa.683   

 
676 Nuotion mukaan rikosoikeuden dynaaminen luonne näkyy siinä, että vapauksien ja oikeuksien staattisesta ja abstraktista 
yhteensovittamisesta on siirrytty yhä enemmän oikeushyvien dynaamiseen suojaamiseen yhteiskunnallisten toimintajärjes-
telmien antamissa puitteissa. Syy on se, että rikosoikeuden tehtävät eivät ole erityisiä, vaan liittyvät oikeusjärjestyksessä 
toteutettavaan oikeuksien ja intressien suojaan yhteiskuntapoliittisia tavoitteita mukaillen. Nuotio 1998b, s. 150 
677 Nuotio 1998c, s. 1346—1347 ; Melander 2008, s. 395—398 ; Viljanen 2001, s. 344 ; Nuutila 1998, s. 173, 175.  
678 Ashworth – Zedner 2012, s. 564—565. 
679 Esimerkiksi ampuma-aseen luvattoman hallussapidon (RL 41:1) kriminalisointi perustuu presumoidulle vaaralle eli 
ajatukselle siitä, että jo ampuma-aseen olemassaolo kansalaisyhteiskunnassa aiheuttaa yleistä vaaraa ja turvattomuutta 
yhteiskunnassa. HE 5/2003 vp, s. 12 ; Nuutila 1998, s. 171—172. Presumoidusta vaarasta Nuotio 1998a, s. 353—362. 
680 Nuotio 1998b, s. 149 ; Nuutila 1998, s. 178. Nuotion mukaan ei ole syytä asettaa itsestäänselväksi lähtökohdaksi sitä, 
että yksilön oikeushyvien aina tulisi saada etusija kollektiivisempien intressien sijaan ja että rikosoikeuden tarpeet ovat 
ennen muuta yhteisön tarpeita saada suojaa rikoksilta. Nuotio 1998a, s. 8, 526. Poliisilakia koskevassa hallituksen esityk-

sessä vuorostaan on todettu, että ”turvallisuustarpeet on asetettava perusoikeuksien mukaiseen tärkeysjärjestykseen siten, 
että päähuomio kiinnitetään yksilöille ja yhteisölle vaarallisimman toiminnan torjumiseen”. HE 57/1994 vp, s. 17. 
681 Nuotio 1999, s. 278—279, 288; Nuotio 1998a, s. 7—8. 
682 Nuotio 1998b, s. 153. Nuotio on artikkelissaan todennut, että rikosoikeuspoliittisten toimivaltuuksien defensiivinen 
puoli on selvemmin ankkuroitunut perusoikeusnormistoon, kuin offensiiviset periaatteet. EU-oikeudelliset ihmisoikeus-
näkökulmat ovat sittemmin laajentaneet offensiivisten näkökulmien liityntää perusoikeuksiin. Kouros 2021, s. 181—198. 
683 Nuotio 1998c, s. 1345. Jako perinteisen ja modernin välillä vastaa myös ajallisessa ulottuvuudessa työssäni esitettyyn 
vallankäytölliseen siirtymään klassisesta oikeusvaltiosta kohti hyvinvointivaltiollista vallankäyttöä. 
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Rikosoikeuden fokus on siirtynyt kuvatun riskikehityksen, turvallistamisen ja hyvinvointi-

valtiollistumisen utilitarismin ja moderniin yhdistettävän byrokraattisen tehostumisen yh-

teisvaikutuksesta menneisyyden tekojen rankaisemisesta kohti tulevaisuuden potentiaalisia 

riskejä laajasti torjuvaan linjaukseen, johon perinteinen yksilölähtöinen rikosoikeus ei taivu. 

Hörnqvistin mukaan kyse ei ole pelkästään rikosoikeudellisen järjestelmän muutoksesta, 

vaan kokonaisvaltaisesta valtion vallankäytön paradigmamuutoksesta.684 Hörnqvistin mu-

kaan tämä on nähtävissä siinä, miten oikeusjärjestelmän avulla hoidettava konkreettisen tur-

vallisuuden ja perinteisesti sosiaalipoliittisin toimin hoidetun abstraktin turvallisuuden rajat 

ovat rapautuneet niin makro-, kuin mikrotasolla.685 Tämä on nähtävissä siinä, miten oikeus-

valtiolliset periaatteet ovat väistymässä riskiarvoihin perustuvan turvallistamiskehityksen ja 

sen kasvavien toimivaltuuksien dominanssin vuoksi, jonka myötä sosiaaliset ongelmat ja 

rikollisuus ovat alkaneet näyttäytyä turvallisuusongelmina, joita vastaan on kamppailtava 

samoin välinein.686 Pakkokeinojen ja kriminalisointien oikeutus ei edellytä rikoksen tapah-

tumista, vaan riittävää on kuviteltu mahdollisesti konkretisoituva uhka, tai abstraktin turval-

lisuuden tunteen heikentyminen.687 Rikosoikeus muuttuu siten oikeudenmukaisuuden mie-

kasta oikeusjärjestelmän monitoimilinkkuveitseksi, joka taipuu moneksi, mutta ei luovu te-

rävästä terästään. 

 
684 Hörnqvist kuvaa vallankäyttöparadigman muutosta Euroopassa kolmiosaiseksi. Ensinäkin hyvinvointivaltiolle tyypil-
liseen tapaan voimankäytön ala on laajentunut yksilöiden välisiin horisontaalisuhteisiin. Toiseksi ulkoisen ja sisäisen tur-
vallisuuden eli rikosten ja sotilaallisten toimien välinen raja on hämärtynyt. Kolmanneksi valtion viranomaiset käyttävät 
yhä laajempia toimivaltuuksia turvallisuusperusteisesti, samalla ylläpitäen uhkaperusteista järjestelmää luomillaan uhka-
kuvilla. Hörnqvist 2004, s. 4—26.  
685 Makrotason muutoksella Hörnqvist viittaa sotaan terrorismia vastaan ja mikrotasolla yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuten. Ibid. 
686 Hörnqvist 2004, s. 4—5. Suomen osalta myös Melander 2013a, s. 60. 
687 Tästä Hörnqvistin mikro- ja makrotason kehitysesimerkkinä voidaan pitää tuoretta, 1.1.2022 voimaanastunutta muutosta 
RL 17:1 §:n tarkoittamassa julkisessa kehottamisessa rikokseen, jonka tunnusmerkistö täyttyy normaalitilanteessa pykälän 
toisen momentin mukaan yksilön ilmaisemalla kehotuksella tai houkuttelulla, joka konkreettisesti herättää yleistä eli mää-
rittelemättömässä yleisössä pelkoa tai levottomuutta ja vaarantaa siten yleisesti järjestystä ja turvallisuutta. Pykälän uudessa 
terrorismirikokseen kehottamista koskevassa 4 momentissa tämä aiheutetun vaaran vaatimus on muutettu abstraktia vaaraa 

ilmentäväksi rikoksen erityisemmän vaarallisuuden perusteella. Muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan, kun ky-
symys on RL 34 a luvun tarkoittamista terrorismirikoksista ei teon konkreettiselle seuraukselle ole annettava samanlaista 
itsenäistä merkitystä, kuin julkisella kehottamisella muita rikoksia koskevissa tapauksissa. Tämä johtuu siitä, että terroris-
mirikoksien keskeinen tarkoitus on aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa, eikä terrorismirikoksiin liittyvän julki-
sen kehottamisen aiheuttaman pelon tai levottomuuden kannalta ole olennaista merkitystä sillä, vaikuttaako kehotus tosi-
asiallisesti johonkin henkilöön niin, että hän ryhtyy toimimaan terrorismirikoksen tekemiseksi. HE 89/2021 vp, s. 11—13, 
23—26 ; HE 6/1997 vp, s. 111. Kyse on siis puhtaasti siitä, että teko aiheuttaa riskin kollektiiviselle abstraktille turvalli-
suudelle, jonka vuorostaan katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. 
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5.2 Yleispreventiosta preventionismiin 

Korkean yhteiskunnallisen luottamuksen ja valtion hyvinvointivaltiollisuuden sosiaaliulot-

tuvuuden ylläpitämisen vuoksi688 yhteiskunnassamme on saatu suurimmaksi osaksi689 tor-

juttua aivan viime vuosiin saakka rangaistusjärjestelmän ankaroituminen eli niin sanottu pu-

nitatiivinen käänne.690 Samaa emme voi kuitenkaan todeta kontrollipoliittisesta preventiivi-

sestä käänteestä, joka tarkoittaa samalla myös punitatiivisten elementtien, kuten rangaistus-

alojen kasvamista.691 Tämä preventiivinen käänne on yhteistulos valtio-organisaation byro-

kratian rationalisoitumiskehityksen tehokkuudesta, kansalaisyhteiskunnan solidaarisuuden 

syrjäyttäneestä hyvinvointivaltion paternalismista, sekä sen kulttuurin yksilölähtöisyydestä, 

joka on saanut ihmiset pelkäämään.692 Nämä edustavat hyvinvointivaltiollisen kehityksen 

”pimeää puolta”, joka mahdollistaa ideologiallaan ja välineillään valitut kehityskulut, jonka 

rikosoikeudellista järjestelmää ilmentävät hyvinvointivaltiolähtöinen paternalismi, perusoi-

keuksien suojalla perustellut kriminalisoinnit, etukäteisen kontrollin ensisijaisuus ja toimin-

nan rationalisointi erilaisilla tehokkuusmittareilla.693  

Asp on nimennyt tämän preventiivisen kehitystä ilmentävän muutoksen preventionismiksi, 

jonka hän on määritellyt muutokseksi humaanista ja rationaalisesta kriminaalipolitiikasta 

kohti offensiivista rikosoikeutta, jossa tehokkuus, turvallisuus ja nollatoleranssi ovat vallan-

neet kriminaalipolitiikkaa määräävän tilan.694 Tämä taas on johtanut rikosten ennaltaeh-

käisyn ensisijaisuuteen rangaistusjärjestelmänä toimimisen sijaan, joka näkyy ensisijaisesti 

rikosten kriminalisointialan kasvuna, kuten edellä käsitellyissä terrorismirikoksissa, sekä 

pakkokeinojen ennakollisena käyttönä, kuten siviilitiedustelulakien ilmentämissä salaisissa 

 
688 Kekkonen 2013, s. 9, 14—15 ; Lappi-Seppälä 2013, s. 43 ; Lappi-Seppälä 2003, s. 169—171.  
689 Lappi-Seppälä 2019, erityisesti s. 222—228.  Garland 2001, s. 57, 66.  Melander 2019, s. 347—357. Tällaisena kehi-
tyksenä Suomessa voidaan pitää kuitenkin rikoslain uudistamista koskevia hallituksen esityksiä HE 175/2018 vp (s. 18), 
HE 178/2018 vp (s. 3, 16, 21), sekä HE 212/2018 vp (s. 25—26). Näiden esitysten osalta Melander on todennut, että ne 
liittyvät rikosoikeudellista järjestelmää ankaroittamaan pyrkivien hallitusten esitysten sarjaan, joita kaikkia yhdistää muu-
tosten perusteluna ensisijaisesti rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuden parantaminen sekä oikeudenmukaisuusnä-

kökohdat. Melander 22.1.2019, s. 2.  Työni osalta merkityksellistä on, että Melander pitää rangaistusten ankaroittamista 
yleiseen ja yksilökohtaiseen turvallisuuteen vedoten sinänsä hyväksyttävänä. Melander 12.2.2019, s. 2. Asiantuntijana 
kuultuna myös Lappi-Seppälä on todennut seksuaalirikosten osalta sekä lain, että oikeuskäytännön kiristyneen enenevissä 
määrin. Lappi-Seppälä 15.11.2018, 5—6, 9. Ks. myös seksuaalirikosten rangaistavuuden kiristymisen osalta OM 2020:9, 
s. 83—84 ja kansalaisyhteiskunnan mielipiteen osalta Sutela 2020, s. 222—223 ; Nuotio 2019, s. 32—33. Ks. muuntoran-
gaistuksen palauttamisen ilmentämästä ankaroitumisesta yleisemmin Hinkkanen 2013 ; Littunen 2013. 
690 Lappi-Seppälä 2019, s. 246—248 ; Lappi-Seppälä 2013, s. 43—44. Lappi-Seppälä onkin todennut, että kriminaalipo-
litiikan kiristyminen kulkee käsi kädessä kasvavan turvattomuuden, sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon, suurten 

tuloerojen, heikon poliittisen legitimiteetin, alhaisen sosiaalisen luottamuksen, sekä korkean rikospelon kanssa. Ibid. 
691 Kimpimäki 2019, s. 180—181 ; Lappi-Seppälä 2019, s. 248 ; Lindstedt 2007, s. 1034 ; Garland 2001, s. 203—204. 
692 Näitä kehityskulkuja olen käsitellyt laajasti aikaisemmissa kappaleissa. Arvioni jakaa esim. Länsineva 1998, s. 108. 
693 Garland 2001, s. 174—176, 182—183, 190, 199. Tämä tavoite tuodaan suoraan esiin myös uusimmassa selonteossa 
sisäisestä turvallisuudesta, jossa todetaan viranomaisten toiminnan painopisteen siirtyvän yhä voimakkaammin korjaa-
vista palveluista ennaltaehkäisyyn, jossa hyödynnetään teknologiaa ja joka on taloudellisesti kannattavampaa, kun krimi-
naalihuollosta aiheutuvat kulut. VN 2021:48, s. 38—39. 
694 Asp 2007a, s. 70. Ks. myös Asp 2013, s. 24—25. 
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tiedustelukeinoissa.695 Lisäksi preventionismi sisältää erityisen liittymäpinnan turvallistami-

seen ja sen kautta turvallisuuskäsitteen määrittelyn muutokseen rikosoikeudessa liberaalista, 

negatiivisesta, yksilön ja valtion vertikaalista suhdetta korostavasta näkökulmasta kohti hy-

vinvointivaltiollista, utilitaristista ja positiivista horisontaalista näkökulmaa, jossa valtion 

tehtäväksi katsotaan kansalaisten suojelemista rikoksilta, sekä rikollisilta, jotka tulee yksi-

löidä ja tunnistaa uhkiksi, joita vastaan valtion tulee käydä torjuvaa sotaa.696   

 

Preventionismi erkanee välillisen yleisprevention ajatuksesta ja vallalla olevasta yleispre-

ventiivisestä rangaistusparadigmasta monella tapaa.697 Se rakentuu yhtäältä olettamukselle 

siitä, että ihmiset eivät ole riittävästi sisäistäneet normien käyttäytymissääntöjä ja toisaalta 

ajatukselle siitä, että on olemassa riskejä, joiden torjumiseksi välillinen preventiovaikutus ei 

ole riittävä, sillä rikos toteutuessaan on vahingoltaan niin suuri, ja kohdistuu esimerkiksi 

terrorismista puhuttaessa fyysisesti kärsivien yksilöiden rinnalla698 myös abstraktiin kollek-

tiiviseen turvallisuuteen, että välillistä yleispreventiota ei voida pitää hyväksyttävänä ole-

massa olevan suuren haittariskin vuoksi. Valitun nollatoleranssin ja -riskin linjauksen vuoksi 

ainoaksi vaihtoehdoksi asiassa jää rikosoikeudellista järjestelmän valjastaminen ennaltaeh-

käisevään, preventiiviseen repressioon, tai vaihtoehtoisesti turvallisuusviranomaisten kont-

rollielementtien, kuten tiedusteluvaltuuksien kasvattamiseen, sillä turvallistamisen polulla 

riskiprevention vaihtoehdot ovat vain repressio rikoksien aikaulottuvuutta laajentamalla, tai 

uhkia paljastamalla.699 Ensimmäiseksi mainittu lisää repressiota erityisesti yksilönäkökul-

masta ja viimeksi mainittu vuorostaan kohdistuu kansankollektiiviin. Näin myös ultima ratio 

–periaate ja muut kriminalisointien suhteellisuuden periaatteet törmäävät vielä ratkaisemat-

tomaan punnintaan suhteellisuudesta yksilön ja kollektiivin perusoikeuksien välillä.700 

 

 
695 Asp 2007a, s. 71—75. Rikoslaissa preventionismia on havaittavissa erityisesti epävarsinaisten terrorismirikosten kri-
minalisoinneissa, jotka tarkoittavat myös Suomessa siirtymistä proaktiivisempaan rikosoikeuteen ja kasvavaan kontrol-
liin. Melander 2008, s. 48 ; Lindstedt 2007, s. 1007—1008, 1018—1024. 
696 Ulväng 2007, s. 5.  Tuori on todennut tämän osalta, että turvallisuuden synnynnäinen yhteys riskien vastaisessa taiste-
lussa tarkoittaa sitä, että turvallisuus leviää sitä mukaan, kuin teknologialla, analyyseilla ja tiedoilla luodaan uusia riskejä, 
joita turvallisuuden tuottamisella tulee preventoida. Tuori 2013, s. 66. 
697 Mathiesen 2006, s. 55. 
698 Kyse on siis ”psykologisesta reaktiosta teon suoria kohteita laajemmassa yhteisössä”. Sinkkonen 2010, s. 210—211. 
699 Asp 2013, s. 24—25. 
700 Tuorin mukaan ultima ratio ilmentää rikosoikeudellisessa sääntelyssä perusoikeusrajoituksia koskevaa suhteellisuus-
periaatetta, sillä rikosoikeudelliset rangaistukset rajoittavat perusoikeuksia ja perusoikeusrajoituksen hyväksyttävyysvaa-
timuksen nojalla kriminalisoinnille on oltava painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-
syttävä peruste. Tuorin mukaan perusoikeusjärjestelmän voidaan katsoa myös edellyttävän kriminalisointeja, eikä vain 
rajoittavan niitä. Tällöin vastakkain asettuvat usein utilitaristisesti lähestyttävät perusoikeudet yksilöiden välisissä hori-
sontaalisuhteissa, joita valtiovallan katsotaan turvaamisvelvollisuutensa nojalla toteuttavan. Ks. Tuori 2019, s. 488—490. 
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Preventionismin logiikka haastaa rikosoikeuden perinteisen liberalismin periaatteet ja sen 

tarjoaman yksilösuojan, sillä se on luonteeltaan modernille riskiyhteiskunnalle ominaiseen 

tapaan korostuneen empiiristä. Rikosoikeudellisen järjestelmän toimivuus selvitetään empii-

risesti tarkastelemalla vain sitä, onnistuuko se konkreettisesti torjumaan rikoksia.701 Näin 

taka-alalle jäävät rikosoikeuden normatiivisen puolen fundamentaaliset kysymykset tietyn 

teon rangaistavuuden oikeutuksesta ja sen tilalle nousevat instrumentaaliset, tehokkuutta ja 

pragmaattisuutta korostavat kysymykset siitä, mitä rikosoikeuden täytyy konkreettisesti 

tehdä torjuakseen riskien ja vaaran toteutuminen itsessään. Tämä tarkoittaa samalla ajallista 

siirtymää menneisyydestä tulevaisuuteen – reaktiivisesta kohti proaktiivista rikosoikeutta.702 

Rikosoikeusjärjestelmän tehokkuus määritetään sen kyvyllä torjua rikoksia ja vaaroja. Has-

semer on todennut tämän preventioparadigman suurimmaksi vaaraksi oikeuspositivistisessa 

ja liberalismin ideologiaan sitoutuneessa järjestelmässä rajojen puutteen – kun mittaristo on 

normatiivisen sijaan empiirinen ja reaktiivisen sijaan proaktiivinen, ei sitä voida samalla ta-

valla sitoa normatiivisiin rajoihin. Silloin toimintaa määrää tarpeellisuus, eikä oikeudenmu-

kaisuus.703 Kontrollin näkökulmasta preventionismilla voidaan myös perustella lähes rajaton 

puuttuminen yksilön tai yksilöiden oikeuksiin, kunhan asetettu torjuntatavoite on tarpeeksi 

tärkeä, tai rikosoikeudellisesti puhuen rikos tarpeeksi vaarallinen. Massiivisen terrori-iskun 

ennaltaehkäisemiseksi on nähdäkseni hyväksyttävä poikkeuksellisenkin suuria toimival-

tuuksien käyttövaltuuksia viranomaisille niin suojellun intressin, kuin teon vaarallisuuden-

kin perusteella.704 Ongelma asiassa on vain se, että terrori-iskun ollessa vain epämääräinen, 

joskin Supon mukaan kotimaassamme kohonneella tasolla oleva uhka, ei preventiivisiä toi-

mien hyväksyttävyyttä voida ratkaista yksinomaan vain sinänsä hyväksyttäviin tavoitteisiin 

vedoten, vaan toimille on löydettävä myös normatiivisesti määriteltävät rajat, joissa opti-

moidaan tunnetut riskit ja vapauksia rajoittavat toimet. Tässä tasapainottelussa nähdäkseni 

rajatun utilitaristinen tai yksilökollektiivinen näkökulma on asetettava etusijalle valtiokol-

lektiivin sijaan, sillä tämä on oikeudenmukaista.705 Tätä tasapainottelua on yritetty myös 

nähdäkseni tiedustelulakeja koskevissa hallituksen esityksen perusteluissa, joissa esitetään 

 
701 Sen sijaan yleispreventiivisiä näkökulmia voidaan pitää lähinnä teoreettisina ja empiirisesti vaikeasti todistettavina. 
Laine 2007, s. 262 ; Mathiesen 2006, s. 58—65 ; Lappi-Seppälä 1997, s. 206 ; Lappi-Seppälä 1994, s. 63—64. 
702 Preventionismin turvallisuusinstrumentalismi sisältää elementtejä Jareborgin offensiivisen rikosoikeuden lisäksi Hu-
sabøn proaktiivisesta rikosoikeudesta, joita käsitellään tarkemmin jäljemmin seuraavissa kappaleissa. Lisäksi sillä on liit-
tymäpintaa myös tekorikosoikeudesta erkanevaan Jakobsin vihollisrikosoikeuteen, jossa rikosoikeuden kohteet nähdään 
vain vaaran lähteinä olevina objekteina, mutta joka ei täytä liberaalin oikeusvaltioparadigman vaatimuksia, eikä sitä siten 
käsitellä tässä työssä enempää. Jakobs 2004, s. 93—107; Terenius 2012, s. 47—49 ; Herzog 2009, s. 129. 
703Hassemer 2006, s. 270. Ongelmasta pidemmin myös Ashworth – Zedner 2012, s. 549—560. 
704 Näin myös Asp 2013, s. 30—31.  
705 Näin myös Widlund – Paasonen 2021, s. 3—4 ; Pirjatanniemi 2013, s. 50 ; Ashworth – Zedner 2012, s. 570—571.  
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kansallisen turvallisuuden suojeluintressit eräänlaisina kaksinaismerkityksellisinä kollektii-

visina suojeluintresseinä, jotka saavat sisältönsä epäsuorasti yksilöiden perusoikeuksista.706  

 

5.3 Offensiivinen rikosoikeuspolitiikka turvallisuuden työkaluna 
 

Jareborgin offensiivinen ja defensiivinen rikosoikeuspolitiikan 707  määritelmäjako pyrkii 

erittelemään rikosoikeudellisten kriminalisointien käytön eri painotuksia. Defensiivisiä ri-

kosoikeuden kriminalisointiperusteita kuvaavat keskeiset oikeusvaltiolliset rikosoikeusperi-

aatteet kuten laillisuusperiaate, suhteellisuusperiaate, ultima ratio –periaate, sekä syyllisyys-

periaate, jotka toimivat samalla rikosoikeuden käytön edellytyksinä ja sen reaktiivisen käy-

tön rajoina.708 Defensiivisen rikosoikeuden mallissa rikosoikeuden ensisijainen tarkoitus on 

toimia miekkana, joka suojaa niin yksilöä vallankäytöltä, kuin rikoksiltakin.709 Preventiivi-

set näkökulmat ovat siten toissijaisia ja toteutuvat lähinnä välillisesti rikosoikeuden kansa-

laisyhteiskunnan moraalikäsityksien muokkaamisen kautta.710 Fokus on reaktiivisessa, yk-

silön suojaksi asetetussa järjestelmässä, jonka tarkoitus on ylläpitää yhteiskuntajärjestystä 

tässä oikeudellisessa ulottuvuudessa. Defensiivinen malli vastaa varsin tarkasti edellä käsi-

teltyä perinteistä rationaalista ja humaania, välilliseen yleispreventioon perustuvan kotimai-

sen rikosoikeusjärjestelmämme kriminalisointiperiaatetta. Sen sijaan offensiivinen krimi-

naalipolitiikka tarkoittaa irtiottoa pidättyväisestä rikosoikeudesta, sen ottaessa askeleen 

kohti instrumentaalisempaa lähestymiskulmaa, jossa rikosoikeutta pidetään välineenä hy-

vinvointiyhteiskunnalle tyypillisen hyvän toteuttamiselle laajemmin.711 Offensiivisessa mal-

lissa epänormaalia ja epätoivottavaa käytöstä voidaan torjua kriminalisoinneilla, jotka mu-

kailevat preventionismin tavoiterationaalisuutta, jossa rikosoikeudellisen järjestelmän ratio 

saa muotonsa oikeusjärjestelmän ulkopuolisesta voluntaksesta.712 Torjuntanäkökulma vuo-

rostaan johtaa kahdenlaiseen eroon rikoksia lähestyttäessä suhteessa defensiiviseen malliin. 

 
706 HE 202/2017 vp, s. 147, 164, 177. Esityksessä todetaan, että vaikka ilmaisu ”kansallinen turvallisuus” tarkoittaisi sitä, 
ettei säännöksessä tarkoitettu uhkaava toiminta kohdistuisi ensisijaisesti kehenkään yksilönä vaan yleisemmin yhteiskun-
taan ja sen ihmisyhteisöön, kansallisen turvallisuuden suojaamisella on myönteisiä vaikutuksia yksittäisten kansalaisten 
turvallisuuteen. Kollektiivi jaetaan esityksessä nähdäkseni kahteen. Sillä viitataan yhteiskunnan organisaatiotason uhkiin, 
joilla katsotaan olevan välillinen vaikutus yksilöiden henkeen ja terveyteen. Näitä intressejä olen kutsunut valtion au-
tointressiksi. Toisaalta kollektiivilla viitataan yksilökollektiiviin, sillä esityksen mukaan uhkaa voitaisiin pitää kollektiiviin 
kohdistuvana myös, jos se uhkaisi suuren ihmisjoukon henkeä tai terveyttä. Ibid, s. 115. 
707 Jareborgin rikosoikeuspolitiikka koostuu rikosoikeusjärjestelmän kolmesta toimintaportaasta: lainsäätämisestä, -sovel-
tamisesta ja täytäntöönpanosta ja näitä koskevasta yhteiskunnallisesta keskustelusta ja päätöksenteosta Jareborg 1995, s. 
19—20 ; Nuotio 1998c, s. 1343. 
708 Jareborg 1994, s. 43—45. 
709 Melander 2007, s. 191—192. 
710 Jareborg 1995, s. 21—24. 
711 Nuotio 2007b, s. 165 ; Melander 2007, s. 192 ; Nuotio 1998c, s. 1344—1347. 
712 Jareborg 1994, s. 46—47. Ks. myös Widlund – Paasonen 2021, s. 8—9 ; Niemelä 2008, s. 104. 
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Offensiivisuuden tavoiterationaalisuudesta johtuen rikosoikeuden tavoitteeksi asetettu ri-

kosten torjuminen painottaa mallissa vahvasti välineellistä intressinäkökulmaa. Kriminali-

soinnin perusteeksi riittää tällöin se, että kriminalisoitava teko on uhka jollekin suojeltavalle 

oikeushyvälle, siitä huolimatta kuinka todennäköinen tämän uhkan aiheuttama haitta on. 

Riittävää on siis vain teon vaaraa tai sen abstraktia uhkaa ilmentävä luonne, ei defensiivisen 

mallin edellyttämä vaaran aiheutuminen tai konkreettinen olemassaolo. 713  Offensiivinen 

malli ei siis keskity ottamaan kantaa suojeltavan ja uhrattavien oikeuksien väliseen suhteel-

lisuuteen. Tämä johtuu erityisesti offensiivisuuden toisesta elementistä – tehokkuudesta. Te-

hokkuusvaatimus osana hyvinvointivaltiollista vallankäyttöä tarkoittaa sitä, että rikosoikeus-

järjestelmän legitiimisyys on sidottu sen tehokkuuteen, joka mitataan vuorostaan asetetun 

preventiotavoitteen vuoksi torjuttujen rikosten määrissä. Kriminalisoinnit eivät kuitenkaan 

voi vaikuttaa rikosten määriin kuin rajallisesti, eikä torjuttujen rikosten määrää voida muu-

tenkaan mitenkään luotettavasti osoittaa, jolloin jokaista aiheutunutta rikosta voidaan pitää 

järjestelmän epäonnistumisena. Toistuvien epäonnistumisten vuoksi ainoaksi vaihtoehdoksi 

jää tehokkuuteen ankkuroiduttaessa rikoslain ankaroittaminen, jonka loppupisteenä ei ole 

pelkästään järjestelmän legitimaation kärsiminen matkalla punitatiivista maksimia, vaan 

myös järjestelmän täydellinen luopuminen oikeusvaltion periaatteista ja voluntasta rajoitta-

vasta ratiosta turvavaltiokehityksen mukaisesti.714 

Valtio-organisaatio pyrkii esiintymään offensiivisessa mallissa hyvinvointivaltiomallin mu-

kaisesti yksilön näkökulmasta oikeuksien horisontaalisena turvaajana muiden yksilöiden ai-

heuttamia riskejä vastaan, eikä klassisen oikeusvaltiomallin mukaisesti vertikaalisuhteessa 

yksilövapauksien riskejä lisäävänä tahona, vaikka instrumentaalinen ja tavoiterationaalinen 

toiminta voidaan tällaista riskiä lisääväksi toiminnaksi yksilötasolla nähdä.715 Valtio-orga-

nisaatio ottaa näkökulmakseen silloin utilitaristisen ja kollektivistisen oikeuksien suojelun, 

jonka voidaan samalla katsoa heikentävän rikosoikeusjärjestelmän siteitä klassiseen oikeus-

valtioparadigmaan ja sen periaatteisiin.716 Offensiivisen kriminaalipolitiikan seurauksina Ja-

reborg mainitsee jo kertaalleen mainitut kehityskulut, kuten kriminalisointialan kasvun teko- 

ja aikaulottuvuudessa, oikeusvarmuuden vähenemisen, tehokkuusperusteluiden kasvun 

 
713 Jareborg 1995 s. 24—26. 
714 Jareborg 1995, s. 24—26 ; Nuotio 1998c, s. 1348. Nuotio on myös todennut, että varovaisesti arvioituna pohjoismai-

sen defensiivisen kriminaalipolitiikan pitkän linjan perinteiset arvot ovat joutumassa entistä selvemmin repressiivisem-
män ja suoraviivaisemman kriminaalipolitiikan puristuksiin erityisesti EU-liitännäisissä rikoksissa, kuten terrorismissa.  
Nuotio 2001a, s. 696. Nuotiota vastaavasti myös näkee asian myös Asp, Elholm ja Frände. Asp et al. 2010, s. 648. Kehi-
tys tuo esiin poliisin toimintaan liittyvän instrumentalismin vaarat, sillä se mahdollistaa väärin toimimisella kokonaisyh-
teisön kannalta toivottavan lopputulokseen pääsemisen yksilön oikeuksista välittämättä. Piispanen 1998, s. 191—192. 
715 Asp et al. 2010, s. 645—646. Myös Eloranta 2010, s. 202.  
716 Jareborg 1994, s. 47—48 ; Melander 2013a, s. 74—75. Myös Widlund – Paasonen 2021, s. 14—15 ; Campbell 2014, 
s. 250 ; Ojanen 2007, s. 1070, 1072. 
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rikosoikeudessa, sekä pysyvän rikosoikeudellisen taistelutilan syntymisen rikoksia koh-

taan.717 Häkkinen on pyrkinyt osoittamaan, että rikosoikeuden offensiivisuutta Suomessa on 

lisännyt nimenomaan rikosoikeuden määrällinen politisoituminen, joka on vuorostaan lisän-

nyt sen repressiivisyyttä. Tämä kehitys on johtunut 1990-luvun laman jälkeisen hyvinvoin-

tivaltion uudelleen kalibroimisesta, jossa rikosoikeudelle on alettu asettamaan lisää funkti-

oita yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa sosiaalisten hyvinvointipalve-

luiden kaventamisen jälkiseurauksena.718 Häkkisen mukaan suomalaisen rikosoikeuden of-

fensiivisuus alkoi huumausainerikollisuuden ja seksuaalirikosten rangaistusten ankaroitumi-

sesta, jonka jälkeen yleiseurooppalaisen turvallisuusparadigman muutoksen vuoksi EU:n sa-

nelemana omaksuttu kansallinen terrorismirikossääntely on johtanut offensiivisen719 ja tur-

vallisuusorientoituneen kriminaalipolitiikan kiihtymiseen, joka on vaikuttanut edellä kuva-

tun kehityksen kaltaisesti rikosoikeudellisen järjestelmän ankaroitumiseen.720 

 

Offensiivista kehitystä on pidetty yleisesti kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa vaarallisena 

ja epätoivottavana. 721 Tästä huolimatta on myös katsottu, että toimivan rikosoikeusjärjestel-

män on myös kyettävä ottamaan huomioon yhteiskunnallinen muutos ja roolinsa yhteiskun-

nallisen yhteiskuntapolitiikan toteuttajana.722 Kyse on jälleen miekan terien hionnan tasapai-

nottamisesta. Nuotio ei suhtaudukaan rikosoikeuden offensiivisuuskehitykseen niin musta-

valkoisen kriittisesti. Hänen mukaansa niin puhtaan offensiivinen, kuin defensiivinen malli 

olisivat ongelmallisia, sillä ensiksi mainitun instrumentalismi tuhoaisi rikosoikeudesta oi-

keuden ja defensiivinen malli taas ei staattisuudellaan vastaisi modernien rikosten, kuten 

terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vaatimuksia, eikä siten pystyisi toteuttamaan 

tehtäväänsä pidättäytyessään näiden osalta vain yksilörajatussa rankaisumallissaan.723 Ri-

kosoikeudellisten suojeluhyvien perusoikeussidonnaisesta näkökulmasta asia on nähtävissä 

siten, että rikosoikeuden defensiivisen puolen periaatteet varmistavat oikeusvaltiolliset ja 

tarkkarajaiset muotokehykset, joiden sisällä offensiivinen puoli asettaa ne aineelliset 

 
717 Jareborg 1995, s. 27.  
718 Häkkinen 2020, s. 84—88, 91. ; Häkkinen 2016, s. 335, 345. Melander on sijoittanut kehityksen vuorostaan alkaneeksi 
jo 1970-luvulta rikosoikeuskomitean mietinnöstä KM 1976:72. Ks. Melander 2007, s. 192. 
719 Seksuaali- ja huumerikosten osalta Melander 2019, erityisesti s. 349—370. Terrorismirikosten osalta Kimpimäki 2019, 
s. 180—182. Yleisemmin kehityksestä Jareborg 2002, s. 103—104 ; Nuotio 1998c, s. 1346—1347. 
720 Kimpimäki 2019, s. 190 ; Asp 2013, s. 27—28 ; Ulväng 2007. Myös Koivukari 2020, s. 313—314. 
721 Helke on esimerkiksi todennut, että oikeudenaloista juuri rikosoikeuden tulisi välttää offensiivista hyvinvointivaltiol-
listuminen ja pitäytyä defensiivisessä oikeusvaltion mallissa. Helke 2022, s. 115. Ks. myös Melander 2008, s. 48. 
722 Palo 2010, s. 388—389 ; Nuotio 2007b, s. 157 ; Nuotio 1998c, s. 1344—1345. Suurimpana muutoksenaiheuttajana 
toimii rikosoikeudessa kuitenkin modernin kehityksen rinnalla EU:n vaikutukset. Ks. Nuotio 2013b ; Nuotio 2004. 
723 Nuotio 2009, s. 31 ; Nuotio 1998c, s. 1346. Nuotion mukaan liian kapea-alainen perusoikeusajattelu käsitteellistää ri-
kosoikeutta turhan staattisesti, kun vuorostaan puhtaan kriminaalipoliittinen suuntautuminen vaarantaa rikosoikeuden 
itserajoituksen ja oikeusvaltiollisuuden. Nuotio 1998c, s. 1348. 
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tavoitteet, joilla perusoikeudet tulevat turvatuksi mahdollisimman laaja-alaisesti vallitsevien 

tahtotilojen valossa.724 Modernin rikosoikeuden tulisi Nuotion mukaan lieventää muodolli-

sen rajoittavan oikeusturva-ajattelun ja aineellisen tavoitteellisen oikeusturva-ajattelun vä-

listä kuilua, jotta se olisi rationaalinen ja hyväksyttävä niin muodollisesti, kuin sisällöllises-

tikin. Kyse on loppujen lopuksi hyväksyttävien kompromissien tekemisestä, joissa nähdäk-

seni myös laajatkin yksilönvapauksien kavennukset ovat hyväksyttävissä perustellusta 

syystä, kunhan varmistetaan, että yksilönoikeudet ja velvollisuudet määrittyvät riittävän sel-

västi.725 Näin syvemmällä syvärakenteessa majailevat oikeusperiaatteet ja käsitykset oikeu-

denmukaisuudesta ohjaisivat, mutta eivät liiaksi rajoittaisi kansantahdon nimissä määritel-

tyjä tavoitteita. Onkin lainsäätäjän tehtävä mahdollistaa ja toisaalta tarpeeksi tarkasti rajata 

näiden turvallisuustoimijoiden toimenpiteiden käyttöä. Offensiivisessa rikosoikeudessakin 

paljon puhutun viranomaisten toimivallan kasvua ei tarvitse nähdä uhkana perusoikeuksille, 

jos nämä laajemmat toimivaltuudet on sidottu tarkasti rajattuihin ja laajasti kansan hyväksy-

miin tilanteisiin. Voidaan todeta, että raskaasti aseistettu poliisikin käyttää lähtökohtaisesti 

aseen sijaan avainta kohdatessaan lukitun oven.726 Kyse on defensiivisen suhteellisuuden ja 

offensiivisen tehokkuuden välisestä balanssista.727 

 

5.4 Offensiivisesta rikosoikeudesta proaktiiviseen rikosoikeuteen  
 

Husabøn on esitellyt proaktiivisen rikosoikeuden käsitteen, jota voidaan pitää offensiivisesta 

rikosoikeudesta seuraavana rikosoikeudellisena suuntauksena ja turvallistamiskehityksen 

eskalointia ilmentävänä kriminaalipoliittisena askeleena.728 Husabø jakaa rikosoikeuden re-

aktiiviseen ja proaktiiviseen rikosoikeuteen, jossa reaktiivinen rikosoikeus edustaa perin-

teistä, repressiivistä ja menneisyysorientoitutunutta rikosoikeutta, sen keskittyessä rankaise-

maan tapahtuneesta teosta.729 Tällaisessa rikosoikeudessa oikeusjärjestelmä reagoi ja täytet-

tyyn tekoon, joka käynnistää tekijän toimintaan keskittyneen esitutkinnan ja lopulta johtaa 

rankaisemiseen tämän toiminnan perusteella. Sen sijaan esimerkiksi edellä käsiteltyjä 

 
724 Nuotio 1998c, s. 1348. Nuotio on todennut, että suojeltavien oikeushyvien muoto ja sisältö, sekä rikosoikeusjärjestel-
män tavoitteiden suhteet eivät ole etukäteen määrättyjä, vaan yhteiskuntapoliittisesti määrättäviä. Ibid. 
725 Kantaani yhtyy Nuotio, Linstedt, sekä jossain määrin myös Melander. Ks. Lindstedt 2007, s. 1018 ; Nuotio 1998c, s. 

1349 ; Melander 2002, s. 944. 
726 Samansuuntaisesti kanssani Terenius 2013, s. 127—128 ; Nuotio 2009, s. 35. 
727 Siviilitiedustelussa tehokkuuden ja suhteellisuuden balanssi on itsessään sisällytetty suhteellisuusperiaatteeseen, joka 
edellyttää toimenpiteiden oikeasuhtaisuuden arviointia niin yksilön oikeuksien, kuin tehokkuudenkin näkökulmasta, sillä 
toimenpiteiden edellytetään olevan riittävään tehokkaita tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. Lohse ja Viitanen ovat-
kin kuvailleet suhteellisuusperiaatteen kokonaisharkintaseikkoja optimointikäskyiksi. Lohse – Viitanen 2019, s. 29—31. 
728 Melander 2008, s. 48. 
729 Husabø 2003, s. 98. Ks. myös Walker 2004, s. 13. 
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terrorismintorjuntaa ja erityisesti siviilitiedustelua koskevaa lainsäädäntöä voidaan pitää 

luonteeltaan proaktiivisena, sillä niiden rikosoikeudellinen fokus on keskittynyt tapahtu-

neesta teosta rankaisemisen sijaan proaktiivisin toimiin niiden estämiseksi ennakolta.730 

Nämä toimet sisältävät itse rankaistavaa tekoa edeltävien toimien kriminalisoinnit, kuten 

terrorismirikosten kohdalla valmistelurikokset, sekä näihin esitekoihin puuttuminen tut-

kinta- ja pakkokeinoilla.731 Proaktiivisuus voidaan siten määritellä reaktioksi ennen tapah-

tumaa sanotun tapahtuman estämiseksi, erotuksena reaktiiviselle, jossa reaktio seuraa tapah-

tumaa. Rikosoikeudellisessa mielessä asia on muotoiltavissa siten, että rikosoikeudellisella 

järjestelmällä pyritään puuttumaan rikoksen tapahtumisketjuun estämällä rikoksen toteutu-

minen ennakolta, sen sijaan että jo tehdystä teosta rangaistaan (yleis)preventiotoimena.732  

Proaktiivisen rikosoikeuden yleistymisen syynä on Husabøn mukaan erityisesti terrorismin 

ja sen torjumiseksi laaditut kansainväliset ja niitä seuranneet kansalliset säännökset.733 Ris-

kien torjumisen osalta yleinen lähtökohta on, että mitä suurempi haitta riskiin liittyy, sitä 

pienempi toteutumistodennäköisyys vaaditaan sen torjumiseksi.734 Moderneissa rikoksissa 

ja turvallistuneessa yhteiskunnassa vakavien uhkien, kuten terrorismin kohdalla rikoksen to-

teutumisesta rankaisemista ei enää hyväksytä, vaan pääfokus siirtyy rikoksen estämiseen 

proaktiivisesti eräänlaisena ainoana ja viimeisenä keinona niiden torjumiseksi. 735  Tämä 

 
730 Lohse 2012, s. 48—49 ; Husabø 2003, s. 98—99. Rikoksen estämisellä tarkoitetaan PolL 5:1.2:ssa toimenpiteitä, joi-
den tavoitteena on estää rikos, sen yritys tai valmistelu, taikka keskeyttää jo aloitetun rikoksen tekeminen tai rajoittaa 
siitä välittömästi aiheutuvaa vahinkoa tai vaaraa. HE 224/2010 vp, s. 191. Tämän lisäksi on mahdollista tiettyjen vaka-
vien rikosten, kuten terrorismirikosten paljastaminen (PolL 5:1.3), jolla tarkoitetaan rikoksen estämisen ja selvittämisen 
väliin jääväksi harmaaksi alueeksi, jossa rikoksen tulee olla jo tehty tai ainakin tekeillä erotuksena estämisestä, jolla puu-
tutaan rikokseen jo ennen sen tekemistä HE 224/2010 vp, s. 39—40 ; Parviainen et al. 2014, s. 23. 
731 Lohse 2012, s. 49 ; Melander 2008, s. 47—48. Näitä proaktiivisia kriminalisointeja, kuten terrorismirikosten osalta RL 

34a luvussa tarkoitettuja terrorismiin liittyvää matkustamista, matkustamisen edistämistä, kouluttautumista, valmistelua 
ja osallistumista leimaa etääntyminen päärikoksesta, uhrittomuus ja seurausten puute. Lohse 2012, s. 49. Siviilitiedustelu-
lakeja koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että tiedustelutarkoituksessa käytettävien toimivaltuuksien käytössä 
kysymys ei ole rikoksen estämiseen, paljastamiseen tai selvittämiseen tähtäävistä toimista ja vaikka kyse olisi kansallista 
turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta, niin henkilön yksilöimisellä ei olisi niin merkittävää roolia kuin rikospe-
rusteisten toimivaltuuksien käytössä erityisesti silloin, kun pyritään selvittämään tiedustelulla niin sanottua piilevää uh-
kaa, joka ei olisi viranomaisen tiedossa vasta kuin ilmiönä tai hankkeena. Tiedustelutoimivaltuuksien kohdalla ei olisi 
perusteltua tarvetta arvioida toimivaltuuden käytön erityisiä edellytyksiä nykyistä vastaavalla tavalla, kuten onko kyseistä 

henkilöä syytä epäillä tietyn seuraamusuhkan ylittävästä rikoksesta tai voidaanko hänen olettaa syyllistyvän sellaiseen. 
HE 202/2017 vp, s. 85. 
732 Juuri tämä on tiedustelulakien tarkoitus. Poliisilain mukainen rikoksen estäminen on varhaisvaiheen ennakollista vi-
ranomaistoimintaa. PolL 5:1.2 mukaan rikoksen estäminen kattaa toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää rikoksen 
yritys ja valmistelu. Valmistelun estämisellä tarkoitetaan rangaistavan teon valmistelun estämistä myös silloin, kun itse 
valmistelua ei ole kriminalisoitu. HE 202/2017 vp, s. 22. Vaikka HE:ssa todetaan, että tiedustelun tarkoitus ei ole toteut-
taa rikosvastuuta, todetaan sen parantavan viranomaisten valmiuksia saada tietoa ja estää rikosten tapahtuminen (s. 149). 
733 Husabø 2013, s. 4 ; Husabø 2003, s. 98–102. Nuotio puhuu unionin rikosoikeuden päätymisestä erityiseen riskiorien-

toituneeseen turvallisuusregiimiin New Yorkin terroristi-iskujen jälkeen. Nuotio 2007b, s. 172—173. Eloranta on kuvail-
lut tämän turvallisuusregiimin muuttaneen eurooppalaista turvallisuuskäsitystä kolmella tavalla. Se on vauhdittanut eu-
rooppalaista turvallisuusyhteistyötä, sekä edistänyt kokemusta yhteisestä eurooppalaisesta turvallisuustilasta, ja identitee-
tistä. Eloranta 2010, s. 204—205. Pirjatanniemen mukaan rikostorjunnan suhde perus- ja ihmisoikeuksiin on kaksijakoi-
nen, sillä sen toimissa puututaan olennaisesti niihin perus- ja ihmisoikeuksiin, joiden puolustamisella toimia perustellaan 
ja kansainväliset ärsykkeet lisäävät näiden turvallisuusperustelujen käyttöä Pirjatanniemi 2013, s. 48—49. 
734 Feinberg 1987, s. 191. 
735 Malkki 2010, s. 178, 184. 
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tarkoittaa samalla rikosvastuun perusteen transformaatiota syyllisyydestä kohti vastuuta.736 

Proaktiivista kriminalisointia perustellaankin usein kollektiivisella tai kansallisella turvalli-

suudella ja sillä, että se on tapa torjua näitä uhkia, joiden toteutumista ei voida hyväksyä 

niiden vaarallisuuden ja erityisen tuomittavuuden takia.737  

 

Taustalla vaikuttaa siis riskiajattelu, jossa jokainen mahdollinen valtiovallan puuttumatto-

muutta ilmentävä inaktio lisää riskin määrää ja uhkan toteutumisen todennäköisyyttä siitä 

huolimatta, että edellä käsitellyllä tavalla tätä lisääntynyttä todennäköisyyttä on vaikea osoit-

taa. Rikosoikeudellisesta järjestelmästä muovataankin eräänlaista varhaisvaroituksen järjes-

telmää 738. Tämä uusi suhtautuminen asettaa kuitenkin haasteita klassisille rikosoikeudelli-

sille lähtökohdille, kuten jo perustuslakitasoiselle laillisuusperiaattelle, kun sallitut ja si-

nänsä arkipäiväiset asiat voivat olla rangaistusuhkaisia tiettyjen rikosuhkien torjunnassa ja 

tietyissä olosuhteissa.739 Tekojen tunnistaminen rikolliseksi taas vaatii rikosvastuun subjek-

tivoitumista, jolloin rangaistavuuden edellytys löydetään tekijän motiiveista tekoon, jolloin 

rangaistavuusvastuu perustuu tekijään teon sijaan. 740  Proaktiivisuuden preventiivinen 

luonne on kalibroitu arviomaan henkilöiden nykyhetken toiminnan mahdollisia vaikutuksia 

tulevaisuudessa potentiaalisesti toteutuvan, vaaraa aiheuttavan toiminnan (pääteko) toteutu-

misessa, jonka toteuttajana voi olla täysin kolmas henkilö.741 

Melander on katsonut Husabøn proaktiivisen rikosoikeuden tarkoittavan uutta rikosoikeus-

paradigmaa. 742  Yleisemmin 2000-luvun järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin 

 
736 Norrie 2009 s. 28—29. 
737  Siviilitiedustelulakien tarvetta perusteltiin toteamalla, että jokaisella valtiolla on velvollisuus huolehtia omasta ja kan-
salaistensa turvallisuudesta ja perustaa siihen liittyvä päätöksenteko itse hankittuun tietoon elintärkeisiin intresseihin koh-
distuvien uhkien havaitsemiseksi. Nämä elintärkeät intressit ovat ihmisten kollektiivinen turvallisuus, samoin kuin yhteis-
kunnan elintärkeät toiminnot ja järjestäytynyt yhteiskuntaelämä, jotka ovat niin tärkeitä suojeluintressejä, että tiedustelu-
sääntelylle on olemassa painava yhteiskunnallinen tarve ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste. HE 
202/2017 vp, s. 10, 269—270. 
738 Jung 2007, s. 104. Ks. myös Husabø 2013, s. 14—15. Siviilitiedustelulakien osalta todetaan, että välttämättömyysedel-

lytystä ei tulisi liittää säännöstasolla siviilitiedustelussa saatavien tietojen tärkeyteen, joka viittaisi konkreettiseen tekoon. 
Sen sijaan tiedustelussa ja erityisesti tietoliikennetiedustelussa olisi kyse välittömien vaarojen torjumisen rinnalla myös 
pidempiaikaisesta tiedonhankinnasta kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavista toiminnoista, jotka ovat konkreti-
soitumatta. Tiedustelua voitaisiin pitää välttämättömänä esimerkiksi sellaisen tiedon hankkimiseksi, joka tulevaisuudessa 
voisi mahdollistaa jonkin PolL 5 a luvussa tarkoitetun tiedustelumenetelmän käytön konkreettisen uhkan torjumiseksi, 
mutta jota ei voida yksinään vielä katsoa välttämättömäksi uhan torjumiseksi. Esityksessä katsotaan erittäin vaikeaksi 
ennakkoon arvottaa ja osoittaa kullakin yksittäisillä menetelmällä saatavan tiedon merkitys tiedonhankinnan kohteena 
olevaa toimintaa koskevan kokonaiskäsityksen kannalta. Tästä huolimatta keinoja kuitenkin käytettäisiin yhä aikaisem-

massa uhkavaiheessa. HE 202/2017 vp, s. 238. 
739 Melander 2007, s. 194. 
740 Husabø 2013, s. 18 ; Lohse 2012, s. 197 ; Nuotio 2009, s. 30 ; Jung 2007, s. 101. Profilointi saattaa perustua ulkonäöl-
lisiin, etnisiin ja kulttuurillisiin kriteereihin, joilla pyritään ennustamaan henkilön käyttäytymistä. Tämä ei ole osoittautu-
nut vain ongelmalliseksi perusoikeuksien näkökulmasta, vaan myös epätarkaksi. Ojanen 2010, s. 140—141, 153—155. 
741 Kansallisen turvallisuuden uhkaksi riittää uhkaajan kyky ja tahto vaaran aiheuttamiseksi, eikä vaaran itsensä tarvitse 
olla välitön tai edes konkreettinen. Lohse – Viitanen 2019, s. 45 ; Nuotio 2009, s. 36—37 ; HE 198/2017 vp, s. 37, 183. 
742 Melander 2008, s. 48 ; Melander 2007, s. 198. 
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torjuntaan liittyvät kriminalisoinnit eivät enää heijasta sitä pohjoismaiseen rationaaliseen 

humaaniin ajatteluun ja funktionaaliseen rikollisuuskäsitykseen liitettyä näkemystä, joka pi-

tää sisällään ajatuksen jokaisesta kansalaisesta mahdollisena rikoksentekijänä. Sen sijaan 

nämä ovat korvanneet riskiyhteiskunnallisen kehityksen ilmentämä ”taistelu rikollisuutta 

vastaan”, joka perustuu toiseuttamiseen, ja johon liittyvä lainsäädäntö tulee vähintäänkin 

osittain suvereniteettimme ulkopuolelta.743 Tämä saattaa tarkoittaa kriminalisointien näkö-

kulmasta oikeudenmukaisuutta ja yhtenäisyyttä painottavan positiivisen yleisprevention 

korvaantumista luonteeltaan utilitaristisista ja tehokkuutta painottavalla negatiivisella yleis-

preventiolla, jossa rikoksentekijät halutaan eristää yhteiskunnasta sen eklusiivisuutta painot-

taen.744 Lisäksi se on ottanut irtioton perinteisestä kriminaalipoliittisesta ajattelusta, jonka 

mukaan kriminalisointien tulisi olla suoraan kytkettävissä suojattaviin oikeushyviin, sillä se 

ulottaa rangaistusvastuun ajallisesti ja toiminnallisesti oikeushyvää varsinaisesti loukkaa-

vasta teosta irrallisempiin toimiin, joiden yhdistäminen suojattavaan oikeushyvään muuttuu 

moniportaiseksi syy-seuraus-ajatteluketjuksi. Proaktiivisessa rikosoikeudessa rangaistavan 

käyttäytymisen alkupistettä aikaistetaan valmistelutyyppisiin tekoihin, jotka vain etäisesti 

liittyvät varsinaiseen kriminalisoinnin taustalla vaikuttavaan päärikokseen, jota rikossään-

nöksellä on tarkoitus torjua.745 Tämä tarkoittaa suuria henkilön asennoitumisesta pääteltyjä 

oletuksia epäillyn suojattavasta oikeushyvästä irrallisen toiminnan ja tulevaisuudessa mah-

dollisesti toteutuvan, suojattavaa oikeushyvää loukkaavan varsinaisen toiminnan välillä.746 

Proaktiivisessa rikosoikeudessa välineet toiminnalle vastaavat offensiivisen rikosoikeuden 

välineitä, valmistelutyyppisten tekojen kriminalisointia, sekä esitutkinta- ja pakkokeinojen 

käytön aikaistumista. Proaktiivinen rikosoikeus eroaa kuitenkin offensiivisesta kriminaali-

politiikan ennaltaehkäisystä kriminalisoimalla tekoja, jotka eivät perinteisten rikosoikeudel-

listen oppien mukaan ole rikoksia lainkaan, erityisesti tekoja mahdollisesti fasilitoivia 

 
743 Melander 2010, s. 73 ; Melander 2007, s. 193 ; Jung 2007, s. 97, 103—104. Lohse kutsuu tätä toiseuttamisen aikaan 
saamaa kahtiajakoa meihin ja heihin vihollisrikosoikeudelliseksi kehitykseksi, jossa tarkoitus ei ole pelotella preventiivi-
syyden mukaisesti, vaan yksinkertaisesti poistaa vaara. Lohse 2012, s. 47—48. Aiheesta lisää ks. Nuotio 2009, s. 23—38. 
744 Nuotio 2007b, s. 164—166. Tämä vastaa Nuotion mukaan eurooppalaista käsitystä rikosoikeudesta, jonka mottona on 
rangaistusten säätäminen tehokkaiksi, oikeasuhtaisiksi ja hillitseviksi. Ks. Nuotio 2020, s. 21—26. Unionin oikeudessa 
tämä saa muotonsa ratkaisussa EYT Komissio v. Kreikka, kohdat 22—25. Aiheesta lisää Vervaele 2007, s. 120—125. 
745 Nuotio 2007a, s. 1112. Malkki pitää lähestymistapaa terrorismirikosten riskiä lisäävänä. Malkki 2010, s. 188—189. 
746 Nuotio 1999, s. 286. Perinteisen rikosoikeuden puolustuspuheenvuorona proaktiivisuuden kehitykselle voidaan pitää 

PeV:n mietintöä liittyen siviilitiedustelulakeja koskevaan PL 10 §:ä koskevaa muutosta. Asia koski hallituksen esityk-
sessä ollutta ehdotusta ulottaa perustuslain yksityiselämän suojaa koskevaan pykälää koskeva välttämätön rajoitus yksi-
lön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten torjuntaan, taikka sellaiseen muuhun toimin-
taan, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. (HE 198/2017 vp, s. 34). Mietinnössä PeV edellytti, että ilmaisu ri-
kosten torjunnasta tuli muuttaa muotoon rikosten tutkinnassa, sillä rikosten torjunnan käsite olisi muuttanut rajoituslau-
sekkeen painopisteen rikosten selvittämisestä niiden ennalta estämiseen, joka vuorostaan voisi tulkintakäytännössä johtaa 
perusoikeusten rajoitusmahdollisuuksien laajentumiseen, sekä nykytulkinnan vaatiman konkreettisen ja yksilöidyn rikos-
epäilyn laimentumiseen rikoksen ennakollisessa torjunnassa. PeVM 4/2018 vp, s. 5. 
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toimia, joiden rangaistavuutta perustellaan pikemminkin tekijän tahdolla tai uskolla, kuin 

todellisella liittymisellä itse toteutuneeseen päärikokseen.747 Offensiivisesta rikosoikeuspo-

litiikasta poiketen, proaktiivinen rikosoikeus ulottaa rangaistavuuden aikaan ennen rikoksen 

tapahtumista, tai konkreettisen taikka abstraktinkaan vaaran aiheutumista, jolloin se erkanee 

oikeusvaltiollisista lähtökohdista omalle harmaalle alueelleen, jossa rikosoikeuden instru-

mentaalinen tavoite uhkien torjunnaksi voi johtaa ration antautumiseen lähes täysin uhkan 

vakavuudella perustellulle voluntakselle.748 Samalla, kun proaktiiviset toimet kriminalisoi-

vat erilaisia esitekoja, ne myös ulottavat esitutkintatoimenpiteiden749 käytön yhä pidem-

mälle. Itsessään matalana pidetty750 syytä epäillä-kynnys yhdistettynä yhä banaalimpiin te-

koihin luo käytännössä hyvin matalan ja subjektiiviseen arviointiin perustuvan kynnyksen 

esitutkinta- ja pakkokeinovaltuuksien käytölle erityisesti, kun rikoksien konkreettisuuden 

puutetta kompensoidaan niiden potentiaalisella vaarallisuudella.751 Lohsen mukaan nämä 

toimet joudutaan modernien rikosten luonteen vuoksi usein tekemään puutteellisin tiedoin, 

jolloin ainoaksi tavaksi päättää toiminnasta on teon huolimattomuusopista johdettu riskiana-

lyysi, joka perustuu vaarannettujen etujen tärkeyden (päärikoksesta tuomitsemisen anka-

ruus) ja loukkaamisen todennäköisyyden (teon etenemisaste ja kuinka merkittävä rooli teki-

jällä on koko hankkeessa) muodostamaan riskipotentiaalin mittaamiseen.752  

Helminen, Kuusimäki ja Rantaeskola ovat katsoneet, että turvallisuuden ylläpitäminen pitää 

sisällään yhtäältä valtion ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavien tekojen estämistä ja toi-

saalta yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksien, erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien 

suojelemista. Estämisen voidaan katsoa tarkoittavan modernille tyypillisempää proaktiivista 

ja preventiivisluontoista toimintaa, jolla yhtäältä yritetään vähentää rikokseen ryhtymistä, 

keskeytetään jo aloitettuja rikoksia sekä rajoitetaan tai estetään rikosten seuraamusten syn-

tymistä. 753  Perus- ja ihmisoikeuksien suojelemisella voidaan taas katsoa tarkoitettavan 

 
747 Lohse 2012, s. 209—211, 261, 269. 
748 Melander 2008, s. 47—48. Ks. myös Husabø 2013, s. 6. Asp on todennut, että EU-rikosoikeudellisessa päätöksente-
ossa suhteellisuusperiaate on lähes täysin unohdettu. Asp 2007b, s. 219. Samansuuntaisesti myös Walker 2004, s. 15. 
749 ETL 3:3.1:n mukaan esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai 
muuten on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Esitutkinnan aloittaminen ei siis edellytä sitä, että esitutkintaviranomai-
sella olisi tiedossa rikoksesta epäilty, vaan riittää, että on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Mahdollisen epäillyn selvit-
täminen ja tavoittaminen tapahtuu usein vasta esitutkinnan aikana. Helesvirta 2020, s. 17. 
750 Esitutkintakynnystä ei ole hallituksen mukaan asetettava kovinkaan korkeaksi, eikä siten varmuutta tai suurta todennä-

köisyyttä rikoksen tekemisestä siis vaadita. Lisäksi rajatapauksissa merkitystä on selvittämisintressillä, joka korostuu va-
kavien rikosten kohdalla. HE 222/2010 vp, s. 177. Ks. myös Helesvirta 2020, s. 28. 
751 Helesvirta 2020, s. 17—21 ; Husabø 2013, s. 6—7 ; Nuotio 2009, s. 37. EU:n osalta Melander 2013a, s. 64—65. 
752 Lohse 2012, s. 49, 255, 263—265, 286. Myös Nuotio on yhdistänyt turvallisuuden tuottamisen rikosoikeudellisella 
järjestelmällä riskin käsitteellä ja analysoinnilla. Nuotio 2009, s. 25. Ks. myös Husabø 2004, s. 183 ; Husabø 2003, s. 99. 
753 Helminen et al. 2012, s. 67—68. Estäminen voidaan rinnastaa turvaamiseen, jolla tarkoitetaan sitä, että sen ohella, että 
se itse pidättäytyy loukkaamasta kansalaisten oikeuksia, valtiolta edellytetään myös aktiivisia toimenpiteitä niiden suojaa-
miseksi toisten yksilöiden loukkauksia vastaan. HE 198/2017 vp, s. 5 ; HE 309/1993 vp, s. 53. 
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reaktiivisluonteista, passiivisempaa ja staattisempaa toimintakäsitettä, jossa torjutaan rikok-

sia tai pikemminkin niiden seurauksia tapahtumahetkellä ja sen jälkeen.754 Tämä viittaa jäl-

leen kaksijakoiseen ja -tasoiseen lähestymiseen turvallisuuden toteuttamisessa, jossa kollek-

tiivisen turvallisuuden ja yksilöturvallisuuden toteuttamistapojen aikaulottuvuudet eroavat 

toisistaan. Sanotusta erosta huolimatta valtiota ja yksilökollektiivia turvaavia toimia perus-

tellaan nimenomaisesti yksilöturvallisuudenkin lisäämisellä, joka hämärtää näitä kahta tur-

vallisuustasoa ja niiden toteuttamisen aikaulottuvuuksia toisistaan.755 Bellamyn mukaan val-

tion autointressi (kansallinen turvallisuus) ja yksilöturvallisuus ovat saman kolikon kääntö-

puolet, eivätkä toisiinsa nähden vastakkaiset intressit ja kysymys on vain siitä, että kuka 

autointressistä määrää.756 Nähdäkseni Bellamy tarkoittaa asiassa sitä, että niin kauan, kun 

valtion kontrollitoimet ovat kansan demokraattisen kontrollin alaisia, ovat valtion autointres-

sit myös yhdenmukaisia yksilöintressien kanssa. Todellinen kysymys ei siis olekaan se, että 

tuleeko offensiivista ja proaktiivista rikosoikeudellista kehitystä hyväksyä, vaan miten kont-

rollin kasvaessa ja kattaessa yhä laajemman alan, sen käyttöä saadaan tasapainotettua siten, 

että siinä huomioidaan hyväksyttävällä tavalla niin yksilön, kuin kollektiivin etu ja että kont-

rollilla tulee turvatuksi konkreettisen turvallisuuden lisäksi abstrakti turvallisuus, jonka to-

teutuminen viime kädessä määrää sen, miten turvallisuuden toteuttamisen hyväksyttävät ja 

legitiimit rajat muodostuvat valtiossa.757  

 

5.5 Johtopäätöksiä turvallisuuden toteuttamisesta rikosoikeudellisessa järjes-

telmässä 

Rikosoikeuden tehtävät eivät ole erityisiä, vaan rikosoikeus toteuttaa omalta osaltaan tehtä-

väänsä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi yhteiskunnassa. Siten myöskään rikosoi-

keuden järjestelmä ei ole immuuni niille yhteiskuntapoliittisille tavoitteille, joita yhteiskunnalli-

nen kehitys ja sen vaatimukset ovat tuoneet tullessaan osaksi sen oikeuksien ja intressien tavoit-

teenasetteluita. Oikeuden hyvinvointivaltiollistuminen on tuottanut paljon kasvukipuja rikos-

oikeudelliselle järjestelmälle, joka on perinteisesti ollut tehtävässään korostuneen reaktiivi-

nen ja yksilölähtöinen. Hyvinvointivaltion tavoitteet ja rikosoikeuden kehitys ovat kuitenkin 

pakottaneet rikosoikeuden muutokseen, jota on kuvattu sen offensiivisten elementtien 

 
754 Vrt. Hautamäki 2017, s. 233, jossa todetaan perinteisen kapean turvallisuuskäsitteen sisältävän yhtenä tehtävänä kan-
sakunnan suojelemisen vihollisilta. Tätä on pidettävä puolustusvoimien reaktiivisena toimintana hyökkäävän sijaan. 
755 Seppä 2011, s. 134—135. Nuutila todennut, että myös uhrin perusoikeuksien kunnioittaminen edellyttää, että uhrin 
oikeudellisesti suojattuja etuja suojellaan ennakoivasti, sillä rikosjärjestelmän klassinen reaktiivisuus ei pysty poistamaan 
tekoa tai sen seurauksia rankaisemisella. Nuutila 1998, s. 176.  
756 Bellamy 2009, s. 33. Ks. myös samansuuntaisesti Nuotio 2021, s. 46. 
757 Husabø 2013, s. 14, 20 ; Walker 2004, s. 12, 37. Ks. myös Loader – Walker 2007, s. 18. 
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kasvulla. Kontrollipolitiikan koveneminen, jonka kotimaisina vaikutuksina rikosoikeuteen 

on pidetty preventiivisyyden kasvua, on yhteistulosta hyvinvointivaltion rationalisoitumis-

kehityksen tehokkuuden ja siihen sisältyvän riskienhallinnan merkityksen kasvusta, pater-

nalismista sekä perusoikeuksien kasvaneesta ja muuttuneesta merkityksestä yhteiskunnassa. 

Yleisemmin modernisuuden kehityskuluissa ontologinen epävarmuus on kasvattanut rikos-

oikeuden punitatiivisia elementtejä, jotka kotimaassamme on onnistuttu suurimmaksi osaksi 

välttämään yhteiskunnassa vallitsevan solidaarisuuden ja luottamuksen avulla, mutta jonka 

kehityskulkuja erityisesti EU-oikeus on terrorismirikollisuutta koskevalla lainsäädännöllään 

onnistunut pistemäisesti myös kotimaiseen järjestelmään tuottamaan.  

Rikosoikeudellinen fokus on siirtynyt kuvattujen kehityskulkujen yhteisvaikutuksesta klas-

sisen defensiivisestä rikosoikeusmallista kohti oikeuksien ja intressien positiivista toteutta-

mista, sekä niihin kohdistuvia potentiaalisia riskejä ennakollisesti torjuvaan suuntaan. Ajal-

lisesti laajentuneet kriminalisoinnit, sekä viranomaisten toimivallan käyttöalan kasvu on ta-

pahtunut inkrementaalisesti ja sykähdyksittäin. Alun perin viranomaisten toimivaltuuksia ja 

harkintavaltaa laajentanut sekä rangaistuksia ankaroittanut kehityskulku oli sodankäynti 

huumeita vastaan, jota voitiin pitää hyvinvointivaltiollisen paternalismin esimerkkinä par 

excellence. Perusteluna toimille oli rikosoikeudellisen järjestelmän uusi ja laajempi sosiaa-

listen ongelmien offensiivinen ratkaisufunktio, sekä yksilöoikeuksien ja -vapauksien posi-

tiivinen toteuttaminen. Tämä kehittyi sittemmin EU-oikeuden vaikutuksesta yhä laajempia 

toimivaltuuksia, kriminalisointialoja ja ankarampia rangaistuksia sisältäväksi sodankäyn-

niksi terrorismia vastaan.  

Tätä proaktiivisen rikosoikeuden paradigmamuutosta ja sen uusia toimivaltuuksia perustel-

tiin rikoksien erityisellä vakavuudella ja haittojen kohdistumisella yksilöä suurempaan kol-

lektiiviin. Nyt voimme todeta ehkä olevamme pian uuden paradigman kynnyksellä, kun ri-

kosoikeudellinen järjestelmä on näyttänyt jatkavan kehitystään yhä epäselvärajaisemmaksi 

sodankäynniksi hybridiuhkia vastaan. Tässä funktiossa rikosoikeudellinen järjestelmä torjuu 

uhkia, joita ei voida enää välttämättä yhdistää edes niiden toteutuessa rikoksiksi, vaan niitä 

koskevia ennakollisia toimenpiteitä perustellaan koko järjestelmää koskevilla eksistentiaali-

silla uhkilla. Turvallisuuden takaaminen on siirtynyt ensiksi klassisesta rikoksista rankaise-

misesta vakavien rikosten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn ja sittemmin laajentunut uhkien 

ennaltaehkäisyyn. Tämä kehitys on edelleen vaatinut lisätoimivaltuuksia ja kasvavaa ajal-

lista ja tilallista joustavuutta niiden käytön osalta uhkien paljastamiseksi. Offensiivisen 
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YKSILÖ YKSILÖKOLLEKTIIVI VALTIOYHTEISÖ 

rikosoikeuden kehitys voidaan siis kuvata eskaloituneen niin toimivaltuuksien, suojelukoh-

teiden, kuin tavoitteidenkin osalta seuraavan kuvaajan mukaisesti; 

 

 

 

 

KUVA 5 OFFENSIIVISEN RIKOSOIKEUSPARADIGMAN KEHITYSKUVAAJA 

 

Esitetystä kehityksestä huolimatta voidaan todeta, että suurta osaa esitetystä kehityksestä 

voidaan pitää välttämättömänä ja toisaalta demokraattisessa päätöksenteossa toivottuna.758 

Rikosoikeudellisen järjestelmän perusoikeussidonnaisesta turvallisuusnäkökulmasta voi-

daan todeta, että rikosoikeuden offensiivisuuden kehityskulkua ei voida automaattisesti pitää 

vääränä ja epätoivottavana. Rikosoikeuden oikeushyvien sitominen yksilölähtöiseen perus-

oikeusjärjestelmään tarjoaa ne oikeusvaltiolliset tarkkarajaiset muotokehykset, joiden sisällä 

rikosoikeudellisia intressejä mahdollisimman laaja-alaisesti toteutetaan demokraattisen tah-

totilan mukaisesti. Demokraattinen kontrolli pitää terveessä ei-turvallistuneessa yhteiskun-

nassa huolen siitä, että valtion autointressit ja kollektiiviset intressit ovat myös yhdenmukai-

sia yksilöintressien kanssa. Tästä on kyse turvallisuuden kesyttämisessä, johon siirrymme 

seuraavaksi. 

6 Turvallisuuden kesyttäminen 

 
6.1 Valtiojohtoisen turvallisuuden ongelmista 

 
Loader ja Walker ovat erotelleet neljä perinteisen valtiojohtoisen turvallisuuden toteuttami-

sen ja sen yhteiskunnallisen kokemisen ongelmaa modernissa kansallisvaltiokehyksessä. 

Valtion organisaatiotasolla on ensinäkin puuttujastatus (meddler) valtiosuvereniteetin alu-

eella asuvien yksilöiden välisiin suhteisiin.759 Tämä on perua kansallisvaltioajatuksen ja sen 

syntymätarkoituksen historiasta, jota olemme edellä käsitelleet laajasti. Valtiosuvereniteetin 

ja kansalaisten välisen hobbesilaisesta muotista syntyneen sopimussuhteen toteutumisen val-

vomiseksi kehittyi moderneissa eurooppalaisissa valtioissa poliisiorganisaatiot 

 
758 Esim. Lindstedt 2007, s. 1034. 
759 Loader – Walker 2007, s. 35. 
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väkivaltamonopolia ylläpitämään.760 Ajatus siitä, että turvatakseen ihmiset toisiltaan on val-

tiovallasta muodostettava Leviathan, voi in extremis johtaa tilanteeseen, jossa kansalaisia 

kurittava konstruktio nimeltä valtio muodostuu paljon tehokkaammaksi ja vaarallisemmaksi 

yksilön vapauden kannalta, kuin se luonnontila, jonka vaaroilta se yksilöä suojelee.761 Valtio 

voidaan tunnistaa myös partisaaniksi (partisan). Partisaanikritiikki perustuu ajatukselle siitä, 

että väkivaltamonopolilla ei ole tarkoitus ylläpitää yleistä järjestystä vaan tietyn eliitin mää-

rittelemää järjestystä.762 Valtio-organisaatio on siis poliittinen aktori, joka suorittaa tehtä-

väänsä ihmisten oikeuksien ja vapauksien puolustamiseksi vain rajatusti, tietyn ihmisryhmän 

edut huomioiden. Tällöin kysymykseen turvallisuudesta yleisenä hyvänä voidaan esittää jat-

kokysymyksenä, ”kenen turvallisuus?”, ”mikä yhteisö?” ja ”mikä hyvä?”. Valtiota voidaan 

myös pitää kulttuurillisena monoliittina (cultural monolith), jolloin turvallisuuden ylläpitä-

västä valtiotoiminnasta on tullut kulttuuria luovaa ja itseään toteuttavaa päämäärätöntä toi-

mintaa, jolla todennetaan ja vahvistetaan vallalla olevaa käsitystä siitä, miten valtion tulee 

toimia ja turvallisuutta tulee toteuttaa.763 Kritiikin mukaan turvallisuuden ja yleisen järjes-

tyksen käsitykset ovat yhtä lailla alttiita modernisuuden kehitykselle ja siten, järjestys ei ole 

turvallisuutta luovaa tai ylläpitävää, vaan status quo’n ylläpitämistä toisintamisen avulla. 

Tämä taas luo muuttuvassa maailmassa stagnoituneen kuplan, jonka sisäpuolella on riskissä 

jäädä yhä pienempi osa yhteiskunnasta, sillä yleistä järjestystä ei voida välttämättä enää yhtä 

helposti sanan kirjaimellisessa merkityksessä tunnistaa fragmentoituneessa yhteiskunnassa. 

Valtio on myös idiootti (idiot), jolla viitataan valtion byrokratiasta ja päätöksentekijöiden 

kaukaisuudesta ruohonjuuritasolta eli siltä rajapinnalta, jossa turvallisuutta tuotetaan ja jossa 

sen välittömät vaikutukset ovat huomattavissa niin hyvässä, kuin pahassa. Kritiikin mukaan 

turvallisuutta ei voida johtaa ylhäältä alaspäin, vaan se pitäisi hahmottaa rakentuvaksi ni-

menomaisesti alhaalta ylöspäin, sillä turvallisuuden tuottamisen ydin on usein joko vaarojen 

tai riskien minimoiminen ja ennakoiminen, eikä kumpaakaan voida tehokkaasti tehdä, ilman 

päätöksentekijän oikea-aikaista tietoisuutta rajapinnalla tapahtuvista ilmiöistä.764  

Esitettyjä kritiikkejä summaten valtion organisaatiotaso ei siis kansalaisyhteiskuntaan puut-

tumisestaan huolimatta kykene todellisuudessa yleisen turvallisuuden tuottamiseen koko 

kansalaisyhteiskunnalle yksilöiden toivomalla ja tarvitsemalla tavalla, mutta samalla se pa-

kottaa kansalaiset sietämään sen inadekvaattia turvaamistoimea monopoliinsa vedoten, näin 

 
760 Loader – Walker 2007, s. 27, 37, 40. 
761 Loader – Walker 2007, s. 51 ; Walker 2000, s. 12—29. 
762 Marenin 1996, s. 10. 
763 Loader – Walker 2007, s. 94—116. 
764 Loader – Walker 2007, s. 117—140. 
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ollen synnyttäen konkreettista ja abstraktia epäturvallisuutta yhteiskunnassa. Nämä valtio-

johtoisen turvallisuuden toteuttamisen ongelmat ovat yhdessä modernisaatiokehityksen 

kanssa johtaneet neljään turvallisuuden patologiaan, jotka ovat myötävaikuttaneet turvatto-

muuden ja turvallistamisen noidankehän syntymiseen modernissa yhteiskunnassa.765 Näistä 

ensimmäinen on laajasti edellä käsitelty paternalismi, jolla valtio on pönkittänyt hegemo-

nistista asemaansa turvallisuuden toteuttamisessa yksilönoikeuksiin ja -vapauteen sekaantu-

misen kustannuksella ja yksilöt päätöksenteossa pois häivyttäen.766 Toinen ongelma on tur-

vallisuuden yksityistämiseen liittyvä konsumerismi – ajatus turvallisuuden tuottamisesta yh-

teisöpalveluna markkinaehtoisesti pyrkien löytämään ihmisten mieltymyksiä ja vastaamaan 

niihin ”asiakas tietää parhaiten” -lähestymistavalla.767 Konsumerismin suurin ongelma on 

sen antautuminen kollektiiviselle ja tunnepitoiselle populismille, joka on johtanut kontrollin 

lisäämiseen ja rangaistusten ankaroittamiseen, sekä toimien keskittymiseen  pistemäisesti 

laajan turvallisuusajatuksen vastaisesti, ja jossa kontrollia vähentäviä tai vähemmän kiinnos-

tavia toimenpiteitä ei voida tehdä asiakkaiden tyytymättömyyden pelossa.768 Autoritaari-

suus on modernin yhteiskuntaturvallisuuden kolmas patologia. Autoritaarisuus viittaa erityi-

sesti siihen kehitykseen, mitä riskiyhteiskunnallistuminen ja sitä seurannut turvallistaminen 

ovat aiheuttaneet turvaperusteluillaan. Kova, kapea ja ensisijaisuuden kaikelta vievä turval-

lisuuskonsepti on alkanut ohjaamaan yhteiskunnallista kehitystä, sen sijaan, että yhteiskun-

nallinen kehitys ohjaisi turvallisuuden toteuttamista. Ikuinen riskin läsnäolo ja jatkuva epä-

varmuus vaativat lisää turvallisuutta, jota tuotetaan kovalla kontrollia ja paternalismia lisää-

mällä, joka vuorostaan vähentää vapautta, oikeutta ja demokraattista päätäntävaltaa kansa-

laisyhteiskunnassa, johtaen yhä kasvavaan ontologiseen epävarmuuteen, jota pyritään paik-

kaamaan kontrollia lisäämällä. Näin muodostuu syklinen turvattomuuden ja turvallisuuden 

tuottamisen prosessi, josta ei ole näkyvissä pois pääsyä niillä kapeilla välineillä, joilla tur-

vallisuutta yritetään tuottaa.769 Viimeinen patologia on turvallisuuden fragmentoituminen, 

joka viittaa ajatukseen siitä, että turvattomuuden tunteen kasvaessa organisaatiotason toimia 

turvallisuuden takaamiseksi ei pidetä enää riittävinä, tai siihen ei enää luoteta ja siksi yksilöt 

ja yhteisöt alkavat etsimään uusia valtiosta riippumattomia yksityisiä ratkaisuja turvallisuu-

den tuottamiseksi paikallisemmalla tasolla. Tämä johtaa vuorostaan turvallisuuden 

 
765 Loader – Walker 2007, s. 189. 
766 Loader – Walker 2007, s. 199—200. 
767 Loader – Walker 2007, s. 201. 
768 Loader – Walker 2007, s. 203—205. Yksilöllä on tapana kokea haitta sitä pienemmäksi, mitä vähemmän se kohdistuu 
häneen itsensä, mitä kauempana tulevaisuudessa haitan realisoituminen on tai mitä hitaammin se etenee. Tästä esimerk-
kinä toimii ilmastonmuutos, joka ei herätä välittömiä vaatimuksia riskienhallinnan tehostamiseen verrattuna terroristi-
iskuun. Sitra 2002, s. 10. 
769 Loader – Walker 2007, s. 206—209. Tätä on kuvattu laajasti edellä kappaleessa 4 turvallistamisen kehämallissa. 



120 

 

kerhoistumiseen, jossa erityisesti varakkaat vetäytyvät omille turvallisille erillisalueille 

muodostaen paikallisia eksklusiivisia turvallisuuskuplia770, samalla kun ihmiset eivät enää 

välitä turvallisuuden tuottamisesta universaalisti ja kollektiivisesti kupliensa ulkopuolella. 

Tämän seurauksena ihmiset vieraantuvat omien kupliensa ulkopuolisista yksilöistä ja turval-

lisuus yhteisöllisenä, kaikkia koskettavana projektina sekä ihmisten samaistuminen osaksi 

yhtä poliittista yhteisöä ja sen tarkoittamaa luottamusta ja solidaarisuutta vaarantuu.771 

 

6.2 Yhteisöturvallisuus kollektiiviturvallisuuden vaihtoehtona 

 
Osittain juuri edellä kuvatuista ongelmista johtuen yksilöä suuremmat, mutta valtioyhteis-

kuntaa pienempiä yhteisöjä korostavat kommunitaariset näkemykset ovat nousseet haasta-

maan liberalismin yhden tai monen yksilön näkökulmaan perustuvat oikeusteoriat.772 Kom-

munitarismissa yksilön sijaan oikeuksia ja intressejä toteutettaessa keskitytään yhteisöön ja 

toimien kollektiivisiin vaikutuksiin tietyn yhteisön sisällä.773  Konstruktivistisluonteisissa 

kommunitaarisissa näkemyksissä esitetään, että yksilön identiteetti ja arvot juontuvat yhtei-

söstä, eikä yksilön tahtoa voida erottaa yhteisöstä edes filosofisella tasolla deontologisen 

yksilökäsityksen mukaisesti.774 Kommunitarismi rakentuu yhteisöllisen oikeuden ja hyvän 

ympärille liberalismin yksilönoikeuksien sijaan.775 Kommunitarianismi problematisoi yksi-

lön ja yhteisön välistä vapauksien ja vastuun, sekä autonomian ja solidaarisuuden välistä 

suhdetta, jotka myöhäismodernin yhteiskunnan yksilölähtöinen liberalismi ja byrokratian 

vastuukolonialismi ovat häivyttämässä pois.776 McIntyren kommunitaristisen kritiikin mu-

kaan liberalistiset filosofiat ovat saaneet yksilöt näkemään toisensa valtiossa yhteisön sijasta 

uhkina ja yksilövapauksien ja -oikeuksien loukkaajina.777 Kommunitaaristen teorioiden ta-

voiteltava hyvä ei toisaalta ole myöskään utilitaristisella tavalla universaalia, vaan paikalli-

sesti johdettavissa jokaisen yhteisön luontaisesta elämäntavasta. Yhteisön synnyttämät kult-

tuurilliset arvot muodostavat sellaisen yhteisöautonomian ja vapauden alueen, jossa yhteisön 

 
770 Hudson 2003, s. 34—37 ; Davis 1990, s. 224—225. 
771 Loader – Walker 2007, s. 209—212. 
772 Hudson 2003, s. 96—99. 
773 Kommunitaariset teoriat ovat rakentuneet liberaaleja valtioparadigmoja vastaavasti demokraattisen oikeusvaltiomallin 
ympärille, Hudson 2003, s. xii—xiv, 96—99 ; Ward 1998, s. 59—60. 
774 Konstruktivistiset kommunitaariset teoriat haastavat itsessään deontologisen ajatuksen yhteisöstä riippumattomasta 
minästä, sekä kyseenalaistavat yksilön yhteisöstä riippumattoman autonomisen toiminnan. Hudson 2003, s. 84. 94—96. 
775 Ward 1998, s. 62. 
776 Hudson 2003, s. 78—79. 
777 MacIntyre 2007, s. 259. MacIntyren mukaan liberalismin suurin ongelma on se, että se ei pysty hyväksyttävällä tavalla 
luomaan pohjaa moraalille, eikä siten voi esittää tyydyttäviä teorioita oikeuden aineellisesta hyväksyttävyydestä muodol-
lisen positiivisuutensa lisäksi, samalla kun se korostaa näiden yksilöllisyyttä häivyttäen luonnollisen yhteisön pois ja jät-
täen yksilöt moraaliseen limboon. MacIntyre 2007, s. 62—78. 
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ulkopuolisia jaettuja arvoja kunnioitetaan siihen pisteeseen saakka, kuin ne palvelevat yh-

teisön intressejä ja arvoja, toisin kuin sääntöutilitarismiin sitoutuneessa modernissa liberaa-

lidemokraattisessa yhteiskuntamallissa, jossa yksilöille ja siten yhteisölle asetettava autono-

mian ja vapauden rajat kulkevat utilitarististen intressien ja deontologisten arvojen kunnioit-

tamisen asettamissa uomissa.778 Kommunitarianismi siis muodostaa valtiossa yksilön ja kol-

lektiivitason väliin kolmannen yhteisökollektiivin tason, jossa yksilön oikeuksia kunnioite-

taan siihen pisteeseen saakka, kun se on yhteisölle hyödyksi. Se eroaa siis utilitaristisesta 

liberalismista korostamalla paikallisuutta universalismin sijaan. 

Turvallisuuden näkökulmasta kommunitaaristen teorioiden yhteinen kritiikki on tiivistettä-

vissä väitteeseen siitä, että yhteisötason häivyttäminen rikosoikeudellisessa järjestelmässä 

yksilön ja valtio-organisaatiotason välistä on johtanut lisääntyneeseen rikollisuuteen ja an-

tisosiaaliseen käytökseen, kun rikoksentekijä ja tämän vastaamat seuraukset teostaan ovat 

ulkoistettu siitä yhteisöstä, jossa vaikutukset ovat todettavissa. Tämän vuoksi yhteisön omat 

tehokkaat kontrollielementit779 ovat korvaantuneet yksinomaan poliisikontrollilla, joka on 

osoittautunut riittämättömäksi takaamaan todellisen turvallisuuden rikosten kasvaessa toi-

sistaan vieraantuneissa löyhissä yhteisöissä. Kommunitaarinen kritiikki sisältääkin usein 

vaatimuksen yhteisön moraaliresurssin palauttamisesta valtio-orgaanilta yksilötasolle lisää-

mällä yksilöiden vastuuta perheestään ja lähiympäristöstään.780 Etzionin mukaan yhteiskun-

nallista solidaarisuutta ja turvallisuutta, sekä yleisemmin elämäntarkoitusta voitaisiin vah-

vistaa yksilötasolla siirtämällä vastuuta ja valtaa henkilökohtaisista valinnoista ja niiden seu-

rauksista valtiotasolta takaisin kansalaisyhteiskunnalle. Tämä vuorostaan vähentäisi yksilön 

riippuvuutta (hyvinvointi)valtiosta ja synnyttäisi aitoa kansalaisten keskinäistä yhteenkuu-

luvuuden tunnetta ja solidaarisuutta, siirtäen samalla yksilöiden päivittäiseen elämään liitty-

vät kontrollit takaisin kansalaisyhteiskuntaan. Tällä toimella yksilöt muodostaisivat aidon 

kansalaisyhteiskunnan valtapoolin, joka tasapainottaisi valtio-organisaation valtaa valtioyh-

teiskunnassa. Ruohonjuuritasolla rikollisuus vähentyisi ja turvallisuus lisääntyisi 

 
778 Hudson 2003, s. 97—102. 
779 Tätä rikosoikeudellista kontrollielementtiä Braithwaite on kutsunut uudelleen integroivaksi häpeän tuottamiseksi 
(reintegrative shaming), jossa yhteisöllisyys ja häpeä oman yhteisön reaktiosta ja kokemasta häpeästä yksilön epätoivot-
tavasta käytöksestä saa tämän pidättäytymään toiminnastaan ja toisaalta yhteisöllisyys estäisi yksilön stigmatisoitumisen 
epätoivottavan käytöksen tapahtuessa, sillä yksilö tunnettaisiin yhteisössä, eikä leimaaminen yksipuolisesti vain rikol-
liseksi olisi yhtä helppoa. Braithwaite 1989, s. 9—15, 97. Teoriasta tarkemmin ks. Braithwaite 1989, s. 98—107. 
780 Konkreettisena esimerkkinä tästä annetaan turvallisuuden lisääntyminen naapurustossa tutustumalla naapureihin, piho-
jen vastavuoroinen vahtiminen ja puuttuminen lähiympäristön ongelmiin. Etzioni 1993, s. 38—40, 116—134. 
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kansalaisyhteiskunnassa, kun ihmiset pitäisivät vastuuntuntoisina ja toisilleen solidaarisina 

huolta lähiympäristöstään ja valvoisivat sitä yhteisöllisyytensä vuoksi.781  

Common law’n oikeuskulttuurin alalla syntynyt kommunitaarinen kritiikki ei ole johtanut 

merkittäviin muutoksiin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa rikollisuuden torjunnan 

katsotaan vahvasti kuuluvan yhä poliisiviranomaisille, jotka nauttivat vielä poikkeuksellisen 

korkeata luottamusta työssään.782 Kommunitaarisen kritiikin kuvaama kehitys ei ole Suo-

messa toteutunut, vaan luottamuksen 783  lisäksi myös turvallisuuden tunne on kasvanut, 

vaikka byrokratisoitumiskehitys on jatkunut.784 Myöskään arvopluralismi ei ole Suomessa 

osoittautunut samanlaiseksi hajottavaksi ongelmaksi, kuin se on esitetty erityisesti anglo-

amerikkalaisessa oikeuskirjallisuudessa, vaan suomalaisten arvomaailmat ovat yhtenäisty-

neet 2000-luvulla kääntyen yhteisöllisyyttä korostavaan ja turvallisuushakuiseen suuntaan 

hyvinvointivaltion rinnalla, ei sitä syrjäyttäen.785 Näiden lisäksi myös poliittinen aktiivisuus 

kansalaisyhteiskunnassa äänestämisen osalta on pysynyt Suomessa vähintäänkin samanta-

soisena viimeiset 20 vuotta, josta voidaan ehkä tulkita, että kommunitarianismin olettamaa 

yhteiskunnallista fragmentoitumista ei ole tapahtunut siinä määrin, että ihmiset eivät enää 

uskoisi yhteiseen valtiokollektiiviin.786 Garland on todennutkin osuvasti, että hyvinvointi-

valtiollisen kontrollin purkaminen on johtanut erityisesti Yhdysvalloissa kansalaisyhteis-

kuntatasolla kasvaneeseen eriarvoisuuteen, joka taas on johtanut kansalaisyhteiskunnassa 

kollektiivisen, paikallisyhteisötasoa yleisemmän solidaarisuuden ja turvallisuuden vähenty-

miseen. Kommunitaarisen kriitiikin vastuunjakoa on nähtävissä merkkejä niin sanotussa 

angloamerikkalaisessa vastuuttamisstrategiassa, jolla valtio yrittää etäännyttää itsensä arki-

turvallisuuden tuottamisesta vastuuttamalla turvallisuuden ylläpitämistä yksityisen sektorin 

ja paikallisyhteisöjen tehtäväksi, samalla kuin muuttamalla oma roolinsa vain 

 
781 Hudson 2003, s. 85. 
782 Loader – Walker 2007, s. 63—64. Suomessa on katsottu olevan Euroopan korkein luottamus poliiseihin ja toisiksi 
korkein luottamus oikeusjärjestelmään, sekä toisiksi vähiten epäluottamusta viranomaisiin. Lappi-Seppälä 2019, s. 241—
243. Oikeusvaltioindeksillä mitattuna Suomi katsottiin vuorostaan kolmanneksi parhaalle sijalle maailman 139 valtiosta. 
Huomattavaa kuitenkin on, että Suomi menestyi heikoiten yksilön turvallisuuden ja yhteiskunnallisen järjestyksen takaa-
misessa, jonka osalta Suomen sijoitus on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana toiselta sijalta sijalle 10. WJP 2021. 
783 Uusimpien valtioneuvoston mannersuomalaisille aikuisille suuntaaman säännöllisen kyselytutkimuksen mukaan 
tammi-helmikuussa 2022 79 % suomalaisista piti yhteiskuntaa erittäin tai melko oikeudenmukaisena ja 79 % luotti mui-
hin ihmisiin täydellisesti tai lähes täydellisesti. Myös luotto viranomaisiin oli korkealla. Poliisiin luotti täydellisesti tai 

lähes täydellisesti 89 % prosenttia, oikeuslaitokseen 78 % ja muuhun valtionhallintoon 73 %. Valtioneuvosto 24.2.2022 ; 
Valtioneuvosto 27.1.2022. 
784 Koettu väkivallan uhka kodin ulkopuolella, työpaikalla ja perheen sisällä on laskenut Suomessa laskenut kansallisen 
rikosuhritutkimuksen mukaan useamman vuoden ajan ja koettu väkivallan uhka kodin ulkopuolella vuonna 2020 oli 9,8 
% matalampi, kuin ensimmäisenä tilastovuotena 2012, jolloin 34,8 % vastanneista pelkäsi joutuvansa väkivallan uhriksi 
kotinsa ulkopuolella. Kansallinen rikosuhritutkimus 2012—2020. Uusimmasta koosteesta ks. Näsi – Kolttola 2021 
785 Pitkänen – Westinen 2018, s. 10—16, 21 ; Nordenstreng 2013, s. 5—6.  
786 Viittaan tässä eduskuntavaaleihin, joissa äänestysprosentti oli sama vuonna 2019, kuin vuonna 1990. Tilastokeskus. 
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punitatiiviseksi.787 Yleisemmin tämä tarkoittaa valtion irtiottoa sen tärkeimmästä tehtävästä 

eli yhteiskuntasopimuksen edellyttämästä kansalaisten turvallisuuden universaalista takaa-

misesta. Näin klassisesta oikeusvaltiomallista tuttu yksilövapauden, moraalisen vapauden ja 

taloudellisen vapauden tavoittelu tulee lisänneeksi yksilöiden välistä epäluottamusta ja tur-

vattomuutta, joka on johtanut rikosmäärien kasvuun. Näiden reaktiona valtio-organisaatio 

on vuorostaan pakotettu suvereenisuutensa vaalimiseksi lisäämään repressiivisiä viran-

omaiskontrolleja, jolloin klassisen liberalismin vapausideologiasta ei jää paljoa jäljelle.788 

Esiteltyä kommunitaarisuutta voidaan pitää erityisesti oikeuksien universaalisen toteutumi-

sen ja valtion suvereniteetin näkökulmasta lähestyttäessä erityisen ongelmallisena johtuen 

sen paikallisyhteisökulttuuria korostavasta näkökulmasta.789 Hudson ja Garland ovat mo-

lemmat todenneet, että vastuun siirtäminen valtion viranomaisilta kansalaisyhteiskuntaan ei 

ole todellisuudessa synnyttänyt solidaarisuutta, vaan lähinnä kaupallistaneet turvallisuuden 

toteuttamisen erityisesti yksityisillä  ja ns. puolijulkisilla alueilla kuten kauppakeskuksissa, 

ja siten pahentaneet riskiyhteiskuntakehitystä tekemällä rikosten ja riskien torjunnasta yhä 

näkyvämpää, ennakollisempaa ja yksityistettyä.790 Toisaalta ideaalinen kommunitaarisuus-

malli, jossa vastuu todella synnyttää solidaarisuutta yksilöiden välillä yhteisöllisesti, eikä 

siirry kaupalliseksi tai muille paikallisille rajatuimmille intressiryhmille sisältää myös val-

tion suvereniteettia haastavia elementtejä. Vaatimus yksilön käyttäytymisestä yhteisökult-

tuurin asettamissa uomissa, sekä yhteisön sääntöjen kunnioittamisen ja noudattamisen vaa-

timus jonkinlaisen yhteisöllisen rangaistuksen uhalla on omiaan rakentamaan moniarvoistu-

vassa ja -kulttuurillisessa yhteiskunnassa selvästi toisistaan rajattuja ja arvoiltaan toisiinsa 

nähden pluralistisia ja sisäisesti homogeenisia yhteisöjä yhden laajan ja yhtenäisen kansa-

laisyhteiskunnan sijaan. Tämänkaltaista kehitystä on todettu vallitsevan myös Suomessa tii-

viissä kantaväestöstä kulttuurillisesti erillisissä maahanmuuttajayhteisöissä, joissa yhteisön 

solidaarisuus vaikuttaa yksinomaan yhteisön sisällä, eikä se huomioi ulkopuolisen yhteis-

kuntaa tai sen sääntöjä ilmentäviä lakeja.791 Tiukat jakolinjat yhteisöön kuuluvien ja siihen 

kuulumattomien välillä eivät ole omiaan luomaan yhteisöä ylittävää luottamusta, jolloin yh-

teisösolidaarisuus jää korkeintaan paikalliselle tasolle ja vaikka tämä saattaisi aktivoida 

 
787 Garland 2001, s. 124—127. Tämän voidaan katsoa johtavan vain laajenevaan punitatiivisuuteen, kun uusia riskejä 
lisääviä vaarantamistekoja kriminalisoidaan, koska valtio ei voi enää puuttua ennalta rikoksiin. Helke 2022, s. 112—113. 
788 Garland 2001, s. 135, 156—157, 173, 197. 
789 Loader – Walker 2007, s. 137—140. Esitellyn Etzionin teorian laajasta kritiikistä ks. Crawford 1996. 
790 Orgaanisesti syntyneiden paikallisyhteisöjen sijaan alueellinen turvallisuus on siirtynyt erilaisille, useimmiten kaupal-
lisia intressejä jakaville ryhmille, jotka ovat ottaneet turvallisuuden vartioinnin ja valvonnan avulla haltuunsa. Hudson 
2003, s. 85—91, 105—108 ; Garland 2001, s. 117, 123—127. Myös Kerttula 2010, s. 35—50. 
791 Pitkänen et al. 2019, s. 59—61 ; Hyvönen et. al 2019, s. 43—44 ; Saari 2009, s. 413 ; Schneider 2007, s. 19—46. 
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kansalaisyhteiskuntaa valtioyhteiskunnassa, se samalla pikemminkin synnyttäisi uusia kon-

flikteja yhteisöjen välillä ja vähentäisi siten niin kansalaisyhteiskunnan valtaa suhteessa or-

ganisaatioon, samalla pakottaen organisaation lisäkontrolleihin järjestyksen palauttamiseksi 

lisäten näin totaalirepressiota yhteiskunnassa.792 Taposen angloamerikkalaiseen tutkimusai-

neistoon perustuva tutkimusanalyysi poliisitoiminnan vaikutuksista rikollisuuteen paljastaa, 

että yhdysvaltalaislähtöinen community policing -malli, jossa poliisi toimii aktiivisesti pai-

kallisyhteisöjen jäsenten kanssa, eikä vain omin toimin yhteisön asuinalueella, on lisännyt 

integraatiota, luottamusta, sekä solidaarisuutta niin yhteisön sisällä, kuin poliisiakin kohtaan, 

joka on myös vähentänyt erityisesti arkirikollisuutta.793 Huomattavaa kuitenkin on, että tut-

kimuksessa esitetty kontrolli on poliisijohtoista, eikä puhtaan yhteisölähtöistä. Tällainen val-

tiojohtoinen yhteisöllisyyden rakentaminen saattaakin olla se etsitty silta ja kultainen keski-

tie kommunitaaristen ja liberaalihyvinvointiyhteiskunnallisten teorioiden välille.794 

Kommunitaarisille näkökannoille voi olla tilausta, kun yhteisöä lähestytään tarpeeksi kaukaa 

määritellen yhteisö paikallistason sijaan kansalaisyhteiskunnan muodostamaksi kollektii-

viyhteisöksi. Tällaista ”esikommunitaarisuutta” voidaan tunnistaa esimerkiksi Von Jherin-

gin 1800-luvun lopussa esittämistä yhteisöllisyyttä korostavasta utilitarismista, jota hän kut-

sui yhteiskuntautilitarismiksi 795  erotuksena yksilölähtöiseen utilitaristiseen liberalismiin. 

Jheringin näkemysten ydinajatus on se, että yhteisön etu on aina lopulta yksilön etu koko-

naishyötyä laskettaessa.796 Jhering määrittelikin yksilön suhdetta yhteiskuntaan kolmen suh-

teen varaan: yksilö on olemassa itseään varten, maailma on olemassa yksilöä varten ja yksilö 

vuorostaan maailmaa varten. Tämä kolminaissuhde toimi samalla Jheringin mukaan koko 

eettisen maailmanjärjestyksen ilmentämän oikeusjärjestelmän, sekä yksilö-, perhe-, yhteisö-

, yhteiskunta-, valtiosuhteiden, sekä valtioiden välisten suhteiden perustana.797  Maailma voi-

daan nähdäkseni rinnastaa yhteiskuntaan, jonka kehyksistä yksilö sitä katsoo ja siten tämä 

kolmannen velvollisuuselementin voidaan katsoa luovan tietynlaisen solidaarisuusvaateen 

yksilötasolla organisaatiota ja kansalaisyhteiskunnan kollektiivia kohtaan. 798  Jo Jhering 

 
792 Garland 2001, s. 142—143. 
793 Taponen 2022, s. 121—122, 140—141. Näin myös Garland 2001, s. 114. 
794 Garland toteaa kirjansa lopuksi, että valtion tulee valjastaa kansalaisyhteiskunnan potentiaali todellisen yhteiskunnal-
lisen turvallisuuden takaamiseksi modernissa maailmassa. Garland 2001, s. 205. Loader ja Walker vuorostaan puhuvat 

valtion roolin muuttumisesta soutajasta (rower) ohjaajaksi (steerer). Loader – Walker 2007, s. 127. 
795 Nuotio 2001b, s. 304. 
796 Jhering hyväksyi siis myös oikeudelle eräänlaiset ulkoiset ehdot, rajat, joiden ylittyessä oikeuden rikkominen olisi sal-
littua, jotta oikeusjärjestys ja voitaisiin tulevaisuudessa säilyttää. Nuotio 2001b, s. 292—295. Näin sallituksi tulee positii-
visten oikeuksien rikkominen elämän ja yhteiskunnan jatkuvuuden välisessä punninnassa, joka ei olisi mahdollista yksi-
lölähtöisessä liberalismissa, kuten huomasimme aikaisemmin kappaleessa 3.  
797 Von Jhering 1913, s. 50—51. 
798 Von Jhering 1915, s. 69—96, 97—108 ; Von Jhering 1913, s. 49—51 ; Nuotio 2001b, s. 298. 
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totesi, että intressit, kuten yleinen turvallisuus koskettavat kollektiivisia tarpeita, joiden hoi-

taminen vain valtio-organisaation viranomaisen ja yksilön välisenä toimenpiteenä jättää 

huomioimatta kansan laajempia intressejä turvallisuuteen liittyen.799 Jhering peräänkuulut-

tikin sitä, että kun oikeuden tehtävä oli yhteiskunnan elinehtojen eli olemisen ja hyvinvoinnin 

800 suojeleminen, tuli myös sellaisissa oikeusinstansseissa, kuten rikosoikeudessa, ottaa huo-

mioon myös kansalaisyhteiskunta, johon laajemmassa merkityksessä rikos saattoi kohdistua 

esimerkiksi sen vaikutuksena kollektiiviseen turvallisuuden tunteeseen.801  

Eräänlaisena suomalaista luottamusyhteiskuntaa lähempänä olevana mallina kommunitaari-

suudesta voitane pitää Habermasin proseduraalista oikeusparadigmaa, jonka hän esitti klas-

sisen oikeusvaltion deontologian ja hyvinvointivaltion utilitarismin kolmanneksi vaihtoeh-

doksi. Mallissa korostui kansalaisyhteiskunnan ja valtio-organisaation yhteinen jatkuva 

kommunikaatio päätöksenteossa yleisten, yhteisten ja yksilökohtaisten etujen yhteensovitta-

miseksi.802 Habermasin mukaan deontologisen ja utilitaristisen oikeusparadigmojen yhtei-

nen ongelma on se, että ne ovat taipuvaisia tarkastelemaan oikeussubjekteja korostetusti oi-

keuden kohteiden asemassa, jolloin ne painottavat yksipuolisesti subjektien yksityistä auto-

nomiaa samalla sivuuttaen julkisen autonomian vaikutukset.803 Teoriasta voidaan yhteenve-

dollisesti todeta, että Habermasin mukaan oikeusjärjestyksen tulee olla oikeudenmukainen 

deontologisen liberalismin tavalla tarjoamalla kaikille sama kunnioitus ja perusoikeudet, 

mutta toisaalta solidaarinen siten, että toiminnan moraaliperusta on kommunitaaris-univer-

saalisen kommunikatiivinen, julkisen vallan ottaessa toiminnassaan huomioon kaikkien osa-

puolten, sekä laajemman yhteisön perspektiivin.804 Tämä organisaatiojohtoinen näkemys so-

pii perinteiseen suomalaiseen oikeusvaltiokäsitykseen paremmin, kuin kansalaisyhteiskun-

taa korostavat yhteisölliset näkemykset. 805  Häkkisen mukaan nimenomaan suomalainen 

konsensushakuinen demokraattinen päätöksenteko on suurena syynä sille, miksi maamme 

 
799 Von Jhering 1913, s. 358—359. Myös Nuotio 2001b, s. 301. 
800 Oleminen pitää sisällään konkreettiset perustarpeet, jotka turvataan nykyään vapausoikeuksin ja hyvinvointi vuoros-
taan sisältää ne aineelliset (sosiaaliset oikeudet) ja aineettomat (esimerkiksi luottamus) perustarpeet, jonka varassa konk-
reettisten perustarpeiden toteutumista arvioidaan. Von Jhering 1913, s. 347—352 ; Nuotio 2001b, s. 296—297. 
801 Von Jhering 1913, s. 384—388. Samansuuntaisesti myös Durkheim, joka puhui rikosten ja niiden rankaisemisen vai-
kutuksesta yksilön lisäksi kollektiiviseen yhteistajuntaan. Durkheim 1964, s. xiv—xv, 107—110. 
802 Habermas 1992, s. 527. 
803 Tuori 2000, s. 133. 
804 Tämä teoria lähestyy oikeusvaltion periaatteiden mukaan organisoitua poliittista järjestelmää yhtenä monista toiminta-
järjestelmistä, jonka tehtävänä on taata legitiimin oikeuden avulla kokonaisyhteiskunnallinen integraatio ja täyttää mui-
den toimintajärjestelmien integraatiovajeet. Klassinen liberaali paradigma on painottanut oikeudellista ja hyvinvointival-
tion paradigman tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Proseduraalisessa oikeusparadigmassa yhdenvertaisuus taas ratkaistaan 
erikseen asianosaisten kesken. Teorian pidempi käsittely ei liene tässä esityksessä perusteltua, varsinkaan huomioiden sen 
teoreettisuus, joka ei ole todennettavissa yhteiskuntarealiteeteissa. Aiheesta lisää ks. Alexy 1994 ; Hudson 2003, s. 175 ; 
Tuori 2000, s. 134, 136. 
805 Länsineva 1998, s. 106—107, 111—112. 
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on onnistunut pitkälle selviämään modernin kehityksen kuvailluilta ongelmilta, joihin eri-

tyisesti enemmistödemokratiaa eli eräänlaista absoluuttista utilitarismia poliittisessa päätök-

senteossaan noudattaneet angloamerikkalaiset demokratiat ovat kompastuneet. 806  Nämä 

kansalaisyhteiskunnan kommunikatiivisuuden vaatimukset ovat toteutettu Suomessa kansa-

laisyhteiskunnassa yhteisötasolla esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kuulemisessa lainsäädän-

tötyössä807 ja yksilötasolla perustuslain 53.3 §:ssä turvatulla kansalaisaloitemahdollisuu-

della, joka otettiin käyttöön juuri yksilön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, kansalais-

yhteiskunnan aktivoimiseksi, sekä päätöksenteon legitimiteetin vahvistamiseksi yhteiskun-

nassa.808 Summaten voi todeta, että hyvinvointivaltiollisessa Suomessa kansalaisyhteiskun-

nan yhteisöllisyyden sijaan solidaarisuuden vertailupisteeksi asettuu yhteisö- ja yhteiskun-

tatasot ylittävä homogeeninen kollektiivi, valtioyhteisö809, jossa oikeudet ja solidaarisuuden 

ilmentämät utilitaristiset toiminnat eli vapaus ja veljeys hakevat tasapainoaan.810 

 

6.3 Resilienssi ratkaisuna turvallistamiskehityksen pysäyttämiselle 

 
Modernisaatio on sanotulla tavalla saanut aikaan riskiyhteiskunnallisen kehityksen, joka on 

jäänyt kuitenkin pahimpineen uhkakuvineen suurimmaksi osaksi toteutumatta kotimaas-

samme. Tässä suuressa roolissa ovat olleet edellä esitetyllä tavalla erityisesti demokratia, 

sekä luottamus. Olen esittänyt tutkielmani aikana, että turvallisuus, tai sen puute esiintyy 

abstraktilla tunnetasolla tunteina, kuten luottamuksena ja pelkona, joilla on erityisen tärkeä 

rooli riskivaltiokehityksen kiihdyttämisessä ja siten myös sen pysäyttämisessä. 

 
806 Häkkinen 2016, s. 335—337, 345—346. 
807 Tämä täyttää Habermasin soveltamisdiskurssin vaatimukset. Habermas 1992, s. 282—283. Kansalaisjärjestöjä kuul-
laan käytännössä jokaisessa säädösvalmisteluhankkeessa. Suomessa pääsy valmisteluun on kuitenkin kasautunut resurs-
seiltaan suuremmille järjestöille, joka kertoo Vesan ja Kantolan mukaan vahvasta korporatismin ja konsensuksen perin-
teestä, jossa päätöksenteko on perinteisesti keskitettyä ja rakentunut näiden kompromissien ja yhteistyön varaan. Tämän 
vuoksi pienempiä identiteetin ympärille rakentuneita, erilaisia yhteisöjä edustavia järjestöjä ei kuulla yhtä paljon, kuin 

isompia elinkeinoelämää ja julkisia instituutioita edustavia järjestöjä. Vesa – Kantola 2016, s. 31—48, 71—74.  
808 Kansalaisaloitetta koskevien hallituksen esitysten mukaan suoran demokratian muodot on nähtävä edustuksellista jär-
jestelmää täydentävinä ja vahvistavina, ei sille vastakkaisina tai sitä korvaavina instituutioina. Samalla suoran demokra-
tian muodot voivat aktivoida kansalaisia ottamaan kantaa poliittisiin kysymyksiin yksilönä tai kansalaistoiminnassa, sekä 
tuoda poliittiselle agendalle asioita, joita valtioelimet ja poliittiset puolueet ovat jättäneet huomiotta. Tämän taas katso-
taan voivan ehkäistä yksilöiden vieraantumista ja voimattomuuden tunnetta yhteiskunnassa. Lisäksi esityksissä todetaan, 
että siitä huolimatta, tuleeko aloite hyväksytyksi, sen voidaan katsoa edistävän ja tukevan vapaata kansalaistoimintaa ja 
vahvistavan kansalaisyhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät (yhteisöt) osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan kehittämi-

seen.  HE 46/2011, s. 19, 22 ; HE 60/2010 vp, s. 16.  
809 Ajatus ei ole uusi. Jo Carl Schmitt totesi 1900-luvun radikaaleissa antipositivistisissa kirjoituksissaan, että oikeutta ei 
voida erottaa kelseniläisittäin yhteiskunnallisesta todellisuudesta, vaan sen oli ajallisesti sidottua kannanottoa henkisiin ja 
yhteiskunnallisiin virtauksiin, jota edusti parhaiten plebisitäärinen akklamaatiodemokratia, joka perustui vahvaan hallit-
sijajohtoiseen hallitsijoiden ja hallittavien väliseen substantiaaliseen yhteyteen. Tässä mallissa Schmitt katsoi, että libe-
raalidemokratian toteutuminen vaati homogeenisuutta, joka voidaan saavuttaa vain heterogeenisuuden eliminoinnilla. 
Hudson 2003, s. 190 ; Tuori 1990b, s. 166—167, 179 ; Tuori 1988a, s. 33. Ks. myös Leydet 1998, s. 109—130. 
810 Länsineva 1998, s. 119. 
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Vankkumattoman luottamuksen korkein aste, usko (faith) on korvaantunut modernissa yh-

teiskunnassa luottamuksella (trust) ja luottavaisuudella (confidence), jotka hyväksyvät pet-

tymyksiä, satunnaisuuksia ja riskejä, toisin kuin niitä edeltänyt sokea usko.811 Siinä missä 

yksilön päätäntävallassa oleva horisontaalinen luottamus on pysynyt välittömissä ihmisten 

välisissä suhteissa, yksilön vertikaalista luottamusta yhteiskunnallisia toimijoita kohtaan 

voidaan pitää pakon sanelemana luottavaisuutena, sillä se ei sisällä yksilön näkökulmasta 

toisintoimimismahdollisuutta tai vaihtoehtoja ja on siten samalla tavalla ulkopuolista, kuin 

edellä käsittelemämme vaarakin. Luottamus on sen sijaan rinnastettavissa tässä analogiassa 

riskiin, sillä se on yksilölähtöistä ja sisältää päätöksen luottaa johonkin siten, että tämä toimii 

toivotulla tavalla, eikä sisällä vain luottavaisuuden lailla voimatonta toivoa siitä, että asiat 

menevät toivotusti.812 Luottamuksen menettäminen tarkoittaa riskitermeillä sitä, että riskejä 

ei enää haluta ottaa, siinä missä luottavaisuuden, tai ehkä paremmin muotoiltuna varmuu-

den813  menetyksen seurauksena on tyytymättömyys, vieraantuminen ja viimeisenä anomian 

tila suhteessa koko järjestelmään.814 Riskien ottaminen vaatii luottamusta, mutta riskejä ei 

haluta ottaa, mikäli riskin ottaja ei ole luottavainen hänestä riippumattomien ympäristöteki-

jöiden vaarojen suhteen. Itselähtöinen luottamus ja ulkoinen luottavaisuus ovatkin siis toi-

siinsa nähden suhteessa, jonka molempia puolia toimivassa valtioyhteiskunnassa tulee kul-

tivoida, jotta yksilöt tuntevat toisiinsa nähden toimintaa luovaa luottamusta ja toisaalta ovat 

luottavaisia valtio-organisaation hallintatoimenpiteisiin vaarojen hallitsemiseksi niin, että 

yksilö tuntee hallinnan tunnetta elämästään ja luottaa ympäristöönsä – turvallisuuden tun-

teen, joka mahdollistaa sanotun luottamuksen käytön.815  

 

Mikäli valtio ei onnistu rakentamaan luottavaisuutta yhteiskunnassa, lopputuloksena on yk-

sityisen turvallisuusalan kasvun paine, joka kasvaa täyttääkseen valtio-organisaation jättä-

mää koettua turvallisuustyhjiötä ja toisaalta viime kädessä voi johtaa fragmentaatiokritiikkiä 

heijastelevaan mikroyhteisökehitykseen, jossa yksilöt eivät luota enää yhteiskuntakollektii-

viin, vaan luovat omat yhteisönsä ja sääntönsä orgaanisen solidaarisuuden rajoissa.816 Mikäli 

valtio taas korvaa yksilöiden välisen horisontaalitason luottamuksen eli niin sanotun sosiaa-

lisen luottamuksen 817  täysin vain yksilöiden vertikaalitason luottavaisuudella valtio-

 
811 Olgiati 1999, s. 16. Ks. myös Luhmann 1979, s. 102. 
812 Luhmann 2000, s. 96—104. 
813 Turvallisuustieteissä luottavaisuutta eli vertikaalista luottamusta kutsutaan usein varmuudeksi. Virta 2011, s. 121. 
814 Luhmann 2000, s. 100, 103. Valtion näkökulmasta voitaisiin siis puhua koetusta legitimaatiokriisistä. 
815 Luhmann 2000, s. 103—106. Ks. myös Lindstedt 2007, s. 1037. 
816 Laitinen 2010, s. 277—278 ; Luhmann 2000, s. 103. Ks. myös McLaughlin 2007, s. 130—133. 
817 Bäck 2019, s. 82—83. Sosiaalinen luottamuksen määrä on suhteessa myös vertikaalitason luottamukseen, sekä demo-
kratian eli kansalaisyhteiskunnan aktiivisen ulottuvuuden toteutumiseen Ibid, s. 86—87, 93 ; Von Schoultz 2019, s. 93. 
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organisaatioon, lopputuloksena voidaan pitää yhteisöllisyyden vähentymistä ja kansalaisyh-

teiskunnan aktiivisen ulottuvuuden näivettymistä.818 Nämä taas ovat niitä kehityskulkuja, 

joita olemme käsitelleet pitkälti edellä valtiollistumisena, oikeudellistumisena ja turvallistu-

misena ja niiden riskeinä.819 Kyse on siis viime kädessä siitä, miten valtion organisaatiotaso 

mahdollistaa luottamuksen syntymisen ja säilymisen kansalaisyhteiskunnassa aktiivisen 

kansalaisyhteiskunnan säilyttämiseksi samalla torjuen siihen kohdistuvat ulkopuoliset uhkat 

riittävän tehokkaasti niin, ettei järjestelmän uskottavuus ja sen monopoli kärsi.820  

 

Valtiossa vallitseva läpileikkaava luottamus toimii samalla yksilöiden hyväksymän riskin 

suuruutena yhteiskunnassa, sillä riskit itsessään ovat subjektiivisia ja sosiokulttuurillisesti 

sidonnaisia eli toisin sanoen riippuvaisia niin horisontaalisesta sosiaalisesta luottamuksesta, 

kuin vertikaalisesta kulttuurillisesta luottavaisuudestakin.821 Se, missä määrin yksilöt hyväk-

syvät pettymyksiä ilman edellä kuvattuja kriisiytymisiä, heijastelee kansalaisten tunteita 

yleisemmin ja on avainasemassa kollektiivisen turvallisuuden takaamiseksi ja turvattomuu-

den kierteen pysäyttämiseksi.822 Tätä yksilötason normaliteetin joustovaraa voidaan kutsua 

resilienssiksi.823 Resilienssillä tarkoitetaan henkistä kriisikestävyyttä, kykyä sietää, kestää, 

sopeutua, palautua ja kehittyä normaliteetista poikkeavien uhkatilanteiden kielteisistä vai-

kutuksista.824 Resilienssin voidaan katsoa toimivan eräänlaisena yhteiskuntatasot läpileik-

kaavan turvallisuuden mittarina, jolla on tärkeä rooli valtioyhteiskunnan säilymisessä. Tämä 

on todettavissa virallismääritelmästä, jonka mukaan se ilmenee tahtona toimia valtiollisen 

itsenäisyyden, elinmahdollisuuksien ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.825  

 

Resilienssi muodostuu kansalaisten luottamuksesta viranomaisiin (vertikaalinen luottamus), 

toisiinsa (horisontaalinen luottamus), sekä yhteiskuntaan kollektiivina (solidaarisuus) ja sen 

määrä kansalaisyhteiskunnassa on riippuvainen valtio-organisaation onnistumisessa 

 
818 Walklate 2002, s. 301—303 ; Bauman 2000, s. 14. Ks. myös Suomen osalta Simonen et al. 2021, s. 75—80. 
819 Olgiati on todennut, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiotasoon kohdistama yksinomainen luottamus on ollut kiih-
dyttämässä riskiyhteiskuntakehitystä, sillä nämä instituutiot ovat olleet luomassa niitä riskejä, jotka ovat aiheuttaneet on-
tologisen epävarmuuden tunteen kansalaisyhteiskunnassa modernisaatiokehityksen kanssa. Olgiati 1999, s. 15—16. 
820 Näin myös Olgiati 1999, s. 35. Ks. myös Simonen et al. 2021, s. 100 ;  Laitinen 2010, s. 277—281. 
821 Bertilsson 1997, s. 206—207. 
822 Sitra 2002, s. 9. 
823 Hyvönen ja muut jakavat resilienssin yksilötason lisäksi kolmeen muuhun tasoon, yhteisöön, instituutioon ja kansain-
väliseen yhteisöön, joiden tulkinta on Björk ja muiden mukaan kuitenkin palautettavissa yksilötasolle valtion toteutta-
mien oikeuksien kautta.; Hyvönen et al. 2019, s. 22 ; Björk et al. 2019, s. 70. Hyvönen ja muut toteavat, että resilienssi ja 
turvallisuus kietoutuvat monilta osin yhteen, mutta turvallisuus on resilienssiä selvästi laajempi ja monimutkaisempi omi-
naisuus, tila ja tavoite. Hyvönen et al. 2021, s. 90—91. Nähdäkseni resilienssi muodosta nimenomaisesti turvallisuudesta 
sen osan, jota olen kutsunut turvallisuuden tunnemerkityksen abstraktina ulottuvuutena. 
824 Lavapuro 2020, s. 1262 ; Hyvönen et al. 2019, s. 14 ; Valtioneuvosto 2017, s. 22—23 ; Kekki – Mankkinen 2016, s. 12. 
825 Valtioneuvosto 2017, s. 22. 
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luottamuksen rakentamisessa ja luottavaisuutta ylläpitävissä yleisissä tehtävissään kansa-

laisten oikeuksien ja intressien turvaajana.826 Horisontaalista luottamusta voidaan valtiota-

solla luoda tukemalla yhteisöllisyyttä lisäävää koulutus-, järjestötoimintaa kansalaisyhteis-

kunnassa. Sivistys- ja kansalaistoiminta, sekä hengelliset yhteisöt luovat taas yhteiskunnal-

lista ja sosiaalista osallisuutta isompaan kollektiiviin ja estävät yhteiskunnasta vieraantu-

mista luomalla kollektiivisen sosiaalisen viitekehyksen, joka rakentaa luottamusta ja aktivoi 

ihmisiä yhteiskunnalliseen toimintaan yleisemmin. Vertikaalinen luottamus on vuorostaan 

sanotusti toteutettavissa yksinkertaisesti hyvinvointivaltion tehtävien suorittamisella onnis-

tuneesti. Nämä kolme luottamustasoa yhdessä ylläpitävät abstraktia turvallisuutta ja mah-

dollistavat laajemmat voimavarat yksilötason kriisienhallintaan ”pettymysten” sattuessa.827  

 

Oikeusjärjestyksen rooli tässä kokonaisresilienssin828 ylläpitämisessä on pivotaalinen. Näh-

däkseni jo Von Jhering käsitti tämän, sillä hänen mukaansa oikeusjärjestyksen asettamisen 

myötä ihmiselämälle luontainen pelko korvaantuu lujalla turvallisuudentunteella, jonka elin-

ehtoja valtio-organisaatio suojelee asettamalla objektiivisen turvallisuuden takaavan oikeus-

järjestyksen.829 Ilman objektiivista (konkreettista) turvallisuutta, ei voi olla subjektiivista 

(abstraktia) turvallisuuden tunnetta, joka vuorostaan mahdollistaa henkilökohtaisen kehitty-

misen, joka tarkoittaa sisäistä lujuutta ja luonteentasapainoa (resilienssi). Resilientin lain-

säädännön lähtökohta on sen kriisitilanteessa tuottama turvallisuuden tunne ja herättämä 

luottamus yhteiskunnan toimivuuteen. Kansalaisten ja eri organisaatioiden on helpompi en-

nakoida ja toimia yhteiskunnan osana, kun kaikkien tilanteiden pelisäännöt ovat jo etukäteen 

selvillä ja lainsäädäntö sisältää suoraviivaiset ja proaktiiviset toimet kriisien hallinnaksi.830  

 

Luottamus järjestelmän toimivuuteen vähentää kansalaisyhteiskunnan pelkoa, jonka takia 

resilienssiä on pidetty uutena yksilölähtöisenä turvallisuusparadigmana, joka toimii 

avaimena hybridiuhkien ja terrorismin kiihdyttämän turvallistamiskehityksen pysäyttämi-

sessä. 831  Tämä on nähtävissä asettamalla resilienssi esittelemääni turvallistamisen 

 
826 Simonen et al. 2021, s. 75 ; Hyvönen et al. 2019, s. 60—62.  
827 Hyvönen et al. 2019, s. 14—15 ; Valtioneuvosto 2017, s. 22—23. 
828 Kokonaisresilienssillä viitataan valtiojärjestelmän, yhteisöjen sekä yksilöiden kykyyn jatkaa toimintaansa häiriö- ja 
kriisitilanteissa ja uudistaa itseään demokraattisia kanavia käyttäen. Hyvönen et al. 2019, s. 23—24. 
829 Von Jhering 1913, s. 288. Psykologisesta näkökulmasta oikeusjärjestys voidaan rinnastaa turvallisuuden tunteeseen 
valtiossa siten, että yksilö voi luottaa lakeihin yhtä vankkumattomasti, kuin Jumalaan. Von Jhering 1913, s. 287—289. 
830 Nurmi 2020, s. 37. 
831 Björk et al. 2019, s. 68, 72. Valtioneuvoston resilienssistä julkaisema tutkimusraportti nimenomaisesti varoittaa re-
silienssin jännitteisestä suhteesta turvallisuuden lisäämisen näkökulmasta. Strategian johtopäätöksissä todetaan, että re-
silienssin rakentamista ei tulisi sekoittaa kansallisten uhkien torjuntakyvyn, taikka järjestyksen ylläpitämisen kannalta 
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kehämalliin. Turvallistaminen ilmenee siinä abstraktiksi toimintaulottuvuudeksi kutsumas-

sani muodossa puheaktina, jota voidaan kutsua kontrollipuheeksi. Tällöin abstraktin turvat-

tomuuden herättämien pelkotilojen synnyttämää tahtotilaa legitimoidaan puheilla, joissa esi-

tetään turvallisuuden takaamiseksi ehdottomia konkreettisessa toimintaulottuvuudessa esiin-

tyviä poikkeuksellisten toimien tarpeita esitettyihin uhkiin.832 Nämä tarpeet huomioidaan 

abstraktin turvallisuuden tunnetasolla niiden kanavoituessa poliittisiksi tahtotiloiksi, jotka 

lisäävät yhteiskunnallista kontrollia ja viranomaisten toimivaltuuksia siirtäen samalla toi-

mista päättämisen pois julkisesta poliittisesta turvallisuusuhkien torjumiseksi.833 Nämä toi-

met kuitenkin vähentävät yksilöiden mahdollisuutta valvoa ja saada tietoa riskeistä ja toi-

minnoista, joka edelleen vähentää heidän henkistä resilienssiään hyväksyä riskejä, näin kiih-

dyttäen kierrettä edelleen. Laitinen onkin todennut, että ainoa tapa pysäyttää turvallistamisen 

kierre on vähentää turvallistamispuhetta ja korvata eksistentiaalisluonteisia uhkia koskevat 

termit ”tavallisista” riskeistä834 puhumalla. Lohse on kutsunut tätä ”epäturvallistamista” ter-

rorismia käsitelleessään kriminaalipolitisoimiseksi.835 Lohsen esittelemän turvallisuuden ne-

likenttäjaon mukaan kriminaalipolitisoituna asiaa koskeva käsittely palaa oikeustoimijoiden 

tekemälle punninnalle yksilön oikeusturvan ja yleisen edun välillä, siinä missä turvalliste-

tussa asian käsittely karkaa turvallisuus-  ja ulkopoliittisille toimijoille, joiden näkökulmasta 

asiaa lähestytään ulkoisesta turvallisuusnäkökulmasta kansallisen ja usein globaalin turval-

lisuuden näkökulmasta yksilönäkökulman häivyttyessä prosesseissa pois.836  

Aitken on tiivistänyt nämä ajatukset toteamalla, että yhteiskunnallisessa kollektiivisessa lä-

pileikkaavassa turvallisuuskonseptissa turvallisuuden toteuttaminen on rakennettava pikem-

minkin ennakollisten varotoimien (precaution), kuin ennakollisen torjunnan (prevention) 

varaan.837 Varotoimien tärkeän osan muodostaisivat viranomaisten avoin kommunikaatio 

kansalaisyhteiskunnalle riskeistä niin, että riskejä ja niitä hallinnoivien toimia selvennettäi-

siin siten, että se mahdollistaisi yksilöiden osallistumisen julkisessa 

 
keskeiseen ennaltaehkäisyyn tehostamiseen, vaan tulevaisuudessa merkitykseltään abstraktia turvallisuutta lisäävänä 
osana resilienssin tulisi pidättäytyä reaktiivisen turvattomuuksien haittaseurausten vähentämisessä eli riskien hallinnassa, 
ennakoivan turvallisuuden kasvattamisen sijasta. Hyvönen et al. 2019, s. 96—97. 
832 Buzan et al. 1998, s. 23—26. Ks. kehämallista edellä kappale 4.5. 
833 Aitken 2017, s. 44—45 ; Loader – Walker 2007, s. 199. 
834 Laitinen 2010, s. 280—281. Myös Kremer 2017, s. 105 ; Malkki 2010, s. 189—190 ; Jung 2007, s. 108—109. 
835 Tällöin rikos esitetään tavallisena kriminaalipoliittisena kysymyksenä ja sitä käsitellään normaalin poliittisen päätök-
senteon ja julkisen keskustelun piirissä. Lohse 2013, s. 346. 
836 Lohse 2013, s. 349—350. Pakottavien yhteiskuntaa uhkaavien kriisien de-eskaloiminen yksilötason rikoksiksi on vai-
kutuksiltaan tässä tapauksessa toki riippuvainen siitä, miten kriminaalipoliittinen ulottuvuus todella toimii siinä yksilöläh-
töisessä perusoikeuksia kunnioittavassa ulottuvuudessa, jonka suojaksi se on tarkoitettu. 
837 Aitken 2017, s. 294. 
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mielipiteenmuodostuksessa turvallisuuden toteuttamistapoihin yhteiskunnassa. 838  Tämä 

moniäänisyyden huomioiminen turvallisuuden tuottamisessa vuorostaan johtaisi ihmisläh-

töisempään, sekä informatiivisempaan päätöksentekoon varmistaen toimien laadun ja oi-

keuksien kunnioittamisen lisäksi niiden aidon legitiimiyden.839 Toinen varotoimien avoimen 

kommunikaation positiivinen vaikutus olisi kansalaisia osallistava ja aktivoiva vaikutus ris-

kien hallinnan suhteen, sillä tuomalla niiden hallinnasta ja niihin reagoimisesta päättäminen 

tiukasti demokraattiselle kentälle epädemokraattisesta viranomaishallinnosta ei pelkästään 

vähentäisi epävarmuuden herättämää turvattomuuden tunteen synnyttämää pelon kierrettä, 

joka konkretisoituessaan johtaisi turvallistamisen kierteeseen, vaan lisäisi myös luottamusta 

yhteiskunnan päätöksentekoon ja siten turvallisuuden tunnetta ja resilienssiä yleisemmin.840  

 

6.4 Turvallisuuden kesyttäminen – ankkuroitu pluralismi 

 
Edellä käsitellyllä tavalla Loader ja Walker ovat tunnistaneet, että valtiolähtöisen turvalli-

suuden toteuttamisen monopoli on muodostanut uhkia vapauden ja demokratian toteutumi-

selle sen voidessa sekaantua, sekä toimia monoliittina, partisaanina tai idioottina suhteessa 

yksilölähtöiseen turvallisuuteen ja johtaneen osana modernisaatiokehitystä neljään erilai-

seen turvallisuuden patologiaan, jotka kuvastavat tutkielmassa käsiteltyjä yhteiskunnallisia 

kehityskulkuja osuvasti. Kritiikistä huolimatta voimme todeta, että vain valtiolähtöinen tur-

vallisuus voi saavuttaa turvallisuuden sellaisena universaalina ja koko valtioyhteiskuntaa lä-

pileikkaavana oikeutena ja hyvänä, että se voi edes teoriassa saavuttaa jokaisen yksilön tä-

män oikeudet turvaten. Tätä lähestymistapaa turvallisuuteen voidaan kutsua paksuksi turval-

lisuudeksi (thick security), joka käsittää ajatuksen siitä, että turvallisuus on yleinen kaikille 

kuuluva metaoikeus ja -hyvä, jonka toteuttaminen tulee taata siten, ettei turvallisuudesta 

muodostuu vain hyödyke, joka on tarjolla sellaisille, joilla on varaa tai vaikutusvaltaa sitä 

itsellensä saada.841 Turvallisuus on siis käsitettävä yleisenä kaikille kuuluvana hyvänä, sillä 

 
838 Avoin ja läpinäkyvä tiedottaminen ja kommunikointi riskeistä ei luonnollisestikaan sisältäisi tehtävätaktista tai operaa-

tioherkkään informaatiota julkisesti kansalaisille, tai ylipäätään erilaisten riskilaskelmien julkaisemista kansalaisille, sillä 
tämä saattaisi muodostua turvallisuuden konkreettisen toteuttamisen ja kansalaisten hyvien ja oikeuksien suojaamisen 
esteeksi turvallisuusoperaatiossa. Boucht 2020, s. 19—20 ; Aitken 2017, s. 310—311. 
839 Aitken 2017, s. 311. 
840 Aitken 2017, s. 297, 310. Valtion kontrollitoimet ovat itsessään liian keskittyneitä turvallisuuden toteuttamisen ja to-
teutumisen materiaalisiin ja pinnallisiin aspekteihin, joissa ei huomioida turvallisuuden tunnetta yleisemmin ja tämän 
yleisen kollektiivisen turvallisuuden tuntemisen vaikutusta yhtenäisyyden kokemiseen poliittisessa yhteisössä. 
841 Johnston – Shearing 2003, s. 149. 
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sen toteutuminen universaalisti yhteiskunnassa lisää sosiaalista luottamusta, sekä solidaari-

suutta, joka vuorostaan vähentää pelkoa ja turvattomuutta yhteiskunnassa.842 

Loader ja Walker ovat kehittäneet ankkuroiduksi pluralismiksi kutsumansa idean, jonka he 

esittävät ratkaisuksi turvallisuuden tuottamisen kesyttämiseksi kansallisvaltiokehyksessä 

paksun tai kokonaisvaltaisen turvallisuuden saavuttamiseksi.843 Valtio nauttii kaikkia muita 

yhteiskunnallisia toimijoita korkeammasta legitiimiydestä ja on tunnustettu myös ylikansal-

lisena toimijana, ja siten sillä onkin parhaat mahdollisuudet tunnistaa, mobilisoida, jakaa, 

harkita ja säännellä, sekä tarjota ja koordinoida turvallisuuden hallintaa yhteiskunnassa sen 

ainutlaatuisen auktoriteettiaseman symbolisen vallan, sekä taloudellisten, taktisten ja aineel-

listen resurssien hallinnan vuoksi.844 Ankkuroidussa pluralismissa valtio-organisaatio toimii 

primus motorina turvallisuustoiminnan ja -aloitekyvyn luomisessa turvallisuuden tuotta-

miseksi. Loader ja Walker tunnistavat valtio-organisaation erityisaseman viisi tärkeää tehtä-

vää, joita yksikään muu yhteiskunnallinen toimija ei voi sen sijaan suorittaa. Valtion orga-

nisaatiotaso tunnistaa ja yhdistää koko kansakollektiivin (identification)845, se allokoi ja mo-

bilisoi yhteiskunnan kollektiivisi resursseja846, suuntaa turvallisuuden toteuttamista strategi-

oilla ja tulkinnoillaan (deliberation), sääntelee sen toteuttamisesta oikeudellisesti (regula-

tion)847 sekä viime kädessä varmistaa turvallisuuden tosiasiallisen toteuttamisen, jos muut 

yhteiskunnalliset toimijat eivät siihen kykene (commitment).848 Valtion tehtävä on toimia 

eräänlaisen metatason turvallisuushallinnoijan roolissa, jossa se asettaa ja määrää turvalli-

suuden toteuttamisen tavoitteet ja rajat ja viime kädessä turvaa sen toteuttamisen, mutta jät-

tää turvallisuuden tuottamisen tavat yksilöille ja kansalaisyhteiskunnalle määriteltäväksi hei-

dän yksilövapautensa piirissä ja julkisissa kommunikatiivisissa prosesseissa demokraattisen 

turvallisuuden takaamiseksi.849 Eri toimijoiden moninaisuuden keskellä valtion etuoikeutet-

tua asemaa ei tulisi kuitenkaan enää välttämättä tunnistaa monopoliseksi, vaan pikemminkin 

valtio-organisaation erityisasemaksi suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin.850 Esi-

merkkinä tästä voidaan esimerkiksi lentokenttä, jossa turvatarkastuksesta ja normaaleista 

häiriötilanteista vastaa lentokentät kaupallisina toimijoina, mutta jokainen tietää, että mikäli 

 
842 Huysmans 1998, s. 231—234 ; Aitken 2017, s. 63. 
843 Loader – Walker 2007, s.  264. 
844 Loader – Walker 2007, s. 184, 196. 
845 Loader – Walker 2007, s. 176—182. 
846 Loader – Walker 2007, s. 182—185. 
847 Loader – Walker 2007, s. 185—190. 
848 Loader – Walker 2007, s. 190—192. 
849 Loader – Walker 2007, s. 258 – 264. 
850 Loader – Walker 2007, s. 189. 
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lentokentällä tapahtuisi jotain vakavampaa, kuten terroristi-isku, paikalle kutsuttaisiin val-

tion viranomaiset torjumaan tämä normaalista poikkeavaa uhkaa.851  

Turvallisuus toimisi tällaisessa valtiossa yhteiskunnassa aksiomaattisesti siten, ettei sitä koh-

deltaisi vain koko yhteiskunnan elinehtona, vaan sen toteuttamisen inklusiivinen pluralismi 

toimisi opetuksena yhteiskunnassa eläville siitä, miten kansalaisyhteiskunnassa tulee elää ja 

toimia suhteessa toisiin niin, että se kultivoisi horisontaalista luottamusta ja sulautuisi siihen 

siten, että turvallisuus konkreettisella toimintatasolla muuttuisi viimesijaiseksi ja reaktii-

viseksi ja sen syrjäyttäisi ihmisten välinen solidaarisuuden ja luottamuksen tunne, jossa tur-

vallisuuden toteuttamiseen liittyvät kysymykset ratkaistaisiin yhdessä demokraattisissa jul-

kisissa prosesseissa, joissa huomioitaisiin turvallisuuden kokonaisvaltainen vaikutus ja tasa-

puolinen jakautuminen yhteiskunnassa.852 Näkemykseni mukaan esitetty optimiturvallisuu-

den malli muistuttaa varsin suuresti ajatuksen tasolla esittämääni abstraktin turvallisuuden 

ja resilienssin välisen yhteyden mallia, jossa turvallisuus laajassa katsannossa yhdistetään 

kansalaisyhteiskunnan luottamuksesta syntyvään abstraktiseen turvallisuuteen. Ankkuroitu 

pluralismi on nimensä mukainen kompromissi ja kädenojennus common law’n yhteiskunta-

järjestelmässä, jonka fragmentoitunutta ja pluralisoitunutta yhteiskuntaa se pyrkii kokoa-

maan esittelemällä malliksi Suomen kaltaista yhtenäistä luottamusyhteiskuntajärjestel-

mää853, jossa valtio turvallisuuden toteuttajana toimii jo varsin läheisesti mallin mukaisesti.  

 

6.5 Johtopäätöksiä riski- ja turvavaltiokehityksen linjoista ja ratkaisuista 

 
Esitellyt valtiojohtoisen turvallisuustuottamisen ongelmat eli valtion puuttuminen, idiotismi, 

partisaanisuus ja monoliittisuus ovat kaikki ilmiöitä, jotka voidaan sinänsä tunnistaa, mutta 

joiden ei ole katsottu koskettavan yhteiskuntaamme siinä määrin negatiivisesti, kuin missä 

valossa ne ovat kritiikeissä esitetty. Organisaatiotason puuttuminen yksilöiden välisiin suh-

teisiin on erottamaton osa hyvinvointivaltiollisuutta, joka nauttii vankkaa luottamusta yh-

teiskunnassamme. Näin myös erityisesti valtion partisaanisuus ja monoliittikritiikin stagnaa-

tioväite voidaan torjua samasta syystä, Suomi on solidaarinen ja luottavainen yhteiskunta.854 

 
851 Samansuuntaisesti Aitken 2017, s. 299. 
852 Loader – Walker 2007, s. 231—232. Näin myös riskien hallinnasta Suomen osalta, jota koskevassa Sitran esiselvityk-
sessä todetaan, että riskien hallitsemiseksi yhteiskunnan on arvioitava toimiensa aiheuttamien haittojen suuruus erityisesti 

koko yhteiskunnan kannalta eli se, kehen haitta kohdistuu ja jakaantuuko haitta oikeudenmukaisesti. Sitra 2002, s. 10. 
853 Luottamusyhteiskuntaa voidaan pitää synonyymina yhteisöllisen yhteiskunnan kanssa. Jääskeläinen 21.3.2018, s. 1. 
854 Jotain meriittiä voidaan antaa idiotismikritiikin turvallisuuspäätöksenteon kaukaisuudelle ruohonjuuritasolta, sillä Suo-
messakin turvallisuusratkaisut ainakin esiteltyjen uhkien torjunnan valossa johdetaan ylhäältä alaspäin. Nähdäkseni 
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Tämä luottamus ja luottavaisuus on kanavoitunut vuorostaan siihen henkiseen kriisikestä-

vyyteen, joka on toiminut pidäkkeenä turvallistumista kiihdyttävässä kehässä, jonka lähtö-

laukaisuna turvallisuuden koettua puutetta ja modernisaation turvallisuuspatologioita voi-

daan pitää. Suomen kuitenkin tulee pitää silmällä näiden patologioiden vaikutuksia, joiden 

kehityskulkuja on pienissä määrin edellisissä kappaleissa esitetyillä tavoilla voitu huomata 

esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan laajenemisena, rikosoikeuden pistemäisenä ankaroi-

tumisena ja laajentumisena. Patologioiden kuvaamat kehitykset ovat kaikki nähdäkseni 

enemmän tai vähemmän suhteessa koettuun turvattomuuden tunteeseen, jotka ruokkivat 

näitä pahan syklejä edelleen aiheuttaen jonkinlaisen syöksykierteen kohti turvavaltiomallia.  

Luottamus on siis avainasemassa niin sanottuun paksun turvallisuuden kokemiseen ja toteu-

tumiseen metaoikeutena yhteiskunnassa. Tämä on nähtävissä niin Habermasin proseduraa-

lisessa oikeusparadigmassa, kuin Loaderin ja Walkerin esittämässä ankkuroidussa pluralis-

missa, jossa turvallisuus laajassa katsannossa yhdistetään kansalaisyhteiskunnan luottamuk-

sesta syntyvään abstraktiseen turvallisuuteen, jonka ylläpitämiseen ja osallistamiseen yksilöt 

pyritään valjastamaan julkis-poliittisessa diskurssissa, jotta riskeistä ei vieraannuta ja turval-

lisuuden tuottamiseen ei passivoiduta. Ankkuroitu pluralismi on nähdäkseni puolustus frag-

mentoitunutta ja pluralisoitunutta yhteiskuntakehitystä vastaan ja sisältää yhdessä käsitelty-

jen kommunitaaristen kritiikkien ja niiden vastakritiikkien kanssa varsin selvästi ajatuksen 

siitä, että valtiojohtoinen kansalaisyhteiskunnan poliittinen ja diskursiivinen aktivointi-, sekä 

toisaalta yksilötasoa laajempi huomioiminen turvallisuutta yksilölähtöisen utilitaristisesti 

tuotettaessa ovat erityisen tärkeitä turvallisuuden kokemiseksi modernissa liberaalissa hy-

vinvointiyhteiskunnassa. Erityisen tärkeää tässä roolissa on myös uhkien de-eskaloimisessa 

riskeiksi, joista kommunikoidaan yksilöille selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla, jotta kansa-

laiset pystyvät vaikuttamaan oikeilla tiedoilla ja kriisiytymättömässä tahtotilassa riskeihin 

liittyvien toimien oikeudellisen hallinnan perusteista poliittisessa ja julkisissa proses-

seissa.855 Esitetystä voidaan nähdä, että kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus on sidoksissa val-

tion poliittiseen ulottuvuuteen ja järjestelmäuhkien torjunta taas kuuluu oikeudelliseen ulot-

tuvuuteen, jonka konkreettisena työkaluna turvallisuuteen liittyvien riskien torjumiseksi on 

rikosoikeus. Näin oikeudellinen valtio-organisaation turvallisuus ja kansalaisyhteiskunnan 

 
kotimaisessa esimerkissä turvallistamisessa toimintaa ollaan nimenomaisesti siirtämässä ylhäältä poliittisesta johdosta alai-
selle hallinnolle pois demokraattiselta kentältä, mikä lienee suurempi ongelma toimien avoimuuden ja valvonnan suhteen. 
855 Kotimaisen riskienhallinnan selvityksessä todetaankin, että abstraktin turvallisuuden haitan osalta haitan vakavuus 

kasvaa, mitä kontrolloimattomampi, epäoikeudenmukaisempi ja katastrofimaisempi toteutuva riski on. Sitra 2002, s. 9. 
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poliittinen vapaus toimivat yhdessä jatkuvuuden, vakauden ja hyvinvoinnin takaajana luo-

tettavassa ja luottavaisuutta herättävässä turvallisessa valtioyhteiskunnassa.856  

  
KUVA 6 TURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISEN JAKAUTUMINEN VALTIOYHTEISKUNNASSA 

 

 

Esitänkin, että horisontaalinen yksilöiden välinen luottamus, vertikaalinen luottavaisuus tai 

varmuus valtion toimista, sekä yhteisöllisyyden kokeminen koko valtioyhteiskunnassa eli 

solidaarisuus, ovat yhdessä ne kolme toisistaan riippuvaisessa suhteessa olevaa elementtiä, 

joista muodostuvalla resilienssillä voidaan mitata paksun kansallisen turvallisuuden toteutu-

misen nykytilaa yhteiskunnassa; 

 

 

 

 

KUVA 7 RESILIENSSIN RAKENTUMINEN ERI LUOTTAMUKSEN OSISTA 

 

 

 

 

 
856 Hunt 1997, s. 63. Soininen on kuvaillut tätä toteamalla, että valtio hallitsee oikeutta yksityiskohdissaan politiikalla ja 
oikeus taas hallitsee valtion fundamentteja perus- ja ihmisoikeussidonnaisuudellaan. Soininen 2017, s. 686. 

KONKREETTINEN 
TURVALLISUUS

ABSTRAKTI 
TURVALLISUUS

SOLIDAARISUUS

    VAAROJEN JA UHKIEN  

           TORJUMINEN 

    HORISONTAALINEN JA  

VERTIKAALINEN LUOTTAMUS 

    YHTEENKUULUVUUS JA  

        YHTEISÖLLISYYS 

     RESILIENSSI 

TURVALLISUUDEN  

     NYKYTILA 
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7 Lopuksi   
 

Totesin tutkielmani alussa, että yhteiskuntaa, kulttuuria ja oikeutta ja niiden kehitystä ei 

voida erottaa toisistaan. Turvallisuus esittämässäni muodossa yhteiskunnan metahyvänä tai 

-oikeutena on ehkäpä parhaimpia esimerkkejä siitä, miten oikeustiede voi kietoutua oikeu-

den ulkoisiin eettisiin, poliittisiin ja moraalisiin yhteiskuntaulottuvuuksiin. Turvallisuus on 

tullut tässäkin työssä tunnistetuksi olemassaolon edellytykseksi, mutta myös aktiivisesti toi-

mintaa luovaksi ja fasilitoivaksi elementiksi, joka on jatkuvasti turvallisuutena tai turvatto-

muutena mukana kaikessa yhteiskunnan toiminnassa. Tästä huolimatta turvallisuudelle voi-

daan antaa myös rajatuissa tilanteissa normatiivista tulkintasisältöä erityisesti, kun turvalli-

suus tulee yhdistetyksi perus- ja ihmisoikeuksiin ja niiden toteuttamiseen, kuten olen esittä-

nyt erityisesti henkeä ja terveyttä uhkaavien vaarojen osalta. Jaoin tutkielman alussa tutki-

muskysymykseni kolmeen kysymykseen, jotka kietoutuivat enemmän tai vähemmän yhteen, 

mitä pidemmälle kysymyksiä tutkielmani kontekstissa tarkasteltiin. Ensimmäiseksi vastasin 

kysymykseen siitä, miten turvallisuus ymmärretään oikeutena, ja miten sitä voidaan norma-

tiivisesti hahmottaa sen eri esiintymismerkityksissä. Toiseksi vastasin siihen, miten oikeu-

dellinen, poliittinen ja ideologinen valtiomuoto vaikuttavat turvallisuuden käsitykseen ja sen 

toteuttamiseen kansallisvaltiokehityksessä ja kolmanneksi siihen, miten yksilö- ja kollektii-

viturvallisuuden toteuttaminen suhtautuvat toisiinsa perusoikeusjärjestelmässä.  

Turvallisuusoikeuden osalta olen tunnistanut turvallisuuden hyvinvointivaltion utilitaristis-

kollektiivisena hyvänä, sekä toisaalta tämän hyvän klassisena oikeusvaltiollisena pidäk-

keenä toimivana yksilölähtöisenä perusoikeutena. Näin turvallisuuden toteuttaminen tulee 

yhteiskunnassa osaksi oikeuden ration ja voluntaksen taistelutannerta, jossa yksilö ja kollek-

tiivi, sekä vapaudet ja oikeudet joutuvat jatkuvasti toisiaan vasten punnituksi turvallisuutta 

toteutettaessa. Perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän ulkopuolelta turvallisuus saa selvimmät 

normatiiviset muotonsa näitä hyviä ja oikeuksia uhkaavista riskeistä, joiden eräänlaiseksi 

analyysi- ja torjuntatyökaluksi rikosoikeus voidaan määritellä. Turvallisuuden ja rikosoikeu-

dellisen riskienhallinnan välinen suhde on muodostunut yhteiskunnan modernisaation ja hy-

vinvointivaltiokehityksen myötä ehkäpä merkityksellisimmäksi turvallisuusvaikuttimeksi 

normatiivisessa järjestelmässä, sillä oikeuksiin ja hyviin kohdistuneiden haittojen torjumi-

nen ja minimointi ovat muodostuneet valtiokonstruktion tärkeimmiksi tehtäviksi sen yhteis-

kunnassa säilymisen rinnalla. 
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Edellä kuvatusti rikosoikeudellisesta näkökulmasta turvallisuus voidaan nähdä instrumen-

taalisesti yksilöoikeuksia ja kollektiivisia hyviä rikkovien uhkien näkökulmasta, joiden vaa-

ran ja riskin torjumiseksi järjestelmä on luotu, ja jonka alaa hyvinvointivaltion modernisaa-

tiokehitys on laajentanut reaktiivisesta kohti proaktiivista yhä erilaisten ja eksistentiaalisem-

pien uhkien kattamiseksi. Tämän laajentumisen kroonistuminen on esitetty liittyvän laajem-

paan kehitykseen, jota olen kuvannut turvallistamisen kierteeksi yhteiskunnassa. Siinä yksi-

löiden kokema yhteiskunnallisesta luottamuspulasta syntyvä pelko kanavoidaan valtioläh-

töisen kontrollin kasvattamiseen. Tästä epätoivottavasta kehityksestä esitettyjen kansainvä-

listen näkemysten elementtejä voidaan tunnistaa myös Suomessa, mutta niiden ei ole katsot-

tava toteutuneen yhteiskunnassamme laaja-alaisesti. Tämä johtuu siitä, että Suomi on soli-

daarinen ja luottavainen yhteiskunta, jonka yhteiskuntatasot läpileikkaava yhteiskunnallinen 

luottamus on kanavoitunut vuorostaan siihen henkiseen kriisikestävyyteen, joka on toiminut 

pidäkkeenä turvallistumista kiihdyttävässä kehässä, jonka lähtöpisteenä turvallisuuden ko-

ettua puutetta ja modernisaation turvallisuuspatologioita on pidettävä.  

Luottamus onkin avainasemassa kokonaisvaltaisen turvallisuuden kokemiseen ja toteutumi-

seen metaoikeutena yhteiskunnassa. Turvallisuus laajassa katsannossa tulee yhdistää kansa-

laisyhteiskunnan luottamuksesta syntyvään abstraktiin turvallisuuteen, jonka ylläpitämiseen 

yksilöt pyritään valjastamaan julkis-poliittisessa diskurssissa, jotta turvallisuuden yhteiskun-

nallisista riskeistä ei vieraannuta ja jotta sen valtiojohtoiseen tuottamiseen ei passivoiduta. 

Kansalaistason poliittinen ja organisaatiotason diskursiivinen aktiivisuus, sekä yksilötasoa 

laajempi huomioiminen turvallisuutta yksilölähtöisen utilitaristisesti toteutettaessa ovat kor-

vaamattomia turvallisuutta tuotettaessa modernissa liberaalissa hyvinvointiyhteiskunnassa.  

Turvallisuus on osa valtion olemusta, järjestystä ja kontrollia, joka on tarkoitettu ihmisten 

fyysisten ja konkreettisten vapauksien turvaamiseksi. Abstrakti, kollektiivinen turvallisuus 

ohjaa turvallisuuden yleistä sisältöä ja sen strategiaa yhteiskunnassa, jota konkreettinen yk-

silölähtöinen turvallisuuden toteuttaminen hillitsee sitoutumisellaan perus- ja ihmisoikeus-

järjestelmään. Demokraattinen kontrolli pitää terveessä ja aktiivisessa ei-turvallistuneessa 

yhteiskunnassa huolen siitä, että valtion autointressit ja kollektiiviset intressit ovat todelli-

sesti yhdenmukaisia niiden yksilöintressien kanssa, joita perusoikeusjärjestelmä suojaa.  

Kysymys on loppujen lopuksi hyväksyttävästä tasapainosta, jossa tutkielmani otsikossa esi-

tettyyn kysymykseen ad cuius bonum – kenen hyväksi? – on vastaus turvallisuuden osalta 

yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi – demokraattisesti, resilientisti ja tasapainossa. 


