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III

Esipuhe

”Methodologists are parasites on the substantive inquirer, though they can repay
their hosts many times over by supplying criteria of adequate criticism and iden-
tifying the goals that inquirers should pursue” (Eugene J. Meehan, 1973)

Riippuen muun muassa tieteen- ja tutkimusalasta, organisaatiosta sekä yksit-
täisessä tutkimuksessa omaksutusta lähestymistavasta ja muista perusvalinnois-
ta, tutkimustyön puitteita niin Suomessa kuin muuallakin luonnehtii sekä run-
saus että niukkuus. Tämä jossakin rajallisessa laajuudessa väistämätön ja luon-
nollinen seikka saattaa tutkimuksen tekijän helposti eräänlaisen luonnonvalinnan
vaikutuspiiriin: vahvoiksi ja menestyviksi tulkituilla ja organisoiduilla alueilla
(tutkimusala, lähestymistapa, näkökulma jne.) tutkimus ja tutkijat ”lihoavat”,
muilla alueilla ”laihtuvat”. Kykenemmekö valistuneesti, viisaasti ja kaukonä-
köisesti harkitsemaan, mitä kulloinkin on perusteltua pitää vahvuutena ja heik-
koutena? Tieteen ja tutkimuksen alueella opin ottaminen ”luonnosta” (so. luon-
nonvalinta) ja ”taloudesta” sisältää vaativan, riskialttiin ja pitkävaikutuksisen
kokeilun. Kuten filosofian grand old man akateemikko von Wright lehtihaastat-
telussa huomautti, ihminen näkee vain pari askelta kerrallaan1. Tämä koskee
myös tiedettä ja sen ohjausjärjestelmiä, aivan erityisesti 2000-luvulle tultaessa.

Niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kohdalla voi kysyä, tulisiko tämän johtaa
pikemminkin nöyrtymiseen suurelta osin tuntemattoman edessä ja diversiteetin
edistämiseen kuin keihäänkärkien terävöittämiseen. Jo työnsä luonteesta johtu-
en väitöskirjatyön tekijä on – tai hänen ainakin tulisi olla – aina myös tuntemat-
toman edessä: mahdollisuuksien joita tulisi kartoittaa, teiden, joiden suuntaa
tulisi pohtia, soiden, joiden yli tulisi rämpiä. Jos markkinoiden ilmentämä luon-
nonvalinta-ajattelu tehokkuusmittareineen ja rahoitusruuvipenkkeineen johta-
vat tutkijan pakenemaan epävarmuutta, riskejä ja tuntematonta, olemme ennen
pitkää suurissa ongelmissa myös tutkimuksen laajempien kokonaisuuksien ta-
solla. Kokonaisuus ei tässäkään suhteessa voi ylittää osia, joiden kantokyky ja
-halu viime kädessä ratkaisevat tutkimuksen tulevaisuuden. Silloin kun korkea-
koululaitos tuottaa jatko-opiskelijoille enemmän haasteita kuin mahdollisuuk-
sia ja korkeakoululaitoksen tutkijalle tarjoamat näköalat jatkuvasti heikentyvät,
myös erilaiset uudet ristiriidat ovat tieteentutkijoiden mukaan nousussa.

Vaikka en katsokaan suomalaisen tutkimusjärjestelmän kaikkine vahvuuksi-
neenkaan yksinomaan edistäneen tutkimustani, olen silti tutkimusympäristölle-

1 Ks. von Wright 2001.
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ni kiitollisuudenvelassa työni etenemisestä loppuvaiheeseen. Seuraavassa olen
yrittänyt koota joitakin työversioitani kommentoineita tai työtäni muutoin tuke-
neita, kuvittelemattakaan pääseväni kattavaan luetteloon.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden ja ympäristöoikeuden opettajakunta on
muodostanut työlle tukikohdan, joka ansaitsee jakamattoman kiitoksen. Vaikka
elämä kulkeekin luonnollisia latujaan sitä meiltä paljonkaan kyselemättä, voi-
nee todeta, että emeritusprofessori Jaakko Uotilan poismeno jo 1990-luvun alussa
synnytti aukon lainsäädännön arviointiin aktiivisen positiivisesti suhtautuvien
oikeustutkijoiden joukkoon. Uotilan vaikutus työhöni näkyy enimmillään suu-
rissa linjoissa ja ehkä selkeimmillään hänen emeritusluentonsa pohdinnoissa2.
Professori Seppo Laakso, jossa pitkä tutkijanura, syvällinen teoreettinen orien-
taatio ja avara juridinen maailmankuva yhdistyvät myös käytännöllisiin paino-
tuksiin ja keventävään huumoriin, on työni ohjaajana keskusteluissamme tar-
peen mukaan laajentanut ja supistanut omaa näkövinkkeliäni. Puhelinsoitto v.
1991 keväällä Toivalaan käynnisti lisensiaatintutkimukseni valmistelut. Väitös-
kirjani kannalta ainakin yhtä tärkeä kulminaatiopiste oli kannustava puhelin-
soitto työhöni syksyllä 1999, joka sai minut vielä arvioimaan uudelleen väitös-
työni jatkamista ja sen taloudellisia ym. edellytyksiä.

Professori Jukka Kultalahden älyllinen, mutta silti aina valoisa ja rakentava
ote työhöni ansaitsee erityismaininnan hänen kuuluessa siihen vielä nykyäänkin
suppeaan joukkoon, joka omaa kokonaisnäkemyksen empiirisen tutkimuksen
mahdollisuuksista ja ongelmista oikeustutkimuksessa. Silloinen ma. apulais-
professori ja lääninoikeustuomari Veijo Tarukannel toimi työni eräänä ympäristö-
oikeuden tukikohtana. Hän kannusti työtäni eteenpäin ja pyrki pragmatistisella
asenteellaan myös varjelemaan minua niiltä ongelmilta, joita väitöstyön moni-
aineksisuus mm. aikataululle tuottaa. Saman tunnustuksen ansaitsevat Jukka Tuo-
mela ja Juhani Vähähyyppä.

Työni loppupään versiota kärsivällisesti ja asiantuntevasti lukeneista oikeus-
tutkijoista ansaitsevat maininnan ensiksikin dosentti Juha-Pekka Rentto ja yli-
assistentti Jaakko Husa, jotka kiinnittivät huomiota myös työni filosofisiin ky-
symyksiin ja ongelmiin. Tutustuminen Jaakko Husan väitöskirjaan ja hänen ai-
emmasta käsikirjoitusversiostani antamaan palautteeseen auttoi minua osaltaan
näkemään sekä oikeustutkimuksen rajoja että niiden suhteellisuutta. Tutkimuk-
seni esitarkastajana professori Husa joutui palaamaan eräisiin osuviin huomau-
tuksiinsa. Jotkut niistä saivat minut jälleen pohtimaan, voiko ainakaan tutki-
musotteiden ja lähestymistapojen rajoja edes nähdä saati purkaa niitä ylittämät-
tä – varsinkaan väittelijän käytössä olevilla voimavaroilla. Kenties mm. tätä tar-
koitti myös Suomen Akatemian oikeustieteen arviointihankkeen vetäjänä ja li-

2 Ks. Uotila 1991.
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sensiaatintutkimukseni tarkastajana toiminut emeritusprofessori Kauko Sippo-
nen, joka auttoi minua näkemään lainsäädännön arviointitutkimuksen merki-
tyksen. Hän valoi hankkeeseeni tasapainoisesti uskoa ja tervettä kriittisyyttä myös
työstäni VALHAL-tutkijakoulun rekrytoijille antamassaan lausunnossa. Siinä
hän totesi mm., että tutkimukseni sisältämä haaste ”olisi oikeastaan kuulunut
varttuneemmalle tutkijalle”. Kovin usein tutkijan vastassa ovat varttuneisuuden,
voimavarojen ja dynaamisuuden ”trilemma” ja muut rajat, mutta oikeus- ym.
tutkimusympäristössäni olen havainnut niidenkin suhteellisuuden.

Oikeustutkimuksen ulkopuolelta haluan erikseen mainita Kuopion yliopiston
sosiaalitieteiden laitoksen, jossa julkisoikeuden ma. yliassistenttina 1995–1996
toimiessani opin näkemään myös työni oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden ”ra-
jat” ylittäviä ulottuvuuksia. Ilman naapurilaitoksen professori Kinnusen moni-
vuotista pyyteetöntä panosta arviointitutkijana, innostavana keskustelukump-
panina ja rakentavana kriitikkona työ ei olisi edennyt tähän vaiheeseen.

Tampereen yliopiston tutkimusympäristöstä on tarpeen erikseen mainita myös
professori Antti Eskola, joka kiireidensä keskellä antoi minulle kritiikkejä ja
muuta työtä eteenpäin vienyttä palautetta. Yleisemmällä tasolla myös etiikan
emeritusapulaisprofessori John Vikströmin kommentit auttoivat näkemään met-
sää puilta ja puulajeilta. Professori Pertti Ahosen kanssa käymäni keskustelut,
hänen antoisat pääkirjoituksensa HT-lehteen ja hänen ruhtinaallisen optimisti-
nen lausuntonsa ansioistani VALHAL-tutkijakoulun haussa keväällä 1997 ovat
eri tavoin silloittaneet tutkimustietäni.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikkö Arto Seppovaaran ja yli-
tarkastaja Raimo Etelävuoren kanssa käymäni keskustelut arvioinnista ja sen
rajoista ylläpitivät tutkimusliekkiäni ajankohtana, jolloin se oli hiipunut. Kun
työni taas näytti etenevän, arviointitutkija, ylitarkastaja Terho Vuorelan terävät
huomiot saivat minua myös tarvittaessa hiljentämään vauhtiani. Yliopistojen
ulkopuolelta haluan mainita myös lainsäädäntöneuvos Pekka Vihervuoren. Hä-
nen palautteensa vei työtäni osaltaan alkuvaiheessa eteenpäin, vaikka työn pai-
notuksissa ja aikataulussa ei ole ollut mahdollista huomioida lainsäädännön ar-
viointitutkimuksen kiireellisimpiä sovellutustarpeita ympäristöoikeuden alueella.
Myös porvoolaisen kasvatustieteilijän Ritva Lindroosin kanssa käymäni kes-
kustelut ja hänen uuttera paneutumisensa työhöni silloittivat työn loppuvaihetta
ja valoivat uskoa työn loppumiseen. Vastuu työn lopputuloksesta on kaikilta osin
luonnollisesti yksinomaan tekijän.

Työn loppuvaiheessa väitöskirjan huomiokentästä kilpailivat kotini rakenta-
misprojekti, VTV:n tarkastushankkeet ja Suomen Akatemian organisoima Suo-
men tieteen tila ja taso 2003 hanke, jonka valmisteluun v. 2002–2003 osallis-
tuin. Ellei VTV olisi antanut väitöstyölleni auliisti virkavapautta, työn loppuun-
saattaminen olisi estynyt. Akatemian hankkeessa tarjoutui mahdollisuus suh-
teuttaa väitöstyöni perusideoita laajempaan näkövinkkeliin. Tällä näköalapai-
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kalla, jolta SUTI-tiimin muut jäsenet (Annamaija Lehvo, Anu Nuutinen) työm-
me edetessä taittoon minut kesällä 2003 ystävällisesti väitöstyöni viimeistelyyn
vapauttivat, jouduin pienen alan ”edustajana” sulattelemaan monia asioita ja
myös tarkistamaan eräitä asenteitani.

Miten hyötyvirrat muutoin kulkenevatkaan, perhe on joka tapauksessa tutki-
mustyön sekä periaatteellisesti että käytännöllisesti tärkein laskun maksaja. Tut-
kijalla (ja tutkimusjärjestelmällä varsinkin ”heikompine osioineen”) on taipu-
mus kehkeytyä sen parasiitiksi. Tästä puolesta ja esim. vapaa-aikojeni käytöstä
antaa osviittaa mm. se, että olen eri syistä johtuen tehnyt tutkimustyötä
täyspäi(väi)sesti vain runsaan kahden vuoden ajan. Kokonaisuudessaan vasta
tulevaisuus näyttää, olenko ottanut itselleni vastuita, joita järkevän ja viisaan
ihmisen ei tule ottaa, laiminlyöden tärkeämpiä vastuitani. Muun tukemisen ohella
olen kiitollinen vaimolleni hänen kyvystään saada minut ajoittain näkemään,
että elämänongelmia on tarkasteltava kokonaisuutena.

Sisartani FM Heli Oksasta kiitän englanninkielistä tiivistelmää koskevista
asiantuntevista kommenteista. Anssi Sinnemäelle lausun kiitoksen erinomaises-
ta taittotyöstä. Edellä osin jo mainittujen lisäksi tutkimustyötäni on taloudelli-
sesti tukenut Tampereen yliopisto apurahoin.

Porvoossa Fredrika Runeberginkadulla syyskuussa 2003

Timo Oksanen
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Tiivistelmä

Suomalaisen lainsäädäntötutkimuksen perinteet ovat eurooppalaisessa vertai-
lussa niukat. Kansainvälisesti korkeatasoisen oikeusteoreettisen ja oikeusfiloso-
fisen tutkimuksen ohella suomalaista oikeustutkimusta on hallinnut ennen kaik-
kea oikeusdogmaattinen tutkimus. Taustalla on oikeuskulttuurisia ja oikeusfilo-
sofisia tekijöitä, mutta myös lainsäädäntöön kohdistuvan empiirisen tutkimuk-
sen institutionaalisia, metodologisia ja voimavaroihin liittyviä ongelmia.

Lisäksi oikeussääntelyn arvioinnissa kohdataan tieteen- ja tutkimusalojen ra-
janvetoon liittyviä ongelmia. Miten arviointi asemoituu lainsäädäntötutkimuk-
sen alueella? Miten oikeussääntelyn arviointitutkimus asemoituu tieteen- ja tut-
kimusalojen laajemmassa kokonaisuudessa? Näihin kysymyksiin liittyvät epä-
selvyydet ja katvealueet taustoittavat oikeussääntelyyn kohdistuvan arviointi-
tutkimuksen laajempaa ongelmakokonaisuutta. Arviointitutkimuksen ja eri tie-
teenalojen yhteydet ovat vahvistumassa, mutta edelleen kehittymättömiä, ar-
viointitutkimuksen kyky hyödyntää eri tieteenalojen teorioita ja tietorakenteita
on puutteellinen ja arviointitutkimuksen oma itseymmärrys on vasta kehitty-
mässä. Vahva praktinen ja metodinen orientaatio on johtanut arviointitutkimuk-
sen laiminlyömään muitakin teoreettista orientaatiota vaativia kysymyksiä. Näis-
tä tärkein on se, miten tieteen ulkoisten ja sisäisten arvojen kasvava jännite voi-
daan hallita niin, että tieteellisen tutkimuksen perusluonteesta johdettavat ja tut-
kimuksen käytännölliseen hyötyyn liittyvät odotukset voidaan nykyistä parem-
min sovittaa yhteen.

Jotta oikeussääntelyn arviointitutkimus voi kantaa oman vastuunsa yllä esi-
tettyihin haasteisiin vastaamisesta ja myös täysipainoisesti hyödyntää arviointi-
tutkimuksen tarjoamia mahdollisuuksia, tutkimuksessa asetettiin seuraavat tut-
kimustehtävät:

1. Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen (TPOVA-tutkimus)
identifioiminen arviointina, arviointitutkimuksena, teoriaperusteisena arvioin-
ti- ja arvotutkimuksena sekä oikeussääntelyn arvioinnin lähestymistapana

2. Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitutkimusta ohjaavien arvojen ja suun-
taviivojen selkeyttäminen rationaalisuuskäsitteen avulla

3. Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen käytäntöön soveltamista
palvelevan ymmärryksen ja metodologisen apuvälineistön kehittäminen.

1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Arvioinnissa arvot tai muut normatiiviset mittapuut
suhteutetaan arvioinnin kohteeseen kohteen arvon määrittelemiseksi. Arvioin-
nissa vertaillaan keskenään sitä, ”miten tulee olla” ja ”miten on”. Näille perus-
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elementeille ja vaihteleville menetelmille (arvaus, intuitio, tieteellinen metodi
ym.) rakentuva arviointi on eräs monimutkaisimmista mentaalisista toiminnois-
ta, joka ankkuroituu tietoisuuteen ja refleksiivisyyteen ihmisen lajityypillisinä
ominaisuuksina. Sosiaalisena ilmiönä arvioinnin muodot, menettelyt, funktiot
ja instituutiot vaihtelevat. Esimerkiksi puhtaasti intuitiolle rakentuvasta sielun-
toiminnosta ja ns. metodiperusteisesta arviointitutkimuksesta TPOVA-tutkimus
erottuu siinä, että yllä mainittuihin kysymyksiin vastattaessa tukeudutaan tutki-
musmetodien lisäksi normatiivisiin, empiirisiin ja metafyysisiin teorioihin. Sys-
temaattisen huomion kohdistaminen ”miten tulee olla” kysymykseen eriyttää
TPOVA-tutkimuksen tyypillisestä empiirisestä yhteiskuntatutkimuksesta. Vas-
taavasti ”miten on” kysymykseen suuntautuminen eriyttää sen praktisesta filo-
sofiasta (mm. etiikasta).

Arvioinnin peruselementtien, sille ominaisten muotojen, tehtävien ja menet-
telyjen tai tieteenalojen sijasta TPOVA-tutkimus identifioitiin tutkimuksen lä-
hestymistapana tutkimuksessa kehitellyllä arviointikehyksellä. Se koostuu yh-
teiskunnallisten ilmiöiden vaikutettavuutta koskevasta ontologisesta sitoumuk-
sesta sekä joukosta hypoteesityyppejä, joiden avulla ”miten tulee olla” ja ”mi-
ten on” kysymyksiä voidaan analysoida ja syntentisoida. Tutkimuksessa kehi-
tetty arviointikehys jäsentää TPOVA-tutkimuksen kysymyksenasettelujen ja si-
toumusten loogisen muodon. Se syventää arvioinnin peruselementtejä TPOVA-
tutkimuksen tiedon hankinnan kehykseksi, mutta ei sisällä ehdotusta siitä, mille
spesifeille arvoille tai muille sitoumuksille tutkimuksen tulee rakentua.

2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Reflektioanalyysissa muodostetaan ehdotus siitä,
mille arvoille TPOVA-tutkimuksen tulisi ihmisen ympäristösuhdetta ohjaavaa
sääntelyä arvioidessaan rakentua. Analyysin lähtökohdiksi omaksuttiin ratio-
naalisuuskäsite ja filosofisen pragmatismin temperamentti, joita pyrittiin sovit-
telemaan. Pragmatismi edellyttää rationaalisuuskäsitteen ns. tiedeparadigmaat-
tisten ulottuvuuksien (looginen, epistemologinen ja metodologinen) avaamista
praktisen rationaalisuuden suuntaan. Pragmatismin näkökulmasta tiede saa oi-
keutuksensa osallistuessaan elämänongelmien käsitteellistämiseen, analysoimi-
seen ja ratkaisemiseen käytettävissään olevilla intellektuaalisilla ja muilla edel-
lytyksillä. Tälle sosiaaliseksi epistemologiaksi luonnehditulle tieteen oikeutta-
misen lähtökohdalle asettavat rajoja kantilaiseen yleistettävyysperiaatteeseen
(kategorinen imperatiivi) sidottu moraali. Lisäksi tutkimuksessa asetettiin vaa-
timus, jonka mukaan tieteen ongelmanratkaisujen tulee rakentua perustelluille
syille. Viimeksi mainittu luo toiselle tutkimustehtävälle liitynnän arvioinnin
käsitteeseen, jolle yllä todettiin ominaiseksi tietoisuuden ja refleksiivisyyden
korostus.

Tutkimuksessa kehiteltiin myös arvoja konkreettisempia ja kontekstuaalisem-
pia suuntaviivoja, joista käsin arvioinnin ja sen perusarvojen monimutkaisuu-
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teen voidaan vastata. Suuntaviivojen ydinhaasteena on tasapainottaa sosiaalisen
epistemologian, rationaalisuuskäsitteen ja legitiimisyyden välisiä jännitteitä.
Suuntaviivoja jäljitettiin 1) arvioinnin rationaalisesta perusluonteesta, 2) arvi-
oinnin kohteen luonteesta ongelmanratkaisuna sekä 3) oikeussääntelyn luon-
teesta spesifinä säätelykeinoilla toteutettavana yhteiskunnallisena ongelmanrat-
kaisuna.

3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Loogisen (tutkimustehtävä 1) ja normatiivisen tai
preskriptiivisen (tutkimustehtävä 2) ulottuvuuden ohella TPOVA-tutkimusta in-
tegroitiin ja suunnattiin metodologisilla kehyksillä, joiden avulla ”miten tulee
olla” ja ”miten on” kysymyksiin voidaan myös käytännön tasolla tietoisesti ja
refleksiivisesti vastata. Tutkimuksen lähestymistapojen ja muiden yksittäisiä teo-
rioita tai hypoteeseja laajempien kokonaisuuksien edistyvyydelle ja pätevyy-
delle ei ole tieteenfilosofiassa hahmotettu selkeitä kriteereitä. TPOVA-tutkimuk-
sen suhde käytäntöön perusteltiin teorian ja käytännön, ehdotusten ja sovellu-
tusten vuorovaikutteiseksi ja epälineaariseksi prosessiksi, joka vaatii kypsytte-
lyä ja jatkuvia uudelleenarviointeja. Tutkimusalojen suhteita ja niille ominaisia
arvomittapuita kuvattiin esimerkkisäädöksiin tukeutumalla.

Tutkimuksessa kehiteltävänä oleva TPOVA-tutkimuksen lähestymistapa luo
puitteita eri tutkimusalojen oikeussääntelyyn kohdistaman arvioinnin aktivoitu-
miselle. Omia lähtökohtiaan kehitellessään tutkimusalat voivat soveltaa TPO-
VA-tutkimukselle monitieteisenä tutkimuksen lähestymistapana tutkimuksessa
kehitettyjä välineitä. Jotta tutkimuskohde voidaan tavoittaa sen eri ulottuvuuk-
sissa, TPOVA-tutkimuksen on tasapainoiltava tutkimusalojen spesifien ominais-
piirteiden ja niiden rajat ylittävien ongelmien ja metodologioiden välillä. Tähän
liittyviä ja muitakin TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen ongelmia
voidaan hallita mm. tukeutumalla tutkimusohjelmien metodologiaan tutkimus-
ta organisoitaessa. Tämä edellyttää sekä oikeustutkijoilta että muilta yhteiskun-
tatutkijoilta uutta ja avoimempaa suhtautumista tutkimuksen laajempiin koko-
naisuuksiin.
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XVI

LYHENTEITÄ

Tutkimuksessa käytetyt yleisimmät symbolilyhenteet  ja niihin suoraan liittyvät termit kootusti ja
yleisluonteisesti selitettynä:

AS Arvosysteemi.  Arvosysteemi sisältää arvioinnin kohteita (N1-Nn), niiden ar-
vioinnissa sovellettavia normatiivisia mittapuita (P1-Pn) perusteluineen sekä
näiden suhdetta koskevia väitteitä tai kannanottoja.

EOU-1 Elämänongelmien ulottuvuus 1 (ihmisen suhde luontoon ja muuhun ympäris-
töön).

EOU-2 Elämänongelmien ulottuvuus 2 (ihmisen suhde yhteiskuntaan ja yhteisöön).
EOU-3 Elämänongelmien ulottuvuus 3 (ihmisen suhde itseensä).
H 1 Oikeussääntelyn teoriaperusteisessa arviointitutkimuksessa omaksuttavan koh-

teen mittapuuarvon (P1-Pn) perusteleva ”hypoteesi”.
H 2 Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen arvomittapuun

toteutumista koskeva hypoteesi ja/tai kohteen vaikuttavuushypoteesi.
H 4 (a ja b) Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen perusteluhypoteesi.
H 5 Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen tarkentava perustelu-

hypoteesi.
N1-Nn Arvioinnin kohteena oleva oikeudellinen normijärjestelmä tai sen osajärjes-

telmä.
OV-tutkimus Oikeudellisen sääntelyn vaikutuksia koskeva tutkimus.
OVA-tutkimus Oikeudellisen sääntelyn vaikutuksia arvioiva tutkimus.
P1-Pn Arvioinnin kohteen (N1-Nn) jonkin arvosysteemin (AS) sisällä perusteltavis-

sa olevia arvoja, preskriptioita tai ongelmia, jotka ovat arvioinnin kohteen
ideaalisia tai empiirisiä ominaisuuksia ja toimivat sen mittapuina.

P1-Pn-EMP Arvioinnin kohteen (N1-Nn) yhteiskunnallisia empiirisesti  tutkittavia vaiku-
tuksia.

P1-Pn-TEOR Arvioinnin kohteen (N1-Nn) teoreettisia ominaisuuksia, joilla normatiivisten
mittapuuarvojen suuntaiset vaikutukset voidaan empiirisesti aikaansaada.

Sitoumus 3 Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen filosofinen taustaole-
tus, joka olettaa todellisuuden olevan inhimillisin keinoin vaikutettavissa.

TPA-tutkimus Teoriaperusteinen arviointitutkimus.
TPOVA-tutkimus Oikeussääntelyn teoriaperusteinen arviointitutkimus. Lainsäädäntötutkimuksen

ja oikeussääntelyn arviointitutkimuksen lähestymistapa, joka luo välineitä tie-
teen- ja tutkimusalojen rajojen ylittämiseen oikeussääntelyn arvioinnissa.

TPOVA-B2-tutkimus Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen teoriaa ja metodolo-
giaa palveleva filosofinen ja tieteensosiologinen tutkimus.

TPOVA-B1-tutkimus Oikeussääntelyn arviointitutkimuksen teoriaa ja metodologiaa ja sen taustalla
olevia arvoja koskeva tutkimus.

TPOVA-A-tutkimus Oikeussääntelyn teoriaperusteinen empiirinen arviointitutkimus.
Validointiperuste Arvioinnin kohteen N1-Nn arviointimittapuuta P1-Pn yleisempi arvo tai on-

gelma, jolla P1-Pn voidaan jonkin arvosysteemin (AS) sisällä oikeuttaa.
Verifikaatioperuste Arvioinnin kohteen N1-Nn mittapuu (P1-Pn), johon kohde arvioinnissa suh-

teutetaan.
Vindikaatioperuste Elämänmuodon arvo tai ongelma, jolla arviointimittapuu (P1-Pn) ja sen pe-

rustana oleva arvojärjestelmä (AS) voidaan oikeuttaa.
X, Y Perusteluja (arvoja tai ongelmia), joiden nojalla kohteen (N1-Nn) arvioinnis-

sa sovellettava mittapuu (P1-Pn) on pätevä tai relevantti.
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1.1 OIKEUS- JA YHTEISKUNTATUTKIMUKSEN TILA

Paradigmaattisen ristiriidattomuuden tavoittelemisessa on omat etunsa ainakin
yksittäisen tutkimuksen näkökulmasta1. Näin menetellen ei kyetä välttämättä
vastaamaan oikeustutkimukseen kohdistuviin metodologisiin haasteisiin.

Kuten esimerkiksi Anttiroiko moderneja tiedekonseptioita koskevassa esityk-
sessään toteaa, kvalitatiivisen tutkimuksen huuman haihduttua on alettava poh-
tia uudestaan tieteellisen tutkimuksen teorianmuodostusta, metodologiaa ja re-
levanssia2. Kun positivismin ja empirismin huuma niin yhteiskuntatieteissä yleen-
sä kuin oikeustieteessäkin on haihtunut jo aiemmin – jälkimmäisessä mistään
huumasta voidaan tuskin edes puhua3, ellei tarkoiteta lakipositivismin tai ana-
lyyttisen oikeustieteen huumaa4 – on metodologisten tai paradigmaattisten ihan-
teiden etsimisessä jouduttu uuteen tilanteeseen5.

Metodologisen uudelleen orientoitumisen piirteitä voi löytää oikeustutkimuk-
senkin piiristä. Myös tähän liittyviä kannanottoja on esitetty, useitakin. Etsimättä
systemaattisesti edustavimpia näytteitä oikeustutkimuksen muutosvaatimuksia
sisältäneistä 1990-luvun puheenvuoroista voi tässä yhteydessä viitata yleisesti
mm. Tolosen artikkeliin ”Oikeusvaltio ja kaaos”6, Husan pohdintoihin oikeustie-
teen suuren tieteellisyyskeskustelun aikaansaaman muutoksen vähäisyydestä ja
edelleen olemassa olevasta muutostarpeesta7, Uotilan emeritusluentoon8 ja li-
säksi myös Kivivuoren, Kekkosen, Myllymäen ja Nuotion huomioihin9. Jyrki
Talan väitöskirjaa voidaan pitää erityisesti lainopillisen tutkimuksen ulkopuolel-
la käydyn suomalaisen keskustelun eräänä viime vuosien tärkeänä etappina.10

1 Vrt. Jyränki 1996 s. 44.
2 Ks. Anttiroiko 1993 s. 92, Koskiaho 1990 s. 18.
3 Ks. Husa 1993 s. 869.
4 Vrt. Laakso 1978.
5 Vrt. Martikaisen julkishallintotieteen osalta esittämään, 1994 s. 78–79 sekä Julkusen sosiologi-
an osalta esittämään (2003 s. 112–113).
6 Ks. Tolonen 1991.
7 Ks. Husa 1992 s. 375–378 sekä seikkaperäisemmin 1995 s. 106 ss.
8 Ks. Uotila 1991.
9 Ks. Kivivuori 1986, 1986a ja 1997, Myllymäki 1994 s. 81–82, 83, Kekkonen 1997 sekä Nuotio
1996 ja 2002.
10 Tala 2001 yleensä ja erityisesti s. 26–31.

1 Johdanto: Mitä, miksi ja
missä ympäristössä tutkitaan?

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:101



2

Oikeustutkimuksen paradigmaattisille ihanteille on käsillä olevassa tilanteessa
tuskin hahmoteltavissa selkeitä suuntaviivoja11. Jo suunnan määrittäminen tun-
tuu vaikealta. Voidaan toki lausua, että oikeustutkimuksen identiteettiä ja teo-
reettista itseymmärrystä tulisi etsiä sille luonteenomaisista lähtökohdista, eikä
erittelemättömästi tieteen valtavirroista12.

Tätä kautta oikeustutkimuksen huomio kohdistuisi ilmeisesti analyyttisen fi-
losofian sijasta enemmänkin hermeneuttiseen tai avarammin kontinentaaliseen
filosofiaan, joilla esimerkiksi von Wright on yleisemminkin jäljittänyt tieteenfi-
losofian alueen suurimmat tulevaisuuden lupaukset13. Tällainen linjaus tuskin
tilannetta selkeyttää, mm. siksi, että ”hermeneuttinen filosofia” muodostaa pi-
kemminkin laajan vyyhden kuin selkeän kokonaisuuden14. Yhdistäväksi piir-
teeksi voi tosin yleisellä tasolla todeta ”merkityksen” ja ”ymmärtämisen” käsit-
teiden keskeisyyden hermeneuttisessa filosofiassa.15

Toisaalta analyyttistakaan filosofiaa tuskin voidaan oikeustutkimuksenkaan
lähtökohtia paikallistettaessa sivuuttaa, eikä sellainen liene tavoiteltavaakaan16.
Tärkeämpänä voidaankin pitää sitä, että kyseisen filosofian nimenomaan poh-
joismaissa kiistattoman valta-aseman ja ihanteiden tunkeutumista oikeustutki-
muksen paradigmaan voidaan kontrolloida ja tarvittaessa kriittisesti kyseenalais-
taa17. Tässä ei ole aina onnistuttu. Tarvitaankin filosofista reflektiota, jonka avulla
tutkimusalan identiteetti voidaan monipuolisesti ja kriittisesti paikallistaa, läh-
tien kullekin tutkimusalalle luonteenomaisista lähtökohdista ja tarpeista.

Yllä esitetyn karkean ”linjauksen” riittämättömyys ja samalla myös tutki-
muksen lähtötilanteen monimutkaisuus avautuvat paremmin otettaessa huomioon
tieteen edessä olevat yhteiskunnalliset ja globaaliset haasteet ja reunaehdot sekä
tieteen juurien kaksinaisuus. Tiede on kahden valtakunnan asukas. Varsinkaan
tulevaisuuden haasteidensa edessä tiede ei voi nojautua yksinomaan omiin si-
säisiin arvoihinsa. Sen tulee etsiytyä sisäisten ja ulkoisten arvojen uudenlaiseen
tasapainoon jatkuvasti muuttuvassa ja vaikeutuvassa toimintaympäristössä. Tä-
män tutkimuksen suurimmat haasteet taustoittuvat osaltaan oikeustutkimuksen

11 Ks. myös Backman 1992 s. 100.
12 Ks. esim. Juntunen & Mehtonen 1977 s. 118–119.
13 Von Wright 1982 s. 159. Vrt. Wilenius 1982 s. 179 ja Husa 1995 s. 192 julkisoikeustieteen
osalta. Ks. yleisesti myös Saarinen 1986 s. 111. Vrt. Siltala 1999 b s. 404–405. Siltala asemoi
luonnostelemansa oikeustieteen metodiopin tutkimukselliset kriteerit ”lähemmäksi angloamerik-
kalaisen analyyttisen ja osin pragmaattisen filosofian metodiopillisia perusteesejä kuin mannereu-
rooppalaisen fenomenologian, filosofisen eksistentialismin tai aprioris-intuitiivisen luonnonoike-
usopin perusnäkemyksiä”.
14 Ks. Von Wright mt. s. 159, Saarinen 1986 s. 112, vrt. mt. 2002 s. 216.
15 Ks. Kannisto 2002 s. 315–322.
16 Ks. myös Sintonen 2002 s. 99.
17 Analyyttisen filosofian valta-asemasta ja asteittaisesta eklektoitumisesta esim. von Wright 1992
s. 48 ss.
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juuristoon sekä oikeus- ja muun yhteiskuntatutkimuksen kaksinaisen juuriston
saattamiseen yhtäältä sisäiseen, toisaalta keskinäiseen, kosketukseen.

Oikeustutkimuksen avautumista koskeva keskustelu ei ehkä parhaimmillaan
ole aktiivisimmassa vaiheessaan18. Oikeustieteen kontekstiin ulottuvia reflek-
siivisiä irtiottoja on runsaimmin tapahtunut oikeustutkimuksen metodien koh-
dalla19. On pyritty perustelemaan esimerkiksi empiirisen tutkimusotteen mah-
dollisuuksia lainopillisen tutkimuksen alueella.

Oikeuden kontekstin löytäminen uudelleen, mihin suuntaan Häyhä edellä vii-
tatussa puheenvuorossaan osoittaa, voi toteutua myös tieteen sisäisten rajojen
ylittämisenä ja ohittamisena. Sitäkin on tapahtunut, vaikka asiaa koskeva kes-
kustelu ei ole muodostunut kovin vilkkaaksi20. Viimeksi mainitulla muutoksella
on laajakantoisia vaikutuksia eri tieteenalojen suhteisiin. Tieteenalojen rajoilla
tapahtuvat muutokset (ylitykset) eivät välttämättä toteudu eri tieteenalojen teo-
rioiden tai vakiintuneiden ajatusmallien substantiaalisena edistymisenä ja in-
tegroitumisena – ainakaan yhteiskuntatieteissä. Toisaalta muutoksen ei tarvitse
myöskään rajoittua yksinomaan konkreettisten tiedon hankinnan metodien ta-
solla tapahtuvaan integroitumiseen, jolla voi luonnollisesti olla ja yleensä onkin
myös laajempia yhteyksiä ja seurausvaikutuksia21.

Näiden välimaastoon sijoittuvat esimerkiksi erilaiset tutkimuksen lähesty-
mistavat (approach) ja eri tieteenalojen aputieteet. Näistä jotkut edistävät tie-
teen metodien yleistä (tai sellaiseksi tulkittua) rationalisoimista. Esimerkkinä
voidaan mainita tilastotiede ja logiikka. Tieteen sisäisten ja ulkoisten juurien
integroiminen ei edisty yksinomaan näiden avulla. Sama koskee tieteiden välis-
tä ”tieteen sisäistä” integroitumista. Tarvitaan myös muunlaisia integroivia lähes-
tymistapoja tai aputieteitä. Eräs tällainen on arviointitutkimus22.

”Välimaaston” riskinä on se, ettei se hahmotu selkeäksi välietapiksi ”teorioi-
den” ja tieteenalojen muiden laajempien paradigmaattisten sitoumusten ja toi-
saalta konkreettisten tiedon hankinnan metodien välille. Vaarana on luisuminen
tai ohentuminen

18 Esimerkkinä runsaista poikkeuksista voidaan mainita Juha Häyhän vuoden 2001 Oikeustieteen
päivillä pitämä esitelmä, jossa sivuttiin kiinnostavalla tavalla oikeuden (oikeussysteemi) ja sen
kontekstin suhteita (Häyhä 2001).
19 Ks. esim. Husa 1995.
20 Häyhän puheenvuorossa (2001) tähän viitataan erilaisten ”law and…” oppiaineiden määrän jat-
kuvana lisääntymisenä. Keskustelusta ks. esimerkiksi Viljanen (toim.) 2002, jossa esitetyt katsauk-
set sisältävät Turussa 23.–24.11. 2001 teemalla ”Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus” pidettyjen
Oikeustieteen päivien alustuksia ja puheenvuoroja. Myös Häyhän puheenvuoro esitettiin tällä fo-
rumilla. Ks. yleisesti myös Koskiaho 1990.
21 Ks. Eskola 2003 s. 207. Näitä ei tule kuitenkaan liioitella. Ks. Husa 1995 s. 268–270 ja siellä
viitattu kirjallisuus, erityisesti Kultalahti 1990 s. 87–88 ja Huhtanen 1994 s. 67–68.
22 Arviointitutkimuksesta eri tieteenalojen aputieteenä ks. esim. Åberg 1997 s. 13 sekä Sulkunen
2003 s. 115.
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1) tieteenalojen väliseksi ”neutraaliksi vyöhykkeeksi”, mikä voi merkitä esimer-
kiksi yksipuolista luisumista menetelmien ja tekniikoiden kysymyksiin,

2) tieteenalojen yleisempien lähtökohtien eklektiseksi kokoelmaksi.

Vaarana voi olla myös se, etteivät aputieteet ”sopeudu lestiinsä” vaan ”sopeut-
tavat” niitä hyödyntävät tutkimusalat omiin ajattelutapoihinsa, ajatusmalleihinsa,
todellisuuskäsityksiinsä jne23. Näihin ongelmiin on viitattu esimerkiksi arvioin-
titutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen kohdalla, joita kumpiakin voidaan
pitää eräänlaisina aputieteinä24. Ongelmia yhdistää se, että asianomaisen tie-
teenalan ”kontekstina” – Häyhän ilmaisua käyttäen – toimiva aputiede tai mene-
telmätiede ei sopeudu saumattomasti ja ehyesti kunkin tieteenalan tarpeisiin ja
sille ominaiseen itseymmärrykseen.

Kielteisten kokemusten ei tulisi johtaa luopumaan yrityksestä hahmottaa eri
tieteenalojen välille myös muita kuin ”puhtaasti” metodisia linkkejä. Asialla on
erityisen suuri merkitys niille tutkimusaloille tai disipliineille, jotka ovat jo pe-
rusluonteeltaan ”monitieteisiä”25. Tällaisesta on kysymys esimerkiksi lainsäädän-
tötutkimuksessa. Niiden kohdalla ”kontekstin” kysymys on äskeistä monimut-
kaisempi. Jo kysymys siitä, mikä niiden kohdalla on ”substanssi(tieteenala)” ja
mikä ”konteksti” muodostuu monimutkaiseksi. Vastaavasti esimerkiksi yritys
edistää tieteiden välistä työtä määrittelemällä niille ensin jokin substantiaalinen
”koti” ja tarkastelemalla sen jälkeen siitä käsin esimerkiksi yllämainittua sub-
stanssitieteen ja kontekstin vinoutumisen ongelmaa – tai välimaaston ongelma-
kenttää – johtaa käytännössä epätyydyttävään tulokseen.

Tähän liittyviä kysymyksiä ei ole syytä tässä yhteydessä avata äskeistä pidem-
mälle. Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että yritys selkeyttää ja vahvistaa
oikeustutkimuksen ja muun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen juuriston dua-
listista luonnetta on välttämätöntä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Tämä
edellyttää myös muunlaisen kuin ”puhtaasti” metodisen integroitumisen lisäämistä
eri tieteenalojen välillä. Erityisen välttämätöntä tämä on pyrittäessä suuntautu-
maan niille alueille, joilla eri tutkimusalueet jakavat yhteisen kohteen (esimerkik-
si lainsäädäntö). Tähän liittyvien merkittävien vastuiden kantaminen edellyttää
riittävän huomion kohdistamista edellä mainittuun reflektion vaatimukseen.

23 Tähän liittyvät ongelmat tulevat lähelle eri alojen lähtökohtien ohentumiseen tai vinoutumiseen
liittyvää yleisempää riskiä, mikä aina kohdataan tieteiden välisessä työssä. Ks. esim. Husa 1995 s.
259–260, Mähönen 2001 s. 15–16.
24 Arviointitutkimuksen osalta ks. Cook 1997 s. 43–44. Tulevaisuudentutkimuksen osalta ks. esim.
Koskiaho 1990 s. 187, joka v. 1990 arvioi tulevaisuudentutkimuksen paljolti menettäneen mahdol-
lisuutensa luoda eri yhteiskuntatieteiden rajat ylittäviä ajattelutapoja. Ks. myös Mannermaa 1993
s. 16–19.
25 Tieteiden välisen työn erilaisiin käsitteellisiin lähtökohtiin perehdytään seikkaperäisemmin II ja
erityisesti III pääjaksossa.
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1.2 OIKEUSTUTKIMUKSEN ERÄÄN KEHITTÄMIS-
SUUNNAN KONKRETISOINTIYRITYS

Arviointitutkimus tarjoaa erään ja molempiin oikeustutkimuksen paradigmaat-
tisiin taustajuuriin – hermeneuttiseen ja analyyttiseen filosofiaan – jäljitettävis-
sä olevan mahdollisuuden etsiä oikeustutkimukselle uusia kysymyksenasettelu-
ja ja kiinnekohtia26. Kaikki jakson 1.1 alussa viitatut puheenvuorot ja niissä oi-
keustutkimuksen avautumistarpeesta esitetyt kommentit ovat ainakin löysästi
yhdistettävissä arviointitutkimuksen yleiseen paradigmaattiseen kehykseen.

Arviointitutkimuksen näkökulmasta oikeustutkimuksen metodologisen uudel-
leen arvioinnin tarvetta voidaan karkeasti jäsentää viittaamalla kahteen keske-
nään ristiriitaiseen vaatimukseen27:

1) vaatimukseen lähentää oikeustutkimusta lainsäätäjään, vieden sitä samalla vä-
lillisesti kohden yhteiskuntaa, sekä

2) vaatimukseen etäännyttää oikeustutkimusta lainsäätäjästä ja viedä tutkimusta
kohti yhteiskuntaa. Seuraavaksi on syytä tarkentaa käsitystä näiden ainakin
prima facie jännitteisten vaatimusten välisestä suhteesta ja mahdollisuuksista
reagoida niihin modernin oikeustutkimuksen saatavilla olevalla välineistöllä.

1.3 MODERNIIN OIKEUSTUTKIMUKSEEN
KOHDISTUVIEN RISTIRIITAISTEN VAATIMUSTEN
YHTEENSOVITETTAVUUS

Arviointitutkimuksen piirissä sekä (laajasti ymmärrettynä) hermeneuttiseen että
positivistiseen tiedetraditioon voidaan yhdistää ajatus tai jopa vaatimus inhimil-
liseen toimintaan kohdistuvasta arvottamisesta. Tällainen vaatimus luonnehtii
syvemmin hermeneuttista kuin positivistista tiedetraditiota. Kuitenkin molem-
mille em. traditioille on vakiintunut paikkansa arviointitutkimuksen kokonaisuu-
dessa.28

26 Erityisesti refleksiivisiin painotuksiin liittyessään arviointitutkimus voi olla yhdistettävissä myös
(post)moderniin filosofiaan ja sen dekonstruktionistisiin korostuksiin. Dekonstruktiosta oikeustut-
kimuksen alueella ks. Husa 1997.
27 Vrt. Sulkunen 2003 s. 116, 120.
28 Seppälä hahmottelee käsillä olevalle tarkastelulle mielenkiintoisen vertailukohdan tarjoavalla
tavalla tulevaisuudentutkimuksen kiintopisteitä sekä positivistiseen että hermeneuttiseen tiedetra-
ditioon. Hänen mukaansa tulevaisuuden tutkimus on uusi tiedonhankinnan ala, jolle ei ole vielä
muodostunut yleisesti hyväksyttyä tutkimusmallia ja metodologiaa tai paradigmaa. Seppälän mu-
kaan kyseisessä vaiheessa on parasta olla avoin ja rohkeasti lainata tutkimusmenetelmiä ja ideoita
muilta aloilta (1985 s. 64–65). Tulevaisuudentutkimuksen ja arviointitutkimuksen perspektiivi-
eroista ks. esim. Åberg 1997 s. 13.
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Arvot ja arvottaminen kuuluvat erottamattomana osana inhimilliseen toimin-
taan29. Analysoitaessa toiminnan arvottamisen käsitettä pintaa syvemmälle ha-
vaitaan, että toiminnan arvottamisen voi suorittaa joko toimija itse omien mitta-
puidensa pohjalta, tai joku toimijaan nähden ulkopuolinen30. Viimeksi maini-
tussa tapauksessa arvioinnin perustaksi omaksutut kriteerit saattavat luonnolli-
sesti tulla identifioiduiksi muusta kuin toiminnan perustaksi omaksutusta arvo-
järjestelmästä.31

Arviointitutkimuksen näkökulmasta toimijan itsensä suorittama toimintansa
”arvottaminen” liittyy erityisesti rationaaliselle päätöksenteolle ominaiseen toi-
minnan onnistuneisuuden jälkikäteiseen seurantaan32. Tässä yhteydessä seuranta
on yhdistettävissä tarpeeseen lähentää oikeustutkimusta lainsäätäjään ja samalla
välillisesti myös yhteiskuntaan. Asian voi ilmaista myös tarpeena monipuolistaa
oikeustutkimuksen ja lainsäätäjän tai muiden normiaktorien välistä sidosta.

Muiden suorittama toiminnan arvottaminen voi taas liittyä myös toimijaan ulko-
puolelta kohdistuvaan kritiikkiin33. Tämä liittyy tarpeeseen etäännyttää oikeustut-
kimusta lainsäätäjästä tai muista normiaktoreista niiden kriittiseksi arvioijaksi.

Seurantaa ja kritiikkiä voidaan alustavasti luonnehtia yhteisnimikkeellä ar-
viointi.

Yllä esitetty käsitejaottelu ei esiinny selkeänä arviointiteoreettisessa kirjalli-
suudessa. Niinpä Sinkkosen ja Kinnusen erittelystä ilmenee, että arviointi on
toisinaan ymmärretty seurannan yläkäsitteeksi, toisinaan sen alakäsitteeksi. Seu-
rannan ymmärtäminen kritiikin kanssa rinnakkaisella tasolla olevaksi arvioin-
nin alakäsitteeksi on perusteltua nimenomaan arvioinnin funktion eriyttämisek-
si ja tieteellisen tutkimuksen yhteydessä myös arvioinnin eri tiedonintressien
huomioon ottamiseksi. Arvioinnin rinnalla käytetään toisinaan myös termiä eva-
luaatio. Mitä arvioinniksi tai evaluaatioksi käsitteellistetty toiminnan arvotta-
minen täsmällisemmältä luonteeltaan on?

Kysymystä pyritään seuraavassa selventämään tarkastelemalla aluksi ar-
vioinnin käsitettä. Tällöin arvioinnin taustalla oleva arvo-käsite muunnetaan mit-
tapuun käsitteeksi. Sen jälkeen tarkastelua avarretaan yleisemmälle tasolle, ab-
strahoimalla mittapuun käsite osaksi laajempaa viitekehystä, arvojärjestelmää.

Arvioinnin käsitteen suppean analyysin jälkeen arviointia tarkastellaan tutki-
muksessa tieteellisenä toimintana. Arviointiin liittyvät muut yhteiskunnalliset
aktiviteetit ja instituutiot jätetään tarkastelun ulkopuolelle, niin tarpeellisiksi kuin

29 Ks. esim. KM 1993:31 s. 18.
30 Ks. Esim. Wroblewski 1979 s. 197, Suchman 1967 s. 83 ja Tala 2001 s. 37 ss.
31 Ks. myös Turunen 1992 s. 190–191, Åberg 1997 s. 16.
32 Seurannasta tässä suhteessa ks. Sipponen 1967 s. 140–143. Tuoreempaa arvioinnin ja seurannan
käsitteiden analyysia ks. esim. Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 28 ss. ja Virtanen 1995 s. 234.
33 Ks. esim. Sipponen mt. s. 143–148. Kritiikin ulottuvuuksista lakiuudistusten tavoitteiden toteu-
tumista arvioitaessa ks. Tala 2001 s. 80.
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ne toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi ovat muodostuneetkin34. Seuran-
taan ja kritiikkiin liittyvä valtiosääntöisesti säännelty parlamentaarinen valvon-
ta ja parlamentaarinen (tilin)tarkastus rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Tutki-
musekonomisten seikkojen ohella tätä rajausta puoltaa mm. se, että näitä aktivi-
teetteja on jo perusteellisesti tutkittu.35

1.4 OIKEUS- JA YHTEISKUNTATUTKIMUKSEN
KEHITTYMISMAHDOLLISUUKSISTA ERITYISESTI
OIKEUDELLISEN SÄÄNTELYN VAIKUTUKSIA
ARVIOIVAN TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMASTA:
ALUSTAVIA HUOMIOITA TUTKIMUSTEHTÄVIEN
TAUSTOITTAMISEKSI

Oikeudellisen sääntelyn vaikutuksia koskevaa tutkimusta (jatkossa ”OV-tutki-
mus”) on toistaiseksi harjoitettu verrattain vähän. Millaisia edellytyksiä tai mah-
dollisuuksia OV-tutkimuksen aktivoitumiseen nykyisestä on? Tala kiinnitti jo v.
1986 huomiota oikeudellisen sääntelyn vaikutuksia arvioivan tutkimuksen niuk-
kuuteen36. Vaikka tutkimus onkin jossakin määrin vireytynyt, ratkaisevaa muu-
tosta ei ole runsaan viidentoista vuoden aikana tapahtunut.37

Suomen Akatemian oikeustieteen arviointiraporteissa on käsitelty suppeasti
myös OV-tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Vuoden 1993 raportin mukaan
”Kun lainsäädännöllä on yhteiskunnallinen ohjaustehtävä, sen vaikutusten teo-
reettinen ja empiirinen tutkimus olisi tarpeen. Suomesta kuitenkin puuttuu sa-
nan vaativassa mielessä ns. lainsäädäntötutkimus, jollaista muualla on harjoitet-
tu jo vuosikymmeniä”. Vuoden 1993 raportissa viitataan eräisiin kansainvälisiin
tutkimusraportteihin ja suositellaan oikeustutkijoiden yhteistyötä erityisesti po-
litologien ja sosiologien kanssa. Raportin mukaan ”evaluaatio on tärkeää yleen-
säkin eikä ainoastaan taloudellisesti kireinä aikoina, koska se mahdollistaa van-
ha kaatamisen ja synnyttää uutta”.38

34 Viimeksi mainitusta ks. Tala 2001 s. 358–359.
35 Ks. Eilavaara ym. (toim.) Parlamentaarinen tilintarkastus Suomessa ja yhdentyvässä Euroopas-
sa, Helsinki 1994 (Eilavaara ym. 1994). Lähelle kyseistä teemaa sijoittuu myös Myllymäen ja
Uotin ”Eduskunnan budjettivalta, tulosohjaus ja parlamentaarinen valvonta” (Myllymäki & Uoti
1994). Talan väitöskirjan eräs keskeinen tulos oli se, että lakiuudistusten vaikutuksien arvioinnille
ei ole Suomessa kehittynyt systemaattista palautejärjestelmää (2001 s. 358–359). Vrt. Sulkunen
2003 s. 119.
36 Tala 1986 s. 157, 173. Ks. myös OpTula 1988.
37 Ks. Tala 2001 s. 55, 358–359. Vrt. Tala 1986 s. 173 sekä mt. 1985 s. 69 ss. sekä mt. 2001 s. 13–
23. Varhaisemmista arvioista ks. myös Eklin 1971 s. 13–14, 116, 119–120. Tietotekniikan vaiku-
tustutkimuksen näkökulmasta vrt. Kuopus 1988 s. 3 ss. ja s. 43.
38 Ks. SA 1993 s. 104. Monitieteisyyteen ja yhteistyön tarpeeseen liittyen ks. myös s. 102, 111–
112, 115–116, 117–118.
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Vuoden 1996 Oikeustieteen päiville oli valmisteltu Suomen Akatemian asi-
antuntijaryhmän arvio: Oikeustieteellisen tutkimuksen tila. Raportissa koottiin
vuoden 1993 arviointihankkeen keskeistä antia ja tarkasteltiin tutkimuksen ke-
hittämistarpeita. Raportin alussa viitattiin aikaisemman raportin huomioina eri-
tyisesti oikeusdogmaattisen tutkimuksen valta-asemaan sekä oikeustieteen kä-
sitteistöä ja näkökulmia uudistavan kritiikin niukkuuteen. Lisäksi viitattiin huo-
mioon, jonka mukaan oikeustieteen vuorovaikutus muiden alojen kanssa on ol-
lut niukkaa sekä siihen, että toimenpide-ehdotuksissa peräänkuulutettiin oikeus-
tieteellisiin tutkimuksiin uusia, rohkeita kysymyksenasetteluja ja kansainvälis-
tymistä39.

Oikeusdogmaattiseen tutkimukseen verrattuna lainsäädäntötutkimus on huo-
mattavan nuorta. Atienzan mukaan ”the intrest in studies on legislation is extre-
mely recent as far as the continental law countries are concerned. …”40. Vuosi-
tuhantiseen oikeusdogmaattiseen traditioon verrattuna lainsäädäntötutkimus on
vasta ensi askelillaan monimutkaistuvassa ympäristössä41. Asiantila on doku-
mentoitu mm. Luhmannin modernin säädännäisen oikeuden kehitystä ja sitä
koskevan teorian nykytilaa koskevissa kriittisissä arvioissa42.

Viime vuosikymmeninä vähitellen aktivoitunut tutkimus on Atienzan esittä-
mällä tavalla takertunut megaluokan ongelmiin (lainsäädännön, hyvinvointival-
tion, yhteiskunnan ja sivilisaation kriisit) ja kenties myös liian suurisuuntaisiin
yrityksiin43. Lainsäädäntötutkimuksen yhteydessä ei voida puhua selkeästä tai
ehyestä tutkimusparadigmasta vaan pikemminkin esiparadigmaattisesta tilasta.
Tilannetta kuvaa mm. tähänastisten sääntelymetodisten mallien ja tutkimuksen
mallien kehittymättömyys sekä niihin suunnattu kritiikki. Malleja on kritisoitu
mm. päätöksentekoteoreettisesta kehittymättömyydestä.44

Eräs syy harjoitetun OV-tutkimuksen suhteellisen niukkaan volyymiin liittyy
metodologisiin ongelmiin. Tala kiinnittääkin huomiota siihen, miten ongelmalli-

39 SA 1996 s. 1. Myöhemmin raportissa viitattiin myös siihen, että ”oikeustiede näyttää olevan
sirpaloitumassa ja tuottavan yhä kapeampien erityisalojen asiantuntijoita” – minkä katsottiin han-
kaloittavan tutkijoiden edellytyksiä löytää työtä muilta aloilta kuin oikeustutkimuksesta (s. 6). Oi-
keustiede-käsitteen kapea-alaisuutta koskevista huomioista ks. esim. Kekkonen 1996 a s. 1076.
Vrt. Aarnio 1996 s. 225–226, 1997 s. 8.
40 Atienza 1992 s. 284.
41 Atienza paikallistaa itse merkittävimmän murroksen 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun oi-
keuden epistemologiseen murrokseen. Tällöin tapahtunut positivismin ja oikeudellisen historisis-
min nousu siirsi huomion lain säätämisestä ja sen teoriasta lain soveltamisen teoriaan (s. 270).
42 Luhmann 1985 erityisesti s. 6–7, 9 sekä 273, 274.
43 Vrt. Tala 2001 s. 31.
44 Ks. Van der Velden 1985 s. 157, 161. Kritiikistä ks. myös Atienza mt. s. 285–286 ja Klami, joka
huomauttaa, että niin paljon kuin juridiikka onkin käsitteitään hionut, on sääntelykriteereitä koske-
va tutkimus ollut vielä varsin vähäistä (1977 s. 53). Ks. myös Tala 2001 s. 72–76. Viimeksi mainit-
tu seikka saattaa kuitenkin selittyä juuri ensin mainitulla, jos sääntelykriteereitä koskeva tutkimus
ymmärretään – kuten tulee tehdä, teoreettiseksi ja empiiriseksi tutkimukseksi. Ks. yleisesti myös
Oksanen 1993 s. 192 sekä 1996 erityisesti s. 165–167.
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nen ja hankalasti arvioitava väline lainsäädäntö tavoitteellisen yhteiskuntapolitii-
kan kannalta on.45 Ongelmat liittyvät osaksi yleisiin empiirisen yhteiskuntatut-
kimuksen ongelmiin, osaksi lainsäädännön arviointitutkimuksen erityisongel-
miin46.

Toinen suunta, jolta OV-tutkimuksen niukkuuden syitä voitaisiin etsiä, on
tutkimuksen tietynlainen disiplinaarinen ja paradigmaattinen kodittomuus.
Tämä ei koske niinkään oikeustutkimuksen ulkopuolella harjoitettua monenta-
soista empiiristä arviointitutkimusta kuin teoreettisemmin suuntautuvaa tai var-
sinkin filosofiseen reflektioon pyrkivää OV-tutkimusta. Asiaintilan taustalla lie-
nee tieteensosiologisten ja – filosofisten näkökohtien ohella mm. arviointitutki-
muksen monitieteinen luonne.

OV-tutkimuksen paikallistaminen jo oikeustutkimuksen alueella on vaikeaa
ja tulkinnanvaraista. Sama koskee sen asemoimista eri yhteiskuntatieteiden ja
niiden lähestymistapojen alueelle.

Linna luokittelee oikeussääntöjen (”lakitekstin”) vaikutuksia koskevan tutki-
muksen oikeuspoliittiseksi. Linnan käsitteistössä kyseinen tutkimus esittäytyy
teknokraattisena ja kytkeytyy kiinteästi lainsäädäntömenettelyn tarpeisiin47.
Tällöin sen käsiteala näyttää muotoutuvan suppeammaksi kuin arvioinnin käsi-
teala, joka muodostettiin edellä seurannasta ja kritiikistä. Aarnio näyttäisi vält-
tävän tällaista sidosta ja jakaa Linnan muodostaman kokonaisuuden kolmeen
osaan otsikolla ”muu (kuin lainopillinen, TO:n huom.) oikeustutkimus”:

1) säännösten arviointi,

2) säännösten toiminnan tarkastelu, ja

3) oikeuspoliittinen tutkimus.

Näistä ehkä vain kaksi ensimmäistä olisi luettava oikeudellisen sääntelyn vaiku-
tustutkimuksen piiriin. Viimeksi mainittu ja erityisesti de lege ferenda -tutkimus
selvittelee, miten lainsäädännön tavoitteet tulisi asettaa ja miten sen keinot tulisi
tällöin valita.48 Oikeuspoliittista tutkimusta tuskin kuitenkaan voidaan poissul-
kea OV-tutkimuksesta jo siksikään, että oikeuspoliittiseen tutkimukseen kuuluu
paljon muutakin kuin de lege ferenda -tutkimus49.

45 Oikeudellisen sääntelyn vaikutuksia koskevan tutkimuksen metodologisista ongelmista ks. myös
esim. Forslund 1980 s. 100 ss. ja Mathiesen 1989 s. 25 ss., joka osoittaa havainnollisesti oikeudel-
lisen sääntelyn niin tavoiteltavien kuin ei-toivottujenkin vaikutusten niin käsitteellisen kuin empii-
risenkin problemaattisuuden ja sidonnaisuuden kulloiseenkin näkökulmaan ja etutahoon. Tämä ei
kuitenkaan hänen mukaansa vähennä tutkimuksen merkitystä. Vastaavasti Mc Clintock 1979 s. 104
ja Coates 1979 s. 80 ss.
46 Forslund 1980 s. 100 ss., Mathiesen 1989 s. 25 ss., ks. myös USA:n näkökulmasta Mc Clintock
1979 s. 104 ja Coates 1979 s. 80 ss
47 Ks. Linna 1987 s. 8.
48 Ks. Aarnio 1978 s. 52 ss.
49 Ks. esim. Linna 1987 s. 8.
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OV-tutkimus on melko vakiintuneesti tulkittu oikeussosiologiseksi tutkimuk-
seksi50. Sulkunen tosin näyttää kytkevän OV-tutkimuksen enemmänkin arvioin-
titutkimuksen yleiseen paradigmaattiseen kokonaisuuteen kuin (oikeus)sosio-
logiseen tutkimukseen51. Jansson taas katsoo oikeusjärjestyksen vaikutuksia yh-
teiskuntaan koskevat kysymykset ”tyypillisesti yhteiskuntatieteeseen (vs. juri-
diikkaan) kuuluviksi”52.

Uotila paikallistaa lainsäädännön kritiikin lähinnä oikeussosiologiseen tutki-
mukseen53. Kivivuori puolestaan tarkastelee lainsäädännön vaikutuksia koske-
vaa tutkimusta enemmänkin metodin kuin oikeustieteen tehtäväalueiden yhtey-
dessä. Hän korostaa metodin prioriteettia samaan tapaan kuin Riepula54. Rie-
pula ottaa esiin maininnalla OV-tutkimuksen, mutta korostaa tarvetta pikem-
minkin oikeustutkimuksen kokonaisuuden näkemiseen kuin rajojen vaalimi-
seen55 . Samaan suuntaan näyttää kallistuvan Tolonen. Hän toteaa, että voimas-
saolevat säännöstöt nähdään nykyisin aikaisempaa enemmän yhteiskunnallisina
instituutioina, joiden vaikutusten arviointi on keskeinen osa tutkimustyötä.56

Tuoreemmista tarkasteluista voidaan viitata erityisesti Talan erotteluihin. Tala
esittää useita lakiuudistusten vaikutusten tutkimisen kehikkoja, joille voidaan
määritellä jonkinasteinen disiplinaarinen ulottuvuus. Talan esittämänä se nou-
see esiin erityisesti jäsennyksessä, jossa vaikutukset jaetaan neljään pääryhmään:

Lakiuudistusten vaikutukset oikeussubjektien materiaalisessa elämänpiirissä
Lakiuudistusten vaikutukset säännöksiä soveltavien tai valvovien viranomaisten

toimintapiirissä
Lakiuudistusten vaikutukset oikeudellisten menettelytapojen alueella
Lakiuudistusten vaikutukset ihmisten tietoisuuden, arvojen, ideoiden ja moraalin

alueella.57

Talan esittämän jäsennyksen eräänä tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia oi-
keusjärjestyksen sisäisen näkökulman huomioon ottamiseen lakiuudistusten vai-
kutuksia tutkittaessa. Tämä tavoite toteutuu ennen muuta toisen ja kolmannen vai-
kutusulottuvuuden alueella. ”Niiden (vaikutusulottuvuuksien, TO:n huom.) tar-
kasteluun oikeustutkimus voi tutkimusalana antaa erityisen panoksen, jos ja kun
sen avulla voidaan ymmärtää, miten oikeussääntöjä sovelletaan osana oikeusjär-
jestystä, sen käsitteitä, tulkintaperinnettä ja systeemiä yhtenä erityislaatuisena

50 Näin tekevät esim. Klami 1980 s. 110, Kyntäjä – Laitinen 1983 s. 225 ss., Mathiesen 1989 s. 25
ss. ja Strömholm 1981 s. 47.
51 Ks. Sulkunen 1989 s. 72.
52 Ks. Jansson 1969 s. 14.
53 Uotila 1991 s. 336.
54 Kivivuori 1969 s. 25.
55 Riepula 1974 s. 60.
56 Ks. Tolonen 1985 s. 42–43.
57 Ks. seikkaperäisemmin Tala 2001 s. 72–74.
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yhteiskunnallisena käytäntönä”.58

Talan erittelyyn sisältyy joitakin tärkeitä piirteitä. Ensiksikin, disiplinaari-
sia59 poissulkevia jäsennyksiä ja rajanvetoja olennaisemmaksi muodostuu oike-
ustutkimuksen näkökulman terävöittäminen. Näkökulmaa ei määritellä irralli-
sesti, vaan se erotetaan laajemmasta kokonaisuudesta. Näin vältetään tarpeetto-
mia disiplinaarisia kehikoita ja suunnataan huomio olennaisiin sisällöllisiin ky-
symyksiin. Tästä huolimatta voi kysyä, varmistetaanko oikeustutkimuksen kan-
nalta relevanttien lakiuudistusten vaikutuksien selvittäminen suuntaamalla vai-
kutusten selvittäminen yksinomaan vaikutusulottuvuuksien toiseen ja kolman-
teen osioon. Jääkö vaikkapa perusoikeuksien toteutuminen yhteiskunnallisissa
käytännöissä mainittua rajautumista noudattaen liian vähäiselle huomiolle? Jä-
sentelyn toisen ja kolmannen kohdan mukainen analyysi osoittaa äsken mainit-
tujen (perusoikeuksien kannalta tavoiteltavien) vaikutusten kannalta relevantte-
ja ongelmia alemmanasteisissa säädöksissä ja viranomaiskäytännöissä.60 Ko-
konaisarvioinnin kehys jää kuitenkin nimenomaan tieteen ja tutkimuksen osalta
avoimeksi – perusoikeuksien valtiosääntöiset valvontamekanismit ovat luku erik-
seen.

Disiplinaarisen ulottuvuuden riittävän perusteltu jäsentäminen edellyttää pa-
laamista edellisessä jaksossa esitettyyn jäsennykseen. Edellä tieteiden välistä
työtä jäsennettiin seuraaviin (integroinnin) ulottuvuuksiin:

1) disipliinien teorioiden tai vakiintuneiden ajatusmallien (alaparadigmojen) sub-
stantiaalinen edistyminen ja sitä mahdollisesti seuraava integroituminen ylei-
sempien teorioiden tai ajattelutapojen kautta,61

2) tieteen konkreettisten tiedon hankinnan metodien tasolla tapahtuva integroitu-
minen, (jolla on myös laajempia yhteyksiä ja seurausvaikutuksia),

3) disipliinien välimaastoon sijoittuvissa lähestymistavoissa (approach) ja eri tie-
teenalojen aputieteissä (tai niiden kautta) tapahtuva integroituminen.

Yritys ylittää oikeudellisen sääntelyn perustavat vaikutusulottuvuudet disipli-
naariset rajat unohtaen voidaan tulkita yritykseksi siirtyä OV-tutkimuksessa ta-
vallaan suoraan kohdan 1 mukaiseen tieteiden välisen työn tilaan. Tämä tavoite
olisi epärealistinen, lukuun ottamatta kenties jotakin tieteitä integroivaa perus-

58 Tala mt. s. 71–72.
59 Disiplinaarisuudella viitataan jatkossa sekä perus- tai substanssitieteenaloihin (yhteiskuntatie-
teet, kulttuuritieteet jne.) että tutkimusaloihin (politiikan tutkimus, tulevaisuuden tutkimus jne.)
ellei erikseen toisin mainita. Termiä ei rajoiteta yksinomaan oikeustieteen sisäisiin alamuodostu-
miin. Vieraskielisyydestään huolimatta se on kokonaisuutta kuvaavana yksinkertaisempi kuin ter-
mi ”tieteen- ja tutkimusalat”, joista puhutaan tarvittaessa jäljempänä erikseen ao. nimikkeillä sil-
loin kun se on perusteltua.
60 Vrt. Sipposen perustuslain ja kansalaisten suhteista esittämään (2000 s. 388 ss.). Omassa ana-
lyysissaan Tala uhraa sen sijaan merkittävää huomiota myös vaikutusketjujen loppupäähän (ks. mt.
s. 286–336).
61 Tähän liittyvistä laajemmista ulottuvuuksista ja ongelmista ks. Toulmin 1958 s. 257.
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tavaa elementtiä (esim. joitakin perustavia arvoja)62. Toisaalta rajoittuminen yk-
sinomaan metodien tasolla tapahtuvaan OV-tutkimuksen integroimiseen tai eriyt-
tämiseen merkitsisi perustavien kysymysten hautaamista metodien ja tekniikoi-
den alle. Näin päädymme siihen, että OV-tutkimuksen disiplinaarinen jäsentä-
minen on asetettava vertailuasetelmaan ennen muuta kolmannen kohdan kans-
sa.

Esiin nousee kaksi alustavaa johtopäätöstä. Jotta voidaan turvata disiplinaa-
risten vastuiden ja osa-alueiden riittävä huomioiminen tutkimuskäytännöissä,
tarvitsemme välttämättä Talan esittämiä ja vastaavan kaltaisia analyyttisia jä-
sennyksiä ja malleja. Emme voi rationaalisesti tavoitella etenemistä suoraan
kohdan 1) mukaiseen tilaan, joka on (korkeintaan) etäistavoite63. Toisaalta tar-
vitsemme myös disipliinien välimaastoon asettuvia lähestymistapoja tai aputie-
teitä, joiden kautta voidaan kohdata lainsäädäntötutkimuksen kaltaisten jo läh-
tökohtaisesti tieteiden välisten tutkimusalueiden haasteet.

”Välimaaston” sijoittuvien lähestymistapojen haasteet ovat edellä esitetyn
perusteella mittavia. On hyvin kyseenalaista, ovatko lähestymistavat, aputieteet
yms. siivutettavissa esimerkiksi lakiuudistusten vaikutusten tavoin edes viitteel-
lisiin disiplinaarisiin vyöhykkeisiin. Ne vaativat disiplinaariset rajat ylittävää
metodologista ja muutakin tutkimusta kullakin tieteen- ja tutkimusalalla. Ylei-
nen arviointitutkimus sen kummemmin kuin tieteentutkimuskaan eivät voi kor-
vata sitä. Tämän rinnalla tarvitaan myös perusteltuja kannanottoja siihen, miten
eri tutkimusalojen perushorisontit (tai lievemmin ilmaisten) ensisijaiset näkö-
kulmat määritellään. Viimeksi mainitussa tarvitaan myös kannanottoja siihen,
voidaanko eri tutkimusalueita OV-tutkimuksessa perustellusti luokitella muun
muassa sen varmistamiseksi, että lainsäädäntötutkimuksen kenttä tulisi riittä-
vän kattavasti tutkimuksen kohteeksi.

OV-tutkimusta tulisi siis kyetä jakamaan suppeampiin alakokonaisuuksiin,
jotta lainsäädännön arviointitutkimus saa myös modernissa oikeustutkimukses-
sa sille kuuluvan painoarvon ja aseman. Seuraavat huomiot perustuvat äsken
esitettyyn perusteluun, vaikka huomioiden eräät näkökulmat terävöityvätkin vasta
jatkotarkastelussa.

Oikeustutkimuksen sisällä voitaisiin ajatella sellaista OV-tutkimuksen eriyt-
tämistä, että eksplisiittisiin arviointimittapuihin tukeutuva ja yksittäiseen sään-
telyyn tai säädösjoukkoon kohdistuva OV-tutkimuksen tiedonintressi kiinnite-
tään oikeus(tai yhteiskunta)tutkimuksen ohella arviointitutkimuksen paradig-
mataustaan. Koko oikeuden sijasta tutkimuskohteena on positiivisoikeudellinen
sääntely implementaatioketjuineen ja erityisesti yksittäisen sääntelyn tai sään-

62 Ks. myös Tala 2001 s. 31, 63–66.
63 Ks. myös Oksanen 2002 s. 134–135.
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telykokonaisuuden tasoiset kysymykset.64 Oikeuden yleisiin vaikutuksiin sekä
oikeuden ja yhteiskunnan suhteisiin liittyvä teoreettisempi tiedonintressi voi-
daan paikallistaa oikeussosiologisen tutkimuksen alueelle. Tämän tutkimuksen
kohdealueelle tuleva osa OV-tutkimusta muodostuu siten oikeudellista säänte-
lyä (jäljempänä myös lyhyemmin ”oikeussääntely65”) arvioivasta tutkimukses-
ta edellä määritetyllä tavalla alustavasti rajattuna kokonaisuutena (”OVA-tutki-
mus”).

Sekä OVA-tutkimus että muu OV-tutkimus jäävät lainopillisen tutkimuksen
ulkopuolelle, osaksi ns. muuta oikeustutkimusta66. Niinpä ns. vaihtoehtoinen
oikeusdogmatiikka67 jää edellä rajatun OVA-tutkimuksen ulkopuolelle. Kun
OVA-tutkimus kohdistuu oikeuden totaliteettina sijasta oikeussääntelyyn, OVA-
tutkimus eriytyy myös oikeuskritiikistä siinä merkityksessä kuin Tuori on tätä
käsitettä käyttänyt68. Se eriytyy myös oikeustieteen kritiikistä tutkimuksen teo-
rioina ja metatasoisina tutkimusaktiviteetteina tutkimusaktiviteetiksi, joka koh-
distuu oikeussääntelyyn tai sen implementaatioon69.

Niin sanottu kriittinen positivismi jää suhteeltaan OVA-tutkimukseen jossa-
kin määrin vaikeasti määriteltäväksi70. OVA-tutkimuksen kohteena on oikeus-
sääntely ja sen implementaatioon liittyvät prosessit71. Kritiikin mittapuiden iden-
tifiointi Tuorin tapaan monikerroksisesta positiivisesta oikeudesta ei voine olla
lainsäädännön arvioinnille mikään immanentti piirre, ei liioin yksinomainen
kritiikkipainotus; edellähän OV-tutkimuksen taustalla olevat tiedontarpeet taus-
toitettiin alustavasti termeillä kritiikki ja seuranta – yhteisnimellä arviointi.

64 Vrt. Uotila 1991 s. 336, joka kiinnittää huomiota siihen, että yhteiskunnalliset ongelmat ovat
useimmiten tulosta monimutkaisista vaikutusketjuista ja eri säädösten puutteiden tai ongelmien
yhteisvaikutusta. Tällöin niitä ei tulisi myöskään arvioida irrallaan laajemmasta yhteiskunnallises-
ta sääntelykontekstista. Uotilan esittämät näkökohdat ovat tärkeitä. Ne tulee yhteensovittaa tarpee-
seen kohdentaa vastuuta myös yksittäisen sääntelyn tasolle. Uotilan ajatuksille näyttäisi olevan
jäljitettävissä yhteys mm. ns. verkostoarvioinnin ideoihin, joita on modernin arvioinnin yhteydessä
esitelty, esim. VTV 1992 s. 41 ss.
65 Jäljempänä käytetään termiä oikeussääntely viitattaessa tutkimuksen ja arviointitutkimuksen
kohteeseen oikeudellisessa sääntelyjärjestelmässä, ellei käsitteistöä ole tarpeen erikseen rajata tai
laajentaa. Tala käyttää väitöskirjassaan termiä ”lakiuudistus”, joka on OV-tutkimuksen näkökul-
masta jossakin määrin fokusoidumpi. Tämän tutkimuksen näkökulmasta lakiuudistus on terminä
hieman spesifi, joskin sinänsä käyttökelpoinen. Termi oikeussääntely kattaa säädöshierarkian eri
tasot ja on sille synonyymista termiä oikeudellinen sääntely hieman ytimekkäämpi.
66 Mainittu jaottelu on Aarnion esittämä, 1978 s. 52 ss. Esimerkiksi Talan edellä viitatussa jäsen-
nyksessä ilmenee, että ainakin oikeuden sisäisen näkökulman alueella lainopillisella tiedolla on
kuitenkin merkitystä myös OV-tutkimukselle. Rajoja ei ole syytä tässäkään nähdä liian kategorisi-
na.
67 Mainitusta tutkimuksesta disiplinaarisesta näkökulmasta ks. Husa 1995 s. 157–159.
68 Ks. Tuori 1993 a s. 733 ss.
69 Oikeustieteen(meta)kritiikistä esim. Husa 1995 s. 106 ss.
70 Ks. Tuori 1993 b s. 150 sekä seikkaperäisesti Tuori 2000.
71 Lainsäädännön implementaation käsitteestä ja implementaatiotasosta osana lakiuudistusten vai-
kutusten tutkimista ks. seikkaperäisesti Tala 2001 s. 215–285.
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OVA-tutkimus voi hakea mittapuunsa myös laajaksi ja monikerroksiseksi ym-
märretyn positiivisen oikeuden ulkopuolelta – esimerkiksi autonomisen kritii-
kin hengessä luonnonoikeudesta.

Edellä rajattu osa OV-tutkimusta (OVA-tutkimus) sisältää eri oikeudenalat
ylittävän disiplinaarisen kokonaisuuden, jolla on yhtymäkohtia kunkin oikeu-
denalan lähellä oleviin reaalitieteisiin. Hallinto-oikeuden näkökulmasta hallin-
to-oikeudelliset normistot ovat vakiintuneesti sisältyneet ainakin jossakin muo-
dossa ns. hallinnon arvioinnin piiriin. Ahosen mukaan arviointitutkimuksen
mielenkiinto on yleensä kohdistunut niihin periaatteisiin, jotka hallintoa norma-
tiivisesti sitovat tai joiden soveltamista hallinnolta muuten vaaditaan72. Vaikka
arviointitutkimusta tai OV-tutkimusta ei ole yleisesti syytä pyrkiä ankkuroimaan
mihinkään kovin rajallisiin reunaehtoihin, vaikuttaa perustellulta etsiä OV-tut-
kimuksen identiteettiä muun muassa äsken mainituista normatiivisista reunaeh-
doista.

72 Ahonen 1985 s. 2. Vrt. Lumijärvi 1989 s. 13.
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2.1 TUTKIMUS ERI TIETEEN- JA TUTKIMUSALOJEN
INTEGROIJANA: ERÄITÄ LISÄNÄKÖKOHTIA
TUTKIMUSTEHTÄVIEN ASETTAMISEN TAUSTAKSI

Tarkastellaanpa asiaa yksittäisen tieteenalan tai yleisemmin tieteen kannalta
vuosituhannen vaihteen tiede asemoituu tietynlaiseen filosofiseen murrosvai-
heeseen. Tarve OVA-tutkimuksen lähtökohtien tietoiseen, syvälliseen ja laaja-
alaiseen filosofiseen reflektioon on jo tällä perusteella ilmeinen.73

Filosofisen reflektion merkitystä erityistieteenaloilla ovat korostaneet mm.
Juntunen ja Mehtonen ihmistieteiden filosofisia perusteita koskevassa esityk-
sessään74. Juntusen ja Mehtosen esityksen punainen lanka on tältä osin se, että
tieteen usein implisiittisiä paradigmaattisia normeja ei tulisi noudattaa sokeasti.
Kun normit on tiedostettu, ne tulisi jatkuvasti asettaa kriittisesti kyseenalaisek-
si. Tämä ei estä niiden noudattamista, kunhan se on tietoista ja harkittua, tietoi-
seen filosofiseen reflektioon perustuvaa75. OVA-tutkimuksen ja koko oikeustut-
kimuksen näkökulmasta heidän sanomansa voidaan kiteyttää toteamukseksi, ettei
normeja tulisi noudattaa sokeasti. Tulisi myös etsiytyä normien taustalla oleviin
ideoihin ja arvoihin.

OVA-tutkimuksen kohdalla tähän sisältyvät erilaiset tutkimuksen harjoitta-
misen perusteisiin liittyvät kysymykset. Pyrkimättä kattavuuteen tai edes syste-
maattisuuteen, tällaisina voidaan mainita muun muassa seuraavat: Miksi arvioi-
daan? Mitä arvoja arvioinnilla tulisi pyrkiä edistämään ja toteuttamaan? Mitä
erilaisia lähestymistapoja ja metodologisia kehikoita voitaisiin perustella ja
omaksua? jne.76

Näiden kysymysten pariin suuntautuva tutkimus joutuu tekemisiin erilaisten
rajojen kanssa. Pääulottuvuuksiksi voidaan ymmärtää OVA-tutkimuksen ase-

2 Tutkimuksen lähestymistavan alustava
asemoituminen ja tutkimustehtävien
asettaminen

73 Vrt. Varto 1992 s. 114–115. Filosofisen reflektion tarpeesta erityisesti tieteen epäselvässä kriisin
tms. vaiheessa ks. von Wright 1992 s. 46–47, Kuhn 1994 s. 99.
74 Juntunen & Mehtonen 1977 s. 9–19, vrt. Palonen 1974 s. 45–45 kriittisen rationalismin ns.
metodologisen pluralismin ajatukseen.
75 Vrt. Niinistö 1995 s. 245–246.
76 Ks. myös Tala 2001 s. 26–31.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1015



16

moituminen erityistieteiden kenttään sekä asemoituminen filosofian ja sen eri
osa-alueiden suuntaan. Kummassakin ulottuvuudessa välimaastoa voidaan pi-
tää sekä haastavana että tärkeänä. Tämä koskee myös lainsäädäntötutkimusta77.
Edellä esitettyyn jäsentelyyn on siksi vielä syytä lyhyesti palata.

Tieteiden välisen integroitumisen alustavina ulottuvuuksina otettiin edellä
esiin seuraavat (integroitumisen) karkeat ulottuvuudet:

1) disipliinien teorioiden tai vakiintuneiden ajatusmallien (alaparadigmojen) sub-
stantiaalinen edistyminen ja tätä kautta saavutettava integroituminen,

2) tieteen konkreettisten tiedon hankinnan metodien tasolla ja sen kautta saavu-
tettava integroituminen,

3) disipliinien välimaastoon sijoittuvissa tutkimuksen lähestymistavoissa (ap-
proach) ja eri disipliinien aputieteissä (tai niiden kautta) saavutettava integroi-
tuminen.

Kaksi ensi mainittua on edellä jo käsitelty tutkimustehtävien asettamisen kan-
nalta riittävällä tarkkuudella. Kolmannen eräs keskeisin haaste liittyy edellä esi-
tetyn perusteella sen ilmaisevan lauseen loppuun: sulkeissa olevan ja muun osi-
on suhteen hahmotukseen ja kontrolloimiseen. Ohjaavatko tutkimusalat itse pro-
sessia, jossa niiden ympäristöön kiteytyy erilaisia lähestymistapoja, tutkimusot-
teita, aputieteitä tms. eräänlaiseksi aluskasvillisuudeksi, ohjautuuko ”aluskas-
villisuus” omaehtoisesti ilman riittäviä kiinnekohtia disipliineihin vai jääkö pro-
sessi kokonaisuudessaan ensisijaisesti riippumaan erilaisista tieteen ulkoisista
tekijöistä, joihin kummankin on ensisijaisesti vain sopeuduttava? Arviointitut-
kijoista Thomas Cook viittaa kansainvälistä kehityskaarta neljännesvuosisadan
analysoituaan siihen, että kysymyksistä keskimmäinen on ollut jossakin määrin
hallitseva piirre78.

Cookin ym. huomioista ei seuraa mitään helppoa ratkaisua sen suhteen, mi-
ten integroitumisen välttämätöntä prosessia voitaisiin rationaalisesti hallita ja
päästä tasapainoiseen kehitykseen. Eräs varsin helposti esiin nouseva seuraus
on se, että disipliinit alkavat rakentaa ”omia välimaastojaan”, sopeuttamaan tie-
teiden välisessä työssä välttämättömät rakenteet omiin intresseihinsä, vakiintu-
neisiin ajattelutapoihinsa yms. Tästä ei välttämättä muodostu merkittävää on-
gelmaa tilanteessa, jossa disipliineillä on jo omat kohteensa tai jo vakiintuneet
näkökulmansa haasteisiin, joissa integroitumista tarvitaan.

Ongelmat nousevat esiin erityisesti lainsäädäntötutkimuksen kaltaisilla
alueilla, joissa tutkimuskohde ei jakaudu eri aloille luonteviin, staattisiin ja

77 Vrt. Van Der Veldenin erilaisista sääntelymetodologioista esittämään (1987 s. 79).
78 Tosin Cook ei erityisesti analysoi eksternaliteettien asemaa tässä prosessissa, vaan lähinnä sub-
stanssitieteiden ja aputieteiden (arviointitutkimus) suhteita (1996 erityisesti s. 43–44). Vrt. Pawso-
nin ja Tilleyn hieman toisesta näkökulmasta samansuuntaisesti esittämään (1997 s. 115–152).
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yksinkertaisiin perusnäkökulmiin. Lainsäädäntötutkimuksen kaltaisilla tutki-
musaloilla haasteiden kohtaaminen valmiilla disiplinaarisilla näkökulmilla voi
estää kohteen monimutkaisuuden, hajanaisuuden ja muuttuvuuden ymmärtä-
misen ja hallinnan, jättää katvealueita ja aiheuttaa muitakin ongelmia. Pahim-
millaan kohde tai sitä koskeva tutkimus voidaan ”pysähdyttää” näkökulmiin,
joita ei kyetä ylittämään. Äskeisellä ei kritisoida yrityksiä määritellä ”pyöri-
vään kiveen” joitakin piirteitä, joihin yksittäinen tutkimusala (tai kukin tutki-
musala) voisi hedelmällisesti tarttua. Sen sijaan pyritään perustelemaan sitä,
että lainsäädäntötutkimuksen kaltainen kohde ei ole alistettavissa siihen
suunnattaville linsseille ilman eri alojen näkökulmat ylittävän tarkastelu-
kehikon ja muun analyysivälineistön apua.79

Arkikielellä asia voitaisiin ehkä ilmaista niinkin, että yhteishanke ei käynnis-
ty – ainakaan tyyppitapauksessa ja parhain tuloksin – luontevasti siten, että jot-
kut alkavat tehdä satunnaisesti jotakin, toinen toista jne. Tämä korostus ei mer-
kitse sitä, että edellä esitetyn integroitumisen kolmijäsennyksen ensimmäinen
kohta olisi ensimmäinen etappi. Tyypillisempää ja usein realistisempaa on aja-
tella, että välineet (kohta 2) ehkä varsin teknisestikin tulkittuina ovat alue, jolla
voidaan saavuttaa riittäviä lähtökohtia ja edetä vähitellen eteenpäin kohden tois-
ta ja mahdollisesti ensimmäistä väylää tai tavoitetta80. Vaikka ajattelutavalle onkin
perusteita, tämä ei kuitenkaan ole riittävä tapa vastata lainsäädäntötutkimuksen
haasteisiin. Näin joudumme asemoimaan kantaamme ennen muuta kolmanteen
yllä kuvatuista integroitumisen väylistä.

Tämän tutkimuksen näkökulmaa yllä muodostettuun valintatilanteeseen luon-
nehtii lainsäädäntötutkimuksen nykytilanteen ja perusluonteen ohella erityisesti
edellä viitattu reflektion tarve. Nämä seikat liittyvät luonnollisesti toisiinsa. On
tärkeää hahmottaa lähestymistapoja, ajattelumalleja ym. perusvälineitä, joilla
mahdollistetaan lainsäädäntötutkimuksen näkeminen kokonaisuutena, vaikka
tästä kokonaisuudesta onkin jo tutkimusekonomisista syistä välttämätöntä tin-
kiä.

Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista lähteä kattavasti kartoittamaan lain-
säädäntötutkimuksen aluetta ja sille ominaisia (tai mahdollisia) lähestymista-
poja81. Tutkimuksessa keskitytään arviointitutkimukseen välivyöhykkeen muo-
tona tai aputieteenä, josta käsin lainsäädäntötutkimuksen tietyn osan tai osa-
alueen tutkimustarpeita lähestytään.

Tämäkin alue on liian laaja kokonaisuudessaan kartoitettavaksi82. Arviointi-

79 Ks. myös Tala 2001 s. 26–31.
80 Vrt. Ahonen 1994 s. 7–9, 13.
81 Lainsäädäntötutkimuksen tilanteesta ja tutkimustarpeista ks. esimerkiksi Luhmannin huomioita
(1985 s. 1 ss.).
82 Arviointitutkimuksen kokonaiskentästä tarjoaa erityisesti tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta
hyvän kokonaiskuvan Chelimskyn ja Shadishin toimittama ”Evaluation for the 21 st Century. Hand-

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1017



18

tutkimuksessa huomiota kohdistetaan alueelle, jossa ylläviitattuihin reflektion
vaatimuksiin voidaan tutkimuksessa omaksutun käsityksen mukaan parhaiten
vastata.

Tämä suunta ei johda helpoimmalle väylälle. Edellä on eri yhteyksissä viitattu
arviointitutkimukseen eräänä disipliinien välivyöhykkeen alueena, aputieteenä tai
lähestymistapana. Lisäksi on viitattu puuston (tutkimusalat) ja aluskasvillisuuden
(aputieteet, lähestymistavat) välisen suhteen eräisiin epäterveisiin tai riskipiirtei-
siin. Samoin viitattiin mahdollisuuteen torjua riskejä ja ongelmia alistamalla tie-
teiden väliset linkit (aputieteet, lähestymistavat) tai niiden yhteinen kohde (esim.
lainsäädäntötutkimus) ”omaksi alueeksi”. Tähän on suhtauduttava lainsäädäntö-
tutkimuksen kaltaisella monimuotoisella alueella kriittisesti ja epäilevästi.

Laajasti katsoen käsillä oleva tutkimus asemoituu oikeustutkimuksen, sitä lä-
hellä olevien muiden yhteiskuntatieteiden, näiden näkökulmia ja kohteita osaksi
yhdentävän lainsäädäntötutkimuksen sekä kaikkien näiden yhteisen aputieteen
(arviointitutkimus) alueelle, tai näiden puutteellisesti kartoitettuun välimaastoon.
Reflektioon liittyvillä korostuksilla (ja ennen muuta toisella tutkimustehtävällä)
tutkimus asemoituu myös filosofian ja erityistieteiden välimaastoon. Tutkimuk-
sessa kehiteltävänä oleva oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuk-
sen lähestymistapa (jäljempänä ”TPOVA-tutkimus”) pyrkii osaltaan silloitta-
maan äsken kuvattuja alueita. Monet tutkimusta profiloivat piirteet selkeytyvät
vasta tutkimuksen analyysien kautta, pikemminkin analyysin tuloksena kuin tut-
kimuksen teoreettisena viitekehyksenä tai jo tässä yhteydessä eksplikoitavissa
olevina taustasitoumuksina. Tämän vuoksi tutkimuksen disiplinaariseen tai pa-
radigmaattiseen asemoimiseen ei ole tässä syytä uhrata merkittävästi tilaa.83

book”, London & New York 1997. Suppeampi tiivis yleiskatsaus sisältyy Ahosen tuoreeseen kir-
joitukseen Evaluaatio-oppia edistyville (Ahonen 2001) sekä Vuorelan esitykseen (1990). Sosiolo-
git Pawson ja Tilley esittävät tiiviin katsauksen teoksessaan Realistic Evaluation (1997 s. 1–29: ”A
History of Evaluation in 28,5 pages”), samoin Åberg (1997 s. 9–60: ”Det rationella utvärderingens
institutionalisering”). Suomalaisen oikeustutkimuksen piirissä arviointitutkimusta systemaattisesti
valaisevista harvoista analyyseista voidaan esimerkkinä mainita Majoisen tuore katsaus (2001 s.
54–79: ”Normimaailman ja elämismaailman dialogi evaluoinnin välineenä”). Tutkimusotetta eri
tavoin hyödyntäneiden joukko on merkittävästi laajempi ja vaikeasti rajattavissa; mm. Tala on väi-
töskirjassaan hyödyntänyt myös arviointitutkimuksen paradigmaa (2001).
83 Pidättyvyys tutkimuksessa omaksuttujen teorioiden eksplikoinnissa tutkimuksen alkuvaiheessa
liittyy osaltaan tutkimuksessa omaksuttuun teorian käsitteeseen ja tutkimuksen lähestymistapaan.
Teorian käsite on myös tutkimuksen analyysien kohde, joka kiteytyy tutkimustehtäviin vastaami-
sen yhteydessä. Tässä yhteydessä siitä on tarpeen todeta se, että tutkimuksen erääksi hallitsevaksi
juonteeksi muodostuu pragmatismin piirissä omaksuttu popperilainen käsitys teorioista ongelman-
ratkaisun välineenä (ks. tässä suhteessa erityisesti II pääjakso). Tämä hallitsee tutkimusta myös
siinä merkityksessä, että tutkimuksen teoreettiset ratkaisut ”lokalisoituvat” tutkimuksen kuluessa
metodologian kehittelyn yhteydessä kohdattaviin ongelmiin omaksuttaviksi ratkaisuiksi. Tutki-
muksella ei ole teoreettista viitekehystä siinä merkityksessä, että näin taustoitettaisiin tai rakennet-
taisiin yritys muodostaa joitakin täsmällisempiä lähtökohtia, kysymyksiä ja hypoteeseja jo alussa,
joita sitten tutkimuksen kuluessa testattaisiin. Tutkimuksessa kehitteillä olevan lähestymistavan
sitoumuksia ja lähtökohtia kehitellään ja artikuloidaan tutkimuksen kuluessa vähitellen tutkimus-
tehtäviin vastaamisen yhteydessä.
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Lopuksi vielä eräitä tutkimuksen lähestymistapaa alustavasti tarkentavia huo-
mioita.

Tutkimus on erotettava lainsäädäntöteoriasta tutkimuksena, joka pyrkii
ymmärtämään oikeudellisen sääntelyn toimintamekanismeja, vaikutusmekanis-
meja, riippuvuuksia yms. ja käsitteellistämään tai artikuloimaan niitä systemaat-
tiseksi lausejoukoksi. Tästä muodostuu ehkä keskeisin ero käsillä olevan tutki-
muksen ja esimerkiksi Jyrki Talan väitöstutkimuksen välille84. Arviointitutki-
muksen ja muun tutkimuksen eroa on toisinaan haettu siitä, että muu (yhteis-
kuntatieteellinen ja myös teoreettinen) tutkimus pyrkii ymmärtämään ja kartoit-
tamaan yleisesti kohteensa toimintamekanismeja (esim. lain vaikutuksia sääte-
leviä tekijöitä) ja arviointitutkimus hyödyntää näin kertynyttä tietoa kohdet-
taan arvioidessaan85. Tämä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen väli-
seen perinteiseen jakoon kiinnittyvä kahtiajako on erityisesti TPOVA-tutkimuk-
sen yhteydessä osaksi harhaanjohtava. Silti voidaan sanoa, että tutkimus pyrkii
hyödyntämään muun muassa lainsäädäntöteoreettista tietoa kehitellessään TPO-
VA-tutkimuksen tarvitsemia analyysikehikoita ja metodologioita.

Tutkimus eroaa teoreettisesta tutkimuksesta myös sisältämillään preskriptii-
visillä ja evaluatiivisilla piirteillä. Tutkimuksen avulla pyritään lausumaan jo-
takin perusteltua siitä, miten, missä puitteissa jne. oikeussääntelyä (mm.) tulisi
arvioida tai olisi tavoiteltavaa arvioida ja kehittämään tätä näkemystä arvioinnin
metodologiaksi.86 Näin tutkimus eriytyy myös teoreettisesta sääntelymetodolo-
giasta siinä merkityksessä kuin esimerkiksi Villem Van Der Velden on ao. termiä
käyttänyt87. Tutkimuksessa ei pyritä luomaan ymmärrys- tai analyysikehikkoa
sille, miten (jonkin arvo- tai muun kehyksen näkökulmasta) tulisi säännellä – tai
olla sääntelemättä. Tämän sijasta keskitytään tutkimuksen tarpeita palvelevien
lähtökohtien ja apuvälineiden kehittelyyn. Tätä on tarpeen korostaa, vaikka ero
ei käytännössä ole aina kovin selkeä.88 Näiden piirteiden kautta tutkimuksen
keskiössä oleva oikeussääntelyn arviointitutkimuksen lähestymistavan kehitte-
ly on lähtökohtaisesti erotettavissa sekä ns. gesetzgebungstheorie-nimikkeellä

84 Vrt. Tala 2001 s. 28.
85 Ks. esim. Rossi & Freeman 1982 s. 165, Stufflebeam & Shinkfield 1988 s. 98. Lakiuudistusten
vaikutusten osalta vrt. Tala 2001 s. 13–23. Arviointitutkimuksen ohuesta suhteesta lakiuudistusten
vaikutusten perusongelmiin ks. myös Tala mt. s. 362–363.
86 Erilaisista metodologian käsitteistä tässä suhteessa ks. seikkaperäisemmin esim. Van Der Velden
1985 s. 149–150.
87 Ks. Van Der Velden mt. s. 149–150 ja siellä viitattu kirjallisuus.
88 Erottelua on arvioitava pikemminkin tutkimuksen filosofisten taustasitoumusten kuin tutkimus-
tekniikan tai -ekonomian tasolla. Tutkimuksen löysä kiinnittyminen pragmatismin filosofiseen tem-
peramenttiin, mitä valaistaan II tutkimustehtävään vastattaessa, edellyttää mm. arvioinnin (tutki-
muksen) ja sen kohteen (yhteiskunta) välisten rationaliteettien perinteisten rajojen ylittämistä. Tämä
merkitsee esimerkiksi sitä, että arvioinnin arvoulottuvuuden rationaalisuus ei määräydy irrallaan
siitä, miten arvioinnin kohteen vastaava ulottuvuus ymmärretään. Vrt. Åberg 1997 s. 79–83. Asi-
aan palataan seikkaperäisemmin II pääjaksossa.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1019



20

kulkevasta lainsäädäntöteorian alueesta että sääntelymetodeja käytännöllisem-
mästä lähtökohdasta analysoivasta tai kehittelevästä tutkimuksesta.

Yllä eri yhteyksissä esitetyt huomiot merkitsevät sitä, ettei seuraavassa ase-
tettavia tutkimustehtäviä voida eikä tule nähdä ”oikeustieteen omina linsseinä”
perusluonteeltaan tieteiden väliseen tutkimuskohteeseen. Tähän liittyvät näkö-
kohdat avautuvat tutkimuksen kuluessa syvemmin ja monipuolisemmin. Tutki-
muksen sidos oikeustutkimukseen voidaan yleisesti paikallistaa viittaamalla oi-
keudelliseen sääntelyyn tutkimuksessa kehiteltävänä olevan tutkimuksen lähes-
tymistavan tutkimuskohteena89. Ennen kaikkea tutkimusta luonnehtii kuitenkin
eräänlaisessa välittäjän asemassa toimiminen. Tätä ja samalla edellä esitetyn
disipliinien integroitumisen kolmijäsennyksen kolmatta alakohtaa tutkimuksen
väljänä kiinnekohtana voidaan täsmentää seuraavasti.

Muiden tieteenalojen kanssa osaksi yhteistä tutkimuskohdetta (oikeussäänte-
ly) lähestytään käsillä olevassa tutkimuksessa oikeustieteen erityistehtävän oh-
jaamana90. Tutkimuksessa kuitenkin avataan oikeustieteelle tyypillistä oikeu-
den sisäistä näkökulmaa ja lainopillista erityistehtävää muiden tieteenalojen
suuntaan kehittämällä sellaista analyyttista lähestymistapaa (”arviointi”), jota
ei ole systemaattisessa muodossa vielä merkittävästi oikeustutkimuksessa so-
vellettu. Kokonaisuutena tutkimuksen identiteetti ei löydy niinkään sen tieteen-
alaperustasta, tieteenalojen tehtävien eroista tai edes niille ominaisista näkökul-
mista tai menetelmistä, vaan tutkimuksessa kehitettävänä olevasta lähestymis-
tavasta ja sen asemoimisesta muunlaisten lähestymistapojen ja niille ominaisten
tiedonintressien suuntaan.

Asemoi(tu)minen ei merkitse asemaan menemistä eikä siltojen katkaisemis-
ta. Pikemminkin tutkimuksessa pyritään rakentamaan välineistöä, jossa oikeus-
sääntelyn teoriaperusteinen arviointitutkimus voi vähitellen kehittyä yli tieteen-
alarajojen sovellettavissa olevaksi ajattelutavaksi ja välineistöksi. Oikeustieteen
sisäisiin disiplinaarisiin alaluokituksiin tutkimusta ei ryhdytä tässä sijoittamaan91.

89 Ks. Jyränki 1996 s. 44, 1994 s. 12–13.
90 Riepulan jo ajallisesti etääntyvää mutta edelleen tyydyttävästi ajan tasalla olevaa määritelmää
seuraten oikeustieteen erityistehtäväksi voidaan katsoa oikeusjärjestyksen ja siihen perustuvan ih-
misten käyttäytymisen erittely sekä tämän järjestyksen kehittäminen. Tämä erityistehtävä poikkeaa
Riepulan mukaan muiden yhteiskuntatieteiden erityistehtävistä, jotka ovat joko tätä yleisempiä
sosiaalisen käyttäytymisen yhdenmukaisuutta ja sen edellytyksiä koskevia (sosiologia) tai spesi-
fimpiä ihmisen toiminnan fysiologis-sosiaalisia edellytyksiä koskevia (psykologia) (Riepula 1982
s. 8). Oikeusjärjestyksen kehittäminen tulee kuitenkin ymmärtää laajasti, jolloin siihen sisältyy
myös kriittinen funktio. Vrt. Aarnion oikeuspoliittisen tutkimuksen laaja-alaisuuden tärkeydestä
esittämään (1983). Tähän palataan myöhemmin seikkaperäisesti.
91 Lainsäädäntötutkimuksen alueelle sijoittuvien opinnäytetöiden disiplinaarisen luokittelun vai-
keuksista erityisesti oikeustieteen sisällä ks. myös Niemivuo 2001 s. 556.
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2.2 TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Tutkimuksessa asetetaan seuraavat tutkimustehtävät:

I TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitut-
kimuksen identifioiminen arviointina, arviointitutkimuksena, teoriaperus-
teisena arviointi- ja arvotutkimuksena sekä oikeussääntelyn arvioinnin lä-
hestymistapana

II TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitut-
kimusta ohjaavien arvojen ja suuntaviivojen selkeyttäminen rationaalisuus-
käsitteen avulla

III TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitut-
kimuksen käytäntöön soveltamista palvelevan ymmärryksen ja metodolo-
gisen apuvälineistön kehittäminen.

I TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutki-
muksen identifioiminen arviointina, arviointitutkimuksena, teoriaperusteisena ar-
viointi- ja arvotutkimuksena sekä oikeussääntelyn arvioinnin lähestymistapana

Koska OVA-tutkimusta on harjoitettu vähän, huomiota tulee aluksi kohdistaa
tutkimuksen käsitteellis-disiplinaariseen alaan, tutkimuksen identifioimiseen
arviointitutkimuksen, oikeustutkimuksen ja muun tutkimuksen alueella. Tästä
on jo edellä esitetty joitakin alustavia huomautuksia. Tarkastelu suoritetaan jak-
soissa I/1–2. Ensimmäisen tutkimustehtävän tärkeimmäksi haasteeksi muodos-
tuu oikeussääntelyn teoriaperusteiseksi arviointitutkimukseksi määriteltävän ja
rajattavan tutkimuksen lähestymistavan kysymyksenasettelujen ja ongelmanaset-
telujen rajaaminen tutkimuksen laajemmassa kokonaisuudessa. Kokoavasti kat-
soen I tutkimustehtävässä on kysymys yhtäältä TPOVA-tutkimuksen arviointi-
kehyksen disiplinaarisesta taustoittamisesta, toisaalta sen rajaamisesta ja raken-
tamisesta. Tuloksena on jaksossa I/4 määriteltävä arviointikehys. Arviointike-
hys antaa TPOVA-tutkimukselle identiteetin ja väljän perussuunnan tutkimuk-
sen laajemmassa kokonaisuudessa. Samalla se identifioi TPOVA-tutkimuksen
monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana lainsäädännön arviointitut-
kimuksen lähestymistapana (approach).

II TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitutkimusta
ohjaavien arvojen ja suuntaviivojen selkeyttäminen rationaalisuuskäsitteen avulla

Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitutkimusta ohjaavien arvojen ja suun-
taviivojen tarkastelun lähtökohtana on yhtäältä löysä kiinnittyminen filosofiseen
pragmatismiin, toisaalta rationaalisuuskäsite. Ensin mainittu johtaa tarkastelemaan
tutkimusta (elämän)ongelmien ratkaisijana, jälkimmäinen suuntaa etsimään tut-
kimuksen lähtökohtia rationaalisuusteoriasta. Tarkastelun päätteeksi tutkimusta
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suuntaavalle sisällölliselle rationaalisuuskäsitteelle haetaan linkkejä myös moraa-
lin ja oikeudenmukaisuuskäsitteen suuntaan. Harjoitetun tutkimuksen niukkuu-
desta johtuen huomio kohdistuu pikemminkin arvojen ja suuntaviivojen jäljittä-
misprosessiin kuin jo kiteytyneiden arvojen ja suuntaviivojen reflektioon.

Reflektioanalyysin tuloksia konkretisoidaan tutkimuksen käytännöllisiksi
suuntaviivoiksi jaksossa II/3. Lähtökohdaksi omaksutaan rationaalisen arvioin-
nin ongelmien jakautuminen arvostelu-, tieto- ja funktio-ongelmiin. Pragmatis-
mi edellyttää tutkimuksen suuntaviivojen kiinnittämistä myös arvioinnin koh-
teen ominaisuuksiin ja arvoihin. Tämä johtaa tarkastelemaan oikeudellista sään-
telyä ongelmanratkaisuna. Jotta suuntaviivat voidaan kontekstualisoida oikeu-
dellisen sääntelyn ja ongelmanratkaisun alueelle, tarkastelua kehitellään myös
oikeudellisen sääntelyn metodologian alueelle. Suuntaviivat muodostavat TPO-
VA-tutkimusta ohjaavan regulatiivisen idean, johon sisältyy keskenään jännit-
teisiä elementtejä. Tutkimuksessa pyritään tasapainoilemaan pragmatistisesti
orientoituneen arvioinnin perusluonteesta johdettavien vaatimusten (rationaa-
lisuus, legitiimisyys, sosiaalinen epistemologia) ja arvioinnin kohteen luonteesta
johdettavien vaatimusten (oikeudellisen sääntelyn keinoin toteutettava yhteiskun-
nallinen ongelmanratkaisu) välillä.

Ensimmäistä ja toista tutkimustehtävää on edellä luonnehdittu sekä OVA-tutki-
muksen perus- tai substanssitieteenalojen että aputieteeksi luonnehdittavissa ole-
van arviointitutkimuksen näkökulmista. Arviointitutkimuksen näkökulmasta tut-
kimustehtäviä I ja II voidaan luonnehtia arviointitiedon kehyksen ja substans-
sin luomiseksi arvioinnille sen tietyllä kohdealueella. Toisaalta jäljempänä kehi-
teltävänä oleva ”arvo- ja ongelmasuuntautunut, monitieteinen ja poikkitieteellisyyt-
tä tavoitteleva lainsäädäntötutkimuksen ja arviointitutkimuksen lähestymistapa”
(TPOVA-tutkimus) tarvitsee myös disiplinaariset rajat ylittäviä arvosteluperus-
teita. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei voida välttää filosofista keskustelua sen
kummemmin tiedon kuin arvojenkaan piirteistä, joita ei voida vangita mihinkään
disiplinaariseen kehykseen.

Käytännössä äskeinen merkitsee sekä analyysin haasteellistumista että sen laa-
jenemista. Tässä omaksutun käsityksen mukaan I ja II tutkimustehtävää ei tule
erottaa toisistaan, vaikka tämä olisikin tutkimusekonomisesti suotavaa. Ilman II
tutkimustehtävää kehitteillä oleva lähestymistapa jää juurettomaksi teknologiaksi
ja metodologiaksi, joka on käytettävissä yhtä hyvin asevarustelun ja luonnonsuo-
jelun kuin niiden vastustamisen apuvälineenä, kykenemättä palvelemaan kum-
paakaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ilman ensimmäistä tutkimustehtävää II tut-
kimustehtävä on vaarassa jäädä arvoiksi ja sitoumuksiksi ilman niiden välttämä-
töntä kiinnittymisalustaa. Ilman kolmatta tutkimustehtävää ensimmäinen ja toi-
nen ovat puolestaan vaarassa jäädä silloittamatta tutkimuksen praksikseen92.

92 Tutkimustehtävien avaamiseen tieteensosiologian suuntaan olisi hyviä perusteita. Ilman riittä-
vän laajan tutkimusyhteisön piirissä saavutettua legitimiteettiä ja käytännöllisiä tutkimusedelly-
tyksiä tutkimustehtävät I–III ovat vaarassa jäädä ”irralliseksi tutkimuseetistelyksi” (vrt. Kuitunen
1995 s. 22–23). Vaikka neljäs tutkimustehtävä onkin ylittänyt tutkimuksen mahdollisuuksien rajat,
tieteensosiologisiin näkökohtiin pyritään jäljempänä kiinnittämään huomiota. Toisaalta tutkimus-
tehtävien I–III sisällyttäminen kokonaisuudessaan tutkimuksen piiriin on luonnehdittavissa myös
yritykseksi ottaa huomioon vm. näkökohdat.
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III TUTKIMUSTEHTÄVÄ. Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutki-
muksen käytäntöön soveltamista palvelevan ymmärryksen ja metodologisen apu-
välineistön kehittäminen

TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen lähtökohtien jonkinasteinen
artikuloiminen ja soveltamista palvelevan metodologisen apuvälineistön kehit-
täminen on tarpeen ennen kaikkea siksi, ettei tutkimuksen osa-alueen käytäntö-
suhdetta tarkastella liian suppeasta näkökulmasta. Tähän liittyvien ongelmien ja
samalla tieteiden välisen TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen haas-
teiden havainnollistamiseksi erotetaan toisistaan Laudanin tarkasteluihin nojau-
tuen maksiteoriat (lähestymistavat, aputieteet yms. edellä kuvatun ”välimaas-
ton” tutkimusaggregaatit) ja miniteoriat (yksittäisen tutkimuksen hypoteesit ja
(praktiset) teoriat). Tarkastelussa kiinnitetään huomiota mm. taipumukseen sa-
mastaa näiden käytäntösuhde (mm. testaamisen, verifioimisen, falsifioimisen
yms. vaatimuksineen) toisiinsa. Tämä voi johtaa tutkimuksen ortodoksioiden
vahvistumiseen, uusien tai kehitteillä olevien tutkimusalojen aseman vaikeutu-
miseen ja muihin ongelmiin93.

Tutkimuksen III pääjaksossa TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen
ymmärretään TPOVA-tutkimuksen arvosteluongelmaan, tieto-ongelmaan ja
funktio-ongelmaan tutkimuskäytännöissä annettaviksi vastauksiksi. TPOVA-tut-
kimuksen käytäntösuhdetta jäsennetään erottamalla toisistaan ”teoreettinen
metodologia”, ”teorialähtöinen praktinen metodologia”, ”käytännönläheinen
praktinen metodologia” ja ”käytäntöhakuinen metodologia”. Näistä kaksi kes-
kimmäistä perustellaan pragmatismiin ja rationaalisuuskäsitteeseen samanaikai-
sesti nojautuvan TPOVA-tutkimuksen apuvälineiksi pyrittäessä vastaamaan TPO-
VA- tutkimuksen käytäntöön soveltamisen haasteisiin.

Eri tutkimusalojen haasteita ja niiden TPOVA-tutkimusta harjoittaessa koh-
taamia konkreettisia valintaongelmia pyritään esimerkinomaisesti jäsentämään
ja valaisemaan päihdehuoltolakiin, maa-aineslakiin ja vuokra-asuntojen korko-
tukilakiin liittyvillä esimerkkitapauksilla. Wittgensteinin Tractatuksen loppu-
huomioita hieman mukaillen on syytä korostaa, etteivät esimerkit muodosta
ymmärryksen tai kritiikin portaita, jotka läpikäytyään ja ylöskiivettyään lukija
voisi verifioida tai falsifioida tutkimuksen muodostamat ”tikapuut” kokonai-
suudessaan asiaan kuuluvine loppupäätelmineen. Tutkimuksen ytimessä on ke-
hiteltävänä oleva oikeussääntelyn arviointitutkimuksen metodologia, eivät sitä
havainnollistavat esimerkit. 94

93 Laudan 1977 s. 72, 78. Vrt. Von Wright 1987 s. 119.
94 Wittgenstein 1984 s. 88 (lause 6.54). Analogiaa hieman laajentaen TPOVA-tutkimuksen empii-
risen (tutkimuksen) tutkimustehtävän voi katsoa ”sellaiseksi joka on jäänyt kirjoittamatta ja silti
tärkeää” (tai tärkeintä) (vrt. s. XII). En kuitenkaan katso, että siihen olisi mahdollista päästä kun-
nolla kiinni ilman yllä kuvattujen tutkimustehtävien I–III apua. Tutkimuksessa kokonaisuudessaan
askaroidaan empiirisen tutkimuksen haasteiden kanssa. Työtä ei ole syytä nähdä Wittgensteinin
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Toisesta näkökulmasta on tarpeen korostaa, etteivät käsillä olevan tutkimuk-
sen tikapuut muodosta oikotietä laajemmalle kokonaisuudelle, vaan kattavat
enintään pienen siivun lainsäädäntötutkimuksen kokonaisuudesta ja sen tulevai-
suuden haasteista. Tikkaat on kuitenkin pyritty pystyttämään maan pinnalle.

TPOVA-tutkimuksen ja laajemminkin lainsäädäntötutkimuksen nykytilantees-
sa TPOVA-tutkimuksen organisoituminen vaatii huomiota. Pitkään suomalai-
sessa mutta myös kansainvälisessä tutkimusympäristössä riittämättömällä huo-
miolla olleen tutkimusalueen haasteet eivät ole kohdattavissa yksinomaan yk-
sittäisten tutkimusten tasoisin ponnistuksin. Tarkastelussa TPOVA-tutkimus hah-
motetaan eri tasoista koostuvana kokonaisuutena ja rakenteena tukeutuen muun
muassa Imre Lakatosin tieteellisten tutkimusohjelmien metodologiaa ja Larry
Laudanin tutkimustraditioita koskeviin tarkasteluihin (jakso III/4).

*  *  *

Tutkimuksessa oikeussääntelyn arviointitutkimuksen harjoittamista päädytään
arvottamaan analyyttisen tutkimustradition perinteistä osaksi poikkeavista läh-
tökohdista.

Pragmatismin filosofisen temperamentin ja rationaalisuuskäsitteen keskinäistä
jännitettä valaistaessa voidaan nojautua eräisiin Oiva Ketosen ajatuksiin, joissa
peräänkuulutetaan tieteellisen tutkimuksen ongelmien valinnalle ja määrittelyl-
le uudenlaista hahmotustapaa:

”… tutkija … ei eristäytyneisyydessäänkään voi torjua tietoisuutta siitä, kuinka
vähän perinteinen tutkimus, tietäminen tietämisen itsensä takia, on vaikuttanut ja
vaikuttaa ajankohtaisiin kohtalon kysymyksiin, ihmisten ja ryhmien välisiin suh-
teisiin, ekologisiin näkymiin tai politiikkaan, joka järkähtämättä jatkaa vuosisa-
taista jankutustaan95. …”. ”Kuitenkin luulen, että tämäkin akateemisen depressi-
on puoli voisi lieventyä. Lähes kaikilla aloilla voitaisiin löytää ihmisen tulevai-
suuden kannalta tärkeitä kysymyksenasetteluja, jos olisi halua ja uskallusta. Mut-
ta tällöin ei voida pitää kiinni kaikista tutkimuksen ja ylimmän opetuksen peri-
tyistä asenteista. Merkitsevät ongelmat ovat suuria kokonaisuuksia. Perinteinen
”tieteellinen ankaruus”, joka pyrkii hallitsemaan ongelmat kokonaan, ja jonka
mistään puolesta on vaikea luopua, ei tapaa nähdä sellaisessa ongelmassa ”oi-
keaa” tieteellistä ongelmaa”.96

ajattelun vastapoolina. Wittgenstein itse katsoi em. teoksensa päätarkoituksen eettiseksi (XI–XII),
johon myös alaviitteen alkuhuomio omalla paradoksaalisella tavallaan liittyy. Muukin kuin eksak-
tin kielen ja empiiristen havaintojen piiriin kuuluva on tutkimuksen kannalta tärkeää, jopa tutki-
muksen perusta (vrt. von Wright 1992 s. 147 Wittgensteinin myöhäisvaiheen lähtökohdista tässä
suhteessa). Tässä yhteydessä viittaan II tutkimustehtävän yhteydessä suoritettaviin tarkasteluihin.
Niissä tieteen arvoja analysoidaan ja arvoille haetaan myös sosiaalisen epistemologian ympärille
kiteytettäviä ja käsitteellistyviä lähtökohtia.
95 Vrt. Paloheimo 1996 s. 57, 59–62.
96 Ketonen 1984 s. 63. Ks. myös Virkkala 1994 s. 5–16, 244 ss., vrt. Arnold 2001 s. 3 ss.
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Tutkimustehtävät I–III muodostavat useammaltakin kannalta tarkastellen Keto-
sen mainitsemia ”suuria ongelmia” tai ”suuria kysymyksenasetteluja”. Samalla
niitä voidaan pitää ”tärkeinä ongelmina” ja ”tärkeinä kysymyksenasetteluina”.
OVA-tutkimuksen edellä viitattuun dualistiseen juuristoon suhteutettuna voidaan
katsoa, että ongelmista ja niiden tärkeydestä voidaan puhua sekä tieteen sisäi-
sessä että sen ulkoisessa merkityksessä.97

97 Suurista ongelmista tieteessä ja tutkimuksessa ja niiden tutkimisen mahdollisuudesta ks. myös
Palonen 1975 s. 1–2.
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I
Miten arviointi tässä tutkimuksessa

tematisoituu? Oikeussääntelyn
teoriaperusteisen arviointi-

tutkimuksen identifioiminen
arviointina, arviointitutkimuksena,

teoriaperusteisena arviointi- ja
arvotutkimuksena sekä

oikeussääntelyn arvioinnin
lähestymistapana
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1.1 ARVIOINTI
KOHTEEN SUHTEUTTAMISENA MITTAPUUHUN

Etsittäessä selkeää määritelmää arvioinnin ja evaluaation käsitteille kohdataan
vaikeuksia. Jo suhteellisen pintapuolinen arviointitutkimuksen kirjallisuuden
tarkastelu paljastaa melkoisen käsitteellisen sekamelskan1. Tämän syitä voi et-
siä mm. juuri käsitteellisten tarkastelujen vähäisyydestä. Tämän taustalta voi-
daan puolestaan jäljittää arviointitutkimuksen perinteisesti vahva pragmaatti-
nen luonne2. Jo arvioinnin ja evaluaation käsitteiden välillä vallitsee sekaannus-
ta. Sinkkonen ja Kinnunen kiinnittävät huomiota myös siihen, että arvioinnin ja
arviointitutkimuksen käsitteetkin sekaantuvat usein keskenään.3

Arvioinnin ytimenä on vertailuprosessi, jossa arvioinnin kohde tietoises-
ti suhteutetaan arvioinnin perusteeseen (mittapuuhun) kohteen arvon mää-
rittämiseksi.4 Arvioinnin suhdetta päätöksentekoon ja sen arviointiin voidaan
hahmottaa niin, että arvioinnin mittapuuna toimivat päätöksenteon perusteet.
Kysymys voi olla perusteista, joiden olisi tullut olla mukana päätöksenteossa tai
perusteista, joiden ei arvioijan mukaan olisi tullut olla mukana päätöksenteos-
sa.5 Erottelu havainnollistaa sitä, että mittapuilla on ainakin jonkinasteinen nor-
matiivinen tai deonttinen asema.

Mittapuun käsitteen siirtäminen päätöksenteon (perusteiden) alueelle herät-
tää kysymään, mikä on arvomittapuiden suhde päätöksenteon mahdollisiin
muihin mittapuihin. Kamppisen ja Raivolan riskien ja päätöksenteon yhteyttä
koskevasta esityksessä riskilaskennan todetaan antavan mittatikun, jolla valin-
tavaihtoehtoja asetetaan järjestykseen6. Millainen mittapuiden suhde toisiinsa
on? Arvioinnille ominaiset mittapuut voidaan aina yhdistää arvoihin, kun taas
riskimittapuut kohdistuvat epäarvoihin eli negatiivisiin asiantiloihin7. Tämä

1 Arvioinnin peruselementit

1 Ks. tähän liittyen esim. Ahonen 1985 s. 1 ss., Vuorela 1990 s. 7, Lumijärvi 1989 s. 22–24 sekä
Suchmann 1967 s. 27 ja 28 ja seikkaperäisemmin Chen 1990 s. 17 ss., Sinkkonen & Kinnunen
1994 s. 24.
2 Ks. esim. Vuorela 1990 s. 8–9.
3 Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 15, 30 ss.
4 Ks. Åberg 1997 s. 11–18. Vrt. Renton arvoarvostelman rakenteesta ja luonteesta esittämään
(1988 s. 69–77).
5 Von Wright 1985 s. 85–87, erityisesti s. 86. Vrt. Wroblewskin ns. aksiologisesta arvioinnista
esittämään (1979 s. 197) sekä Åberg 1997 s. 12–13.
6 Kamppinen ym. 1995 s. 15.
7 Mt. 15.
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perustava mutta samalla ikään kuin symmetrinen erilaisuus tekee arvioinnin ja
riskilaskennan mittapuista toisiinsa nähden komplementaarisia. Tämä johtaa sii-
hen, että riskien arvioinnin metodologia saa merkittävässä määrin yhteisiä piir-
teitä arvioinnin metodologian kanssa.8

Arvioinnin käsitettä voidaan pitää universaalina ainakin siinä merkityksessä,
että kohteet ja mittapuut voivat sijoittua eri tasoille. Edellä kiinnitettiin huomio-
ta arvioinnin ja päätöksenteon yhteyteen. Arvioinnin käsitteelle voidaan raken-
taa linkki jopa maailmankatsomuksen tasolle. Maailmankatsomus voidaan ym-
märtää tavaksi nähdä maailmankuvaan kuuluvat tosiasiat. Tällöin se voidaan
ymmärtää arvioinniksi: kohteen (maailmankuvaan sisältyvät faktat) tulkitsemi-
seksi tietyillä arvomittapuilla (maailmankatsomukseen sisältyvät arvot).9

Vertaus paljastaa arvioinnin universaalin luonteen, sen kuulumisen erottamat-
tomana osana kaikkeen inhimilliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Suoma-
laistutkijoista tähän ovat kiinnittäneet huomiota mm. Turunen sekä Sinkkonen
ja Kinnunen10. Tämä ei edellytä arvojen universalisoimista mittapuina. Sen si-
jaan arvioinnille on ominaista arvojen itsenäistyminen: mahdollisuus arvojen ja
niille rakentuvan arvioinnin identifioimiseen kulttuurin luomuksien sijaan sen
mittapuuksi.11

Suchmannin mukaan arviointitutkimuksen muusta tutkimuksesta identifioiva
piirre sisältyy viime kädessä arvojen konkretisointiin arvioitavan toiminnan (tie-
toisesti asetetuiksi) päämääriksi ja tavoitteiksi eikä niinkään arvoihin itsessään.
Arvojen itsenäistymisen näkökulmasta tähän määritelmään liittyy ainakin jon-
kinasteinen ongelma.12

8 Toisaalta, vaikka riskit liittyvätkin epäarvoihin, riskien aikaansaama uhka kohdistuu viime kä-
dessä juuri arvokkaisiin asioihin (mt. s. 38, 46). Näin riskien arviointi kietoutuu erottamattomasti
osaksi inhimillistä arvottamista ja arvovalintoja (mt. s. 48). Riskiluokituksissa oliot erotetaan toi-
sistaan yhtäältä niiden arvon (vrt. arviointi) ja toisaalta niiden mahdollisen uhkan mukaan (mt. s.
182).
9 Himanen 1994 s. 84.
10 Turunen 1992 s. 15–17, erityisesti s. 16, Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 121.
11 Arvojen itsenäistymisestä ks. Turunen 1992 s. 183, Kamppinen ym. 1995 s. 43, vrt. vmt. s. 181
riskiarvioinnin hieman vastaavanlaisesta universaalisuudesta. Turusen mukaan arvojen itsenäisty-
minen tarkoittaa sitä, että ”periaatteessa yksilö voi alkaa kriittisesti arvioida oman kulttuurin, yh-
teiskunnan tai yhteisön tapoja sekä omaa varhempaa käyttäytymistään”. Tästä käsitteellisesti erilli-
nen on kysymys mittapuiden deonttisesta asemasta, johon palataan myöhemmässä vaiheessa. Muu-
toksen ja kehityksen käsitteisiin kohdistuvassa erittelyssään Aarnio huomauttaa osuvasti, että kehi-
tyksen käsite muotoutuu itse asiassa muutoksen ja sen (positiivisen) arvioinnin (ml. muutoksen
arvo- ja arviointimittapuut) yhteistuloksena (1994 s. 64–65). Toisessa yhteydessä Aarnio peilaa
ideologioiden sitkeähenkisyyttä juuri ihmisen tästä universaalisesta ominaisuudesta (arvotus/ar-
viointi) käsin.
12 Suchman 1967 s. 37. Vrt. Kaikkonen 1987 s. 21–22. Taipumuksesta tarkastella ja mieltää arvot
lähinnä valittuna toiminnan päämääränä ja tarkoituksena ks. Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 11.
Hieman aiemmin em. tutkijat määrittelevät arvot mm. siten, että ”ne liittyvät ihmisen käsitykseen
hyvästä elämästä ja koskevat ihmisen tavoite- ja päämääräsuuntautuneisuutta” (s. 10). Kyseinen
määritelmä ei subjektivoi arvoja vaan vm. viittaus kohdistuu arvojen yhdistymiseen ihmistä muista
luonnonolioista erottavaan päämääräsuuntautumisen piirteeseen (ks. myös mt. s. 26–27).
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Suchman asettaa arviointitutkimuksen inherentiksi piirteeksi pikemminkin
eksplisiittisen mittapuun olemassaolon kuin nimenomaisesti arvot. Arvioinnin
riittävän monifunktionaalisuuden turvaamiseksi näyttäisikin tarpeelliselta, että
vältetään arviointitutkimuksen lukitsemista liian kapea-alaisesti johonkin yksit-
täiseen mittapuiden kategoriaan tai kontekstiin.13

Tästä näkökulmasta Turusen teoksessaan ”Halut, arvot ja valta” esittämä huo-
mio, jonka mukaan arvioinnin keskeisenä sisältönä on toimijalla olevien vaihto-
ehtojen vertaaminen, joka perustuu mm. arvoihin ja edellyttää niiden välillä ta-
pahtuvaa valintaa, on ongelmallinen. Sehän näyttää sisältävän ajatuksen, että
arviointi on lopulta keskeisiltä osiltaan toimijan itsensä suorittamaa päämäärien
ja keinojen valintaa, jossa arvot toimivat vain apuvälineenä.14 Tämä määritelmä
supistaa arvioinnin toimijan itsensä tasolle ja liittää sen päätöksentekoa edeltä-
väksi toimeksi. Turusen määritelmistä pelkistyy esiin ensisijaisesti arvioinnin
”tietoisuus” ja ”mittapuun mukanaolo”. Nämä selkeyttävät käsitteistöä. Toisaal-
ta, vaikka Turunen toisessa yhteydessä puhuukin arvojen itsenäistymisestä, Tu-
rusen arvioinnin määritelmä ei näyttäisi kuitenkaan mahdollistavan arvioinnin
ymmärtämistä – edes toimijan itsensä kohdalla – (toimijan) jälkikäteiseksi ref-
leksiiviseksi toimeksi. Tätä voidaan pitää hänen määritelmiensä puutteena.15

Arvioinnin mittapuita ei tässä tutkimuksessa omaksutun näkemyksen mukaan
tulisi sitoa yksinomaan arvoista ”jalostettuihin” päämääriin ja tavoitteisiin. Ar-
viointia ei myöskään tulisi samastaa toimintavaihtoehtojen välillä tapahtuvaan
valintaan. Molemmat johtavat helposti arviointitutkimuksen typistymiseen
päätöksentekijöiden apuvälineeksi.

Mikäli tyydytään puhumaan yksinomaan mittapuista arviointitutkimuksen
identifioivana piirteenä, edetään universaalimpaan sieluntoimintoon ja tutkimus-
konseptiin. Samalla kuitenkin hämärretään arviointitutkimuksen identiteettiä
muun tutkimuksen suuntaan. Tämä olisi vältettävissä identifioimalla arviointi-
tutkimus Sinkkosen ja Kinnusen tavoin arvoihin mittapuina ja arvottamiseen
tutkimuksen funktiona16.

13 Arvoarvostelman kontekstuaalisesta merkityksestä ks. seikkaperäisesti Rentto 1988 s. 69–77.
14 Turunen 1997 s. 68–69.
15 Viimeksi mainittu voi selittyä sillä, ettei Turunen halua yhdistää arvioinnin ja reflektion käsittei-
tä toisiinsa. Niiden suhde onkin läheinen ja vaikea. Teoksessaan ”Minusta näyttää – johdatus ref-
lektiiviseen filosofiaan” Turunen toteaa lopuksi käyttäneensä termiä ”arviointi” pyrkimättä selittä-
mään sitä millään tavoin. Hän ei perustele ratkaisuaan mutta viitteitä asiasta sisältyy lausumaan,
jonka mukaan ”Ehkä vaikeaselkoisimpia mielenliikkeitä ilmaistaan sellaisilla käsitteillä kuten ar-
viointi tai harkinta. … . Ne kuvastavat ihmisen mahdollisuutta suhtautua tietoisesti (lihav. TO)
periaatteessa kaikkeen, vaikka toisaalta nämä sielunliikkeet pyrkivät toteutumaan myös itsekseen.
Arviointi saattaa olla pelkkää tarkkaavaisuutta, mutta yleensä se edellyttää aina kriteereitä: ideoita
tai arvoja. Se ei voi siis perustua tyhjään” (1998 s. 160–161).
16 Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 74.
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Mikäli omaksutaan (suhteellisen) täsmällinen filosofinen käsitteistö, saattaa
aksiologiaan ankkuroituva arvon käsite käydä päinvastaisesta näkökulmasta ka-
pea-alaiseksi17. Välittävänä ratkaisuna on mittapuiden väljä ja yleisluonteinen
luonnehtiminen normatiivisiksi tai preskriptiivisiksi. Tämä jättää avoimeksi
itse mittapuun ohella myös tiedonintressit, joiden tyydyttämiseksi arviointitut-
kimusta harjoitetaan. Tähän ratkaisuun mahtuu myös se Suchmannin huomio,
että arvot toimivat joka tapauksessa arviointitutkimukse(e)n motivoivana teki-
jänä, vaikka arviointitutkimuksen identiteettiä ei haettaisikaan nimenomaan ar-
voista.18

1.2 ARVIOINNIN KOHTEEN JA MITTAPUUN
KÄSITTEELLISTÄ TARKASTELUA OIKEUS-
SÄÄNTELYN ARVIOINNIN PERUSELEMENTTIEN
HAVAINNOLLISTAMISEKSI

Klamin mukaan voimme antaa asiaintilavariaabeleille deonttisia arvoja – esi-
merkiksi sallittu, kielletty, käsketty – vain tietyn (normi)järjestelmän piirissä.
Sama pätee hänen mukaansa arvojen – esimerkiksi hyvä, paha, ala-arvoinen –
kohdalla.

Normien mittapuut voidaan karkeasti jakaa deonttisen statuksen mukaan oikeus-
normeihin ja moraalinormeihin. Scheinin on jakanut kansainvälisen oikeuden
normien vaikutuksen Suomen oikeusjärjestykseen standardi-, periaate- ja sääntö-
vaikutukseen. Standardivaikutus on luonteeltaan lähinnä moraaliin ja moraalinor-
meihin oikeuden ulkopuolisina entiteetteinä liittyvää, kun taas muut vaikutustavat
(sääntö- ja periaatevaikutus) ovat luonteeltaan oikeudellista vaikutusta. Tämän
perusanalyysikehikon lisäksi Scheinin on analysoinut kansainvälisen oikeuden
vaikutustapaa Suomen oikeusjärjestykseen Karapuulta lainatulla ja yleisessä käy-
tössä olevalla käsitteistöllä.19

Scheininin analyysikehikko ja käsitteistö valaisee hyvin luonteeltaan deonttis-
ta mittapuuvaikutusta ja erilaisen kansainvälisoikeudellisen normi- ja standardiai-
neiston vaikutustapoja lainsäätäjän ja viranomaisten ratkaisuheuristiikkaan. Lä-
hinnä lainopillisen normatiivisen paradigman puitteissa tapahtuvan kansainvälis-
oikeudellisen normiaineksen vaikutustapojen analyysissä sinänsä erinomainen
kehikko ja käsitteistö eivät sellaisenaan riitä oikeussääntelyn vaikuttavuuden ar-
vioinnin apuvälineeksi.

Arvot ovat Klamin mukaan järjestelmärelatiivisia. Ne seuraavat tietystä arvojär-

17 Ks. myös Rentto 1988 s. 54, 55.
18 Suchman 1967 s. 32 ss., ks. myös Stufflebeam & Shinkfield 1988 s. 94 ja 97.
19 Scheinin 1991 s. 29 ss. sääntö- ja periaatevaikutuksesta sekä s. 39–43 standardivaikutuksesta,
kokoavasti ks. mt. s. 55 sekä 330 ss.
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jestelmästä tai ovat ainakin justifioitavissa sen puitteissa.20 Arvojärjestelmän
käsitteen Klami määrittelee siten, että arvo- ja tavoitejärjestelmät ovat olemisen
ja mahdollisen käsittelemisen mahdollistavia ja siinä tarvittavia apupiirroksia,
jotka palautuvat eräänä ulottuvuutena ihmisen eksistenssiin21. Klamin määritel-
mää on syytä modifioida niin, että arvot ymmärretään ”apuvälineiksi”, joilla
mahdollistetaan ”pitämisen”, ”olemisen” ja ”mahdollisen” oikeussääntelyn yh-
teydessä tapahtuneen käsittelyn seuranta ja kritiikki (so. arviointi).

Klamin esitykseen ei välttämättä sisälly ontologista kannanottoa arvojen luon-
teesta. Klamin seuraavassa hieman tarkemmin selostettava esitys ymmärretään
tässä tutkimuksessa vain oikeussääntelyn arvioinnin perusasetelmaa koskevaksi
havainnollistukseksi. Niin normijärjestelmän kuin arvojärjestelmänkin puitteis-
sa saattaa esiintyä lauseita ”asiaintila X on a-arvoinen”, tai ”pitää olla, että X”.
Normi- ja arvojärjestelmiä ei ole tarpeen jyrkästi erotella toisistaan (mt. s. 83).
Tietty normijärjestelmä (N) tai sen osa voidaan suhteuttaa joko normijärjestel-
mään immanentisti kuuluvaan arvojärjestelmään tai siihen nähden ulkopuoli-
seen arvoon taikka arvo- tai normijärjestelmään (AS)22. Arvojärjestelmän sijas-
ta voidaan useissa tapauksissa puhua myös tavoitejärjestelmästä. Arvojärjestel-
mät voivat olla eri tasoisia alkaen yksilötasoisesta ja päätyen globaaleihin.23

Jo tässä yhteydessä oikeussääntelyn arvioinnin yleiseksi paradigmaattiseksi
arvokehykseksi ehdotetaan rationaalisuutta24. Rationaalisuus voidaan ymmär-
tää arvojärjestelmäksi, johon arvioinnin kohde arvioinnissa suhteutetaan. Ar-
vioinnissa normijärjestelmän (N) tai sen osan mittapuuksi asetetaan arvojär-
jestelmä (AS) tai sen osa. Yleisellä tasolla näin muotoutuva aksiologinen järjes-
telmä (AS) on luonnehdittavissa kehykseksi, johon sisältyy ”N1 on V:n arvoi-
nen” muodossa olevia arvokannanottoja. Tällöin N1 viittaa arvioituun kohtee-

20 Klami 1980 s. 83.
21 Klami 1983 s. 16, ks. myös Rescher 1993 s. 246, Rentto 1988 s. 56. Vrt. Rentto 1991 s. 720–
721, jossa Rentto tarkastelee luonnonoikeutta inhimillisten mahdollisuuksien karttana ja positiivi-
sen oikeuden normeja kartalle piirrettyinä polkuina ja teinä sekä maastoon pystytettyinä viittoina.
Vertauskuvien samankaltaisuus palautuu lopulta siihen, että niin arvojen kuin erilaisten (oikeudel-
listen) normienkin tehtävänä on viime kädessä ohjata inhimillistä toimintaa, tai toimia valintamah-
dollisuuksien käyttöä ohjaavina lauseina ja järjestelminä (ao. käsitteistä ks. Pohjolainen 1994 s.
28–29). Arvot voivat kuitenkin toimia tässä kokonaisjärjestelmässä myös normien mittapuina ja
ohjauslausekkeina, mihin osaltaan perustuu OVA-tutkimuksen identiteetti.
22 Vrt. Winchin yleisesti säännöstä toiminnan ja tekemisen arvosteluperustana esittämään (1979 s.
37).
23 Pohjolainen 1994 s. 34.
24 Arvioinnin institutionaalistumista sen rationaalisen perusluonteen selkeytymisenä on analysoi-
nut erityisesti Åberg (1997 s. 97 ss.). Kamppinen ym. sijoittavat rationaalisuuden intellektuaalisiin
arvoihin yhdessä selkeyden kanssa. Tämän lisäksi he erottavat arvojen aikaansaamien hyötyjen
perusteella 8 muutakin arvoluokkaa, jotka ovat: 1) fyysiset arvot, 2) taloudelliset arvot, 3) moraa-
liset arvot, 4) sosiaaliset arvot, 5) poliittiset arvot, 6) esteettiset arvot, 7) psykologiset arvot ja 8)
tunnearvot. Tähän luokitukseen suhteutettuna rationaalisuusarvojen asettaminen yksikäsitteisesti
OVA-tutkimuksen mittapuukehikoksi voi herättää kritiikkiä.
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seen (esim. säädös S), Klamin terminologiassa arvioituun objektiluokkaan. V
puolestaan viittaa AS:n piiristä identifioituun arvojoukkoon.

Tuori on erottanut toisistaan sosiaalioikeudellisen sääntelyn päätöksenteko- ja ar-
viointikriteereinä lainsäätäjän tason, viranomaistason ja kansalaistason. Tuo-
rin systematisoinnin ideaan kuuluu se, että arvojoukot ja viime kädessä konkreet-
tiset arvokriteerit erottuvat selkeästi arviointitasoittain.25 Ratkaisu muistuttaa
Bouckaertin jaottelua. Siinä erotetaan toisistaan hallintotoiminnan tuloksellisuu-
den arvioinnin mikroekonominen taso, mesotaso ja makrotaso. Mikroekonomi-
nen taso vastaa toimintayksikön sisäistä (arvioinnin)tasoa, jota oikeussääntelyn
arvioinnissa vastaa lainsäädäntömenettelyn sisäinen arviointitaso. Mesotasolla
arviointi ulotetaan toimintayksikön sisältä (lainsäädäntö/hallinto) toiminnan kan-
salaisiin aikaansaamiin vaikutuksiin. Poliittisella makrotasolla arviointi keskittyy
taas toiminnasta poliittisiin aktoreihin kohdistuviin seurauksiin.26

Ratkaisujen perusidea on siinä, ettei oikeussääntelyn muodostumisprosessin
eri tasoille katsota voitavan asettaa mitään yleistä arvomittapuuta. Konkreettiset
arvomittapuut eriytetään tasoittain ja viime kädessä arvojoukoittain. Bouckaertin
ajattelutavan mukaan arviointitasot tulisi integroida keskenään ja suunnata kun-
kin arvojoukon mukainen arviointitarkastelu juuri sen kannalta relevanteimmalle
tasolle. Bouckaertin ja Tuorin perusidea mahdollistaa tietyllä tapaa holistisen ar-
vioinnin. Toisaalta sitä voidaan samanaikaisesti kritisoida holistisuuden puuttees-
ta tietystä näkökulmasta, johtaahan se toteutuessaan siihen, ettei tietty mittapuu
toimi missään vaiheessa koko lainsäädäntömenettelyyn (laajasti ymmärrettynä)
kohdistuvana mittapuuna. Muun muassa tämän vuoksi katsonkin, ettei oikeus-
sääntelyn arvioinnissa tule yleisesti sitoutua kuvatunlaiseen ratkaisuun, vaan on
varattava mahdollisuus myös lainsäädäntömenettelyyn kokonaisuudessaan koh-
distuville arvoille ja arvioinneille.27

Arvojoukko muodostuu arvoulottuvuuksista. Lisäksi arvojoukkoon kuuluvat
arvokäsitteiden sisällölliset ominaisuudet (P1… Pn). Tämä termi vastannee
Krohnin esittämää termiä arvokvaliteetti. AS:n systematisointi koostuu primaa-
rien arvostusten ja johdannaisten arvostusten (määritelmien ja päättelysääntö-
jen puitteissa primaariarvoista johdettujen arvostusten) erottelusta28. Johdan-
naiset arvostukset muodostavat ao. arvosysteemin perustelut (P1-Pn). Systema-
tisointiin liittyviin kysymyksiin ei ole mahdollista tässä yhteydessä enempää
syventyä29.

25 Tuori 1995 s. 134–135, Hetzler 1984 s. 44.
26 Bouckaert 1988 s. 4, Oksanen 1993 s. 150–151.
27 Van Der Velden jakaa lainsäädäntöön kohdistuvat arvot tiettyihin lainsäädäntömenettelyn osiin
kohdistuviin arvoihin (prosessiarvot, tuotosarvot, kommunikatiiviset arvot) ja lainsäädäntömenet-
telyyn kokonaisuudessaan kohdistuviin institutionaalisiin arvoihin (esim. kansalaisten yhdenver-
taisuus, oikeusturva) (1987 s. 91). Van Der Velden katsoo juuri viimeksi mainitut arvot kaikkein
tärkeimmiksi lainsäädäntömenettelyn arvoiksi.
28 Erottelusta Klami 1980 s. 83 ja seikkaperäisemmin Wroblewski 1978.
29 Ks. Klami 1980 s. 83 sekä seikkaperäisemmin Wroblewski 1978. Luonnonoikeudellisista johta-
misjärjestelmistä ks. Tolonen 1984.
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Ytimeltään OVA-tutkimus muodostuu tyyppiä ”N1 on V:n arvoinen, koska
sillä on ominaisuudet P1-Pn” -luonteisten kannanottojen tuottamisesta yhteis-
kuntaa ja oikeusyhteisöä palvelemaan.

OVA-tutkimuksen harjoittaman arvioinnin peruselementit muodostuvat näin

1) Arvioinnin kohteena olevista oikeudellisista normijärjestelmistä tai niiden osa-
järjestelmistä (N1…Nn) (objektiluokka)

2) Relevantiksi argumentoidusta arvo- tai normijärjestelmästä AS (arvojärjes-
telmä eli arvojoukot ja -ulottuvuudet)

3) AS:n puitteissa relevanteiksi perustelluista arvomittapuista (P1-Pn) (arvokä-
sitteiden sisällöt, arvokvaliteetit), joista käsin ja joihin perustuen arvioinnin
kohteen (N1) arvo arvioinnin yhteydessä viime kädessä määritetään.

Wroblewskiin viitaten Klami huomauttaa, että ominaisuudet P1-Pn voidaan ym-
märtää kahdella tavalla:

1) P1-Pn ovat arvostuksen kohteen ei-empiirisiä ominaisuuksia. Tämä viittaa
idealistiseen ontologiaan: arvostuksen kohteella on ei-empiirisiä ominaisuuk-
sia, joiden tunnistaminen on tarpeellista, jotta niitä voitaisiin pitää arvokkaina
tai arvoina.

2) P1-Pn ovat arvostuksen kohteen empiirisiä ominaisuuksia, joiden nojalla ne
ovat arvokkaita tai arvoja. Tämä tarkoittaa materialistista ontologiaa, jolloin on
kaksi mahdollisuutta:

2.1)ominaisuudet voidaan todeta arvostuksen kohteen kuvauksesta ottamatta huo-
mioon arvostuksen subjektin reaktiota (positivistinen tai empiristinen kanta)

2.2)ominaisuudet ovat empiirisesti todettavissa, mutta niihin kuuluu arvostusta
suorittavan subjektin reaktio kohteeseensa (hermeneuttinen kanta).

Kokoavasti todeten arvosysteemi sisältää ja ilmaisee jäsennetyssä, analyyt-
tisessä muodossa mittapuut, joihin kohde arvioinnissa suhteutetaan, sekä
arvioinnin kohteen.

Tapa, jolla (mittapuu)arvo ”kohteessa” toteutuu, vaatii vielä eräitä käsitteellisiä
huomioita.

Arvioinnin kohdetta (N1 edellä) voidaan toimintateoreettisesti jäsentää erot-
tamalla toisistaan kohteen (OVA-tutkimuksen yhteydessä yleensä lainsäätäjä tai
muu normiaktori) toiminnan motiivit ja päämäärät, teko (toiminta tuotoksineen)
ja toiminnan seuraukset30. Toimintateoreettiselta kannalta lainsäädäntömenet-
tely pitää sisällään toiminnan motiivit ja päämäärät, laki teon ja toiminnan. Lain
vaikutukset liittyvät puolestaan toiminnan seurauksiin. ”Kohteen arvo” voidaan
pyrkiä selvittämään kustakin näistä erikseen, tai kokonaisvaltaisemmin kaikis-

30 Kuvatusta toimintateoreettisesta mallista ks. esim. Kuusela 1996 s. 287, Hämäläinen & Niemelä
1993 s. 26.
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sa. Äskeisen suhteen mm. eri moraaliteoriat sekä sääntelyteoriat ja -metodologi-
at viitoittavat eri suuntiin31.

Mittapuuarvo toteutuu kohteessa silloin (ja siinä määrin) kun arvioitavassa
lainsäädäntömenettelyssä, laissa ja lain aikaansaamana yhteiskunnassa syntyy
mittapuuarvon toteutumista edistäviä ominaisuuksia ja vaikutuksia, eli luodaan
mittapuuarvojen edellyttämiä muutoksia tai estetään niiden kannalta negatiivis-
ten muutosten syntyminen (tai aktivoidaan/hidastetaan tällaisia muutoksia)32.

Arviointitutkimuksessa tai edes filosofian piirissä ei ole vakiintunut yleistä
(siis toiminnan kaikki ulottuvuudet ylittävää) käsitettä tai mallia kuvaamaan
mittapuuarvon toteutumista ”kohteessa”33. Tähän ei myöskään seuraavassa py-
ritä. Sen sijaan seuraavassa on tehty ehdotus, jossa mittapuun toteutuminen koh-
teena olevassa normijärjestelmässä jaetaan kolmeen eri elementtiin:

A. Ideaaliset ominaisuudet normatiivisessa merkityksessä: Sisältää arvo- tai
normijärjestelmästä AS-AS’ (arvojärjestelmä eli arvojoukot ja -ulottuvuudet)
muodostettavat arviointimittapuut (P1-Pn), joihin arvioinnin kohteena oleva
normijärjestelmä (N1) arvioinnissa suhteutetaan. Ideaaliset ominaisuudet tässä
merkityksessä jakautuvat ainakin kahteen ryhmään:

1) Normijärjestelmälle (N1) normiaktorin arvojärjestelmän AS’ perustalta asete-
tut päämäärät (esim. P1), joiden suuntaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia (P1-
EMP) lailla tavoitellaan ja joiden vastaisia (sivu)vaikutuksia pyritään välttä-
mään tai rajoittamaan.

2) Normijärjestelmälle (N1) jonkin muun arvo- tai normijärjestelmän AS’’ perus-
talta asetettavat arvomittapuut (esim. P2), joiden suuntaisia yhteiskunnallisia
vaikutuksia (P2-EMP) lailta odotetaan ja joiden vastaisia (sivu)vaikutuksia ha-
lutaan vältettävän tai rajoitettavan.

B. Ideaaliset ominaisuudet analyyttisessa merkityksessä: Normijärjestelmän
(N1) perustana olevan sääntelymenettelyn (N1’), säädöksen (N1’’) ja implemen-
taation (N1’’’) teoreettisia ominaisuuksia (P1-P2-TEOR), joilla päämäärien tai
muiden normatiivisten mittapuuarvojen (P1-P2) suuntaiset vaikutukset voidaan
empiirisesti aikaansaada ja joihin toteutunutta menettelyä ja säädöstä verrataan.

C. Empiiriset ominaisuudet: Normijärjestelmän mittapuuarvojen P1-P2 suun-
taiset yhteiskunnalliset vaikutukset empiirisinä ilmiöinä (P1-2 EMP).34

31 Esimerkiksi Talan omaksuma analyysin perusjäsennys näyttää olevan ymmärrettävissä tässä
kehyksessä – ja päinvastoin (2001 s. 70–74, ks. erityisesti myös s. 32–36, 37–42).
32 Vrt. von Wright 2001 s. 82–83, 89–90.
33 Niinpä esimerkiksi Rentto tarkastelee arvoarvostelman merkityksen muodostumista läpikotai-
sin kontekstuaalisena ilmiönä. Arvoarvostelman referentiaalinen konteksti ja muut kontekstit (kult-
tuurinen, sosiaalinen, persoonallinen ja situationaalinen) määrittävät arviointikriteerien puitteet ja
täsmentävät niitä (1988 s. 69–77).
34 Lakiuudistusten empiiristen vaikutusten jäsentämisen yksityiskohtaisemmista malleista ks. ylei-
sesti Tala 2001 s. 66–70 sekä ympäristösääntelyn osalta esim. Hilden ym. 2001 s. 128–130. Kuvattuja
jäsentelyjä voidaan ja tulisikin tarkastella myös kohdan A 2 mukaisten arviointimittapuiden jäljittä-
misen tai kohdan A1 mukaisten vaikutusten laajemman jäsentämisen analyyttisinä apuvälineinä.
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Arvioinnin kannalta relevanttien vaikutusten yleisluonteisen jäsentämisen jäl-
keen on tarkasteltava myös vaikuttavuuden käsitettä. Tässä tutkimuksessa vai-
kuttavuudella tarkoitetaan (oikeussääntelylle) määritellyn normatiivisen
(ideaalisen) mittapuuarvon (yllä kohdat A1-A2) toteutumista kohdan C mu-
kaisessa merkityksessä. Vaikuttavuus viittaa siten mittapuuarvon mukai-
sen normatiivisen asiantilan toteutumiseen yhteiskunnassa. On syytä erityi-
sesti huomata, että näin ymmärretty vaikuttavuuskäsite kattaa (käsitteellisesti)
vain kohdat A ja C, mutta kohdan B vain välillisesti tai metodologisessa mieles-
sä. Näin ymmärrettynä vaikutuksen käsitteen ala on laajempi kuin vaikuttavuu-
den, voidaanhan relevantteja vaikutuksia jäljittää esimerkiksi implementaatio-
vaiheesta35. Asiaa pyritään selventämään I pääjakson jatkotarkastelussa.

Äskeinen jäsentely voidaan yhdistää tutkimustehtävien asettamista edeltäneeseen
disiplinaariseen jäsentelyyn. Kohdan B mukaisia ”ideaalisia ominaisuuksia” sel-
vittävä tutkimus jää lähtökohtaisesti TPOVA-tutkimuksen ulkopuolelle, lainsää-
däntöteoreettisen, oikeussosiologisen tms. yleisemmän tutkimuskehyksen alle.

Väljiä linkkejä voidaan hahmottaa myös asetettujen tutkimustehtävien suun-
taan. I tutkimustehtävä rakentuu yleisesti, analyyttisessä mielessä, kohdassa B
tarkoitettuja ”ideaalisia ominaisuuksia” analysoivalle tutkimukselle. TPOVA-tut-
kimuksen arviointikehystä rakennettaessa on huomioitava mm. ne peruskehykset,
joiden avulla oikeudellisen sääntelyn vaikutusten muodostuminen ja arvottami-
nen ovat käsitteellistettävissä ja tulevat ymmärrettäviksi ja arvioitaviksi. II tutki-
mustehtävässä pyritään puolestaan omaksutun pragmatistisen orientaation poh-
jalta selkeyttämään niitä TPOVA-tutkimuksen ja sen kohteen arvoja, joista oikeu-
delliselle sääntelylle erityisesti kohdan A2 mukaisesti tulisi muodostaa arvioinnin
arvomittapuita36. III tutkimustehtävässä äskeisistä rakennetaan siltaa kohdan C
mukaisten vaikutusten selvittämiselle yhteiskunnallisissa ja tutkimuskäytännöis-
sä.

Vaikutuksen, seurauksen ja vaikuttavuuden käsitteitä on toisinaan käytetty ar-
viointitutkimuksessa eriytymättömästi. Yllä esitetystä havaitaan, että vaikutta-
vuus ilmaisee arvioinnin kohteen todellisuudessa aikaansaamat seurausvaiku-
tukset suhteutettuna mittapuina toimiviin arvoihin.

Antaessaan sisältöä vaikuttavuuden käsitteelle arviointitutkijat puhuvat mit-
tapuiden yhteydessä ”arvoja” eriytyneemmin mm. tarpeista (tarvevaikuttavuus)
ja tavoitteista (tavoitevaikuttavuus), toisinaan myös vaateista37. Tämä ei ole on-
gelma. Ongelmia muodostuu silloin, jos vaikutuksista ja vaikuttavuudesta pu-
hutaan sekaisin.

35 Ks. Tala 2001 s. 32–35.
36 Suuntautuminen A2:een A1:n sijasta erottaa TPOVA-tutkimuksen ytimeltään ns. tavoiteperus-
teisesta arviointitutkimuksesta. Pragmatismiin liittyviä rajanvetoja selvitellään ja täsmennetään tässä
suhteessa II ja III pääjakson kuluessa.
37 Esim. Ahonen 1985 s. 59–93. Arvon soveltamisen kriteerien lähteiden moninaisuudesta ks. myös
Rentto 1988 s. 70.
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”Vaikutuksista” on perusteltua puhua ”ensiasteen” terminä, jolla ei ole välttä-
mätöntä käsitteellistä yhteyttä arvioinnin perusasetelmaan. Tällöin termi kuvaa
”kausaalisia prosesseja”, vaikutusketjuja, joita toiminta aikaansaa ja joilla
ei sellaisenaan ole käsitteellistä yhteyttä normatiivisiin, aksiologisiin tai de-
onttisiin asiaintiloihin. Vaikutusten syntymisen selvittäminen sisältää sen selvit-
tämisen, onko jollakin toiminnolla ollut todellisuuden tilaan ulottuvia seurauksia
eli onko todellisuudessa tapahtunut toiminnan seurauksena muutoksia tai estetty
muutoksia tapahtumasta.38 Jo edellytysten luominen näille on tässä suhteessa (kä-
sitteellisesti) relevanttia toimintaa, vaikka sen empiirinen todentaminen onkin vai-
keaa. Teoreettis-käsitteellisen kuvauksen tavoin vaikutusten määrittelemisen tai
mittaamisen tapa tai menetelmä saattaa vaihdella hyvinkin karkeista menetel-
mistä erilaisiin tieteellisiin (esim. ympäristön) arvioinnin menetelmiin.

Arkikielessä nimenomaan vaikutusten (vs. vaikuttavuuden) arvioinnista pu-
hutaan toisinaan epätarkan mittauksen synonyymina, tavalla, jossa eriytetään
mittaus eksakteihin menetelmiin ja luonnontieteellisiin mittapuihin (sentit,
metrit, kilot yms.) perustuvana toimintona arvioinnista, jossa todellisuuden (ka-
usaalisen) muuttumisen/muutoksen estämisen todentamisen menetelmät ovat
kehittymättömämpiä ja/tai mittapuut epätäsmällisempiä. Perusajatus on se, että
kun jotakin ei voida mitata, sitä on tyydyttävä arvioimaan. Tällöin ei tarvitse
olla kysymys juuri vaikutuksen arvioinnista vaan yleisemmästä kvaliteetin tai
kvantiteetin karkeasta selvittämisestä valitulla mitta-asteikolla. Sekä yhteiskun-
nallisten toimintaohjelmien vaikutuksia että niiden vaikuttavuutta edellä määri-
tellyssä merkityksessä voidaan arvioida tarkasti (tiettyyn rajaan saakka ja me-
netelmällisin rajoituksin) tai epätarkasti39. Kyseisellä arvioinnin ominaisuudel-
la ei siten ole välittömästi merkitystä tarkasteltavana olevan vaikutuksen/vai-
kuttavuuden käsiteparin kannalta.40

38 Ks. seikkaperäisesti myös Tala 2001 s. 13–21.
39 Vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä kysymys mittauksen tarkkuudesta tai suorittamistavasta
on erottamattomasti yhteydessä arviointitutkimuksen paradigmaattiseen kahtiajakoon kvalitatiivi-
seen ja kvantitatiiviseen arviointiparadigmaan.
40 Se, että ”arvioinnista” puhutaan sekä 1) todellisuuden muutosta tai sen estämistä kuvattaessa eli
jonkin toiminnan (kausaalisen) vaikutuksen syntymistä (taikka kvantiteettia tai kvaliteettia) ”karke-
asti” määritettäessä, todennettaessa ja/tai ennakoitaessa, että 2) syntynyttä vaikutusta erillisellä ar-
vomittapuulla arvotettaessa, muodostaa käytännössä helposti sekaannuksen lähteen myös tieteelli-
sissä esityksissä. Arviointitutkimuksessa tilannetta ei helpota se, että usein myös ”vaikutuksen” ja
”vaikuttavuuden” käsitteitä käytetään hieman sekaisin. Myös systemaattiseen toimintokokonaisuu-
teen viittaava termi ”arviointijärjestelmä” jää usein selkiytymättömäksi. Niinpä inhimillisen toimin-
nan ympäristövaikutuksien arviointia kuvattaessa on tyypillistä, että kohdan 1 mukaisesta toimin-
nosta (luonnon)tieteellisenäkin aktiviteettina puhutaan ”arviointijärjestelmänä” (ilman että ao. kä-
sitteellä on mitään selkeää yhteyttä arviointiin kohdan 2 mukaisessa merkityksessä) (esim. Uurtimo
1994 s. 307). Glassonin ym. perinpohjainen analyysi ympäristövaikutusten arvioinnin järjestelmäs-
tä (1995), joka sisältää myös käsitteellisen analyysin, nostaa esiin sen, että ympäristövaikutuksia
arvioitaessa ja arviointijärjestelmästä puhuttaessa olisi tarkoituksenmukaista ottaa molemmat em.
arviointikäsitteen osiot mukaan tai ainakin määritellä selkeästi, kummasta on kysymys.
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Mikään ei estä puhumasta erikseen asiakasvaikuttavuudesta ja yhteiskunnal-
lisesta vaikuttavuudesta pyrittäessä havainnollistamaan vaikuttavuuden norma-
tiivisten mittapuiden ja vastaavasti vaikutusprosessien eroja. Dikotomiat kuten
luokitukset yleisemminkin sisältävät yksinkertaistuksia. Näin on myös tässä ta-
pauksessa, koska em. dikotomia kattaa lähinnä hallinto- ja taloustieteellisen sekä
-sosiologisen näkökulman yhteiskunnallisten toimintaohjelmien vaikutuksiin.
Eettinen tai aksiologinen näkökulma jää kokonaan puuttumaan tai joka tapauk-
sessa hyvin ohueksi ja välilliseksi. Vaikka vaikuttavuuden käsitettä ei ole syytä
sitoa etiikan käsitteistöön ja systematisointeihin, voidaan käsitteen jättämistä
tyystin irralleen eettisestä (teoreettisesta) ulottuvuudesta perustellusti kritisoi-
da. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsitteelle voidaan etsiä linkki myös yh-
teiskuntafilosofian puolelle41. Eettisen näkökulman turvaaminen on erityisen
tärkeää tähdättäessä autonomiseen kritiikkikonseptioon.42

1.3 OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY
ARVIOINNIN JA TUTKIMUKSEN KOHTEENA:
ALUSTAVA LUONNEHDINTA

Edellisessä jaksossa todettiin, että ”aksiologinen järjestelmä (AS) on luonneh-
dittavissa kehykseksi, johon sisältyy ’N1 on V:n arvoinen’ muodossa olevia ar-
vokannanottoja”. N1 viittaa arvioituun kohteeseen (esim. johonkin säädökseen
tai säädösjoukkoon), Klamin terminologiassa arvioituun objektiluokkaan. Ob-
jektiluokan käsitettä lähestytään tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa ihmisen
ympäristösuhdetta koskevan sääntelyn alueella. Jo tässä jaksossa on tarpeen ly-
hyesti täsmentää arvioinnin kohteen käsitettä ja tutkimuksen kohdetta.43

Tutkimuksessa hylätään perustaltaan kelseniläinen ajatus muusta yhteiskun-
nasta, moraalista ja arvoista erillistyvästä autonomisesta oikeudesta ja samalla
ajatus mahdollisuudesta vangita siellä esiintyvät oliot puhtaasti oikeuden sisäi-
siin kategorioihin44. Tarkasteltaessa OVA-tutkimuksen kohteen määräytymistä,
oikeussysteemin sisäisiin argumentteihin ja kategorioihin suhtaudutaan tutki-

41 Esim. Uusitalo 1989 s. 197, 200, Myllymäki & Uoti 1994 s. 50.
42 Arviointitutkimuksen alueella eettisen arvioinnin mahdollisuuksia ovat analysoineet ja syste-
matisoineet Newman ja Brown (1996), ks. myös Laitinen 2001. Ahonen näyttää puolestaan eriyt-
tävän toisistaan vaikuttavuuden arvioinnin ja ”temaattisen arvioinnin” ja tarkastelee sisällöllisiin
arvoihin viittaavia arviointikriteereitä lähinnä jälkimmäisen kohdalla (2001 s. 110–113). Luoki-
tuksia olennaisempaa on tietenkin se, millaista arviointia käytännössä harjoitetaan. Kirjoituksen
päätteeksi Ahonen luonnehtiikin ”evaluaation käytännön teoriaa” huojuvana talona: jäsennyksen
kohteet menettävät selkeytensä, kun asiaan paneudutaan syvemmin (s. 113)
43 Kohteen asemasta arviointitutkimuksessa ks. Åberg 1997 s. 14–16.
44 Oikeuden autonomia-ajattelun ja normativismin tietynlaisesta vahvistumisesta 1980–90-luvuil-
la suomalaisessa oikeustutkimuksessa ks. Kekkonen 1996 s. 3–4.
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muksessa tietyllä varovaisuudella, vaikka niiden merkitystä ei kiistetäkään.45

Tutkimuksen lähtökohdat palautuvat eräissä suhteissa yhdysvaltalaiseen ongel-
makeskeiseen oikeusajatteluun eivätkä niinkään suomalaiseen systeemikeskei-
sempään oikeusajatteluun46.

Käsillä olevan tutkimuksen kohteen määritteleminen ei ole yksinkertaista.
Riippumatta kohteen määrittämisen, täsmentämisen ja rajaamisen yhteydessä
kohdattavista ongelmista, tutkimuksen metodi ei voi irtautua kokonaan kohtees-
taan.

Eräs metodin ja kohteen integroitumista tukeva ratkaisu sisältyy reflektio-
analyysin alussa perusteltavaan menettelyyn, jossa (TP)OVA-tutkimuksen ja sen
kohteen (oikeussääntelyn) rationaliteetteja pyritään integroimaan. Reflektio-
analyysissa selkeytettävät TPOVA-tutkimuksen perusarvot ymmärretäänkin läh-
tökohtaisesti sekä tutkimuksen että sen kohteen arvoiksi, vaikka arvokategorioi-
ta ei tutkimuksessa samastetakaan toisiinsa kokonaan.47 Näin raamittuvan ref-
lektioanalyysin läpiviemisen voidaan ajatella edellyttävän tutkimuksen (koh-
teen) väljää rajaamista tietyntyyppiseen sääntelyyn – esimerkiksi ympäristöoi-
keudelliseen sääntelyyn – jonka perusarvoille etsittäisiin rationaalisuuskäsitteen
viitekehyksessä tietynasteinen leikkauskohta ympäristöoikeudellisen (TP)OVA-
tutkimuksen perusarvoihin.

Asiaan liittyy kuitenkin eräitä ongelmia. Muodollisia disiplinaarisia tarken-
nuksia tai väljennyksiä tässä yhteydessä arvioitaessa on huomattava se, että II
tutkimustehtävään vastattaessa haetaan johtolankoja erityisesti pragmatismin ja
kriittisen rationalismin suunnilta. Ne edellyttävät tutkimuksen ymmärtämistä
ennen kaikkea ongelmanratkaisuksi. Ongelmilta puolestaan puuttuu yleisesti
omaksutun näkemyksen mukaan selkeä disiplinaarinen ulottuvuus. Toisin kuin
esimerkiksi arvot, tavoitteet ja käsitteet (ehkä eräitä peruskäsitteitä lukuun otta-
matta), yhteiskunnalliset ongelmat eivät ole kovin luontevasti jäsennettävissä
eri tieteenaloille. Tämä koskee sekä disipliinien sisäisiä tutkimusalueita että nii-
den keskinäisiä suhteita. Tieteiden välisen työn yhteydessä tämä ilmenee esi-
merkiksi siinä, että ongelmiin suuntautuminen on yleensä ”ensimmäinen as-
kel”, jossa tieteiden välisen työn hallinnolliset, perinteisiin liittyvät ja muut ra-
jat on pakko ylittää. Se on eräänlainen tieteiden välisen työn alkuporras.

Tämän keskeinen seuraus on se, että TPOVA-tutkimuksen arvioinnin ”koh-
teen” ennakollinen rajaaminen ”ympäristöoikeuteen” tai edes ”ympäristöön”

45 Vrt. Nuotio 1996 s. 1020.
46 Suomalaisessa traditiossa ongelma(vs. oikeussysteemi)keskeistä lainoppia on edustanut erityisesti
Urpo Kangas. Ks. esim. Kangas 1997. Laajemmasta näkökulmasta voi todeta, että tutkimuksen prag-
matismiin kiinnittyvät tieteenfilosofiset ja -teoreettiset lähtökohdat kokonaisuudessaan palautuvat
monessa suhteessa enemmänkin uudelle mantereelle kuin manner-Eurooppaan. Yhdysvaltalaista Law
and Society -suuntausta on OVA-tutkimuksen näkökulmasta analysoinut Houtsonen (2001).
47 Vrt. Siltala 1999 a s. 273–275.
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muodostuu ongelmalliseksi48. Näillä perusteilla tutkimuksen alustavana koh-
teena onkin perustellumpaa puhua yleisemmin ihminen–ympäristö-suhdetta
koskevasta sääntelystä ja sitä analysoivasta ja arvioivasta (TP)OVA-tutkimuk-
sesta kuin jostakin jo valmiiksi rajatusta oikeudenalasta tai tutkimusalasta.

1.4 ERÄITÄ FILOSOFISIA NÄKÖKOHTIA KOHTEEN
JA MITTAPUUN VÄLISEN SUHTEEN
KOKONAISVALTAISEKSI YMMÄRTÄMISEKSI

(TP)OVA-tutkimuksen peruselementteinä eroteltiin edellä arvioinnin käsitteen
avulla arvioinnin kohteena olevat oikeudelliset normijärjestelmät (N1-Nn), mit-
tapuiden lähtökohtana olevat arvo- ja normijärjestelmät (AS) sekä niiden puit-
teissa relevanteiksi perustellut arvomittapuut (P1-Pn).

OVA-tutkimuksen peruselementtien tarvetta ja asemaa on hyödyllistä pohtia
Platonin ja Aristoteleen lähtökohtien eroja vertaillen. Seuraavan tarkastelun tar-
koituksena ei ole lukita arviointia ja OVA-tutkimusta ahtaaseen filosofiseen tai
arvoteoreettiseen raamiin. Pikemminkin tarkoituksena on varjella ja laventaa
tarkastelun kehystä jo tässä yhteydessä niin, ettei (TP)OVA-tutkimuksen ase-
maa ja lähtökohtia jäädä tarkastelemaan liian kapeana ja esimerkiksi yksinomaan
metodisen tason ongelmana. Samalla tarkastelulla luodaan puitteita tutkimuk-
sen rajautumiselle myöhemmässä vaiheessa oikeussääntelyn teoriaperusteisen
arvioinnin lähestymistapaan ja sen tapaan orientoitua oikeussääntelyn arviointi-
tutkimuksen ongelmiin.

Idealistisen filosofian perustajalle, Platonille, empiria näyttäytyi toissijaise-
na, jopa näennäistodellisuuden tasona, jolle oli ominaista jatkuva muutos ja lii-
ke. Sen taustalle hän oletti varsinaisen todellisuuden, ideatason, joka oli muut-
tumaton ja ikuinen ja mm. moraalin perusta.49 Idealismin suhde sen perinteisiin
vastakkaisasetteluihin on viime vuosina jossakin määrin ohentunut. Tosin näi-
den alueiden syvävesillä askaroivan tutkimuksen seurauksista lienee tässä yhte-
ydessä vielä ennakollista pyrkiä sanomaan mitään. Tässä suhteessa voidaan ra-
joittua viittaamaan mm. Nicholas Rescherin tutkimuksiin50.

48 Ympäristöoikeuden piirissä sen oma disiplinaarinen ”ympäristösuhde” on noussut mielenkiin-
toisten ja tärkeiden uudelleenarviointien kohteeksi erityisesti Tapio Määtän eräissä puheenvuorois-
sa (ks. Määttä T 2000).
49 Ks. esim. Saarinen 1992 s. 24 ss.
50 Ks. erityisesti Rescher 1993 passim. Tiivis ja asiantunteva katsaus Rescherin ”pragmatistisesta
idealismista” sisältyy Siitosen artikkeliin ”Puhdas käytännöllinen järki (1998 s. 99–102). Resche-
rin mm. Kantiin tukeutuvissa yrityksissä järjen ykseyden tavoitteluun voidaan hakea vertailukoh-
taa pragmatismille transsendentaalifilosofisia liityntöjä hakevaan Pihlströmiin (esim. 1998 s. 95–
114). Vaikka mainittuja tutkijoita ei ole tässä tutkimuksessa syytä pyrkiä teoreettisesti kontribuoi-
maan, heidän ajattelustaan voidaan saada ymmärtämiskehystä ja taustaa II pääjakson reflektio-
analyysille. Ennen kaikkea voidaan viitata jaksojen II/3 ja 2.3.2 suhteisiin.
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(TP)OVA-tutkimuksen näkökulmasta idealismi näyttäytyy eräänä välttä-
mättömänä lähtökohtana, mutta samalla monessa suhteessa myös ongelmallise-
na. Idealistiseen filosofiaan yksinomaan kiinnittyvän ajattelun ja tutkimuksen
ongelmaksi voidaan katsoa ideoiden (mittapuuna) hallitseva asema, tätä kautta
tutkimuksen yksipuolinen kiinnittyminen arvojen tai ideoiden maailmaan ja
empiiristen arviointi/kritiikkikohteiden puuttuminen51. Filosofisen tutkimuksen
perinteessä jo kauan sitten alakynteen joutuneen idealismin ongelmista voidaan
akateemisen filosofian areenoilla keskustella ilman käytännöllisen tutkimuksen
aika-, näkökulma- ym. rajoituksia. Perusteitaan reflektoiva arviointitutkimus
joutuu omaksumaan idealismiin yhtäältä käytännöllisemmän, toisaalta kriitti-
semmän asenteen.

Edellä esitettyyn symboliikkaan viitaten yllä mainittu ongelma ei liity sym-
boleihin P1-Pn, niitähän filosofiassa on hiottu uupumatta – vaan siihen, että
arvioinnin kohde (N1) jää puuttumaan. Idealistisen filosofian kritiikki ei siis
liity niinkään mittapuiden P1-Pn identifiointiin, olemassaoloon ja kehittelyyn
kuin sellaiseen idealismin versioon, jossa idealistisia mittapuita ei käytetä lain-
kaan minkään reaalimaailman kohteen arviointiin tai kritiikkiin.

Kun idealismille on ominaista keskittyminen yksinomaan ideoihin, materia-
lismia luonnehtii ideoiden kiistäminen. Tämä havainnollistuu esimerkiksi Hil-
pelän huomiossa, jossa kiinnitetään huomiota filosofian kritiikkiluonteen muu-
tokseen valistusajalle tultaessa. ”Idealistisesta materialistiseen kritiikkiin siirty-
minen merkitsee radikaalia muutosta kritiikin luonteessa: todellisuuden kritiik-
ki vaihtuu käsitteiden kritiikiksi. Tämä problematisoi todellisuuden ylittämisen
ja aidon kritiikin”52. Siirtymä saattaa muodostua myös todellisuuden harhaisek-
si ymmärtämiseksi ja yksipuoliseksi legitimoinniksi.53

Yllä sovellettua käsitteistöä ja symboliikkaa hyväksikäyttäen materialismia
voitaneen luonnehtia niin, että sillä on kohde (N1-Nn), mutta tuon kohteen suh-
de mittapuihin jää epämääräiseksi ja tavallaan liian itsenäiseksi, koska mitta-

51 Ks. esim. Hilpelä 1986 s. 115, joka kiinnittää huomiota Marxia edeltävän filosofisen kritiikin
pulmiin tässä suhteessa: ”Tämä kulttuuri vältti kosketusta sietämättömään todellisuuteen. Sen luonne
oli idealistinen: se tarkasteli mieluummin ideoita kuin kohteita itsessään.” … ”Tässä idealistisessa
kulttuurissa rationaalisuus ja kriittisyys degeneroituvat pelkästään henkiseksi arvoksi, koska ne
eivät voi tulla yhteiskunnallista todellisuutta muokkaaviksi voimiksi. Idealistisen kulttuurin irralli-
suus teki mahdolliseksi sen rinnakkain elämisen miltei millaisen tahansa sosiaalisen todellisuuden
kanssa.” Ongelmana on siis se, ettei ideoita aseteta vuorovaikutukseen empiiristen ilmiöiden, to-
dellisuuden, kanssa.
52 Hilpelä mt. s. 61. Ks. myös Palonen 1975 s. 167–169 marxilaisen (materialistisen) aatekritiikin
ongelmista tässä suhteessa. Vrt. Eskola 2003 s. 220–225.
53 Etiikan ja politiikan kuvatunlaisesta muutoksesta valistuksen myötä ks. Toulmin 1998 yleensä
ja erityisesti s. 348–349, Hellsten 1996 s. 128, 159. Aidolla kritiikillä viitataan yllä selkeästi teo-
reettisesti artikuloituun ja autonomisiin mittapuihin nojaavaan kritiikkiin. Arvojen ja etiikan jää-
dyttämisen ongelmista ks. myös Toulmin 1986 s. 170–171. Tällä viitataan arvojen naturalisoivaan
tai sosiologisoivaan kiinnittämiseen yhteiskunnallisiin instituutioihin.
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puiksi ei tunnisteta ja tunnusteta muita kuin (kohteen) empiirisiä asioita ja omi-
naisuuksia (P1-Pn). Kohdetta ei voida mittapuiden avulla transsendoida. Mikäli
samalla sitoudutaan Popperin ilmaisua käyttäen tosiseikkojen ja normien ident-
tisyysfilosofiaan on seurauksena normien samastaminen nykyisen (tai viimeis-
tään tulevan) vallan kanssa, vallan ja oikeudenmukaisuuden samastaminen kes-
kenään ja näin viime kädessä kritiikin hiipuminen. Nämä seikat huomioon otta-
en Popper näkeekin materialistisen filosofian vaarallisena.

(TP)OVA-tutkimuksen ehtojen jäljittäminen yksipuolisesti sen kummemmin
materialistiseen kuin idealistiseen kosmologiaan ja ontologiaan ei näytä perus-
tellulta. Yritys ymmärtää arvioinnin ja (TP)OVA-tutkimuksen mahdollisuutta ja
luonnetta näyttää edellyttävän laajempaa lähtökohtaa. Sama koskee lähtökoh-
tien erot liudentavaa monismia. Pelkistetysti asian ilmaisten vaikuttaa siltä, että
jonkinlainen välittävä vaihtoehto, joka mahdollistaa ideat mittapuina, mutta tun-
nistaa ja antaa relevanssin myös reaalimaailman kohteille näyttäisi paremmin
vastaavan (TP)OVA-tutkimuksen perusluonnetta tai luovan kyseiselle tutkimuk-
selle ”filosofista elintilaa”.

(TP)OVA-tutkimuksen tulisi käyttää jonkinlaisia ideaaleja arviointiperustei-
naan. Samalla sen tulisi tunnistaa kohteensa empiirisestä todellisuudesta ja ehkä
myös sopeuttaa mittapuunsa ainakin jossakin merkityksessä sinne.54

Toinen, edelliseen liittyvä filosofinen jaottelu, johon (TP)OVA-tutkimusta
näyttää hyödylliseltä peilata, liittyy sekin arvioinnin peruselementteihin ja sa-
malla enemmänkin praktiseen kuin teoreettiseen filosofiaan. Ymmärrettäessä
arviointi kohteen (N1) suhteuttamiseksi mittapuihin (P1-Pn) voidaan kysyä,
miten nämä peruselementit asemoituvat moraaliteorioiden jakautumiseen seu-
rauseettisiin ja deontologisiin teorioihin. Tässä yhteydessä rajoitutaan kysy-
mään, miten moraaliset velvoitteet ja toiminnan seuraukset asemoituvat edellä
kuvattuihin arvioinnin peruselementteihin. Ovatko ne mittapuita (P1-Pn), arvo-
tai normijärjestelmiä (AS) vai arvioinnin kohteita (N1-Nn)?

Luontevin vastaus on se, että velvoitteet ja toiminnan seuraamukset ovat mo-
lemmat arvioinnin mittapuita. Näin lausuttaessa muodostuu ainakin kaksi on-
gelmaa. Onko arvon tai moraalinormin toteutuminen arvioitavissa irrallaan toi-
minnan aikaansaamista seurauksista? Toisaalta, jos käytämme toiminnan seu-
rausvaikutuksia mittapuina, tulisiko ja millä mittapuilla seurauksia (vaikutuk-

54 Aristoteles pyrki tietyllä tapaa sovittamaan yhteen ideat ja faktat, reaalisen ja ideaalisen. Tolo-
nen luonnehtii Aristoteleen ajattelutapaa seuraavasti: ”Aristoteelisen periaatteellisen kannan mu-
kaan mainitulle ongelmalle (so. ideaaliselle valtiomuodolle, TO:n huom.) ei ollut yleispätevää ja
ehdotonta ratkaisua, vaan se riippuu kulloisistakin olosuhteista. Kanta ei kuitenkaan edusta relati-
vismia sanan tavanomaisessa merkityksessä. Pikemminkin siinä on nähtävä aristoteeliselle ajatte-
lulle leimallinen piirre yhdistää reaalinen ja ideaalinen”. Valtiomuotokysymyksessä Aristoteleen
ajatuksena on ihanteen mahdollisimman suuren arvonmukaisuuden toteuttaminen (idealismi) kul-
loistenkin olosuhteiden määrittämissä puitteissa (realismi) (Tolonen 1984 s. 238).
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sia) itsessään arvottaa?55 Molemmista ongelmista on kertynyt kokemusta myös
arviointitutkimuksen piirissä, jossa nämä ongelmat ovat toimineet osaltaan kii-
hokkeina uudentyyppisten lähestymistapojen kehittämiselle.

Modernissa arviointitutkimuksessa mittapuut ja seuraukset integroivan tar-
kastelun tarpeeseen viittaa mm. Vuorelan ns. tavoitteista riippumattoman ar-
vioinnin ongelmia koskeva erittely. Arvioinnin lähestymistapojen kehitystä se-
lostaessaan Vuorela toteaa mm., että ns. tavoitteista riippumaton arviointi kehit-
tyi osaksi vastapainoksi ns. tavoiteperusteiselle arvioinnille, joka otti arvioinnin
mittapuut päätöksentekijöiltä liiaksi annettuina ja ummisti silmänsä toiminnan
erilaisilta haitallisilta (sivu)vaikutuksilta. Tietty yhtymäkohta deontologiaan ja
sen väitettyihin ongelmiin on helppo havaita.

Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että perusideoiltaan tietyllä tapaa seura-
usetiikkaan yhdistettävissä olevaa tavoitteista riippumattoman arvioinnin lähes-
tymistapaa vaivasi mittapuiden määrittämättömyyden ongelma: jäi epäselväksi,
mihin toiminnan aikaansaamia erilaisia seurauksia/vaikutusketjuja suhteutettiin
tai pitäisi suhteuttaa.56

Olemme tässä tekemisissä etiikan erään perusjaottelun ongelmien kanssa. Sekä
kyseinen jaottelu että sen ongelmat nähdään usein ylittämättömänä57.

(TP)OVA-tutkimuksen yhteydessä mittapuut ovat eräs metodologinen väline,
jolla arviointitietoa tuotetaan. Ne toimivat toiminnan arvioimiseen inherentisti
kuuluvan arvottamisen välineinä. ”Toiminta” on puolestaan kategoria, jota tu-
lee erikseen teoreettisesti lähestyä ja jäsentää sille ominaisista lähtökohdista.
Arviointitutkimuksen paradigmaan (tai lähestymistapaan) ei itsessään sisälly
välineitä arvioitavan toiminnan määrittelemiseksi, vaan tätä kysymystä on lä-
hestyttävä toiminnan teoriaa tutkimalla58.

Eräs edellä jo viitattu toiminnan jäsennys sisältyy toiminnan (1) motiivien/
päämäärien, (2) toiminnan (so. teon) ja (3) toiminnan seurauksien erottamiseen
toisistaan. Edellä kuvatut arviointitutkimuksen ongelmat ovat osaltaan seuraus-
ta siitä, ettei arvioinnin kohteena olevan toiminnan teoreettista jäsennystä ja ar-
vioinnin käsitteellisiä peruselementtejä (kohde/arvojärjestelmä/mittapuut) ero-
teta riittävän selkeästi toisistaan. Varsinkin teoriaperusteisen arviointitutkimuk-
sen yhteydessä arvioinnin kohteeksi tulevaa toimintaa tulee lähestyä jäsenty-
neen teoreettisen tiedon avulla. Kohteen jäsennyksistä ja jäsennystavoista riip-

55 Ks. myös Rescher 1993 s. 75–76.
56 Vuorela 1990 erityisesti s. 47. Mittapuiden tarpeesta yhteiskunnan kritiikissä ja vaihtoehdon
tarjonnassa sekä absoluuttisen relativismin ongelmista tässä suhteessa ks. yleisesti Niiniluoto 1984
s. 261–262.
57 Mainitusta jaottelusta esim. Harva 1980 s. 28–31, Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 28–31 ja
laajemmin taustoittaen vmt. s. 26–35.
58 Vrt. Tala 2001 s. 362–363.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1044



45

pumatta arviointi tarvitsee kuitenkin aina kohteesta loogisesti ja käsitteellisesti
erilliset arvomittapuut, joilla kohdetta arvioinnissa punnitaan.

Toimintateoreettiset ulottuvuudet (1–3 edellä) johdattavat näkemään laaja-
alaisesti sen, mitä kohteesta tulee arvioida (ja tietyssä mielessä senkin, mikä
arvioinnin ”kohde” on). Vaikka kohdat 1–3 avaavat näkyviin myös vaihtoehtoi-
sia moraalisen arvioinnin teorioita, kohteen jäsentäminen kohtien 1–3 avulla ei
vielä itsessään sido (OV)A-tutkimusta mihinkään tiettyyn moraalifilosofisiin teo-
riaan (deontologia, seurausetiikka jne.). Ymmärrettäessä motiivit/päämäärät,
teko (toiminta) ja sen seuraukset mittapuiden sijaan arvioinnin kohteen
(toiminta)ulottuvuuksina, niitä voidaan tarkastella ja on tarkasteltava käyt-
täen apuna moraalin, aksiologisen järjestelmän ja toimintateorian tarjoa-
mia mittapuita P1-Pn.59

Kun normiaktorin tavoitteet, toiminta ja sen seuraukset käsitteellistetään ar-
vioinnin kohteeksi, toiminta kokonaisuudessaan voidaan ymmärtää prosessik-
si, jossa mittapuuarvot asteittain realisoituvat tai jäävät toteutumatta. Yllä ku-
vattuun lähtökohtaan sisältyy aineksia edellä todettujen ongelmien hallitsemi-
seen (Onko arvon tai moraalinormin toteutuminen arvioitavissa irrallaan toi-
minnan aikaansaamista seurauksista? Jos käytämme toiminnan seurausvaiku-
tuksia mittapuina, tulisiko ja millä mittapuilla seurauksia (vaikutuksia) itses-
sään arvottaa) ja ehkä myös deontologian ja seurausetiikan välisen rajan jonkin-
asteiseen liudentamiseen.60 Toiminnan seurauksia ja vaikutuksia voidaan ja tu-
leekin tarkastella myös suhteuttaen ne moraalin tai aksiologisen järjestelmän
tarjoamiin mittapuihin.61

59 Vrt. Himanen 1994 s. 121–123.
60 Väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä heti todeta, ettei yllä esitetty merkitse yllä mainittujen
etiikan kahden perusajattelutavan (deontologia/seurausetiikka) välisen ristiriidan poissulkemista,
vaan yritystä nähdä jaottelun läpi joitakin sen ylittäviäkin todellisuuden piirteitä (erottelun vaikeas-
ta ylitettävyydestä esim. Hilpelä 1986 s. 83). Samassa tarkoituksessa on syytä todeta sekin, että yllä
todettu näkökulmiin eriytynyt tapa määritellä toiminnan moraali erikseen päämäärien, teon ja seu-
rausten osalta on vakiintuneeseen ajatteluun perustuva, eikä tarkoituksena ole väheksyä sen ase-
maa praktisessa filosofiassa.
61 Jotkut filosofit ovat pyrkineet näkemään deontologisen ja seurauseettisen ajattelutavan ”ylitse”.
Himanen sijoittaa myös Russellin ajatteluun tietynlaisen ”deontologisen elementin”. Yhdistämi-
sellä Russell tavoitteli Himasen mukaan spinozalaisten kohtuuden, epäitsekkyyden yms. ideaalien
ja utilitarismin tietynlaista yhteensovittamista (Himanen 1994 s. 121–123).
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2.1 ARVIOINTITUTKIMUKSEN KÄSITE

Arviointia ja seurantaa julkisella sektorilla käsittelevässä esityksessään Sinkko-
nen ja Kinnunen kiinnittävät huomiota arviointitutkimuksen piirissä vallitseviin
käsitteellisiin sekaannuksiin ja ongelmiin. Eräs näistä on arvioinnin ja arvioin-
titutkimuksen käsitteiden sekaantuminen keskenään. Arvioinnille todetaan luon-
teenomaiseksi vertailu kohteen ja (arviointi)mittapuun välillä, ilman sidosta tiet-
tyihin välineisiin, periaatteisiin ja menetelmiin. Näin arviointi muodostuu ”ylä-
käsitteeksi, joka kuvaa erilaisia arvottavan tiedon (arviointitiedon) hankin-
tatapoja” (lihavointi TO:n)62. Tieteellisen menetelmän ohella menetelmänä
voivat toimia esimerkiksi intuitio, sormenpäätuntuma, valistunut arvaus tai muu
vastaava.

Arviointitutkimus merkitsee arvioinnin suorittamista tieteellisten menetel-
mien avulla. Tieteellisenä aktiviteettina arvioinnilla on tiettyjä omaleimaisia
piirteitä. Tärkein arviointitutkimuksen muusta tutkimuksesta erottava piirre on
arvioinnin käsitteen mukanaan tuoma (immanentti) arvoelementti, joka erottaa
tutkimuksen esimerkiksi toimintatutkimuksesta, tulevaisuuden tutkimuksesta ja
yhteiskuntatieteistä tieteen- ja tutkimusaloina.63

Arviointitutkimuksia voidaan jaotella monin perustein, esimerkiksi niiden
käyttäjien ja taustalla olevien tiedontarpeiden perusteella64, arvioinnin ajankoh-
dan mukaan65, arvioinnin funktioiden perusteella66, arvioinnin kohteen mukaan67

ja arvioinnin paradigmaattisten taustasitoumusten perusteella.68 Yhteisenä piir-
teenä on kohteen tieteellisin menetelmin tapahtuva suhteuttaminen jonkin
säännön, periaatteen tai kriteerin pohjalta määriteltyyn normatiiviseen tai
preskriptiiviseen mittapuuhun.

2 Arviointitutkimus arvioinnin johdannaisena
ja teoriaperusteinen arviointitutkimus
tutkimuksen alustavana kohteena

62 Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 32, Suchman 1967 s. 7.
63 Ks. seikkaperäisemmin esim. Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 32–36. Vrt. Åberg 1997 s. 13.
64 Esim. Weiss 1972 s. 18 ss.
65 Esim. Rossi & Freeman 1982 s. 40 ss.
66 Esim. Stufflebeam & Shinkfield 1988 s. 46 ss.
67 Ahonen 1987 s. 105 ss.
68 Ks. erityisesti Niinistö 1981 s. 9–42.
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2.2 TEORIAPERUSTEINEN ARVIOINTITUTKIMUS
ARVIOINTITUTKIMUKSEN ERÄÄNÄ
JOHDANNAISENA

2.2.1 Lähestymistavan taustoittaminen

Arviointitutkimus tarjoaa oikeustutkimukselle tieteellisiä välineitä:

1) oikeustutkimuksen ja oikeussääntelyn välisen sidoksen tiivistämiseen,
2) tutkimuksen etäännyttämiseen normiaktoreista niiden (muun yhteiskunnan int-

ressissä toimivaksi) kriittiseksi arvioijaksi.69

Pyrkiessään rakentamaan tieteellisen arviointitutkimuksen käsitettä Suchman
ei rajoitu yksinomaan menetelmälliseen puoleen. Suchmannin mukaan arvioin-
titutkimus ei pyri ensisijaisesti tuottamaan uutta tieteellistä tietoa, vaan käyttää
hyväkseen tutkimuksen jo tuottamaa tietoa. Lisäksi arviointitutkimus voi pyrkiä
selvittämään, onko tuotettua tietoa käytetty esimerkiksi päätöksenteossa hyväk-
si.70

Ennen jatkotarkastelua on hyödyllistä erottaa toisistaan seuraavat näkökul-
mat arviointitutkimuksen tieteellisyyteen:

1. Tieteellisten menetelmien käyttäminen arvioinnin yhteydessä
2. Uuden tieteellisen tiedon hankkiminen arvioinnin avulla
3. Olemassa olevan tieteellisen tiedon hyväksi käyttäminen arvioinnissa
4. Sen selvittäminen, onko arvioitavassa toiminnassa käytetty tehokkaasti hyväk-

si olemassa olevaa tutkimustietoa.

Ensin mainitun (1) ongelmia edellä jo sivuttiin. Vaikka tieteellinen menetelmä
onkin arviointitutkimuksen arvioinnista käsitteellisesti erottava piirre, arvioin-
titutkimuksen tieteellisyyttä ei voida varmistaa yksinomaan tieteellisen mene-
telmän avulla, ainakaan (menetelmä)käsitteen suppeassa, teknisessä merkityk-
sessä. Toinen (2) näistä on Suchmannin mukaan jo ylipäänsä merkittävästi arvi-
ointitutkimuksen mahdollisuuksien ulkopuolella.

Suchmannin fokuksessa on lähinnä kolmas äsken mainituista ”tieteellisen ar-
viointitutkimuksen” ominaispiirteistä. Siitä käsin hän vetää arviointitutkimuk-
selle rajaa ja profiilia muuhun yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, jota me-
netelmällisesti luonnehtii kohdan 2 (ja kohdan 1) mukainen pyrkimys71.

69 Näiden aktiviteettien välistä erottelua voidaan käsitteellisesti lähestyä ja jopa hienojakoistaa
Sinkkosen ja Kinnusen erittelyn avulla (1994 s. 44).
70 Suchman 1967 s. 29, 75. Vastaavasti Åberg 1997 s. 13 ja siellä viitattu kirjallisuus. Tieteellisen
tiedon soveltamista koskeva tutkimus muodostaa oman tutkimusalansa, johon palataan myöhem-
min (ks. esim. Leeuw 1995). Ks. myös Nutley ym. 2003.
71 Vastaavasti Åberg (1997 s. 13–14).
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Menetelmillä on rajoitteensa, mihin edellä jo niiden vaativuuden näkökul-
masta viitattiin. Myös metodien kehittelyyn liittyvällä tieteellisyyden vahvista-
mispyrkimyksellä on rajoituksia.

Arviointitutkimuksen metodien ja niiden kehittelyn ongelmia on pyritty ratko-
maan eri suunnilla 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Ongelmat ovat liittyneet
mm. kvantitatiivisten menetelmien soveltamiseen ja yrityksiin ratkaista arviointi-
tutkimuksen luotettavuuden ja hyödynnettävyyden välillä vallitseva ristiriita (tai
hallitsemaan sitä). Rossin ja Wrightin mukaan hallitsevan kokeellisen paradig-
man kritiikki ja sitä seurannut uudelleenarviointi johti kolmeen suuntaan: a. ko-
keellisen paradigman torjumiseen ja laadullisen paradigman kehittelyyn, b. black-
box-ilmiön aiheuttavan kokeellisen paradigman modifiointiin teoreettisemmin
orientoituvaan suuntaan, sekä c. implementaation ja sen tutkimisen merkitystä
painottavaan suuntaan.72 Ohjelmilla ei kuitenkaan useinkaan voitu todeta olevan
(netto)vaikutuksia yhteiskuntaan. Tämä altisti sekä ohjelmat että niitä koskevan
tutkimuksen kritiikille.73

Yllä kuvatut ongelmat tarjoavat lähtökohtia myös OVA-tutkimukselle, jonka
voidaan odottaa siirtyvän edellä kohtien 1–2 mukaisesta tieteellisyyden tavoit-
telusta kohtien 3–4 mukaisen tieteellisyyden tavoittelun suuntaan. Tällainen ke-
hityskulku on arviointitutkimuksessa ainakin osittain nähtävillä. Vähin mikä voi-
daan edellyttää, on riittävän perusteellinen analyysi siitä, onko ja missä laajuu-
dessa tai muodossa kuvatunlainen siirtymä OVA-tutkimuksessa mahdollinen ja
perusteltu.

Tavoite–keino-ajattelua voidaan luonnehtia erääksi metodiperusteisen ar-
vioinnin variantiksi. Sitä voidaan jatkuvasti kehittää, vaikka jo Weberin tavoite-
rationaalisen toiminnan malli on siihen suunnatusta kritiikistä huolimatta luon-
nehdittavissa monessa suhteessa varsin kehittyneeksi74. Modernissa arviointi-
tutkimuksessa ns. teoriaperusteinen arviointi (theory driven evaluation, jäl-
jempänä TPA), on esittänyt haasteen metodiperusteiselle arvioinnille. TPA:n
merkittävin lipunkantaja on ollut amerikkalaistutkija Huey-Tsyh Chen.75

Lähtökohtaisesti – tavallaan cheniläisiltä ydinosiltaan – teoriaperusteinen ar-
viointi on yhdistettävissä erityisesti toiseen ja kolmanteen edellä todetuista arvi-

72 Ks. seikkaperäisemmin Rossi & Wright 1984 s. 337 ss.
73 Rossi & Wright mt. s. 341. Ks. yleisesti myös Albaek 1995 sekä Pawsonin ja Tilleyn tiivistä,
analyyttista katsausta (1997 s. 1–29).
74 Tavoite–keino-ajattelua suunnittelun heuristisena apuvälineenä on käsitellyt esim. Kari Eloranta
(1977). Sinkkonen & Kinnunen jakavat teoriaperusteisen arvioinnin edeltäjät esityksessään tavoit-
teiden (goals) ohjaamaan arviointiin ja menetelmien (methods) ohjaamaan arviointiin (1994 s. 99).
Weberin tavoiterationaalisen mallin suhteellisen laaja-alaisesta ja monipuolisesta luonteesta ks.
esim. von Wright 1985 s. 169, Kuitunen 1995 s. 49 ss.
75 Ks. erityisesti Chen 1990. Sinkkonen ja Kinnunen suhtautuvat jossakin määrin kriittisesti ao.
lähestymistapaan (1994 s. 99–103). Myös Vuorela viittaa teoriaperusteisen arvioinnin haasteelli-
suuteen ja siihen, että lähestymistapa on käytännössä jäänyt hieman ”teoreettiselle tasolle” (Vuore-
la 1990 s. 41 ja 50).
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oinnin tieteellistämisaspekteista (uuden tieteellisen tiedon hankkiminen ar-
vioinnin avulla, olemassa olevan tieteellisen tiedon hyväksi käyttäminen ar-
vioinnissa). Chenin perusajatus on se, että arviointitutkimus on laiminlyönyt teo-
reettisen tiedon tavoittelun ja hyväksikäyttämisen. Väitteensä perusteeksi Chen
viittaa Lipsyn ym. harjoitettua arviointitutkimusta koskevaan tutkimukseen, jos-
sa selvitettiin harjoitetun arviointitutkimuksen metodia. Tutkittuaan 175 ar-
viointitutkimusta Lipsy ym. päätyvät toteamaan, että useimmissa niistä ei integ-
roitu varsinaista teoriaa arviointiin. Ohjelman tavoitteet, rationaliteetti ja kausaa-
liyhteydet olivat jääneet puutteellisesti selvitetyiksi ja jopa laiminlyödyiksi76.
Metodiperusteisen lähestymistavan yleisinä ongelmina Chen erottaa seuraavat:

1. Teoriat unohtavan arvioinnin huomiokenttä kaventuu niin, että painotetaan ai-
noastaan lähestymistavan vahvoja puolia, siis ongelmia ja kysymyksiä, joiden
tutkimiseen metodi antaa vahvat lähtökohdat (huomio nostaa esiin 1970-luvun
positivismikritiikin)

2. Koska yksittäiset metodit eivät ole yhdistettävissä, vaan edustavat ikään kuin
eri kieltä, suhtautuminen muiden menetelmien kannattajiin tulee nihilistiseksi

3. Suoritetut arvioinnit eivät auta ymmärtämään arvioitavan kohteen onnistumista
tai epäonnistumista, koska tieto onnistumisen ja epäonnistumisen ehdoista ja olo-
suhteista jää puuttumaan77. Koska prosesseja ja niihin sisältyviä onnistumisen/
epäonnistumisen ehtoja ei tunneta, myös toiminnan vaikuttavuutta koskevat pää-
telmät altistuvat helpommin erilaisten häiriötekijöiden vaikutukselle.78

TPA:n ”perinteiseen” arviointitutkimukseen suuntaaman kritiikin syvyyden ta-
voittamiseksi on syytä huomata, että kritiikki kohdistuu yhtä hyvin ns. koviin
kuin pehmeisiinkin menetelmiin. Kritiikin keskiössä on menetelmäkeskeinen
tapa suhtautua arviointitutkimuksen ongelmiin, eivät yksittäiset menetelmät ja
niiden ongelmat79. Chen selostaa teoksessaan 1970-ja 80-lukujen aikana jatku-
nutta metodologista debattia80. Hän päätyy toteamaan, että menetelmäkeskuste-

76 Ks. myös Chambers ym. 1992 s. 107, 115, Fischer 1980 s. 43.
77 Vrt. Vuorela 1990 s. 47. Tähän liittyvät ongelmat ovat toki ulotettavissa arviointitutkimusta
laajemmallekin, yleisesti empirististä tutkimusotetta koskevaksi. Ks. esim. ekologisen tutkimuk-
sen näkökulmasta Haila & Levins 1992 s. 123–124.
78 Chen 1990 s. 17 ss.
79 Tällaisena kritiikki nostaa esiin mm. eklektismiongelmat, joita arviointitutkimuksen yhteydessä
on usein nostettu esiin: tutkimusotteet ovat yhdistelleet toisinaan melko ennakkoluulottomastikin
erilaisten ”oppien” aineksia (esim. Vuorela 1990 s. 7–8). Tätä lähelle tulee kritiikki, jonka mukaan
arviointitutkimuksessa on usein käytetty yksinkertaistavia metaforia, joiden perusteella todellisuuden
ilmiöille ja niiden monimutkaisuudelle on saatettu tehdä väkivaltaa (ks. mt. s. 27). Vrt. Kamppisen
ym. formaaleista menetelmistä riskinarvioinnissa esittämään (1995 s. 78) sekä Mannermaan moder-
nin tulevaisuudentutkimuksen ns. teknokraattisesta suuntautumisesta esittämään (1993 s. 16–19).
80 Suoritettua arviointia koskevassa katsauksessaan Chen toteaa, että varhaisissa (1960-luvun) ohjel-
maevaluaatioissa tieteellinen metodi ja teoreettinen orientaatio oli melko voimakas. Tutkijoista hän
ottaa tässä yhteydessä esiin mm. edellä siteeratun Suchmannin ja Scrivenin ja viittaa asiaintilan taus-
taksi tarpeeseen legitimoida evaluaatio tiedeyhteisön piirissä. Tilanne johti kuitenkin vähitellen sii-
hen, että metodinen painotus alkoi ylikorostua ja viedä sijaa kokonaisvaltaisemmalta asenteelta (mt.
s. 19–20, ks. myös Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 99–100). Asiaa ei ole vaikea yhdistää 1970-
luvulla yleiseen empirismi/positivismi-kritiikkiin (esim. Pirttilä & Raiski 1977 s. 9 ss., 28–30, 39).
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lu on pikemminkin vahvistanut kuin heikentänyt naturalistiselle (laadullinen),
kokeelliselle (kvantitatiivinen) ja ekonomistiselle menetelmäarsenaalille raken-
tuvan menetelmäkeskeisen evaluaation asemaa ja muodikkuutta81. Näin on
siitä huolimatta, että erityisesti laajatavoitteisissa ja vaikeasti rajattavissa evalu-
aatioissa tämä lähestymistapa tai arviointimalli tuottaa hänen mukaansa ja mo-
nien muidenkin mukaan hyvin epätyydyttäviä tuloksia.82

2.2.2 Lähestymistavan keskeiset piirteet

Menetelmäkeskeiselle arvioinnille ominainen tapa pyrkiä lisäämään arvioinnin
tieteellistä tasoa tieteellisten menetelmien avulla laajenee TPA:ssa pyrkimyk-
seksi vahvistaa tieteellistä metodia hyväksikäyttäen jo saavutetun teoreet-
tisen ymmärryksen ja tiedon asemaa arviointitutkimuksessa.

Olisi harhaanjohtavaa luonnehtia ”teoriaa” OVA-tutkimuksen kannalta ainoastaan
apuvälineeksi tai pelkästään ongelmattomaksi tieteellistämisen välineeksi. Se saat-
taa olla myös rasite. Tässä yhteydessä rajoitutaan viittaamaan edellä esiin otet-
tuun TPA:n kritiikkiin. Lisäksi voidaan todeta, että oikeudellisten ja muidenkin
teorioiden hajanaisuus saattaa pikemminkin vaikeuttaa kuin yksiselitteisesti edis-
tää arviointitutkimusta83.

Teoriaperusteisuuden korostus ei Chenin kohdalla merkitse sitä, että tieteellisiä
menetelmiä väheksyttäisiin. TPA:n keskeinen ajatus on se, että metodin tulee
alistua teorialle. Tämä tarkoittaa sitä, että TPA:ssa rakennetaan ensiksi tietylle
teorialle perustuva arviointiasetelma. Sen jälkeen valitaan tietty metodi. Valinta
tapahtuu sillä perusteella, että metodi on käyttökelpoinen (tai käyttökelpoisin)
teorian testaamisessa. Metodin tehtävänä on auttaa tietyn teorian testaamisessa,
ei syrjäyttää sitä.84 Yleisemmästä näkökulmasta äskeinen voidaan osaksi pa-

81 Ks. myös Åberg 1997 s. 89.
82 Mt. s. 21–25. Ks. myös Chelimsky 1979 sekä Pawson & Tilley 1997 s. 30–54. Menetelmäkes-
keisen arviointiajattelun ongelmia on nostanut esiin myös Thomas Cook kartoittaessaan arviointi-
tutkimuksen kokemuksia 25 viimeisen vuoden ajalta (1997). Cook nostaa esiin eräänä arviointitut-
kimuksen (harvoista) uudistajista tässä suhteessa juuri Chenin. Chenin tuotanto on kuitenkin jää-
nyt vuoden 1990 pääteoksen jälkeen niukaksi.
83 Juha Tolosen mukaan yhtenäisen teoriataustan puuttuminen siitä aiheutuvine ongelmineen luon-
nehtii oikeustiedettä, mutta yleisemminkin yhteiskuntatieteitä (1985 s. 44–45). Seikkaperäisem-
min yhteiskuntateorian nykytilasta ks. Kuusela 1996 passim. sekä Luhmann 1985 s. 22. Allardtin
mukaan uuden, yhtenäisen teorian muodostaminen yhteiskunnan kehityksestä on 1990-luvulla edel-
leen ajankohtainen (1995 a s. 139). Samantyyppiseen vetoomukseen koota oikeusteoria integroi-
duksi lain säätämisen ja soveltamisen teoriaksi, joka on integroitu myös yhteiskuntateoriaan, pää-
tyy myös Manuel Atienza (1992 s. 286).
84 Chen 1990 s. 84. Metodiperusteinen arviointi keskittyy Chenin mukaan varmistamaan, että tietyn
metodin mukaiset standardit täyttyvät. Teorian testaamisesta puhumiseen sisältyy arviointitutkimuk-
sen yhteydessä tiettyjä ongelmia, joita Chen ei aina kovin selkeästi eksplikoi. Ongelmat nousevat siitä
piakkoin esiin otettavasta seikasta, että TPA:n teoreettinen rakenne muodostuu dualistiseksi. Siihen
sisältyy sekä normatiivisia että muita teorioita. Asiaan palataan myöhemmin seikkaperäisemmin.
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lauttaa Chenin esittämiin hyödyllisen evaluaation periaatteisiin ja erityisesti ns.
metodisen kontingenssin periaatteeseen. Se edellyttää, että arviointitutkija pyr-
kii kehittämään juuri tiettyyn ohjelmaan/arviointikontekstiin paremmin sopeu-
tuvia metodeja. Periaate sisältää samalla ns. metodisen universalismin kiellon.85

Seuraavassa on tiivistettynä esitetty TPA:n sisältö:86

 Chenin kehikkoon sisältyvät normatiiviset teoriat liittyvät arviointitutkimuk-
sen mittapuihin. Kausatiiviset teoriat liittyvät taas toiminnan ja sen seurausten/
vaikutusten väliseen suhteeseen87.

Vaikka teorian käsite onkin tälle tutkimukselle myös kohde, jota puretaan
vähitellen esiin, tässä yhteydessä ei voida kokonaan sivuuttaa yleisempää kysy-
mystä: mitä teoria tarkoittaa? Chenin esityksessä esiin otettua teorioiden eks-
tensionaalista jaottelua (normatiiviset, kausatiiviset) ei voida pitää tyhjentä-
vänä. Parempana voidaan pitää esimerkiksi Palosen esittämää teorioiden kolmi-
jakoa metafyysisiin, empiirisiin ja normatiivisiin teorioihin88. Teorioiden teh-
täviksi muodostuu tällöin tulkintojen esittäminen todellisuuden luonteesta tai
”asioiden luonnosta” (metafyysiset teoriat), väitteiden esittäminen todellisuu-

KAAVIO 1 Teoriaperusteisen arvioinnin teoriat ja arvioinnin tyypit Chenin mukaan

85 Chen mt. s. 82–83.
86 Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 100. Ks. myös Åberg 1997 s. 15, 37–39.
87 Tällä jaottelulla on selkeä yhteys Palosen aatekriittisen tutkimusohjelmansa asettamisen yhtey-
dessä esiin ottamaan teorioiden jaotteluun. Siinä teoriat jaetaan hyväksyttävyysteorioihin ja toteu-
tettavuusteorioihin (1975 s. 23). Molemmat teoriat ovat Paloselle tilannesidonnaisia.
88 Palonen 1975 s. 13.
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desta (empiiriset teoriat) sekä vaatimusten asettaminen inhimilliselle todelli-
suudelle (normatiiviset teoriat). Teoriaperusteisessa OVA-tutkimuksessa (jäljem-
pänä TPOVA-tutkimuksessa) tarvitaan kutakin yllä esiin otettua teoriatyyppiä.

Chen tarkastelee lyhyesti teorian käsitettä myös intensionaaliselta kannalta.
Hän määrittelee teorian referenssiraamiksi, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään
maailmaansa ja toimimaan siinä.89 Kyseinen määritelmä ilmaisee lähtökohdan,
jolta teorian käsite on usein määritelty. Niiniluodon esittämistä teoriakäsitteen
määritelmistä Chenin määritelmää vastaa osapuilleen toteamus, jonka mukaan
teoriat mahdollistavat ilmiöiden selittämisen ja ymmärtämisen ja toisaalta nii-
den ennustamisen ja manipuloinnin.90 Molempiin määritelmiin ja niihin sisälty-
viin teorioiden funktioihin on Palosen teoriajaottelun ymmärtämiseksi lisättävä
teorioiden kriittinen funktio. Palonen määrittelee normatiiviset teoriat (aatteet)
toisessa yhteydessä Popperin tapaan (plastisen) kontrollin ja arvostelun väli-
neiksi91.

Yllä esitettyjä teorioiden määritelmiä ja funktiolausumia voidaan pitää myös
TPA-tutkimusta ajatellen osapuilleen riittävinä. Yhteiskuntatieteissä teorioiden
luonteen realistinen, käytännöllinen ymmärtäminen edellyttää vielä joitakin tar-
kentavia huomioita teorioiden luonteesta ja laadusta.

”Teoria- ja paradigmakysymykset ovat monellakin tapaa haastavia. Ne eivät tyh-
jenny formaaleihin ja reduktionistisiin jäsennyksiin tai lausumiin muodossa ”teo-
rian tehtävänä on kuvata ja selittää todellisuutta”. Kysymys teorian luonteesta ja
merkityksestä on ollut ja tulee aina olemaan tieteellisen keskustelun keskiössä.
Sitä voidaan pitää jopa koko tieteellisen tutkimuksen ydinkysymyksenä. Teoriaa
koskevat muodolliset vaatimukset ovat väljentyneet ja terminologiassakin esiin-
tyy selvää epätäsmällisyyttä. ”Teoriana” käy nykyisin melkein mikä tahansa92.
Tämäkin heijastelee tietenkin aikaansa, vaikka ei kenties olekaan tieteellisen työs-
kentelyn kannalta kaikkein hedelmällisin tilanne. Metodologinen liberalisoitumi-
nen on siis muuttamassa käsitystämme tieteestä ja sitä kautta myös teoriasta.93

89 Mt. s. 17. Ks. myös Lehtonen 1995 s. 5–10, joka tarkastelee lauseiden teoreettisuuden astetta
eräänlaisella janalla. Peräkylä taas tarkastelee mielenkiintoisella, ja myös OVA-tutkimuksen kan-
nalta relevantilla tavalla teorian asemaa yksittäisessä tutkimusprosessissa, jossa teoria asema näyt-
täytyy eri vaiheissa erilaisena (1995 s. 15–19).
90 Niiniluoto 1980 s. 193. Eri näkökulmista ks. teorian käsitteestä myös mt. s. 23, 198, 208, 213–
215, 280.
91 Palonen 1974 s. 38.
92 Vrt. Kasvion (1994 s. 125) sosiologian osalta esittämään.
93 Vrt. Galtungin teorian asemasta ja luonteesta liberalistisessa yhteiskuntavaiheessa esittämään.
Galileinen tiede, jonka Galtung yhdistää liberalistiseen yhteiskuntavaiheeseen, edustaa tieteessä
teoriarakenteen hajautumisen vaihetta. Teoriarakenne ei ole suoranaisesti (antagonistisen) ristirii-
tainen, vaan eklektinen ja komplementaarinen. Teoriat voidaan löysästi yhdistää toisiinsa (1977 s.
31). Jälkimodernin aikana hajautumistrendi on edelleen vahvistunut, mikä on merkinnyt myös
tieteen arvovallan heikentymistä (ks. esim. Eskola 1994 s. 16–18). Vastavaikutuksiakin on ilmen-
nyt. Ne ilmenevät tieteen ja pseudotieteen välisen rajanvedon kirkastamisena ja toisinaan rajuina-
kin puhdistusotteina (vrt. Eskolan sosiologian osalta esittämään, 1994 s. 18 ss.), mikä ilmiö on taas
osaltaan herättänyt vastakritiikkiä (ks. esim. Mäki-Kulmala 1995). Vastavaikutuksen piiriin on ehkä
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Teoriaa niin sen konventionaalisessa ja vaativassa mielessä – ts. teoria empii-
ristä todellisuutta koskevien väitelauseiden systemaattisena kokonaisuutena – kuin
hieman väljemminkin määritellyissä muodoissa, tarvitaan, jos me haluamme ym-
märtää sitä todellisuutta, jossa elämme. Tätä tehtävää tieteeltä ei vielä ainakaan
kokonaan ole haluttu kieltää lukuunottamatta kaikkein radikaaleimpien tieteenfi-
losofien näkemyksiä. Se, tarvitaanko tässä luonnontieteen ideaalin mukaista teo-
riaa, on tietenkin jo eri asia”.94

Miten edellä esitettyjä huomioita tulisi TPA- tai TPOVA-tutkimuksen näkökul-
masta tulkita? Kysymys muodostaa niin suuren ongelmavyyhden, että jo sen
avaamiseen on tässä yhteydessä syytä suhtautua varauksellisesti. Siihen vastaa-
miseen tarvitaan koko käsillä oleva tutkimusraportti; sekään tuskin edes riittää
avaamaan problematiikkaa sen koko laajuudessa. TPA- tai TPOVA-tutkimus ei-
vät voi muodostaa erillistä tai irrallista saareketta, jossa teorioiden muutospiir-
teet ja niitä koskevat diskurssit voitaisiin sivuuttaa. Pari loppuhuomiota riittävät
tässä yhteydessä.

Ensiksikin, aktivoituvalla ja metodologisesti reflektoivalla TP(OV)A-tutki-
muksella on ainakin lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet tuoda jotakin posi-
tiivista niiden vaatimusten tyydyttämiseksi, jotka koskevat yhteiskuntatieteiden
yhteiskunnallisen relevanssin reflektoitua uudistamista. Tätä ei poista se, että
toimintatutkimukseen suuntautunut oikeuspoliittinen tutkimus rajattiin edellä
OVA-tutkimuksen ulkopuolelle. Toiseksi – ja tämä huomio koskee lähinnä oi-
keustutkimusta – pyrkimykset tutkimuskohteen eri ulottuvuuksien ja tasojen ko-
konaisvaltaiseen sisällyttämiseen ja saattamiseen tutkimuksen piiriin, ilmaistu-
na mm. metodologisen pluralismin ja kokonaisvaltaisuuden vaatimuksina, on
nekin mahdollista kohdata (TP)OVA-tutkimuksen välineistöllä95. Ainakin TPO-
VA-tutkimus voi tuoda oman osuutensa näiden tärkeiden metodologisen vaati-
musten tai normien entistä paremmaksi huomioimiseksi oikeus- ja yhteiskunta-
tutkimuksessa.

luettava esimerkiksi sosiologien omat puheenvuorot, jotka peräänkuuluttavat sosiologian yhteis-
kunnallisen relevanssin uudelleen palauttamista modernin yhteiskunnan ja maailman haasteiden
keskellä (Allardt 1995, ks. myös Kasvio 1994, Julkunen 2003).
94 Hoikka 1994 s. 1–2 (ote esipuheesta Anttiroikon julkaisuun ”Kuntateorian avaimet. Kuntatutki-
muksen politologisten, hallinto-opillisten ja sosiaalitieteellisten teorioiden skemaattinen kokonais-
jäsennys”, Tampere 1994.
95 Tähän liittyvien korostusten yhteydessä voidaan viitata mm. Seppo Laaksoon, ja hänen esittele-
määnsä trialistiseen oikeusteoriaan (ks. erityisesti Laakso 1980).
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2.2.3 Teoriaperusteisen arviointitutkimuksen ja muun
tutkimuksen välisen eron alustava paikallistaminen

TPA-tutkimusta on edellä käsitelty arviointitutkimuksen uudehkona lähestymis-
tapana, johon myös OVA-tutkimuksen suunnalta kohdistuu odotuksia. Sen kri-
tiikki voidaan Vuorelan sekä Sinkkosen ja Kinnusen avulla paikallistaa seuraa-
viin kohteisiin:

1. Tutkimusotteen metateoreettisuus (siinä merkityksessä, ettei TPA tarjoa selke-
ää tutkimusotetta ja välineistöä tutkijan käyttöön96; teoreettisuuskritiikki voi-
daan myös yhdistää TPA-tutkimuksen vaativuuskritiikkiin: kun jo arviointitut-
kimus itsessään on usein katsottu metodologisesti vaativaksi, monitieteiseksi
aktiviteetiksi, tämä koskee vielä suuremmalla syyllä TPA-tutkimusta).

2. Tutkimusotteen (meta)teoreettisuus yhdistyneenä epäilyyn, että Chenin hah-
motteleman TPA-arvioinnin yhteydessä raja muuhun eli varsinaiseen teoreetti-
seen ja soveltavaan tutkimukseen liudentuu (Sinkkosen ja Kinnusen kritiikkiä,
joka perustuu mm. Chenin ratkaisuun, jossa kausaalianalyysi erotetaan itsenäi-
seksi TPA:n osioksi tai arviointityypiksi, ilman että siihen olisi selkeästi yhdis-
tetty arvioinnin käsitteellisiä osioita: kohde / (normatiiviset)mittapuut).

Arviointitutkimuksen ja muun tutkimuksen välisen rajan liudentumista koske-
van kritiikin ja epäilyjen pohjalta on seuraavaksi syytä pyrkiä täsmentämään
TPA-tutkimuksen ja muun tutkimuksen välistä rajaa.

Chenin omaksuma tapa tarkastella kausaalianalyysia itsenäisenä tutkimuk-
sellisena kokonaisuutena on omiaan liudentamaan TPA:n rajaa arviointitutki-
muksen ulkopuoliseen tutkimukseen. Niin sanottujen kausatiivisten teorioiden
yhteydessä Chen käsittelee 1) kausaalista vaikutusten arviointia, 2) kausaalista
väliintulevien mekanismien arviointia sekä 3) kausaalista yleistysten arvioin-
tia.97 Tässä tutkimuksessa omaksutun käsitteistön mukaan kukin näistä kohdis-
tuu pikemminkin vaikuttavuuden edellytysten kuin suoranaisesti arvioitavan
ohjelman vaikuttavuuden selvittämiseen.98

Edellä vaikuttavuuden käsite ehdotettiin rajattavaksi niin, että tehdään selkeä
ero vaikutusten ja vaikuttavuuden välille. Ilmeisesti nyt käsiteltävänä oleva on-
gelma aiheutuu merkittävästi juuri siitä, ettei pidetä riittävän johdonmukaisesti
kiinni kielenkäytöstä, jossa vaikutukset ohjelman aikaansaamina kausaalisina
prosesseina ja vaikuttavuus omaksutuista arviointimittapuista käsin tapahtuva-
na kausaalisten prosessien tulkintana erotetaan toisistaan.

Esimerkiksi Suchman huomauttaa esityksessään, että vaikuttavuuden edelly-
tysten arviointi – sen selvittäminen, miksi ohjelma tuottaa tai ei tuota haluttuja

96 TPA:ssa voidaan soveltaa muiden arvioinnin lähestymistapojen metodista välineistöä. Kyseessä
on pikemminkin metanäkökulma arviointiin kuin itsenäinen arvioinnin lähestymistapa (Sinkkonen
& Kinnunen 1994 s. 101–102, ks. myös Vuorela 1990 s. 41 ja 50).
97 Chen 1990 s. 191 ss., Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 100.
98 Vrt. Åberg 1997 s. 14.
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vaikutuksia – ei sinänsä kuulu erottamattomasti arviointitutkimukseen99. Vii-
meksi mainittua seikkaa ovat korostaneet sekä Suchman että Chen ja tuoreem-
pana korostuksena väitöskirjassaan Åberg100. Suchmannin mukaan ”making sen-
se” arviointituloksille on perussyy ryhtymiselle prosessiarviointiin, jolla tarkoi-
tetaan toiminnan vaikuttavuuden edellytysten ja olosuhteiden selvittämistä ar-
vioitavan toiminnan prosesseja tutkimalla. Ilman prosessiarviointia ja siis viime
kädessä turvautumista kausatiivisiin teorioihin sekä ohjelman onnistumisen että
sen epäonnistumisen syyt jäävät avoimiksi. 101 Erityisen ongelmalliseksi Chen
näkee prosessiarvioinnin puuttumisesta muodostuvan black-box-tilanteen ne-
gatiivisen (vaikuttavuus)tuloksen yhteydessä102. Prosessiarvioinnin puuttumi-
nen vaikeuttaa toiminnan kehittämistä sekä virheelliseen toimintaan liittyvien
vastuiden paikallistamista.

Arviointitutkimuksen ja muun tutkimuksen rajaa voidaan havainnollistaa myös
Galtungin trilateraalisen tiedekonseptin avulla. Jatkossa TPOVA-tutkimuksen
kokonaisrakennetta hahmotetaan kokonaisuudessaan Galtungin trilateraalisen

KAAVIO 2 Galtungin trilateraalinen tiedekäsitys kolmion muodossa

99 Suchman 1967 s. 66, 79. Suchman puhuu tässä yhteydessä prosessiarvioinnista. Tarkkaan otta-
en arviointitutkimuksen identiteettiä tulisi selkeyttää po. kysymyksen lisäksi vielä jakamalla pro-
sessiarviointi 1) vaikuttavuuden edellytysten tieteelliseen selvittämiseen kausaalianalyysilla ja 2)
sen selvittämiseen ao. tietoa hyväksikäyttäen, onko arvioitavalla ohjelmalla käytettävissä olevan
tieteellisen evidenssin huomioon ottaen edellytyksiä toimia vaikuttavasti. Tässä yhteydessä on riit-
tävää todeta, että Suchmannin em. huomio kohdistuu hieman erittelemättömästi näihin molempiin
”prosessiarvioinnin” aspekteihin.
100Åberg huomauttaa, että vaikka (prosessiarviointi tai) kausaalianalyysi ei varsinaisesti kuulu eva-
luaatioon ”kausalanalyser kan behövas för att underbygga bedömningen”. Toisessa yhteydessä hän
luonnehtii arvioinnin perusasetelman ylittäviä liitännäisanalyyseja ”osa-analyyseiksi” (delanaly-
ser) (1997 s. 18). Ks. kuitenkin myös s. 92.
101Suchman 1967 s. 66.
102Chen 1990 s. 19, ks. myös mm. Vuorela 1990 s. 47, 48–49.

1 Galtung sijoittaa
kolmion yläreunaan
vain TIEDON; yllä
on katsottu perustel-
luksi sisällyttää
kolmion yläreunaan
myös TODELLI-
SUUS ryhtymättä
tässä yhteydessä
perustelemaan tai
tarkentamaan  ao.
ratkaisua epistemolo-
giselta tai arvofiloso-
fiselta kannalta.
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tiedekonseptin avulla. Seuraavassa Galtungin tiedekonsepti esitellään siltä osin,
kuin sen avulla voidaan havainnollistaa TPOVA-tutkimuksen ja muun tutkimuk-
sen välistä eroa.103

Galtungin eräs ydinajatus on se, että tiede muodostuu ytimeltään todellisuu-
den ja eri lausejoukkojen välisen vastaavuuden vertailusta104. Perinteisen län-
simaisen tiedekäsityksen mukaisessa positivistis-empiristisessä tieteessä vertailu
tapahtuu yllä esitetyn kolmion vasemman alareunan (TEORIA) ja kolmion hui-
pun, todellisuuden tosiseikkojen (TIETO) välillä (empirismi). Teoria pyritään
mukauttamaan tosiasioihin ja kriteerinä toimii tosi/epätosiasteikko. Tieteen tulok-
sena syntyy uusia, entistä paremmin todellisuutta vastaavia teorialauseita.

Oletus, että voimme näin menetellen saavuttaa totuuden tai lähestyä sitä, perustuu
viime kädessä vain oletukselle, että meillä on ihmisinä reaalinen joskin samalla
rajallinen mahdollisuus löytää ja tunnistaa totuus105. Berkson huomauttaa, että
jollei meillä olisi mahdollisuutta erottaa toisistaan tosia ja epätosia lauseita ”logic
would be of little use to us, for in choosing how to be influenced by the network of
arguments we would be floundering about amongst contradictory statements more
or less at random”.106 Teorioiden ja tosiseikkojen välistä vertailua tarvitaan mm.
siksi, että muutoin joudumme tekemään filosofisesti vaikeasti perusteltavan ole-
tuksen mielen ja todellisuuden välisestä ennalta-asetetusta tai -vaikuttavasta täy-
dellisestä harmoniasta.107

Galtungin preferoimassa arvotieteessä verrataan keskenään myös kolmion oi-
keaa alareunaa (ARVOT) ja kolmion huippua, todellisuuden tosiseikkoja (TIE-
TO/TODELLISUUS) (kritisismi). Lauseiden vertailun kriteerinä toimii hyvä–
paha-asteikko. Sikäli kun näin muotoutuvalla kritiikkiasetelmalla on vaikutus-
ta, syntyy uusia tosiseikkalauseita ja todellisuus muuttuu laadullisesti parem-
maksi. Olennaista on se, että lauseiden vastaamattomuus ei merkitse välttämättä
sitä, että arvolause ei olisi pätevä – ”vika” voi olla myös todellisuudessa108.
Konstruktivismi sisältää välineiden tuottamisen todellisuuden muuttamiseksi
vastaamaan arvoja.

103Ks. Galtung 1977 s. 60. Ks. myös Kuitusen esitystä Galtungin tiedekäsityksen ydinpiirteistä
(1988 s. 129–147, erityisesti s. 130).
104Galtung mt. s. 60.
105Vrt. Watkins 1987 s. 157, Popper 1995 s. 245.
106Berkson 1987 s. 30. Vrt. Popper 1995 s. 7 ss. totuuden ilmeisyysteoriasta.
107Ks. Gellner 1987 s. 113 ja 1992 s. 167–168 tähän liittyvästä empirismin argumentoinnista.
Vertailun mahdollisuuden ongelmaa ei voida haudata jo siksikään, että juuri (Galtungin kolmion
vasemman kyljen mukaisen) vertailun idea sisältää esim. Hugh Laceyn mukaan länsimaisen ratio-
naalisuusteorian valtavirran hyväksymän ratkaisun eri ymmärryksen muotojen ja teorioiden valin-
nan ongelmaan (1986 s. 128–129).
108Ks. Rescher 1993 s. 246, Popper 1974 s. 580–581, Pietilä 1982 erityisesti s. 106–110, Niini-
luoto 1984 s. 215 alaviite 17.
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Yllä hyvin pelkistetysti esitelty Galtungin trilateraalinen tiedekonsepti mah-
dollistaa TPOVA-tutkimuksen ja muun tutkimuksen välisen rajan selventämi-
sen. Jatkotarkastelujen lähtökohdaksi seuraavassa Chenin TPA:n peruskäsitteis-
tö yhdistetään vielä Galtungin kolmioon.

NORMATIIVISET TEORIAT tarjoavat teoreettisia apuvälineitä arviointitut-
kimukseen inherentisti kuuluvien arvojen määrittelemiseen arvioinnin mittapuik-
si. KAUSATIIVISET TEORIAT (2) tarjoavat välineitä vaikuttavuuden edelly-
tysten selvittämiseen ja toimintaprosessien arviointiin. Niiden avulla voidaan
selvittää vaikuttavan toiminnan edellytyksiä ja olosuhteita.109 Myös itse vaikut-
tavuushypoteesi voidaan Chenin tavoin ymmärtää kausatiiviseksi teoriaksi
(KAUSATIIVINEN TEORIA 1). Se esittää kysymyksen, onko arvioitava toi-
minta aikaansaanut mittapuuna olevan arvon suuntaisia muutoksia ja vaikutuk-
sia. Kausaalianalyysi palvelee arviointitutkimuksessa viime kädessä vaikutta-
vuuden tai sen edellytysten selvittämistä ja ymmärtämistä. Tätä on havainnollis-
tettu kolmion yläkulman oikealle puolelle kirjatulla vaikuttavuustermillä.

KAAVIO 3 Teoriaperusteisen arviointitutkimuksen jäsentäminen
Galtungin kolmioon

109Chen 1990 s. 83.
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3.1 ANALYYSIN SUORITTAMINEN

Omaksuttu etenemissuunta – pyrkimys etsiä kontingenttia mutta silti suhteelli-
sen kiinteää perustaa arviointitutkimukselle – johtaa terävöittämään TPOVA-
tutkimuksen (erityistieteenä) rajalinjaa filosofian suuntaan. Missä kulkee filo-
sofian ja tieteen raja?110

3.1.1 Tarkastelun ulottuvuudet

Aluksi on syytä erottaa toisistaan Palosen esittämän mukaisesti 1) normatiivi-
set, 2) empiiriset ja 3) metafyysiset teoriat. Edellä on jo Galtungin kolmion tar-
kastelun yhteydessä ilmennyt, ettei empiirisillä teorioilla ole yleistä relevanssia
TPOVA-tutkimuksen yhteydessä. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että kausaaliteo-
riat voitaisiin jättää tarkastelun ulkopuolelle siltä osin, kun ne määrittävät vai-
kuttavan toiminnan ehtoja, edellytyksiä ja olosuhteita. Ennen jatkotarkastelua
on tarpeen alustavasti identifioida TPOVA-tutkimuksen kannalta relevantit hy-
poteesi- ja lausetyypit sekä teoriat. Galtungin trilateraalinen tiedekonsepti voi-
daan tässä yhteydessä täydentää seuraavasti:

3 Arvotutkimuksen näkökulma: erityis-
tieteen ja filosofian suhde oikeussääntelyn
teoriaperusteisessa arviointitutkimuksessa

110 Filosofiasta hyvän tieteen ja siten viime kädessä myös hyvän teorian kriteerien määrittelijänä
ks. esim. Niiniluoto 1984 s. 199.

KAAVIO 4 Normatiivisten, empiiristen ja metafyysisten teorioiden asema
Galtungin kolmiossa
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Seuraavassa tarkastelussa selvitetään, miten eri tiedekonsepteissa nähdään tie-
teen asema TPOVA-tutkimuksen normatiivisten mittapuiden määrittäjänä. Toi-
seksi selvitetään, miten eri tiedekonseptit suhtautuvat tieteeseen arvioinnin koh-
teen mittapuiden toteutumisen edellytysten määrittäjänä. Galtungin konseptin
avulla laaditussa kaaviossa tarkastelun polttopisteessä on normatiivisten teorioi-
den ja konstruktiivisten teorioiden asema länsimaisessa ja kreikkalaisessa tiede-
konseptissa. Tarkastelut suoritetaan jaksossa 3.1.2.

Vaikka metafyysiset teoriat hylättäisiinkin, metafyysiset oletukset tai sitou-
mukset ovat aina tieteen taustalla, halusimmepa tai tunnustimme sitä tai emme111.
On tarpeen tarkastella myös niiden asemaa eri tiedekonsepteissa. Tarkastelu suo-
ritetaan jaksossa 3.1.3.

Ydinkysymys on se, millaiseksi yllämainittujen teoria- ja oletustyyppien sekä
hypoteesityyppien asema ja keskinäissuhde TPOVA-tutkimuksessa muodostuu.
Mitä apua erilaiset tiedekonseptit tarjoavat äskeisen määrittelemiseen erityises-
ti tieteen ja filosofian rajalinjan näkökulmasta?

Miksi tarkastelu rajataan juuri näihin tiedekonsepteihin, ”länsimaiseen” ja
kreikkalaiseen?

Edellä rationaalisuutta esitettiin TPOVA-tutkimuksen eräänlaiseksi perus-
arvoksi, ryhtymättä vielä täsmentämään itse rationaalisuuskäsitettä. Tämä on
helposti omiaan johtamaan väärinkäsityksiin unohdettaessa rationaalisuuskäsit-
teen avaruus ja laaja-alaisuus112.

Ottaen tähtäyspisteeksi jäljempänä suoritettavan rajauksen – tutkimuksen si-
doksen modernin ihmisen ympäristösuhteen perusteisiin – tutkimuksessa hy-
väksytään Heideggerin perusajatus, jonka mukaan läntisen kulttuurin ongelmat
voidaan pohjimmaltaan ratkaista ainoastaan tänne tietyllä tapaa sidotulla perus-
talla. ”Olen vakuuttunut siitä, että modernin teknisen maailman suunnanmuu-
tosta voidaan valmistella vain sillä samalla maailmankolkalla, jolla tuo maailma
syntyi. Suunnanmuutos ei voi tapahtua zenbuddhismin tai jonkin muun itäisen
maailmankokemuksen kautta. Siihen tarvitaan eurooppalaisen tradition avulla
tapahtuvaa uudelleenajattelua ja tuon perinteen uutta haltuunottoa. Ajattelua voi
muuttaa vain ajattelu, jolla on sama tausta tai luonne”.113 Heideggerin lausu-

111Positivistisesta tai empiristisestä metafysiikasta, joka samastaa mahdollisen ja havaittavan, ja
sen ongelmapiirteistä ks. esim. Hilpelä 1986 s. 50, Galtung 1977 s. 42–43, 65. Näennäisen luon-
nollisena positivistinen metafysiikka on useimmille vaikeasti tunnistettavissa ja tunnustettavissa.
Ks. myös Luoma 1991 s. 105 ss., joka osoittaa havainnollisesti, ettei myöskään valistus tullut
toimeen ilman (tiedostamatonta) metafysiikkaa.
112Rationaalisuuskäsitteestä laajemmassa tarkastelukehyksessä esim. Luoma 1991 yleensä ja eri-
tyisesti s. 35 ss.
113Heidegger 1995 s. 15. Vesa Jaaksi on teoksessaan ”Kriisi luontosuhteessa”, Tampere 1992 (Jaaksi
1992) analysoinut seikkaperäisesti Heideggerin luonnon ja tekniikan suhteeseen liittyvää ajattelua.
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massa esiintyvä reflektion korostus tarjoaa lähtökohtia sekä TPOVA-tutkimuk-
sen I pääjaksossa muodostettavalle arviointikehykselle ja sen taustoitukselle tie-
dekonseptien tasolle että II pääjakson reflektioanalyysille.

3.1.2 Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen
disiplinaarinen alue normatiivisissa teorioissa114

3.1.2.1 ”Länsimaisen tieteen” näkökulma

”Länsimaisen tieteen” ”normaaliparadigman” – sivuutan tässä em. käsitteen löy-
syyden maininnalla – mukainen käsitys tieteen ja arvojen välisestä suhteesta
voidaan ilmaista teknisen normin (jos haluat A niin tee b) sisältöä koskevana
filosofian ja tieteen demarkaationa. Tieteen tehtävänä ei ole perustella jos-lau-
seosion symbolin A sisältöä, siis sitä, miksi tulisi haluta jotakin asiaa (A). Sen
perusteleminen kuuluu filosofialle115. Samalle lähtökohdalle näyttäisi rakentu-
van esimerkiksi Hämäläisen ja Niemelän sosiaali(alan)etiikkaa koskeva esitys.
Sen mukaan sosiaalietiikka yhtäältä tutkii niitä periaatteita, joiden kautta hyvän
yhteiselämän voidaan katsoa toteutuvan, ja toisaalta saa keskeisen käsitteellisen
sisältönsä näistä periaatteista.116

Niiniluodon teknisten normien jos-lauseiden perustelusta esittämää voidaan
lähtökohtaisesti hyödyntää pyrittäessä paikallistamaan länsimaisen tieteen ”nor-
maaliparadigma” TPOVA-tutkimuksen tarpeisiin. Sen mukaisesti TPOVA-tut-
kimuksen mittapuiden perustelu kuuluisi oikeusfilosofialle. Asia ei kuitenkaan
liene näin yksinkertainen.

114Normatiivisuudesta puhutaan otsikossa Chenin TPA-konseptin mukaisessa laajassa merkityk-
sessä. Normatiivisuus kattaa sekä arvioinnin varsinaiset (aksiologis-normatiiviset) mittapuut että
ideaaliset keinot tai välineet, joilla mittapuiden mukaiseen ideaaliseen arvotilanteeseen voidaan
päästä. Sekä oikeussääntelyn tavoitteiden ja päämäärien että keinojen suhteen voidaan hahmottaa
toiminnan ideaali tai ideaalinen tilanne, joka asetetaan arvioinnin perusteeksi.
115Niiniluoto 1983 s. 320, jossa hän toteaa, että arvokysymysten perustelussa tieteen ”täydennyk-
senä” toimii filosofia. Tutkija ts. voi ikään kuin ”siirtyä” (yhteiskunta)filosofian puolelle hakemaan
lisäargumentteja eli perustelemaan arvojensa pätevyyttä.
116Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 52. Toisaalta sosiaalietiikka tutkii niitä periaatteita, jotka ohjaavat
poliittista toimintaa yhteiskunnassa. Tällöin se tarkastelee kriittisesti politiikan ja lainsäädännön
periaatteita, mutta myös luo yleisiä periaatteita politiikan, lainsäädännön ja yhteiskunnan instituuti-
oiden toiminnan pohjaksi (s. 52). Toisaalla tutkijat kiinnittävät kuitenkin huomiota eri filosofisten
traditioiden näkemyseroihin: esim. positivistinen yhteiskuntafilosofia ei ”tunnusta” etiikalle tutki-
musalana tällaista arvoja luovaa/jalostavaa tehtävää (ks. myös Harva 1980 s. 15 ss.). Omassa kon-
septissaan tutkijat näyttäisivät tuovan sosiaalietiikan arvo-orientoituneena tutkimusalana lähelle eri-
tyistiedettä. Ensiksikin he (ala)otsikoivat tarkastelunsa ”Sosiaalietiikka yhtenä sosiaalipolitiikan pe-
rustieteenä” (s. 50, lihavointi TO:n). Tämän lisäksi he näyttäisivät ainakin tulkinnallisesti ohentavan
etiikan (so. filosofian) ja länsimaisen erityistieteen perinteistä rajaa todetessaan, että ”Arvot kuulu-
vat erottamattomasti sosiaalipolitiikkaan, arvotutkimus sosiaalipoliittisen tutkimukseen”. Koska so-
siaalipolitiikka toimintana nojaa aina joihinkin eettisiin periaatteisiin on myös sosiaalipolitiikkaa
tutkittaessa perusteltua tarkastella toimintaa ohjaavia ideoita ja periaatteita (mt. s. 50).
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Kun lähtökohdaksi otetaan se, että teknisten normien ehtolauseiden perustelu
kuuluu ao. tieteenalan filosofialle (vs. tieteenfilosofialle), kulloisenkin säänte-
lyalueen filosofia tarkastelee lauseiden perustelua. Niinpä tekniikkaa sääntele-
vää lakia arvioivan tutkimuksen mittapuiden perusteleminen kuuluu lähtökoh-
taisesti tekniikan filosofialle, ei oikeusfilosofialle. Mikäli samalla säännellään
ympäristöä, mittapuiden perustelu kuuluu myös ympäristöfilosofialle. Tämä
merkitsee muun muassa sitä, että TPOVA-tutkimus voi joutua arvioitavasta koh-
teesta riippuen määrittämään suhteensa useampiinkin, viime kädessä sääntelyn
kohteen määrittämiin filosofian (erityis)alueisiin. Se, mikä filosofian ala kul-
loinkin on relevantti, määräytyy kohteen mukaan.117

Teknisten normien niin-lauseiden perustelujen esittäminen kuuluu erityis-
tieteelle118. Edelliseen kaavioon palaten tällöin siirrytään päähypoteesista apu-
hypoteesin alueelle. Siirrettäessä Niiniluodon päätelmät TPOVA-tutkimuksen
alueelle näyttää siltä, että myös niin-lauseiden yhteydessä joudutaan oikeustie-
teen sijasta tukeutumaan sääntelyn kohteen mukaiseen erityistieteeseen. Niinpä
ympäristön käytön sääntelyä arvioitaessa vaikuttavia keinoja tai vaikuttavuuden
edellytyksiä koskevaa tietoa ei tarjoa oikeustieteellinen tutkimus, vaan ensisi-
jaisesti ympäristö(tieteellinen)tutkimus (esim. ympäristösosiologia)119.

”Länsimaisen tieteen” ”normaaliparadigman” mukaisesti TPOVA-tutkimuk-
sen mittapuiden perusteleminen kuuluu siis sääntelyn kohdealueen filosofialle
(päähypoteesi) ja vaikuttavuuden edellytyksiä koskevien väitteiden (apuhypotee-
sien) perustelu sääntelyalueen erityistietämystä tuottavalle erityistieteelle. Tämän
ohella TPOVA-tutkimuksen mukaisen päähypoteesin esittäminen ja sen (empii-
rinen) tutkiminen kuuluvat yleisenä tutkimusaktiviteettina yhteiskuntatieteille.

Niiniluoto on esittänyt edellä mainitut huomiot Korkeakoulu- ja tiedepoliitti-
sen tutkimussäätiön järjestämissä keskusteluissa, johon osallistuivat suomalai-
sen tieteen ja korkeakoulupolitiikan vaikuttajat. Keskustelussa, jonka teemana
oli ”Tiede ja ihmisen tulevaisuus” hän toteaa mm., että yhteiskuntakritiikin kuu-
luminen yhteiskuntatieteelle riippuu hieman kritiikin muodosta. ”Puhdas arvoista
keskusteleminen kuuluu minusta filosofiaan. Sen sijaan nykyisen yhteiskunnan

117Tämä kanta näyttäisi olevan ainakin osaksi tuettavissa myös eräillä Aarnion hieman toisessa yhte-
ydessä esittämillä lausumilla. Filosofian kritiikkitehtävää pohdiskellessaan Aarniokin antaa yleis- tai
ammattifilosofien rinnalla merkittävästi sijaa (ja vastuuta) myös erityisalojen reflektiolle: ”Yhtä hy-
vin tekniikan tai luonnontieteiden edustaja, joka nousee varsinaisen ammattialansa ylä- tai ulkopuo-
lelle ja riitauttaa esim. jotkin sen ennakko-oletukset (arvot, normit, sitoumukset) on filosofi tässä
merkityksessä. Samaan ruotuun luen kirjailijat ja journalistit, jotka ovat halunneet nähdä ja kyenneet
näkemään kauemmas kuin muut” (1994 s. 49–50). Yhtä vähän kuin yleisfilosofi voi omata
(yli)kompetenssin kaikilla erityisaloilla, voi oikeustiede tai -filosofia ulottaa kompetenssinsa säänte-
lyn kohteen alueelle ohi alan oman kvalifikaation ja itseymmärryksen. Vrt. Eskola 2003 s. 216–220.
118Niiniluoto 1984 s. 212, 215 alaviite 17. Ks. myös esim. Hertzberg 1986 s. 110.
119Niiniluodon käsitteistössä erityistieteissä on tällöin kysymys ns. suunnittelutieteistä, ”jotka tut-
kivat sitä, miten asioiden (luonnon tai yhteiskunnan) pitäisi olla, jotta tietyt asiat saavutettaisiin”
(1984 s. 215 alaviite 17, suunnittelutieteistä myös seikkaperäisemmin mt. s. 208 ss.).
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vertaaminen johonkin toiseen, toivottavaan maailmaan varmaankin kuuluu yh-
teiskuntatieteiden tehtäväpiiriin.”120 Tähän yhtyy keskustelussa myös mm. Al-
lardt. Allardt ottaa esimerkiksi tasa-arvon. Hänen mukaansa ”filosofit tutkivat
mitä tasa-arvo merkitsee, mutta empiiriset yhteiskuntatieteet tutkivat eri- ja tasa-
arvoisuutta121. Silloin ei kuitenkaan empiirisissä yhteiskuntatieteissäkään voida
välttää teoreettista keskustelua. Yhteiskuntatieteet eivät koskaan ole kaukana
filosofiasta”122.

Niiniluodon ja Allardtin huomioiden rinnalle voidaan nostaa Siltalan (oikeus)-
tutkijan teoreettista itseymmärrystä käsitellessä esiin ottama huomio. Siltala viit-
taa yleisesti tutkijan teoreettisen itseymmärryksen tarpeeseen. Oikeusfilosofian
alaa tässä yhteydessä paikantaen hän huomauttaa, että ”oikeusfilosofia arvioi
(muun muassa) oikeuden ja oikeudellisen ajattelun viimekätisiä premissejä, ku-
ten Kelsenin Puhtaan oikeusopin perusnormin (Grundnorm) tai H. L. A. Hartin
oikeuden tunnistamissäännön (rule of recognition) ontologista asemaa suhtees-
sa yhtäältä velvoittaviin oikeussääntöihin ja toisaalta yhteiskunnallisiin tosiasi-
oihin, tai vaikka toteutuneen oikeuden suhdetta yhteiskunnallisen oikeudenmu-
kaisuuden ideaaleihin”123.

Oikeusfilosofian tehtävää eri tasojen välisten suhteiden teoreettisena eritteli-
jänä koskevan huomion voinee hyväksyä sillä varauksella ettei termi ”arviointi”
edellä käsitellyssä merkityksessä kuvaa parhaiten oikeusfilosofista aktiviteettia.
Jälkimmäisen huomion kohdalla Siltala sivuuttaa sääntelyn kohteena olevan fi-
losofian roolin jos-lauseiden perustelijana ja ao. erityistieteen niin-lauseiden
perustelijana. Esimerkki havainnollistaa asiaa. Potilaslain yhteydessä Siltalan
huomiot merkitsisivät (jos-lauseissa) potilaan hoidon arvoihin liittyvien filoso-
fisten kysymyksien palauttamisen oikeusfilosofisiksi, sen sijaan että ne nähtäi-
siin osana lääketieteen ja hoidon filosofiaa ja etiikkaa. Niin-lauseiden kohdalla
Siltalan huomio näyttäisi merkitsevän myös sen jättämistä oikeusfilosofien ar-
vioitavaksi, miten toteutunut potilaslaki huomioi nämä arvot ja kykenee toteut-
tamaan niitä. Ryhtymättä analysoimaan Siltalan käsityksiä seikkaperäisesti on
todettava, että niissä sekä oikeuden että filosofian disiplinaarinen, epistemolo-
ginen ja metodologinen asema muodostuu pingoitetun laajaksi.

”Kaupungin muurilla seisoi ennen vartija. Vartijalla oli lähinnä kaksi tehtä-
vää. Hänen piti varottaa kaupunkilaisia lähestyvästä vihollisesta. Toinen tehtävä
oli puhaltaa torveen, kun hän näki aamun koittavan. En tiedä, voiko tiedemies

120Niiniluoto 1983 a s. 86.
121Vastaavasti Morrow & Brown 1994 s. 51.
122Allardt 1983 s. 86. Vrt. (oikeus) sosiologian ja yleisemminkin sosiaalitutkimuksen osalta Au-
bertin näkemykseen: ”… the sociology of law is a critical science but not a visionary one” (1983 s.
21).
123Siltala 1999 a s. 386–387.
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selvästi nähdä, ketkä tulossa olevat ovat vihollisia ja ketkä eivät. Ei kai hän myös-
kään – ottaen huomioon mitä täällä on puhuttu arvoista – ilman muuta näe, nä-
kyykö taivaanrannalla aamu vai ilta. Mutta hän näkee, että jotakin uutta on tu-
lossa. Ja hän näkee kauemmas, hän näkee paremmin ja hän näkee tarkemmin
kuin kaupungin asukkaat. Hänen tehtävänsä on kai sitten yhteistyössä asukkait-
ten kanssa tutkia lähestyvää vihollista tarkemmin, ja ehkä selvittää, onko lähes-
tyvässä vihollisessa jotakin tulevaisuuden kannalta tärkeää”.124 Kiteyttäessään
laajan tiede- ja kulttuuriosallistujien keskustelun tuloksia yllä esitetyllä loppu-
huomiolla on sen ajallisesta etääntymisestä huolimatta merkitystä ”länsimaisen
tieteen” arvosuhteen ”normaaliparadigman” kiteytyksenä, ponnahduslautana ao.
”paradigman” suhteuttamiseen vaihtoehtoisiin lähtökohtiin ja samalla lähtökoh-
tana (TP)OVA-tutkimuksen arvosuhteen jatkokartoitukselle.

Yleispiirteinen puhuminen ”länsimaisesta tieteestä” edustaa tässä suhteelli-
sen pitkälle vietyä yksinkertaistusta125. ”Länsimaisen tieteen” arvosuhteen ”stan-
dardin” tai ”ideaalityypin” määrittämisen erästä merkittävintä taustavaikutta-
jaa, Max Weberiä, on kuitenkin tulkittu kärjistetysti. Tämä ilmenee Jorma Kui-
tusen eettisen tai arvotieteen määreitä ja ehtoja luotaavasta väitöskirjasta.126

Kuitusen mukaan Weber asettaa tieteen arvokriittisyyden keskeisimmäksi teh-
täväksi sosiaalisten toimijoiden saattamisen tietoisiksi arvovalinnoistaan ja nii-
den seurauksista. Näin voidaan edistää demokraattista, vastuullista ja viime kä-
dessä arvorationaalista yhteiskuntakehitystä. Weberin kriittisen tieteen konseptis-
sa erottuu kaksi ulottuvuutta: aksiologinen arvoanalyysi ja teleologinen arvo-
analyysi. Ensin mainitussa testataan konkreettisten arvostelmien ja tavoitteiden
aksiologista johdonmukaisuutta. Jälkimmäisessä arvioidaan tosiasiallisia mahdol-
lisuuksia empiirisesti saavuttaa tavoitteet sekä tavoitteisiin liittyviä ristiriitoja.

Kuitusen esittelemän tiedekonseptin rinnalle voidaan nostaa Christop von
Mettenheimin erittely. Pyrkiessään tarkentamaan Karl Popperin epistemologiaa
ja metodologiaa erityisesti oikeustutkimuksen alueelle von Mettenheim ottaa
lähtökohdakseen Kantin kategorisen imperatiivin. Hän johtaa siitä kaksi objek-
tiivisen kritiikin muotoa. Molemmat perustuvat imperatiivin instrumentaalisel-
le käytölle. Kritiikin muotojen taustalla on ajatus, että tulevaisuudessa vastaa-
vissa tapauksissa tulee (voida) tehdä samanlaisia ratkaisuja. Ensimmäinen muis-
tuttaa aksiologista arvoanalyysia. Siinä pyritään löytämään esimerkkejä sään-
nön soveltamistilanteista, joissa joudutaan ristiriitaan toisen pätevänä pidettä-
vän normin kanssa.

124Vikström 1983 s. 87.
125Ks. Sintonen 2002 s. 88–89.
126Kuitunen 1995 s. 49 ss., erit. s. 50–51. Weberin käsitysten suhteellinen avaruus tässä suhteessa
ilmenee hyvin myös von Wrightin Weberin rationaalisuuskäsitettä koskevasta erittelystä (1985
erityisesti s. 169).
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(TP)OVA-tutkimukseen kohdennettuina Weberin kriittisen tieteen aksiologi-
nen arvoanalyysi ja von Mettenheimin mainitsemien ristiriitojen etsiminen ovat
yhdistettävissä ja muunnettavissa rationaalisuusvaatimukseksi, jonka mukaan
arvioinnin kohteeksi tuleva säännös tai normisto (N1-Nn) ei saa sisältää keske-
nään ristiriitaisia arvoja tai normeja. Sen selvittäminen, sisältääkö se tällaisia,
kuuluu rationaalista metodia noudattamaan pyrkivän TPOVA-tutkimuksen ja sille
ominaisen objektiivisen kritiikin piiriin. Tällainen tutkimusaktiviteetti ei vielä
ylitä (länsimaisen) tieteen paradigmaattisia rajoja. Toinen ”länsimaisen tieteen”
piiriin mahtuva OVA-tutkimuksen objektiivinen kritiikkimuoto sisältyy sen sel-
vittämiseen, mitä empiirisiä seurauksia arvioinnin kohde (N1-Nn) tulee aikaan-
saamaan (tai on aikaansaanut) ja mitä edellytyksiä tavoiteltujen vaikutuksien
syntymiselle on olemassa. Näihin kohdistuvat arvioinnit (tai osa niistä) sisältä-
vät vaikuttavuuden arvioinniksi ja prosessiarvioinniksi edellä käsitteellistettyjä
arviointitoimintoja.

Von Mettenheim käsittelee em. kysymystä pohtiessaan vastausta siihen, mi-
ten voimme määritellä lainmukaisuuden ja lainvastaisuuden välisen rajan niin,
että rajalinja jäisi selkeäksi, mikä puolestaan mahdollistaisi ratkaisutoiminnan
ennustettavuuden. Näyttää siltä, että von Mettenheimin konseptissa ennustetta-
vuus nousee keskeiseen asemaan rationaalisuuden määrittäjänä. Tarkastelusta
ei ilmene, voisiko objektiivisen kritiikin metodologia olla laaja-alaisempi, mi-
käli rationaalisuus ymmärretään ennustettavuudesta poikkeavalla tavalla ja esi-
merkiksi kiinnitetään joihinkin sisällöllisiin arvoihin.127

Kummankaan yllä kuvatun konseptin pohjalta varsinaisten autonomisten ar-
vomittapuiden (P1-Pn) tuottaminen oikeussääntelyn (N1-Nn) kritiikin perustaksi
ei näyttäisi kuuluvan länsimaisen tieteen rajoissa pysyttäytyvän (TP)OVA-tutki-
muksen piiriin. Tutkimus pysyttäytyisi immanentin kritiikin periaatteiden mukai-
sesti yhteiskunnallisen toimijan itselleen asettaman ja omaksuman arvojärjes-
telmän (täsmällisemmin lausuen arvojoukon, arvoulottuvuuksien ja niistä joh-
dettavien arvomittapuiden) piirissä, terävöittäen näin muodostuvan kokonaisuu-
den sisältöä ja osoittaen aktorin toiminnan empiiriset seuraukset tämän oman
arvojärjestelmän kannalta.

Kuitusen analyysista ilmenee, että policy-tutkimus laajana yleiskategoriana
edustaa ehkä pisimmälle vietyä länsimaisen tieteen arvosuhteen reflektiota ja
integraatiota, joskin tarkastelusta ilmenee myös policy-tutkimuksen arvoytimen
ajoittainen hämärtyminen ja kehityksen epälineaarisuus128. Hän kiinnittää huo-

127von Mettenheim ei poissulje muitakaan objektiivisen kritiikin muotoja, mutta toteaa edelliset
tärkeimmiksi. Hänen mukaansa ”There may be further ways of objective criticism …, but I think
the two methods mentioned are by far most important” (Von Mettenheim 1999 s. 117–118).
128Ks. mt. s. 25 ss. Ks. myös s. 43–44 ns. MEPA (More ethical policy analysis) liikkeestä policy-
tutkimuksessa, joka pyrki reflektoimaan ja uudistamaan ao. tutkimuksen eettistä perustaa.
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miota policytutkimuksen teknokraattiseen taipumukseen. Policy-tutkimus näh-
dään – paitsi spesifisti policy-analyysina tai policyevaluaationa, joka sisältää
arviointitutkimuksen tietyn suuntauksen, yhteiskuntapoliittisen arvioinnin129

– myös yleisemmästä näkökulmasta. Teknokraattinen taipumus koskee ”ylei-
semmin ongelmasuuntautunutta, käytännönläheistä yhteiskuntatiedettä, jonka
pääasiallinen sisältö on jo pitkään ollut lähinnä hyvinvointivaltiollisen yhteis-
kuntapolitiikan ja -suunnittelun teknokraattisesti suuntautunut palvelu”130.

Lähinnä Mertoniin ja Lerneriin viitaten Kuitunen toteaa, että policy-tutki-
mukselle on aina nähty tyypilliseksi teknokraattista avarampi orientaatio. Poli-
cy-tieteilijät suuntautuvat kuitenkin yhteiskunnallisten käytäntöjen arviointiin
ja rekonstruktioon, eivätkä abstraktiin teoretisointiin.

Lasswellin mukaan varsinaisten teoreettisten kysymysten sivuuttaminen ei
tarkoita toimintatapaa, jossa tutkijat omistautuvat täysin konsultoimaan päätök-
sentekijöitä heidän välittömissä kysymyksissään. Laswellin mukaan ”yhteiskun-
tatieteiden (ao. ajankohtana, TO:n huom.) kasvavat resurssit tuli suunnata yh-
teiskunnan ja kulttuurin peruskonflikteihin ja ottaa esiin myös todella perusta-
vanlaatuisia kysymyksiä”. … ”Tutkijan yhteiskunnallista roolia ei tarvitse ty-
pistää teknikoksi, joka ottaa arvot annettuina lähtökohtina. Sen sijaan hän voi
olla myös yhteiskunnallisesti ja sosiaalieettisesti kriittinen ilman, että sitoutuu
teknisenä asiantuntijana millaiseen politiikkaan tahansa”. 131

Yleisimmässä merkityksessään Kuitunen sisällyttää policy-orientaation pii-
riin uusklassisen ja keynesiläisen taloustieteen132, systeemiajattelun, ”kriittiset
intellektuellit”, new left marxilaisuuden ja suchmacherilaisen ajattelun. Kuitu-
nen luonnehtii näitä suuntauksia seuraavalla tavalla: ”Niiden taustalla olevat
eettiset teoriat sekä käsitykset tieteestä ja tieteen yhteiskunnallisesta roolista
poikkeavat paljon toisistaan, mutta yhteistä on tieteen yhteiskunnallinen rele-
vanssi ja tieteellistä asiantuntemusta hyödyntävän politiikan merkitys hy-
vän yhteiskunnan pyrkimyksissä yhdistyen lähinnä liberalistis-utilitaristi-
seen, marxilaiseen tai, kuten aiemmin on ollut yleistä, kristillisiä sävyjä saa-
vaa filantrooppiseen kehitysajatteluun” (lihavointi TO).133

 Kuitusen huomioon voidaan kohdistaa joitakin täsmennysehdotuksia ja myös
kritiikkiä. Ensiksikin voidaan kritisoida policy-analyysin (laajassa merkitykses-
sä) sitomista yksittäisiin aatteellisiin tai normatiivisiin järjestelmiin. Kuitusen
ilmaus ”yhdistyen lähinnä” em. suuntauksiin voidaan toki ymmärtää viittaukse-

129Yhteiskuntapoliittisesta arvioinnista arviointitutkimuksen lähestymistapana ks. esim. Lumijärvi
1989 s. 21–22 ja seikkaperäisemmin Ahonen 1983 passim., 1987 s. 95–98 ja 102–104.
130Kuitunen mt. s. 34.
131Kuitunen mt. s. 35, Laswell 1951, 1970.
132Vrt. Takalan erittelyyn ns. kriittis-synteettisestä liiketaloustieteestä (1995 s. 37 ss.).
133Kuitunen mt. s. 35.
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na siihen, ettei Kuitunen itse teoreettisella tasolla lukitse policy-analyysia juuri
kuvattuihin suuntauksiin tai ylipäänsä dogmaattisesti mihinkään ”ainoihin oi-
keisiin lähtökohtiin”. Kritiikin teoreettista pluralismia tulee varjella, mikä kos-
kee yhtä hyvin aatteellis-doktrinaarisia kuin metafyysisiä teorioita134.

Toinen huomio liittyy Kuitusen luonnehdintaan, jonka mukaan kaikki maini-
tut suuntaukset liittyvät edistysajatteluun. Esimerkiksi von Wright on kiinnittä-
nyt huomiota kristillisen ajattelun päinvastaisiin piirteisiin, jotka (muun ohella)
erottavat sen marxilaisuudesta ja valistuksen rationalismista135. Kuitusen huo-
mioiden täydennykseksi voidaan viitata myös von Wrightin huomioon, jonka
mukaan sekä arvokonservatismi että vasemmistointellektuellismi nimenomaan
kriittisinä suuntauksina näyttävät olevan häviämässä. Von Wrightin huomio
voitaneen yhdistää Kuitusen policy-analyyttisen arvoeettisen tutkimuksen ka-
pea-alaistumisesta ja eettisestä ohentumisesta esittämään.

Kolmantena huomiona voidaan samalla todeta, että systemaattisena arvioin-
nin kohteen ja sen mittapuiden yhdistämisenä TPOVA-tutkimus saa yllä esite-
tyistä huomioista selkeitä tiedepoliittisia ja – eettisiä perusteluja. Neljäs huomio
liittyy kolmanteen. Kuitusen laajin policy-orientaation määritelmä nostaa esiin
tieteellisen asiantuntemuksen tärkeyden pyrittäessä rakentamaan ”hyvää yhteis-
kuntaa”. Tarkkaan ottaen tiede ei kuitenkaan tässä konseptissa rakenna ”hyvää
yhteiskuntaa”, vaan politiikka. Tiede toimii ainoastaan politiikan apuvälinee-
nä136. Kuitusen analyysin perusteella tieteen policy-orientaatio laajimmassakin
merkityksessä on sidoksissa politiikan viime kätisen auktoriteetin alle. Tässä
mielessä vaikuttaisi perustellulta todeta, ettei policyorientaatio ainakaan Kuitu-
sen erittelyjen perusteella muuta edellä muotoutunutta käsitystä ”länsimaisen
tieteen” suhteesta arvoihin. Tiede voi hyödyntää arvoja, operoida (tietyin edel-
lytyksin jopa eksplisiittisesti) niiden kanssa, mutta ei ”luoda” niitä. Voiko se
kuitenkin valita vapaasti arvomittapuunsa?

Arviointimittapuiden valinnan mahdollisuus, johon mittapuuprobleema ”län-
simaisessa tiedetraditiossa” rajoittuu, ei ratkea suoranaisesti tieteen metaryhmi-
en tai tiedekonseptioiden tasolla. Modernin ”länsimaisen tieteen” sisällä valin-

134Ks. myös Palonen 1975 s. 18–19.
135Von Wright 1992 s. 151, 153–154, jonka mukaan sen kummemmin kreikkalais-roomalainen
kuin juutalais-kristillinenkään traditio eivät omaksuneet missään kehityksensä vaiheessa ajatusta
rajoittamattomasta edistyksen ideasta. Von Wrightin mukaan vielä huomionarvoisempaa on se, että
”molempien voi sanoa jakaneen implisiittisesti uskon maailman huonontumiseen”. Von Wrightilla
jää kuitenkin vähäisemmälle huomiolle se, että kristilliseen ajatteluun ei silti mitenkään immanen-
tisti sisälly ajatusta fatalistisesta tai yhteiskunnasta eriytyvästä ennalta määrätyn odottamisesta –
seikka, joka nousee merkittävästi esiin esim. Ruokasen Augustinuksen valtiokäsitystä koskevasta
analyysista (1993). Ks. myös Vikström 1982 s. 36–39 sekä vastaavasti Ruokanen 1990 s. 81, joka
huomauttaa, että passivoiva kohtalousko on kristinuskolle vierasta pakanuutta.
136Tieteen ja muiden instituutioiden suhteesta lakiuudistusten vaikutuksia analysoivassa tutkimuk-
sessa ks. myös Tala 2001 s. 214, ks. kuitenkin myös mt. s. 73–74.
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nan mahdollisuuden ongelma kietoutuu merkittävästi kysymykseen tieteen funk-
tiosta ja tiedonintressistä. Mikäli tiede tai yksittäinen tutkija katsoo perustel-
luksi tai mahdolliseksi ryhtyä kohteen toiminnan tieteellisen avustamisen sijas-
ta tämän kritiikkiin, tälle ja arvomittapuiden valinnalle ei siis ole periaatteellista
estettä. Molemmilla tasoilla valinta on merkittävästi tiede- ja tutkimuspoliitti-
nen kysymys, jolla on luonnollisesti myös merkittäviä tieteensosiologisia ja
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.137 Ulottuvuuksien ohella voidaan ja on hyödyl-
listäkin puhua myös tieteen ulkoisista reunaehdoista, jotka rajoittavat eri ta-
voin autonomisen tieteen (ideaalista) vapautta138.

Koska tiede ei voi (länsimaisessa tiedekonseptissa) generoida arvoja, teorian
merkitys rajoittuu vaihtoehtoisista teorioista valitsemisen rationalisointiin. Täl-
löin on turvauduttava teorioihin nähden metatasoiseen teoriaan139. TPOVA-tut-
kimuksen mittapuiden yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että on turvauduttava fi-
losofiaan, tarkemmin sanoen etiikkaan.140

Tämä vastaa sitä, mitä Habermas on eräässä yhteydessä todennut rationaali-
suuskäsitteen yhteydessä filosofian ja erityistieteen (sosiologia) välisestä suh-
teesta. Habermasin mukaan filosofian ja sosiologian suhde muodostuu toimin-
tateorioiden yhteydessä sellaiseksi, että sosiologia ottaa annettuna sen minkä
filosofia on selvittänyt. Habermas ottaa esimerkikseen ”tavoitteellisen toimin-
nan rakenteen”, mukaan lukien toimintakyvyn ja rationaalisen valinnan käsit-
teet. Nämä filosofia ottaa tutkimuskohteekseen ja sosiologia edellyttää lähtö-
kohdakseen141. Ajatus on helposti sovitettavissa edellä viitattuun Niiniluodon
toteamukseen: (erityistieteen) tutkija voi – mutta hänen myös tulee, tietenkin
kompetenssinsa rajoissa – tarvittaessa ”siirtyä” tieteen puolelta filosofian puo-
lelle argumentoimaan arvojaan ja käsitteitään.

137Ks. Galtungin 1977 13 ss. Vrt. Kuitunen 1995 s. 22–23, ja hieman toisesta näkökulmasta Hilpe-
lä 1986 s. 12. Tieteen ja tutkijoiden vastuu edellyttää joka tapauksessa yhteiskunnan ja tieteen,
tutkimuskohteen ja tutkijan välisen deterministisen suhteen torjumisen. Tämä on viime kädessä
kaiken aidosti kriittisen tutkimuksen tavallaan apriorinen mielekkyysehto. Ks. myös Palosen aate-
kritiikin osalta esittämää, 1975 s. 102.
138Tässä yhteydessä on usein viitattu myös tieteen byrokraattisen kontrollin vahvistumiseen. Ks.
esim. Heiskanen 1981 ja Ahmavaara 1987 s. 267, jonka mukaan tieteen byrokratisoituminen 1970–
80-luvuilla on tuhonnut itsenäisen kriittisen tieteen. Ahmavaara näkee tilanteen hälyttävänä jo sik-
sikin – tai nimenomaan siksi – että hänen mukaansa viime kädessä kaiken älyllisen kritiikin perusta
on tieteessä (mt. s. 268). Ks. myös jakso III/3.3.1.3.
139Ks. esim. Tolonen 1988 s. 192–194.
140Yllä mainittu koskee TPOVA-tutkimuksen asetelmaan inherentisti kuuluvia normatiivisia mitta-
puita. Siltä osin, kuin kysymys on ao. tutkimusta määrittävistä metodologisista normeista, siirry-
tään tieteenfilosofian alaan kuuluviin kysymyksiin. Ks. esim. Niiniluoto 1980 s. 21–24, erityisesti
s. 22.
141Habermas 1987 s. 68–69.
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3.1.2.2 Länsimaisen ja kreikkalaisen tieteen vertailua

Kreikkalaisen tieteen ja ajattelun luonteenomaisia piirteitä ja sen keskeisiä ero-
ja ”länsimaiseen tieteeseen” voidaan skemaattisesti jäsentää Galtungin tiede-
konseptia kuvaavalla kolmiolla:

Kreikkalaiselle tieteelle ominaista päämäärä- ja arvotiedon keskeisyyttä havain-
nollistetaan kaaviossa normatiivisten teorioiden lihavoinnilla. Kreikkalainen tie-
de merkitsee mittapuiden sofistikoitunutta kehittelyä teorioiksi. Mittapuun kä-
site on kuitenkin kreikkalaisen tieteen yhteydessä tietyllä tapaa ongelmallinen.
Tähän viitattiin edellä vertailtaessa idealismia ja materialismia OVA-tutkimuk-
sen lähtökohtina ja todettaessa molempien riittämättömyys sellaisenaan.

Esimerkiksi von Wright kiinnittää huomiota kreikkalaisten taipumukseen jät-
tää rationalistisen spekulaatioiden (ideoiden) perusteet ikään kuin roikkumaan
ilmaan. Niitä ei missään vaiheessa ”testattu” empiriasta käsin – seikka, joka
keskeisesti luonnehtii länsimaista galileista tiedettä.142 On silti huomattava, että
tässä yhteydessä on kysymys maailman ymmärtämisestä tai selittämisestä,
jota koskevien teoreettisten (rationalististen) mallien puutteelliseen empiiriseen
vahvennukseen ja testiin kreikkalaisessa tieteessä von Wright kiinnittää kriittis-
tä huomiota länsimaisen tieteen näkökulmasta. Normatiivisten lähtökohtien yh-
teydessä on palautettava mieleen idealismin yksipuolisuudesta edellä esitetty

KAAVIO 5 Kreikkalainen tiede Galtungin kolmion avulla havainnollistettuna

142Kyseinen seikka luonnehtii myös joitakin ”uusia” itämaiseen filosofiaan liittyviä suuntauksia
(esim. Nylund s. 13 ss.). Kreikkalaisen ajattelun immanentti järjellisyys erottaa sen valtavirtaukse-
na kuitenkin ratkaisevalla tavalla erilaisista itäisistä irrationalistisista virtauksista.
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kritiikki: ongelmana oli (testaamattomuuden sijaan) se, ettei pitkälle kehitettyjä
normatiivisia lähtökohtia ja ideoita sovellettu todellisuuden kohteiden arvioin-
tiin ja arvosteluun, vaan ne jäivät tässä mielessä ikään kuin käyttämättömiksi,
”leijailemaan ilmaan”. Tätä on kaaviossa havainnollistettu jättämällä kolmion
oikealta kyljeltä kritisismin käsite pois, samoin poistamalla kolmion yläpuolel-
ta oikealta vaikuttavuuden käsite.

Aristotelinen ajattelu ja tiede ovat monessa suhteessa empiirisen tieteen edel-
lä kävijöitä143. Tämän vuoksi termi ”empirismi” on sen tietynlaisesta harhaan-
johtavuudesta huolimatta jätetty kaavioon näkyviin. Metafyysisten teorioiden
keskeistä asemaa kreikkalaisessa todellisuuden ymmärtämisessä kuvataan nii-
den sisällyttämisellä kaavioon nimenomaan teorioina (vs. sitoumuksina) ja liha-
voinnilla. Objektivismi ja realismi kuvaavat Aristoteleen ja idealistien (erityi-
sesti Platonin) erilaista suhtautumista arvoihin. Aristoteles sijoittuu idealistien
ja materialistien välimaastoon.

Empirismiä tärkeämpi TPOVA-tutkimuksen kannalta on konstruktivismi –
tieteellinen aktiviteetti, joka antaa tietoa mittapuuarvojen toteutumisen edelly-
tyksistä ja olosuhteista. Kaaviosta on jätetty pois konstruktivismi. Perusteena
on se, että kreikkalainen tiede ei suuntautunut välineisiin.

Ennen pyrkimystä karkean synteesin muodostamiseen TPOVA-tutkimuksen
tiedeperustasta on syytä tarkastella ”länsimaisen tieteen” ydinpiirteitä:

Päämäärien tai niistä johdettujen mittapuiden sijasta ”länsimaisen tieteen” pää-
huomion kohteena ovat välineet. Tässä yhteydessä voidaan viitata Galtungin

KAAVIO 6 Länsimainen tiede Galtungin kolmion avulla havainnollistettuna

143Ks. esim. Aarnio 1989 s. 110.
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empirismistä esittämään. Normatiiviset mittapuut ja arvot ovat asemaltaan epä-
määräisiä ja funktioltaan läpinäkymättömiä. Välineiden kehitteleminen tietees-
sä suuntautuu ensisijaisesti luonnon ja ympäristön manipulointiin kulloinkin
tavoiteltavaksi katsottuihin tarkoituksiin.

Toisin sanoen tiede ja sille rakentuva teknologia tuottavat teknisessä tiedon-
intressissä144 välineitä päätöksentekijöille ja muille toimijoille käytettäväksi
näiden kulloinkin sopiviksi katsomiin tarkoituksiin (KAUSATIIVISET TEO-
RIAT 2), tai vetäytyy omiin ”norsunluutorneihinsa” ”pyyteettömästi” tarkaste-
lemaan luontoa ja muuta ympäröivää todellisuutta (KAUSATIIVISET TEO-
RIAT 3)145. Yhteiskuntatieteiden näkökulmasta pohjimmaltaan samaan teoria-
kategoriaan – joskin hermeneuttista tiedonintressiä toteuttavaksi – Galtungin
kolmion vasempaan alalaitaan ovat sijoitettavissa ymmärtävät selitykset. Näi-
den teorioiden suhteellisesti valtavaa merkitystä kaavion ”länsimaisen tieteen”
”kausaalisten ja ymmärtävien teorioiden kokonaisuudessa” havainnollistetaan
lihavoinnilla.

TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta sekä (kausaalisesti) selittävien että ”ym-
märtävien” teorioiden ongelma on siinä, että ne tuottavat teoreettisia apuväli-
neitä ainoastaan todellisuuden ymmärtämiseen ja selittämiseen, eivät sen
kritiikkiin. Viimeksi mainitussa tarvitaan aina normatiivisia teorioita. ”Länsi-
maisessa tieteessä” normatiivisille lähtökohdille ei yleensä myönnetä teorian
statusta, mitä havainnollistetaan kaaviossa puhumalla yksinomaan mittapuista.

 Kuten Niiniluoto toteaa, tiede voi käyttää filosofian pohtimia ja argumentoi-
mia arvoja todellisuuden arviointiin ja kritiikkiin. Tätä havainnollistetaan sisäl-
lyttämällä kaavioon KAUSATIIVISET TEORIAT 1.

KAUSATIIVISET TEORIAT 2 voidaan sekin ymmärtää TPOVA-tutkimuk-
sen apuvälineeksi. Niitä tarvitaan pyrittäessä kriittisessä tiedonintressissä konst-
ruoimaan väitteitä ja apuvälineitä kritiikin perustana olevien arvojen toteutetta-
vuudesta/toteuttamiseksi reaalitodellisuudessa. Tällaisen konstruktiivisen teori-
an luominen on länsimaisen tiedekäsityksen käsitealaan sopivaa146. Kriittisen
tiedonintressin tyydyttämiseen tähtäävän konstruktiivisen teorianmuodostuksen
merkitys on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäinen.

144Habermasin määrittelemistä tiedonintresseistä, joista teknistä on pidettävä länsimaisen tieteen
keskeisenä lähtökohtana, ks. Habermas Inquiry, 9, 1966 s. 285–300, Eskola 1975 I s. 23–24.
145Näiden tieteen toiminnallisten peruskategorioiden ympärille rakentuvasta länsimaisen rationaa-
lisuuskäsitteen kaanonista tai paradigmasta ks. Lacey 1986 yleensä ja erityisesti s. 127, 137.
146Ks. esim. Galtung 1977 s. 214 ss. Vrt. Sintonen 2002 s. 88–89.
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3.1.3 Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen ala
metafyysisissä teorioissa

3.1.3.1 Metafyysisten teorioiden tarve ja merkitys oikeus-
sääntelyn teoriaperusteisessa arviointitutkimuksessa

Tarkastelun aluksi näyttää hyödylliseltä jälleen palata Galtungin tiedekonseptiin:

Metafyysiset teoriat käsitteellistettiin edellä yleisiksi filosofisiksi tulkinnoiksi ”asi-
an luonnosta” ja ”todellisuuden kvaliteetista”. Kysymyksessä näyttäisi olevan tut-
kimuksen kohteena olevan todellisuuden luonne jossakin perustavassa merkityk-
sessä. Kysymyksessä ovat todellisuuden yleisimmät periaatteet, yleisimmät (to-
dellisuudessa esiintyvät) syyt147. Kaikki tieto todellisuudesta on tietoa syistä148 .

Jo asian luonteesta johtuen metafyysisten entiteettien osuutta ja merkitystä
TPOVA-tutkimuksessa ei ole helppoa kuvata selkeästi ja havainnollisesti. Eräs
mahdollisuus on tukeutua edellä siteerattuun tiedettä ja tulevaisuutta koskevaan
keskusteluun. Keskustelun tiivistykseen sisältyy muun ohella tietynlainen me-
tafyysinen teoria tai sitoumus, tosin implisiittinen tai julkilausumaton. Se on
ajatus, että arvot ja normatiiviset periaatteet kuuluvat todellisuuteen ja että niillä
ja niitä koskevilla valinnoilla on merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnalliseen to-
dellisuuteen.

KAAVIO 7 Galtungin tiedekonsepti kaavion muodossa

147Saarinen 1992 s. 58, White 1987 s. 174.
148Saarinen viittaa tarkastelunsa yhteydessä siihen, että aristoteelisessa ja yleisemminkin länsimai-
sessa ajattelussa selitykset ja sen ohella kaikki ymmärtäminen toteutuvat viime kädessä syyn käsit-
teen kautta (mt. s. 59). On silti huomattava, ettei uuden ajan syyn käsitteelle ominaista ankkurointia
kokemustodellisuuteen ja lauseiden koetteluun liittyvää humelaista vaatimusta voida tietenkään
suoraviivaisesti yhdistää metafysiikkaan. Tästä esim. White 1987 s. 129 ss.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1071



72

Tällainen näkemys näyttäisi sisältävän ainakin fatalismin, kausaalisen determi-
nismin ja ehkä myös teleologisen determinismin poissulkevan metafyysisen pe-
russitoumuksen. Itse asiassa ajatus siitä, ettei todellisuudessa ole mitään autono-
misia koordinaatioperiaatteita – Klamin käsitettä lainaten149 –, vaan sitoumuk-
semme, valintamme ja tekomme vaikuttavat ainakin jossakin määrin tulevaisuu-
teen, on koko keskustelun ja sen lopputuloksen rationaalisuuden edellytys. Kes-
kustelun lopputulos edellyttää myös täydellisen materialismin poissulkemista150.

Mikäli kohtalonomaisesti tietäisimme (objektiivisesti tai olisimme sitoutu-
neet sellaiseen metafyysiseen teoriaan), että päivä ei enää nouse tai että tulossa
on murskaavan ylivoimainen vihollinen, ei minkäänlainen pohdiskelu ja ajatte-
lu tai ainakaan toiminta olisi tarpeen tai mielekästä151. Toisaalta, mikäli olisim-
me omaksuneet sellaisen perustavan lähtökohdan, että jumalallinen tahto on
määrännyt meidät (tai linnoituksemme) tuhoutumaan, näytetään päätyvän pit-
kälti samantyyppiseen tulokseen. Samaan suuntaan edetään, mikäli lähtökohta-
namme on monistis-sosiaalidarwinistinen käsitys, jonka mukaan heikommat (ih-
miset tai linnoitukset) sortuvat ja olemme tulkinneet jollakin ei-empiirisellä pe-
rusteella olevamme heikompia tai vahvempia.

Myös abstrakti hegeliläinen kehityksen logiikka – jonka konkretisoiminen
linnoitusesimerkkiin on luonnollisesti vaikeaa – johtanee osapuilleen samaan
lopputulokseen. Näissä tapauksissa todellisuutta tai – mikä tässä yhteydessä on
olennaisempaa – sitä koskevaa perusajatteluamme on ohjannut jonkinlainen mo-
nistinen koordinoiva prinsiippi.152 Kyseisten prinsiippien ohjaamassa ajattelus-
sa varustautumisemme tulevaisuuteen – on sitten kysymys aamunkoitosta tai
saapuvan vihollisen tuloon valmistautumisesta – tulee mitä ilmeisimmin laimin-
lyödyksi. Olennaista on havaita, että kuvatunlaisiin perusprinsiippeihin sitoutu-
minen ei vaikuta yksinomaan muuhun ajatteluumme ja toimintaamme, vaan myös
toimintamme rationaliteetti näyttää muotoutuvan meidän kannaltamme tarkas-
teltuna peruslähtökohtamme mukaiseksi. Niinpä ryhtymistä aktiivisesti valmis-
telemaan aamun koittoa tai vihollisen saapumista ei voida pitää edellä kuvattu-
jen perussitoumusten pohjalta rationaalisena toimintana termin missään mie-
lekkäässä merkityksessä.153

149Klami 1983 s. 4–7.
150Vrt. Popper 1995 s. 373.
151Vrt. Heidegger 1995 s. 12–13.
152Kyseisistä koordinoivista prinsiipeistä ks. Klami 1983 s. 5. Filosofisten ja teologisten ”megako-
ne-konseptien” eräs sitkein kriitikko oli Popper. Hän erottaa historiallisessa jatkumossa teistisen
(teologia), naturalistisen (darwinismi, luonnontiede) ja historiallisen (hegeliläisen, marxilaisen)
eurooppalaisen historisistisen tradition. Popper luonnehtii eurooppalaista ajattelua rakenteeltaan
pohjimmaltaan teistiseksi ja autoritaariseksi. Tätä kuvaa se, että sekularisaation viimeinen vaihe ei
ole vapaus vaan Tosiasioiden jumalointi. Sille Popper jäljittää linkin yhtä hyvin eksistentialismiin
kuin positivismiin ja behaviorismiin (1974).
153Vrt. esim. Krohn 1953 s. 7.
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Klami huomauttaa, että edellä kuvatunlaisia koordinoivia prinsiippejä tai on-
tologisia sitoumuksia voi olla myös useampia. Hän ottaa esiin teoriat, joissa
yksilön (oletetuista) perustaipumuksista käsin pyritään jäsentämään ja esittä-
mään hänen yhteiskuntakäyttäytymistään koskevia periaatteita (hengissä pysy-
minen, suvun jatkuminen, yhteiskunnallisuus, sympatiavietti)154. Myöskin koko
yhteiskunnan tasoisena on olemassa teorioita, jotka (usein erilaisilla organismi-
analogioilla) siirtävät yksilön em. ominaisuuksia tai joitakin niistä yhteiskunta-
tasoisiksi. Näistä on ennen muuta mainittava funktionalismi155. Yllä koordinoi-
vista periaatteista esitetyt huomiot havainnollistavat metafyysisten sitoumusten
tai teorioiden voivan toimia myös toimintaa stimuloivana tai organisoivana (ehkä
jopa arvottavana156) tekijänä, ei yksinomaan passivoivana, lamauttavana tai si-
tovana tekijänä157. Vertauskuvaan vielä palaten tämä merkitsisi aktiivisiin toi-
miin ryhtymistä elämisen edellytysten turvaamiseksi yhteisössä, joka

1) on epätietoinen, ovatko sen edessä olevat näkymät ymmärrettävä ilta-aurin-
goksi (merkittäviä uhkia) vai aamuauringoksi (mahdollisuuksia); ja

2) jota molemmissa tapauksissa uhkaavat vakavat haasteet, mutta yhteisön tule-
vaisuuden nähdään yhteisössä riippuvan myös yhteisön omista toimista.

Ihmisyhteisöjen piirissä toimintasääntöjen onnistuneisuuden teoriaperusteisen
arvioinnin (TPOVA-tutkimus) rationaliteetti on erottamattomassa yhteydessä
toiminnan ja olemassaolon taustalla oleviin metafyysisiin teorioihin tai sitou-
muksiin. Tämän vuoksi olisi ongelmallista tyytyä siihen positivistiseen lähtö-
kohtaan, että metafysiikka on kuollut ja kuopattu. Edellä mainittuja kahta lähtö-
kohtaa täsmennetään vielä hieman ennen johtopäätöksiin etenemistä. Tämä käy
sopivasti Galtungin kolmioon tukeutumalla:

154Klami vmt. s. 6.
155Funktionalismista ks. esim. Galtung 1977 s. 131 ss. Galtungin esiin ottamaa funktionalismin
arvosidosta voidaan tarkastella myös kriittisesti: systeemisestä itsesäilyvyydestä yksilön tai ihmi-
sen arvon ja etiikan sijaan nousevana ja jopa etiikasta irrotettuna teoriana (Uurtimo 1994 s. 195 ss.,
208 ss., vrt. kuitenkin seuraava alaviite).
156Funktionalismille voidaan erottaa tietynlainen yhteys myös moraaliin, ja nimenomaan ns. kol-
lektiiviseen moraaliin. Tästä ks. esim. Harva 1980 erityisesti s. 33–35, 50–51. Vrt. Ahmavaara
1987 s. 81–83, joka erottaa myyteille, paitsi negatiivisen, myös positiivisen, yhteisöä säilyttävän
funktion.
157Koskiaho onkin luonnehtinut viimeksi mainittuja negatiivisiksi ideologioiksi ja (ontologisiksi)
teorioiksi ja niille nojautuvaa ajattelua megakoneajatteluksi (1986 s. 6–7).

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1073



74

Ensin mainittuja, deterministisiä metafyysisiä sitoumuksia ja niiden vaikutuk-
sia TPOVA-tutkimuksen rationaliteettiin havainnollistetaan kaaviossa nuolella
(a). Niiden yhteydessä tieto muodostuu aprioriseksi eikä saavuta kosketuskoh-
taa reaalitodellisuuteen. Determinismi kuvatunlaisena metafyysisenä lähtökoh-
tana tai sitoumuksena ei jätä tilaa sen kummemmin arvoille kuin tavoitteille-
kaan, ei myöskään välineille (keinoille). Sama koskee inhimillistä vapautta ja
vastuuta158.

Tämä asiaintila seurauksineen koskee kaikkia niitä deterministisiä ajatteluta-
poja, joissa olioiden (esim. vartioitavan leiriyhdyskunnan) ”lopputilan” katso-
taan määräytyvän deterministisesti: kohtalonomaisesti (fatalismi), luonnollisis-
ta päämääristä (teleologinen determinismi), materian (kausaalinen determinis-
mi) tai yhteiskunnan (sosiaalinen determinismi) liikelaeista käsin, luonnonva-
linnan seurauksena (biologinen determinismi), jumalan tahdon perusteella (teo-
loginen determinismi) tms. deterministisen ”lain” (tai yleisemmin koordinoivan
prinsiipin) perusteella. Tieteelle ja teoriaperusteisuudelle länsimaisessa merki-
tyksessä näin muodostuva rationaliteettitila on rajallinen, jopa olematon. Tie-
teen korvaavat erilaiset metafyysiset uskomukset ja sitoumukset.

Tietynlainen itseliikunta on miltei kaikissa filosofisissa konsepteissa katsottu
inhimilliselle olemassaololle ominaiseksi. Todellisuuteen katsotaan sisältyvän
välttämättömyyksien ohella – tai niiden sijasta – myös mahdollisuuksia. Tällöin,
Klamin määritelmään palaten, nousee esiin myös kysymys valinnan kriteereistä ja
ajatus arvoista ”olemisen ja mahdollisen käsittelemisessä tarvittavina apupiirrok-

KAAVIO 8 Metafyysisten teorioiden merkitys Galtungin kolmion avulla
havainnollistettuna

158Ks. esim. Krohn 1981 s. 234 ss., 255 ss.
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sina, jotka palautuvat eräänä dimensiona ihmisen eksistenssiin”159. Teleologisuut-
ta voidaan pitää inhimillisen toiminnan fundamentaliana, jota ei tule eikä voida
ontologisissa tarkasteluissa eliminoida160 . Tässä tarkasteluyhteydessä tätä seik-
kaa ei pyritä argumentoimaan filosofisena väitteenä vaan TPOVA-tutkimuksen (ja
ylipäänsä arviointitutkimuksen) rationaliteetin eräänä lähtökohtana.

Näin muodostuvaa metafyysistä perusasennetta havainnollistetaan kaaviossa
nuolella (b). Riippuen omaksuttavasta tiedekonseptista arvioinnin käsitteelliset
peruselementit kokonaisuudessaan tai osa niistä tulevat samalla tieteellisen ak-
tiviteetin piiriin.

Kreikkalainen tiede ja sen tuottama tieto on luonnehdittavissa olemustie-
doksi, jossa olemukset liitetään erityisesti päämääriin ja niitä koskeva tiedon
hankinta olioiden päämäärien harkintaan161 tai selvittämiseen. Vertausesimer-
kissä tämä johtaisi siihen, että tieteen ei niinkään tulisi selvittää linnoituksen
luonnontieteellisiä perusteita, sen optimaalisia teknisiä ja sijoituksellisia ratkai-
suja esimerkiksi puolustuksellisiin tai elintarvikehuollollisiin tarpeisiin, vaan
linnoituksen perusteita syvällisemmässä merkityksessä. Linnoituksen asema
osana laajempaa yhteisöä ja sivilisaatiota, jopa suhteessa makrokosmokseen, oli
kreikkalaisen tieteen ja ajattelun ydinkohde. 162

TPOVA-tutkimuksen rationaliteetti ei edellytä tutkimuksen tunkeutumista yllä
mainitun tyyppisiin teoreettisiin tai spekulatiivisiin kysymyksiin. Tämän perus-
teluna ei ole niinkään syytä viitata ”länsimaiselle tieteelle” ominaiseen antispe-
kulatiivisuuteen, kuin seikkoihin, joiden kautta ns. kausaalisten teorioiden rele-
vanssirajaa edellä TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta etsittiin. Edellähän todet-
tiin, että kausaalisista teorioista (Galtungin tiedekonseptioon viitaten) lähinnä
instrumentalistiset, tuloksellisen toiminnan syihin ja olosuhteisiin ankkuroitu-
vat (konstruktivistiset) teoriat voivat olla TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta
perusteltuja. Pyrkimys ymmärtää kohdetta yleisemmässä merkityksessä, mikä
luonnehtii Galtungin kolmion vasemman alareunan teorioita, jää selkeästi TPO-
VA-tutkimuksen teoriakäsitteen ulkopuolelle. Sama koskee varsinaisia metafyy-
sisiä teorioita, jotka on paikallistettava kolmion vasemmalle puolelle.

159Klami 1983 s. 16, Rescher 1993 s. 246–247.
160Krohn 1981 s. 235. Sama koskee useimpia yhteiskuntateorioita. Esim. Kuuselan mukaan tavoi-
te–keino-ajattelu luonnehtii kaikkia yhteiskuntateorioita. Emergentin materialismin näkökulmasta
asia voitaneen ilmaista niin, että ihmisen tarkoituksellinen eli intentionaalinen toiminta on emer-
genttiä, eikä sitä voida palauttaa esim. biologisiin prosesseihin (Kuusela 1996 s. 43. Subjektien
metodologisesta individualismista, johon modernit yhteiskuntateoreetikot yleisesti tukeutuvat ks.
mt. s. 36, 49, 56, 336 )
161Päämääriä ei tosin sinänsä esim. Aristoteleen mukaan erikseen harkita, vaan ne otetaan ikään
kuin annettuina. Harkinta toisin sanoen koskee vain keinoja. Tästä ja tähän liittyvän ajattelun kritii-
kistä ks. von Wright 1985 s. 168 ss., jonka mukaan harkinta koskee myös päämääriä.
162Vrt. von Wright 1992 s. 147 Wittgensteinin myöhäisvaiheen lähtökohtiin. Ks. yleisesti myös
Knuutila 1998 s. 12–14 hyvää käytäntöä koskevasta klassisesta näkemyksestä.
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3.2 YHTEENVETO

1) Kreikkalaisen tiedekonseptin edellä pelkistetysti tarkasteltujen piirteiden poh-
jalta linnoituksen vartiointia voidaan pitää tässä tiedekonseptissa keskeisenä tie-
teen aktiviteettina. Olennaista on, että ”vartiomiehen” kompetenssi ulottuu laa-
jalle, linnoituksen ja sen uhkien arvioinnin perusteisiin saakka. ”Vartiomiehen”
ei odoteta jättävän linnoitusta lähestyvien ja kohtaavien ilmiöiden tulkintaa lin-
noituksen väestölle tai sen vanhimmille (filosofit) ja tyytyvän haasteiden koh-
taamisessa tarvittavien välineiden ja instrumenttien luomiseen ja kehittämiseen;
itse asiassa nuo välineet (tietona päämäärien saavuttamisessa tarpeellisista kei-
noista ja samalla välineinä) ovat edellä suoritetun tarkastelun perusteella kreik-
kalaisille jopa hämärän peitossa.163

Linnoituksen oletetun (tai jopa unohtuneen) rationaalisen tarkoituksen kan-
nalta järkevien ja tätä tarkoitusta toteuttavien puolustus- ym. välineiden ja kei-
nojen sijasta vartiomies keskittyy suhteellisen autonomisesti ja itsenäisesti tut-
kimaan, selvittämään ja kehittämään linnoituksen päämääriä ja myös oman
(vartiointi)toimintansa päämääriä. Näin hän samalla selkeyttää niitä luonteel-
taan normatiivisia peruskriteereitä, joista käsin linnoitusta lähestyviä yhteis-
kunnallisia ja luonnonilmiöitä tulkitaan ja arvioidaan. Koska päämääristäkin
oletetaan olevan saatavissa tietoa, ei vartiomiehen kompetenssia näissä vaikeis-
sa kysymyksissä riitauteta.

Huolimatta yllä mainituista TPOVA-tutkimuksen rationaliteetin kannalta tar-
koituksenmukaisista piirteistään kreikkalaisen tieteen linnoitusvertauskuvan lo-
puksi on silti tarpeen tuoda esiin eräs keskeinen ao. tieteen rajoitus TPOVA-
tutkimuksen kannalta. Tämä rajoitus täsmentää osaltaan vertausta, vaikka siihen
liittyvä huomio on laajennettavissa myös ”länsimaiseen” tieteeseen.

Vaikka vartiomiehen toimintaa ei kreikkalaisessa tieteessä yllä esitetyn täs-
mennyksen pohjalta voidakaan pitää perustavalla tavalla epärationaalisena toi-
mintana, on sille luonteenomaista eräänlainen ”kirjoituspöytätyö”. Sitä voidaan
verrata vartiomiehen toimintaan, jossa vartija rauhassa turbulentin empiirisen
todellisuuden pyörteiltä keskittyy linnoituksen uumenissa analysoimaan linnoi-
tuksen päämääriä ja vartiointitoiminnan perusteita. Edellä esiin nostettu kreik-
kalaisen tieteen idealistinen orientaatio, joka jättää empiirisen todellisuuden
kokonaan tarkastelujensa ulkopuolelle, ei anna vartiointitoiminnan vertausku-
valla havainnollistettavalle TPOVA-tutkimukselle riittävän holistista lähtökoh-
taa. Se on luonteeltaan teoriaperusteista, mutta ei arviointia edellä käsitteelliste-
tyssä merkityksessä. Tämän vuoksi sitä on välttämätöntä täydentää laajemman
teoriaperustan saavuttamiseksi.

163Vrt. Knuuttila 1998 s. 14–15.
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2) Myöskään ”länsimaisessa tiedekonseptissa” linnoituksen vartiointia vm. mer-
kityksessä ei voida yleisesti ottaen pitää keskeisenä tieteen aktiviteettina. ”Var-
tiomiehen” kompetenssi on suppea. Se ei ulotu linnoituksen ja sen uhkien ar-
vioinnin perusteisiin. Linnoituksen päämääristä ei oleteta olevan saatavissa tie-
toa sanan vahvassa merkityksessä. Esimerkiksi habermasilaisen ajattelun mu-
kaan tähän liittyvät kysymykset ratkotaan länsimaisen yhteiskunnan postkon-
ventionaalisen moraalitajun vallitessa eettisessä, demokraattisessa diskurssissa.

”Vartiomiehen” odotetaan ”länsimaisessa tieteessä” jättävän linnoitusta lä-
hestyvien ja kohtaavien ilmiöiden tulkinnan linnoituksen väestölle tai sen van-
himmille (filosofit) ja tyytyvän linnoituksen oletettujen (mutta usein pohtimatta
jääneiden) haasteiden kohtaamisessa tarvittavien välineiden ja instrumenttien
luomiseen ja kehittämiseen. Erotukseksi kreikkalaisesta tieteestä ”länsimaisen”
linnoituksen välineet (tietona annettujen ja usein reflektoimattomien päämääri-
en saavuttamisessa tarpeellisista keinoista ja samalla välineinä) ovat edellä suo-
ritetun tarkastelun perusteella hyvin pitkälle kehittyneitä. Tämä ei koske välttä-
mättä välineiden käyttöä. Edellä esitettyyn kreikkalaisen tieteen ydinongelmaan
TPOVA-tutkimuksen kannalta viitaten onkin lopuksi syytä kysyä, mikä on var-
tiomiehen sijainti ”länsimaisessa linnoituksessa”. Yllä esitetty antaa jo suunta-
viivoja tähän kysymykseen vastaamiseen. Jos kreikkalainen tiedemies on lin-
noituksen uumenissa rauhaisassa mietiskelysopessa, lienee ”länsimaisen tieteen”
vartiomies löydettävissä yleensä linnoituksen verstaalta, jossa hän valmistaa
ruokaa, ”puolustus”välineitä tms. linnoituksen haasteiden kohtaamisen kannal-
ta ainakin potentiaalisesti tarpeellisia välineitä164.

Ongelmana näin lausuttaessa on kuitenkin se edellä jo ohimennen viitattu seik-
ka, että ”länsimaisen” linnoituksen tarkoituksen ollessa enemmän tai vähemmän
epäselvä, muodostuu vaikeaksi arvioida, missä määrin tarpeellisia ja rationaali-
sia vartijan luomat välineet ovat ja mihin tarkoitukseen ne ovat rationaalisia165.
Vielä perustavampana ongelmana voidaan pitää varsinaisen vartiointitoiminnan
puutteellisuutta ja jopa puuttumista, tai ainakin sattumanvaraisuutta.

Aluksi tarkoituksenmukaiselta näyttänyt länsimaisen tieteen ja linnoituksen
vartijan rinnastus vaatiikin tässä vaiheessa täsmennystä. Se osoittautuu lähem-

164Puolustusvälineistä puhuminen tässä yhteydessä on perustelua myös (tai lähinnä) siksi, että val-
taosa tiedemiehistä on tällä hetkellä sotatarviketeollisuuden palveluksessa. Ks. myös Aarnio 1994
s. 68, Ruokanen 1990 s. 232 ss.
165Vrt. Knuuttila 1998 s. 15 Platonin ns. luonnollisia artefakteja koskevasta käsityksestä. Niiden
määrä on Platon mukaan hyvin pieni. Niiden lisäksi ihmiset ovat keksineet kaikenlaista muuta,
Platon mukaan lähinnä roskaa. Ulrich Beck puolestaan luonnehtii teknologian käyttöönottoa yh-
teiskunnassa ennen sen seurausten kokeellista tutkimista yhteiskunnan kokeellistumiseksi: yhteis-
kunnasta tulee jättimäinen koelaboratorio, jossa suoritetaan kokeita ilman, että ihmisiltä kysytään
lupaa näiden kokeiden järjestämiseen ja ilman että niitä edes tunnistetaan kokeiksi (Beck 1991).
Vrt. Kamppinen ym. 1995 s. 44 ss. Venäläisfilosofi Nikolai Berdjajev on kiinnittänyt huomiota
näihin ongelmiin 1920-luvulla (ks. von Wright 1996 s. 312–313).
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mässä tarkastelussa pikemminkin ideaalityypiksi kuin ao. tieteen empiiriseksi
kuvaukseksi. Vaikka huomiotta jätettäisiinkin linnoituksen päämäärien selkey-
tymättömyys, merkitsee ”länsimaisen tieteen” välinesuuntautunut luonne joka
tapauksessa sitä, että vartiointitoiminnan keskeinen ydin jää sattumanvaraisesti
hoidetuksi.

Erotukseksi yllä kuvatunlaisesta ”länsimaisen tieteen” ”keskivertovartijasta”
policy-tutkija ja erityisesti arviointitutkija ovat kyllä tiedostaneet vartiointitoi-
minnan rationaalisuuden syvällisen ja immanentin sidoksen siihen, että linnoi-
tuksen horisontissa olevia ilmiöitä tarkkaillaan ja arvioidaan systemaattisesti ja
jatkuvasti. TPOVA-tutkimuksen kannalta ”länsimaisen” OVA-tutkimuksen on-
gelmaksi muodostuu kuitenkin – paitsi mainittujen tutkimusotteiden tai – suun-
tausten niukkuus ja vähäinen osuus ja vaikuttavuus ”länsimaisen tieteen” ko-
konaisuudessa – se, että ao. tutkimussuuntausten alla toimivien ”vartiomiesten”
”linssit” ovat usein ”sumussa” tai suunnatut sangen kapea-alaisen linnoituksen
tarkoituskäsitteistön pohjalta.

Lisäksi ”vartiointitoiminnan” yhteydessä ei useinkaan kokonaisvaltaisesti arvi-
oida linnoituksen edellytyksiä tehokkaasti ja vaikuttavasti kohdata kulloisiakin
haasteita käytettävissä olevan tutkimustiedon pohjalta166. Teoriaperusteisuus 1)
arvioinnin mittapuiden (linnoituksen arvot ja merkitykset) laaja-alaisena ja kriitti-
senä pohdintana ja huomioimisena, 2) (linnoitus) toiminnan tehokkuuden ja vai-
kuttavuuden edellytysten kehittyneenä tai (neutraalimmin ilmaistuna) kokonais-
valtaisena arviointina ao. mittapuiden kannalta relevantin erityistieteellisen tie-
don pohjalta sekä 3) vartiointitoiminnan normatiivisten ja professionaalisten nor-
mien (linssien) selkeyttämisenä ja kirkastamisena, on perinteisessä ja vielä mo-
dernimmassakin arviointitutkimuksessa jäänyt suhteellisen vähälle huomiolle.167

Akateemisemmin ilmaistuna teoriaperusteisen arviointitutkimuksen paradig-
maattinen kehittymättömyys 1) normatiivisten ja 2) kausatiivisten teorioiden lai-
minlyömisenä tai vaillinaisuutena sekä tutkimuksen 3) tieteenfilosofisten arvojen
ja suuntaviivojen kiteytymättömyytenä ja reflektoimattomuutena muodostaa vie-
lä nykyistäkin arviointitutkimusta laajasti koskettavan ongelman. Sitä on analy-

166Tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta edellä omaksuttua vertausta, jossa (TP)OVA-tutkija
(tai Vikströmin vertauskuvassa tutkija tai tiede yleisemminkin) rinnastetaan linnoituksen vartio-
mieheen, voidaan kritisoida ao. tutkimuksen erityisroolin ja -asiantuntemuksen sivuuttamisesta.
Onkin selvää, että linnoituksen vartiofunktio-vertauskuvan ehkä paras vastine tieteessä on (empii-
risesti ylivoimaisen sotatarviketutkimuksen ohella) juuri tulevaisuudentutkimus, minkä ohella voi-
daan viitata (kattavuuteen pyrkimättä) erityistieteistä mm. ekologiaan. Tästä huolimatta näen pe-
rusteita myös edellä omaksutulle yleisemmälle vertaukselle. Myös tulevaisuustutkimuksen teoria-
käsitteen ala määräytyy arvioinnin kohteesta käsin ja on siten kontingentti. Sitä ei voida ankkuroi-
da yksittäisiin erityistieteisiin. Tulevaisuudentutkimuskin on luonteeltaan merkittävästi monitie-
teistä (Mannermaa 1993 s. 24 ss.). Vrt. Hailan & Levinsin ekologisen tutkimuksen teoreettisen
perustan monimuotoisuudesta esittämään (1992 s. 102 ss.).
167Ks. esim. Chen 1990 s. 17 ss., Vuorela 1990 s. 40–43, 50, Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 99–
100, 120 ss.
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soitu ja joiltakin osin myös korjattu Chenin edellä viitatussa tutkimuksessa168.

Yllä esitetyn yleisen, mutta sellaisena yksinomaan arviointitutkimukseen rajautu-
van huomion rinnalla voidaan näiden kolmen suhteessa erottaa yleisempikin on-
gelma-aspekti, joka on syytä ottaa tässä yhteydessä maininnalla esiin. Niiniluoto
kiinnittää kriittistä huomiota eri tieteenaloilla tapahtuneeseen siirtymään, jossa
(tutkimus)kohteen filosofoinnista (yllä kohta 1) on siirrytty osaksi yksipuolisesti
kohdetta koskevaan tieteen filosofiaan eli tutkimuksen teoriaan (3). Sen ohella on
edelleen esiintynyt kyvyttömyyttä tai haluttomuutta viimeksi mainittuunkin eli
tutkimuksen arvojen ja suuntaviivojen kirkastamiseen. Niiniluoto ottaa esimer-
kiksi kasvatustieteen, jossa on toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut kaksi
edellisiin liittyvää siirtymää. Yhtäältä kasvatustiede on – kaihtaessaan kohdetta
koskevaa (spekulatiivista) filosofointia – jättänyt muunkin filosofian ja nimen-
omaan kasvatustieteen filosofian (liian) vähälle huomiolle.

Toisaalta Niiniluoto katsoo ongelmalliseksi myös kohdetta koskevan filosofi-
an, kasvatusfilosofian, laiminlyömisen. Toisin kuin luonto, kasvatus tutkimuskoh-
teena on inhimillistä toimintaa, jolloin sen perusteita ei tulisi hänen mukaansa
jättää filosofisen tutkimuksen ulkopuolelle.169

Viimeksi esitetyn huomioiden tämän tutkimuksen resurssit Chenin analyysien
eteenpäinviemiseen arviointiteoreettisena tutkimuksena ovat rajalliset. Chenin
analyysit – unohtamatta muita TPA-tutkimuksen harvoista kehittelijöistä – tarjoa-
vat kuitenkin virikkeitä ja pidemmällekin meneviä lähtökohtia filosofisesti ja teo-
reettisesti reflektoivan TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen rakentamiseen.

Yllä suoritettu tarkastelu viittaa siihen, että TPOVA-tutkimuksen teoriakäsit-
teen alaa tulee tiedekonseptien sijaan etsiä arvioinnin käsitteellisistä perusele-
menteistä ja juurista. Sen kummemmin Aristoteleen tapa jakaa tieteet teoreetti-
siin ja praktisiin170 kuin jako ”länsimaiseen” ja kreikkalaiseen tieteeseenkään ei
sellaisenaan tavoita TPOVA-tutkimuksen teoriakäsitteen ideaalista (käsite)alaa.
Niin hyvin länsimainen ja kreikkalainen teoreettiseen ymmärrykseen yksipuoli-
sesti tähyilevä tiede (”todellisuuden pyyteetön katselu”), välineisiin yksipuoli-
sesti suuntautuva länsimainen tiede kuin päämääriin yksipuolisesti tähtäävä
kreikkalainen tiedekin jäävät TPOVA-tutkimuksen tarpeisiin yksipuolisiksi.

TPOVA-tutkimuksen teoriakäsitteen rationaalinen ala on holistinen, laaja
ja eri tiedekonseptit ylittävä. Tällaisena se on erottamattomasti sidoksissa ar-
vioinnin käsitteelliseen rakenteeseen ja sieltä käsin määräytyvään TPOVA-tut-
kimuksen perusidentiteettiin. Lisäksi se on pragmaattinen. Itsenäinen teoreetti-
nen työ ei kuulu TPOVA-tutkimuksen teoriakäsitteen rationaaliseen alaan. Tut-
kimusta luonnehtii perustavasti erilaisten teoreettisten lähtökohtien ”lainaami-
nen” kohteen ymmärtämiseen (erityistieteet) tai arvottamiseen (etiikka, yhteis-
kuntafilosofia) tähtäävästä tutkimuksesta.171

168Chen 1990 ja siellä viitattu kirjallisuus.
169Niiniluoto 1984 s. 209–210.
170Kyseisestä tiedejaottelusta ks. esim. Juntunen & Mehtonen 1977 s. 40–42.
171Vastaavasti esim. Vuorela 1990 s. 7–8.
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3.3 SYNTEESIYRITYS JA
TUTKIMUSTEHTÄVIEN TÄSMENTÄMINEN

Arviointitutkimuksen piirissä erityisesti politiikan tutkimuksen alueella on esiin-
tynyt yksittäisiä yrityksiä edellä kuvattujen tiedekonseptien rajojen sekä disipli-
naaristen (varsinkin filosofian ja erityistieteiden) rajojen ylittämiseen. Eräs kiin-
nostavimmista sisältyy Frank Fischerin teokseen Politics, Values and Public
Policy.

Edellä esitetty arvioinnin peruselementtien kuvaus on sovitettavissa Fische-
rin peruslähtökohtaan. Arvioinnin peruselementit muodostettiin edellä:

1) Arvioinnin kohteena olevasta oikeudellisesta normijärjestelmästä tai sen osa-
järjestelmästä (N1…Nn) (objektiluokka)

2) Relevantiksi argumentoidusta arvo- tai normijärjestelmästä AS’ (arvojärjestel-
mä eli arvojoukot ja – ulottuvuudet)

3) AS:n puitteissa relevanteiksi perustelluista arvomittapuista (P1-Pn) (arvokäsit-
teiden sisällöt, arvokvaliteetit), joista käsin arvioinnin kohteen (N1) arvo arvi-
oinnissa määritellään. Arvioinnin käsitteellinen rakenne johtaa ymmärtämään
arvomittapuut kahdessa ulottuvuudessa:
– arvostuksen kohteen ideaalisina ominaisuuksina P-Pn
– arvostuksen kohteen empiirisinä ominaisuuksina P1-Pn EMP.

Fischer eriyttää arvioinnin neljällä tasolla harjoitettavaksi aktiviteetiksi172. Ta-
sot ovat verifikaatio, validointi, vindikaatio ja rationaalinen harkinta. Taso-
ja yhdistää arvioinnille ominainen kohteen ja mittapuun välinen vertailu. Vertai-
lun logiikka, kohteen ja mittapuun luonne ja laatu sekä sovellettava metodolo-
gia poikkeaa sen sijaan eri tasoilla olennaisesti toisistaan. Seuraavassa kuvataan
karkeasti kutakin arvioinnin tasoa käyttäen havainnollistamisen välineenä maa-
aineslakia (555/1981). Tarkoituksena ei ole pyrkiä sen kummemmin Fischerin
kokonaiskonseptin kuin ao. säädöksen yksityiskohtaiseen esittelyyn, vaan avata
luonnosmaisia suuntaviivoja tutkimuksen jatkoanalyysien valaisemiseksi ja ra-
jaamiseksi.

Verifikaatiossa arvioidaan lain sovellutuskäytännöistä hankittavan tiedon
avulla, onko tietty sääntelyn mittapuuarvo, esimerkiksi intressipunnintaperiaate
(P1) tai sääntelytavoite (P2), (lupa)käytännössä toteutunut. Vertailussa ovat
mukana säädös (N1) ja sen mittapuuarvot (esim. P1 tai P2). Soveliaiksi katso-
tuilla metodeilla hankittavan tiedon avulla arvioidaan, ovatko mittapuuarvot to-
teutuneet käytännössä (P1/2 EMP). Riippuen esimerkiksi paradigmaattisista läh-
tökohdista ja arvioitavan säädöksen kontekstuaalisista piirteistä arvioinnin me-
todit voivat vaihdella olennaisesti ja äskeisen perusskeeman sisällä arviointi voi

172Ks. seikkaperäisesti Fischer 1980 s. 116–171.
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myös kohdistua hyvin erilaisiin seikkoihin. Verifikaatioon sisältyvät kuitenkin
aina yllä kuvatut arvioinnin perusosiot.

Arvioijan tulee kyetä oikeuttamaan käyttämänsä mittapuut (P1-2, yleensä ja
myös suhteessa muihin mittapuihin P3-Pn). Validaation lähtökohtana on tätä
koskeva vaatimus. Erotukseksi vindikaatiosta ja rationaalisesta harkinnasta, va-
lidoinnissa verifikaation mittapuiden oikeuttamisvaade rajoitetaan arvioinnin
perustana olevan arvojärjestelmän (AS’) sisälle. Mittapuiden oikeuttamiselle on
validoinnin samoin kuin jäljempänä käsiteltävien muiden arvioinnin tasojen
kohdalla kaksi pääväylää173. Arvioinnin mittapuut P1-P2 voidaan oikeuttaa joko
niiden toteutumisen seurauksien kautta tai osoittamalla, että mittapuut ovat joh-
dettavissa jostakin arvosysteemin AS’ yleisemmästä arvosta. Vastaavasti esi-
merkkitapauksessa voidaan pyrkiä osoittamaan, että P1/P2:n toteutuminen joh-
taa käytännössä esimerkiksi suurimman kokonaishyödyn saavuttamiseen tai että
mittapuut P1/P2 ovat johdettavissa kyseisestä utiliteettiperiaatteesta tai jostakin
muusta AS’:n P1-2:ta yleisemmästä arvosta. Verifikaation tavoin validoinnissa
on kysymys vertailusta, mutta validoinnin vertailuasetelma poikkeaa olennai-
sesti verifikaatiolle ominaisesta vertailusta; kun verifikaatiossa selvitetään sään-
telyn mittapuiden toteutumista ja arvioidaan sääntelyä tai sen sovellutuskäytän-
töä tämän selvittämiseksi, validoinnissa arvioinnin kohteena ovat verifikaation
mittapuut ja mittapuuna arvosysteemin AS’ yleisemmät arvot tai periaatteet.

Vindikaation lähtökohtana on se, että myös arvosysteemi (AS’) kokonaisuu-
dessaan, josta verifikaation mittapuiden (P1-P2) oikeutusta validoinnissa etsi-
tään, tulee voida oikeuttaa. Koska AS’ ei voi itse oikeuttaa itseään, sen mittapuut
tulee hakea kyseisen arvosysteemin ulkopuolelta. Vindikaatiossa AS’:n oikeu-
tusta haetaan sen kyvystä edistää ao. yhteisön elämänmuotoon sisältyviä AS’:a
yleisempiä arvoja. Vindikaation perusta kiteytyy luonnosmaisesti kysyttäessä,
edistääkö AS’ käytännössä parhaiten ao. yhteisön elämänmuodon arvoja, vai onko
sitä täydennettävä, jotta vältetään esimerkiksi konflikti elämänmuodon muiden
arvojen kanssa. Esimerkkitapauksessa voidaan kysyä, onko suurimpaan hyöty-
jen kokonaismäärään johtava sääntelytavoite (tai tutkijan (verifikaation) arvioin-
timittapuu) oikeutettu. Toteuttaako se arvioitsijan elämänmuodon ydinarvoja –
ylipäänsä tai parhaiten? Yhteisön elämänmuodossa omaksuttujen arvojen piiriin
voi olla institutionaalistunut esimerkiksi kansalaisten perusoikeuksia tai subjek-
tiivisia oikeuksia – sääntelyn näkökulmasta normiaktorin velvoitteita – joita ei
voida sivuuttaa yksinomaan hyötyihin tai niiden kohdentumiseen vedoten.

Rationaalisen valinnan lähtökohtana on se, että myös (verifikaation) mitta-
puiden (P1-P2) ao. arvosysteemin (AS’) kokonaisuudesta etsittäville (validoin-
nin) mittapuille ja näiden ao. elämänmuodon kokonaisuudesta saataville (vindi-

173Fischer 1980 s. 124–131.
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kaation) mittapuille voidaan asettaa oikeutusvaatimus. Vaikka sääntelyn verifi-
kaatioarviointimittapuu P1 (esimerkiksi intressipunninta-argumentti) edistäisi
vaikkapa suurimman kokonaishyödyn periaatetta (validaatio) ja vaikka sitä täy-
dennettäisiin esimerkiksi subjektiivisiin oikeuksiin tai perusoikeuksiin vetoa-
malla (vindikaatio), voidaan kysyä, katkaiseeko kumpikaan näistä verifikaatio-
mittapuiden oikeuttamisen tavoista lopullisesti sääntelyn mittapuiden peruste-
luketjun ja -vaateen. Mikäli lähtökohdaksi omaksutaan jokin itämainen elämän-
muoto, voidaan katsoa, että yhtä hyvin hyötyihin kuin oikeuksiin vetoaminen on
epäkorrektia. Kyseisen elämänmuodon arvojen mukaista voi olla tavoitella pi-
kemminkin ihmisten välistä harmoniaa kuin oikeuksia. Vastaavasti voidaan pi-
tää arvokkaana ja tavoiteltavana ihmisen luontosuhdetta, joka rakentuu muulle
kuin hyötyjen tavoittelulle, niiden tasapainottelulle tai eri osapuolten oikeuksil-
le.

Yllä esitettyyn arvioinnin peruselementtien kuvaukseen yhdistettynä vindi-
kaation ja rationaalisen valinnan ydinhaasteeksi muodostuu ”arvo- tai normijär-
jestelmän AS’ argumentoiminen relevantiksi”. Validoinnin haasteeksi muodos-
tuu ”arvomittapuiden P1-P2 perusteleminen AS’:n puitteissa relevanteiksi”. Veri-
fikaation haasteena on jommalla kummalla tai molemmilla tavoilla oikeutettu-
jen arviointimittapuiden soveltaminen konkreettisen sääntelyn tai säädösjoukon
(N1) arvioimiseen (mittapuilla P1-Pn).

Edellä suoritettuun tiedekonseptiotason tarkasteluun arvioinnin logiikat ovat
suhteutettavissa yleispiirteisesti niin, että lähinnä vain verifikaation haasteet ovat
kohdattavissa ”länsimaisen tieteen” välinein. Muut logiikat (varsinkin validoin-
ti ja rationaalinen harkinta) johtavat argumentointitapoihin ja metodologioihin,
joita on vaikea sovittaa perinteiseen ”länsimaiseen tiedekäsitykseen” ja sille
ominaiseen empiirisen tutkimuksen metodologiseen skeemaan. ”Länsimaisen
tiedekonseptin” sisällä erityistieteen ja filosofian raja ylittyy erityisesti ratio-
naalisessa valinnassa, joka rakentuu jo ydinosiltaankin filosofiselle argumen-
toinnille.174

Toisistaan olennaisesti poikkeaviin logiikoihin perustuvien ”arviointien” –
siis kohteen ja mittapuun välisen suhteen vertailujen – ongelmia, haasteita ja
metodologiaa ei voida kuvata yhtenäisellä tavalla175.

Mikä on Fischerin arviointilogiikoiden merkitys käsillä olevalle tarkastelul-
le? Tätä voidaan havainnollistaa liittämällä Fischerin arvioinnin tasot ja logiikat
Galtungin trilateraaliseen tiedekonseptiin. Sen jälkeen määritellään kunkin tut-
kimustehtävän tasolla niitä spesifimpiä haasteita, joita tutkimustehtäviin on jat-
kotarkastelussa arvioinnin moniulotteisen rakenteen huomioon ottamiseksi tar-
koituksenmukaista sisällyttää.

174Fischer 1980 s. 165–171.
175Ks. Fischer 1980 s. 116–141. Vrt. kuitenkin mt. s.171 ss.
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Käsillä oleva tutkimus on metodologinen. Tutkimuksen tavoitteena on hahmot-
taa TPOVA-tutkimuksen praktisen metodologian yleiset lähtökohdat ja suunta-
viivat. Tutkimuksessa ei harjoiteta arviointia Fischerin yksittäisten arviointilo-
giikoiden mukaisessa merkityksessä, siis suorittaen kohteen ja mittapuun väli-
siä vertailuja edellä kuvatuilla tasoilla ja niiden välillä esiintyvissä arviointiase-
telmissa. Tutkimustehtäviä ei voida TPOVA-tutkimuksen nykytilanteessa mie-
lekkäästi suoraan määritellä yllä kuvattujen arviointitasojen ja – logiikoiden
avulla. Fischerin arviointilogiikoita voidaan kuitenkin käyttää edellä sangen ylei-
sellä tasolla asetettujen tutkimustehtävien jonkinasteiseen tarkentamiseen.

Arviointitutkimukselle ominaisissa vertailuasetelmissa (vrt. kuvion kaksipäi-
set nuolet) harjoitettavan empiirisen ym. tutkimuksen sijaan metodologinen tut-
kimus pyrkii rakentamaan tutkimukselle välineitä, malleja ja metodeja. Meto-
dilla tarkoitetaan systemaattisesti järjestettyä joukkoa toimintoja, joilla tietyllä
toiminta-alueella voidaan edetä tavoitteen saavuttamiseen. Metodologialla tar-
koitetaan teoriaa metodeista. Teoreettinen metodologia pyrkii ymmärtämään
kohteenaan olevia metodeja. Praktinen metodologia pyrkii suunnittelemaan tai
reflektoimaan kohteenaan olevia metodeja ja viime kädessä ohjaamaan harjoi-
tettavaa tutkimusta.176 Koska tätä tutkimusta luonnehtivat viimeksi mainitut ta-
voitteet, voimme määritellä tutkimuksen TPOVA-tutkimuksen praktisen meto-
dologian rakentamiseksi. Tästä lähtökohdasta käsin seuraavassa esitetään tar-
kennuksia edellä johdantojaksossa 2 asetettuihin tutkimustehtäviin.

KAAVIO 9 Fischerin arviointilogiikat Galtungin kolmion avulla
havainnollistettuna

176Metodin ja metodologian käsitteistä ks. esim. Van Der Velden 1985 s. 149–150.
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TAULUKKO 1 Tutkimustehtävien täsmentäminen

METODOLOGISEN TUTKIMUKSEN MAHDOLLINEN KOHDE, SEN AVULLA
TÄSMENNETTY TUTKIMUSTEHTÄVÄ SEKÄ JATKOANALYYSIN KUVAUS

Arviointitutkimuksen alueella praktinen metodologinen tutkimus voi pyrkiä
argumentoimaan ja artikuloimaan arvioinnin yksittäisten vertailuasetelmien
osioita (          ) tai vertailun yleistä rakennetta.  Arvioinnin peruselementtien
analyysissa (jakso I/1) oli kysymys tästä. Lisäksi metodologinen tutkimus voi
pyrkiä rakentamaan analyyttisia ja metodologisia kehyksiä vertailuasetelmissa
tapahtuvalle tiedon hankinnalle. TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen
rakentamisessa (jakso I/4) on kysymys tästä.

Arviointitutkimuksen alueella praktinen metodologinen tutkimus voi pyrkiä
reflektoimaan TPOVA –tutkimuksen arvomittapuille ja sen tuottamalle tiedolle
asetettavia vaatimuksia, joilla pyritään ohjaamaan ja suuntaamaan tutkimusta.
Reflektioanalyysissa ja sitä seuraavassa suuntaviivatarkastelussa (jaksot II/2 ja II/
3) on kysymys tästä.
a) Reflektioanalyysissa substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologinen osio

(jakso II/2.3.1) pyrkii osoittamaan tietyn sääntelyalueen (ihmisen ympäristö-
suhdetta koskeva sääntely) arvioinnissa, erityisesti tavoitteiden validoinnissa,
relevantteja rationaalisuusarvoja.

b) Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologinen osio (jakso II/2.3.2)
pyrkii osoittamaan tietyn sääntelyalueen (ihmisen ympäristösuhdetta koskeva
sääntely) arvioinnissa, erityisesti keinojen validoinnissa sekä vindikaatiossa,
relevantteja rationaalisuusarvoja. Koska näille arvoille haetaan linkki myös
oikeudenmukaisuuskäsitteeseen ja moraaliin, arvot voivat  toimia myös
itsenäisinä vindikaatioperusteina.

c) Suuntaviivatarkastelussa (jakso II/3) reflektioanalyysin tuloksia kootaan ja
samalla omaksutaan lähtökohta, jossa TPOVA-tutkimuksen vindikaatioperus-
teet ihmisen ympäristösuhdetta koskevan sääntelyn alueella muodostuvat
kohtien a–b mukaisesta rationaalisuuskäsitteen kokonaisuudesta, ei sen
yksittäisistä osista. Suuntaviivatarkastelussa tutkimuksen arvoja laajennetaan
myös tutkimuksen sisäisten (epistemologisten) rationaalisuusarvojen alueelle,
joita pyritään integroimaan tieteen ulkoisiin rationaalisuusarvoihin.

Praktisen metodologian tulee pyrkiä edistämään TPOVA-tutkimuksen käytän-
töön soveltamista eri tasoilla tai ulottuvuuksilla, jotta se voi todella ohjata
tutkimusta.  Näin ymmärrettynä praktinen metodologia voi esimerkiksi
a) hahmottaa yleisiä malleja siitä, miten (TPOVA)-tutkimuksen suhde käytän-

töön ymmärretään erilaisissa teoria–käytäntö-suhteen tieteenfilosofisissa
hahmotuksissa. Tästä on kysymys jaksoissa III/1–2 ja jäsentyneemmin
jaksossa III/3.4.1, joissa tietyin varauksin ankkuroidutaan pragmatismin
teoria–käytäntö-suhteen hahmotustapoihin.

b) esittää havainnollistavia esimerkkikuvauksia siitä, millaisia validointi- tai vin-
dikaatiotason mittapuut voisivat yksittäisten säädösten kohdalla olla. Jaksossa
III/3 tarkastellaan  tätä keskittyen erityisesti eri tutkimusalojen näkökulmien
erojen selventämiseen.  Samoin tarkastellaan esimerkinomaisin havainnollis-
tuksin, millaista verifikaatio voisi jonkin säädöskohteen yhteydessä olla.

c) taustoittaa ja problematisoida käytäntöön soveltamisen vaatimuksia tarkaste-
lemalla tutkimuksen nykytilannetta, sen pullonkauloja tai etenemien esteitä,
tutkimuksen organisoitumisen vaatimuksia yms. seikkoja, joiden huomiotta
jättäminen on johtanut tai tulee jatkossa johtamaan siihen, ettei TPOVA-
tutkimus vireydy käytännössä aktiivisesti harjoitettavaksi toiminnaksi. Tältä
osin praktisen metodologian raja teoreettisen metodologian ja tieteensosiolo-
gian suuntaan käy paikoin ohueksi.  Tähän liittyviä kysymyksiä tarkastellaan
jaksossa III/4.

ALKUPERÄINEN
TUTKIMUSTEHTÄVÄ

I
Oikeussääntelyn
teoriaperusteisen
arviointitutkimuksen
lähestymistavan
identifioiminen

II
Oikeussääntelyn teoria-
perusteista arviointi-
tutkimusta ohjaavien
arvojen ja suuntaviivo-
jen selkeyttäminen
rationaalisuuskäsit-
teen avulla  (reflektio-
analyysi)

III
Oikeussääntelyn teoria-
perusteisen arviointi-
tutkimuksen käytän-
töön soveltamista
palvelevan ymmär-
ryksen ja metodolo-
gisen apuvälineistön
kehittäminen
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Yllä suoritettujen täsmennysten ymmärtämiseksi praktinen metodologinen tut-
kimus on nähtävä yritykseksi tarjota vastauksia tai niiden yleisiä puitteita sekä
(a) TPOVA-tutkimuksen arviointitutkimuksen yleisenä lähestymistapana koh-
taamiin ongelmiin että (b) yksittäisen arviointitutkijan kohtaamiin ongelmiin.
Åbergia seuraten arviontitutkimuksen kohtaamat ongelmat jäsennetään jatkos-
sa arvosteluongelmaan, tieto-ongelmaan ja funktio-ongelmaan. Näiden ongel-
mien ratkaisemisessa otetaan kantaa siihen, mille kriteereille (ml. arvot) arviointi
rakennetaan, millaista tuotettavan tiedon tulee olla ja mitä tarkoituksia arviointi
palvelee.177 Yllä esitetyt tutkimustehtävien täsmennykset kiinnittyvät erityisesti
kahteen ensin mainittuun ongelmaan sekä (1) TPOVA-tutkimuksen kokonaisuu-
den tasolla että (mahdollisuuksien mukaan) (2) yksittäisen arvioitsijan tasolla.
Ennen näihin ongelmiin kiinnittymistä on kuitenkin luotava yleisiä puitteita sil-
le, että arvioinnin ongelmat ylipäänsä tulevat ongelmina vastattaviksi. Tällaisia
yleisiä puitteita muodostetaan erityisesti I ja III tutkimustehtävän yhteydessä
(arvioinnin peruselementit, arviointikehys, käytäntöön soveltamisen ymmärtä-
mistavat jne.). Näiden yhteydessä tutkimuksen raja teoreettisen ja praktisen
metodologian välillä horjuu, mutta ei häviä. Pyrkimys reflektoida kriittisesti
harjoitettua tutkimusta ja siinä jo saavutettua tietoa ja ymmärrystä sekä jo argu-
mentoituja arvoja sen sijaan, että tutkimuksessa ryhdyttäisiin itsenäisesti analy-
soimaan, artikuloimaan ja argumentoimaan äsken mainittuja, muodostaa viime
kätisen rajan.

Rajaa voidaan selkeyttää eriyttämällä toisistaan tutkimuksen tarkastelujen
tuloksena muodostettavat TPOVA-tutkimusta integroivat tasot sekä niihin
kohdistuvan tutkimuksen mahdolliset ”menestysperusteet”.

 Tutkimuksen analyysien tuloksena muodostetaan kuusi TPOVA-tutkimuk-
sen harjoittamista integroivaa tasoa. Tasot ovat (1) arvioinnin peruselemen-
tit, (2) TPOVA-tutkimuksen arviointikehys, (3) TPOVA-tutkimuksen perusar-
vot ja (4) suuntaviivat, (5) TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamista ohjaa-
vat metodologiset kehykset ja tutkimuksen valintaongelmia jäsentävät tarkaste-
lukehikot sekä (6) TPOVA-tutkimuksen vertikaalinen ja horisontaalinen raken-
ne. Kukin niistä luo osaltaan identiteettiä TPOVA-tutkimukselle sekä systemati-
soi ja integroi tutkimuksen harjoittamista. Integroiviin tasoihin sisältyy TPO-
VA-tutkimuksen teorian (tai mallin) rakentamiseen tähtääviä elementtejä. Täl-
lainen on mm. tieteen ja yhteiskunnan suhdetta ja (välillisesti) tutkimuksen funk-
tiota määrittävä TPOVA-tutkimuksen rakenne. Lisäksi niihin sisältyy puhtaam-
min metodologisia elementtejä, jotka määrittävät TPOVA-tutkimusta tieteelli-
sen tiedon hankinnan lähestymistapana lomittuen osaksi ensin mainittujen ele-
menttien sisään (arvioinnin peruselementit ja arviointikehys).

177Åberg 1997 s. 85–95.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:1085



86

Mikään integroivista tasoista ei luo TPOVA-tutkimukselle omaa, täysin itse-
näistä identiteettiä ja tutkimusalaa eikä TPOVA-tutkimus myöskään lainsäädän-
tötutkimuksen ja arviointitutkimuksen lähestymistapana ole tasojen avulla ko-
konaan erotettavissa muista tutkimuksen lähestymistavoista. Jo tällaisen tavoit-
teleminen perustuisi tutkimuksen harjoittamisen perusteiden ja käytäntöjen puut-
teelliseen ymmärtämiseen. Tutkimuksessa tukeudutaan mm. Kuhnin huomioon,
jonka mukaan normaalitieteen piirissä syntyvät ja kehkeytyvät tutkimustraditiot
ja tutkimuksen lähestymistavat eivät ole erotettavissa tarkkarajaisesti toisistaan,
vaan kielen termien tavoin ainoastaan likimääräisesti. Säännöt ja muut yhdentä-
vät rakenteet jaetaan osaksi eri traditioissa ja lähestymistavoissa. Osaksi ne erot-
tavat niitä toisistaan. Sama koskee TPOVA-tutkimusta integroivia rakenteita ja
esimerkiksi TPOVA-tutkimukselle hahmoteltavaa vertikaalista ja horisontaalis-
ta ulottuvuutta tasoitteluineen (ks. jakso III/4). Kaikki nämä muodostavat TPO-
VA-tutkimukselle vain jonkinasteisen suhteellisen identiteetin.

Tämän selventämiseksi integroivien tasojen kautta muodostuvat yhteiset lan-
gat tai säikeet on syytä ymmärtää tietyllä tavalla hierarkiseksi kokonaisuudeksi.
TPOVA-tutkimuksen arvioinnin käsitteellisestä rakenteesta määritellyt arvioin-
nin peruselementit sekä TPOVA-tutkimuksen arviointikehys muodostavat sen
ytimen. Tutkimuksen vertikaalinen ja horisontaalinen rakenne sekä tutkimuk-
sen perusarvot ja suuntaviivat muodostavat ydintä täydentävän vyöhykkeen. Pääl-
limmäiseksi asettuvat tutkimuksen käytäntöön soveltamista ohjaavat ja reunus-
tavat metodologiset kehykset. Näiden päälle asettuvat konkreettiset metodit ja
käytännössä harjoitettava TPOVA-tutkimus. Kokonaisuutta eriyttävät erilaiset
disiplinaariset linssit. Eri kerrokset ovat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa
keskenään. Näin muodostuva kokonaisuus ei ole eristyksissä, vaan hahmottuu
osaksi arviointi- ja lainsäädäntötutkimuksen laajempaa kokonaisuutta ja limit-
tyy siihen monin eri säikein. Yllä kuvatut seikat tulevat eri näkökulmista esiin
tutkimustehtäviin vastattaessa.

Tutkimuksen harjoittamista säätelevät olennaisesti myös erilaiset tieteen ulkoi-
set tekijät. Olisi kuitenkin virhe nähdä vain tutkimuksen pintakerrokset – tai nii-
den niukkuus – ja sivuuttaa niitä integroivat muut osat, niiden merkitys, puutteet,
ongelmat ja reflektion tarpeet. Kuten Otto Neurath totesi, tiede ja tutkimus ovat
valtamerellä purjehtiva laiva, jota merimiehet jatkuvasti purkavat ja kasaavat.

Integroivien ja eriyttävien piirteiden välisen dynaamisen tasapainotilan löy-
täminen on TPOVA-tutkimuksen kuten muunkin tutkimuksen keskeinen haaste.
Haasteen menestyksellinen kohtaaminen asettaa tutkimukselle suuria vaatimuk-
sia. Niistä tässä yhteydessä tärkein voidaan muotoilla eriyttämällä toisistaan
seuraavat kolme metodologisen tutkimuksen menestysperustetta178. Menestys-

178Metodologisen tutkimuksen kohdattavana on myös merkittäviä ”epäonnistumisen perusteita”.
Eräs niistä on asenteellinen vastarinta, jota ”yksinomaan kirvestä ilman puuta tutkivat” joutuvat
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perusteiden yhteydessä on tarpeen eriyttää toisistaan Virkkalan179 tavoin ana-
lyysiongelmat, arvostusongelmat ja synteesiongelmat:

1. Integroivien tasojen (ks. yllä 1–6) tai (yleensä) jonkin yksittäisen tason teoreet-
tinen jalostaminen (argumentoiminen, artikuloiminen) vähintäänkin kyseisen
tutkimusalan (filosofia, tieteensosiologia jne.) vallitsevan tiedon tason (the sta-
te of the art) huomioon ottavaksi ja sitä mielellään myös edelleen kehittäväksi
(ensisijaisesti analyysiongelma).

2. Jonkin tason käytännöllisen sovelluksen tai sitä havainnollistavan esimerkki-
kuvauksen kehitteleminen osoittamalla sen käytännölliset liitynnät muihin ta-
soihin, käytäntösuhteen ongelmat ja haasteet jne (ensisijaisesti analyysiongel-
ma).

Kohtiin 1–2 kiinnittyvät menestysperusteet ovat teoreettisiin tai praktisiin ana-
lyysiongelmiin tähän mennessä keskittyneen tieteen ja tieteenfilosofian hedel-
miä. Ne antavat tukea kapeisiin ja selvärajaisiin ongelmiin keskittyvälle tutki-
mukselle. Tällainen tutkimus tuottaa myös kohtuullisen ennakoitavia joskin
orientaatiotavasta johtuen usein vain heikohkosti hyödynnettävissä olevia tu-
loksia.

3.  Integroivista tasoista 1–2 ytimeltään muodostuvan ja tasoilla 3–6 metodologi-
sesti vahvistuvan ja perustelluilla arvoilla suunnattavan TPOVA-tutkimuksen
lähestymistavan nostaminen yksittäisten tasojen edelle (ensisijaisesti synteesi-
ongelma). Tämä edellyttää ainakin seuraavien vaatimusten huomioon ottamis-
ta:

a. On luotava riittävä teoreettinen perusta kullekin tasolle, pyrkien kuitenkin pi-
kemminkin jo harjoitetun tutkimuksen ja saavutettujen tulosten ”mahdollisim-
man valistuneeseen huomioon ottamiseen” kuin etenemään uusiin kontribuuti-
oihin kaikilla tai yksittäisillä tutkimuksen erityisalueilla.

b. On luotava jonkinlainen sovellutus tai havainnollistus tasoille kokonaisuudes-
saan eli TPOVA-tutkimukselle tutkimuksen lähestymistapana (approach), sitä
ohjaaville arvoille ja suuntaviivoille jne., sen sijaan että pyrittäisiin mahdolli-
simman kattavasti yksittäisen (integroivan) tason ongelmien, käytännöllisten
liityntöjen yms. selventämiseen.

Praktisena metodologiana käsillä oleva tutkimus voidaan nähdä yrityksenä pe-
rustella kolmannen menestyskriteerin tärkeyttä ja sen laiminlyötyä asemaa ana-
lyyttisen tieteenteorian ja (pinnallisesti tulkitun) pragmatismin hallitsemassa tie-
dekulttuurissa. Tutkimuksen analyysit selkeyttävät osaltaan menestyskriteerin
luonnetta. Kolmannen haasteen tai menestyskriteerin ytimessä on metodin ra-

helposti kohtaamaan. Tätä tarkoittanee myös Fischer, joka päätelmiensä aluksi esittää seuraavan
Eugena H Meehanin huomion, johon viitattiin jo tutkimuksen alkupassuksessa: ”Methodologists
are parasites on the substantive inquirer, though they can repay their hosts many times over by
suppling criteria of adequate criticism and identifying the goals that inquirers should pursue” (1980
s. 213).
179Virkkala 1994. Virkkalan ongelmajäsentelyyn palataan jaksossa II/3 seikkaperäisemmin.
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kentamisen luonne synteesiongelmana. Niissä on nähty jopa länsimaisen tiede-
kulttuurin sokea pilkku180. Synteesiongelmaa ratkaistaessa on yhdistettävä suu-
ri määrä olemassa olevaa tietoa, taitoa ja välineistöä, soviteltava toisiinsa keske-
nään yhteismitattomia vaatimuksia sekä ristiriitaisia tarpeita ja mahdollisuuk-
sia. Synteesiongelmien yhteydessä käytäntö pakenee teoriaa – ja päinvastoin.
Praktisen metodologin tehtävä sisältyy teorian ja käytännön asettamien ristirii-
taisten vaatimusten jollakin tavoin tyydyttävään kohtaamiseen. Tähän liittyviä
haasteita käsitellään tutkimuksessa eri yhteyksissä ja seikkaperäisesti muun
muassa II pääjakson suuntaviivatarkastelussa.

180Ks. seikkaperäisesti Virkkala 1994.
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4.1 ERÄITÄ ANALYYSIA VALAISEVIA
TAI KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA

Jaksoissa I/1.1–1.2 tarkasteltiin arvioinnin käsitteellisiä lähtökohtia. Siellä esi-
tetystä arvioinnin käsitteellisestä kuvauksesta voidaan johtaa perusvaatimukset
TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen muodostamiselle.

Jaksossa I/1.2 arvioinnin peruselementit muodostettiin seuraavasti:

1) Arvioinnin kohteeksi tulevat oikeudelliset normijärjestelmät tai niiden osajär-
jestelmät (N1–Nn) (objektiluokka)

2) Relevantiksi argumentoitu arvo- tai normijärjestelmä AS (arvojärjestelmä eli
arvojoukko ja –ulottuvuudet)

3) Arvojärjestelmän piirissä relevanteiksi perustellut arvomittapuut (P1-Pn) (ar-
vokäsitteiden sisällöt, arvokvaliteetit), joista käsin ja joihin perustuen arvioin-
nin kohteen (N1) arvo arvioinnin yhteydessä viime kädessä määritellään.

3a. Arvostuksen kohteen ideaalisina ominaisuuksina
3b. Arvostuksen kohteen empiirisinä ominaisuuksina.

Hieman myöhemmin kohdan 3 mukaiset ominaisuudet jaettiin vielä kolmeen
ryhmään seuraavasti:

A.Ideaaliset ominaisuudet normatiivisessa merkityksessä
B. Ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä
C. Empiiriset ominaisuudet.

Tässä jaksossa muodostettavalla arviointikehyksellä tarkoitetaan niiden propo-
sitioiden, normatiivisten argumenttien ja sitoumusten joukkoa, joka muodostaa
TPOVA-tutkimukselle ominaiset tutkimuskysymykset, -ongelmat ja sitoumuk-
set.

Arviointikehys mahdollistaa tiedon hankinnan arvioinnin peruselementeistä ja
niiden määrittelemistä arvioinnin kohteen ominaisuuksista. Tämä on myös ke-
hykselle asetettava vaatimus. Arviointikehyksen tulee varmistaa arvioinnin koh-
distuminen ja rajautuminen arvioinnin peruselementteihin sekä se, että tarpeelli-
set kysymykset, hypoteesit ja sitoumukset esitetään ja omaksutaan. Arviointike-
hyksen tehtävänä ei kuitenkaan ole arvioinnin sisällöllinen ohjaaminen. Kehyk-
seen ei tule sisältyä sisällöllistä arvoteoriaa, vaan sen tehtävänä on ohjata etsi-
mään arvioinnissa tarpeellisia sitoumuksia ja argumentteja. Arviointikehys herät-
tää ”kysymään” arvioinnin kohteelta relevantteja kysymyksiä ja asettamaan (tai
reflektoimaan) kysymyksien taustaksi tarvittavia sitoumuksia, mutta se ei tarjoa
vastauksia konkreettisen empiirisen TPOVA-tutkimuksen arviointiongelmiin.

4 Oikeussääntelyn teoriaperusteisen
arviointitutkimuksen arviointikehys
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Seuraavassa esitettävä arviointikehys koostuu mm. arvioinnin peruselement-
tien ja edellä suoritetun tiedekonseptiotarkastelun pohjalta rajatusta joukosta
hypoteesi- ja sitoumustyyppejä181. Kokonaisuuden hahmottamiseksi ne on kir-
joitettu peräkkäisten lauseiden muotoon, eräänlaiseksi lauseketjuksi. Oikeus-
sääntelyn arvioinnissa hypoteesi- ja sitoumustyypeistä muodostetaan yksilöityä
arvioinnin kohdetta (N1) (esim. maa-aineslaki) koskevia preskriptioita (H 1) ja
hypoteeseja (H 2, H 4-5). Symbolit P1-Pn, X, Y, t 1, T, D1-Dn ja E1-En ilmaise-
vat eräänlaisina ideaaleina niiden preskriptioiden (H 1) ja propositioiden (H 2,
H 4-5) loogisen muodon, joihin kohdetta arvioinnissa verrataan sekä sitoumuk-
set, joille arvioinnin rationaalisuus yleisemmin rakentuu (T). Seuraavassa muo-
dostettavaa arviointikehystä havainnollistetaan kunkin osion jälkeen maa-aines-
lakia koskevalla esimerkillä182:

1) Mittapuun perustelulause H 1, joka ilmaisee kohteen ideaaliset ominaisuudet
normatiivisessa merkityksessä perusteluineen: ”Perusteilla X ja Y säädöksen
N1 keskeiset merkitykset ja niistä johdettavat tausta-arvot ja/tai normatii-
viset arviointimittapuut ovat P1-Pn.”

ESIMERKKI: Maa-ainesten ottamista järjestävän oikeudellisen sääntelyn ja pää-
töksenteon on turvattava luonnon monimuotoisuuden säilyminen (P1). Lisäksi on

181Tyypin käsite on eräin tarkennuksin liitettävissä sekä mallin käsitteeseen että Weberin ideaali-
tyypin käsitteeseen. Weberin mukaan ideaalityypit ovat käsitteitä, jotka idealisoinnin kautta kuvaa-
vat jotain ei-todellista asiantilaa tai systeemiä (esim. yhteiskuntaa täydellisen demokratian vallites-
sa). Weber antaa niille metodologista merkitystä sikäli, että ne antavat välineen esim. todellisten
enemmän tai vähemmän epätäydellisten yhteiskuntien vertailemiseen. Niiniluodon mukaan ”vas-
taavasti on luontevaa ajatella, että tieteenfilosofian piirissä kehitetyt ideaalimallit tieteellisten teori-
oiden rakenteesta … voivat toimia tässä mielessä ”ideaalityyppeinä” tieteenhistoriallisessa ja tie-
teensosiologisessa tutkimuksessa” (1997 s. 241 ja siellä viitattu kirjallisuus). Näistä Weberin huo-
mio kuvaa arviointikehyksen käytännöllistä tehtävää arvioinnin kohdetta koskevien oletusten ja
hypoteesien kehyksenä. Niiniluodon huomio kuvaa puolestaan arviointikehystä TPOVA-tutkimus-
ta koskevien oletusten ja sitoumusten kehyksenä. Ensin mainittu ilmentää kehystä arvioinnissa
sovellettavien teorioiden aggregaattina, jälkimmäinen kehyksen luonnetta eräänä arvioinnin teo-
riana tai mallina. Kumpikaan ei pyri ensisijaisesti kuvaamaan, vaan toimimaan (preskriptiivisenä,
evaluatiivisena) mallina.
182Esimerkeillä pyritään lisäämään pikemminkin kehyksen havainnollisuutta kuin sen tarkkuutta.
Esimerkit eivät perustu yksiselitteiseen empiiriseen evidenssiin (H 4-5), vaikka niiden taustalla
onkin tutkimuksellista näyttöä. Normatiivinen osio (H1) ei ole empiirisen tutkimuksen tarpeisiin
saakka täsmennetty ja argumentoitu eikä H1:tä ole muodostettu suoraan virallisaineistosta. P1-
P5:ä ei myöskään ole systemaattisesti yhdistetty laajempaan normatiiviseen taustaan. Kutakin niis-
tä voidaan esimerkistä poiketen tarkastella myös mittapuiden (P1-Pn) validointi- ja (kokonaisuute-
na) ehkä myös vindikaatioperusteina. Maa-aineslain sääntelytavoitteet liikkuvat yleisesti lähinnä
validointi- ja vindikaatioperusteiden tasolla eivätkä (ainakaan positivististen eksaktisuus- ja opera-
tionaalisuusvaatimusten mukaisina) suoraan sovellettavissa olevina verifikaatiokriteereinä. Esimer-
kiksi maankamaratoimikunnan mukaan sääntelyllä pyritään ”ainesten kysynnän oikeaan ohjaami-
seen, ainesten eri käyttötarkoitusten välisten ristiriitojen sovittamiseen sekä ainesten ottamisen
yksityiskohtaiseen järjestämiseen” (KM 1975:14 s. 103, 85). Hallituksen lakiesityksessä tavoitteet
ilmaistiin hieman eri tavoin mutta tavoitteiden sisältö ei juurikaan poikennut maankamaratoimi-
kunnan esittämästä (ks. HE 88/1980 vp. yleisperustelut s. 2). Esimerkeissä ilmaistuista symboleis-
ta esitetään kehyksen yksityiskohtaisessa tarkastelussa joitakin havainnollistuksia.
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turvattava luonnon hyväksi käyttäminen kulttuuriympäristönä (P2), yhdyskuntien
maa-aineshuollon tarpeet (P3), yksityisen liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät
oikeutetut intressit (P4) sekä kansalaisten omaisuuden suojalle Suomen Perustus-
laissa (731/1999) asetetut rajoitukset (P5).

2) Mittapuun toteutumis- tai vaikuttavuushypoteesi H 2, jonka avulla selvite-
tään arvioinnin kohteen (N1) perustelulauseen H 1 kannalta relevantit empiiri-
set ominaisuudet: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat (sääntelytyyppiin S kuu-
luvan) säädöksen N1 tai sen implementaation yhteydessä yhteiskunnallisis-
sa käytännöissä (tasolla t1) …”

ESIMERKKI: Maa-ainesten ottamiseen kohdistuvat arvot (esimerkiksi P1) on otet-
tu huomioon ainesten ottamista säänneltäessä (a) ja/tai alueella (A) harjoitetun
ainesten ottamistoiminnan yhteydessä (b).

3) Teoreettinen taustaoletus T, joka ilmaisee kohdetta koskevat välttämättömät
sitoumukset ja kohteen arvioinnin kannalta välttämättömät piirteet: ”…koska
lainsäätäjä/normiaktori on voinut vaikuttaa sääntelyn kohteeseen”

HAVAINNOLLISTUS: Inhimillisen toiminnan jatkuvuuteen liittyvät arvot ovat
turvattavissa, koska inhimillinen toiminta (viime kädessä todellisuus) on yhteis-
kunnallisin toimin vaikutettavissa ja säädeltävissä, sen sijaan, että sitä määrittäisi-
vät luonnonlain kaltaiset voimat (kohtalo, ihmisen irrationaalinen luonto, luon-
nonlain kaltaiset markkinavoimat jne.)

4a) Perusteluhypoteesi H 4a, jonka osiot D1-Dn ilmaisevat kohteen ideaaliset
ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä: ”… ja lainsäätäjä/normiaktori on
huomioinut mittapuuarvojen toteutumisen edellytyksenä olosuhteissa C1-
Cn olevat seikat D1-Dn…”, tai

ESIMERKKI: … ja lainsäätäjä on turvannut mainitut arvot ja intressit asettamalla
niiden vaihtelevissa olosuhteissa (C1) välttämättömän punnintavelvoitteen lain
toimeenpanijoille (D1) sekä turvaamalla eri osapuolten tehokkaan osallistumisen
(D2) ainesten ottamista koskeviin lupamenettelyihin.

4b) Teoreettinen perusteluhypoteesi H 4b, jonka osiot D1-Dn ilmaisevat koh-
teen ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä: ”… koska lainsää-
täjä/normiaktori on huomioinut mittapuuarvojen toteutumisen edellytyk-
senä olosuhteissa C1-Cn olevat seikat D1-Dn…”

ESIMERKKI: … koska lainsäätäjä on turvannut mainitut arvot ja intressit asetta-
malla niiden vaihtelevissa olosuhteissa (C1) välttämättömän punnintavelvoitteen
lain toimeenpanijoille (D1) sekä turvaamalla eri osapuolten tehokkaan osallistu-
misen (D2) ainesten ottamista koskeviin lupamenettelyihin.
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5) Perusteluhypoteesi H 5, jonka osiot E1-En kuvaavat kohteen ideaalisten omi-
naisuuksien analyyttisessä merkityksessä (D1-Dn) määrittelemisen tai kohteen
mittapuiden normatiivisessa merkityksessä (P1-Pn) oikeuttamisen riippuvuut-
ta olosuhdetekijöistä: ”…ottaen huomioon väliin tulevat tekijät E1-En”.183

ESIMERKKI: … ja koska lainsäätäjä on ottanut ratkaisuissaan (muutoinkin) huo-
mioon arvojen ja sääntelyintressien alueellisesti ja paikallisesti vaihtelevan sisäl-
lön ja suojan tarpeen (P6) ja toteuttamistavan (D3) sekä ainesten ottamiseen liitty-
vien eri osapuolten sosio-kulttuurisesti vaihtelevat voimavarat (esimerkiksi ns.
hallintoresurssit) (P7 ja D4) intressiensä ja arvojensa toteuttamiseen. (Ketjussa
E1 ja E2 muodostuvat kontekstuaalisuudesta, joka ilmenee arvojen ja intressien
alueellisesti ja paikallisesti vaihtelevana sisältönä tai suojan tarpeena (E1) sekä eri
osapuolten sosio-kulttuuristen voimavarojen vaihteluna (E2)).

Arviointikehyksen symboliosioihin sisältyy arvioinnin kohde (N1) sekä arvioin-
nille ominainen vertailuperuste. Hieman yksinkertaistetusti ilmaisten viimeksi
mainittuun sisältyy eräänlainen ideaalisen toiminnan, rakenteen tms. kuvaus
(esim. H 4:ssa D1) tai sitä määriteltäessä huomioon otettava seikka (esim. H
4:ssa C1)184. Näin symboliosiot muodostavat kohteen mittapuut tai niiden mää-
rittelyssä välttämättömät puitteet ja seikat. Jotta arvioinnille välttämätön vertai-
lu on mahdollista, tarvitaan symbolien viittaaman ”ideaalitiedon” hankkimista
(H 4-5: D1-Dn) tai argumentoimista (H1: P1-Pn, X, Y). Lisäksi tarvitaan koh-
detta koskevan empiirisen tiedon hankkimista (H2: t1; H 4: C1-Cn, D1-Dn; H 5:
D1-Dn, E1-En) joko olemassa olevaan tietoon tukeutumalla (H 4a, H 5) tai itse-
näisiä kausaalihypoteeseja asettamalla ja testaamalla (H 4b, H 5). Arviointi-
perusteensa muodostettuaan ja argumentoituaan ja tiedon hankittuaan arvioija
suorittaa kohteen ja mittapuun välisen systemaattisen vertailun, arvioinnin.

Arviointikehykseen ei sisälly kannanottoa siihen, mille (materiaalisille ym.)
arvoille yksittäisen kohteen (esim. maa-aineslaki, päihdehuoltolaki) arvioinnin
tulisi rakentua (H 1: P1-Pn, X, Y), eikä myöskään siihen, mille oikeussysteemin
alueille arviointi tulisi suunnata ja mistä kohde (N1) tulisi valita. Arviointikehys
on TPOVA-tutkimuksen kysymyksenasettelut, oletukset ja sitoumukset kokoa-
va arvoneutraali kehys. Se suuntaa tiedon hankintaa ja argumentointia ja osoit-
taa näiden kannalta kriittiset pisteet, mutta ei tarjoa vastausta siihen, mistä näitä

183Empiirisen tutkimuksen metodologiasta nouseva hypoteesin käsite ei sopeudu hyvin yllä esite-
tyn TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen osioihin H 1 ja sitoumus 3. H 1 sisältää luonteeltaan
normatiiviseen ja sitoumus 3 metafyysiseen asiantilaan kohdistuvan väitelauseen. Niiden ilmaise-
maa tietoa (sikäli kun siitä puhuminen tässä yhteydessä edes hyväksytään) ei yleisesti, ainakaan
loogis-analyyttisessä perinteessä, pidetä propositionaalisena. Sitoumus 3:n kohdalla hypoteesista
puhumisesta onkin luovuttu, H 1:n kohdalla ei. Pragmatismin horisontista Pihlström tarkastelee
myös arvoja ja päämääriä hypoteeseina, joita jatkuvasti testataan ja tarvittaessa korjataan eräänlai-
sessa ”elämänlaboratoriossa” (2000 s. 25). Tämä ajatustapa sopii hyvin luonnehtimaan myös yllä
esitettyä arviointikehystä ja sen avulla hankittua tietoa.
184Koska myös mittapuuarvot (P1-Pn) voidaan ymmärtää kontekstuaalisiksi, H 5:n symboli E voi
kuvata myös P1-Pn:n määrittelemisessä ja argumentoinnissa ”huomioon otettavaa seikkaa”.
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koskeva tieto ja argumentointi hankitaan ja sisällöllistetään. Näistä seikoista joh-
tuen arviointikehystä voidaan soveltaa laaja-alaisesti, kulloisenkin tutkimusalan
ja tutkimuksen erityispiirteet ja rajoitukset huomioon ottaen. Kokoavasti tode-
ten arviointikehys sisältää arvioinnin ja arviointitutkimuksen perusidentiteetis-
tä sekä arviointiparadigmaattisista, disiplinaarisista, tiede-eettisistä ja tiedekon-
septioihin liittyvistä lähtökohdista rakentuvan TPOVA-tutkimuksen lähestymis-
tavan rajat. Näin se viitoittaa TPOVA-tutkimuksen rajoja muun tutkimuksen ja
eri tutkimusalojen suuntaan. Ennen siirtymistä arviointikehyksen yksittäisten
osioiden käsittelyyn on syytä käsitellä lyhyesti arviointikehyksen tehtävää tut-
kimuksen ohjaajana edellä esitettyä yleisemmällä tasolla.

Teoria voidaan ymmärtää näkemykseksi tai käsitteellistykseksi kohteesta jouk-
kona komponentteja ja näiden välisiä suhteita185. Arviointikehys voidaan ym-
märtää praktiseksi metateoriaksi tutkimuskäytännöille, joka on tarkoitettu
suuntaamaan arviointia tietyllä tapaa ja auttamaan ratkaisemaan arvioinnin on-
gelmia. Praktisena teoriana arviointikehyksellä on tiettyjä preskriptiivisiä tai
ohjeellisia piirteitä. Näin se eroaa deskriptiivisestä teoriasta, joka on yksinomaan
olemassa olevan tilanteen kuvaus ilman kannanottoa siihen, miten arviointiky-
symyksiä olisi perusteltua esittää ja pyrkiä ratkaisemaan. Praktiseksi (metateo-
riaksi) arviointikehys on kuitenkin toistaiseksi tulkittavissa vain siinä merkityk-
sessä, että sillä pyritään suuntaamaan tutkimuskäytäntöä. Syvällisemmässä
merkityksessä praktisesta teoriasta voidaan puhua vasta, mikäli ao. teoria on
myös omaksuttu (tutkimus)käytännöissä.186

Teorian sijaan arviointikehystä voidaan tarkastella myös mallina, joukkona koh-
detta koskevia idealisoivia oletuksia. Niiniluodon mukaan teoriamuodostuksen
eräs keskeinen piirre on eteneminen asteittain ja kohdetta koskevia idealisoivia
oletuksia vähitellen eliminoiden, pyrkien näin yhä tarkempaan kuvaan todellisuu-
desta (realistinen teoriakonseptio) tai tehokkaampiin ja toimivampiin todellisuu-
den hallinnan välineisiin (instrumentalistinen teoriakonseptio). Molemmissa teo-
ria on keino systematisoida empiirisiä ilmiöitä ja niitä koskevia havaintoja. Riip-
puen siitä, kumpaan yllä kuvattuun teoriakonseptiin tukeudutaan, malli voidaan
puolestaan ymmärtää joko välivaiheeksi kohden tarkempaa ja paremmin todelli-
suutta vastaavaa (tutkimuksen) teoriaa (realismi) tai kohden tarkempia, toimivam-
pia tms. tutkimuksen systematisoimisen välineitä (instrumentalismi).187

Arviointikehyksessä idealisoivien (ennakko)oletusten vähittäinen eliminoimi-
nen – yleensä ja esimerkiksi suhteessa arviointitutkimuksen eräisiin muihin lähes-

185Komponentit viittaavat tässä yhteydessä jäljempänä esitettäviin ja eriteltäviin hypoteesi- ja si-
toumustyyppeihin H 1-2, sitoumus 3, H 4-5.
186Praktisen teorian käsitteestä tässä suhteessa ks. seikkaperäisemmin Sarvimäki 1988 s.183–187.
Praktisen tiedon ja teorian käsitteeseen palataan seikkaperäisemmin jaksossa II/3.
187Niiniluoto 1997 s. 228, 205.
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tymistapoihin – ilmenee ennen kaikkea siirtymisenä kehyksen sisältämässä sitou-
mus- ja hypoteesiketjussa eteenpäin (H 1–> H 5). Näin ymmärrettynä arviointike-
hys voidaan luonnehtia joukoksi kohdetta koskevia idealisoituja (preskriptiivisiä,
propositionaalisia ja metafyysisiä) ennakko-oletuksia. Ne syventävät arvioinnin pe-
ruselementtejä tutkimuksen puitteiksi, pyrkimättä esittämään väitteitä käytännössä
harjoitettavan tutkimuksen luonteesta (ideaalityyppisyys) ja sisältämättä konkreet-
tista arviointikohdetta arvoineen ja muine piirteineen (”kehys- tai puitetyyppisyys”).

Mallina arviointikehyksen tehtävänä on harjoitettavan TPOVA-tutkimuksen
systematisoiminen. Systematisoimisen ohella arviointikehyksen tehtävänä on
eri tieteen- ja tutkimusalueilla harjoitettavan arvioinnin integroiminen. Tämä
piirre liittyy ennen kaikkea kehyksen preskriptiiviseen piirteeseen (vrt. yllä).
Arviointikehys muodostaa ehkä keskeisimmän TPOVA-tutkimuksen harjoitta-
mista integroivan tason188. Integroivana tasona arviointikehys sijoittuu ikään
kuin arvioinnin peruselementtien ja arvojen (ja suuntaviivojen) välimaastoon.
Arviointikehys syventää epistemologisesti ja metodologisesti arvioinnin perus-
elementtien kaikkea inhimillistä arviointia luonnehtivia piirteitä tiedon hankin-
nan yleiseksi raamiksi, mutta siihen ei silti sisälly spesifiä teoriaa siitä, mille
arvoille ja sitoumuksille arviointi tulisi rakentaa. Tässä on sen ero jäljempänä
käsiteltäviin arvoihin ja suuntaviivoihin.

4.2 ARVIOINTIKEHYKSEN
YKSITYISKOHTIEN TARKASTELUA

Seuraava tarkastelu ei pyri kokoamaan kattavasti arviointiteoreettista, sääntely-
teoreettista tai -metodista analyysia tai kirjallisuutta. Erityisesti lainsäädäntö-
tutkimuksen ja TP(OV)A-tutkimuksen nykytilanteessa lukuisat jäljempänä esiin
nousevat yksityiskohdat vaatisivat olennaisesti laajempaa huomiota. Käsittely-
tavan ymmärtämiseksi on tarpeen viitata ennen kaikkea kahteen seikkaan.

Ensiksikin on huomioitava jaksoissa I/1–3 (erityisesti jakson I/3.3 lopussa)
tämän tutkimuksen ja TPOVA-tutkimuksen perusluonteesta esitetyt näkökoh-
dat. Seuraavassa tarkastelussa ei pyritä analysoimaan tai kokoamaan kattavasti
esimerkiksi lainsäädäntöteoreettista, oikeussosiologista, politologista tms. tie-
toa kulloinkin käsiteltävänä olevalla arvioinnin kehyksen osa-alueella. Tutki-
muksen nykytilaa laajasti kiteyttävä analyysi ylittäisi tarkastelun mahdollisuu-
det. Esimerkiksi yllä viitattujen lainsäädäntötutkimuksen (tutkimus)alojen ny-
kytilanne on lisäksi dokumentoitu hyvin asiaa koskevissa analyyseissa189.

188Integroivista tasoista TPOVA-tutkimusta ja tutkimustehtäviä jäsentävinä kokonaisuuksina ks.
edellä jakso I/3.3.
189Ks. esimerkiksi Luhmann 1985 ja Tala 2001 bibliografioineen.
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Toiseksi, seuraavassa tarkastelussa pyritään esittämään yksinomaan TPOVA-
tutkimuksen arviointikehyksen yksittäisiä osioita perustelevia tai arviointike-
hyksen arvioinnin kannalta relevantteja näkökohtia. Huomiota suunnataan vali-
koivasti arviointikehyksen perustelemisen kannalta tarpeellisiksi nähtyihin seik-
koihin sekä sen kannalta relevantteihin analyyseihin. Mahdollisia yksipuolisuuk-
sia pyritään osaltaan täydentämään ja korjaamaan II ja III tutkimustehtävään
liittyvillä analyyseilla. Tarkastelun painopiste on pikemminkin tavoiteltavan ar-
viointikehyksen rakentamisessa kuin tämän hetkisen tai tulevaisuudessa harjoi-
tettavan tutkimuksen mahdollisuuksien, rajoitusten, ongelmien tms. ehtojen kar-
toituksessa.

4.2.1 Mittapuun toteutumis- tai vaikuttavuushypoteesi

HYPOTEESI 2190

Mittapuun toteutumis- tai vaikuttavuushypoteesi H 2:n avulla selvitetään ar-
vioinnin kohteen (N1) perustelulauseen H 1 kannalta relevantit empiiriset omi-
naisuudet: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat (sääntelytyyppiin S kuuluvan)
säädöksen N1 tai sen implementaation yhteydessä yhteiskunnallisissa käy-
tännöissä (tasolla t1) …”

ESIMERKKI: Maa-ainesten ottamiseen kohdistuvat arvot (esimerkiksi P1) on otet-
tu huomioon ainesten ottamista säänneltäessä (a) ja/tai alueella (A) harjoitetun
ottamistoiminnan yhteydessä (b).

Weissin mukaan arviointitutkimuksen yleinen lähtökohtahypoteesi on se, että
ohjelma saavuttaa sille asetetut tavoitteet191. Weissin formuloiman arviointitut-

190Hypoteesityyppejä ilmaistaan jäljempänä termillä ”HYPOTEESI” (2 jne.) ja myöhemmin usein
myös lyhenteellä ”H” (2, 4 jne.). Tarkastelu aloitetaan ehkä hieman oudoksuttavasti numerolla 2
identifioidusta hypoteesista. Kysymys on eräällä tapaa sumean logiikan sovellutuksesta, siitä, että
HYPOTEESI 2:ta voidaan pitää TPOVA-tutkimuksen, OVA-tutkimuksen ja ylipäänsä arviointitut-
kimuksen identifioivana ytimenä. Näin on siitä huolimatta, että loogisesti ao. hypoteesin asettamis-
ta edeltää mittapuun arvon (eksplisiittisesti tai implisiittisesti) olettava ja jopa perusteleva ”hypo-
teesi”. Viimeksi mainittu seikka on tässä tutkimuksessa haluttu nostaa esiin jo numerointijärjestys-
tä annettaessa, vaikka tarkastelu ensin mainitusta syystä aloitetaan H 2:ta.
191Weiss 1972 s. 6. Hänen mukaansa ”The common evaluation hypothesis is that the program is
accomplishing what it set out to do”. Weiss pyrkii ensisijaisesti havainnollistamaan arviointitutki-
jan hypoteesin sidonnaisuutta ohjelman laatijan tai vastuuaktorin omiin lähtökohtiin ja tavoittei-
siin, mikä hänen mukaansa merkitsee poikkeamaa yleisestä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
vapaammasta hypoteesien asettamisen lähtökohdasta. Weissin em. huomio kuvaa kyllä hyvin arvi-
ointitutkimuksen perinteistä, nyttemmin kritiikin kohteeksi joutunutta lähtökohtaa, joka ottaa pää-
töksentekijän omat tavoitteet ja lähtökohdat kritiikittä arviointimittapuikseen (esim. Vuorela 1990
s. 41 ss.). Teoriaperusteisen arviointitutkimuksen lähtökohdaksi Weissin korostus sopii erityisen
huonosti. Hänen huomionsa kuvaa silti hyvin arviointitutkimuksen perushypoteesin rakennetta.
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kimuksen perushypoteesin yksityiskohdat vaativat tarkennusta, jopa kritiikkiä,
johon tässä esityksessä on vain rajalliset mahdollisuudet. Olennaista on ensiksi-
kin hypoteesin muoto. Yllä esitetyssä muodossa arviointitutkimuksen ”hypotee-
si” (toistaiseksi eriytymättömästi ja yksiulotteisesti ilmaistuna) on luonteeltaan
kuvaileva. Arviointitutkimuksen ytimeltään deskriptiivinen luonne ilmenee sel-
keimmillään juuri HYPOTEESIN 2 yhteydessä. HYPOTEESI 2 on johdettavis-
sa suoraan arvioinnin käsitteellisestä rakenteesta ja muodostaa (TPOV)A-tutki-
muksen päähypoteesin. Siitä ei voida luopua luopumatta koko arviointitutki-
muksen identiteetistä. Tämä hypoteesi muodostaa lähtökohdan TPOVA-tutki-
muksen arviointikehykselle.

HYPOTEESI 2:n perustavasta asemasta TPOVA-tutkimuksessa ei suinkaan
seuraa, että edes yksinomaan KAUSATIIVISEN TEORIAN 1 ympärille raken-
tuva TPOVA-tutkimus eli yksistään vaikuttavuustutkimuskaan olisi metodisesti
tai muutoinkaan ongelmatonta192.

4.2.2 Mittapuuarvo”hypoteesi”

HYPOTEESI 1

Mittapuun perustelulause H 1 ilmaisee arvioinnin kohteen ideaaliset ominai-
suudet normatiivisessa merkityksessä perusteluineen: ”Perusteilla X ja Y sää-
döksen N1 keskeiset merkitykset ja niistä johdettavat tausta-arvot ja/tai
normatiiviset arviointimittapuut ovat P1-Pn.”

ESIMERKKI: Maa-ainesten ottamista järjestävän oikeudellisen sääntelyn ja pää-
töksenteon on turvattava luonnon monimuotoisuuden säilyminen (P1). Lisäksi
sääntelyssä on turvattava luonnon hyväksi käyttäminen kulttuuriympäristönä (P2),
yhdyskuntien maa-aineshuollon tarpeet (P3), yksityisen liiketoiminnan harjoitta-
miseen liittyvät oikeutetut intressit (P4) sekä kansalaisten omaisuuden suojalle
Suomen Perustuslaissa asetetut rajoitukset (P5).

HYPOTEESI 1 voidaan sekin identifioida arvioinnin käsitteellisistä osioista.
Siitäkään ei voida luopua luopumatta arviointitutkimuksen identiteetistä koko-
naisuudessaan. HYPOTEESI 1, jota edellä Galtungin kolmiossa symboloitiin

192Vaikuttavuuden arvioinnin metodisista ongelmista ks. yleisesti esim. Ahonen 1985 s. 78 ss.
(erityisesti ns. tavoitevaikuttavuuden osalta). Ks. myös Tala 2001 esim. s. 13–23, mutta Tala kiin-
nittää vaikutusketjujen jäljittämisen ongelmiin ja epävarmuuksiin huomiota myös esimerkiksi kus-
sakin vaikutusten syntymisen kannalta relevantissa ”vaikutusketjun osassa”. Tässä yhteydessä on
syytä yleisesti kiinnittää huomiota modernin yhteiskunnan monimutkaistuneeseen ja tulevaisuu-
dessa yhä kompleksisempaan luonteeseen, minkä vuoksi vaikuttavuuden arvioinnissa välttämätön
seurausketjujen jäljittäminen muuttuu jatkuvasti vaikeammaksi (esim. Mannermaa 1993 s. 190
ss.). Fischerin mukaan ”Risk and uncertainty are key factors that determine the character of eviden-
ce in the evaluation process” (1980 s. 68 sekä yleisemmin s. 69).
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termeillä NORMATIIVISET MITTAPUUT TAI TEORIAT muodostaa nor-
matiivisen lähtökohdan TPOVA-tutkimukselle. Ellei normatiivisia mittapuita ole,
sen kummemmin arviointi kuin arviointitutkimus eivät ole mahdollisia193.

Arviointitutkimuksen käytännöissä mittapuiden (P1-Pn) validiteettia ei kui-
tenkaan edellytetä teoreettisesti perusteltavaksi, arvioitavaksi tai testattavaksi.
Eksplikaation puuttuminen luonnehtii kuitenkin pikemminkin mittapuiden pe-
rusteluja (X ja Y) kuin mittapuita itsessään (P1-Pn). Arviointitutkimuksessa on
vakiintuneesti omaksuttu kanta, jonka mukaan arvioinnin mittapuut voidaan ja
tuleekin eksplikoida194.

Esimerkiksi Suchman kyllä katsoo jo klassikoksi muodostuneessa esitykses-
sään arviointitutkimukselle tärkeäksi sen, että keinojen ja lopputuloksen ohella
ohjelman tavoitteet ja niiden arvo asetetaan kriittisen tarkastelun kohteeksi195.
Ristiriitaisten arvolauseiden tai -mittapuiden välillä ei kuitenkaan yleensä kat-
sota voitavan tehdä valintoja objektiivisin perustein. Tosin esimerkiksi Allardt
antaa elämän säilyttämiseen liittyville edistyksen kriteereille objektiivisuussta-
tuksen, joka selkeästi ylittää ”länsimaisen tiedekonseptin” normaaliparadig-
man196. Toistaiseksi on silti perustellumpaa kuvata ”länsimaisen tieteen” tilan-
netta edellä esitetystä filosofian tehtävämäärityksestä sekä filosofian ja erityis-
tieteen tehtäväjaosta käsin. Tieteelle katsotaan voitavan antaa arvojen eksplikaa-
tiota koskeva rajattu vastuu. Arvojen eksplikaatio loogisena analyysina ja prak-
tinen, eettinen argumentaatio katsotaan kuitenkin yleensä praktiselle filosofial-
le tai yhteiskunnalle kokonaisuudessaan kuuluvaksi tehtäväksi.197

193Ks. myös Åberg 1997 s. 85, 87–90.
194Eksplikaatiovaatimuksesta yleisempänäkin tieteellisen toiminnan eettisenä normina ks. myös
esim. Ketonen 1977. Arvojen osalta ks. sanotusta vaatimuksesta myös Allardt 1977 s. 26, joka
kiinnittää huomiota siihen, että arvonäkökohtien esille ottamisesta pidättäytyminen on usein ide-
ologisempi ratkaisu kuin niiden esiin ottaminen.
195Suchman 1967 s. 29.
196Allardt 1995 s. 6. Allardt toteaa von Wrightin asettavan edistyksen kriteerit riippumaan ihmisten
aktuaalisesta arvostuksesta. Itse hän toteaa, että ”Mielestäni lisääntyvä riippumattomuus ympäris-
töstä ja eloonjääminen lisääntyneissä ympäristölohkoissa eivät ole keinoja, vaan edistystä määritte-
leviä kriteereitä”. Yrjö Ahmavaara on perinteisesti teoreettisesti askaroinut arvojen objektiivisuus-
vaateen kanssa ja puolustanut arvojen objektiivisuusvaatimusta (ks. esim. mt. 1976 s. 149 ss., 187
ss., 244 ss.)
197Ks. myös Vikström 1992 s. 159–161. Arvotieteeseen varovaisen positiivisesti suhtautuva Allardt
katsoo arvojen objektiivisuuden merkitsevän ensisijaisesti sitä, että ne löydetään ja asetetaan jatku-
van tutkimuksen avulla, mihin ei kuitenkaan sisälly disiplinaarisia (tiede/etiikka/filosofia) rajanve-
toja. ”Länsimainen tiedekonsepti” pilkistää esiin, kun Allardt tämän jatkeeksi toteaa, että ”tutki-
muksen kohteena ovat nimenomaan ne edellytykset, joiden vallitessa ihminen voi tyydyttää perus-
tarpeitaan, välttää kärsimystä, helpottaa elämäänsä ja vapautua kehitystä estävistä kahleista” (1977
s. 30). Ks. myös Hellsten 1996 s. 15, joka Allardtin tavoin kiinnittää huomiota epäarvojen helpom-
paan määriteltävyyteen kuin arvojen, sekä Niemelä ym. 1991. Katri Hellsten puolestaan pelkistää
länsimaisen tieteen arvosuhteen osuvasti todetessaan arvokäsitettä analysoituaan, että ”on ehkä
kuitenkin muistettava, että yhteiskuntatieteilijät käsittelevät pikemminkin arvostuksia kuin arvoja
sanan tiukassa, filosofisessa mielessä” (1993 s. 29). Filosofian tehtävistä ks. esim. Niiniluoto 1980
s. 22.
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Äskeinen ei merkitse sitä, että TPOVA-tutkimuksen mittapuiden perustelu-
vastuu voitaisiin sivuuttaa. Tätä taustoitettiin jaksossa I/3 suoritetussa tiedekon-
septiotason tarkastelussa, jota ei seuraavassa enää jatketa. H 1:n asemaa TPO-
VA-tutkimuksen arviointikehyksessä peilataan seuraavassa erityistieteissä Suo-
messa nähtävissä oleviin muutoksiin. Kenties osittain siksi, että etiikan tutki-
muksen normatiivinen arvo-orientaatio on ollut viime vuosikymmenet (tai aina-
kin vuosisadat) pikemminkin ehtymässä kuin elpymässä, erityistieteenaloilla on
virinnyt yrityksiä murtaa perinteisen ”länsimaisen tieteen” suhteellisen pidätty-
väistä suhtautumista eksplisiittisiin arvolausumiin198. Esimerkinomaisesti voi-
daan viitata Tuomo Takalan kriittis-synteettisestä liiketaloustieteestä esittämään.
Takalan konstruktiossa etsitään synteesiä eettisyyden, talouden realiteettien,
yhteiskuntaelämän ja ympäristöekologisten elementtien välillä199.

Myös sosiologiassa, ehkä erityisesti sen piirissä harjoitetussa kulttuurikritii-
kissä, jonka raja filosofian ja ehkä paikoin teologiankin suuntaan muodostuu
hieman epämääräiseksi, voidaan jo pidemmällä aikavälillä erottaa ”länsimaisen
tieteen” arvosuhteen uusia rajoja etsiviä piirteitä200. Sosiologian valtavirta on
kuitenkin kulkenut tässä suhteessa omaa latuaan201. Sosiaalipolitiikkatieteen
piiristä, jossa tieteen arvosuhde on monestakin syystä jo perinteisesti ollut ehyem-
pi ja kiinteämpi kuin esim. sosiologiassa, voitiin edellä havaita disiplinaarisia
määrityksiä, joissa sosiaalipolitiikan ja sosiaalietiikan raja tutkimusalueina käy
ohueksi202. Oikeustieteessä eräs merkillepantava etappi oli Oikeustieteen päivät

198Etiikan tutkimusaloista ja niiden nykytilasta ks. esim. Toulmin 1998 s. 348–349, joka kiinnittää
merkittäviä odotuksia nimenomaan soveltavan etiikan nimellä kulkevan tutkimusalueen nousuun.
Ks. myös Kanger 1981 s. 36, Wettersten & Agassi 1987 s. 293–294 sekä Hellsten 1996 s. 80, 123,
149 ja kokoavasti s. 157–165. Soveltavan etiikan kohdalla on esitetty sekä varsin voimakasta pes-
simismiä (esim. Hertzberg 2000) että optimismia (esim. Häyry 1999, 2001).
199Takala 1995 s. 37 ss. Takalan konstruktio ei toki ole ainoa laatuaan taloustieteen puolella (ks.
yleisesti Massa & Rahkonen (toim.) 1995 passim.).
200Vrt. Eskolan ongelmista sosiologisen tutkimuksen lähtökohtana ja arvoista sen perusvoimana
esittämään (2003 s. 225). Ulrich Beckiin tukeutuva Kamppinen kiinnittää huomiota uskonnon ase-
man vahvistumiseen myöhäismodernissa ja tämän vaikutuksiin evaluatiiviseen tieteelliseen aktii-
visuuteen. Riskiyhteiskunnan aistein havainnoitavaa todellisuutta suhteutetaan jatkuvasti näkymät-
tömään teoreettiseen todellisuuteen. Uskonnolle on tunnusomaista näkymättömän todellisuuden
postuloiminen niin, että havaittavaa todellisuutta arvioidaan tuohon transsendenttiin todellisuuteen
kuuluvien arvojen avulla. Tässä merkityksessä myöhäismoderni aikakausi on Kamppisen mukaan
sananmukaisesti uskonnollinen aikakausi (Kamppinen ym. 1995 s. 183–184).
201Ks. Julkunen 2003 s. 112–113. Hän viittaa kausaalitiedon (jos a niin b) hyödyllisyyteen. Samal-
la hän toteaa, että ”Sosiologian näkökulmasta tuntuu, että joku toinen määrittelee nuo b:t, jotka
pitäisi saada aikaan. … Se, joka määrittelee b:t, lyhentää ja kaventaa yhteiskuntapoliittisen esitys-
listan”. Julkunen pohtii sosiologian näkökulmasta, onko Suomi maa, joka tarvitsee vain yhden
Siltalan. Perusongelmaksi Julkunen näkee kuitenkin sosiologian liiton modernin kanssa, joka vie
perusteet syvälliseltä yhteiskuntakritiikiltä.
202Vrt. Saari 1995 s. 13 ss., jonka kirjoituksen painopiste näyttää kuitenkin olevan (tasapainoisen
tai reflektoidun) objektiivisuuden jälleen löytämisessä sosiaalitieteille, jotka arvokorostuksessaan
ovat Saaren mukaan jopa ajoittain kadottaneet objektiivisuuden. Sosiologian muutoshaasteisiin ja
-piirteisiin liittyen ks. Sulkunen 2001.
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vuonna 2001, jossa käytiin aktiivista ja mielenkiintoista keskustelua oikeustie-
teen rajoista myös arvojen suuntaan203.

Tuoreessa kokoavassa katsauksessaan ”Yhteiskunnan tutkimuksen vaikutta-
vuus” Jorma Sipilä on esittänyt kiinnostavia näkökohtia myös yhteiskuntatietei-
den arvosuhteesta. Sipilä eriyttää yhteiskunnan tutkimuksen tehtävät kahteen
pääkategoriaan. Näistä ensimmäinen ja tärkeämpi on yhteiskunnan perustoimin-
tojen jatkuvuudesta huolehtiminen. Tähän sisältyy kolme osiota: yhteiskunnan
jatkuvuuden edellyttämän asiantuntijuuden luominen poliittiseen päätöksente-
koon ja hallintoon, kansalaisten ymmärryksen tuottaminen204 sekä hyväksyttä-
vän sosiaalisen järjestyksen luominen perusteellisen keskustelun kautta. Pää-
tehtävän ja sen yllä mainittujen osatehtävien lisäksi yhteiskuntatutkimusta käy-
tetään yhä runsaammin erilaisiin instrumentaalisiin tehtäviin, joissa tutkijat pal-
velevat yhteiskunnan eri osa-alueita esimerkiksi markkinoiden tai terveyden-
huollon toimintaorganisaatioissa. Bent Flyvbjergin erittelyyn tukeutuen Sipilä
hakee yhteiskuntatutkimukselle identiteettiä luonnontieteiden suuntaan erityi-
sesti sen erityistehtävistä. Ilmiöiden selittämisen sijaan yhteiskuntatieteiden teh-
tävä on vastata seuraavan kaltaisiin kysymyksiin: 1) Mihin olemme menossa? 2)
Onko se toivottavaa? 3) Mitä tulisi tehdä? Vaikka nämä kysymykset voidaan
tulkita eri tavoin – mihin niiden vahvuus yhteiskuntatutkimuksen arvosuhteen
mahdollisissa uudelleenarvioinneissa mm. juuri sisältyy – ne piirtävät uutta ho-
risonttia yhteiskuntatutkimuksen arvosuhteen hahmotuksille.205

Yksittäisten disipliinien avaukset ja keskustelut on syytä rekisteröidä myön-
teisesti, mutta myös ongelmat on tärkeää analysoida ja ottaa huomioon. Reaali-

203Puheenvuoroista tätä teemaa käsittelivät Lagerspetz (2002), Kallio (2002), Oksanen (2002) ja
Tapani (2002).
204Ilmaisua ei ole syytä tulkita niin, että Sipilä vastuullistaisi yhteiskuntatutkimuksen ihmisten ar-
vonmuodostuksesta, tai ”valtuuttaisi” sen siihen. ”Demokratiassa kansalainen asettaa yhteiskunnan
päämäärät – hänen kokemuksensa ja ymmärryksensä ovat poliittisen toiminnan syvin perusta ”. Hän
viittaa eräisiin tutkimuksen valossa tärkeäksi koettuihin arvoihin (mm. ystävyys, solidaarisuus, ter-
veys ja viisaus) ja siihen, että ”Nämä lähtökohdat eivät kompleksisessa maailmassa muutu kuiten-
kaan populismia kummemmaksi poliittiseksi tavoitteenasetteluksi, jos ihmiset eivät kykene hankki-
maan tietoa, ajattelemaan itsenäisesti ja perustelemaan argumenttejaan toisilleen. Havaitsevien, oi-
valtavien, kommunikoivien ja kyseenalaistavien ihmisten kehittyminen hyötyy tavattomasti siitä,
että julkisuudessa on tarjolla vallanpitäjistä riippumatonta tutkimusta” (2003 s. 156).
205Sipilä 2003. Sipilä ei ole sokea analysoimiensa yhteiskuntatutkimuksen tehtävien välillä vahvistu-
neelle epätasapainolle, joka ilmenee yhteiskunnan hallinnan funktioiden (ja osatehtävien) jäämisenä
enenevästi erilaisten instrumentaalisten palvelutehtävien varjoon. Yhteiskuntatutkimus joutuu tasa-
painoilemaan tehtäviensä välillä yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä. Sipilä valottaa en-
sin mainittujen tehtävien tärkeyttä viittaamalla mm. Baltian maiden historiaan (1940–1990) ja taus-
toittaa neuvostojärjestelmän romahdusta myös yhteiskuntatutkimuksen vinoumiin. ”Neuvostojärjes-
telmän perustavanlaatuinen epäonnistuminen johtui oleelliselta osin siitä, ettei välitetty eikä uskallet-
tu tutkia omaa yhteiskuntaa eikä ihmistä yhteiskunnallisena toimijana. Ei haluttu käydä keskustelua
toimintojen ja järjestelmien heikkouksista eikä varsinkaan kuunnella niitä koskevaa kritiikkiä. … .
Vaikka monien alojen tutkimus oli erittäin korkeatasoista ja politiikka korosti teknologian ja talouden
kehittämisen ensisijaisuutta, systeemi romahti” (s. 155). Huomattakoon, ettei Sipilä itse näe ”systee-
min” säilyvyyttä ja sen elinehtoja (yksinomaan) teknologiasta ja taloudesta käsin. Hänen viimeksi
mainittu huomionsa suuntautuu pikemminkin arvostelemaan tätä oletusta kuin tukemaan sitä.
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nen tutkimuskäytäntö on usein avauksista kaukana. On mahdollista, että mm.
Galtungin, Eskolan ja Ylikankaan esittämällä tavalla valta- ym. rakenteisiinsa ja
lähtökohtiinsa sitoutuneiden yksittäisten tieteenalojen sijaan nimenomaan on-
gelmakeskeiset tai muutoin tieteenalarajat ylittävät yksittäiset tutkimusotteet
tai lähestymistavat voivat parhaiten edistää eritystieteiden hallittua siirtymää
tai paluuta nykyistä ongelmakeskeisempään tai arvo-orientoituneempaan tutki-
mukseen206. Esimerkin viimeksi mainitusta tarjoavat Kaivo-Ojan kasvatustie-
teen ongelmiin luonnostelemat ratkaisusuuntaviivat sekä tulevaisuudentutkimus.

Kaivo-Oja hakee ratkaisua kasvatustieteen ongelmiin monitieteisestä dialogis-
ta. Artikkelissaan ”Tieteidenvälisyyden haaste tutkimuksessa ja koulutuksessa.
Esimerkkinä yhteiskuntatieteellinen ympäristö- ja kehitystutkimus” Kaivo-Oja
toteaa mm. seuraavaa: ”Kasvatus ja sen ohjaama kasvatustiede ovat ainakin osak-
si vastuussa yhteiskunnan nykyisten ja tulevien arvopäämäärien kehittämisestä ja
niiden (so. kasvatuksen ja kasvatustieteen) oikeutuksen näkemisestä. Samalla ne
itse yhteiskunnan toimivina instituutioina ovat periaatteessa osaksi kykenemättö-
miä käsittelemään eriytyneitä ja yksilöityjä arvo- ja päämääräkysymyksiä. Tä-
män tyyppiset ihmisen arvotajunnan kehittämiseen ja tieteiden yhdentymiseen
liittyvät ongelmat suhteessa kasvatukseen ja kasvatustieteeseen voidaan mieles-
täni ainakin osaksi ratkaista systemaattisen tieteidenvälisen yhteistyön ja dialo-
gin avulla”207. Kaivo-Ojan suuntaviivat avaavat disiplinaarisia rajoja ja hakevat
vastausta poikki- ja monitieteisen tutkimusotteiden ja lähestymistapojen tasolla.
Toinen visioita tai pohdintoja avaava suunta on tulevaisuudentutkimus.

Tulevaisuudentutkimuksesta eriytymättömästi puhuminen ei ole perusteltua.
Mannermaan esityksen pohjalta nimenomaan tulevaisuudentutkimuksen ns. hu-
manistinen perinne ja sen taustahahmot tieteen historiassa ovat painottaneet il-
miöiden mielellisyyttä eli subjektiivisuutta ja samalla tiedon subjektiivisuutta,
kvalitatiivisuutta, kehityksen arvopäämäärien problematisointia ja vaihtoehtojen
etsintää. Tutkimuksen teorian tasolla painotetaan tulevaisuuden tutkimuksen luon-
netta ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen luojana.208

206Disipliinien jäykkyydestä ks. esim. Eskola 1994 s. 18–21, Ylikangas 1989. Ongelmakeskeisyyt-
tä disipliinien ja tutkimusalojen sijaan on korostanut Popper (1995 s. 66–67). Ks. myös Venkula
1988 s. 4–5, joka argumentoi ongelmakeskeisen tieteen ja tutkimuksen puolesta mm. Laudanin,
Kaplanin, Piagetin ja Holtonin tarkasteluihin tukeutuen (1988 s. 4–5). Näistä jäljempänä tukeudu-
taan Laudanin analyyseihin.
207Kaivo-Oja 1995 s. 27.
208Mannermaa 1993 s. 19, jossa Mannermaa hakee ao. tutkimukselle linkkejä mm. Habermasin
kommunikatiivisen toiminnan teorian suuntaan. Humanistisen tradition edeltäjänä Mannermaa ot-
taa esiin erityisesti Thomas Mooren. Mannermaan mukaan nimenomaan Mooren 1516 julkaisema
kirja ”Utopia” oli tulevaisuudentutkimuksen humanistisen suuntauksen tärkeimpiä aatteellisia edel-
täjiä varsinkin kehityksen arvopäämäärien pohdiskelun osalta. Utopioiden, jotka vasta 1700-luvun
jälkeen alettiin sijoittaa ajallisesti tulevaisuuteen, ytimessä on Mannermaan mukaan ollut olemassa
olevan yhteiskunnan kritiikki, jota ei ole useinkaan ollut mahdollista kohdistaa oman ajan tai pai-
kan vallanpitäjiin (mt. s. 15–16).
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Mannermaan ns. teknokraattiseksi suuntaukseksi luonnehtima 1950–80-lu-
kujen tulevaisuuden tutkimuksen valtavirtaus on puolestaan etsinyt lähtökoh-
tansa positivismista ja metodologisesta monismista. Iskusanoiksi ovat muodos-
tuneet mm. objektiivisuus, kvantitatiivisuus, kehityksen arvopäämäärien itses-
täänselvyys ja niiden vähäinen problematisointi.209 Humanistinen traditio, jolle
arviointitutkimuksen paradigmoista jäljittyy läheinen yhtymäkohta ns. laadulli-
seen (kvalitatiiviseen) arviointiparadigmaan, tavallaan ”ekstrapoloi” humanis-
tis-kriittiselle arviointitutkimukselle ominaisen arvo- ja vaihtoehtokorostuksen
tulevaisuuteen suuntautuvaksi vastaavanlaiseksi asenteeksi.

Edellä selostettujen puheenvuorojen ja avausten arvo tämän tutkimuksen kan-
nalta ei liity yksinomaan niiden esimerkkiarvoon yksittäisten aputieteiden, tie-
teenalojen tai tieteen yleisemmästä reflektiosta ja pyrkimyksestä tunkeutua ulos
”länsimaisen tieteen” tai modernin etiikan ahtaasta disiplinaarisesta ja episte-
mologisesta raamista. Niistä saadaan myös suorempi linkki TPOVA-tutkimuk-
sen suuntaan: eksplisiittisiäkään arvoja ei voida tieteessäkään sivuuttaa eikä nii-
tä tarvitse tai voidakaan kategorisesti siirtää erityistieteestä filosofian puolelle.

TPOVA-tutkimuksella on useitakin varteenotettavia perusteita toimia eri tie-
dekonseptien – tai mikäli niin halutaan, tieteen ja filosofian – välisen rajan ylit-
täjänä. Erityistieteellisen aktiviteetin sijasta TPOVA-tutkimus voidaan ymmär-
tää myös erityistieteellisen ja filosofisen tutkimuksen risteytykseksi, jota ei voi-
da suoraan paikallistaa erityistieteiden kenttään. Edellä (TP)OVA-tutkimuksen
luonnetta on valotettu pikemminkin aputieteenä tai lähestymistapana kuin tie-
teenalana. Monitieteisen arviointitutkimuksen sijoittaminen erityistieteiden kent-
tään on ylipäänsä vaikeaa.

Toinen, TPOVA-tutkimuksen kannalta vaikeammin tulkittavissa oleva ratkai-
su eheyttää ”länsimaisen tieteen” irralliseksi jäänyttä arvosuhdetta voisi olla eri
kulttuuri- ja yhteiskuntalohkojen niveltäminen keskenään nykyistä kiinteämmin.
Pyrkimystä uuden kulttuurisen konsensuksen tavoitteluun postmodernin arvo-
tyhjiössä voi havaita muun muassa Niiniluodon esityksessä ”Moderni ja post-
moderni kulttuuri”, jossa hän toteaa muun muassa symbolisesti, että ”Yksilön
luovaan panokseen tieteessä, taiteessa ja tekniikassa uskovan modernin Kult-
tuurirahaston ikkunasta voi vilkuttaa esimodernin Vanhan kirkon puiston kautta
postmodernin Lönrotinkadulle.210 Niiniluodon kuvatunlaista ajatusta vastaan
tuskin voi olla huomauttamista ja tämä koskee luonnollisesti myös TPOVA-tut-
kimusta. Viimeksi mainitun kannalta se saattaisi merkitä mm. sitä, että korostet-

209Mannermaa mt. s. 17. Tämän tradition taustahahmona Mannermaa nostaa esiin erityisesti Baco-
nin ja tämän teoksen ”Uusi Atlantis” (s. 14–15). Von Wright ottaa puolestaan esiin sekä Mooren
että Baconin ja lisäksi Campanellan teoksen ”Civitas Solis” esimerkkeinä ”rationalisoituneen ih-
miskunnan” uusista onnen visioista (1989 s. 313).
210Niiniluoto 1994 s. 331.
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taisiin tarvetta tutkijan eri roolien saattamiseen läheisempään vuorovaikutuk-
seen keskenään. Tämän tarvetta on korostanut myös Bordieu211.

Tieteenfilosofisten, eri tiedekonsepteihin liittyvien argumenttien ohella tie-
teen arvosuhteen reflektoitu vahvistuminen vaatiikin toteutuakseen kulttuurisen
ja tieteensosiologisen ulottuvuuden. Tarvitaan myös yksittäisten tutkijoiden ta-
solta lähtevää sosiaalisen roolin uutta haltuunottoa. Tämän kautta vähitellen myös
tiede instituutiona voi eheyttää suhdettaan muihin kulttuurin osiin. Näin muo-
dostuu toiminnan (yksilöt) ja rakenteiden (instituutiot) toinen toistaan tukeva ja
näin muutoksen mahdollistava myönteinen kehä. Tämä ei tarkoita erikostumis-
ajattelua, vaan pikemminkin hallittua ja harkittua integroitumista.212

TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen kannalta perustelu(hypoteesi)vaade
merkitsee sitä, että H 1:n arviointimittapuut P1-Pn ja niiden perustelut X ja Y
on esitettävä. Tämä ei merkitse sitä, että olisi olemassa vain jokin tietty filosofi-
nen metodi tai eettinen tai uskonnollinen teoria, josta käsin perustelut voitaisiin
oikeuttaa.213 Koska mittapuun oikeuttamisen ongelma ei välttämättä ylipäänsä
ratkea yksinomaan teoreettisilla argumenteilla, on varattava mahdollisuus perus-
tella P1-Pn myös (tai yksinomaan) kontekstuaalisin argumentein214. Perustelu-
vastuu on ymmärrettävä neutraalina arvojen eksplikoinnin ja perustelun vaatimuk-
sena, jota ei sidota yksittäisiin arvofilosofisiin tai arvoteoreettisiin katsomuksiin.

Kuitunen toteaa tieteen vastuukäsityksen laajentamistarvetta käsitellessään
mm., että ”Moraalinen vastuullisuus on eettisen elämänasenteen käytännöllinen
ulottuvuus. Se ilmenee toimintana, jossa pyritään ahtaiden intressilähtökohtien
sijaan palvelemaan yleisemmin ihmisten ”hyvää” joidenkin eettisten ihanteiden
pohjalta. Katson, että eettinen asenne ja vastuupyrkimys ovat tavoiteltavia ja
tietyssä määrin myös mahdollisia tutkimus- ja asiantuntijatoiminnassa samoin
kuin ihmiselämässä yleensä. Vastuukäsityksen laajentamisen pyrkimys on läh-
tökohtana moraalinen (moraaliseen käytäntöön liittyvä) ja eettinen (teoreetti-
nen, käsitteellistämisen tapoihin liittyvä), mutta se ei ole sitoutunut johonkin
tiettyyn eettiseen järjestelmään”. Kuitunen katsoo yllä esitetyn tavoitteen rele-
vantiksi erilaisista hyvän elämän periaatteista käsin.215

211Ks. Bordieu 1996. Galtungin mukaan trilateraalinen, arvot tieteeseen mukaan ottava tiede edel-
lyttää mm. sitä, että tutkijan, kansalaisen ja poliitikon rooleja saatetaan keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen (1977 s. 71). Tutkijoiden tulisi vetäytyä pois arvot irtileikkaavasta tutkijaprofiilista, mistä
esimerkkinä Galtung mainitsee arkkitehdit. Ks. myös Eskola 2003 s. 216–225.
212Ks. yleisesti myös Keskitalo & Kotkavirta (toim.) 1997 sekä toisesta näkökulmasta samaa aluet-
ta sivuten Kotkavirta & Laitinen (toim.) 1997.
213Yllä TPOVA-tutkimukselle esitetylle ja piakkoin tarkennettavalle vaatimukselle, että tutkimuk-
sen tulee eksplikoida arvomittapuunsa ja niiden perusteet, mutta olla silti neutraalia, voidaan etsiä
tietty vertailukohta esim. Klamin finalistisessa mallissa. Malli korostaa tavoitteellisuuden välttä-
mättömyyttä, mutta ei sitoudu mihinkään tiettyyn arvolähtökohtaan (1980 s. 55).
214Ks. esim. Häyry 2001 s. 209. HYPOTEESI 5 muotoiltiin edellä tämän mukaisesti.
215Kuitunen 1995 s. 23. Kuitunen käsitteellistää etiikan laajasti niin, että se sisältää moraalifiloso-
fisten näkökohtien ohella poliittisista teorioista ja teologiasta kumpuavaa argumentaatiota.
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Neutraalisuusvaade edellyttää HYPOTEESI 1:n luonteen tarkennusta. Tär-
kein täsmennys on se, että eksplisiittinen arvomittapuu on (TP)OVA-tutkimuk-
sen peruslähtökohta. Tämän vuoksi ei ole mahdollista, että TPOVA-tutkimus
olisi yksittäisen tutkimuksen tasolla arvoneutraali. Asetettaessa TPOVA-tutki-
mukselle neutraalisuusvaatimus tällä on syytä viitata lähinnä TPOVA-tutkimuk-
sen lähestymistapana identifioivan arviointikehyksen ”arvoneutraalisuuteen”. 216

Jotta TPOVA-tutkimus voi muodostua tutkimuksessa omaksuttujen erilaisten
arvo- ja todellisuuskäsitysten rakentavaksi kohtaamispaikaksi, toriksi, arvioin-
nin peruselementtien ympärille rakentuvaa TPOVA-tutkimusta ei ole syytä ar-
viointikehyksessä (so. lähestymistapana) sitoa sen kummemmin teoreettisiin kuin
sisällöllisiinkään arvolähtökohtiin.217

4.2.3 TPOVA-tutkimuksen filosofisista taustaoletuksista

TEOREETTINEN TAUSTAOLETUS T

Teoreettinen taustaoletus T ilmaisee arvioinnin kohdetta (laajasti ymmärretty-
nä) koskevat välttämättömät sitoumukset ja kohteen arvioinnin kannalta välttä-
mättömät piirteet: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat (sääntelytyyppiin S kuulu-
van) säädöksen N1 yhteydessä …koska lainsäätäjä/normiaktori on voinut
vaikuttaa sääntelyn kohteeseen”.

HAVAINNOLLISTUS: Inhimillisen toiminnan jatkuvuuteen liittyvät arvot ovat
turvattavissa, koska inhimillinen toiminta (viime kädessä todellisuus) on yhteis-
kunnallisin toimin vaikutettavissa ja säädeltävissä, sen sijaan, että sitä määrittäisi-
vät luonnonlain kaltaiset voimat (kohtalo, ihmisen irrationaalinen luonto, luon-
nonlain kaltaiset markkinavoimat jne.)

Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieleen tietynlaisten metafyysisten si-
toumusten välttämättömyydestä TPOVA-tutkimuksen perustana edellä esitetyt

216Neutraalisuusvaatimuksen perusteluista ks. erityisesti Allardt 1977 s. 31–32, ks. yleisesti myös
Sjögren 1977. Ks. myös esim. Mannermaa 1993 s. 163–164 ja Sihvola 1996 s. 64–65 (yksipuoli-
sesti) sitoutuneen tutkimuksen ongelmista. Näin ollen esim. Sven Krohnin esiin ottamia ”henkis-
ten arvojen” (materialismin vastakohtana) yleisiä korostuksia ei materiaalisina, sisällöllisinä arvoi-
na ole syytä kiinnittää TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen. Sama koskee Ahmavaaran ana-
lyyseja, joissa inhimillinen vapaus (erilaisista olemassaolon rasitteista ja rajoituksista) kohotetaan
(tai identifioidaan) tieteen objektiiviseksi arvokriteeriksi (1976 s. 149–150). Koko TPOVA-tutki-
muksen tasolla lienee syytä suhtautua varovaisesti jopa perusarvojen (”elämä” tai aristoteelisesti
”hyvä elämä”) nostamiseen TPOVA-tutkimuksen yleiseksi ”immanentiksi materiaaliseksi arvoteo-
riaksi” (vrt. Sihvola 1996 a s. 96). Kysymyksiin palataan seikkaperäisemmin II tutkimustehtävän
yhteydessä.
217Vrt. Frederiksenin ym. modernista tutkimuksen arvioinnista ”torina”, eräänlaisena kohtaamis-
paikkana, (Agora) esittämään (2003). Tässä yhteydessä on syytä todeta se Hellstenin esiin ottama
seikka, ettei arvopluralismi suinkaan tarkoita samaa kuin – relativismi, vaan erilaisten uskomusten
ja toimintajärjestelmien kunnioittamista niin, että niihin suhtaudutaan empaattisesti ja uteliaasti,
mutta myös kriittisesti (ts. oman (arvo)identiteetin säilyttäen, TO:n huom.) (1996 s. 136).
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huomiot. Ainoastaan täydellinen materialismi ja determinismi poissulkeutuvat
TPOVA-tutkimuksen perustasta. Idealismiin löysä kiinnittyminen ei puolestaan
voi neutraalisuusvaatimuksen huomioiden merkitä sitoumusta yksittäiseen me-
tafyysiseen teoriaan218.

Erotukseksi hypoteesityypeistä (H 1-2, 4-5) yllä esitetty teoreettisen tausta-
oletuksen muotoilu ilmaisee havainnollistuksen eikä yksinomaan esimerkin
TPOVA-tutkimuksen mahdollisista sitoumuksista. I pääjakson tarkastelut (I/
3.1.3.1) huomioon ”esimerkki” viittaa tässä siihen, että yksittäinen TPOVA-tut-
kija voi sitoutua muunkinlaisiin metafyysisiin sitoumuksiin, ei siihen, että si-
toumus 3 olisi kunkin tutkijan erikseen harkittavissa.

Arviointikehyksen sitoumus 3 ilmaisee tietynlaisen (formaali)ontologisen
metafyysisen sitoumuksen. Sitoumus 3:n sisällyttäminen muun hypoteesiketjun
joukkoon johtuu ensisijaisesti siitä, että tämä ennakko-oletus ilmaisee koko
(TPOV)A-tutkimuksen rationaliteetin ydinkohdat. On olemassa myös muunlai-
sia ontologisia sitoumuksia kuin formaaliontologisia ja muita mahdollisia me-
tafyysisiä ennakko-oletuksia kuin ontologisia, joihin TPOVA-tutkija voi sitou-
tua. Rajoittumista teoreettisten tai metafyysisten taustasitoumusten joukon ko-
konaisuuden ilmaisemiseen arviointikehyksessä kyseisellä muotoilulla voidaan
perustella sillä, että muita kuin fundamentaalisia perusteita ei ole syytä yrittää
argumentoida koko TPOVA-tutkimuksen tasolla omaksuttavalla arviointikehyk-
sen sitoumuksella. Myös metafyysisten sitoumusten yhteydessä tulee pyrkiä jät-
tämään tilaa pluraliteetille, vaihtoehdoille ja argumentoinnille. Tässä yhteydes-
sä tämä edellyttää Occamin partaveitseen jonkinasteista sitoutumista.

Arviointikehyksen neutraalisuusvaatimuksen sisältöä tarkentamaan pyrkien
voidaan kysyä, onko TPOVA-tutkimus neutraalisuudestaan huolimatta sijoitet-
tava tai ymmärrettävä osaksi tietynlaista laajempaa länsimaisen kulttuurin poh-
javirettä, ns. modernia. Vertaillessaan keskenään modernia ja postmodernia Hau-
tamäki erottaa kaikkiaan 15 vertailu-ulottuvuutta. Näistä suurin osa on sellaisia,
että oikeussääntelyn ja samalla TPOVA-tutkimuksen avarasti ymmärrettynä voi-
daan katsoa olevan neutraali suhteessa niiden sisältämiin arvoihin ja oletuksiin.
Toisin sanoen voidaan ajatella, ettei oikeussääntely erottamattomasti kiinnity
yksittäisiin modernin tai postmodernin piirteisiin tai poissulje niitä, vaikkakin
sen yleisesti ottaen voidaan katsoa (tai on katsottu) ”edustavan” modernille
ominaisia ajatustapoja tai metafyysisiä sitoumuksia. Huomiota ansaitsee Hauta-
mäen tapa yhdistää moderni kollektiivisuuteen ja erityisesti vastuun siirtoon in-
stituutioille verrattuna postmoderniin, joka edustaa näissä(kin) suhteissa vasta-
poolia: yksilöllisyyttä ja omavastuisuuden voimistumista219.

218Vrt. tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta Mannermaa 1993 s. 70.
219Hautamäki 1996 s. 39. Vrt. Renton subsidiariteettiperiaatteen ja oikeussääntelyn suhteesta esit-
tämään (1995 a ja 1995).
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Edustaako (TP)OVA-tutkimukselle ominainen tapa instituutioiden (esim. lain-
säätäjä) vastuullistamiseen tiettyjen arvotilojen toteutumisesta jotenkin sisään-
rakennetusti modernille ominaista perusajattelua? Metafysiikan ontologisesta
näkökulmasta kysymys tarkentuu seuraavasti: Edustaako TPOVA-tutkimus yllä
mainitulla tavoin jotenkin immanentisti sellaista ajatusta ja todellisuuskäsitys-
tä, jonka mukaan arvomittapuita ei voida toteuttaa yksilöiden ”voimin” tai hei-
dän tasollaan, vaan tarvitaan oikeussääntelyn (avarasti ymmärrettynä) tasoinen
kollektiivisen toiminnan ja samalla vastuun siirron väline. Tästä näkökulmasta
TPOVA-tutkimuksen mahdollista sidosta moderniin ei voida torjua yksinomaan
sillä, että myös sääntely voi eriasteisesti rakentua oletukselle yksilöiden oma-
ehtoisesta toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Oikeussääntelyä
käyttämällähän joka tapauksessa ilmaistaan uskomus instituutioiden kykyyn
hoitaa asioita.

On tuskin mahdollista kokonaan torjua väitettä, että TPOVA-tutkimus raken-
tuu pohjimmaltaan, paitsi (1) ajatukselle todellisuuden ainakin osaksi indeter-
ministisestä luonteesta (sitoumus 3), myös (2) sille, ettei oikeussääntelyn taus-
talla olevia ongelmia voida ratkaista eikä mittapuuarvoja toteuttaa yksinomaan
yksilötasolla.220 On syytä todeta, ettei äskeinen ole yksinomaan ”moderni” aja-
tus, vaan sillä on selkeät klassiset juuret221. Näkisin hyödyllisempänä korostaa
yllämainittuja perusajattelutapoja (1–2) sekä yleensä että TPOVA-tutkimuksen
kannalta pikemminkin komplementaarisina kuin toisensa täysin poissulkevina
lähtökohtina. Lisäksi on tarpeen korostaa tarvetta tutkia empiirisesti sääntelyn
mahdollisuuksia ja sen rajoja, vaikka myös oikeussääntelyn ja yksilöiden väli-
sen suhteen luonnetta valaisevaa ja arvottavaa filosofista analyysia tarvitaan.
Itse asiassa vasta tämän kokonaisuuden kattavan tiedon avulla voidaan kontrol-
loida ja kontekstualisoida luonteeltaan filosofisia ja metafyysisiä oletuksia ja
perusteettomia tai liiallisia yleistyksiä.222

220Ks. myös Massa 1995 s. 14–15 ja hieman samoin Mannermaa 1993 s. 175–176, joka jakaa
kasvun arvomaailmasta irtautumisessa keskeiset seikat määrällisiin ja rakenteellisiin. Näistä vm:t
näyttävät ansaitsevan tässä tarkasteluyhteydessä lainsäätäjän erityishuomiota, vaikka lainsäätäjän
vaikutusmahdollisuus niihin onkin rajallinen. Rakenteelliset liittyvät ”syihin, jotka aiheuttavat vim-
matun pyrkimyksen aineelliseen kasvuun taloudessa ja yhteiskunnallisissa toiminnoissa yleensä”
ja yleisemmin tekijöihin, joihin vaikuttavat tekijät abstrahoitunevat väistämättä ainakin osaksi yk-
silötasoa ylemmälle tasolle. Yksilötason vaikutuksesta tulevaisuuteen ks. kuitenkin mt. s. 32–33 ja
yleisemmin esim. Krohn 1989 s. 93 ss. Lainsäätäjän mahdollisuuksien merkittävistä rajoista ks.
puolestaan Tala 2001 esim. s. 199–203.
221Lainsäätäjän aktiivisuudesta kansalaisten hyvän toteuttajana sekä aristoteelisena että uusaristo-
teelisena vaatimuksena ks. Sihvola 1994 s. 15, 72 sekä 1998 s. 195–209. Ks. myös Finnis 1980 s.
3 sekä subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta myös tämän rajoituksista Rentto 1995 a.
222Ks. lain sisältö- ja ohjausvälineratkaisujen osalta Tala 2001 s. 207–214 sekä implementaation
näkökulmasta s. 280; metafyysisten tms. funktio-oletusten kritiikistä taas mt. 65–66. Nämä näkö-
kohdat edellyttävät arviointikehyksen täydentämistä seuraavissa jaksoissa H 4-5:llä. Toisaalta kä-
sillä olevalla ongelmakentällä on selkeä yhteys myös ns. oikeudellistumisen nimellä kulkevaan
ilmiöön ja sitä koskevaan diskurssiin. Siitä ks. tarkemmin Tala 1988 ja 1999 s. 1 ss.
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”Todellisuuskäsityksen neutraalisuusvaatimuksen” ytimessä onkin itse asias-
sa vain yksi vaatimus: todellisuuskäsitys, jossa todellisuus nähdään jo peruspiir-
teiltään inhimillisen vaikutusmahdollisuuden ulottumattomissa olevaksi, on tor-
juttava. Tämän sitoumuksen torjuminen jättää tilaa pluraliteetille, erilaisille läh-
tökohdille myös sitoumus 3:n alueella.

Edellä on tarkasteltu ”metafyysisinä sitoumuksina” erityisesti ontologisia si-
toumuksia, tosin edellisessä (ala)jaksossa avarrettiin tarkastelua jo osaksi arvoi-
hin liittyviin metafyysisiin sitoumuksiin. Ontologisten ja arvoihin liittyvien si-
toumusten ohella Niiniluoto erottaa käsitteelliset, faktuaaliset, metodologiset ja
tietoteoreettiset ennakko-oletukset. Ennakko-oletusten ja niiden olettamisen taus-
taksi Niiniluoto toteaa, että tieteellinen teorianmuodostus tapahtuu aina jossa-
kin intellektuaalisessa ympäristössä, johon sisältyy joukko tutkimusta ohjaavia
ennakko-oletuksia. Toisinaan nämä ennakko-oletukset luonnehditaan metafyy-
sisiksi.

Niiniluoto käsitteellistää metafyysiset ennakko-oletukset kahteen eri merki-
tykseen. Suppeassa merkityksessä niillä tarkoitetaan maailman tai ”olevaisen”
alkuperää ja perusluonnetta koskevia yleisiä oppeja, kuten materialismi, spiritu-
alismi, dualismi jne. Tässä merkityksessä Niiniluoto erottaa vielä mainituista
yleisistä opeista metafyysiset sitoumukset metodologisina periaatteina, joista
esimerkkinä hän mainitsee tieteessä tyypillisen metodologisen materialismin.
Laajassa merkityksessä metafyysisiä ovat väitteet ja oletukset, jotka eivät ole
edes periaatteessa empiirisesti testattavissa.223

Erityisesti metafyysisiin sitoumuksiin suppeassa merkityksessä viitaten Nii-
niluoto toteaa, että ”tieteellinen tutkimus voi joskus tosiasiallisesti nojautua täl-
laisiin metafysiikan oppeihin”224 . Vaikka Niiniluoto tekeekin pesäeroa erityi-
sesti positivismin ja Popperin metafysiikkakritiikkiin, on hänen lausumansa
TPOVA-tutkimuksen kannalta ahdasrajainen ja metafysiikalle tarpeettoman ne-
gatiivissävyinen225.

On ilmeistä, että ontologiset sitoumukset laajana ja heterogeenisena katego-
riana on syytä lukea reflektoivan TPOVA-tutkimuksen piiriin jo yleisellä tasol-
la. Muihin metafyysisten sitoumusten tyyppeihin (tietoteoreettiset ym.) ei liity
yhtä perustavaa rationaliteettisidosta koko TPOVA-tutkimuksen tasolla. Sama
koskee arvoihin liittyviä metafyysisiä sitoumuksia ja kenties muitakin metafyy-
sisiä sitoumuksia TPOVA-tutkimuksen kohteen mukaan määräytyvillä yksittäi-
sillä osa-alueilla226. Reflektio voi johtaa viimeksi mainittujen sitoumusten plu-

223Niiniluoto 1980 erityisesti s. 246. Vrt. White 1987 s. 183–184.
224Niiniluoto mt. s. 246.
225Ks. myös Klami 1983 s. 492, 2001 s. 240–241, Palonen 1975 s. 17, Ketonen 1981 s. 81.
226Metafyysisten sitoumusten ja teorioiden merkitykseen lainsäädännön arvioinnissa on ohimen-
nen kiinnittänyt huomiota myös Hellsten (1996 s. 45–46) käyttäen esimerkkitapauksena abortti-
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raliteetin lisääntymiseen ja ensin mainittujen tärkeyden valaisemiseen koko
TPOVA-tutkimuksen perustana.

4.2.4 Perusteluhypoteesit apuhypoteeseina

Edellisissä hypoteesi- ja sitoumustyypeissä on pyritty huomioimaan TPOVA-
tutkimuksen tarve oman itseymmärryksensä ylläpitämiseen. Toisaalta on pyrit-
ty huomioimaan se, että (TPOV)A-tutkimus joutuu jo perusluonteensa vuoksi
tekemisiin sekä kohteensa ideaalisten että sen empiiristen ominaisuuksien (P1-
Pn) kanssa. Kyetäkseen esittämään perusteltuja kannanottoja esimerkiksi siitä,
ovatko kohteessa tai sen vaikutuksena ”havaitut” empiiriset ominaisuudet tai
ilmiöt todella arvioinnin kohteen itsensä aikaansaamia vai seurausta muista te-
kijöistä, tutkimuksen tulee kyetä hahmottamaan kohteensa myös laajempana
toiminnallisena kokonaisuutena, eikä yksinomaan ”efekteinä”. Tähän liittyviä
näkökohtia on jo edellä sivuttu ns. prosessiarviointia käsiteltäessä.

Arviointikehyksessä tulee olla tilaa myös muille kuin kohteen ideaalisille
ominaisuuksille normatiivisessa merkityksessä ja kohteen empiirisille ominai-
suuksille. Tässä jaksossa huomion kohteena on tarve jäsentää mittapuuarvon
toteutumisen perusteluja arvioinnin kohteen ideaalisina ominaisuuksina analyyt-
tisessa merkityksessä (vrt. jakso I/1.2). Seuraavassa tarkastelua jäsennetään kol-
meen eri osaan, muodostamalla erikseen hypoteesityypit H4 a ja H4 b sekä H5.
Kukin niistä hahmottaa omasta näkökulmastaan puitteet sille, miten arvioinnin
kohteen ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä voivat tulla arvi-
oinnissa vaihtelevalla tavalla huomioon otetuiksi riippuen esim. omaksutusta
arviointiparadigmaattisesta lähtökohdasta, tiedon tarpeen suuntautumisesta, käy-
tettävissä olevan tiedon määrästä ja laadusta, tutkimusresursseista, ym. tutkijan
valintoja ja mahdollisuuksia määrittävistä seikoista.

H 4:n ja H 5:n peruseroa voidaan konkretisoida erottamalla toisistaan kaksi
inhimillisen toiminnan yllätyksellisyyden syytä. Toiminnan tulos voi olla yllä-
tyksellinen siksi, että emme tunne riittävästi sitä, 1) mikä on tutkittavan ”systee-
min” todellinen tila taikka tutkittavan toiminnan ympäristön tila. Tämän lisäksi
voimme kokea yllätyksiä siksi, että emme tunne riittävästi 2) ”systeemin” käyt-
täytymistä ja kehitystä hallitsevia säännönmukaisuuksia. Tieteen pyrkimystä
näiden asiantilojen korjaamiseen voidaan käsitteellistää deskriptiivisellä ja ge-
neralisoivalla tutkimusasetelmalla.227

lainsäädäntöä ja geeniteknologian käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Hellstenin erittely ilmaisee hyvin
mittapuiden ja metafyysisten sitoumusten läheisen sidoksen, jonka huomiotta jättämisestä hän kriti-
soi rawlsilaista traditiota. Ks. myös Watkins 1987 s. 151–152, Rentto 1995 a s. 45, Haaparanta 1996
s. 2. Rikoslainsäädännön osalta ks. Krohn 1996 s. 40 ss. sekä yleisemmin Eskola 1984 s. 101–102.
227Niiniluoto 1980 s. 26.
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Perusteluhypoteeseista H 4:llä on yhteys erityisesti generalisoivaan tutkimus-
asetelmaan. H 5:n linkki paikallistuu puolestaan selvemmin ”systeemin tilaan ja
sen ympäristön tilaan”, joita deskriptiivinen tutkimusasetelma tutkii. H 4:n taus-
talla on tarve tuntea oikeussääntelyn vaikutuksia selittäviä tekijöitä, säännön-
mukaisuuksia, jotta suotuisia vaikutuksia voidaan edistää ja kielteisiä rajoittaa
ja ennen kaikkea siksi että molempien toteutumista voidaan riittävän syvällises-
ti ja monipuolisesti arvioida. Sääntelyn arvioinnissa vaikutuksia selittävien te-
kijöiden arviointia kutsutaan vaikutusten (tai vaikuttavuuden) edellytysten arvi-
oinniksi ja usein myös prosessiarvioinniksi.

Oikeussääntelyn vaikutusten syntyminen perustuu myös siihen, että säänte-
lyn perustana on tosiasioita vastaava käsitys oikeussääntelyn kohteen nykytilas-
ta ja sääntelyn toimintaympäristöstä. Chen sivuaa TPA-mallinsa yhteydessä tätä
todetessaan, että keinojen, joilla tavoitteeseen pyritään, ohella on tärkeää tutkia
myös systeemiympäristön vaikutuksia systeemiin. Näillä ja samalla em. tutki-
musasetelmilla on myös tärkeä keskinäinen sidos: keinojen rationaalisuus sisäl-
tää aina kontekstuaalisen elementin.228 Kohteen arvioinnin rationaliteetin kyt-
keminen sen systeemiympäristöön toteutuu Chenin TPA-mallissa niin sanotus-
sa normatiivisessa implementaatioympäristön arvioinnissa (Normative Imple-
mentation Environment Evaluation). Implementaatioympäristöllä Chen tarkoit-
taa pysyviä ympäristötekijöitä, joiden vallitessa ohjelma toimeenpannaan ja jot-
ka voivat vaikuttaa ohjelman implementaatioprosesseihin ja ohjelman seurauk-
siin.229 Sääntelyn toiminta- ja implementaatioympäristön huomioiminen TPO-
VA-tutkimuksen arvioinneissa toteutuu erityisesti H 5:n kautta.

Tiedon hankinnan näkökulmasta H 4a:n, H 4b:n ja H 5:n eroja voidaan täs-
mentää myös seuraavasti. H 4a rakentuu arviointitutkimuksessa yleiselle ajatte-
lulle, jonka mukaan arviointitutkimuksen (aputieteenä) tehtävänä on ensisijai-
sesti hyödyntää olemassa olevaa tietoa, ei tuottaa itsenäisesti uutta tietoa (ka-
usaalisuhteista tms.)230. Hypoteesin muotoilussa tämä ilmenee siten, että H 4a:ssa
lauseen sisältämä perustelu ilmaistaan toteavalla (”ja”) muotoilulla. H 4b:ssä
perustelua luonnehtii voimakkaampi ja ”vaativampi” ilmaisu (”koska”). Viimeksi
mainitulla ilmaisulla (”koska”) kuvataan TPOVA-tutkimuksen mahdollisuutta
tuottaa itsenäisesti perusteluja (H 4) sille, miksi arviointikehyksen arvomitta-
puu (P1-Pn) myös käytännössä toteutuu tai jää toteutumatta (H 2). Ensin maini-

228Ks. esim. Klami 1980 s. 55–56, jossa Klami esittelee finalistisen mallinsa neljä peruslähtökoh-
taa. Eräs niistä on rationaalisuus, jossa rationaalisen keinon (t) identifioinnissa ympäristön vaihtelu
(V) edellyttää yhden optimaalisen keinon määrittelyn sijasta kokonaisen keinojoukon (t…tn) mää-
rittämistä. Oikeussääntelyn kohdalla ympäristö muodostuu keskeiseltä osin sääntelyn kohdejou-
kosta, kansalaisyhteiskunnasta, sen erilaisista arvoista ja intressistä. Niiden huomioimatta jättämi-
nen on omiaan heikentämään sääntelyn tehokkuutta (ks. esim. Van Der Velden 1987 s. 67).
229Chen 1990 s. 117. Implementaation merkitystä lakiuudistusten vaikutusten syntymiselle on tar-
kastellut perusteellisesti Tala (2001 s. 215–285).
230Ks. esim. Åberg 1997 s. 13–14 ja siellä viitattu kirjallisuus.
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tussa arvioitsija konstruoi kohteen ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä mer-
kityksessä tukeutumalla jo olemassa olevaan tietoon. Jälkimmäisessä arvioitsija
perustelee itse tutkimuksen kohteen ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä mer-
kityksessä konstruoivat mittapuunsa tutkimalla kohdettaan (kausaalisuhteita) ja
osoittamalla näin kuvatut ominaisuudet. Arviointikehystä jäljempänä muodos-
tettaessa ei pyritä tältä osin ehdottomiin rajauksiin. Toisessa ja kolmannessa
pääjaksossa TPOVA-tutkimuksen metodologiaa kehitellään kuitenkin pikemmin-
kin ensin mainitun (H 4 a) kuin jälkimmäisen (H 4b) pohjalta.

H 5:tä voisi luonnehtia hypoteesiketjun ”jälkimoderniksi asukkaaksi”. Sitä
voidaan luonnehtia myös kohteen ”ideaalisia ominaisuuksia analyyttisessä mer-
kityksessä” puitteistavan hypoteesiketjun ongelmakeskeiseksi ja kontekstua-
lisoivaksi osioksi. Sen perusteita voidaan jäljittää sekä tieteenfilosofian tasolta
että todellisuuden (muutoksien) tasolta. Ensin mainitussa se on selkeimmin jäl-
jitettävissä konstruktivistisiin ajattelutapoihin, jotka ovat ristiriidassa positivis-
tisten ajatustapojen kanssa231. Ajatus lakiuudistusten vaikutusketjujen vuoro-
vaikutteisesta, epälineaarisesta, stokastisesta ja vaikeasti ennakoitavasta luon-
teesta – niiden alun ja lopun hahmottomuudesta ja jäsentymättömyydestä – hal-
litsee konstruktivistista ajattelua.

Tämän ajattelutavan taustalta voidaan jäljittää positivistisesta poikkeava to-
dellisuuskäsitys. Todellisuuskäsitysten erojen ohella äskeisten ajattelutapojen
eroa voidaan jäljittää myös itse todellisuuden luonteessa tapahtuneista muu-
toksista käsin. (Jälki)modernin yhteiskunnan muutospiirteet (hallitsemattomuus,
pirstoutuneisuus, vuorovaikutteisuus jne.232) hallitsevat konstruktivistista ajat-
telua, vaikka näitä todellisuuden piirteitä koskevat johtopäätökset huipentuvat-
kin vasta dekonstruktionistisissa suuntauksissa ja ajatusmalleissa. Vaikeuksiin
jäljittää lainsäädännön vaikutusketjuja ja tarvetta painottaa kontekstualisoivia
tarkasteluja on kiinnitetty huomiota myös sellaisissa analyyseissa, joissa ei ole
haluttu suoraan sitoutua esimerkiksi jompaan kumpaan yllä kuvattuun filosofi-
seen positioon233.

Tieteenfilosofisella tasollakaan H 5:n linkit eivät liity yksinomaan yllä kuvat-
tuihin ajatustapoihin, todellisuuden hahmotuksen piirteisiin ja niissä tapahtu-
neisiin muutoksiin. Myös kriittisen rationalismin ja pragmatismin nimellä kul-
kevien ajatusvirtausten linkit TPOVA-tutkimukseen on perusteltua hahmottaa
nimenomaan H 5:een. Ongelmanratkaisuajattelun rajoja ylittävään luonteeseen

231Tämä ilmenee hyvin esimerkiksi Gerald N. Rosenbergin ja Michael McCannin välillä Law and
Social Inquiry –aikakauskirjassa käydyssä keskustelussa (McCann 1996 ja Rosenberg 1996). Yh-
dysvaltalaisen Law and Society -liikkeen konstruktivistis-interpretavistinen virtaus nousee selke-
ästi esiin myös Houtsosen katsauksessa (2001).
232Ks. esim. Bauman 1996.
233Ks. esim. Tala 2001 s. 10–11, 170 ss., 211–214, 283 ja 354.
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on jo edellä kiinnitetty huomiota234. Äsken mainittujen piirteitä hahmotetaan
perusteellisemmin tutkimuksen toisessa ja kolmannessa pääjaksossa.

Yllä esitetyillä huomioilla pyritään perustelemaan sitä I pääjakson lopputar-
kastelussa paljolti taka-alalle painuvaa seikkaa, ettei arviointikehystä voi eikä
tule rakentaa irrallaan todellisuuskäsityksistä ja itse todellisuuden luonnetta kos-
kevista muutospiirteistä, vaikka näiden välillä ei ole suoraviivaista suhdetta.
Arviointikehyksen tulee mahdollistaa sopeutuminen erilaisiin toiminta- ja sään-
telykonteksteihin, ajattelutapoihin ja näissä tapahtuviin muutoksiin. Lyhyesti
sanoen arviointikehyksen tulee olla sekä todellisuuden että sitä koskevien ajat-
telutapojen erilaisuuden ja muutospiirteiden suhteen responsiivinen ja dynaa-
minen, ei staattinen. Näin kehykseen rakentuu sekä arvojen että tosiseikkojen ja
näiden aika- ja paikkaulottuvuuden suhteen sellaista joustoa ja syvyyttä, jota
ilman oikeussääntelyn arviointitutkimus ei voi saavuttaa merkittäviä muutosas-
kelia.

Yritys asettaa joitakin suuntaviivoja arvioinnin kohteen ”ideaalisten ominai-
suuksien analyyttisessa merkityksessä” jäljittämiselle on kuitenkin tarpeen. Näin
menetellen arviointi kykenee tuottamaan perusteltua tietoa.

HYPOTEESI 4a

Perusteluhypoteesi H 4a:n osiot D1-Dn ilmaisevat arvioinnin kohteen ideaaliset
ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat
(sääntelytyyppiin S kuuluvan) säädöksen N1 yhteydessä … ja lainsäätäjä/nor-
miaktori on huomioinut mittapuuarvojen toteutumisen edellytyksenä olo-
suhteissa C1-Cn olevat seikat D1-Dn…”

ESIMERKKI: … ja lainsäätäjä on turvannut mainitut arvot ja intressit asettamalla
niiden vaihtelevissa olosuhteissa (C1) välttämättömän punnintavelvoitteen lain
toimeenpanijoille (D1) sekä turvaamalla eri osapuolten tehokkaan osallistumisen
(D2) ainesten ottamista koskeviin lupamenettelyihin.

Hypoteesi 4a ei ole suoraan johdettavissa arvioinnin peruselementeistä. Toisin
kuin hypoteesilausekkeet H 1 ja H 2, tämä edellä Galtungin kolmion yhteydessä
termeillä KAUSATIIVISET TEORIAT 2, KONSTRUKTIIVISET TEORIAT
symboloitu hypoteesi(tyyppi) ei muodosta normatiivista tai muutakaan lähtö-

234Ympäristöpragmatismin piirissä onkin kiinnitetty huomiota tarpeeseen ylittää erilaisten teoreet-
tisten positioiden rajoja pyrittäessä kohtaamaan tulevaisuuden haasteita niiden asettamassa (ekster-
nalistisessa) aikataulussa. Ks. esim. Light & Katz 1996 s. 4, jotka perään kuuluttavat ns. metateo-
reettista pluralismia – ajatusta ”samojen ongelmien” lähestymisestä erilaisista ja jopa toisistaan
poissulkevista viitekehyksistä käsin – joka heidän mukaansa on jo mahdollistanut ympäristöasiois-
sa myönteisiä tuloksia. Tutkijat kiinnittävät kuitenkin hyvin kriittistä huomiota ympäristöetiikan
kivettymiseen tiettyihin ”oikeaksi omaksuttuihin” lähtökohtiin (s. 2–3). Metateoreettinen pluralis-
mi onkin eräs heidän hahmottamansa poistumistie umpikujista.
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kohtaa TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen kuvaukselle. Siitä voidaan luo-
pua luopumatta arviointitutkimuksen koko identiteetistä

Ydinperusteet edellisessä jaksossa käsitellyn sitoumuksen sisällyttämiselle
TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen on etsittävä pikemminkin kreikkalai-
sesta kuin ”länsimaisesta” tiedetraditiosta. HYPOTEESI 4a:n kohdalla katse on
suunnattava länsimaiseen tieteeseen.

Tämän hypoteesityypin sisällyttämistä TPOVA-tutkimuksen arviointikehyk-
seen voidaan perustella hermeneuttisella vaatimuksella, jonka mukaan arvioita-
van ohjelman vaikuttavuuden puutteet ja perustelut tulee kyetä ymmärtämään,
ennen kuin niitä on mahdollista korjata. Edellä viitattiin mm. Chenin ja Such-
mannin esittämiin ongelmiin, jotka ovat seurausta arvioitavan ohjelman onnis-
tumisen tai epäonnistumisen syiden jäämisestä tuntemattomiksi. Kysymys H
4:n paikasta TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä paikallistuu arviointipa-
radigmaattiselle tasolle. HYPOTEESI 4 a liittyy ennen muuta niin sanottuun
prosessiarviointiin. Prosessiarviointia luonnehtivat erilaiset laadullisen arvioin-
tiparadigman tausta-arvot. Prosessiarviointi edistää kvalitatiivisen arviointipa-
radigman pyrkimyksiä ymmärtää arviointikohdetta ja sen ominaisuuksia. Kvan-
titatiivinen paradigma on puolestaan kiinnostunut ensisijaisesti lopputuotosten
arvioinnista.235

Paradigmaattisten jaottelujen perusteella ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä
poissulkemaan sellaisia arviointiaktiviteetteja, jotka ovat sisällytettävissä arvi-
oinnin käsitealaan. Vaikkakaan H 4a ei sisällä arvioinnin peruselementtien mu-
kaisia aksiologisia mittapuita, siinä on kuitenkin kysymys kohteen vertaamises-
ta mittapuuhun: kohteen ideaalisiin ominaisuuksiin analyyttisessä merkitykses-
sä. Tällaisena hypoteesin mukainen tutkimusaktiviteetti on sopeutettavissa TPO-
VA-tutkimuksen arviointikehykseen.

Koska Chen hieman harhaanjohtavasti käsitteellistää myös kausaalianalyysin ar-
vioinniksi, on korostettava HYPOTEESI 4a:n mukaisen, yllä prosessiarvioinniksi
kutsutun arvioinnin eroa seuraavaksi käsiteltävään HYPOTEESI 4b:n mukaiseen
”arviointiin”. Ensin mainittu on arviointia arvioinnin peruselementtien mukaises-

235Niinistö 1984 erityisesti s. 95 ja s. 97 ss. Prosessiarvioinnin ohella voidaan ehkä puhua myös
formatiivisesta arvioinnista sitä silmälläpitäen, että arviointi ei kohdistu toiminnan lopputulok-
seen, vaan sen harjoittamisen prosessiin. Arviointi kohdistuu vaikuttavan ja tuloksellisen toimin-
nan infrastruktuuritekijöihin. Chen nostaa TPA-tutkimuksen erääksi ”paradigmaattiseksi normik-
si” tai paremminkin laatustandardiksi ns. formatiivisen ja summatiivisen periaatteen. Hänen mu-
kaansa kokonaisarvioinnin tulisi kattaa ja sisältää sekä varhaisen (formatiivisen) palautetiedon,
jota tarvitaan ohjelman pikaisiin kehittämistoimiin (formatiivinen arviointi), että varsinaisen lop-
putuotosta (ja vaikutuksia, jotka Chen käsitteellistää kokonaan eri arvioinniksi) koskevan arvioin-
titiedon (summatiivinen arviointi) (1990 s. 82). Sinkkonen ja Kinnunen määrittelevät puolestaan
formatiivisen periaatteen arvioinnin erääksi funktioksi, sen tehtäväksi edistää muutosta (1994 s.
59). Tästä näkökulmasta korostuu se, että lopputuloskeskeisenä summatiivinen arviointi voi hel-
pommin kantaa esim. erilaisia symbolisia ja legitimointifunktioita kuin formatiivinen arviointi,
joka pureutuu välittömästi onnistumisen ja epäonnistumisen perusteisiin ao. ohjelmassa.
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sa merkityksessä, jota voidaan harjoittaa joko arviointina tai arviointitutkimukse-
na (so. tieteellisin välinein). HYPOTEESI 4b:n mukainen aktiviteetti on sen si-
jaan yksinomaan tutkimusta, ei arviointia. Chen käsitteellistää myös viimeksi
mainitun arvioinniksi. Tämä on omiaan häivyttämään TP(OV)A-tutkimuksen iden-
titeettiä muun tutkimuksen suuntaan. Chenin interventiomekanismievaluaatioksi
luonnehtima aktiviteetti ei siis sen hieman harhaanjohtavasta nimestä huolimatta
samastu HYPOTEESI 4a:han ja sen mukaiseen prosessiarviointiin tai formatiivi-
seen arviointiin. Sen sijaan se kiinnittyy HYPOTEESI 4b:hen. HYPOTEESI 4a:lle
löytyykin luontevin kiinnekohta Chenin normatiivisesta toiminnan arvioinnista,
joka osapuilleen vastaa prosessiarvioinnille perinteisesti annettua merkitystä.236

HYPOTEESI 4b

Perusteluhypoteesi H 4b:n osiot D1-Dn ilmaisevat arvioinnin kohteen ideaali-
set ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutu-
vat (sääntelytyyppiin S kuuluvan) säädöksen N1 yhteydessä,… koska lainsää-
täjä/normiaktori on huomioinut mittapuuarvojen toteutumisen edellytyk-
senä olosuhteissa C1-Cn olevat seikat D1-Dn…”

ESIMERKKI: … koska lainsäätäjä on turvannut mainitut arvot ja intressit asetta-
malla niiden vaihtelevissa olosuhteissa (C1) välttämättömän punnintavelvoitteen
lain toimeenpanijoille (D1) sekä turvaamalla eri osapuolten tehokkaan osallistu-
misen (D2) ainesten ottamista koskeviin lupamenettelyihin.

Myöskään HYPOTEESI 4b ei ole arvioinnin käsitteellisestä rakenteesta suo-
raan johdettavissa tai siihen palautettavissa. Tämä edellä Galtungin kolmion
yhteydessä termeillä KAUSATIIVISET TEORIAT 2, KONSTRUKTIIVISET
TEORIAT, symboloitu hypoteesi(tyyppi) ei muodosta normatiivista tai muuta-
kaan lähtökohtaa TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen kuvaukselle.

Ennen jatkotarkastelua on hyödyllistä tarkentaa HYPOTEESIEN 4a ja 4b suh-
detta. Niille on yhteistä rationaliteettisidos (TPOV)A-tutkimuksen perusidenti-
teetin ilmaisevaan HYPOTEESI 2:een. Molemmat tarvitsevat perustakseen mit-
tapuun toteutumis- tai vaikuttavuushypoteesin. Molempien rationaliteetti TPO-
VA-tutkimuksen yhteydessä liittyy niiden mahdolliseen kykyyn täydentää HY-
POTEESIA 2 (ja 1) TPOVA-tutkimuksen kannalta disiplinaarisesti (laajasti ym-
märrettynä) tarkoituksenmukaisella tavalla. Sama koskee myös HYPOTEESI
1:tä ja sitoumus 3:ea.

Mitä disiplinaarinen tarkoituksenmukaisuus voi tässä yhteydessä merkitä? Tä-
hän mennessä TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen muodostamisperusteena ovat

236Normatiivisesta toiminnan arvioinnista Chenillä ks. mt. 1990 s. 102 ss. Kyseinen arviointi kuu-
luu Chenillä osana laajempaan normatiivisen arvioinnin kokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen
kuuluvat normatiivisen toiminnan arvioinnin (Normative treatment evaluation), normatiivisen lop-
putuotosarvioinnin (Normative outcome evaluation) ja normatiivisen implementaatioympäristöar-
vioinnin (Normative implementation environment evaluation) aktiviteetit (1990 s. 87 ss.).
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olleet arvioinnin käsitteellinen rakenne ja tiedekonsepteihin liittyvät näkökohdat.
Jatkoa silmälläpitäen on tarpeen edetä hieman eriytyneempään kriteeristöön.

Määriteltäessä disiplinaarisen tarkoituksenmukaisuuden sisältöä painottuu
HYPOTEESIEN 1 ja 2 ja sekä sitoumus 3:n yhteydessä disiplinaarinen tarkoi-
tuksenmukaisuus arvioituna tieteen ja filosofian välisen suhteen, TPOVA-
tutkimuksen (erityistieteenä) filosofisen reflektion sekä tiede-etiikan kan-
nalta. (PERUS)HYPOTEESI 2 ja sen täydentäminen 1:llä ja sitoumus 3:lla on
näillä perusteilla osoittautunut edellä tarpeelliseksi.

HYPOTEESI 4a:n yhteydessä disiplinaarista tarkoituksenmukaisuutta arvi-
oitaessa painottui edellä yleinen arviointiparadigmaattinen näkökulma, jolle
on tosin löydettävissä linkki aina kreikkalaisen, aristoteelisen tieteen juuriin saak-
ka. Myös HYPOTEESI 4b:n yhteydessä disiplinaarisen tarkoituksenmukaisuu-
den sisältö määrittyy osaksi arviointiparadigmaattisella tasolla. Erotukseksi 4a:ta
painottuu 4b:n yhteydessä galileinen traditio ja sen pyrkimys etsiä (kausaalises-
ti vaikuttavia) syitä arvioitavan toiminnan onnistumiselle tai epäonnistumiselle.

Koska HYPOTEESI 4b:n yhteydessä ei ole löydettävissä arvioinnin perusra-
kenteesta käsin argumentoitavissa olevaa vertailuasetelmaa (kohde/mittapuu),
on perusteet ao. hypoteesin sisällyttämiselle TPOVA-tutkimuksen asetelmaan
haettava muista seikoista. Tällainen välillinen perustelu voisi löytyä lähtien eros-
ta, joka vallitsee HYPOTEESI 4a:n ja Galtungin kolmion KAUSATIIVISET
TEORIAT 2/KONSTRUKTIIVISET TEORIAT -kokonaisuuden välillä verrat-
taessa niitä HYPOTEESI 4b:n ja mainittujen teoriakokonaisuuksien väliseen
suhteeseen. HYPOTEESI 4 ”ankkuroituu” mainittuihin teorioihin kun taas 4b:llä
on ”symboli” mainituissa teoriamääreissä. Purkamalla nämä ilmaisut voidaan
edetä johtopäätöksiin.

HYPOTEESI 4a:n ”ankkuroituminen” teoriamääreisiin KAUSATIIVISET
TEORIAT 2/KONSTRUKTIIVISET TEORIAT tarkoittaa sitä, että tämän hypo-
teesin mukainen arviointi edellyttää perustakseen teoreettista tai empiirisesti
testattua tietoa niistä arvioitavan toiminnan ominaisuuksista, jotka aikaansaavat
mittapuuarvon toteutumisen. Edellä tähän viitattiin termillä ”oikeussääntelyn
ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä”. Tämä tieto liittyy vai-
kuttavan toiminnan välineisiin, edellytyksiin ja ehtoihin. Tämän vuoksi se on
käsitteellistetty Galtungin asetelmassa konstruktiiviseksi teoriaksi. Sen sisältä-
mä tieto on kausaalitietoa237. Tämä vuoksi sitä symboloidaan ilmaisulla KAU-
SATIIVISET TEORIAT (2). Termi ”ankkuroituminen” kuvaa sanotun tiedon
perustavanlaatuisuutta HYPOTEESI 4a:n lähtökohtana.

Galtungin kolmiossa KAUSATIIVISET TEORIAT 2 symboloi tai ilmentää
HYPOTEESI 4b:n keskeistä asemaa arvioitavan toiminnan ideaalisia ominai-
suuksia analyyttisessä merkityksessä koskevan tiedon tuottajana.

237Tavoite–keino-suhteista kausaalisuhteina ks. esim. von Wright 1985 s. 172.
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KAUSATIIVISET TEORIAT 2 symbolilla kuvattujen teorioiden merkitys TPO-
VA-tutkimukselle poikkeaa ratkaisevasti kolmion vasempaan alareunaan sisälty-
vistä teorioista (KAUSATIIVISET TEORIAT (3)). Viimeksi mainitut eivät ankku-
roidu mittapuuarvon toteutumiseen tai vaikuttavuuden käsitteeseen edellä liitet-
tyyn (TPOV)A-tutkimuksen perushypoteesiin (H 2). Niiden asettamista luonneh-
tii pikemminkin edellytyksetön seuraus- tai vaikutustiedon tavoittelu, todellisuu-
den ilmiöiden selittäminen toisista todellisuuden ilmiöistä käsin viittaamalla nii-
den välisiin mahdollisiin kausaalisuhteisiin, joita tutkitaan kausaalihypoteeseja
asettamalla ja testaamalla. HYPOTEESI 4b:n asema TPOVA-tutkimuksessa pai-
kallistuu näin vaikuttavuuden edellytyksiä koskevaan konstruktiiviseen tietoon
(KAUSATIIVINEN TEORIA 2) muun vaikutustiedon (KAUSATIIVINEN TEO-
RIA 3) jäädessä kokonaan jo arviointitutkimuksen ja muun tutkimuksen välisen
perustavan rajanvedon kautta TPOVA-tutkimuksen ulkopuolelle.

HYPOTEESI 4b:n perustaa TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä tarkastel-
laan näiden tarkennusten jälkeen siirtyen yleisemmälle (oikeus- ja yhteiskunta-
tieteen) disiplinaariselle tasolle. Lisäksi on tarpeen ottaa esiin tutkimuskäytän-
töihin liittyviä näkökohtia.

OVA-tutkimuksen disiplinaarinen luokittaminen ei ole yksinkertaista. Tähän
on jo edellä viitattu. Eri tutkijat ovat esittäneet tässä suhteessa erilaisia käsityk-
siä. Yleisintä on katsoa OVA-tutkimus oikeussosiologisen tutkimuksen osa-alu-
eeksi. Oikeussosiologisen tutkimuksen ala painotuksineen, koulukuntineen ja
osa-alueineen muodostaa oma ongelmavyyhtensä, joka on tässä jätettävä suu-
relta osin tarkastelujen ulkopuolelle238. Oikeussosiologinen tutkimus on tyypil-
lisesti katsottu oikeuden tai oikeusjärjestyksen ja yhteiskunnan välistä vuoro-
vaikutusta tutkivaksi (oikeus)tieteen haaraksi239. Tutkimuksen tyypillisenä ta-
voitteena on tehdä empiiriseen tietoon pohjautuvia yleistyksiä240. Galtungin
kolmiossa yleistyksiin pyrkivä oikeussosiologinen tutkimus sijoittuu kolmion
vasempaan alareunaan ja sen tähtäimessä on KAUSATIIVINEN TEORIA (3).

Ruotsalainen oikeussosiologi Anne-Louise Forslund käsitteellistää operatio-
nistiseksi oikeussosiologiaksi (operationistisk rättssociologi) sosiaalista kont-
rollia sen eri muodoissa koskevan tutkimuksen. Oikeus on riippumaton muuttu-

238Oikeussosiologisen tutkimuksen käsitteen alasta ja piirteistä ks. yleisesti esim. Kyntäjä & Laiti-
nen 1983 s. 9 ss., Laitinen 1991 s. 161, Mathiesen 1989 s. 13 ss., Forslund 1980 s. 59 ss., Backman
1992 s. 11 ss., Kultalahti 1990 s. 96 ss.
239Backman eriyttää toisistaan oikeussosiologisen tutkimuksen kolmessa eri merkityksessä, jotka
hahmottavat eri näkökulmista sosiologian ja oikeustieteen suhteet: 1. Oikeussosiologia varsinai-
sessa sosiologisessa merkityksessä (oikeusjärjestystä osana yhteiskuntaa tutkitaan sosiologisin
menetelmin), 2. oikeussosiologia juristisessa mielessä (… tutkitaan oikeustieteelle ominaisilla ta-
voilla, pyrkien rakentamaan siltaa tieteenalaan sosiologisessa mielessä), 3. sosiologinen oikeusteo-
ria ja oikeustiede (oikeustieteen ja -teorian sisään on kehitelty sosiologisia analogioita). (1992 s.
11–12).
240Esim. Kultalahti 1990 s. 97. Ks. myös Aubert 1981 s. 27, joka oikeussosiologian ja traditionaa-
lisen oikeustieteen eroa tarkastellessaan toteaa, että muun oikeustieteen ollessa myös tai ensisijai-
sesti yksilöllistävää oikeussosiologia on käyttämiensä metodien vuoksi yleistyksiin pyrkivää. Vrt.
Kyntäjä & Laitinen 1983 s. 37.
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ja ja sosiaalinen järjestelmä riippuva muuttuja. Tutkimuksessa selvitetään oi-
keuden vaikutuksia yhteiskuntaan, esim. mitä tapahtuu uuden lain säätämisen
jälkeen, miten ja missä laajuudessa tai suhteessa laki vaikuttaa ihmisiin jne241.

Laitinen jakaa oikeussosiologisen tutkimuksen 1) lainsäädännön tutkimuk-
seen, 2) oikeushenkilöstön tutkimukseen ja 3) oikeuteen liittyvän sosiaalisen
toiminnan tutkimukseen. Näistä ensimmäinen jakautuu 1a) lainsäädännön teo-
riaan ja syntyyn liittyvään tutkimukseen sekä 1b) lainsäädännön vaikutusten
tutkimukseen242). Forslundin operationistinen oikeussosiologia näyttäisi paikal-
listuvan lähinnä viimeksi mainittuun. TPOVA-tutkimus on merkittävästi riippu-
vainen kohdan 1 mukaisesta oikeussosiologisesta tutkimuksesta.

Laitisen erään huomion mukaan ”yhteiskuntatieteilijästä tuntuu silloin täl-
löin, että oikeustieteen piirissä on katsottu pärjättävän omin voimin sellaisten-
kin tutkimustehtävien parissa, jotka ovat niin teoriasisällöltään kuin metodolo-
gian kannalta sosiologien tyypillistä erityisaluetta”. Vaikka tämän huomion ot-
taakin vakavasti voi silti esim. Otto Brusiinin oikeusdogmatiikan ja oikeusfilo-
sofian välisestä suhteesta nousevaan vertauskuvaan tukeutuen kysyä, antaako
nykyinen sosiologia TPOVA-tutkimukselle leivän vai kiven243.

Vaikka Forslund ei Aubertin tavoin tai ainakaan yhtä eksplisiittisesti sido-
kaan oikeussosiologista tutkimusta yleistysten tavoitteluun, voidaan oikeusso-
siologista tutkimusta perustellusti pitää yleistyksiin ja jopa KAUSATIIVINEN
TEORIAA 3:een pyrkivänä tutkimuksena. Keskiössä on pyrkimys lain vaiku-
tusten, niiden edellytysten ja väliintulevien tekijöiden yleistävään selvittämi-
seen ja kuvaukseen, ei sääntelyn vaikuttavuus edellä käsitteellistetyssä merki-
tyksessä eikä – ainakaan perinteisesti – myöskään idiografinen tutkimusote244.

KAUSATIIVINEN TEORIA 3:een tähtäävä yleinen teorianmuodostus on lain-
säädäntötutkimuksen alueella ollut sangen rajallista. Van der Velden toteaa, että
tietoa lainsäädännön tehokkuutta ja vaikutuksia yleisesti selittävistä tekijöistä
(ts. teoriaa) tarvitaan, mutta hänen mukaansa se puuttuu suurelta osin245. Tällöin
instrumentaaliset empiiriset väitteet ja niitä koskevat metodisäännöt jäävät in-

241Forslund 1980 s. 88–107. Ks. myös Mathiesen 1989 s. 25 ss. sekä Luhmann 1985 s. 4 ss.
242Laitinen 1991 s. 167.
243Vrt. Allardtin esittämään sosiologian kritiikkiin (1995). Ks. myös Julkunen 2003 s. 112, jonka
mukaan ”Yhteiskuntatieteiden lingvistisen ja tulkinnallisen käänteen jälkeen kausaalitieto ei ole
ollut suosiossa. Ilmassa saattaa olla merkkejä uudesta käänteestä”. Äskeisellä ei tarkoitettu vähek-
syä empiiristä oikeussosiologiaa niukoilla voimavaroilla tehneiden tutkijoiden työtä (vrt. Ervasti
2003).
244Sanottujen käsitteiden ja niiden kautta oikeussosiologisen ja (TP)OVA-tutkimuksen välistä ra-
jaa ei ole tässä syytä ylikorostaa tai – korottaa. KAUSATIIVINEN TEORIA 3:n sisältämä tieto
(esim. tietämys lainsäädännön tehokkuuden riippuvuudesta sitä koskevan tiedotuksen tehokkuu-
desta ja viime kädessä lakia koskevan tietämyksen määrästä, ks. esim. Mathiesen 1989 s. 34 ss.) on
(ainakin parhaimmillaan) teoriatietoa, jolla on yleistä merkitystä myös yksittäisen sääntelyn vai-
kuttavuuden (teoriaperustaisen) arvioinnin kannalta.
245Ks. myös Tala 2001 s. 354–356, 358–359.
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tuition ja yleisen järjen/kokemuksen varaan, mikä johtaa usein epäkäytännölli-
seen ja tehottomaan lopputulokseen.246 Kertynyt empiirinen tieto viittaa siihen,
että oikeudellinen sääntely on jossakin määrin tehoton (ja tehokkuudeltaan pi-
kemminkään heikentymässä kuin vahventumassa oleva) väline pyrittäessä vai-
kuttamaan yhteiskunnallisiin suhteisiin.247

Syyllistymättä liialliseen idealismiin lienee lupa olettaa, että asiantila johtuu
ainakin osaksi juuri empiirisen tutkimuksen niukkuudesta – mikä viime kädessä
ilmenee ja heijastuu teoreettisten sääntelykriteerien kehittymättömyytenä248.
Näiden lisäksi voidaan viitata yleisiin käsitteellisten ym. välineiden puutteisiin,
jonka suhteen on kuitenkin tapahtunut myös edistystä. Tutkimuksen vähäisyy-
den taustalla ovat mm. empiirisen tutkimuksen metodologiset ongelmat, jotka
joissakin suhteissa korostuvat nimenomaan oikeussääntelyn vaikutuksia koske-
vassa tutkimuksessa.249 Tutkimuksen vähäisyyttä ei silti voitane liialliseen idea-
lismiin syyllistymättä pitää ainoana tai edes tärkeimpänä lainsäädännön tehot-
tomuutta selittävänä seikkana250. Syitä on etsittävä myös monimutkaistuvasta
yhteiskunnasta, jonka hallitsemiseen niin tutkijan kuin normiaktoreidenkin kei-
not ovat monessa suhteessa riittämättömiä251. Ongelmat kietoutuvat monimut-
kaisesti toisiinsa.252

Ennen jatkotarkastelua näyttäisi hyödylliseltä erottaa toisistaan aiempaa sel-
keämmin:

A. Oikeussääntelyn vaikutuksia yhteiskuntaan yllä kuvatussa merkityksessä sel-
vittävä tutkimus (pyrkimys KAUSATIIVINEN TEORIA 3:een). Kysymyksellä
muotoiltuna ao. tutkimuksen tutkimusongelma on seuraava:

– Vaikuttaako oikeussääntely yhteiskuntaan ja millä edellytyksillä?
B. Oikeussääntelyn vaikuttavuuden edellytyksiä selvittävä (tai vaikuttavuutta se-

littävä) tutkimus (HYPOTEESI 4b, pyrkimys KAUSATIIVINEN TEORIA

246Van der Velden 1987 s. 92.
247Ks. esim. Aubert 1976 s. 149 ss. Ks. myös mt.. 1981 s. 108 tämän näkemyksen oikeuspoliittises-
ta ja -ideologisesta taustasta ja sen eriytymisestä, vrt. Eriksson 1991 s. 104, s. 110 ja s. 112. Ks.
myös Forslund 1980 s. 91–92, Tala 1986 ja 2001 s. 339–349, Mathiesen 1989 s. 28 ss. ja erit. s. 42–
45 siellä viitattuine tutkimuksineen ja s. 89 ss. sekä Hetzler 1984 s. 42 ss.
248Myös tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sisältyy kuitenkin edelleen monia ratkai-
semattomia ja vaikeasti hallittavia ongelmia. Ks. yleisesti Lampinen 2002, Nutley ym. 2003 sekä
Oksanen ym. (toim.) 2003 erityisesti luku 5.2.
249Näihin seikkoihin kiinnitettiin huomiota jo 1960-luvulla (esim. Lempert 1966).
250Ks. Tala 2001 s. 360–366.
251Tähän liittyvät seikat nousevat ehkä terävimmin esiin riskejä koskevan tutkimuksen (esim. Kamp-
pinen ym. 1995 esim. s. 139 ss.) ja tulevaisuuden tutkimuksen yhteydessä, jossa joudutaan ensim-
mäisenä tekemisiin jälkimodernin yhteiskunnan kompleksisuuden kanssa (esim. Mannermaa 1993
s. 135 ss. Mannermaan mukaan murrosvaiheen päätöksentekoa ei hallitse tai koordinoi kukaan
(mt. s. 135). Tähän liittyviin seikkoihin on systeemiteoreetikkona kiinnittänyt jo kauan sitten huo-
miota mm. Niklas Luhmann (esim. 1972).
252Sosiologian kriisiytymisen yleisemmästä näkökulmasta asiaa on arvioinut Tiedepolitiikka leh-
dessä myös kansainvälisestä näkökulmasta Pasi Pyöriä (Pyöriä 2000).
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2:een). Kysymyksellä muotoiltuna ao. tutkimuksen tutkimusongelma on seu-
raava:

– Toimiiko ja missä olosuhteissa oikeussääntely tehokkaasti aikaansaadak-
seen mittapuuarvon P1(-Pn) toteutumisen?

C. Oikeussääntelyn vaikuttavuuden edellytyksiä arvioiva tutkimus (pyrkimys
HYPOTEESI 4a:han ja 5:een). Kysymyksellä muotoiltuna ao. tutkimuksen tut-
kimusongelma on seuraava:

– Toimiiko ja missä olosuhteissa sääntely N1 tehokkaasti aikaansaadakseen
mittapuuarvon P1 toteutumisen?

Näistä ensimmäistä on edellä jo käsitelty. KAUSATIIVINEN TEORIA 3:een
tähtäävä tutkimus jää arvioinnin käsitteellisen rakenteen ulkopuolelle kuuluva-
na TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen ulkopuolelle. Sitä, miksei A-kohdan
mukaisen vaikutustutkimuksen harjoittaminen tuota TPOVA-tutkimukselle tar-
peellista tietoa tämän hyödynnettäväksi, voidaan havainnollistaa van der Vel-
denin tarkastelujen avulla. Villem van der Velden erottaa toisistaan kolmenlaisia
oikeudellisen sääntelyn metodin tausta-arvoja: muodollisia, muodollis-mate-
riaalisia ja materiaalisia253

Muodolliset tavoitteet liittyvät sääntelyn ohjaustehokkuuteen, jonka van der
Velden määrittelee erääksi oikeudellisen sääntelyn immanentiksi tausta-arvok-
si254. Muodollis-materiaaliset tavoitteet perustuvat siihen, ettei lainsäätäjä ole
vapaa toimimaan miten tahansa, vaan normiaktorin toimintakehys on erilaisten
reunaehtotekijöiden (normatiivisten ja faktuaalisten) saartama. Sääntelymeto-
disesti nämä rajoitukset siirtävät huomion sääntelyn maksimaalisesta ohjauste-
hokkuudesta siihen, mitkä lain ominaisuudet tiettyjen standardien rajoissa joh-
tavat maksimaaliseen ohjaustehokkuuteen. Materiaaliset tavoitteet taas irrot-
tavat optimaalisen sääntelymetodin ohjaustehokkuudesta ja lainsäätäjän tavoit-
teista ja kiinnittävät sen yleisempiin arvoihin ja tavoitteisiin. Oikeussääntelyn
tavoitteet asettavat kuitenkin reunaehtoja näille arvoille ja tavoitteille sekä nii-
den kannalta optimaaliselle sääntelymetodille.255

”Optimaalinen sääntelymetodi” ja samalla ”arvioinnin kohteen ideaaliset omi-
naisuudet” sekä normatiivisessa että analyyttisessä merkityksessä eriytyvät teo-
reettisesti ainakin kolmeen kategoriaan. Näistä ensimmäinen, muodollisten tavoit-
teiden ympärille rakentuva metodi, on yhdistettävissä edellä kohdassa 1 mainitun
lainsäädännön vaikutustutkimuksen ympärille. KAUSATIIVINEN TEORIA 3 ylei-
sen oikeussosiologian alaan kuuluvana aktiviteettina tuottaa tietoa sääntelyn muo-
dollisen ohjausvaikutuksen kannalta tärkeistä ja sitä selittävistä tekijöistä.

253Ks. Van der Velden 1987 s. 80 ss.
254Hänen mukaansa jo oikeudellisen sääntelyn käsitteeseen sisältyy hyvin yleisellä tasolla vaati-
mus lain adressaattien käyttäytymisen ohjaamisesta (1987 s. 80–81, 83. Ks. myös Taxell 1976 s.
199: ”direktens syfte är att styra”).
255Van der Velden mt. s. 80–82.
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Muodollis-materiaaliset ja materiaaliset tavoitteet havainnollistavat sitä, että
vm. teoreettinen tieto ei ole TPOVA-tutkimukselle riittävää. Oikeudellisen sään-
telyn normatiivisten ja muiden reunaehtojen moninaisuus yhdessä ”lain-
säätäjän” sisällöllisten tavoitteiden eriytymisen ja pirstoutumisen kanssa
johtavat siihen, ettei KAUSATIIVINEN TEORIA 3 edes periaatteessa riitä
tyydyttämän TPOVA-tutkimuksen tarpeita. Lisäksi tarvitaan kulloiseenkin
sääntelykontekstiin ulottuvaa, yleistä vaikutus- tai tehokkuustietoa täydentä-
vää tietoa kulloisenkin sääntelyn tai vaikuttavuuskriteerin kannalta relevantista
sääntelymetodista256. Tätä oikeussosiologinen tutkimus ei voi yleisellä tasolla
antaa. Tarvitaan myös HYPOTEESI 4b:n tuottamaa (sääntely)kontekstuaalista
tietoa (KAUSATIIVINEN TEORIA 2, KONSTRUKTIIVISET TEORIAT).

Mikäli TPOVA-tutkimus haluaa siis asettaa HYPOTEESI 4a:n tyyppisiä
(prosessi)arviointi tutkimushaasteita (”Toimiiko ja missä olosuhteissa sääntely
N1 tehokkaasti aikaansaadakseen mittapuuarvon P1 toteutumisen?) (kysymys
C), joutuu se ottamaan vakavasti myös HYPOTEESI 4b:n sisältämän haasteen:
kysymyksen ”Toimiiko ja missä olosuhteissa oikeussääntely tehokkaasti aikaan-
saadakseen mittapuuarvojen P1(-Pn) toteutumisen”? (kysymys B). HYPOTEE-
SI 4a edellyttää 4b:n tuottamaa tietoa.

Arviointitutkimuksen piirissä esiintyy virtauksia, joissa tutkimus on haluttu
irrottaa idiografiselle tutkimusotteelle ominaisesta yhden ohjelman arvioinnista
yleistyksiin pyrkiväksi ja kausaalioletuksia muotoilevaksi tutkimukseksi257. Jos-
kus taustalla lienee ollut jäsentymätön käsitys arviointitutkimuksen identitee-
tistä, mikä on johtanut HYPOTEESI 2:n ja vastaavasti Galtungin kolmion oi-
kean kyljen jäämiseen HYPOTEESI 4:n ja vasemman kyljen varjoon tai jopa
kokonaan niiden alle.

Oikeussosiologiselle tutkimukselle ominaisen yleistävän tiedonintressin hal-
litsevuuden ohella yksittäisen oikeussääntelyn vaikuttavuuden edellytysten tut-
kimisen vähäisyys oikeussosiologisessa tutkimuksessa johtuu merkittävästi ar-
viointitutkimuksen asetelmille edellä todetuista yleisistä ongelmista. (Lainsää-
däntö) ohjelman vaikuttavuuden edellytysten todentaminen edellyttää sisäiseltä
validiteetiltaan kehittynyttä tutkimusasetelmaa, jossa voidaan eliminoida erilai-
set väliin tulevat tekijät ja häiriövaikutukset.

Nämä ja muut vaikeudet eivät edellytä H 4 a:n ja b:n sivuuttamista TPOVA-
tutkimuksen arviointikehyksestä. Ensiksikin HYPOTEESI 4b voidaan monissa
tapauksissa johtaa suoraan jostakin yleisemmästä käyttäytymis(tieteellisestä)

256Ks. Luhmann 1985 s. 4, Tala 2001 s. 354.
257Ks. esim. Desai 1988 erityisesti s. 274 ss., Hellstern 1986 s. 302, Stufflebeam & Shinkfield 1988
s. 89 ss., Chen 1990 s. 219 ss. Lumijärvi sen sijaan tyytyy puhumaan teoreettisen tiedonintressin
sijasta varovaisemmin arviointituloksista ”viitetietona sovellettavien teorioiden ja lähestymistapo-
jen paikkansapitävyydestä” (1989 s. 98, ks. myös Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 44).
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teoriasta taikka analogiapäätelmällä tiettyä aluetta koskevasta teoriasta toiselle
alueelle. Tällainen teorioiden ”johtaminen” ja ”siirtäminen” on suhteellisen yleis-
tä arviointitutkimuksessa, joskaan ei ongelmatonta258. Eklektismiongelmaa tu-
lee kuitenkin TPOVA-tutkimuksessa tarkastella eriytyneesti hypoteesityypeit-
täin (H 1-2, H 4-5). TPOVA-tutkimuksen merkittävimmät eklektismiongelmat
eivät liity HYPOTEESI 4 b:tä koskevien teoreettisten perusteiden ”lainaami-
seen” eri tieteenaloilta. Vaikuttavuuden edellytyksiä koskevan teoreettisen tie-
don hankkiminen eri disipliinien alueelta on TPOVA-tutkimukselle varteenotet-
tava vaihtoehto.

Toisaalta myös ”teorian” käsite voidaan muodostaa ja joudutaankin HYPO-
TEESI 4b:n yhteydessä muodostamaan vaatimattomampana kuin empiirisen tie-
teen ideaali esim. Galtungin tarkoittamassa merkityksessä edellyttäisi. Niinpä
lainsäätäjän keinojen etsimistä lainsäädäntöprosessissa tarkastellessaan Eklin
toteaa, että vaihtoehtoja voidaan etsiä käyttämällä apuna esim. ulkomaisia esi-
kuvia, analogisia sovellutuksia, heuristisia oivalluksia, käytännön kokemuksen
antamia viitteitä sekä teoreettisia malleja. Mahdollisuudet rajata, ohentaa, ”mo-
dernisoida” ja modifioida teoriakäsitettä puoltavat sitä, että HYPOTEESI 4b
sisällytetään TPOVA-tutkimuksen asetelmaan huolimatta sen ”testaukseen”
TPOVA-tutkimuksessa liittyvistä ongelmista. Tämä on perusteltua jo siksi, että
yhteiskuntatieteissä yleisemminkin joudutaan tyytymään vaatimattomampiin
käsitteisiin ja ratkaisuihin kuin esim. luonnontieteissä. 259

Ajatus teorioiden ohentamisesta tai yhdistelemisen mahdollisuudesta ja tarpeesta
ei ole erityisen uusi, vaikka Galtung sen edellä viitatuissa analyyseissaan yhdis-
tääkin tiettyyn, varsin myöhäiseen tieteen kehityksen vaiheeseen. Aristoteelinen

258Arviointitutkimuksesta monitieteisenä tutkimusotteena ks. esim. Vuorela 1990 s. 7. Monitietei-
syyteen liittyy se, että ao. tutkimus hyödyntää myös erilaisia teorioita ja teoreettisia lähtökohtia
toisinaan sangen ennakkoluulottomasti (ks. myös Niinistö 1995 s. 244–245). Tämä on johtanut
varsin yleisesti luonnehtimaan ao. tutkimusta eklektiseksi (esim. Vuorela mt. s.7 ss., joka tosin
käyttää käsitettä suhteellisen neutraalisti). Eklektismin käsitteeseen latautuu monia tieteenfilosofi-
sia ongelmia, joihin ei ole tässä yhteydessä mahdollista paneutua. Metodien näkökulmasta ks.
Chen 1990 s. 292, 18 ss. ja 22, jonka mukaan erilaiset metodiset lähestymistavat (kokeellinen ja
naturalistinen) eivät ole keskenään yhteismitallisia. Vrt. Alkula ym. 1994 s. 17.
259Ks. Eklin 1971 s. 81. Ks. myös Törnqvist & Nordberg 1968 s. 13 ss. Van Der Velden erottaa
tässä yhteydessä toisistaan varsinaiset empiirisesti testatut tavoite–keino-suhteet ja järjen, koke-
muksen ja intuition kautta perustetut tavoite–keino-suhteet. Hän korostaa ensin mainitun tärkeyttä,
mutta tuo samalla esiin jälkimmäisen käytännöllisen valta-aseman. Ensimmäinen ryhmä samastuu
Eklinin mainitsemiin teoreettisiin malleihin siinä tapauksessa, että ne ovat empiirisesti testattuja.
Van Der Veldenin identifioiman toisen ryhmän käytännöllistä merkittävyyttä havainnollistaa myös
Rossin toteamus, jonka mukaan oikeuspoliittinen tutkimus selvittää relevantit keinot usein ”arva-
uksilla ja arvioilla” (1971 s. 422, vastaavasti Linna puhuu kausaalisuhteiden selvittämisestä oike-
uspoliittisen tutkimuksen yhteydessä ”lähinnä tutkijan ajatusoperaationa” (1987 s. 191), ks. myös
Palonen 1975 s. 39–40). Vaativampien menetelmien rajoituksista OVA-tutkimuksessa ks. myös
Chelimsky 1979 s. 133 ss. Yllä esitetyt seikat viittaavat kokonaisuudessaan siihen, että ”järki, (epä-
systemaattinen) kokemus ja intuitio” muodostavat myös TPOVA-tutkimuksen HYPOTEESI 4b:n
keskeiset tiedolliset lähtökohdat. Vrt. Tala 2001 s. 354–356, Chen 1990 s. 192.
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metodi rakentui merkittävästi ns. ilmiöiden pelastamisen periaatteelle. Periaat-
teen mukaan olemassa olevista uskomussysteemeistä pyritään säilyttämään nii-
den oikeaan osuneet oletukset ja hylätään väärät. Näin teoria voi ajan mittaan
muuttua ja sopeutua uuteen tilanteeseen260.

4.2.5 Tarkentavat perustelu- ja apuhypoteesit

HYPOTEESI 5

Perusteluhypoteesi H5:n osiot E1-En kuvaavat arvioinnin kohteen ideaalisten
ominaisuuksien analyyttisessä merkityksessä (D1-Dn) määrittelemisen tai koh-
teen mittapuiden normatiivisessa merkityksessä (P1-Pn) oikeuttamisen riippu-
vuutta olosuhdetekijöistä: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat (sääntelytyyppiin S
kuuluvan) säädöksen N1 yhteydessä …ottaen huomioon väliin tulevat tekijät
E1-En”.

ESIMERKKI: … ja koska lainsäätäjä on ottanut ratkaisuissaan (muutoinkin) huo-
mioon arvojen ja sääntelyintressien alueellisesti ja paikallisesti vaihtelevan sisäl-
lön ja suojan tarpeen (P6) ja toteuttamistavan (D3) sekä ainesten ottamiseen liitty-
vien eri osapuolten sosio-kulttuurisesti vaihtelevat voimavarat (esimerkiksi ns.
hallintoresurssit) (P7 ja D4) intressiensä ja arvojensa toteuttamiseen. (Ketjussa
E1 ja E2 muodostuvat kontekstuaalisuudesta, joka ilmenee arvojen ja intressien
alueellisesti ja paikallisesti vaihtelevana sisältönä tai suojan tarpeena (E1) sekä eri
osapuolten sosio-kulttuuristen voimavarojen vaihteluna (E2)).

Väliin tulevan tekijän käsitteelle voidaan esittää ainakin seuraavat tulkinnat tai
merkitysvaihtoehdot:

1) H 5,1: Lain ”alkuehtoihin” liittyvä ymmärtämistapa: ennen lain soveltamista
yksittäistapaukseen on selvitettävä ja varmistuttava sen soveltuvuus ao. lain alle.

2) H 5,2: Mittapuuarvon toteutumisen tai vaikuttavuusprosessin olosuhdeteki-
jöihin liittyvä ymmärtämistapa: Kumpaankin johtava prosessi voi edellyttää ja
käytännössä edellyttääkin sitä, että jokin ulkopuolinen (olosuhde)tekijä – vii-
me kädessä olosuhdetekijän huomioon ottaminen tai ”hyödyntäminen” –
luo edellytykset halutun vaikutuksen (so. viime kädessä vaikuttavuuden) lopul-
liselle muodostumiselle. Kyse on joko

a) edellä symboloiduista olosuhdetekijöistä E1-En, jotka liittyvät osana em. hy-
poteesilausekkeisiin

b) teoreettisesta taustaoletus T:tä yleisempänä ”olosuhdetekijänä”

260Modernin tieteenfilosofian osalta vrt. esim. Lakatosin (1970 s. 177) ja Feyerabendin (1977 s. 47)
esittämiin huomioihin. Tieteen rationaalisuusnormien osalta ks. myös Weingartner 1980 s. 219, 221.
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3) H 5,3: Mittapuuarvon toteutumisen tai vaikuttavuusprosessin estäviin tai sitä
heikentäviin tekijöihin liittyvä ymmärtämistapa: Kumpaankin johtava prosessi
voi estyä siksi, että jokin ulkopuolinen tekijä estää halutun vaikutuksen (so.
viime kädessä vaikuttavuuden) muodostumisen.

2–3 ovat tavallaan komplementaarisia näkökulmia ei-deterministisen todelli-
suuden TPOVA-tutkimukselle asettamiin haasteisiin ja vaateisiin. Samalla niitä
voi luonnehtia vaikuttavuusprosessiin ”ulkoisesti” liittyviksi aspekteiksi.

4) H 5,4: Mittapuuarvon toteutumiseen tai vaikuttavuusprosessiin ”sisäisesti”
liittyvä ymmärtämistapa: On olemassa ohjelman ja sen lopputuloksen välinen,
(ohjelman ja sen lopputuloksen) väliin tulevalla kausaalimuuttujalla luonneh-
dittava asiantila, johon (toimintamuuttujalla eli toiminnalla) vaikuttamalla
voidaan aikaansaada vaikuttava (lopputulosmuuttujalla kuvattava) lopputulos.261

Seuraavaksi HYPOTEESI 5:n sisältöä täsmennetään tarkastelemalla näiden
merkitysvaihtoehtojen suhdetta H 5:een.

1) H 5,1: ”Lain” alkuehtoihin liittyvä ”väliin tulevan tekijän” ymmärtämistapa
vaikuttaa TPOVA-tutkimuksessa suhteellisen vähämerkitykselliseltä. Ensiksi-
kin puhuminen ”laista” ja alkuehdoista edustaa luonnontieteellistä käsitteistöä.
Kyseessä on kuitenkin oikeusteoriassakin käytetty forma, jossa perustellaan
yksittäistapauksen sijoittaminen yleisen lain alle (subsumptio) toteamalla vas-
taavuus päättelykaavan ilmaisevan lausekkeen osioiden (operaattoreiden) ja kä-
sillä olevan yksittäistapauksen välillä262. ”Lain” sijasta se soveltuu minkä ta-
hansa todetun säännönmukaisuuden soveltamisen yhteyteen. Jos esimerkiksi
esiintyy (hypoteettinen) säännönmukaisuus, jonka mukaan lain N1 tietynlainen
tiedottaminen T1 johtaa tehokkaaseen sääntelyyn, alkuehtojen täsmentäminen
merkitsee sitä, että todetaan N1 laiksi (säädös) ja sen yhteydessä noudatettu
tiedottaminen T1:ksi.

Mikäli vastaavuus vallitsee, edetään päättelemään, että juuri asianomaisessa
tapauksessa säädös (N1) on tehokas ja vaikuttava. Tällainen operaatio on välttä-
mätön pyrittäessä minkä tahansa lain (tai säännönmukaisuuden) soveltamiseen

261Vrt. yleisesti Klamin ns. rakenneselityksistä esittämään (1997 s. 36–39). Niillä näyttäisi olevan
merkitystä erityisesti H 5,2:n taustana, mutta Klamin tarkastelu valaisee yleisemminkin em. tulkin-
tojen taustaa. Se mm. osoittaa, miten H 5,2:n ja H 4b:n keskeinen ero on yhteydessä – paitsi itse
todellisuuden luonteeseen – siihen, millainen tiedonintressimme on. Jos haluamme mahdollisim-
man yleistyskelpoista tietoa, meidän on pitäydyttävä karkeissa päälinjoissa ja samalla päädymme
preferoimaan H 4b:n. Mikäli taas haluamme ja tarvitsemme tietoa yksityiskohdista, meidän on
edettävä H 5:een, mutta samalla menetämme yleistystämme (s. 39).
262Induktiiviseen päättelyyn liittyvistä loogisista päättelykaavioista ks. tässä suhteessa Niiniluoto
1983 s. 19 ss. Oikeusnormin loogisen rakenteen kuvauksesta, johon po. probleema on myös ulotet-
tavissa, ks. von Wright 1963 s. 70.
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yksittäistapaukseen. Se ei kuitenkaan tarjoa kovin hedelmällistä lähtökohtaa ”vä-
liin tulevien tekijöiden” määrittelemiselle HYPOTEESI 5:n yhteydessä. Alku-
ehdot eivät ensiksikään ”tule väliin”, vaan liittävät yksittäistapauksen yleiseen
säännönmukaisuuteen. Näin ymmärretty HYPOTEESI 5 on luonteeltaan tekni-
nen. Eräänlaisena teknisluonteisena taustahypoteesina sitä ei ole syytä sisällyt-
tää TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen.

2) H 5,2: HYPOTEESI 5:een sisältyvällä viittauksella ”väliin tuleviin tekijöi-
hin” voidaan tarkoittaa myös sitä, että optimaalisten keinojen valinta ja samalla
HYPOTEESI 4b:n (ja välillisesti myös 4a:n) asettaminen ja tutkiminen on lo-
pulta sidoksissa tiettyihin tausta- tai olosuhdeoletuksiin ja -tekijöihin. HYPO-
TEESI 4:n (”keinot”) suhde HYPOTEESI 2:een (mittapuuarvojen toteutumi-
nen) on näiden oletusten ja tekijöiden välittämä263. Perustavammasta näkökul-
masta voidaan yksittäisten ”olosuhdetekijöiden” (E1-En) sijasta viitata HYPO-
TEESI 4b:n ja lopulta koko (TPOV)A-tutkimuksen sidokseen tietynlaiseen to-
dellisuuskäsitykseen: ajatukseen siitä, että lainsäätäjän toimintakehys ei ole täy-
sin determinoitu. Näin tulemme arviointikehyksessä sitoumus 3:n alueelle.

Tarkastellessaan arviointitutkimuksen tutkimusongelmaa Suchman määritte-
lee sen kaksiosaisesti käyttäen apunaan arviointitutkimusta (muuhun) empiiri-
seen tutkimukseen ja positivistiseen tutkimusotteeseen verrannollistavaa käsit-
teistöä: verifiointi ja elaborointi. Lähtökohtana on väite kausaalisuhteesta oh-
jelman ja jonkin tavoitellun vaikutuksen välillä. Tämä kokonaisuus käsitteellis-
tettiin edellä vaikuttavuudeksi ja sitä luonnehdittiin termillä KAUSATIIVINEN
TEORIA 1.

Verifiointi, jota Suchman luonnehtii termillä deskriptiivinen evaluaatio ja joka
rakentuu HYPOTEESI 2:n ympärille ei kuitenkaan ole tässä yhteydessä kiinnos-
tava. Elaborointia264 Suchman luonnehtii termillä eksplanatiivinen evaluaatio.

263Kysymys siitä, voiko ja missä määrin propositio säilyä muuttumattomana riippumatta esim. ajan
ja paikan muutoksesta sekä subjektin ja objektin tietoisuudesta (ja hypoteesi siten osoittautua lo-
pullisesti oikeaksi) on tunnetusti perinteisesti liitetty yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden pe-
rusrajanvetoon. Vaikka erityisesti kvanttimekaniikan kehitys 1900-luvun alkupuolella on murtanut
uskoa tämän rajanvedon ehdottomuuteen (esim. von Wright 1987), voidaan edelleen todeta, että
erityisesti yhteiskuntatieteissä puhuminen varsinaisesti laista, jonka edellä mainittujen vaatimusten
täyttyminen jonkin invarianssin yhteydessä mahdollistaa, on yleensä poissuljettu (esim. Galtung
1977 s. 47, ks. myös Turunen 1995 s. 173, joka katsoo ylipäänsä parhaaksi puhua lakien ja lainmu-
kaisuuksien sijaan yksinomaan säännönmukaisuuksista yleiskäsitteenä, koska ne kattavat laajem-
man käsitealan). Propositioiden olosuhderiippuvuuteen Galtung viittaa mm. todetessaan, että pro-
positio on epätäydellinen niin kauan kuin sen ehdot on täsmennetty (s. 72). Hän määrittelee positi-
vistiseksi tieteeksi tieteen, joka propositioiden lisäksi pyrkii empiirisiin lakeihin. Vaikka HYPO-
TEESI 5 voidaankin eri näkökulmista ymmärtää eri tavoin, HYPOTEESI 5:n lähtökohta liittyy
siihen, ettei lakeja vahvassa merkityksessä ainakaan yhteiskunnan alueella esiinny. Luonnon osalta
ks. esim. Ost 1995 s. 5. Näiden filosofisten lähtökohtien ympärille muodostuvan teoriaperusteisen
arvioinnin mallista ks. myös Suchman 1967 s. 84–85.
264Elaboroinnista yleisesti ks. esim. Eskola 1975 II s. 305 ja Valkonen 1978 s. 90 ss. sekä Alkula
ym. 1994 s. 200–215.
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Tällöin kysytään: Mistä tiedämme, että vaikutus (vaikuttavuus) aiheutui nimen-
omaan ohjelmasta? Tai: Miksi tai kuinka ohjelma aikaansai vaikutukset? Näin
tullaan edellä hahmotetulle HYPOTEESI 4b:n alueelle. Erotukseksi perinteisistä
suljetun systeemin mallille rakentuvista arviointimalleista, joita edustaisi HYPO-
TEESI 5:n poisjättäminen TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksestä, Suchman
esittelee ns. avoimen systeemisen, naturalistisen ja multikausaalisen mallin.

Siinä jokaisen yksittäisen faktorin vaikutus riippuu muista olosuhteista. Nii-
den (so. edellä esitetyissä hypoteesikaavoissa E1-En:n) esiintymisestä tulee olen-
nainen osa ohjelman onnistumisen/ epäonnistumisen selitystä. Suchman hakee
arviointitutkimuksen identiteettiä muuhun tutkimukseen nähden siitä, että se
keskittyy niiden olosuhteiden täsmentämiseen, joiden vallitessa toimintaohjel-
ma on tehokas/tehoton, eikä niinkään tehokkuuden/tehottomuuden syiden ym-
märtämiseen. TPOVA-tutkimuksessa tämä merkitsisi sitä, että HYPOTEESI 4b:n
(ja a:n) sijaan tutkimuksen painopiste siirrettäisiin HYPOTEESI 5:een.

Hypoteesiketjun edellä esitetyissä maa-aineslain esimerkkikuvauksissa olosuh-
deriippuvuus ilmenisi siten, että arvioitavien sääntelystrategioiden ja -instrument-
tien tehokkuutta ja vaikuttavuutta tarkasteltaisiin olosuhdetekijöiden asettamaa
taustaa vasten. Esimerkkitapauksessa E1 ja E2 muodostuivat kontekstuaalisuu-
desta, joka ilmenee arvojen ja intressien paikallisesti vaihtelevana sisältönä tai
suojan tarpeena (E1) sekä lupamenettelyihin erilaisten arvojen ja intressien kanta-
jina osallistuvien tai niihin vaikuttamaan pyrkivien osapuolten sosio-kulttuuristen
voimavarojen vaihteluna (E2). Olosuhderiippuvuuden tulisi vaikuttaa sääntelyvä-
lineisiin ja sääntelyn arvosteluperusteisiin siten, että sekä sääntelyn onnistumista
että sen epäonnistumista taustoitettaisiin yllä kuvattuihin kontekstuaalisiin piir-
teisiin. Yksityiskohtiin menemättä voi todeta, että olosuhderiippuvuus luo esi-
merkkitapauksessa ja yleisemminkin painetta kehittää, soveltaa ja käyttää säänte-
lyn arvosteluperusteena aikaisempaa monipuolisempia sääntely- ja normimalle-
ja265, esimerkiksi refleksiivisen oikeuden ideoita. Empiirisessä tiedon hankinnas-
sa korostuvat laadulliset menetelmät, joilla kyetään osoittamaan sovellettujen sään-
telyvälineiden vaihteleva menestys erilaisissa olosuhteissa.

Vaikka H 5,2:een on selvästikin tarvetta TPOVA-tutkimuksen arviointikehyk-
sessä, tarkempi tarkastelu osoittaa, että esimerkkikuvauksen H 5:n E1-En eivät
liity väliin tuleviin tekijöihin vaan olosuhdetekijöihin. HYPOTEESI 4b on jo
edellä muotoiltu Suchmannin avoimen multikausaalimallin mukaiseksi, onhan
siihen sisällytetty olosuhdetekijät C1-Cn. Näihin olosuhdetekijöihin keskitty-
minen Suchmannin esittämällä tavalla jättää ratkaisematta HYPOTEESI 5:n
kannalta keskeisen kysymyksen varsinaisten väliin tulevien tekijöiden (E1-En)
asemasta arviointikehyksessä.

265Uusista sääntelymetodeista ja malleista ja näiden niukasta vaikutuksesta oikeusjärjestyksen si-
sältöön ks. Tala 1999. Niinpä esimerkiksi niin sanotun refleksiivisen oikeuden ideoita, joita Suo-
messa on oikeustutkijoista analysoinut Paavo Isaksson (1999), on sovellettu varsin niukasti. Ks.
myös Iivari 1988.
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Edellä kohdilla 1–4 kiteytettyä väliin tulevien tekijöiden merkitysanalyysia
voidaan tässä yhteydessä rajata niin, että kohdan 2 mukainen tulkinta on perustel-
tu mutta ei välttämättä perustelluin tapa ymmärtää HYPOTEESI 5:n merkitys.

Ennen siirtymistä kolmanteen väliin tulevien tekijöiden tulkintatapaan on syytä
ottaa esiin eräs tärkeä näkökohta, joka yhdistää kaikkia arvioitavan toiminnan
olosuhdetekijöihin (E1-En) liittyviä väliin tulevien tekijöiden ymmärtämistapo-
ja mutta myös H 4:n olosuhdetekijöitä C1-Cn. Galtung on kiinnittänyt huomiota
empiirisen tutkimuksen ja yhteiskuntatieteilijöiden taipumukseen keskittyä in-
varianssien etsimiseen niiden problematisoinnin sijasta. Lisäksi hän on kritisoi-
nut erilaisten reflektoimattomien taustaoletusten (liiallista) omaksumista tutki-
muksen perustaksi. Tällöin voi olla kysymys esimerkiksi deterministisestä me-
tafyysisestä ajattelusta.

(TPOV)A-tutkimus voi ajautua Galtungin kritisoimaan ongelmaan ottaessaan
olosuhdetekijät annettuina tekijöinä, kyseenalaistamatta niitä normatiivisin ja
mahdollisiin maailmoihin ja niiden toteutettavuuteen viittaavin perustein266.
Galtungin metodologisen kritiikin voi ehkä tulkita niin, että (TPOVA) tutkimuk-
sen tulisi välttää yhtäältä olosuhdetekijöiden liiallista ottamista annettuna ja yli-
päänsä problematisoida HYPOTEESI 5:n asema arviointikehyksessä ainakin
tulkintojen H 5,2 – H 5,3 osalta ja erityisesti viimeksi mainitun osalta.267

Galtungin esiin ottamat näkökohdat ovat tärkeitä, joskin ainakin normiaktorin
(ja samalla tämän arvioijan) nykyisessä ja erityisesti tulevassa toimintakontekstis-
sa myös ”kunnianhimoisia” ja toteuttamisedellytyksiltään monimutkaisia268.

266Galtung käyttää tässä yhteydessä termiä ”transsendoida”.
267Galtung 1977 s. 88 ss. Galtungin esiin ottamiin kysymyksiin on Suomessa tarttunut erityisesti
Allardt (ks. esim. mt. 1977 s. 27 ss., Kuitunen 1988 s. 129 ss., Raunio 1988 s. 13 ss.). Galtungin
esittämässä kritiikissä problematisoidaan deterministinen suhtautuminen yhteiskunnallisten ongel-
mien ympärille muodostuneisiin säännönmukaisuuksiin ja samalla yksinkertaistavat kausaalimal-
lit (vastaavasti esim. Raumolin 1995 s. 52). Toisesta näkökulmasta Galtungin ajattelussa kuitenkin
samalla problematisoidaan liian antautuva tai ”ei-deterministinen” asenne yhteiskunnallisiin on-
gelmiin suuntautuvan (kausaalisen) vaikuttamispyrkimyksen yhteydessä. Molemmissa näissä on-
gelma liittyy Galtungin ajattelussa HYPOTEESI 4:ään ja sen reflektoimattomaan alistamiseen
HYPOTEESI 5:lle ja olosuhdetekijöille.
268Oikeustutkimuksessa näihin haasteisiin voi sisällyttää esimerkiksi ns. tuomarioikeutta koskevan
keskustelun. Lakien säätämistehtävän on nähty liukuvan tosiasiallisesti yhä enemmän tuomareille ja
viranomaisille (esim. Husa 2003). Miten Galtungin huomiot asettuvat näihin muutospiirteisiin? Pyr-
kimättä vastaukseen voi todeta, että Galtungin 1977 esittämä ongelmakenttä osuu oikeustutkimuksen
kohdalla edelleen hyvin ajankohtaiseen tilanteeseen. Yleisemmälle tasolle mentäessä voi todeta, että
ongelmakenttä korostuu jälkimodernissa yhteiskunnassa, jota esim. Mannermaan mukaan luonnehti-
vat (lainsäätäjän toimintaolosuhteiden hallittavuuden sijaan) enenevästi kaaoksen piirteet: kaaos yh-
teiskunnallisessa kehityksessä merkitsee yhteiskunnan ajautumista tilaan, jossa vallitsevat taloudelli-
set, poliittiset ja kulttuuri-instituutiot eivät kykene takaamaan yhteiskunnan tasaista ja ennakoitavaa
kehitystä; yhteiskunnan toiminta voi vaikuttaa satunnaiselta ja irrationaaliselta, valta voi siirtyä yh-
teiskunnan reuna-alueille, irrationaalisen oloisesti toimiville markkinavoimille, kansalaisliikkeille,
jopa sananmukaisesti kaduille (1993 s. 187, vrt. yleisesti Koskon sumeasta tulevaisuudesta esittä-
mään, 1993 s. 275 ss. sekä Frederiksenin ym. tutkimuksen arvioinnin osalta esittämään, 2003). Täl-
laisessa tilanteessa jo lähitulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa (Mannermaa 1993 s. 187).
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On tarpeen erottaa toisistaan kaksi aspektia invarianssien etsimisen/särkemi-
sen ongelmaan. Ensiksikin oikeustutkimuksen disiplinaarisesta kehyksestä kä-
sin arvioiden invarianssien särkemisen näkökulma ei näyttäisi olevan relevantti
niinkään (TP)OVA-tutkimukselle kuin oikeuspoliittiselle tutkimukselle. Jälkim-
mäisen tehtävänä olisi paikallistaa yhteiskunnallisia ongelmia ja luoda analyyt-
tisia välineitä normiaktorille niihin liittyvien invarianssien murtamiseksi. OVA-
tutkimuksen tehtävänä olisi jälkikäteen arvioida omaksumistaan normatiivisista
mittapuista käsin tehtyjen ratkaisujen onnistuneisuutta. Ongelmien ratkeami-
sen sijasta TPOVA-tutkimuksen lähtökohtana voisi olla myös tietty positiivinen
arvotila, jonka toteutumista arvioidaan (H1).269

Toimintatutkimus ja arviointitutkimus eriytettiin edellä toisistaan. Tämä rat-
kaisu on perusteltavissa myös yllä esitetystä näkökulmasta. Toimintatutkimus
voidaan ymmärtää näkökulmaltaan prospektiiviseksi, yhteiskunnallisista on-
gelmista ja niiden ratkaisupyrkimyksestä lähteväksi tutkimukseksi ja arviointi-
tutkimus siitä hieman eriytyvästi retrospektiivisesti kohdettaan tarkastelevaksi
tutkimukseksi, eräänlaiseksi reflektoivaksi taakse päin katseluksi, joka arvioi
toiminnan vaikuttavuutta (H2) tai sen edellytyksiä (H4-5) näin muotoutuvasta
perspektiivistä asettamillaan arvomittapuilla (H1).

Hieman eri aspekteista molemmat tarvitsevat vaikutustietoa. Oikeuspoliitti-
nen tutkimus tarvitsee tietoa ongelmainvariansseihin ja niiden rikkomiseen tar-
vittavien keinojen vaikutuksiin liittyvistä säännönmukaisuuksista. TPOVA-tut-
kimus tarvitsee tietoa arvojen toteutumiseen liittyvien olosuhteiden (laajasti
ymmärrettynä) säännönmukaisuuksista. Mikäli ongelma määritellään esim. Aar-
nion tapaan arvotilan ja tosiasiallisen tilan väliseksi etäisyydeksi, ei näyttäisi
olevan estettä ulottaa TPOVA-tutkimuksen tiedontarve molempiin näihin.

Olennaista on, että kummassakaan ei ole kyse rajoittumisesta Galtungin ja
Allardtin kritisoimaan ongelmainvarianssien etsimiseen (ja jopa de facto niiden
vakiinnuttamiseen) (Galtungin kolmion KAUSATIIVISET TEORIAT 3), vaan
niiden poistamiseen liittyvien toimien onnistumiseen liittyviin säännönmukai-

269TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä mittapuiden (P1-Pn) ongelmalähtöinen määrittely to-
teutuu saattamalla P1-Pn H 5 lausekkeen mukaisesti vuorovaikutukseen H 5:n osoittamien kon-
tekstuaalisten piirteiden kanssa: tulkitsemalla ”väliin tulevat tekijät” (olosuhteet) kontekstiksi, jos-
ta P1-Pn saavat arvosisältönsä. Kysymys siitä, tulisiko yhteiskuntatieteilijän omaksua lähtökoh-
dakseen jokin tietty tavoiteltava päämäärä- tai arvotila, vai tyytyä ongelmien tai niiden ehtoina
olevien olosuhteiden osoittamiseen ja poistamiseen, on tunnetusti herättänyt keskustelua, jolla on
selkeä yhteys esim. arvofilosofisiin katsomuksiin. Allardt on edustanut antaa, jonka mukaan on
helpompaa saavuttaa välttämätön (jonkinasteinen) yksimielisyys ongelmien ja kärsimysten ole-
massaolosta ja laadusta sekä kärsimystä tuottavaista olosuhteista, mikä mahdollistaa tutkimuksen
käynnistämisen ja suuntaamisen, kuin yksimielisyys positiivisesta arvotilasta, johon tutkimuksen
avulla tulisi edetä (esim. 1977 s. 30–31).Tämän argumentin eräs sofistikoitunein kehittelijä lienee
ollut utopismin kritiikillään Popper (erityisesti 1974 s. 221 ss., 584 ss. erityisesti s. 586 sekä 666–
667). Toisaalta olosuhteiden tutkiminen hyvän käsitteen rakentamisen yhteydessä ei ollut myös-
kään Aristoteleelle vierasta (ks. myös Sihvola 1996 a s. 85–86). Vrt. Tala 2001 s. 120. Myös Eskola
korostaa sekä ongelmien että arvojen tärkeyttä tutkimuksen lähtökohtana (2003 s. 225).
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suuksiin (KAUSATIIVISET TEORIAT 3, KONSTRUKTIIVISET TEORIAT)
ja itse lopputuloksen evaluatiiviseen laatuun liittyviin säännönmukaisuuksiin
(KAUSATIIVISET TEORIAT 1) tai yksittäistapauksellisiin tulkintoihin.

3) H 5,3: Kolmas HYPOTEESI 5:n ymmärtämistapa nostaa esiin sen, että arvi-
oitavan ohjelman olosuhdetekijät voivat muodostaa vaikuttavuuden mahdollis-
tavan (olosuhde)tekijän ohella myös vaikuttavuuden estävän tekijän. Tämän
näkökohdan merkitys ei liity yksinomaan normiaktorin vaikuttavan toiminnan
olosuhdetekijöiden selvittämiseen osana vaikuttavan toiminnan (ehtojen) ym-
märtämispyrkimystä ja toiminnan kehittämispyrkimystä (HYPOTEESI 4), vaan
pikemminkin epäonnistuvan toiminnan ymmärtämispyrkimykseen. Lähtökoh-
tana on se, että lainsäätäjän toimintakehys on aina osaksi sidottu.

Vaikka Galtungin yllä kuvatut huomiot hyväksyttäisiin, ei eteneminen täydel-
lisen indeterminismin mukaiseen lopputulokseen – olosuhdeinvarianssien käsit-
telemiseen yksinomaan toistaiseksi falsifioimattomina hypoteeseina, jotka odot-
tavat kumoamistaan – näytä tekevän oikeutta tarpeelle asettaa normiaktorin vas-
tuu realistiseen ja kohtuulliseen kehykseen. Vastaavasti väliin tulevien tekijöiden
ymmärtäminen HYPOTEESI 5:n yhteydessä viittauksena lainsäätäjän/normiak-
torin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisiin seikkoihin tuo TPOVA-tutkimuk-
sen arviointikehykseen arvioitavien toimijoiden vastuuta suhteellistavan tekijän.

Kun teoreettinen taustaoletus T sisältää normiaktorien toimintakehyksen epä-
vapauteen liittyvän filosofisen, ontologisen puolen, sisältää HYPOTEESI 5 täs-
sä merkityksessä lainsäätäjän erilaiset empiiriset rajoitustekijät. Niiden tutki-
mista ja niin hyvin tutkimuksellista kuin lainsäädännöllistäkin eliminoimista
vaikeuttavat monet tekijät, joiden tuntemus on vuosikymmenten kuluessa vähi-
tellen lisääntynyt.270

270Oikeussosiologisessa tutkimuksessa on analysoitu seikkaperäisesti lainsäädännön vaikuttavuut-
ta rajoittavia tekijöitä ja samalla systematisoitu niitä laajemmiksi tekijä- tai muuttujaryhmiksi. Lem-
pert määritteli jo 1960-luvulla kolme tekijäryhmää lainsäädännön vaikutuksia tutkivan tutkimuk-
sen validiteettia uhkaaviksi tekijöiksi. Nämä ovat 1. history, 2. history-selection interaction, 3. the
problem of distinguishing the law as it appears on the books from the ”law in fact” (1966 s. 118
ss.). Näistä tutkijan tutkimusasetelmaa ”uhkaavista” tekijöistä ainakin ensin mainitut kaksi ilmen-
tävät myös lainsäätäjää ”uhkaavia” väliin tulevia tekijöitä. Laki itsessään on vain osa julkisen sek-
torin toimintojen ja aktiviteettien laajaa ja jatkuvasti lisääntyvää kokonaisuutta, joka vaikuttaa sään-
telyn lopputulokseen, ilman että sen vaikutusta on helppo hajottaa osiin (ks. myös Shore & Maguin
1988 s. 246 ja Leahy & Burnham 1987 s. 130 ja 134–135). Lainsäätäjän kannalta tässä yhteydessä
keskeisempää on 2. kohtaan liittyvä probleema: Lempert huomauttaa, että laki edustaa kahta asiaa:
sääntelyvälinettä ja (ainakin demokraattisessa yhteiskunnassa) kansalaisten tahdon ja arvostusten
ilmausta. Hänen mukaansa 2-kohdan mukainen vaikutus, se että laki on aina jopa määräävästi
ilmaus arvostuksista, jotka voidaan ymmärtää lainsäädännön vaikutusta edeltäväksi ja jopa sen
selittäväksi tekijäksi, sisältää erään oikeussosiologisen tutkimuksen vakavimman uhan (mt. s. 120).
Tuoreemmasta yhdysvaltalaiskeskustelusta ks. Rosenberg 1996 ja McCann 1996. Ks. Tala 1986 s.
177 ss., 2001 s. 13–20, 66–74. Kun lainsäätäjän toimesta tapahtuvaa ”vaikuttamiseen” tai sellai-
seksi tulkittavissa olevaan käyttäytymiseen sekoittuu merkittävästi muita elementtejä (esim. sopi-
minen), joutuu lopulta koko kausaliteetin käsite kyseenalaiseksi (ks. esim. Sulkunen 1989 s. 77–
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Ongelmat on kuitenkin syytä ymmärtää pikemminkin viittauksena niiden
poistamiseen tähtäävän metodologisen ym. tutkimusponnistuksen tarpeellisuu-
teen, ei niin, että HYPOTEESI 5:n tarkasteltavana olevasta tulkinnasta tulisi
luopua. Tarkasteltava HYPOTEESI 5:n tulkinta on TPOVA -tutkimuksen yhtey-
dessä relevantti ja sen sisällyttäminen TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen
on perusteltua.

Vaikka väliin tulevia tekijöitä koskeva ”teorian” käsite voidaankin suhteellis-
taa, on myös mahdollista määritellä TPOVA-tutkimuksen ja oikeussosiologisen
tutkimuksen raja niin, että TPOVA-tutkimuksen identiteetti muotoutuu äskeistä
selkeämmäksi. Käytännössä tämä merkitsisi ratkaisua, jossa väliin tulevien me-
kanismien tutkiminen (vrt. HYPOTEESI 4b) jätettäisiin oikeussosiologiselle
tutkimukselle ja niiden merkityksen tapauskohtainen arviointi jäisi TPOVA-tut-
kimuksen vastuulle (vrt. HYPOTEESI 4a). Tämä sopeutuu edellä esitettyyn ar-
viointitutkimuksen lähtökohtaan, jossa sen tehtäväksi katsotaan ensisijaisesti
muualla jo tuotetun tiedon hyödyntäminen.

Tämä merkitsisi sitä, että väliin tulevia (estäviä) tekijöitä kartoittavan kausaa-
lianalyysin sijaan Chenin implementaatioympäristöevaluaatioksi luonnehtima
arviointitutkimuksen aktiviteetti saisi tilaa TPOVA-tutkimuksen arviointikehyk-
sessä.271 Koska oikeussosiologinen tutkimus ei tältäkään osin etene tai yllä TPO-
VA-tutkimuksen avuksi yksittäisten ohjelmien kontekstitekijöiden tutkimiseen,
on syytä toistaa se edellä esitetty huomio, että TPOVA-tutkimuksen lähestymis-
tapana ja oikeussosiologian disipliininä suhde on syytä ymmärtää pikemminkin
komplementaariseksi kuin toisensa poissulkevaksi tai selkeästi eri haaroihin eriy-
tyväksi.272

Yllä kuvatut HYPOTEESI 5:n toinen ja kolmas tulkintatapa voidaan ym-
märtää komplementaarisiksi näkökulmiksi ei-deterministisen todellisuuden TPO-

78, vrt. Tala 1986 s. 155–156, 2001 s. 355–356). Uudemmassa metodiajattelussa kausaliteetin
käsite onkin avartunut perinteisestä syy–seuraus-käsitteistöstä olennaisesti avarammaksi ajatteluk-
si, joka jossakin määrin nousee esiin käsillä olevan HYPOTEESI 5:n tarkastelujen yhteydessä (ks.
esim. Chen 1990 s. 149 ss., ks. myös Ost 1995 erit. s. 4)
271Ks. Chen 1990 s. 117 ss. Normatiivisessa implementaatioympäristöevaluaatiossa määritellään
aluksi normatiivinen teoria ohjelman ideaalisesta implementaatioympäristöstä, siis implementaa-
tioympäristö, jossa toiminta voidaan tarkoituksenmukaisesti järjestää. Sen jälkeen arvioinnille tyy-
pillisesti vertaillaan keskenään ideaalista ja aktuaalista implementaatioympäristöä. Chenin mukaan
tarkoituksena on arvioida näiden välistä kongruenssia. Osoittamalla rahoittajille ym. diskrepansse-
ja näiden välillä, voidaan luoda edellytykset kehittämistoimille. Normatiivinen implementaatioym-
päristöevaluaatio ei täysin vastaa nyt käsiteltävänä olevaa HYPOTEESI 5:n kolmatta tulkintaa,
vaan sekoittuu hieman HYPOTEESI 4:n suuntaan. Chen tarkoittaa implementaatioympäristöllä
ohjelman ulkoisten olosuhdetekijöiden ohella sen sisäisiä tekijöitä (esim. toimeenpanevat virka-
miehet) (Chen 1990 s. 118). Tästä erillinen on Chenin kausatiivinen arviointi, jossa ns. (ohjelman)
ulkopuolisten tekijöiden spesifiointi (Specifying extraneous patterns, mt. s. 153–155) lähinnä vas-
taa nyt käsiteltävänä olevaa HYPOTEESI 5:n tulkintaa.
272Tarpeesta kohdentaa lakiuudistusten vaikutusten tutkimista erilaisiin kontekstuaalisiin tekijöi-
hin ks. Tala 2001 s. 214, 354.
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VA-tutkimukselle asettamiin haasteisiin ja vaateisiin. Samalla niitä voi luon-
nehtia vaikuttavuusprosessiin ”ulkoisesti” liittyviksi aspekteiksi.

4) H 5,4: Lopuksi otetaan esiin neljäs väliin tulevien tekijöiden tulkintatapa,
joka on vaikuttavuusprosessin sisäinen.

Lähtökohdan tarkastelulle muodostaa Chenin ns. kausaalianalyysin yhteydessä
TPA:n osaksi määrittelemä interventiomekanismievaluaatio. Tässä arvioin-
nissa ”keinot” eriytyvät dualistiseksi teoreettiseksi rakenteeksi. Keskeisiä ovat
toimintamuuttujan ja väliin tulevan muuttujan (kausaalimuuttujan) käsitteet.
Kolmantena keskeisenä käsitteenä nousee esiin lopputulosmuuttujan käsite273.
Vaikka Chenin ”kunnianhimoinen” käsitteistö ei olisikaan taivutettavissa TPO-
VA-tutkimuksen teoreettisen rakenteen pitkälle vietyyn jäsentämiseen, se on tässä
yhteydessä informatiivinen.

Chenin lähtökohta on se, että sosiaalinen ohjelma sisältää normatiivisen teo-
rian ohella myös kausatiivisen teorian, joka selittää ne väliin tulevat ja kon-
tekstuaaliset faktorit, joiden kautta toiminta vaikuttaa lopputulokseen.274 Inter-
ventiomekanismievaluaation tehtävänä on identifioida nämä välittävät mekanis-
mit niin, että ohjelman onnistumisen ja epäonnistumisen syyt voidaan ymmär-
tää ja mahdollisesti myös poistaa.

HYPOTEESI 5:n tulkintaa ajatellen Chenin konstruktiossa näyttäisi olennai-
selta se, että väliin tulevat tekijät ovat ohjelman vaikutusta ehdollistavien
(olosuhde)tekijöiden (H 5,2) tai vaikuttavuutta estävien tekijöiden (H 5,3) sijaan
vaikutuspyrkimyksen nimenomainen kohde ja samalla välittävä mekanismi.
Ajattelutavan yhteys Galtungin edellä esitettyyn ajatuskulkuun (invarianssien
särkemisen vaatimus) on ilmeinen. Erotukseksi HYPOTEESI 5:n toisesta tul-
kinnasta kysymys ei siis ainakaan ensisijaisesti ole olosuhteisiin liittyvien vai-
kuttavuuden (lisä)ehtojen määrittämisestä. Erotukseksi kolmannesta tulkinnasta
kysymys ei myöskään ole ohjelmalle annetuista, vaikuttavuutta rajoittavista te-
kijöistä. Kysymys on ohjelman vaikuttavuuden (ohjelman sisäisen) syntypro-
sessin edellä esitettyjä kausaalimalleja pidemmälle viedystä käsitteellistämises-
tä ja analysoimisesta ohjelmatoimintojen ja niiden lopputuloksen väliin tulevana
prosessina. Linkki Galtungin ajatteluun rakentuu siitä, että viimeksi mainittu
prosessi voi suuntautua myös prosessin olosuhdetekijöihin (vrt. H 5,2-3).

Tällaisena H 5,4 näyttäisi edustavan lähinnä HYPOTEESI 4b:n teoreettis-
metodologisesti kehittyneempää muotoa, johon edellä ohimennen viitattiin275.

273Chen 1990 s. 192.
274Chenin Suchmannin erittelyyn nojaava ajatus, että ohjelma (so. ohjelman laatija tai vastuuakto-
ri) omaa aina normatiivisen ja kausatiivisen teorian, on jossakin määrin omintakeinen, mutta yk-
sinomaan myönteisessä merkityksessä.
275Tällaisena sille voidaan hakea vertailukohta esimerkiksi Pawsonin ja Tilleyn realistisen kausaa-
limekanismin käsitteestä (Pawson & Tilley 1997 s. 58).
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Yksittäisiin arviointitutkijoihin mutta samalla yleisemminkin arviointitutkimuk-
sen metodologiaan viitaten käsillä oleva HYPOTEESI 5:n tulkinta edustaa edel-
lisiin tulkintoihin (ja HYPOTEESI 4:ään) suhteutettuna siirtymää Suchmannis-
ta Cheniin, 1960-luvulta 1990-luvulle ja samalla siirtymää kohden modernille
empiirisen tutkimuksen metodologialle ominaista kausaliteetin käsitettä.

Suomalaisessa metodikirjallisuudessa Eskola hakee etäisyyttä mekanistis-
deterministiseksi luonnehtimaansa tutkimusparadigmaan ja pyrkii etenemään
uudenlaisen realistisen paradigman suuntaan. Vaikka Eskola ei yhdistäkään
tarkastelujaan arviointitutkimukseen tai edes TPA-tutkimukseen, hänen esittä-
mälleen realistiselle paradigmalle ominainen tapa tarkastella inhimillisen toi-
minnan logiikkaa vapaan tahdon ja ”lainalaisuuksien” ”yhteispelinä” ja kausaa-
lisuhteita osana inhimillistä merkityksellistä käyttäytymistä omaa selkeän yhty-
mäkohdan interventiomekanismievaluaatioon.

Ajatus siitä, että toimija käyttää toiminnassaan hyväkseen tyyppiä ”Jos A niin
B” olevia säännönmukaisuuksia, rakentuu interventiomekanismievaluaation si-
sään nimenomaan toimintateorian käsitteessä. Eskolan konstruktio (tai Esko-
lan terminologiassa paremminkin leikkauspöydälle nostettu, jo ”jäykistynyt”
mekanistis-deterministinen metodiluuranko, joka leikkauksessa uudistetaan)
tarjoaa TPOVA-tutkimukselle kiinnostavia lähtökohtia, vaikka niiden syvälli-
sempään tarkasteluun ei tässä voida mennä276.

Tässä yhteydessä on tärkeintä muodostaa käsitys siitä, voiko ja millainen
merkitys em. siirtymällä olla TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen kannalta,
johon edes HYPOTEESI 4b:n sovittaminen ei osoittautunut ongelmattomaksi.
Myös invarianssien etsimisestä/särkemisestä esitetyt huomiot vaativat tässä yh-
teydessä hieman jatkotarkastelua.

Yllä mainittujen seikkojen arvioimiseksi Chenin interventiomekanismieva-
luaation ydinkohdat on syytä nostaa esiin. Siihen sisältyy kolme osavaihetta.
Ensimmäinen on teoreettinen spesifiointivaihe. Tällöin spesifioidaan ne väliin
tulevat muuttujat, jotka ”tulevat” toimintamuuttujien ja lopputulosmuuttujien
väliin, käyttäen apuna olemassa olevaa yhteiskuntatieteellistä teoriaa ja tietä-
mystä, tutkimalla ohjelman taustalla olevia implisiittisiä väliin tulevia mekanis-
meja ja haastattelemalla ja konsultoimalla ohjelman suunnittelijoita.

Mittausvaiheessa väliin tulevia muuttujia havainnoidaan empiiriselle tutki-
mukselle ominaisella menettelyllä. Tarkoituksena on pyrkiä saamaan tietoa sii-
tä, ovatko ne muuttuneet toimintamuuttujien vaikutuksesta tarkoitetulla tavalla.
Valittava menetelmä riippuu tutkimusasetelmasta. Päätelmävaiheessa negatiivi-
nen tulos on perustana ohjelman uudelleenarvioinnille tai tiedon soveltamiselle
laajempaan kontekstiin.

276Ks. seikkaperäisemmin Eskola 1994 s. 38–45. Vrt. Pawson & Tilley 1997 s. 55–82 ja konkreet-
tisemmin mt. s. 83–114 esimerkkitapauksiin liitetyin havainnollistuksin.
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Osioiksi hajotettuna interventiomekanismievaluaation esiin nostama vaiku-
tusketju on yksinkertaisesti kuvattuna seuraava:

”Toimintamuuttuja” —> ”Kausaalimuuttuja” —> ”Lopputulosmuuttuja”

Toimintateoria Käsitteellinen teoria
esittää esittää

Chen havainnollistaa prosessia lukuisin esimerkkitutkimuksin. Chenin mukaan
eräs kehittyneemmän kausaalimallin soveltamisessa kohdattava ongelma muo-
dostuu siitä, että tutkimus on tähän asti keskittynyt lähinnä käsitteellisten eli
kausaaliteorioiden luomiseen laiminlyöden toimintateoriat, jotka ovat jääneet
harjoitetun arviointitutkimuksen varaan.277

Jakson 4.2.5 H 5 tarkastelun alussa esitettyyn esimerkkikuvaukseen liitettynä ket-
ju voidaan ymmärtää seuraavasti. Symbolit E1-En ilmaisevat kausaalimuuttujia,
jotka esimerkkitapauksessa muodostuvat arvojen ja intressien alueellisesti ja pai-
kallisesti vaihtelevana sisältönä (ja vaihtelevuutena) tai suojan tarpeena (E1) sekä
eri osapuolten sosio-kulttuuristen voimavarojen vaihteluna (E2). Täsmällisemmin
lausuen esimerkkikuvaukseen sisältyy kausaalioletus (kuviossa kausaaliteoria),
jonka mukaan näiden huomioon ottaminen johtaa H 2:n (ja viime kädessä H 1:n
mittapuiden P1-P5 (luonnon monimuotoisuuden säilyminen (P1), luonnon hy-
väksi käyttäminen kulttuuriympäristönä (P2) jne.) toteutumiseen. Lisäksi esimerk-
kikuvauksessa on toimintateoria (D3: oikeussääntelyn toimintatapa, jolla E1 eli
arvojen ja intressien alueellinen vaihtelevuus otetaan huomioon. Tällainen voisi
olla (ja on tyypillisesti) esimerkiksi joustaviin normeihin turvautuminen278; D4:
oikeussääntelyn toimintatapa, jolla E 2 eli eri osapuolten voimavarojen sosio-kult-
tuuriset erot otetaan huomioon. Tällainen voisi sisältää esimerkiksi refleksiivisen
oikeuden mukaisia toimintamalleja). Esimerkkikuvaukseen sisältyy toimintateo-
ria, jonka mukaan (mm.) äskeiset menettelyt ja toimintatavat aikaansaavat tarvit-
tavan vaikutuksen yllä kuvatuissa kausaalimuuttujissa (E1-2). Ne johtavat puo-
lestaan H 1:n arvojen (P1-P5) toteutumiseen. Tätä on luonnollisesti erikseen tut-
kittava, mihin H 2:n asettaminen tähtää. Tässä yhteydessä olennaisempaa on se,
että molemmat oletukset tai teoriat voivat osoittautua virheellisiksi.

Käsitteellisen eli kausaaliteorian virheellisyys ilmenisi siinä, että E1-E2 ei joh-
taisikaan P1-P5:een, vaan esim. rajoitetusti P3:een ja pääosin P6:een (esim. aines-
ten ottamiseen liittyvien liiketaloudellisten intressien suojaamiseen ja alueen elin-
keinotoiminnan muihin lyhyen aikavälin hyötyvaikutuksiin). Toimintateorian vir-
he ilmenisi puolestaan esim. siinä, että D 1 ja D 4 eivät johda E 1:een ja E 2:een,
vaan esim. ensisijaisesti E 3:een (esim. (useimmiten) maanomistajan oikeustur-
van ja osallistumismahdollisuuden yksipuoliseen varmistamiseen). Se, voidaanko
tilanne korjata esim. soveltamiskäytännön muutoksilla vai tarvitaanko myös nor-
miaktorin toimia, riippuu olennaisesti siitä, onko virhe toimintateoriassa vai ka-
usaaliteoriassa. Chenin mukaan ongelmallisin tilanne on silloin kun molemmat
ovat virheellisiä. Tämä edellyttää hyvin perusteellisia uudelleen arviointeja. Sen

277Chen 1990 s. 199.
278Viimeksi mainitusta esim. Määttä K 2001 s. 107–108.
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selvittäminen, kummassa virhe on (tai käytännössä: kumpaan virhe painottuu ja
miten se ilmenee) edellyttää juuri interventiomekanismievaluaation kaltaista ke-
hittynyttä tutkimusasetelmaa, josta H 5,4:ssa on kyse279.

HYPOTEESIN 4b:n tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta TPOVA-tutkimuksen
yhteydessä käsiteltäessä erotettiin toisistaan jaottelulla A-C seuraavat kysymyk-
senasettelut:

A.Vaikuttaako oikeussääntely yhteiskuntaan ja millä edellytyksillä?
B. Toimiiko ja missä olosuhteissa oikeussääntely tehokkaasti aikaansaadakseen

mittapuuarvon P1(-Pn) toteutumisen?
C. Toimiiko ja missä olosuhteissa sääntely N1 tehokkaasti aikaansaadakseen mit-

tapuuarvon P1 toteutumisen?

Näistä A–B-kohtien mukainen tutkimus, joista TPOVA-tutkimuksen kannalta
on merkitystä HYPOTEESI 4b:hen ankkuroituvalla B:llä, tuottaa kausaaliteo-
rioita Chenin yllä mainitsemassa merkityksessä. Kohdan C mukainen tutkimus,
joka rajoittuu yksittäisen sääntelyn tasolle, lienee näistä ainoana luonnehditta-
vissa toimintateorioita Chenin sille antamassa merkityksessä tuottavaksi.

Edellä oikeussääntelyn vaikutustutkimuksen vähäisyydestä esitettyä voidaan
tässä yhteydessä täsmentää niin, että huomio koskee kausaaliteorioita sekä A
että B kohdan mukaisissa merkityksissä, mutta asianmukaisten tutkimusasetel-
mien rakentamisessa kohdattavien vaikeuksien vuoksi myös C-kohdan mukais-
ta tutkimusta. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä palauttaa mieleen Chenin
yllä mainittu huomio, jossa viitattiin kaikkia yllä mainittuja koskevien tietoläh-
teiden moninaisuuteen. Chenin mukaan (muuttujien) teoreettisen spesifiointi-
vaiheen perusta muodostuu olemassa olevasta yhteiskuntatieteellisestä teoriasta
ja tietämyksestä, ohjelman taustalla olevien implisiittisten väliin tulevien meka-
nismien tutkimisesta ja ohjelman suunnittelijoiden haastattelemisesta ja konsul-
toimisesta. Chenin esittämien tietolähteiden suhteellinen avaruus ja joustavuus
yhdessä modernia arviointitutkimusta ns. perustutkimuksesta eriyttävien piir-
teiden kanssa näyttäisivät johdattelevan siihen päätelmään, ettei myöskään HY-
POTEESI 5:n tarkasteltavana olevaa tulkintatapaa ole syytä TPOVA-tutkimuk-
sessakaan oikopäätä hylätä.

279Lisäksi ongelmien tarkentamiseksi saatetaan tarvita kokonaan muita arvioinnin muotoja, esi-
merkiksi toimeenpanoympäristön arviointia. On syytä korostaa, ettei H 5,4 edellisistä huomioista
huolimatta rakennu yksinomaan kvantitatiiviselle paradigmalle ja sen tutkimusmalleille. Niinpä D
4:n suhdetta E 1:een ja E 2:een voidaan ja tuleekin selvittää myös laadullisin menetelmin, esim.
syvähaastatteluin, tai kenties osallistuvalla havainnoinnilla. Tässä on syytä palauttaa mieleen Che-
nin tarkastelun alussa viitattu huomio, jonka mukaan TPA:ssa metodi ei korvaa teoriaa vaan on
apuna sen oikeellisuuden tutkimisessa. Samoin on syytä viitata Chenin tärkeänä pitämään metodi-
sen universalismin kieltoon. Maa-aineslain kontekstissa sovellettavat menetelmät voivat poiketa
olennaisesti päihdehuoltolain tai vuokra-asuntojen korkotukilain arvioinnissa sovellettavista me-
netelmistä.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11131



132

Vahvin peruste tarkasteltavan HYPOTEESI 5:n tulkinnan ja samalla Chenin
interventiomekanismievaluaation sisällyttämiselle TPOVA-tutkimuksen arvioin-
tikehykseen jopa sen koko laajuudessa sisältyy sen tarjoamaan mahdollisuuteen
analysoida perusteellisesti ja edellä esitettyä HYPOTEESI 4b:tä yksityiskohtai-
semmin toimintaohjelman onnistumisen ja epäonnistumisen taustalla olevia te-
kijöitä.

Johtopäätöksien pohjaksi on syytä nostaa tiivistetysti esiin Chenin omat pää-
telmät, joista voidaan edetä TPOVA-tutkimusta koskevien päätelmien suuntaan.
Chenin mielestä interventiomekanismievaluaation hyödyllisyys TPA:ssa riip-
puu ratkaisevasti siitä, mikä on arvioinnin tarkoitus. Mikäli pyritään ainoastaan
häiriöttömään käsitykseen toiminnan vaikutuksista, on kyseisestä arvioinnista
saatava lisähyöty varsin vähäinen ja arvioinnin kustannus–hyöty-suhde heikko.
Mikäli ohjelmaevaluaatiolta odotetaan yleistettävyyttä tai yleisemmin hyödylli-
syyttä, tutkimuksella tulisi saavuttaa tietoa myös ohjelman perustana olevista
kausaalimekanismeista. Riippuen käytettävän analyysimenetelmän laadusta,
interventiomekanismievaluaatio antaa vaihtelevalla tarkkuudella ja käyttökel-
poisuudella tietoa niistä syistä, mekanismeista ja olosuhteista, joissa ohjelma
muodostuu vaikuttavaksi280.

TPOVA-tutkimuksen arviointikehystä ei ole edellä haluttu jättää riippuvai-
seksi erilaisista metodisista ongelmista, jotka ovat kaiken empiirisen ja muun-
kin tutkimuksen alituinen seuralainen ja joihin on sen vuoksi pikemminkin mu-
kauduttava kuin alistuttava281. Yksittäisen ohjelman (esim. lainsäädäntöhanke)
tasolle eriytyvää oikeussääntelyn vaikutustietoa tuotetaan vain harvoin ja sil-
loinkaan tuo tieto ei yleensä ulotu diffuusin, intresseiltään ja mittapuiltaan eriy-
tyvän TPOVA-tutkimuksen tarpeisiin varsinaisena vaikuttavuustietona. Oikeus-
sosiologinen tutkimus ei pääsääntöisesti tuota nyt käsiteltävän HYPOTEESI 5:n
tulkinnan mukaista tietoa.

TPOVA-tutkimuksen ei ole silti syytä poissulkea myöskään HYPOTEESI 5:n
neljättä tulkintaa, jossa vaikuttavan toiminnan edellytyksiä lähestytään Chenin
interventiomekanismi-evaluaatioksi käsitteellistämän aktiviteetin avulla.

*  *  *

HYPOTEESI 5 luonnehdittiin edellä seuraavasti: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteu-
tuvat (sääntelytyyppiin S kuuluvan) säädöksen N1 yhteydessä … ottaen huo-
mioon väliin tulevat tekijät E1-En”. Hypoteesityypille esitettiin metodikirjal-

280Chen mt. s. 196–197.
281Tämä merkitsee sitä, että TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen mukaisen tutkimuksen edelly-
tyksiä etsitään mm. monitieteisistä laajemmista tutkimusprojekteista, joissa on edustettuna eri alo-
jen asiantuntijoita. Tämä piirre on yleisemminkin ominainen modernille vaikeisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin kohdistuvalle ongelmakeskeiselle tutkimukselle (esim. Kaivo-Oja 1995).
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lisuuden pohjalta neljä tulkintaa. Niitä tarkasteltiin suppeasti suunnaten tarkas-
telua mahdollisuuksien mukaan TPOVA-tutkimuksen erityispiirteisiin ja myös
havainnollistaviin esimerkkeihin.

Tarkastelu johdattaa ymmärtämään väliin tulevat tekijät yhtäältä vaikuttavuutta
ehdollistavina ja estävinä olosuhdetekijöinä, joita ei tule kuitenkaan ottaa liiaksi
annettuna, vaan myös Galtungin esittämällä tavalla itsessään vaikutuspyrkimyk-
sen kohteena. Lisäksi ne ymmärretään vaikuttavaan toimintaan johtavan proses-
sin tai interaktion osioina (kausaalimuuttujat), joihin pyritään lainsäätäjän toi-
minnan (toimintamuuttujat) avulla vaikuttamaan.

Näin metodologiselta perusrakenteeltaan muotoutuva HYPOTEESI 5 voidaan
TPOVA-tutkimuksen kannalta disiplinaarisesti paikallistaa seuraavan syste-
matisoinnin avulla:

A.Vaikuttaako oikeussääntely yhteiskuntaan ja millä edellytyksillä?
B. Toimiiko ja missä olosuhteissa oikeussääntely tehokkaasti aikaansaadakseen

mittapuuarvon P1(-Pn) toteutumisen?
C. Toimiiko ja missä olosuhteissa sääntely N1 tehokkaasti aikaansaadakseen mit-

tapuuarvon P1 toteutumisen?

Tämän kolmijaon avulla täsmennettiin HYPOTEESI 4:n yhteydessä TPOVA-
tutkimuksen alaa ja arviointikehystä niin, että A-kohdan mukainen tutkimus ra-
jattiin Galtungin kolmiota hyväksikäyttäen kokonaan TPOVA-tutkimuksen tie-
dontarpeen ja funktion ulkopuolelle. Jäljellejäävistä C:n todettiin ilmaisevan
luontevimmin TPOVA –tutkimuksen identiteetin, mutta samalla todettiin, että
käytännössä TPOVA-tutkimus joutuu mm. harjoitetun oikeussosiologisen tutki-
muksen riittämättömyyden ja erilaisten tiedonintressien vuoksi asettamaan it-
selleen myös B-kohdan mukaisia tutkimustehtäviä, voidakseen vastata C-koh-
dan mukaisen TPOVA-tutkimuksen haasteisiin. Yllä esitetysti määriteltävä
HYPOTEESI 5 tarkentaa metodologisessa suhteessa kysymysten B ja C avulla
määriteltäviä TPOVA-tutkimuksen perusteluhypoteeseja siten, että lopputulok-
sena on HYPOTEESI 4:ään verrattuna selvästi kehittyneempi, mutta myös vaa-
tivampi asetelma. Tämän merkitystä tarkastellaan vielä seuraavassa jaksossa.

4.3 OIKEUSSÄÄNTELYN TEORIAPERUSTEISEN
ARVIOINTITUTKIMUKSEN ARVIOINTIKEHYKSEN
KOKOAMINEN

Edellä suoritetussa tarkastelussa on muodostettu ehdotus TPOVA-tutkimuksen
arviointikehykseksi. Arviointikehyksen lähtökohtana on jaksossa I/1.2 jäsennetty
arvioinnin käsitteellinen rakenne.
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Symboleilla kuvattuna arviointikehyksen muodostavat H 1-2, teoreettinen
lähtökohta T sekä H 4-5. H 1 tarjoaa puitteet arvostuksen kohteen ideaalisten
ominaisuuksien normatiivisessa merkityksessä selvittämiselle (jakso 4.2.2), H
4-5 sen ideaalisten ominaisuuksien analyyttisessä merkityksessä selvittämiselle
(jaksot 4.2.4-4.2.5) ja H 2 sen empiiristen ominaisuuksien selvittämiselle suh-
teessa ensiksi mainittuun (jakso 4.2.1). Teoreettinen taustaoletus T on arvioita-
van toiminnan ja sen kohteena olevan todellisuuden luonnetta koskeva ontologi-
nen sitoumus, johon arvioinnin mahdollisuus ja rationaliteetti perustuu. Arvi-
ointikehystä ei lukittu yksittäisiin aksiologisiin, epistemologisiin tai metodolo-
gisiin sitoumuksiin. Arvioinnin käsiterakenteesta kehystä identifioimaan ja sen
yleisyyttä turvaamaan jäljitettiin kuitenkin joitakin yleisiä lähtökohtia (arvojen
eksplisiittisyys ja neutraalisuusvaatimus).

Seuraavassa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat edellä jääneet taka-alalle. Täl-
laisia ovat erityisesti arviointikehykseen ja sen soveltamiseen liittyvät ongelmat
ja riskit. Tarkastelu muodostaa sillan seuraavaan lukuun ja toiseen tutkimusteh-
tävään.

Seuraavassa kaaviossa pyritään havainnollistamaan arviointikehystä koske-
van tarkastelun tuloksia. Arviointikehys jaetaan siinä kolmeen pääryhmään.
Kehyksen osioiden luonnetta havainnollistetaan sijoittamalla ne edellä hyödyn-
nettyyn Galtungin kolmioon.

KAAVIO 10 TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen kokoaminen Galtungin
kolmion avulla
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Muodostettu arviointikehys on eräänlainen ideaalityyppi282. Tämä ja tutkimuk-
sen ratkaisujen riippuvuus mitä moninaisimmista käytännön kysymyksistä ja
myös tieteen ulkopuolisista tekijöistä luonnehtii tutkijan arviointikehystä tai tut-
kimusasetelmaa yleisesti283. Tutkijan sidosta käytännöllisiin ongelmiin (aika-
taulut, tiedon rajallisuus jne.) on kuitenkin korostettu erityisesti arviointitutki-
muksen yhteydessä284.

Arviointikehyksen lähtökohtana on HYPOTEESI 2:n mukainen tutkimusteh-
tävä, josta ei voida luopua. Ideaalityyppisyys soveltuu tähänkin yhteyteen sen
vuoksi, että HYPOTEESI 2:ta voidaan olosuhteista ja mahdollisuuksista riippu-
en tutkia erilaisilla metodeilla ja välineillä285. H 2:n ylittävältä osalta (H1, sitou-
mus 3, H 4-5) osalta kehys muodostuu eräänlaiseksi paradigmaattiseksi kom-
passiksi ja kartaksi. Sen avulla tutkimusta suuntaamalla voidaan saavuttaa tie-
teellisesti (tiede avarasti ymmärrettynä) asteittain vahvemmalla argumentatiivi-
selle perustalla olevia ja tietosisällöltään rikkaampia vastauksia oikeussääntelyä
arvioivan tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.

Toisin sanoen, tutkimuksen tiedollinen ja metodologinen perusta vahvistuu
ohitettaessa HYPOTEESI 2 ja edettäessä portaikolla HYPOTEESI 1:tä 5:een,
mutta – vertauskuvaa käyttäen – samalla myös portaikon tutkimuksellinen (tut-
kimusekonominen ym.) rasittavuus, vaativuus ja haasteellisuus lisääntyvät ja
asetelman raja muun oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen sekä filosofisen tutki-
muksen suuntaan pyrkii hämärtymään. Tähän on edellä kiinnitetty huomiota eikä
asiaa ole nähty ratkaisevaksi ongelmaksi.

Vaikka edellä argumentoidusta TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksestä
muotoutuukin kohtuullisen hyvin argumentoitavissa oleva tutkimuksellinen ko-
konaisuus, ei lopputuloksena muodostu mitään välttämätöntä orgaanista koko-
naisuutta, josta ei voi erottaa mitään ja joka ei voi muuttua. Kehystä on pyritty
argumentoimaan eri tyyppisillä näkökohdilla. Yllä viitattujen käytännöllisten
näkökohtien ohella arviointikehys voidaan silti problematisoida myös periaat-
teellisemmilla näkökohdilla, esim. edellä esitetyistä poikkeavista tiedekonsep-
teista käsin ja jopa näiden laajojen tiedekonseptien sisältä käsin.

Arviointikehyksen ongelmat ja riskit ovat edellä jääneet niukalle huomiolle.
Arviointikehystä on edellä taustoitettu tutkimusmallina. Tästä lähtökohdasta

282Vrt. Eskolan tyypistä vertailuperustana esittämään (1994 s. 22–23).
283Ks. esim. Alkula ym. 1994 s. 18.
284Esim. Sinkkonen & Kinnunen luonnehtivat arviointitutkimusta ja eriyttävät sitä ns. perustutki-
muksesta toteamalla arviointitutkimukselle tyypilliseksi mm. ”tieteellisten pelisääntöjen ja menet-
telytapojen väljemmän noudattamisen” mm. pseudokoeasetelmien, loogisen päättelyn, käytännön
edustajien ja muiden asiantuntijoiden mielipiteiden toimiessa tietolähteinä (1994 s. 34).
285Vaikuttavuuden arvioinnin metodisista skeemoista ks. Lempert 1966 ja tuoreempana tarkasteluna
Ahonen 2001 s. 110–112. Tässä tutkimuksessa vaikuttavuus ymmärretään laajana käsitteenä, joka
ylittää Ahosen vaikuttavuuden arvioinnin ja ns. temaattisen arvioinnin välille vetämän löysän rajan.
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voidaan kysyä, supistaako tai peräti ahtaako arviointikehys TPOVA-tutkimuk-
sen tutkimuskysymykset liian kapealle alueelle. Onko arviointikehys johdatta-
masta (TP)OVA-tutkimusta samanaikaisesti disiplinaariseen hämäryyteen ja
pakkopaitaan, joka rajoittaa liiallisesti tutkijan mielekkeitä valintamahdollisuuk-
sia?

Näihin kysymyksiin on yllä jo osaksi vastattu viitattaessa arviointikehykseen
portaikkona, jonka nouseminen on erilaisten rajoitustekijöiden jättämällä mah-
dollisuuksien alueella kunkin tutkijan harkinnassa. Arviointikehys voidaan näh-
dä tutkija-auditoriolle esitettäväksi malliksi. Malli sisältää näkemyksen tai kä-
sitteellistyksen kohteesta joukkona komponentteja ja niiden välisiä suhteita (H1-
2, sitoumus 3, H 4-5). Tästä lähtökohdasta käsin voidaan kysyä, onko kompo-
nentit määritelty liian jäykästi ja – erityisesti – onko niiden suhteet määritelty
liian yksityiskohtaisesti.

Arviointikehys mahdollistaa kunkin komponentin ”rakentamisen” hyvin eri-
laisista lähtökohdista käsin. Niinpä H1 (P1-Pn) voidaan pyrkiä argumentoimaan
esimerkiksi

– sillä, että sen toteutuminen on arvokasta (P1-Pn —> X, Y), mitä väylää reflek-
tioanalyysissa pyritään selkeyttämään, joskin raja seuraavaan alakohtaan jää
liukuvaksi

– sillä, että P1:n suhteen esiintyy erityisiä ongelmia, riskejä tai mahdollisuuksia
(teoreettisen tai empiirisen tiedon perusteella)

– sillä, että P1:tä mittapuuksi valittaessa on huomioitu ne ongelmat tai riskit,
joita sen toteutumisesta muodostuu muiden arvojen toteutumiselle.

Vastaavasti H 4-5 voivat toimia hyvin erilaisten P1-Pn toteutumista estävien,
ehdollistavien, mahdollistavien ja edistävien tekijöiden tutkimisen perustana riip-
puen muun muassa käytössä olevasta tiedosta ja aikataulurajoituksista sekä tut-
kijan kyvyistä ja preferensseistä. Vaihtoehdot kuvaavat erilaisia tutkimusstrate-
gioita. Voimme erottaa toisistaan esimerkiksi (re)regulaatiostrategian, deregu-
laatiostrategian sekä koulutus-, viestintä-, kasvatus-, teknologia- ym. strategioi-
den mukaisia ajattelutapoja, joille H 4-5:n perusta voidaan laskea.

Komponenttien keskinäissuhteeseen sisältyy vaikeammin arvioitavia kysy-
myksiä. Tärkein näistä sisältyy eri teoriatyyppien väliseen suhteeseen. Arvioin-
tikehyksen mahdollisia ongelmia jäljitettäessä lähtökohtana on sen jakautumi-
nen toisistaan perustavalla tavalla poikkeaviin teorioihin: normatiivisiin tai pres-
kriptiivisiin (H 1), empiirisiin (H 4-5) ja metafyysisiin (sitoumus 3). Osioiden
keskinäissuhteisiin liittyvää arviointikehyksen mahdollista jäykkyysongelmaa
voidaan lähestyä erottamalla Palosen tavoin toisistaan tutkimusohjelmien sisäl-
lölliset ongelmat ja niiden rakenteelliset ongelmat. Tutkimusohjelman keskei-
nen rakenteellinen ongelma muodostuu siitä, millaiseksi teorioiden suhde ja eri-
tyisesti niiden suhteellinen painoarvo niiden keskinäisissä ristiriitatilanteissa
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muodostuu. Rakenteellisen ongelman tärkeys tutkimuksen vastattavana olevia
sisällöllisiä ongelmia määrittävän tutkimusohjelman sisältöosion ongelmien rin-
nalla paljastuu kiinnitettäessä huomiota sisällön ja rakenteen vuorovaikuttei-
suuteen: Sisällöllisten ongelmien ratkaisu edellyttää jonkinlaisen arvion eri tyyp-
pisten teorioiden (vrt. H 1-2, sitoumus 3, H 4-5) keskinäissuhteista. Toisaalta eri
teoriatyyppien suhdetta ei voida määritellä ilman jonkinlaista sisällöllistä maa-
ilmankuvaa.286

Edellä on H 1:tä ja sitoumus 3:ta muodostettaessa haluttu korostaa neutraali-
suusvaatimusta kehyksen muodostamisen eräänä johtoajatuksena. Kun arvioin-
tikehyksen kuitenkin äskeisen huomioon ottaen sisältyy kannanotto eri teoria-
tyyppien suhteeseen, voidaan kysyä, määritteleekö arviointikehys eräänlaisena
Troijan puuhevosena myös TPOVA-tutkijan maailmankuvan, ilman että tähän
liittyviin kysymyksiin on edellä kiinnitetty juurikaan huomiota. Sisältyykö arvi-
ointikehykseen implisiittiseksi jäänyt perustava lähtökohta, johon TPOVA-tut-
kija – kenties tiedostamattaan – arviointikehystä soveltaessaan joutuu tukeutu-
maan? Nämä kysymykset nostavat hyödyllisesti esiin II tutkimustehtävän (ref-
lektioanalyysi) tärkeyden, mutta niihin tulisi kyetä jo arviointikehyksen tarkas-
telun yhteydessä pääpiirteittäin vastaamaan.

Seuraavassa tätä kysymystä kommentoidaan yhtäältä kehyksen perustana ole-
van todellisuuskäsityksen osalta, toisaalta ”arvojen” ja ”tosiasioiden” suhteen
kannalta. Ensin mainitun kohdalla on kiinnitettävä huomiota sitoumus 3:n yti-
meen. Tämä sitoumus ohjaa TPOVA-tutkimuksen todellisuuskäsitystä ainoas-
taan eräänlaisena poissulkuperiaatteena: se poissulkee täysin deterministisen
todellisuuskäsityksen, mutta ei sisällä muuta (ontologista) kannanottoa todelli-
suuden luonteeseen. ”Arvojen” ja ”tosiasioiden” väliseen suhteeseen kehyksen
sisältämä heuristiikka (H 1 ja H 5) näyttäisi prima facie sisältävän kannanoton,
jossa ”arvot” (H 1: P1-Pn) korotetaan ”tosiseikkojen” (H 4-5) edelle ja jälkim-
mäisiä tarkastellaan vain arvojen toteutumisen olosuhteina, esteinä jne. Tässä
yhteydessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota H 5:n muotoiluun. H 5 muotoil-
tiin edellä seuraavasti:

”Perusteluhypoteesi H5:n osiot E1-En kuvaavat arvioinnin kohteen ideaalisten omi-
naisuuksien analyyttisessä merkityksessä (D1-Dn) määrittelemisen tai kohteen
mittapuiden normatiivisessa merkityksessä (P1-Pn) oikeuttamisen riippuvuutta olo-
suhdetekijöistä: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat (sääntelytyyppiin S kuuluvan)
säädöksen N1 yhteydessä …ottaen huomioon väliin tulevat tekijät E1-En”.

H 5 tarjoaa mahdollisuuden nähdä sekä mittapuuarvojen toteutuminen että nii-
den oikeuttaminen kontekstuaalisena, siis erilaisista olosuhteista ja toimintaym-

286Palonen 1975 s. 13–14. Vrt. Eskolan luonnontieteellisen ja humanistisen kulttuurin suhteista
esittämään (2003 s. 206–207). Teoriatyyppien suhteen voi nähdä myös laajemmassa yhteydessä,
osana maailmankuvien kamppailua kulttuurihegemoniasta.
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päristöistä sekä viime kädessä niiden kulloisistakin tosiseikoista riippuvaisena.
Näin arviointikehys on neutraali esimerkiksi arvofilosofian keskeisinä vedenja-
kajina toimivien dikotomioiden (objektivismi/subjektivismi; idealismi/materia-
lismi) suhteen ainakin siinä (minimi)merkityksessä, ettei se lyö lopullisesti luk-
koon näihin liittyviä sitoumuksia. Edellä kuvatuin rajoituksin ja täsmennyksin
arviointikehys jättää sekä metafyysisten että normatiivisten ja empiiristen teo-
rioiden suhteen viime kädessä tutkijan itsensä harkittavaksi ja argumentoitavak-
si.

Palonen kiinnittää huomiota tutkimusohjelman rakenteellisten ja sisällöllis-
ten ongelmien vuorovaikutukseen ja siihen, että kehämäisyyden välttämiseksi
tutkimusohjelman rakennetta ja sisältöä tulisi kehittää vuorovaikutuksellisesti.
Molempien tulee vaikuttaa toisiinsa. Edellä on esitetty eräs mahdollisuus TPO-
VA-tutkimuksen rakenteen määrittelemiseksi. Tarkastelua täydennetään jaksos-
sa III/4. TPOVA-tutkimuksen edellä muodostettu arviointikehys ja sen määritte-
lemä rakenne(osio) määrittelee ja identifioi TPOVA-tutkimuksen puitteet tut-
kimuksen lähestymistapana (approach). Entä harjoitettavan TPOVA-tutkimuk-
sen sisältö?

TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen muotoutumista ohjaavat (arviointi-
paradigmaattiset ym.) näkökohdat antavat enintään viitteitä TPOVA-tutkimuk-
sen sisällöstä. Ne eivät tarjoa tietoa tai edes perusteltua näkemystä siitä, miten
TPOVA-tutkijan tulisi kohdettaan edellä määritellyn kehyksen raameissa pysy-
tellessään ja siellä tutkiessaan lähestyä. Teoriakäsitteistössä tällöin tullaan kom-
ponenttien (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5) alueelta metakomponenttien alueelle.
Metakomponentteja koskevat kysymykset ja valinnat ovat toisen tutkimustehtä-
vän ydinaluetta, johon seuraavassa siirrytään. On tärkeää huomioida, että toisin
kuin TPOVA-tutkimukselle edellä argumentoitu rakenne – arviointikehys – TPO-
VA-tutkimuksen sisältöä (metakomponentteja) koskevat ratkaisut ja niitä kos-
kevat argumentit eivät määrittele ja identifioi TPOVA-tutkimusta tutkimuksen
lähestymistapana. Vaikka toiseenkin tutkimustehtävään sisältyy TPOVA-tutki-
musta identifioivia piirteitä, sen haasteet liittyvät merkittävästi myös TPOVA-
tutkimuksen silloittamiseen tutkimuksen laajempaan kokonaisuuteen ja sille
relevantteihin arvoihin.
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II
Mitä arvoja oikeussääntelyn
teoriaperusteisen arviointi-
tutkimuksen tulisi toteuttaa
tai edistää? Oikeussääntelyn

teoriaperusteista arviointitutkimusta
ohjaavien arvojen ja suuntaviivojen

selkeyttäminen  rationaalisuus-
käsitteen avulla
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1.1 REFLEKTION KÄSITTEELLISIÄ PIIRTEITÄ

Seuraavassa esitetään joitakin reflektion luonnehdintoja, pyrkimättä lopullisiin
määritelmiin. Reflektio yhdistetään usein tavalla tai toisella kritiikin ideaan ja
kriittisyyteen. Juntusen ja Mehtosen mukaan reflektio on ”tietoista ja kriittistä
ajattelua, joka ei välttämättä hyväksy sitä, minkä yleisesti katsotaan pitävän paik-
kansa”1. Sivistys on yhteydessä kritiikin ideaan2. Näin ollen reflektoivaa toi-
mintaa voidaan luonnehtia myös sivistyneeksi toiminnaksi. Sivistyksen ideaan
ankkuroituvalla kritiikin idealla saattaa olla myös toisinajattelun luonne3. Tut-
kimuksessa tämä edellyttää myös harvinaislaatuisen, eikä yksinomaan tutkija-
yhteisön hyväksymän tutkimuksen tukemista.4

Toisinajattelu voi olla reflektion eräs hyödyllinen ominaisuus, mutta tuskin
riittävä tavoittamaan käsitteen koko sisältöä. Rationaalisuuskäsitteen näkökul-
masta reflektio voidaan kytkeä ajatteluun5. Tällöin sen vastakohdaksi muodos-
tuu mekaaninen, traditiosidonnainen käyttäytyminen. Pragmatismin perintees-
sä rationaalisuutta on kuitenkin tarkasteltu myös toiminnan ja sen arvioinnin,
uskon ja epäuskon, jatkuvana vuorotteluna, jossa jälkimmäiset osiot (arviointi,
epäusko) vasta tavaksi (habit) muodostuessaan luovat refleksiivisen ja rationaa-
lisen toiminnan ytimen6. Ajattelun, harkinnan ja ”epäuskon” mahdollisuus edel-
lyttää tilanteen, jossa toimijan käytettävissä on vaihtoehtoja ja valinnan mah-
dollisuus. Reflektio muodostaa perusteet niiden välillä tapahtuvalle valinnalle.7

1 TP(OVA)-tutkimuksen yhteydessä suoritetta-
van reflektion taustoitus, perustelu ja rajaus

1 Juntusen ja Mehtosen mukaan reflektoivaan ajatteluun kuuluu olennaisena elementtinä kritiikin
suuntautuminen vallitseviin teoreettisiin normeihin, jonka vastakohta on normien sokea noudatta-
minen (1977 s. 13). Ks. myös Husa 1995 s. 192 sekä Kuhn 1994 s. 99–100. Vrt. Morrow & Brown
1994 s. 7 kritiikistä metodologisena reflektiona.
2 Juntunen & Mehtonen 1977 s. 154. Tämä ilmenee selvästi jo klassisesta filosofisesta traditiosta
(ks. Finnis 1980 s. 17), samoin kritiikin perustava yhteys rationaalisuuskäsitteeseen (Agassi 1987
s. 258 ss.). Samalla käsite saa tietynlaisen essentialistisen perussävyn (ks. Anttiroiko 1993 s. 10).
Ylikangas taas kiistää sivistyneisyyden ja kritiikin yhteyden. Hänen mukaansa sivistys viihtyy
yleensä syystä tai toisesta vallan lähellä, jossa kriittisyys ei taas viihdy (1990 s. 28).
3 Vrt. Venkula 1994 s. 154.Venkulan mukaan tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi on kaikin
mahdollisin keinoin aistittava ja hyödynnettävä toisin ajattelua ja toisin toimimista edustavia näke-
myksiä ja menettelytapoja. Ks. myös Tranoy 1980 s. 195 ja Luoma 1990 s. 114.
4 Venkula 1994 s. 154. Ks. myös Sihvola 2002.
5 Reflektion käsitteelle voidaan niin ikään rakentaa linkki esim. William Berksonin pyrkimyksiin
hajottaa möhkälemäinen rationaalisuus-käsite useisiin lähestymistapoihin (ml. omia sovellutusalo-
jaan kriittisesti arvioiva) ja erityisesti hänen esittelemäänsä skeptiseen rationaalisuuskäsitteeseen
(1987).
6 Ks. Airaksinen 1994 s. 17 sekä pragmatismin osalta Kilpinen 2000.
7 Ks. myös Kannisto 2002 s. 329, 331.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11141



142

Airaksinen määrittelee ajattelun ensimmäiseksi edellytykseksi sille, että yk-
silö voi ryhtyä arvokeskusteluun itsensä kanssa. Huomio nostaa esiin reflekti-
oon kuuluvan itsereflektion aspektin. Feyerabendlaisen ja (muiden) postmoder-
nien lähtökohtien kritiikkinä onkin korostettava, ettei sääntöjen, sitoumusten ja
ajattelun puute samastu reflektioon, vaan pikemminkin etääntyy siitä. Ilman
minkäänlaisia sitoumuksia ei voida käydä arvokeskustelua.8

Airaksisen introspektiivinen ajattelun käsite, joka viittaa ihmisen itsensä kans-
sa käymään vuoropuheluun päämääristä, arvoista ja säännöistä, voisi olla ym-
märrettävissä itsereflektioksi, mikäli siihen sisältyy myös valmius tarkistaa kä-
sityksiään ja oppia9. Tämä voidaan abstrahoida myös tutkimusalan tasolle. Ref-
lektioksi ymmärretty arvokeskustelu syntyy tiedeyhteisön diskurssista, jossa
tunnistetaan tieteen arvot ja säännöt.10 Juntunen ja Mehtonen korostavat erityis-
tieteilijöiden omaa vastuuta filosofisen reflektion suorittamisesta. Erityistietei-
lijöiden suorittama oman tutkimuksensa perusteiden reflektio on arvo itsessään
siinäkin tapauksessa, että myös filosofit ovat valmiita ottamaan kantaa ja – Mäki-
Kulmalan ilmaisua lainaten – jopa ”ehtivät joka paikkaan”11.

Mikä on reflektion käsitteellinen rakenne? Mikä on sen suhde arviointiin,
jonka käsitteellisiä elementtejä edellä on jo tarkasteltu?

Kun arviointitutkija pyrkii tutkimuksen keinoin muodostamaan käsityksen
tutkimuskohteensa ja valitun arviointimittapuun välisestä suhteesta, kysymyk-
sessä on ”arviointi” loogisen tason ilmiönä. Kun tutkija tai yhteisö abstrahoituu
”ylemmälle” tasolle ja asettaa arvioinnin kohteeksi harjoittamansa tutkimuksen
ja mittapuuksi sitä ohjaavat mittapuuarvot tai -normit, voidaan puhua ”arvioin-
nista” edelliseen nähden metatasoisena ja samalla metatieteellisenä ilmiönä,
reflektiona.12 Tasoja yhdistää arvioinnin käsitteellinen rakenne sekä se, että koh-
teen ja mittapuun välisen suhteen määrittäminen voi molemmissa toteuttaa toi-
sistaan merkittävästikin poikkeavia funktioita. Reflektion yhteydessä mittapui-
den määritteleminen on normatiivisen tieteenfilosofian ja tieteen etiikan keskei-
nen haaste.13

Tieteenfilosofia ja tieteen etiikka konstruoivat tai identifioivat argumenteil-
laan hyvään tieteeseen johtavan tien. Edellä muodostetun arviointikehyksen

8 Airaksinen mt. s. 18–19.
9 Vrt. Popper 1974 s. 653–654. Tällainen valmius on kaiken diskurssin perustana olevan luotta-
muksen säilymisen eräs tärkeä ehto (Watkins 1987 s. 153).
10 Ks. myös Airaksinen 1994 s. 21.
11 Viimeksi mainitusta esim. Mäki-Kulmala 1995.
12 Ketjua voidaan jatkaa ad infinitum. Ns. päättymättömän regressin ongelmasta todistamisen yh-
teydessä, mihin liittyvät ongelmat luonnehtivat (erityisesti mittapuiden justifioinnin näkökulmas-
ta) myös arviointia, ks. Wettersten & Agassi 1987 s. 288 ss. ja Briskman 1987 s. 321.
13 Argumentaatiosta filosofian metodina ks. Niiniluoto 1980 s. 22. Niiniluodon mukaan tieteenfi-
losofinen argumentaatio pyrkii perustelemaan näkemyksiä siitä, millaista tieteen pitäisi olla tai
millaista se ei saisi olla.
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symboliosioihin analogisesti viitaten havaitaan, että perustelu (tieteen)filosofian
metodina merkitsee tieteen sisällöllisten tai menettelyllisten14 normi- tai arvo-
mittapuiden P1-Pn oikeuttamista symbolit X ja Y sisällöllistävien argumenttien
avulla.15

Näin reflektio voidaan alustavasti ymmärtää välineeksi tai linkiksi, joka ”yh-
distää” normatiivisen tieteenfilosofian ja tieteen etiikan argumentoimat arvot ja
ideaalit tutkimukseen asettamalla ensin mainitut tutkimuksen mittapuuksi ja
vertailemalla ideaalien ja harjoitetun tutkimuksen välistä suhdetta. Näin ym-
märrettynä reflektio ei välttämättä muodostu pelkästään (1) tutkimuksen arvo-
jen ja normien selkeyttämisestä. Reflektioon voidaan sisällyttää myös (2) arvo-
jen ja harjoitetun tutkimuksen suhteen arvioinnille tyypillinen vertailu.

Jälkimmäinen muodostaa ensin mainittua laajemman ja tutkimuskäytäntöi-
hin ankkuroituessaan myös ”realistisen” reflektion käsitteen. Ensin mainitussa
voi puolestaan olla kysymys esimerkiksi tutkimusalan (esimerkiksi bioteknolo-
gia) lähtökohdista tapahtuvasta arvojen selkeyttämisestä ja kontekstualisoimi-
sesta.16 Tutkimuskäytäntöjen kriittinen evaluointi korvautuu tällöin tutkimuk-
sen osa-alueen ideaalisten arvojen selkeyttämisellä17.

Keskittymistä jatkotarkastelussa suppeaan reflektiokäsitteeseen eli TPOVA-
tutkimukselle relevanttien arvojen tarkasteluun perustelee ensiksikin se, että
TPOVA-tutkimusta on harjoitettu toistaiseksi niukasti. Kun tutkimuksen volyy-
mi on ollut vähäinen, arvoja tai paradigmaattisia sääntöjä, joita voitaisiin sel-
keyttää ja kirkastaa – tai tutkimusta, jonka laatua voitaisiin kriittisesti peilata
kyseisiin selkeytettyihin sääntöihin eli reflektoida – ei ole merkittävässä määrin
muodostunut tai argumentoitu.18

14 Tieteentutkijoiden huomion asteittaisesta siirtymisestä (tieteen) lopputuloksista sen prosessei-
hin ks. esim. Venkula 1988 s. 2.
15 Tranoy käyttää käsitettä ”the ideology of science” kuvaamaan tiedettä ohjaavia normeja ja arvo-
ja (X, Y) (1980 s. 191). Ahonen taas tarkastelee evaluaatiometodeja legitimoivia tietolähteitä yllä
esitettyä avarammin, erottaen metodeja legitimoivana Logoksena mm. lain formaliteetteineen, ta-
loudellisen rationaliteetin, poliittisen tahdon ja asetetun tavoitteen saavuttamisen. Ahosen systema-
tiikka tavoittaa hyvin arviointitutkimuksen heterogeenisen kokonaisuuden (1994). Stolte-Heiska-
nen määrittelee tieteen etiikan niin, että se identifioituu tiedettä ohjaaviin sääntöihin kokonaisuu-
dessaan (1987 s. 15). Tässä esityksessä sääntöjen kohde eriytetään tiede-etiikkaan ja tieteenfiloso-
fiaan.
16 Reflektiokonsepteista realistinen vastaa Kuhnin tapaa ymmärtää paradigmaattisten sääntöjen
luonne. Lisäksi Kuhn korostaa harjoitetun tutkimuksen keskeistä asemaa myös paradigmaattisten
sääntöjen (etsimisen) lähteenä. Kuhnilaisittain tutkimuksen (paradigmaattiseksi) mallintamiseksi
ymmärretty ”reflektio” samastuisi siis merkittävästi yllä ”realistiseksi” ymmärrettyyn reflektiokä-
sitteeseen ja siinä myös tutkimuksen arvoja ja normeja etsitään yksinomaan tutkimuskäytännöistä.
Vrt. Feyerabend 1977 s. 168 ja realistisesta mallintamisesta myös vmt. erityisesti s. 167–168.
17 Vrt. Morrow & Brown 1994 s. 232 ja siellä dekonstruktionistisesta ja historistisesta argumen-
toinnista reflektion osana esitettyyn.
18 Vrt. Atienza 1992 s. 282.
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Niin sanotun metodiperusteisen arviointitutkimuksen piirissä on muodostu-
nut ja jo vakiintunutkin paradigmaattisiksi luonnehdittavissa olevia tutkimuk-
sen arvoja ja arviointikriteerejä. Niiden huomattavan merkityksen ymmärtämi-
seksi on syytä palauttaa mieleen Chenin huomio, joka koskee 1970–80-luvun
jatkuneen metodologisen keskustelun vaikutuksia. Chenin mukaan keskustelu
on johtanut menetelmäkeskeisen arvioinnin aseman vahvistumiseen entises-
tään arviointitutkimuksen piirissä. Teorialähtöinen ajattelu ei ole kyennyt val-
taamaan merkittävää jalansijaa metodologisessa keskustelussa.

Chen on itse selkeyttänyt teoriaperusteisen lähestymistavan monia lähtökoh-
tia. Hänen esittämänsä ohjelmaevaluaation perusarvot ovat responsiivisuus, ob-
jektiivisuus, luotettavuus ja yleistettävyys19. Näistä ensimmäinen on jäljitettä-
vissä laadullisen paradigman tyypillisiin tausta-arvoihin ja kolme viimeistä posi-
tivistisen (kvantitatiivisen) arviointiparadigman lähtökohtiin20. Perusarvovalikoi-
ma osoittaa, ettei Chen ole tällä tasolla ratkaisevasti problematisoinut menetel-
mälähtöisen evaluaation perusajattelutapoja. Chenin esittämiin tutkimuksen ar-
voihin liittyy ainakin neljä rajoitustekijää seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

1) Arvot painottuvat tieteen sisäisiin. Tieteen ulkoiset arvot ja näiden arvokatego-
rioiden integroituminen (esimerkiksi ns. sosiaalisen epistemologian muodos-
sa) jäävät vähäisemmälle huomiolle.21;

2) Arvojen pääjuuret johtavat analyyttiseen filosofiaan; niiden merkitys rajoittuu
näin ensisijaisesti TPOVA-tutkimuksen kausatiivisiin teorioihin (KAUSATII-
VISET TEORIAT 1–3) ja erityisesti TPOVA-tutkimuksen HYPOTEESEIHIN
4–522; normatiivisten asiaintilojen (H 1) johtamisen ja perustelemisen kannalta
relevantit (rationaalisuus)kriteerit jäävät niukoiksi ja yksipuolisiksi (mm. yk-
sinomaan proseduraalisiksi)23;

19 Chen 1990 s. 61–65.
20 Vrt. Niinistö 1984 s. 84–96. Responsiivisuuden ohella tosin myös objektiivisuus on toisinaan
katsottu voitavan sovittaa laadullisenkin paradigman tausta-arvoihin. Tällöin se ei viittaa tulosten
subjektista riippumattomaan sisältöön, vaan siihen, että kaikki relevantit näkökulmat ja intressit
(”subjektit”) saavat tutkimuksessa huomiota osakseen. Vrt. Feyerabend 1977 s. 45 sekä Markovic
1980 s. 86. Markovic jäljittää tieteen objektiivisuuden syviä juuria professionaalisten normien re-
helliseen soveltamiseen, henkilökohtaisten intressien sivuun laittamiseen, yhteistyöhenkisyyteen
koko symbolisen aktiivisuuden prosessissa, valmiuteen asettaa ryhmäedut ja henkilökohtaiset hyö-
tynäkökohdat syrjään totuuden tieltä sekä vapauteen uskonnollisesta tai ideologisesta intolerans-
sista. Markovicin oma kykenemättömyys vm. arvojen noudattamiseen ei estäne noteeraamasta hä-
nen esittämiään näkökohtia.
21 Vrt. esim. Åberg 1997 s. 37–39, josta ilmenee hyvin Chenin lähtökohtien alisteisuus kulloisten-
kin eturyhmien intresseille ja tavoitteille.
22 Tässä on tuskin ihmettelemistä, koska esim. Morrowin ja Brownin mukaan sosiologien menetel-
mäkeskeinen traditio on jatkuvasti säilynyt kvantitatiivisten menetelmien hallinnassa (1994 s. 202).
KAUSATIIVISTEN TEORIOIDEN symbolit 1–3 viittaavat tutkimuksen I pääjakson alajaksossa
2.2.3 suoritettuun (TP)OVA-tutkimuksen teorioiden tyypittelyyn.
23 Normatiivisen argumentaation rationaalisuuskriteerien rajoittuminen yksinomaan proseduraali-
seksi ei koske yksinomaan Chenin konstruktiota, vaan lukuisia muitakin normatiivisen argumen-
taation perusteita policy-evaluaation tarpeisiin selkeyttäviä tarkasteluja, mm. Fischerin analyysike-
hikkoa (1980 yleensä ja erityisesti s. 183 ss.) ja sen perustana (osaksi) olevaa Habermasin imma-
nentin kritiikin ohjelmaa. Ks. myös Atienza 1992 s. 266 sekä yleisemmästä rationaalisuuskäsitteen
näkökulmasta myös Gellner 1992 s. 152.
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3) Arvot jättävät niukasti tilaa TPA-tutkimuksen muusta (perus- ja soveltavasta)
tutkimuksesta erottaville piirteille;

4) Arvojen osaksi yksipuolinen painottuminen (kohdat 1–2) ja niiden TPA-tutki-
musta muusta tutkimuksesta heikosti identifioiva luonne (kohta 3) johtavat sii-
hen, ettei TPA-tutkimuksen erilaisille ”alaparadigmoille” tai – diskursseille ja
niiden kontekstualisoituville arvoille ja kriteereille jää riittävästi tilaa.

1.2 REFLEKTION MAHDOLLISIA ONGELMIA:
REFLEKTION MERKITYKSEN RAJAUS

Reflektiota ei näytä helpolta tai tarpeelliselta ryhtyä kritisoimaan. Toisaalta ref-
lektoivan mielen tulisi yrittää tunkeutua erilaisiin itsestäänselvyyksiin, sellai-
siinkin, joilla on erittelemätön myönteinen arvolataus. Tällaisten ilmiöiden jou-
kossa on varattava paikka, paitsi arvioinnille ja arviointitutkimukselle, myös
itse reflektion käsitteelle.

Popper tulkitsee dogmaattisuudeksi kaikenlaisen kritiikin välttelypyrkimyk-
sen ja hyväksyy ainoastaan yhden dogmaattisuuden muodon: on parempi säilyä
dogmaattisena valmiudessaan muuttaa koko ajan mielipiteitään, kuin menettää
tämä dogmaattisuuden ainoa terve muoto24. Siihen kuuluu myös aktiivisuus sel-
laisten näennäiskriittisyyden muotojen esiin pelkistämisessä, jotka heijastavat
pikemminkin dogmaattisuutta ja pyrkimystä säilyttää kuin pyrkimystä suunnis-
taa jatkuvasti kyseenalaistetulla käsitteellisellä ym. välineistöllä.

Teoksessaan ”Avoin yhteiskunta ja sen viholliset” Popper selkeyttää metodo-
logiselta kannalta kriittis-fallibilistista lähtökohtaansa skeptisismin, relativismin
ja dogmatismin suuntaan toteamalla, että periaate ”kaikki asiat ovat kritiikille
alttiita” johtaa avaraan suhtautumiseen tiedon lähteisiin: perinne, järki, mieliku-
vitus ja havainnot ovat kaikki mahdollisia. Olennainen ero kilpaileviin suuntauk-
siin on se, että millään lähteellä ei ole auktoriteettiasemaa, vaan kaikki joutuvat
alistumaan kritiikille25. Popper menee kritiikin arvosisällön (ja rationaalisuus-
käsitteen ongelmien) korostuksessa niinkin pitkälle, että hän redusoi rationaali-
suuskäsitteen kokonaisuudessaan kritiikin käsitteeseen. Tässä yhteydessä ei ole
olennaista se, miten Popperin suorittamaa rationaalisuuden reduktiota kritiikkiin
tulisi filosofisesti arvioida26. Sen sijan on tärkeää korostaa reflektion, kriittisyy-

24 Tämä edellyttää tietenkin kriittiseltä rationalismilta aivan erityisen suurta valmiutta (itse)kritiikille
(vrt. Palonen 1975 s. 289 ss.).
25 Popper 1974 s. 656. Vrt. Eskolan tätä varsin lähelle tuleviin tuoreisiin korostuksiin (2003 s. 55–
58) sekä Husa 1997 s. 8–9 Focaultin päinvastaisesta lähtökohdasta, jossa tieteen rajanveto-ongel-
maa pyritään lähestymään juuri metodista käsin.
26 Forester näkee tässä tärkeän Habermasin ja Popperin yhdistävän piirteen (1985 s. 57). Weiler
taas kiinnittää huomiota Popperin ratkaisun erääseen tärkeään ongelmaan todetessaan, että em.
reduktio saattaa johtaa relativismiin, mikäli ei kyetä määrittelemään sitä, mikä on olennaista (ts.
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den ja antidogmaattisuuden läheistä käsitteellistä yhteyttä. Kriittisyyteen käsit-
teellisesti sidotun reflektion eräs keskeisin ulottuvuus on itsekriittisyys.

Yllä esitetystä lähtökohdasta käsin seuraavaksi esiteltävät reflektion ongel-
ma-aspektit osoittavat käsitesisällöt, jotka kritiikin käsitteeseen ankkuroidusta
reflektion käsitteestä on poissuljettava eräänlaisina pseudo- tai näennäisarvosi-
sältöinä. Käsiteanalyysissa reflektion käsitteestä puhdistetaan aines, joka ei sii-
hen kuulu. Rationaalisuuden käsitteen positiivisen arvosisällön selkeyttämisen
vuoro on reflektioanalyysissa.

1.2.1 ”Reflektio” rituaalisena aktina

Reflektion merkityskentän rajaamista voidaan tässä omaksutun lähtökohdan mu-
kaan tavoitella tarkastelemalla reflektion mahdollisia harhapolkuja rituaalisuu-
tena ja legitimointina sekä sen haasteellisuutta oikeana kokonaisratkaisuna.

Termi ”rituaalisuus” assosioi mm. jähmeyteen ja staattiseen pysähtyneisyy-
teen, stagnaatioon. Käsitellessään tieteen asiantuntija-arviointeja von Wright
ottaa lähtökohdakseen huomion, jonka mukaan jokainen tiede perustuu ”vakiin-
tuneisiin ortodoksioihin”, paradigmoihin, joita ei aseteta kyseenalaiseksi silloin,
kun meneillään olevan tutkimuksen laatua arvioidaan. Ortodoksiat ovat sään-
nöllisesti saaneet alkunsa uuden ajattelun murroksessa, jossa ei ole mitään orto-
doksiaksi luonnehdittavaa.27

Paradigman eräs keskeinen tehtävä on estää kaaoksen syntyminen ja mahdol-
listaa tehokas tutkimuksen harjoittaminen28. Tästä lähtökohdasta käsin Niini-
luoto on arvostellut voimakkaasti Feyerabendia kaaoksesta ja metodologisesta
anarkismista, koska tämä ei ”tunnusta tieteen sääntöjen tarvetta” (”anything
goes”). Tieteenfilosofian historiassa feyerabendlainen lähtökohta muodostuu
äärivastakohdaksi baconilaiselle metodille, jonka lähtökohta on perinteisen me-
todin heikon kurinalaisuuden voimakas kritiikki.29

mitkä ovat keskeisiä kritiikin perusteita ja mittapuita) (1987 s. 297). Yleisemmäksikin ongelmaksi
Popperin ratkaisussa muodostuu se, että kriittisyys on – paitsi ehkä sisällöltään liian suppea tavoit-
tamaan rationaalisuuskäsitettä sen koko syvyydessä – käsitesisällöltään epäselvä (esim. Weiler 1987
s. 297–299). Tämän alajakson ehkä keskeisin anti onkin rationaalisuuskäsitteen reflektion käsittee-
seen limittyvän (positiivisen) aspektin erottaminen erilaisista epä- tai kvasiarvosisällöistä, joita
kritiikin käsitteelle on käytännössä muodostunut.
27 von Wright 1987 s. 118. Ks. yleisesti myös Kuhn 1994 s. 64 ss. Kuhnin mukaan uusia paradig-
moja muodostavat perustavaa laatua olevat uudet faktat ja teoriat syntyvät epähuomiossa eräiden
sääntöjen mukaan pelatuissa peleissä, mutta niiden omaksuminen edellyttää toisen sääntöjoukon
kehittämistä (mt. s. 64). Vrt. Caputo 1986 s. 45 ja siellä viitattu kirjallisuus.
28 Ks. Kuhn 1994 s. 38 paradigmasta tutkimuksen keskittäjänä ja kohdentajana sekä s. 48 ss. on-
gelmanratkaisijana
29 Niiniluoto 1980 s. 79–80.
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Osapuilleen vastaavanlaisilla argumenteilla Feyerabendin kriitikoksi asettuu
tieteen rationaalista metodia tutkiva ja rekonstruoiva Ernst Gellner. Hänen mu-
kaansa ”data is so manifold, chaotic and ambiguous, that if no paradigm were
available and dominant, disagreement and chaos would be endemic”30. Tranoy
kiinnittää puolestaan huomiota tutkimuksen systemaattisuuden vaatimuksen yh-
teyteen tutkimuksen järjestyksen vaatimukseen, vastakohtana kaaokselle, epä-
järjestykselle ja sekaannukselle. Systemaattisuus on tieteen rationaalisen ideaa-
lin ytimessä31. Myöskään feyerabendlaisen ”kaaoksen” arvot eivät kuitenkaan
liity epäjärjestykseen itsessään, vaan sen mahdollistamiin muihin arvoihin ja vas-
taavasti järjestyksen ylläpitämisestä muodostuviin epäarvoihin. Tämä tiivistyy
huomiossa, jonka mukaan juuri se, mikä on vaikuttanut anarkialta, hosumiselta
ja ”opportunismilta” on juuri tuottanut ne teoriat, joita tänään pidetään luontoa
selitettäessä keskeisinä. Virheaskeleet ovat eteenpäinmenon ehtoja, ilman kaaos-
ta ei tule tietoa eikä ilman järjen pois paikaltaan siirtämistä ole kehitystä. 32

Kaaoksen poissulkevan ominaisuutensa vuoksi ortodoksiat ovat kuitenkin von
Wrightin mukaan välttämättömiä. Tieteen edistysaskeleet eivät kuitenkaan nou-
se ortodoksioista, vaan siitä, että opin ”puhtaus” asetetaan kyseenalaiseksi ja
”uskottomat” pääsevät voitolle33. Tämän vuoksi hän katsoo, ettei tieteen omassa
intressissä ole koskaan (kursiv. v W) ortodoksioiden vahvistaminen, vaan niiden
epäileminen.34 Von Wright esittää epäilyn, jonka mukaan tieteen laadun arviointi
ei voi hevin saada aikaan muuta kuin ortodoksian vahvistumista. Jotta arvioijat
voisivat suorittaa tehtävänsä, heidän on välttämättä oltava yksimielisiä tietyistä

30 Gellner 1992 s. 110–113. Tällä perusteella Gellner huomauttaakin, että tieteen mahdollisuus
riippuu pikemminkin järjestyksestä kuin vapaudesta.
31 Tranoy 1980 s. 191.
32 Feyerabend 1977 s. 147. On ilmeistä, ettei Feyerabendilla ole niinkään huomauttamista syste-
maattisuusideaaliin nähden kuin jo systematisoidun tutkimuksen (lisä)standardointiin nähden. Tran-
oyn tarkastelussa tieteen keskeisiä tausta-arvoja ovat luovuus ja alkuperäisyys. Hänen mukaansa
tieteessä on mahdotonta olla luova ja originelli rikkomatta vakiintunutta konsensusta. Kyseisten
arvojen ei tarvinne olla ristiriidassa niinkään systemaattisuuden kuin ”järjestyksen”, intersubjektii-
visuuden ja konsensuksen kanssa. Edellä mainittujen väliseen perusristiriitaan palautuvat lukuisat
tieteenfilosofian normien ja niiden aseman ympärille kietoutuvat ristiriidat. Feyerabend itse tiivis-
tää peruslähtökohtansa niin, ettei hänen tarkoituksensa ole luoda uutta (anarkistista) metodologiaa,
vaan osoittaa, että kaikilla, jopa itsestään selvimmillä metodologioilla on rajoituksensa (1977 s.
34–35, ks. myös Eskola 2003 s. 58). Bergström taas huomauttaa Feyerabendin tarkoittavan tieteen
sääntöjen kritiikillään ytimeltään sitä, että sääntöihin samastettu tieteen rationaalisuus voi muodos-
tua esteeksi tieteen kehitykselle (1980 s. 2). Siihen, että viimeksi mainittu eriyttää toisistaan sään-
nöt ja rationaalisuuden viittaavat myös eräät Feyerabendin omat huomiot (1977 s. 165). Bergström
ei katso tarkoituksenmukaiseksi samastaa tieteen rationaalisuutta sen sääntösidonnaisuuteen.
33 Ks. yleisesti myös Feyerabend 1977, erityisesti s. 21, sekä tähän liittyvästä prosessista Kuhn
1994 s. 154 ss. Vrt. Albert 1987 s. 71. Tieteen ”paradigmaattisia” (käsitteellisiä) kriisiytymispiir-
teitä on jo huomattavasti ennen Kuhnia analysoinut Heidegger teoksessaan Sein und Zeit (3. Luku).
Ks. myös Caputo 1986 s. 43 ja s. 53 ss., jonka mukaan Kuhn kuitenkin työsti Heideggerin alustavat
perusideat jäsentyneempään ja systemaattisempaan muotoon.
34 von Wright 1987 s. 119.
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perusnormeista ja pysyteltävä niissä. Vähäisempiä erimielisyyksiä arvioitsijoi-
den joukossa voi olla. Välttämättömyydessään käyttää yhtenäistä paradigmaat-
tista kehikkoa arvioijat – tietoisesti tai tahtomattaan – luovat painetta tieteen
yhdenmukaistumiseen, sitä voimakkaammin, mitä vaikuttavampaa arviointi on.35

Edellä esitetyt näkökohdat nostavat esiin joitakin tärkeitä huomioita. Ensiksi-
kin voidaan kysyä, edustaako edellä arvosisällöltään positiiviseksi katsottu ref-
lektio tieteen laadun määritystä yllä mainitussa merkityksessä ja samalla tutki-
muksen standardointia? Mikäli näin on, voidaan kysyä, luoko reflektio ortodok-
sioita (standardeja) vai kyseenalaistaako se niitä36. Mikäli molempiin kysymyk-
siin vastataan myönteisesti, voidaan vielä kysyä, voiko ja miten reflektio sa-
manaikaisesti suoriutua molemmista tehtävistä, normien luomisesta ja niiden
kyseenalaistamisesta37.

Mikäli standardeihin omaksutaan kriittinen asenne, joka voi perustua esimer-
kiksi ortodoksioiden negatiivisen aspektin korostamiseen, standardeja tuottava
tutkimus voidaan ymmärtää tieteen ”ylipappien” rituaaliseksi aktiksi, jossa tie-
teen puhtautta ylläpidetään ja huolehditaan siitä, ettei se joudu kaaostilaan. Kes-
keiseksi välineistöksi muodostuvat kaanon ja sen opillista puhtautta varjeleva
ylipapisto.38

Feyerabendin taipumus problematisoida tieteellisyyden käsite jo perusjuuril-
leen ja samastaa se esimerkiksi mihinkä tahansa ideologiaan tai maailmaan orien-
toitumisen tapaan omaa joitakin yhtymäkohtia Galtungin tapaan tarkastella tie-
dettä syvällisesti yhteiskuntasidonnaisena ilmiönä, ilman että tutkijoita voidaan
lähtökohdiltaan samastaa39. Esipuheessaan Feyerabendin teoksen ”Against Meth-

35 Ks. myös Sihvola 2002 s. 112 sekä Arnold 2001 s. 4–5. Arnold erittelee Gibbonsin analyysiin
tukeutuen tieteen autonomiamallin ongelmia seuraavasti: ”Weakness include domination by the
intellectual and institutional convervatism of the scientific establishment, slowness to change and
difficulty in recognising values outside the scientific score. Collegial desicion-making and the use
of peer review to distribute resources reinforce the conservatism … leading to institutional failu-
res”.
36 Tämä dilemma voidaan yhdistää myös yksittäisten arvojen ja standardien välisen ristiriidan on-
gelmaan. Ennen muuta on tällöin mainittava edellä jo esiin nostettu originellisuuden ja luovuuden
ristiriita konsensuksen ja intersubjektiivisuuden tavoittelun kanssa (Tranoy 1980 s. 195–196). Tämä
perusristiriita säteilee tieteen kaikille tasoille. Suomalaisessa tutkijayhteisössä äskeisiin liittyvistä
harvalukuisista tarkasteluista voidaan viitata Sihvolan tuoreisiin pohdintoihin (2002).
37 Vrt. Aarnio, joka otsikolla ”Tiede – alati korjattava laiva” pohtii asiaa ottaen lähtökohdakseen
Otto Neurathin vertauksen, jossa tiedettä verrataan avomerellä kulkevaan laivaan. Merimiehet kor-
jaavat (kokoavat ja purkavat) laivaa jatkuvasti. Aarnion mukaan Neurathin vertaukseen ei ole oike-
astaan vieläkään oikeastaan muuta lisättävää, kuin toteamus, että joissakin olosuhteissa jopa pohja-
laudat pitää uusia – laivan uppoamista toki kaiken aikaa välttäen (1988 s. 76, ks. myös Haaparanta
1996 s. 3 ja Sihvola 2002 s. 114–115 sekä yleisesti Sintonen 2002).
38 Eskola 1994 s. 18–21. Vrt. Niiniluoto 2002 s. 152 pragmatismin ristiriitaisesta suhtautumisesta
tieteenfilosofiaan.
39 Sille voidaan hakea jonkinlainen vertailukohta myös Steve Fullerin ns. sosiaaliseen epistemolo-
giaan (1997 yleensä ja tiivistetysti s. 1–10). TPOVA-tutkimuksen sosiaalista epistemologiaa kehi-
tellään jäljempänä reflektioanalyysissa ja sen jälkeisessä suuntaviivatarkastelussa.
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od” ruotsinkieliseen käännökseen ”Ned med metodologin” Thomas Brante ja
Ingvar Johansson viittaavat Feyerabendin taipumukseen nähdä tiede rituaalise-
na aktina mm. seuraavasti: ”Liksom de kyrkliga institutioner existerar med sina
ritualer men utan någon Gud så existerar enligt Feyerabend de ’vetenskapliga’
institutioner med sina ritualer (Den Vetenskapliga Metoden) men utan att besitta
eller kunna ge en ’Sann kunskap’ eller ens en bättre beskrivning av världen …”40

Reflektion mahdollisia ongelmapiirteitä voidaan siis kuvata viittaamalla orto-
doksioiden negatiivisiin aspekteihin. Olennaista ei ole harjoitettavan tieteen sisäl-
tö, vaan tieteen jatkuminen arvona sinänsä ja sitä tukevat rituaaliset käytännöt.
Tästä näkökulmasta edellisiin kysymyksiin on eittämättä vastattava niin, että tie-
teenfilosofia ja sille rakentuva reflektio eivät kyseenalaista, vaan vahvistavat orto-
doksioita. Reflektion käsite on jo edellä irrotettu sääntöjen seuraamisen ideasta.
Ajatteluksi tai toiminnan virrassa syntyneeksi epäuskoksi ymmärretty reflektio ja
rituaaliksi rajoittuva säännön seuraaminen eivät liene yhdistettävissä toisiinsa.

Rituaalinen reflektio on ongelmallinen erityisesti tarkoitusperänsä epäeetti-
syyden tai – parhaimmillaankin – yksipuolisuuden vuoksi. Rituaalisuus ei siis
tässä välttämättä viittaa siihen, ettei toiminta olisi tietoista ja tavoitteellista. Se
voi olla tietoista ja jopa teleologista, mutta teleologia on virheellinen.

Rituaaliksi tulkitulle reflektiolle voidaan erottaa myös ei-teleologisia muoto-
ja, tai muotoja, joissa yllä esitelty tahdonsuuntauksen virhe ei näyttäisi muodos-
tavan rituaalin keskeisintä aspektia, vaan keskeisimmäksi muodostuu pikem-
minkin merkityksellisen, teleologisen aspektin (muu kuin epäeettinen) häviä-
minen tai ohentuminen. Rituaalisen säännön seuraamien ohella voidaan viitata
Lagerspetzin esiin ottamaan erityistieteilijöiden filosofisen suuntautumisen tai
reflektion kritiikkiin, tai sen tiettyjen ongelmapiirteiden esiin ottamiseen. Sen
ytimenä on ajatus, että erityistieteilijät eivät aina tiedosta esiin ottamiensa filo-
sofisten ongelmien syvyyttä, mikä voi johtaa pyrkimyksiin ”ratkaista” kaikki
filosofian (historialliset) ongelmat ”samalla kertaa”41.

Tästä näkökulmasta reflektion rituaalisuus voidaan ajatella erityistieteilijöi-
den filosofisen reflektion ohentumisena rituaaliksi, jossa pyritään osoittamaan
”lukeneisuus” ”tälläkin alueella”; tällöin sille muodostuu hieman samanlainen
merkitys kuin tieteen erityisaloilla väitöskirjoissa esiintyville historiallisille tai

40 Feyerabend 1977 s. 6. Vrt. Eskola 1999 s. 75–86. Feyerabendin tapa samastaa tiede muihin
maailmaan orientoitumisen tapoihin lienee osaltaan johdattanut ”ymmärtämään” hänen tieteenfilo-
sofiansa muuna kuin epistemologiana, ts. riistämään anarkistiselta tietoteorialta sen epistemologi-
nen perusstatus. Niinpä Weiler katsoo Feyerabendin anarkistisen tietoteorian olevan paremmin
ymmärrettävissä Kantin esteettisen arvostelman kuin Popperin epistemologian pohjalta (1987 s.
300) .
41 Lagerspetz 1996 s. 8. Lagerspetzin huomiot eivät suinkaan kohdistu erityisesti väittelijään, jolle
hän antaa jopa tunnustusta tälläkin alueella, vaan yleisemmin filosofiaan tukeutuvia erityistieteili-
jöitä. Lagerspetz jopa ”toivottaa tervetulleeksi” erityistieteilijät filosofian alueelle, mutta kiinnittää
samalla huomiota näiden tyypillisesti filosofian alueella kohtaamiin ongelmiin.
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vertaileville katsauksille, jotka saattavat jäädä tutkimuksen pääteemasta hyvin-
kin irrallisiksi.

Seuraavaksi käsiteltävä viimeinen rituaalisuus-aspekti ei liity yksinomaan
reflektoiviin erityistieteilijöihin, vaan yleisemminkin tieteenfilosofiaan. Se ei
kohdistu tieteenfilosofian rooliin – ainakaan niin perustavasti kuin edellä esiin
nostettu ongelma-aspekti – vaan sen hyötyarvoon. Millsille tieteenfilosofia näyt-
täytyy tyypillisimmillään erityistieteellisen tutkimuksen arkipäivän ongelmista
ja mahdollisuuksista vieraantuneena tutkimuksena42. Erityisesti Mills vierok-
suu tieteenaloilta toisille ja esimerkiksi luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin
tuotuja malleja, jotka vieraannuttavat tutkimuskohteen olennaisista kysymyk-
sistä ja ongelmista, rajoittavat luovan mielikuvituksen käyttöä ja johtavat pi-
kemminkin temppuiluun ja ”näennäistieteelliseen saivarteluun” kuin tieteelli-
seen edistykseen.43 Millsin tieteenfilosofian kritiikin voi tiivistää huomioksi,
jonka mukaan tieteenfilosofiasta ei ole kovin suurta hyötyä erityistieteilijöille,
mutta siitä voi olla myös merkittävää haittaa, elleivät erityistieteilijät itse akti-
voidu pohtimaan tutkimuksensa perusteita ja näin puolustautumaan rituaalisia
normeja ja käytäntöjä vastaan. Näin Millsin huomioille löytyy vertailukohta
Juntusen ja Mehtosen erityistieteilijöiden reflektion tarvetta koskevissa koros-
tuksissa.

Arviointitutkijoista tieteenfilosofian ongelmiin tutkimuksen paradigmaatti-
sen tason suunnannäyttäjänä ovat kiinnittäneet huomiota esimerkiksi Chambers
ym.44 Erityistieteiden filosofisen reflektion tarvetta tähdentäviä korostuksia löy-
tyy myös arviointitutkimuksen lähialueilta. Voidaan viitata esimerkiksi Fische-
rin policytutkimuksen itsenäisen tieteenfilosofisen profiloitumisen tarpeesta esit-
tämään. Tarkasteltuaan laajahkosti policyanalyyttisen tutkimuksen ongelmia ja

42 Mills antaa kyllä tieteenfilosofialle ja filosofiselle reflektiolle oman merkityksensä myös erityis-
tieteilijän kannalta. Ks. Mills 1990 s. 116, jossa hän huomauttaa mm., että ”tietoisuus tällaisten (so.
filosofisten, TO:n huom.) kysymysten olemassaolosta auttaa ymmärtämään ja selventämään käsit-
teitä ja tutkimustapoja. Se antaa kielen tätä varten.” Malleihin ei kuitenkaan tulisi Millsin mukaan
suhtautua liian vakavasti.
43 Mills 1990 s. 118–119. Tieteenfilosofian ja yleisten metodologisten mallien ongelmia käsitel-
lessään Mills puhuu eksplisiittisesti myös mallien rituaalisesta käytöstä viitatessaan siihen, että
silloin kun yleiset ja abstraktit mallit eivät sellaisenaan toimi, niitä voidaan kuitenkin käyttää ritu-
aalisesti (s. 119). Koska tieteenfilosofian suhteeseen erityistieteilijöihin sisältyy monia ongelma-
aspekteja, Mills peräänkuuluttaa erityisesti yhteiskuntatutkijoilta puolustautumista tieteenfilosofi-
en vaatimuksia ja rituaalisia normeja vastaan (s. 119–120). Millsin ohella tieteenfilosofian roolin
kyseenalaistajana on toiminut mm. W.V. Quine (ks. Pihlström 1997 s. 6 ss.). Morrow ja Brown
käsittelevät tilastollista analyysia juuri kuvatun kaltaisena toiselta tieteenalalta (luonnontieteet) so-
siologiaan tuotuna lainana (1994 s. 209–210, vrt. Pirttilä & Raiski 1977 s. 52 ss.).
44 Chambers ym. 1992 s 285. Tärkeänä tätä koskevana yrityksenä ja korostuksena on pidettävä
myös Pawsonin ja Tilleyn kehittelyjä (1997 yleensä ja erityisesti s. 24–29, 214–220). Asiaan liitty-
vistä korostuksista ja painotuksista ks. myös Rossi & Wright 1984 s. 350, Sinkkonen & Kinnunen
1994 s. 71,124–125, 130, 132 sekä Ahonen 2001 s. 103 ss. Politologisesti suuntautuneista oikeus-
tutkijoista ks. yleisesti myös McCann 1996 s. 457. Lakiuudistusten vaikutustutkimuksen näkökul-
masta ks. myös Tala 2001 s. 26–28, 359.
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taustoitettuaan niitä epistemologisen tason kysymyksiin ja niiden laiminlyömi-
seen tyypillisessä policytutkimuksessa Fischer huomauttaa, että ”Policy scien-
tists must begin to explore policy evaluation as mode of inquiry with its own
rules and procedures”.45 Tämän ei tule merkitä erityistieteilijöiden eristymistä
filosofeista (tai päinvastoin), vaan erityistieteilijöiden omien vastuiden koros-
tusta mm. Juntusen ja Mehtosen edellä esiin nostetuilla argumenteilla46.

Pekka Kuusela on sivunnut yhteiskuntateorioita analysoivassa tutkimuksessaan
myös filosofian ja erityistieteiden suhteita. Kuusela huomauttaa, että niiden suh-
teesta vallitsee erilaisia käsityksiä. Modernissa yhteiskuntateoriassa Kuusela nä-
kee tieteenfilosofisen tarkastelun roolin erityistieteiden kadonneen perustan etsi-
misessä, josta erityistieteet eivät voi yksin suoriutua.47

Rituaalisuusongelmat muodostavat komplementaarisen näkökulman reflektion
ongelmiin. Niiden pohjalta herää kysymys: Jääkö filosofiselle orientaatiolle yli-
päänsä legitiimiä tilaa TPOVA-tutkimuksessa? Kun Lagerspetzin esiin ottamat
näkökohdat näyttävät problematisoivan muun kuin tieteenfilosofisen tutkimuk-
sen, Millsin kritiikki näyttää problematisoivan muun kuin TPOVA-tutkimuksen
yhteydessä esitetyt metodologiset reunahuomautukset. Ottaen huomioon mm.
tähän asti harjoitetun (TP)OVA-tutkimuksen niukkuuden, kaiken TPOVA-tutki-
muksen tasolla tarvittavan filosofisen reflektion jättäminen käytännön empiiri-
selle TPOVA-tutkimukselle näyttäisi johtavan siihen, ettei tutkimuksen todelli-
selle vireytymiselle jää edellytyksiä.

Rituaalisuuden ja varsinkin jäljempänä käsiteltävän legitimoinnin ongelmal-
liset piirteet korostuvat suppeassa, edellä idealistiseksi luonnehditussa reflek-
tiokonseptissa. Sen keskiössä on tutkimuksen tausta-arvojen selkeyttäminen.
Koska arvoja ei kyseisessä konseptissa käytetä tutkimuksen mittapuina vaan
yksinomaan justifikatorisina perusarvoina, suppean reflektiokonseptin kautta
saatetaan ajautua I pääjaksossa sivuttuun idealistisen kulttuurin yksipuolisuu-
teen. Siinä perusarvot tulkitaan tutkimusta oikeuttaviksi, ilman että tutkimuk-
sen ja sen (selkeytettyjen) tausta-arvojen suhde on tullut empiirisesti selvitetyk-
si. Sama ongelma voi siirtyä myös tutkimuksen ja sen kohteen väliseen suhtee-
seen. 48 Suppean reflektiokonseptin yhteydessä näennäisjustifikaation ongelma
voidaan kohdata korostamalla, etteivät arvot voi justifioida tutkimusta ilman
että harjoitettu tutkimus on käytännössä toteuttanut arvot ja myös arvioitu mit-

45 Fischer 1980 s. 49.
46 Ks. myös vmt. s. 165.
47 Kuusela 1996 s. 258.
48 Atienza erottaa toisistaan mittapuiden kriittisen ja justifioivan käytön ja kiinnittää huomiota
Habermasin mallien vaaroihin niiden rajoittuessa yksinomaan justifioivaan käyttöön (1992 s. 276,
ks. myös Tuori 1988 s. 211.). Vrt. Tala 2001 s. 97–98.
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tapuiksi muunnettujen arvojen mukaiseksi. Lisäksi kohde (tässä tutkimus) ja
mittapuu on loogisesti ja käsitteellisesti pidettävä selkeästi erillään toisistaan.49

Arviointitutkimuksen käsitteistössä erityisesti Stufflebeamin ja Shinkfieldin
pseudoevaluaation käsitteessä ja Sinkkosen ja Kinnusen esittämässä arvioin-
nin symbolitehtävässä voidaan nähdä reflektion rituaaliselle aspektille rinnas-
teisia piirteitä. Molempia yhdistää todellisen (itse)kriittisyyden puute. Lisäksi
niitä yhdistää reflektiolle kriittisenä toimintona vieras pyrkimys varmistaa toi-
minnan tulevaisuus mm. suuntaamalla arviointia kohteelle myönteisesti 50.

Yksityiskohdissaan yllä mainituista arviointitutkimuksen eri tavoin degene-
roituneista ”virtauksista” tai sivujuonteista ei voida johtaa suoraa linkkiä tie-
teenfilosofisella tasolla tapahtuvaan reflektioon yllä kuvatussa rituaalisuusmer-
kityksessä. Rinnastuskohta on silti paikallaan. Se löytyy tieteen metatason eetti-
sestä aspektista.

Yllä esitetyn perusteella sekä tieteenfilosofian että erityistieteiden reflekti-
on haasteeksi muodostuu yhtäältä eteneminen rituaaleista kysymyksiin, jotka
omaavat aidon merkityksen tutkimuksen perustan hahmottamisessa. Erityistie-
teilijöiden reflektion ei tule pyrkiä korvaamaan eikä väheksyä tieteentutkimus-
ta ja tieteenfilosofiaa niiden pyrkiessä ymmärtämään tiedettä ja sen perustana
olevia prosesseja ja mekanismeja. TPOVA-tutkimuksen rooli perustutkimuk-
sen ja soveltavan tutkimuksen integroijana tai niiden välisen linkin rakentaja-
na, josta esimerkiksi Chambers ym. hakevat TPA-tutkimuksen identiteettiä51,
löytyy – jos on löytyäkseen – rituaalien ja tieteentutkimuksen ydinongelmien
välimaastosta. Sama koskee reflektiota. Rajat eivät kuitenkaan ole aina kovin
selkeitä.

1.2.2 Reflektio legitimoivana aktina

Reflektio voidaan ymmärtää myös legitimointina, jolloin käsite saa lisää posi-
tiivisia aspekteja. Legitimaation käsitteelle voidaan kuitenkin antaa negatiivi-
nenkin merkityssisältö, jopa niin, että raja reflektion rituaalisen aspektin suun-
taan ja samalla käsitteen positiivinen arvosisältö ohenee. Otsikon ”Tiede ja ker-
tomukset” alla Eskola kiinnittää huomiota tieteen legitimoivan metakertomuk-

49 Äskeisellä ei tarkoiteta sitä, etteikö rituaalisuus myös realistisen reflektion yhteydessä muodos-
taisi ongelmaa. Kun tutkimusta myös arvioidaan standardeilla ja mittapuilla, rituaalisuuden ongel-
mat muodostuvat tavallaan jopa suppeaa reflektiota merkittävämmiksi. Näennäisjustifikaation on-
gelma voidaan kuitenkin tällöin sivuuttaa.
50 Ks. Stufflebeam & Shinkfield 1988 s. 47–49, Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 58–59 sekä ylei-
semmin mt. s. 51–53. Ks. myös Albaek 1995 s. 17 sekä Chenin yliresponsiivisesta evaluaatiosta
esittämää (1990 s. 8). Vrt. yleisesti Weiler 1987 s. 299, joka on hakenut arviointikäsitteen kritiikki-
ulottuvuudelle linkkejä manipuloinnin käsitteeseen.
51 Chambers ym. 1992 s. 284.
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sen, tieteenfilosofian, aseman ja sitä kohtaan tunnetun luottamuksen vähittäi-
seen heikentymiseen. ”Milloin tällainen metadiskurssi (tieteenfilosofia, TO:n
huom.) nojautuu suoranaisesti johonkin suureen kertomukseen (esim. Hengen
dialektiikka, merkityksen hermeneutiikka jne.), nimitämme sen avulla itsensä
legitimoivaa tiedettä moderniksi. … Äärimmilleen yksinkertaistetusti voidaan
postmoderni ymmärtää metakertomuksiin ja samalla niille oikeutuksensa ra-
kentavaan tieteeseen kohdistuvaksi epäluottamukseksi. Postmodernissa maail-
massa kuulijat eivät vakuutu yhtä helposti kuin ennen siitä, että tiede syrjäyttää
poppamiehet, uskonnot ja poliitikot. Miksi sen edes tulisi syrjäyttää?”52

Eskolan esiin ottamat näkökohdat avaavat laajan ja monimutkaisen ongelma-
vyyhden, josta tässä yhteydessä tulee poimia legitimaatiota reflektion ongelma-
aspektina valaisevat ja selkeyttävät näkökohdat. Ensiksikin kritiikin kohde ja
subjektit ovat suhteellisen selviä. Tieteen postmoderni kritiikki kohdistuu voi-
makkaimpana analyyttiseen tieteenteoriaan ja erityisesti sen realistisiin tieteen-
teoreettisiin lähtökohtiin jo siksikin, että modernia tieteenfilosofiaa voidaan pi-
tää keskeisiltä osiltaan analyyttisen tieteenteorian hedelmänä.53

Kritiikin lähtökohdat ja samalla subjektit paikallistuvat tyypillisesti feno-
menologiaan ja postmoderneihin suuntauksiin54. Ilmiön syvyyden tavoittami-
seksi on kuitenkin huomattava, ettei kritiikki rajaudu yksinomaan postmoder-
neihin tms. irrationalistisiksi tulkittuihin suuntauksiin55. Sillä on vahvat juuret
myös (kiistattomasti) rationalistisessa tieteenfilosofisessa traditiossa. Viimek-
si mainitun kohdalla kritiikki pelkistyy toteamukseen, jonka mukaan tieteen

52 Eskola 1994 s. 16–17 ja siellä viitattu kirjallisuus, erityisesti Lyotard 1985 s. 16–19. Vrt. Eskola
1984 esim. s. 19 ja s. 75 ss. Ks. myös Feyerabend 1977 yleensä ja erityisesti s. 171–172. Vrt.
Popperin tieteen ja myyttien välisestä suhteesta esittämään, johon on jo edellä viitattu (1995 s. 38,
47, 50, 127), ja jossa tieteelle erotetaan yhteinen juuri myyttien kanssa, mutta myös eroja. Niistä
keskeisin on tieteen kriittinen asenne.
53 Ks. esim. Varto 1994 erityisesti s. 16–17 sekä Kuusela 1996 s. 195–198. Lakiuudistusten vaiku-
tustutkimuksen näkökulmasta ks. Tala 2001 s. 354–356.
54 Ks. esim. Varto 1994 s. 26–31, joka ottaa tieteenfilosofisia traditioita koskevassa tarkastelussaan
esiin sekä analyyttisen tieteenteorian kiistattomat ansiot (s. 16–17, 18, 22) että sen ongelmat.
55 Missä perinteisesti rationalistisina pidettyjen (tieteen)filosofisten traditioiden ”lopullinen” ra-
tionaalisuuden raja kulkee, on avoin rationaalisuuskäsitteen avoimuudesta johtuville tulkintaon-
gelmille. Raja voidaan vetää hyvinkin tiukaksi, jopa niin, ettei ”puhdasoppisten” piiriin mahdu
edes pääosa filosofeista. Niinpä Mario Bunge päätyy kehittelemäänsä 7-ulotteista rationaalisuus-
käsitettä soveltaessaan toteamaan esim. irrationalismin kriitikkona ja antidogmaattisena rationalis-
tina yleisesti tunnetusta Popperista seuraavaa: ”In conclusion, Popper is half-way rationalist. Sure-
ly this is a great virtue in an epoch when most philosophers are only a quarter rationalists or even
frankly irrationalists” (1987 s. 5–6, 11–12). Mielenkiintoista kyllä, myös rationaalisuuskäsitettä
sinänsä kypsästi ja sofistikoituneesti tarkastelevan Gellnerin ”tarkistuslista” tutkijoista, joiden tut-
kimus on Gellnerin mukaan tavalla tai toisella myötävaikuttanut irrationalismin leviämiseen
(”Checklist of Reason-bashing”) on pitkä. Se sisältää, paitsi tietenkin Feyerabendin, Schopenhau-
erin ja Nietzchen, myös Popperin ja lisäksi Collingwoodin, Kuhnin, Freudin, Humen, Wittgenstei-
nin, Chomskyn, Duhemin, Oakeshottin ja Sir Isaiah Berlinin (1992 s. 132–135). Gellner ei kiistä
em. tutkijoiden ansioita, mutta ottaa varsin näyttävästi esiin myös ”pimeän puolen”. Ks. myös
Pihlström 1997 s. 11.
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lopullista justifikaatiota ja legitimaatiota ei voida tieteenfilosofian keinoin var-
mistaa.56

 Toiseksi voidaan pyrkiä selkeyttämään itse rintamalinjaa. Postmodernin ja
modernin tieteenteorian rintamalinjat asettuvat niin, että postmoderni tieteen-
teorian kritiikki kohdistuu erityisesti tieteen rajanvetoon muista yhteiskunnalli-
sista instituutioista ja tieteen sisäisten rationaalisuusstandardien ja reflektion
mahdollisuuteen. Samalla korostetaan tieteen erottamatonta yhteyttä etiikkaan
ja politiikkaan.

Kolmanneksi voidaan tarkastella tieteen ja epätieteen rationaalisen rajanve-
don lupaavinta ratkaisusuuntaa. Justifikationismin lupaavimmat ratkaisuvaihto-
ehdot (jos täydellinen nihilismi ja skeptisismi sivuutetaan) liittyvät nähdäkseni
enemmän tai vähemmän kiinteästi popperilaiseen traditioon ja sen jälkikasvuun.
Niinpä Kekes on Popperia lähellä olevista lähtökohdista universaloinut ja ratio-
nalisoinut tieteen teorioineen ongelmanratkaisuksi, joka on hänen mukaansa ai-
noa tieteen muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta auktorisoiva ja erottava piir-
re. Kekesin ratkaisuun ja sitä lähellä oleviin yrityksiin, joissa kehitellään uusia
ratkaisuja rationaalisuuden (ja kriittisen rationalismin mittapuiden) justifikaati-
on ongelmiin, palataan reflektioanalyysissa seikkaperäisemmin. 57

 56 Ks. esim. Briskman 1987 s. 319, joka esittää tieteen ja pseudotieteen rajanvedon problematii-
kasta seuraavia tärkeitä huomioita: Justifikationistisen, siis rationalistisen ja empiristisen, tieteen
tradition ongelmaksi jää ”the problem of explaining how our putative scientific knowledge may
deserve to be more highly valued than (say) primitive myths and superstitions”. ”A justificationist
epistemology, unable to solve the severe problems connected with justification (for example the
problem of induction), is ultimately unable to solve both the problem of diversity and the problem
of explaining the epistemological value of our putative scientific knowledge” (s. 319). Ks. myös
Gellnerin laajaa analyysia (1992 s. 154 ss.), Laudan 1977 s. 1 ss. sekä Bergström 1980 s. 1, Lacey
1986 s. 128, Sihvola 2002 s. 112. Laceyn mukaan ”vaikka yleisesti ollaankin vakuuttuneita siitä,
että tiede on rationaalisuuden ylin kantaja, filosofia ei ole yli 300 vuotta kestäneistä yrityksistään
huolimatta kyennyt esittämään tälle täsmällisiä ja selkeitä perusteluja. Vrt. Lakatos 1970 s. 115.
Yllä esitetyn huomioon ottaen käsillä oleva ongelma ei ole rajattavissa yksinomaan rationaalisuu-
den ja epärationaalisuuden välisen rajanvedon ongelmaksi asetelmalla tiede-epätiede, vaan sitä on
käsiteltävä myös tieteen ja rationaalisuuden rajanveto-ongelmana.
57 Kekes 1987 yleensä ja erityisesti s. 268. Popperilaisesta lähtökohdasta, joka tuo uusia aineksia
tieteen ja epätieteen justifikaation ongelmasta nousevaan rajanveto-ongelmaan ks. Briskman mt. s.
320 ss. Justifikaation ongelma viittaa päättymättömän regressin ongelmaan, johon todistuksessa ja
arvioinnissa aina törmätään: viimekätiset (oikeuttavat) mittapuut on justifikationistisessa traditiossa
aina viime kädessä vain oletettava. Sama koskee kuitenkin kritiikin mittapuita ei-justifikationistises-
sa popperilaisessa (mutta muissakin) traditiossa: kun rationaalisuus (ja sen justifikatoriset ongel-
mat), joihin Popper itse on kiinnittänyt merkittävää huomiota (1974 s. 574–578) korvataan Popperin
tavoin kritiikin käsitteellä, törmätään kritiikin mittapuihin ja näin jälleen päättymättömän regressin
ongelmiin. Vrt. Lakatos 1970 s. 114 ss, jonka ”sofistikoitunut metodologinen falsifikationismi” ei
sekään vältä ongelmanratkaisuiksi tulkittujen teorioiden parantamista ja teorioiden paremmuuden
vertailua ohjaavien standardien justifioinnin ongelmaa, joka yhdistää rationaalisen kriitikon ja vaih-
toehdon tarjoajan. Lopputulos, jonka Popper itse – toisin kuin monet muut tieteenfilosofit – selkeäs-
ti ja nöyrästi eksplikoi (tai ennakoi), on se, että emme voi koskaan oikeuttaa rationaalisesti itse
rationaalisuutta (esim. 1974 s. 578, vrt. Luoma 1991 s. 109, Arnold 2001 s. 2–3). Munchhausenin
trilemmasta ks. myös Palonen 1975 s. 14–17.
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Neljänneksi voidaan katsoa, että tieteenfilosofian uskottavuuden kannalta
vakavinta olisi, mikäli justifikationistiseen metodiin reflektoidun kriittisesti suh-
tautuva metatarkastelukin voitaisiin tavalla tai toisella leimata tiedettä ensisijai-
sesti legitimoivaksi retoriikaksi. Albertin lähtökohtana on huomio, jonka mu-
kaan popperilainen filosofia edustaa siirtymää klassisesta rationalismista ja sille
ominaisesta realistisesta totuuskäsitteestä pragmaattiseen totuusteoriaan ja instru-
mentalismiin. Tällaisena Albertin kritiikki kääntyy pragmaattiseen totuusteo-
riaan linkittyvän instrumentalismin (realistiseksi) kritiikiksi, joka on helppo yh-
distää käsillä olevan alajakson pääteemaan, reflektion legitimoivaan ongelma-
aspektiin ja samalla popperilaisen suunnan kritiikiksi:

”Viewing science as a method for dealing with practical problems can always
count on a high degree of public support, and the perversions of instrumentalism
which seeks to reinterpret the cognitive foundation of the practice of life in a
technological manner will usually pass unnoticed if it is sophisticated enough.
Yet, the immediate connection between the science and the satisfaction of human
needs loses its initial plausibility when we take note of the rather surprising fact
that precisely those needs which are characteristic for our species are usually
forgotten: the aspiration to knowledge and the orientation in the world”.58

Vaikka tieteenfilosofian legitimaatio-ongelman tarkasteleminen tieteenfilosofi-
an loogisen tason ongelmia ja niiden ratkaisuyrityksiä raottamalla voikin hyö-
dyllisesti palvella metatason ongelman ”ratkaisemista”, on tarkastelu tässä yh-
teydessä syytä siirtää selkeämmin tieteenfilosofian meta(meta)tasolle. On astut-
tava askel eteenpäin ja kysyttävä: Voidaanko kaikkia tieteenfilosofian (tai eri-
tyistieteen reflektion) ongelmien ratkaisuyrityksiä ylipäänsä mielekkäästi tar-
kastella tieteen legitimaatioyrityksinä ongelmanäkökulmasta? Onko tällainen
kielenkäyttö ylipäänsä mielekästä? Tämän jakson tarkastelukehyksessä näyttää
selvältä, että jo justifikationistisen tieteen ja sen popperilaisen (kriittisen) ”vas-
takohdan” yhteisen ongelman, päättymättömän regressin ongelman, ratkaisu-
yritykset voitaisiin problematisoida. Niillähän pyritään oikeuttamaan ja legiti-
moimaan tiedettä ja sellainenhan tulkittiin edellä reflektion ongelma-aspektik-
si.

Vaikuttaa ilmeiseltä, että näin määriteltynä legitimaatiokäsitteen epäarvou-
lottuvuus kasvaa liian suureksi. Voidaan jopa kysyä, onko legitimaation käsit-
teellä ylipäänsä mitään pimeää puoliskoa, joka tulisi peilata esiin ja reflektion
yhteydessä poissulkea. Tähän vaikeaan kysymykseen etsitään seuraavassa rat-
kaisua legitimointina ilmenevän reflektion luonteen lisäerittelyllä.

58 Albert 1987 s. 76. Vrt. Arnold 2001 s. 20. Ks. myös Laudan 1977 s. 225. Instrumentalismin
ohella (ja siihen liittyen) modernin rationaalisen tieteen legitimiteettiä on tyypillisesti etsitty tekno-
logiasta, mihin esim. Gellner viittaa (1992 s. 154, 165), mutta myös murskaavasti kritisoitu samalla
perusteella (mm. Heidegger). Pragmatismin antropologisia ja ontologisia juuria yhdysvaltalaisen
Jamesin konseptiossa on ansiokkaasti jäljittänyt Pihlström (1998).
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 Eskolan esiin ottamat näkökohdat ja kysymykset liittyvät suoranaisesti tie-
teeseen ja tieteenfilosofiaan kohdistuviin asenteisiin. Niistä ei voida välittömäs-
ti johtaa sellaista päätelmää, että tieteeseen kohdistuvat filosofiset ja eettiset
arvot, standardit ja suuntaviivat itsessään olisivat joutuneet samalla tavoin epä-
luulon kohteeksi. Tieteen ja tieteenfilosofian yleinen legitimiteettiongelma voi-
daan ehkä osaltaan selittää tieteenfilosofian ja tiede-etiikan standardien yleises-
tä kehittymättömyydestä tai niiden heikosta kontekstualisoitumisesta pluralis-
tisen, monifunktionaalisen, pirstoutuneen ja yhteiskunnallistuneen tieteen eri
osat ja intressit huomioivaksi kehykseksi.

Näin ymmärrettynä ongelma johtuisi pikemminkin harjoitetun tieteentutki-
muksen ja tieteenfilosofian virheellisestä tai epätarkoituksenmukaisesta suun-
tautumisesta59 – tai erityistieteiden puutteellisesta (mm. kapea-alaisesta) reflek-
tiosta – eikä osoittaisi kummankaan olemassaoloon tai perusluonteeseen koh-
distuvaa kritiikkiä60. Tällöin reflektion legitimoivaan aspektiin liittyvä ongel-
maulottuvuus kiinnittyisi johonkin muuhun kuin tieteen arvoihin ja standardei-
hin. Samalla se toimisi pikemminkin TPOVA-tutkimuksen reflektiota perustele-
vana ja sen syventämistä vaativana kuin sitä problematisoivana näkökohtana.

Yllä kuvattu yksipuolinen tai virhesuuntaus voisi liittyä myös siihen, että edellä
suppeaksi tai idealistiseksi luonnehdittu reflektioaspekti on ylikorostunut realisti-
sen aspektin kustannuksella. Toisin sanoen, ongelmana olisi se idealismin perin-
teinen probleema, että on kiinnitetty huomiota liiaksi mittapuiden hiomiseen ja/tai
liian vähän niiden käyttöön harjoitetun tutkimuksen kritiikkiin. Asiaan kiinnitet-
tiin ohimennen huomiota jo reflektion rituaalisen ongelmaulottuvuuden kohdalla.

Tässä yhteydessä ei ole syytä kiirehtiä hyväksymään tai hylkäämään yllä esi-
tettyä tulkintaa sen koko syvyydessä, vaan tämä tehtävä on syytä jättää tieteen-
filosofeille ja tieteentutkijoille. Suunta, jolta legitimoivaksi (ja suppeaksi) ym-
märretyn reflektion ongelmia tulee etsiä liittynee joka tapauksessa pikemmin-
kin jo reflektoitujen tieteen eettisten ja arvoperusteiden käyttöön (ja eettisten
standardien hyväksikäytön legitiimien muotojen määrittelemiseen) kuin arvo-
perusteisiin itsessään.

Tiedettä koskevan eettisen ja arvotiedon käyttö voidaan Atienzan erittelyjä
hyödyntäen jakaa legitimoivaan ja kriittiseen61. On vaikea sanoa, missä mää-

59 Koska tiede on ja sen tulee olla luonteeltaan universaali toiminto ja myös sen arviointikriteerien
universaalisuutta tulee vaalia (ks. myös Markovic 1980 s. 81, 89) ei tässä yhteydessä liene syytä
puhua niinkään virhesuuntautumisesta kuin (korkeintaan) epätarkoituksenmukaisesta suuntautu-
misesta.
60 Esimerkkinä tällaisesta kritiikistä ks. Venkula 1988 s. 2–7, joka esittää kritiikkiä tieteenfilosofi-
an keskittymisestä tieteen ”context of justification” -puoliskon vaalimiseen ja kiillottamiseen sa-
malla kun tieteen ”context of discovery” on merkittävästi laiminlyöty. Tämä ilmenee mm. siinä,
että tieteen standardit, jotka Venkula paikallistaa ”context of discoveryyn” (1988 s. 159), ovat
jääneet liian vähäiselle huomiolle.
61 Ks. Atienza 1992 s. 276.
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rin legitimointi tarkasteltavana olevassa merkityksessä luo ja vakiinnuttaa von
Wrightin mainitsemia ortodoksioita. Purkamaan se ei niitä ainakaan kykene.
Yksinomaan tai valtaosaltaan maksimaaliseen legitimointiin tähtäävä tiede, tie-
teenfilosofia (ja reflektiokonsepti) näyttävät yksipuolisilta tai kapea-alaisilta ja
sen vuoksi myös epäilyksiä herättäviltä62. Erityistieteiden omien reflektiopyrki-
mysten sijaan ongelma on kuitenkin syytä paikallistaa erityistieteistä irralliseen
tieteenfilosofiaan. Näin negatiivinen ulottuvuus palautuu osaksi edellisen jak-
son tematiikkaan. Idealistisen reflektion käsitteen riskeihin on erityistieteiden-
kin reflektiopyrkimyksissä syytä varautua. Eräs varautumiskeino on tuoda riskit
avoimesti esiin.

Myös tieteen legitimointiin yksipuolisesti tähtäävän pyrkimyksen ongelmal-
lisuus piirtyy selvemmin esiin suhteutettaessa se arviointitutkimuksen piirissä
esiteltyihin kriittisiin luokituksiin. Metatasoisena toimintana legitimointiin kes-
kittyvä reflektio omaa tiettyjä vertailukohtia tavallaan loogiselle tasolle sijoit-
tuvaan Stufflebeamin ja Shinkfieldin luokitukseen ja siellä erityisesti kvasieva-
luaatioon. Stufflebeamin ja Shinkfieldin mukaan62a

”Quasievaluations studies are so labeled because sometimes they happen to pro-
vide evidence that can be used to assess the worth or merit of an object, while in
other cases their focus is too narrow or is only tangential to questions of merit of
worth. The key point is that these studies start with a particular question and the
move to the appropriate methodology for answering the given questions.”

Mainitut tutkijat nostavat esiin kaksi esimerkkitapausta kvasievaluaatiosta: Ob-
jective-based Studies ja Experimentally Oriented Studies.

Jälleen on syytä todeta, että yksityiskohdissaan yllä mainituista arviointitut-
kimuksen kapea-alaisista (joskin voimakkaista) ”virtauksista” ei voida johtaa
suoraa linkkiä tieteenfilosofisella tasolla tapahtuvaan reflektioon yllä kuvatussa
legitimaatiomerkityksessä. Rinnastuskohta on silti paikallaan ja se löytyy tie-
teen ja tutkimuksen validiteettia laaja-alaisena käsitteenä korostavasta aspek-
tista. Rinnastuskohtaa voi laajentaa edellä siteerattuun Aarnion, alunperin Neu-
rathin, vertaukseen. Ehkä voitaisiin ajatella, että kvasievaluoinnille on tyypil-
listä merimiesten keskittyminen pseudoevaluaatiolle tyypillisten manipulointi-
ym. toimintojen sijaan yksinomaan laivan rakentamistyöhön, jolloin uusien ra-
kenteiden luomista edeltävä tarpeellinen purkutyö jää vähemmälle huomiolle.
Toinen mahdollisuus on katsoa legitimointi keskittymiseksi laivan jo toimivien

62 Ks. myös Gylling 2002 s. 70–71. Vrt. Markovic 1980 s. 84–85, jossa nousee esiin lisäongelma:
Mikäli reflektion painottuminen positiiviseen ulottuvuuteen merkitsee samalla tieteen legitimaa-
tioperustan kiinnittymistä utilitaristiseen valtioon, on seurauksena entistäkin epäilyttävämpi tilan-
ne. Tähän liittyvä ongelma nousi, ainakin implisiittisesti, esiin myös yllä esitellyissä Albertin huo-
mioissa. Ks. myös Oksanen 1993 a s. 22–26, 26–29.
62a Stufflebeam & Shinkfield 1988 s. 50–51, 57.
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osien edelleen kehittelyyn sen sijaan, että keskityttäisiin todellisten, ehkä pii-
lossa silmältä olevien, ongelmakohtien systemaattiseen esiin kaivamiseen, diag-
noosiin ja korjaukseen. Muitakin vertauskohtia voitaisiin löytää, jolloin em. tut-
kijoiden tarkastelulle läheinen suunta olisi ymmärtää kvasievaluaatio laivan omis-
tajien tai kapteenin ohjaamaksi tarkastukseksi, jossa ulkopuolinen, esimerkiksi
laivan rakentajan tai matkustajan, asiantuntemus jää vähäisemmälle huomiolle.

Yleisemmällä tasolla kvasievaluaatiolle voidaan rakentaa linkki erilaisiin
skientistisiin painotuksiin sellaisena kuin ne näyttäytyvät esimerkiksi tiedettä
popularisoivassa kirjallisuudessa63, tieteellisten oppikirjojen esitystavoissa64 tai
pyrkimyksissä legitimoida vaikkapa uskontoa luonteeltaan tieteellisin (kvasi)-
argumentein65. Toiminta ei välttämättä omaa eettisesti ongelmallisia piirteitä.
Sitä leimaa kuitenkin tarkastelu- ja arviointiperspektiivin kapea-alaisuus ja tai-
pumus reflektion keskittymiseen toiminnan positiivisen, funktionaalisen tai ta-
voitellun aspektin terävöittämiseen ja aiempaa selkeämpään esiin pelkistämi-
seen. Tätä ilmentää hyvin se, että Sufflebeam ja Shinkfield ottavat esimerkiksi
kvasievaluoinnista ns. tavoiteperusteisen arvioinnin. Tällöin reflektiolla tavoite-
taan toiminnan tavoiteltavat ja sellaisena legitimoivat piirteet, mutta ei edetä
niiden ulkopuolelle, kohdetoiminnan kokonaisarvon määrittämiseen66. Tämä il-
menee myös siinä, että suoritettavalla arvioinnilla palveltavat tarkoitukset (funk-
tiot) ovat niukkoja tai yksipuolisia.

1.2.3 Reflektio oikeana kokonaisratkaisuna

Reflektion ymmärtäminen oikeana kokonaisratkaisuna ei merkitse reflektion
tarkoitukseen kohdistuvaa kritiikkiä, josta rituaalisuuden ja legitimaation esiin
nostamisessa oli vaihtelevin painotuksin kysymys. Reflektion (itse)kriittisen
aspektin lisääntyessä reflektion tarkoitus ja huomiokenttä avartuvat eettisesti
hyväksyttävään laajuuteen, mutta samalla reflektion läpivieminen muuttuu olen-
naisesti haasteellisemmaksi.

63 Vrt. von Wright 1989 s. 291 ja Eskola 2003 s. 206. Tähän kirjallisuuteen yhdistyy usein muiden
elämänmuotojen ja kulttuurin luomusten (tyypillisimmin uskonnon) väheksyminen. Vrt. Clarke
1997, jossa visioidaan uskontojen hävinneen v. 3001 mennessä järjenvastaisina, kehitys tai muu-
tos, jota on toki ennakoitu jo useita vuosisatoja, jopa vuosituhansia.
64 Ks. Kuhn 1994 s. 146–153 ja Agassi 1987 s. 261.
65 Ks. vmt. s. 287–288. Ks. myös Gellner 1992 s. 60, 61–62 ja s. 165.
66 Tavoiteperusteisen arvioinnin ongelmista tässä ja muissa suhteissa esim. Vuorela 1990 s. 40 ss.
Vrt. Agassi 1987 s. 251 erityisesti rationaalisuuskäsitteen näkökulmasta, jossa Agassi viittaa mm.
muinaisten sofistien ”tiede-eettisiin” ongelmiin sekä mt. s. 262–263. Suomalaisen tiede–yhteis-
kunta-suhteen (Public Understanding of Science) ymmärtämistavan yksipuolisesta painottumises-
ta tieteen hyväksyttävyyden ja sen arvojen korostamiseen tieteen epäarvojen ja riskien sijaan ovat
kiinnittäneet huomiota Miettinen ja Väliverronen (1999).
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Edellä on kiinnitetty huomiota ritualistisen reflektion tarkoitusperien eettiseen
kyseenalaisuuteen sekä legitimoivan reflektion tarkoitusperien tai intentioiden
kapea-alaisuuteen silmällä pitäen reflektion kohteena olevan toiminnan kokonais-
arvon määrittämistä. Perustarkoitusperänsä hyväksyttävyydestä riippumatta ref-
lektio ei näissä kahdessa merkityksessä pura ortodoksioita, vaan enemmän tai vä-
hemmän yksipuolisesti vahvistaa niitä. Tämä johtuu joko siitä, ettei edellä käsitel-
tyihin reflektioaspekteihin sisälly toiminnalle (itse)kriittistä aspektia, tai siitä, että
reflektio tuottaa standardeja tieteen harjoittamista ohjaamaan. Seuraavassa pyri-
tään hahmottamaan, mitä reflektio oikeana kokonaisratkaisuna voisi merkitä.

Jälleen voidaan hakea tukea Stufflebeamin ja Shinkfieldin erittelystä. Heidän
systematisoinnissaan todellinen evaluaatio (true evaluation) edustaa arviointi-
ajattelua, jossa korostetaan tarvetta kontrolloida arvioinnin etiikkaa ja edellyte-
tään lisäksi kohteen arvon ja merkityksen laaja-alaista punnintaa yksittäisiin ky-
symyksiin ja ongelmiin paneutumisen sijaan67. Tällöin tavoitetaan toiminnan
tavoiteltavat ja legitimoivat piirteet, mutta edetään myös niiden ulkopuolelle,
kohdetoiminnan kokonaisarvon määrittämiseen. Haasteeksi muodostuu kohteen
kokonaisarvon määrittämiseen sisältyvä ja vaikeasti rajattavissa oleva tutkimus-
tehtävä, jonka metodinen perusta on monimutkainen ja vaikeasti määriteltävä.
Stufflebeam ja Shinkfield tiivistävät todellisen evaluaation metodin lähinnä ho-
listiseksi68. Lopputulos on se, että tutkimuksen validiteetti avartuu tieteen sisäi-
sestä täysipainoisesti myös tieteen ulkoiseksi. Validiteetin määrittämisen perus-
ta avartuu toiminnan arvoulottuvuudesta myös epäarvoulottuvuuden kattavaksi,
toiminnan osittaistaseesta sen ”kokonaistaseen” kattavaksi tai ainakin siihen ku-
rottautuvaksi.

Stufflebeamin ja Shinkfieldin tarkastelukehikko on lähinnä loogisen tason
arviointiprofiileja tyypittelevä. Sen arvo tämän pääjakson kannalta näyttäytyy
lähinnä sen metatason tarkasteluille antamissa virikkeissä. Metatasolla ”todelli-
sen evaluaation” ominaispiirteiden tavoittaminen näyttäisi edellyttävän, että yhtä
hyvin tiede-eettiset kuin tieteenfilosofiset, niin hyvin tieteen ulkoiset kuin sisäi-
setkin vaateet nostetaan TPOVA-tutkimuksen lähtökohtia reflektoitaessa esiin
ja pyritään myös ottamaan tasapainoisesti huomioon. Ainoastaan näin menetel-
len voidaan edetä rituaaleista ja legitimoinnista tutkimuksen kokonaisarvon mää-
rittämiseen.

TPOVA-tutkimuksen (tieteen) sisäisten ja ulkoisten arvojen integroiminen ei
ole helppoa – jo niiden yhteisten lankojen määrittelemisessä kohdataan ongel-
mia69. Asia nousee esiin seikkaperäisesti II pääjakson jatkotarkastelussa. Tässä

67 Stufflebeam & Shinkfield 1988 s. 52.
68 Vmt. s. 56. Mainitun evaluaatiotyypin metodisista ongelmista ks. myös mt. s. 57.
69 Ks. myös Arnoldin erilaisten ongelmanratkaisukonseptioiden näkökulmasta esittämää (2001 s.
2 ss.).
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yhteydessä on syytä pyrkiä valaisemaan integroinnin haasteellisuutta lähinnä II
tutkimustehtävän saattamiseksi puitteisiin, joissa ongelmat tiedostetaan mutta
myös niiden mittakaava rekisteröidään ja ”hallitaan”. Tyytyminen yksinomaan
tiede–yhteiskunta-suhteeseen liittyvien tiede-eettisten näkökohtien tai tieteen-
sosiologisten lähtökohtien luonnostelemiseen irrallaan tieteenfilosofisista nä-
kökohdista – tai päinvastainen rajautuminen – sisältäisi olennaisesti yksinker-
taisemman haasteen kuin näiden kokonaisvaltaisuutta tavoitteleva tarkastelu.

Holistisuus, jonka suuntaan oikean kokonaisratkaisun asettaminen TPOVA-
tutkimuksen reflektion varovaiseksi kiintopisteeksi johdattelee, on yleensä ym-
märretty kaikkien relevanttien näkökulmien sisällyttämistä tarkasteluun
koskevaksi vaatimukseksi. Sellaisena se näyttää olevan yhteydessä mm. meto-
dologisen pluralismin ideaan70. Kokonaisvaltaisuuteen voidaan kuitenkin viita-
ta myös essentialistisena pyrkimyksenä olennaisen tavoitteluun. Tästä näkökul-
masta oikeaan kokonaisratkaisuun tähtäävä TPOVA-tutkimuksen reflektio ja sitä
seuraava käytännön tutkimus ei kurottautuisi kaikkien mahdollisten näkökulmi-
en tavoitteluun oikeussääntelyä arvioidessaan, vaan olennaisen tavoitteluun.
Kokonaisvaltaisuus olisi olennaisen tavoittelua ja tavoittamista.

Tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin eräitä Agassin pohdintoja, jotka ovat
yhdistettävissä käsillä olevaan teemaan. Rationaalisuusteorioita koskevan tarkas-
telunsa päätteeksi rationaalisuuskäsitettä pitkään tutkinut Joseph Agassi ottaa esiin
eräitä teoreettisen rationaalisuuskäsitteen ongelmia. Hän huomauttaa, että teoreet-
tisen oppimisen ohella tarvitsemme praktisia ongelmanasetteluja ja tehtäviä. Agassi
korostaa pluralistisen rationaalisuuskäsitteen tarvetta. Molemmille huomioille on
helppo löytää rinnastuskohtia ensin mainitusta holistisuuden ymmärtämistavasta.
Pluralistisen rationaalisuuskäsitteen keskeisimmät haasteet sisältyvät yhtäältä tie-
teen sisäisten ja ulkoisten ulottuvuuksien yhteyksien puuttumiseen tai heikkou-
teen, toisaalta jälkimmäisen pirstoutumiseen tulevaisuuden haasteiden edessä.

Pluralistisella rationaalisuuskäsitteellä on idealistinen perusta, johon arvioin-
tikehystä tarkasteltaessa viitattiin lähinnä filosofisena konstruktivismina. Sillä
on kuitenkin myös reunaehtonsa. Molemmat seikat piirtyvät selkeästi Agassin
esityksen loppusanoissa:

”Moreover, once we have enough leisure, enough wealth, that is, we can be plural-
istic and approach problems differently in different societies, choose different prob-
lems in different societies, even practice rationality according to different theories in
different societies. But the problem of survival of mankind is now becoming in-
creasingly pressing, and pluralism is not a sufficient safeguard here71, as long as we

70 Moniarvoisuuden tärkeyttä tieteen kehityksen eräänä ehtona on hiljattain käsitellyt Sihvola (2002
yleensä ja erityisesti s. 112–115).
71 Vrt. von Hertzen 1997 s. 143 humanismin pluralismin ongelmista sekä Allardt 1995 yleensä ja
erityisesti s. 10–12. Otsikon ”Tiede ja olennaiset kysymykset” alla problematiikkaan pureutuva
Allardt viittaa mm. edesmenneeseen filosofiin ja sosiaaliantropologiin Ernest Gellneriin eräänä
nykyisen konstruktivistisen suuntauksen ”tärkeimmistä ja terävimmistä kriitikoista” (s. 11–12).
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all share the common risk of extinction on our one and common planet72. Should
not survival be our major end now and should we not devote all our studies to this
problem73? No theory of rationality has adressed this problem and I do not know
how it should be adressed. Our rational apparatus is still much too poor”.74

Kysymys siitä, mikä on pluralistiselle rationaalisuuskäsitteelle ja differentioitu-
neelle kokonaisvaltaisuuden ymmärtämistavalle asettuvien reunaehtojen luon-
ne – onko kysymys rationaalisuusreunaehdoista vai muista – on tässä yhteydes-
sä jätettävä avoimeksi. Seuraavat loppuhuomiot tiivistänevät Agassin huomioi-
den tämän tarkasteluyhteyden kannalta keskeisen annin. Rationaalisuusteorian
mahdollisuudet auttaa sen määrittelemisessä, miten holistisuus voitaisiin omak-
sua TPOVA-tutkimuksen reflektion ydinajatukseksi ilman että ajaudutaan filo-
sofisen konstruktivismin ja relativismin pohjattomaan näkökulmasuohon ovat
ilmeisen keskeneräiset. Tämä merkitsee mm. sitä, että mahdollisuudet rationaa-
lisesti orientoitumaan pyrkivän TPOVA-tutkimuksen arvojen ja suuntaviivojen
teoriaperusteiseen määrittelemiseen olemassa olevan teoreettisen tutkimuksen
pohjalta jäävät vaillinaisiksi.

Tilanne on kuitenkin monimutkaisempi. Agassin huomiot näyttävät proble-
matisoivan sekä ajatuksen, jonka mukaan TPOVA-tutkimuksen tieteen ulkoisis-
ta rationaalisuusarvoista ja suuntaviivoista voitaisiin rationaalisesti kokonaan
luopua, että arvojen ja suuntaviivojen artikuloimisyrityksen. Tutkimuksen olen-
naiset kysymykset osoittavista rationaalisista suuntaviivoista luopuminenhan
näyttäisi yksipuolisesti tukevan pluralistista rationaalisuuskäsitettä – ajatusta
kokonaisvaltaisuudesta eri näkökulmien muodostamana totaliteettina. Vastapai-
noksi voidaan kuitenkin kysyä, mistä TPOVA-tutkimus saa rakennusaineet sel-
laisille arvoille ja suuntaviivoille, joiden perustana oleva reflektio tavoittaa ko-
konaisvaltaisuuden olennaisuutena, mutta ei menetä teoreettista oikeutustaan ja
moniarvoista luonnettaan, eikä liioin hajoa haasteidensa edessä. Seuraavat lop-
puhuomiot ovat tässä yhteydessä riittäviä.

A)Tieteenteoreettisesti pluralistinen rationaalisuuskäsite näyttäisi johdattelevan
”postmoderniin suuntaan” ainakin siinä merkityksessä, että problematisoidaan
tieteen irrottaminen muusta yhteiskunnasta omaksi maailmakseen, ja koroste-
taan tieteen yhteyttä politiikkaan ja erityisesti etiikkaan. Säilyttääkseen tie-

72 Vrt. Kekes 1987 s. 268–270.
73 Vrt. Eskola 1990 s. 31.
74 Agassi 1977 s. 366–367, 1987 s. 262–263. Vrt. Weiler 1987 s. 307–308 sekä Paunio 2002 s. 25,
joka toteaa tieteen etiikan pohdintojen ja huolien toistaiseksi rajoittuneen lähinnä piittaamattomuu-
teen pelisäännöistä ja epäreiluun kilpailuun. ”Sen sijaan kysymys tieteen merkityksestä inhimilli-
selle hyvinvoinnille on saanut vähäistä huomiota tieteen etiikasta keskusteltaessa… .” Monista
ansiokkaista piirteistään ja kirjoituksistaan huolimatta Karjalaisen ym. toimittama ”Tutkijan eetti-
set valinnat” (Karjalainen ym. (toim.) 2002) ei edes filosofisilta osioiltaan avaa esimerkiksi tie-
deyhteisön eettisen vastuun ongelmakenttää tieteen ulkoisen rationaalisuuskäsitteen näkökulmas-
ta. Vrt. Paloheimo 2002 s. 246 ss. ja Sulkunen 2003.
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teellisen identiteetin TPOVA-tutkimus ei voi reflektoitua yksinomaan tiede-
etiikan suuntaan, vaan myös tieteenfilosofinen suunta vaatii huomiota osak-
seen. Lisäksi TPOVA-tutkimuksen tulee saavuttaa riittävä tieteensosiologinen
perusta.

B)Epistemologiselta ja metodologiselta kannalta valinta kokonaisvaltaisuu-
den em. tulkintatapojen (pluralistinen/”essentialistinen”) ja samalla erilaisten
rationaalisuuskäsitteiden välillä kietoutuu justifikationismin ongelmaan. Edel-
lä viitattiin siihen, että lupaavimmat justifikationismin ongelman ratkaisuyri-
tykset näyttäisivät nousevat popperilaisen tradition tai sen jälkikasvun piiris-
tä.

C)Eräs välttämätön suunta, jolla kysymystä on lähestyttävä, sisältyy TPOVA-
tutkimuksen sisäisen rakenteen jatkoanalyysiin. TPOVA-tutkimuksen läh-
tökohdat ongelma – ja arvosuuntautuneena, monitieteisenä ja poikkitieteelli-
syyttä tavoittelevana lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapana tulisi kyetä
määrittelemään niin, että molemmat yllä kuvatuista ”kokonaisvaltaisuuden”
ymmärtämistavoista tausta-arvoineen ja merkittävine haasteineen saavat riit-
tävää huomiota osakseen. Tämä edellyttää erityistä huomiota sen varmistami-
seen, että haasteet kohdataan tutkimusta asianmukaisesti organisoimalla. Tu-
levaisuuteen suuntautuminen edellyttää myös sellaisten ratkaisujen suuntavii-
vojen hahmottelua, joiden kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä ole välittö-
mästi toteutettavissa. Tätä koskevaan analyysiin siirrytään III pääjakson loppu-
tarkastelussa.
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– ”Jos olisi hevonen eikä tietäisi, millaisia ovat hyvät ja huonot hevoset, tietäisi-
kö millainen itse on?

– Ei tietäisi.
– Ja jos olisi härkä eikä tuntisi hyviä ja huonoja härkiä, tietäisikö millainen itse

on?
– Eihän tietäisi, hän sanoi.
– Ja samoin jos olisi koira.
– Pitää paikkansa.
– Entä jos on ihminen eikä osaa erottaa toisistaan kunnon ihmistä ja kelvottomia,

ei kai silloin tiedä itsestäänkään, onko hyvä vai huono, kun kerran on ihminen?
Tämän hän myönsi.
– Onko se, ettei tunne itseään, tervejärkisyyttä vai tervejärkisyyden puutetta?
– Tervejärkisyyden puutetta.
– Itsensä tunteminen on siis tervejärkisyyttä?
– Niin on, hän sanoi.
– Siihen siis nähtävästi Delfoin otsikkokirjoituskin meitä kehottaa, olemaan jär-

keviä ja oikeamielisiä.
– Nähtävästi.
– Ja sen tietämyksen perusteella osaamme myös rangaista oikein?
– Kyllä.”75

– Mikä elämässä on vaikeinta?
– Itsensä tunteminen.
– Entä mikä on helpointa?
– Neuvojen antaminen.76

2.1 ERÄITÄ ANALYYSIA VALAISEVIA
TAI KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA

Reflektioanalyysin (tieteen)filosofiset kiintopisteet ovat rationaalisuuskäsitteessä
ja filosofisessa pragmatismissa. Näiden suhde ei ole selkeä eikä edes jännittee-
tön varsinkaan silloin kun ensin mainittua lähestytään teknistä tai tavoiteratio-
naalisuutta avarammasta käsitehorisontista. Suhde vaatii monenlaisia tarkennuk-
sia. Tarkennusten ja molempiin kohdistuvan refleksiivisen asenteen tarve voi-
daan jäljittää tutkimustehtävien asettamisen yhteydessä esiin otettuihin Ketosen
huomioihin, vaikka niihin teoreettiselta kannalta sisältyykin vain viitteitä siitä,
miten ja miltä suunnalta vastauksia tulee etsiä.

Tarkastelun suunnan tarkentaminen edellyttää joidenkin rajapyykkien asetta-
mista. Ensimmäinen rajapyykki muodostuu arvioinnin käsitteellisestä rakentees-

75 Platon teokset VII, 137 e ja 138 a s. 220.
76 Thales (624–547 e.Kr.).

2 Reflektioanalyysi
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ta. Toinen rajapyykki muodostuu TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksestä.

1) Arvioinnin peruselementit jäsennettiin edellä seuraavasti:

1) Arvioinnin kohteena olevat oikeudelliset normijärjestelmät tai niiden osajär-
jestelmät (N1…Nn) (objektiluokka)

2) Relevantiksi argumentoitu arvo- tai normijärjestelmä AS (arvojärjestelmä eli
arvojoukot ja -ulottuvuudet)

3) AS:n puitteissa relevanteiksi perustellut arvomittapuut (P1-Pn) (arvokäsittei-
den sisällöt, arvokvaliteetit), joista käsin ja joihin perustuen arvioinnin kohteen
(N1) arvo arvioinnissa viime kädessä määritellään.

a. kohteen ei-empiirisinä tai ideaalisina ominaisuuksina
a1. normatiivisessa (tai preskriptiivisessä) merkityksessä
a2. analyyttisessä merkityksessä
b. kohteen empiirisinä ominaisuuksina

Jaksossa I/1.2 esitetyllä jäsennyksellä hahmotettiin oikeussääntelyn arviointi-
tutkimuksen peruselementit. Arvioinnin kohde (yllä 1) muodostuu sääntelystä
ja arvot (2–3) ensisijaisesti sääntelyn mittapuuarvoista. Reflektioanalyysin polt-
topisteessä ovat kuitenkin tutkimuksen arvot.

Jäljempänä perustellaan pragmatismin vaatimusta, jonka mukaan arvioinnin
ja arvioinnin kohteen arvoja ei voida eikä tule nähdä erillisinä, irrallisina ja toi-
sistaan riippumattomina77. Hyväksyttäessä kuvattujen arvokategorioiden pois-
sulkevuuden torjuva kanta – ajatus arvojen komplementaarisesta vs. substituu-
tiosuhteesta – arvioinnin käsitteellistä rakennetta koskeva kuvaus tarjoaa mah-
dollisuuden sitoa reflektioanalyysi sekä TPOVA-tutkimukseksi että sääntel-
yksi ymmärrettävään kohteeseen. P1-Pn ylittävät näin arvioinnin kohteen (N1)
ja arvioinnin itsensä arvojen välisen rajan.

Kohdissa 2 ja 3a1 yllä kuvatut arvot tulee reflektioanalyysissa jäljittää siinä
määrin yleisellä tasolla, että ne tavoittavat sekä oikeudelliseksi sääntelyksi että
(TPOVA) tutkimukseksi ymmärretyn ”kohteen” ideaaliset ominaisuudet. Tutki-
muksen sidoksen rationaalisuuskäsitteeseen huomioon ottaen kysymys on ensi-
sijaisesti rationaalisuuskäsitteeseen jäljitettävistä ”kohteen” ideaalisista omi-
naisuuksista.

Arvioinnin ja kohteen yhteensulautumisen aste ja luonne muodostuu erilai-
seksi riippuen mm. siitä, jäljitetäänkö arvioinnin ja kohteen yhdyssäie ideaali-
siin ominaisuuksiin ”normatiivisessa (tai preskriptiivisessä) merkityksessä” vai
sanottuihin ominaisuuksiin ”analyyttisessa merkityksessä”. Jäljempänä omak-

77 Kyseisen ajattelutavan ei tarvitse johtaa näkemään arviointia yksinomaan kohteen palvelijana
sanan epäkriittisessä merkityksessä. Arvioinnin vaihtoehtoisista ymmärtämisskeemoista tässä suh-
teessa ks. Åberg 1997 s. 79–83.  Arvioinnin eri ongelmien välisiä jännitteitä valaistaan seikkaperäi-
semmin jaksossa II/3.
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sutaan ratkaisu, jossa yhdyssäie jäljitetään aksiologiselle tasolle (tai rationaali-
suuskäsitteen aksiologiseen ulottuvuuteen). Siitä, että tutkimukselle ja yhteis-
kunnallisille käytännöille nähdään perustelluksi etsiä yhteisiä arvoja ei seuraa,
että jokin yhteiskunnallisissa käytännöissä esiintyvän arvioinnin kohteen teo-
reettinen hahmo, struktuuri tai toimintamalli tulisi ymmärtää tutkimuksen ar-
voksi. Yhdyssäikeen hahmottaminen ”kohteen” ideaalisella tasolla normatiivi-
sessa, preskriptiivisessä tai aksiologisessa (vs. analyyttisessä) merkityksessä
edellyttää, että yhdyssäie hahmotetaan tutkimuksen ja sen kohteen jakamien
yleisten arvojen tasolla. Konkreettisempien toimintamallien, -strategioiden ja
toimintojen tasolla tapahtuva linkkien etsiminen joko välineellistää tieteen tai
objektivoi sen kohteen tavalla, joka ei tee oikeutta kummankaan erityislaadulle
ja ominaispiirteille.

2) TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen tasolla yllä esitetty merkitsee ja edel-
lyttää kohteen (tutkimus ja sen kohteena oleva yhteiskunnallinen käytäntö) ide-
aalisten ominaisuuksien (arvoina) jäljittämistä H1:n muodostamassa yleisessä
kehyksessä. Koska kysymys on yleisistä arvoista eikä jonkin konkreettisen sään-
telyn (tai tutkimuksen) operationaalisista mittapuista, arviointikehystä muodos-
tettaessa omaksutuissa symboleissa arvot viittaavat ensisijaisesti mittapuiden
(P1-Pn) perusteluihin X ja Y (ks. jakso I/4.2.2).

3) Reflektioanalyysin eräs merkittävin haaste muodostuu siitä jo tutkimuksen
alussa taustoitetusta seikasta, ettei TPOVA-tutkimus ole yksittäisiin disipliinei-
hin rajautuva sateenvarjo, lähestymistapa, tutkimuksen osa-alue tai oikeussään-
telyn/lainsäädäntötutkimuksen näkökulma. Pikemminkin se pyrkii muodosta-
maan kehyksen, jolla oikeussääntelyä koskevia tutkimushaasteita ja -tehtäviä
voidaan hahmottaa disipliinien rajat ylittäen. Tällä on merkittäviä seurauksia
myös reflektioanalyysille. Tutkimuksessa omaksutun näkemyksen mukaan TPO-
VA-tutkimuksen ja samalla reflektioanalyysin ensisijainen tehtävä on koota ja
integroida (TPOVA-)tutkimusta, ei hajottaa ja eriyttää sitä. Tämä edellyttää en-
sin yleisten arvojen kokoamista sen sijaan että rajoituttaisiin yksinomaan eri
aloille relevanttien alalinssien selkeyttämiseen.78 III tutkimustehtävän yhteydessä
pyritään kuitenkin valaisemaan arvojen ja mittapuiden soveltamista eri tutki-
musaloilla ja myös yksittäisten arviointitutkimusten tasolla käyttäen apuna eräi-
siin esimerkkisäädöksiin liitettyjä havainnollistuksia.

Edellä hahmotellut reflektioanalyysin rajapyykit on muotoiltu ensisijaisesti
rationaalisuuskäsitteeseen ja pragmatismiin yleisluontoisesti linkitetyn reflek-
tioanalyysin pitämiseksi koossa sekä analyysin rajaamiseksi ja viitoittamiseksi

78 Tämä kysymys on merkittävässä määrin myös tutkimusstrateginen, eikä yksinomaan epistemo-
loginen tai metodologinen.
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äsken mainittujen monessa suhteessa rannattomalla vyöhykkeellä. Rajapyykit
viitoittavat alueen, joka jo sellaisenaan on laaja ja haasteellinen. Ne johtavat
volyymiltaan verrattain laajaan tarkasteluun. Tätä ei voida tutkimuksen nykyti-
lanteessa välttää. Rajapyykit toimivatkin samanaikaisesti sen perustelijana, miksi
ja miten tutkimuksen huomiokenttää tulee kaventaa kuin sen perustelijana, mik-
si tarkastelua on suunnattava tiettyyn laajuuteen sekä missä laajuudessa ja kon-
tekstissa tarkastelua tarvitaan.

2.2 RATIONAALISUUSKÄSITTEEN ALUSTAVA
RAJAAMINEN, TARKASTELUKEHIKON
MUODOSTAMINEN JA ANALYYSIN
PÄÄKOHTIEN KUVAAMINEN

– ”…ulkopuoliselle tarkkailijalle on selvää, että meneillään on sellaisten meto-
dologisten otteiden ja teoreettisen ymmärryksen etsintä, jotka olisivat olennaises-
ti toisenlaisia kuin vuosisatamme biologisen tutkimuksen päälinjana ollut meris-
tinen ja reduktionistinen lähestymistapa. Tämä tendenssi ei ole uusi. Sen vakiin-
tuneen nimityksen holismi (kreikan sanasta ”holos”) lienee keksinyt…”.

”Mahdollista on että sen (so. mekanistisen ja deterministisen maailmankuvan, TO:n
huom.) tilalle vähitellen nousee kuva, jossa kokonaisuuksia vuorovaikutuksessa
toisten kokonaisuuksien kanssa järjestävät lait näyttelevät keskeistä osaa. … On
myös muistettava, että muutokset, jotka koskevat ajatustapoja (metodeja, käsitet-
tävyyden vaatimusta) tieteissä pikemminkin kuin tieteellisen tiedon koosteita, ta-
pahtuvat hitaasti. …”. ”Jos se (so. systeemiajattelu) vähitellen saa tiettyä yhtenäi-
syyttä ja selkeyttä, sen voidaan sanoa edustavan uutta rationaalisuuden muotoa”.79

– ”Taistelua olemassaolosta luonnossa esiintyy, mutta siellä esiintyy myös vas-
takkainen periaate, yhteistoiminta.” … ”Biologian perintönä 1800-luvulta vaikut-
taa kaksi teesiä tai dogmia: reduktionismi ja oppi olemassaolon taistelusta, jotka
täytyy arvioida uudelleen. Normaalitieteessä kysytään uusien ilmiöiden kohdalla
yleensä vain miten ne voidaan tulkita näiden oppien kannalta.”80

79 von Wright 1987 s. 104, 108, ks. myös mt. 1997 s. 77. Vrt. Toulmin 1958 s. 257: ”We must
study the ways of arguing which have established themselves in any sphere, accepting them as
historical facts; knowing that they may be superseded, but only as a result of a revolutionary ad-
vance in our methods of thought”. Vrt. Eskola 2003, Haila 1995 s. 36, 38–39, Mannermaa 1993 s.
61 ss. ja Kannisto 2002 s. 333.
80 Wilenius 1978 s. 89–90. Wileniuksen huomiossa nousee esiin reflektion luonne käsitteellisten
linkkien rakentamisena, terävöittämisenä ja selkeyttämisenä. Vrt. Toulmin 1958 s. 257–258: Ref-
lektio ei merkitse niinkään formaaliloogisten aprioristen käsitelinkkien rakentamista ajattelumeto-
diemme ja yleisempien käsitteiden välille, vaan Toulminin mukaan se toteutuu teorioiden substan-
tiaalisen edistyksen tasolla: ”In this way a door is opened out of logic, not only into psychology
and sociology but also into history of ideas” (mt. s. 258). Vrt. Laudan 1977 s. 175: ”Systems of
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2.2.1 Rationaalisuuskäsitteen monitasoisuus

Epistemologinen ja metodologinen tutkimus selvittävät ytimeltään sitä, mitä
rationaalisuus tieteellisen tutkimuksen yhteydessä tarkoittaa ja merkitsee81. Py-
rittäessä alustavasti rajaamaan tutkimuksen perustana olevaa rationaalisuuskä-
sitettä on tarpeen ensimmäiseksi edetä toiseen suuntaan: tavoittelemaan ratio-
naalisuuskäsitteen avaruutta, josta käsin voidaan tehdä perusteltu rajaus. Ratio-
naalisuuskäsitteen avaruutta voidaan jäljittää useilta suunnilta. Erityisesti ref-
lektioanalyysin näkökulmasta tieteen rationaalisuus voi toimia TPOVA-tutki-
muksen perustavana oletuksena, edellytyksenä ja sitoumuksena ainakin tutki-
muksen kohteena olevaa todellisuutta koskevien ontologisten taustaoletusten
tasolla sekä tutkimuksen arvojen ja metanormien tasolla.

Rationaalisuusoletuksella on syvällinen merkitys tutkimusta ohjaavana onto-
logisena taustaoletuksena tai -teoriana. Todellisuutta tutkivaa empiiristä tutki-
musta kannattelevana oletuksena todellisuuden rationaalisuusoletus nousee sel-
väpiirteisesti esiin esimerkiksi Sven Krohnin tarkasteluissa.82

Tieteen arvojen ja metanormien tasolla Matti Sintonen on käsitteellistänyt
tieteenfilosofiset rationaalisuusarvot ”totuuskeskeisiksi arvoiksi”. Tämä määri-
telmä pyrkii ylittämään erilaisten tieteenfilosofisten konseptien rajat, onnistu-
matta siinä täydellisesti83. Normatiivisena konseptina ”totuuskeskeisyys” toi-
mii kuitenkin tyydyttävästi avatessaan näkyviin rationaalisten ja puolirationaa-
listen (tai irrationaalisten) konseptien väljän rajavyöhykkeen.84 Tiede-eettistä
rationaalisuuskonseptia lähestyvät puolestaan mm. Knuuttila ja Eskola tähden-
täessään tieteellisen tutkimuksen perustarkoitusta perustavien inhimillisten ar-

thought are not merely logical links between propositions. They are that but they are also attempts
to resolve what is perceived as important problems”. Toulminin ja Laudanin huomiot muodostavat
reflektioanalyysin erään metodisen lähtökohdan. Kun niihin lisätään Laudanin huomio ideoiden
historian syvästi interdisiplinaarisesta luonteesta (1977 s. 172–174), alkavat reflektioanalyysin aja-
tukselliset peruskehykset jo muodostua.
81 Fischer 1980 s. 111.
82 Ks. Krohn 1981 s. 293–294.
83 Ongelmalliseksi käsite muodostuu erityisesti sellaisten tieteenfilosofisten positioiden kannalta,
jotka eivät tunnusta totuutta olemassa olevaksi (instrumentalistit) tai ainakaan mielekkääksi teori-
oiden valinnan kriteeriksi (esim. Kuhn, Laudan) ja joita tyypillisesti luonnehditaan relativisteiksi.
Vastapooliksi muodostuvat (ontologiset) realistiset suuntaukset eri virtauksineen. Näiden usein
pinnallisesti ymmärrettyjä suhteita on mielenkiintoisella tavalla erityisesti ympäristötutkimuksen
haasteiden viitekehyksestä käsin tarkastellut Kauko Hahtola (1993 s. 35–46), joka kuitenkin tar-
kastelee kysymyksiä lähinnä ”relativistina ja pragmaattis-hermeneuttisen puhetavan pohjalta” (s.
35). Vrt. siten Raatikainen 1993 a ja 1993 b.
84 Ks. Sintonen 1990 s. 35. Sintosen mukaan tieteen tärkeimpiä (sisäisiä, TO:n huom.) arvoja ovat
totuus ja informatiivisuus tai ”sisältö”, sekä näiden pidemmälle jalostetut muodot totuudenkaltai-
suus tai empiirinen adekvaattisuus, teorian kyky kuvata ja selittää havaintoilmiöitä. Sintonen kut-
suu näitä arvoja totuuskeskeisiksi, koska niissä kiteytyy ajatus, että tiede ja tutkimus, sikäli kun
niitä tarkastellaan tieteen sisäisin kriteerein, tähtäävät totuuteen, koko totuuteen ja vain totuuteen.
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vojen toteutumista palvelevana instituutiona85. Nämä konseptit voidaan väljästi
”yhdistää” alustavasti vaatimukseksi, jonka mukaan kaiken tieteellisen tutki-
muksen tulee palvella totuuskeskeisten arvojen ja joidenkin perustavien inhi-
millisten arvojen toteutumista.

Sintonen jäsentää tieteen arvoja koskevan erittelynsä muun muassa erotta-
malla toisistaan yhtäältä tieteen sisäiset kognitiiviset tai episteemiset arvot ja
toisaalta näiden arvojen ja päämäärien tavoittelussa tarpeelliset keinot. Hän
kiinnittää huomiota siihen, että jälkimmäisiä (so. keinoja) on tutkittu tieteenfi-
losofiassa ja -metodologiassa runsaasti, kun taas ”edellistä on pohdittu luvatto-
man vähän”.86 Sintosen äskeistä huomiota voidaan nähdäkseni osaltaan valaista
Turusen 4-ulotteisen metodikäsitteen avulla. Turunen jakaa metodin käsitteen
seuraaviin osioihin tai ymmärtämistapoihin:

a. metodi havaintojen tekemisen tapana
b. metodi havaintojen käsittelemisen tapana
c. perustelu metodina
d. teoria metodina87.

Sintosen huomion voinee pukea Turusen metodikäsitteen kielelle ja samalla muo-
toilla huomioksi, jonka mukaan tieteen arvojen tarkastelun niukkuus ja metodo-
logisen ”reflektion” välinekeskeisyys on merkinnyt sen painottumista osioi-
den a ja b tasolle rajoittuvaan metodikäsitteeseen. On rajoituttu ensisijaisesti
tieteen välineiden terävöittämiseen. Tämä ilmenee osaltaan Sintosen huomios-
sa, jossa hän tarkentaa tieteen sisäisten arvojen niukkaa tutkimusta koskevaa
huomiotaan mm. kysymällä: ”Mitä tieteen arvot tai kognitiiviset arvot ovat”?
”Kuinka nämä arvot perustellaan, vai voidaanko niitä lainkaan perustella”?

85 Eskola 1985 yleensä ja erityisesti s. 9–10. Eskolan, joka viittaa tässä yhteydessä myös Simo
Knuuttilaan, mukaan tiede on arvokasta, jos ja kun se lisää mahdollisuutta perustellun eettisen
ratkaisun tekemiseen. Positivismin kapea-alaisemmasta tiede-etiikasta ks. esim. Morrow & Brown
1994 s. 235. Heidän mukaansa positivismin arvoneutraalisuus ja kapea tiede-etiikka vaihtuvat usein
suoranaiseksi kyynisyydeksi (mt. s. 235). Vrt. Pihlström 1997 s. 13, joka tarjoaa myös tieteenfilo-
sofialle filosofian ulkopuolista tehtävää postmodernin kaaoksessa: filosofian tehtävä on palvella
ihmistä ja hänen hyvinvointiaan johdattamalla hänet hyvään elämään.
86 Sintonen 1990 s. 34–35. Myöhemmin Sintonen jakaa tieteen sisäiset kognitiiviset arvot totuu-
teen ja informaatioon liittyviin arvoihin ja niiden ulkopuolisiin arvoihin, joita totuus sellaisenaan
(teorioiden vaatimuksena) ei suoraan tavoita, mutta joilla on silti selvä kognitiivinen luonne. Vii-
meksi mainitut arvot Sintonen käsitteellistää tieteen esteettisiksi arvoiksi. Niihin liittyvät mm.
ymmärrettävyys, harmonia ja järjestys, koherenssi ja täydellisyys sekä yksinkertaisuus teorioiden
arvona (ks. tarkemmin s. 37–39). Vrt. Niiniluoto 1984 s. 45 ja Kuhn 1994 s. 162 ss. Laudanin
mukaan viimeisen runsaan sadan vuoden tieteenfilosofian epistemologinen perussuuntaus on joh-
tanut siihen, että ongelmanratkaisuksi ymmärrettyjen teorioiden kehittelyn painopiste on ollut voi-
makkaasti empiirisissä, ei käsitteellisissä ongelmissa. Pahimmillaan vm. on kuitattu ”epätieteellisi-
nä harkintoina”, ”ennakkoluuloina” ja ”ei-tieteellisinä asenteina” (1977 s. 45–47).
87 Turunen 1995 s. 182–185. Vrt. Morrow & Brown 1994 s. 219.
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Metodien ja tekniikoiden tasolle (a–b) keskittyneiden tarkastelujen jäljiltä tie-
teen sisäisiä arvoja koskevat teoriat ja perustelut (c–d), joita tarvitaan mm. oh-
jaamaan tarvittavien teoreettisten apuvälineiden valintaa ovat kiteytymättömiä.
Jopa itse perustelun mahdollisuus on jäänyt epäselväksi. Sintonen ei ota esiin
tieteen rationaalisuuskäsitettä, mutta hänen terminologiassaan ”tieteen sisäiset
kognitiiviset tai episteemiset arvot” voidaan tässä tyydyttävästi samastaa tieteen
(sisäisiin) rationaalisuusarvoihin.

Sintosen huomioille voidaan hakea vertailukohtia tutkimuksen painottumi-
sesta arviointitutkimuksen piirissä esitettyihin huomioihin. Arviointitutkimuk-
sen alueella huomio on kohdistunut ensisijaisesti tutkimuksen välineisiin. Li-
säksi tutkimusvälineiden kehittely on kohdistunut pääosin tutkimusprosessin
vaiheeseen, jossa tutkimuksen tavoitteet ja tausta-arvot oletetaan jo annetuiksi
ja legitimoiduiksi ja (niin ikään jo oikeutetuiksi oletetut) mittapuut ja hypoteesit
”yhdistetään” arvioitavan toiminnan laatua tai vaikutuksia koskevaan empiiri-
seen tietoon, ensin mainittujen testaamiseksi ja kontrolloimiseksi. Monissa ta-
pauksissa päähuomio on kohdistunut jopa yksinomaan kohteen ja sen vaikutus-
ten todentamisen menetelmälliseen vahventamiseen.88

Thomas Cook on kiinnittänyt huomiota äsken kuvattuihin ongelmiin arvioides-
saan arviointitutkimuksen kokemuksia ja opetuksia kuluneen 25 vuoden ajalta
teoksessa ”Evaluation for the 21st Century”. Vertauskuvia käyttävä Cook katsoo,
että arvioinnin tulisi jatkossa ”istua” kolmijalkaisella tuolilla aiemman yksijalkai-
sen sijaan. Kuluneita vuosikymmeniä luonnehtii hänen mukaansa voimakas me-
todinen orientaatio. Tätä kuvaa keskittyminen kvantitatiivinen versus kvalitatiivi-
nen keskusteluun ja menetelmien kehittelyyn, joka on Cookin arvion mukaan vie-
nyt liiaksi huomiota tärkeämmiltä kysymyksiltä. Laiminlyödyt alueet ja niistä
muodostuvat uudet haasteet ovat hänen mukaansa seuraavat:

1) Enemmän ja parempaa arvioinnin teoriaa.
2) Arvioinnin perustana olevat substanssitieteenalat ja niiden tulokset on liitettä-

vä tutkimukseen aiempaa paremmin. Samalla on pyrittävä arvioinnin tuotta-
man tiedon kokoamiseen synteeseiksi ja laajemmiksi tietorakenteiksi.89

88 Tutkimuksen lähestymistapojen ja niitä koskevien meta-analyysien keinokeskeisyyden ongel-
maan on kiinnitetty eri puolilla runsaasti huomiota, ilman että tämä on vaikuttanut kovin merkittä-
västi tutkimuksen käytännölliseen suuntautumiseen. Ulkomaisista TPA-esityksistä Chenin esitys
tasapainoilee TPA-tutkimuksen ”lähestymistapojen” kuvailun ja tutkimuksen metodologisten pe-
rusteiden hahmottamisen välillä, onnistuen selvästi paremmin ensin mainitussa. Tuoreemmista tar-
kasteluista Pawsonin ja Tilleyn tarkastelusta (1997) voidaan perusteita koskevien analyysien ohella
poimia kriittinen arvio Chenin yllä kuvattuun sijoittamisongelmaan, toteavathan he Chenin lähtö-
kohdan mm. ”Kyllin perverssiksi yritykseksi saada kokeellinen paradigma toimimaan” (s. 25, vrt.
Åberg 1997 s. 38–39 sekä yleisemmin Ahonen 2001).
89 Ks. seikkaperäisemmin Cook 1997 s. 43–50. Vrt. lakiuudistusten vaikutustutkimuksen näkö-
kulmasta Tala 2001 s. 27–28 sekä suomalaisesta arviointikäytännöstä yleisemmin Sulkunen 2003
s. 119–120.
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Cookin esiin ottamat ongelmat osoittavat Sintosen esiin ottamien ongelmien
konkreettisuuden myös arviointitutkimuksen piirissä. Samalla ne kuvaavat kä-
sillä olevan tutkimuksen vaikeuksia sekä asetettujen tutkimustehtävien ja pai-
notusten mittakaavaa ja yleistä tärkeyttä. Cook asettaa yllä kuvatut haasteet koko
alkaneen vuosisadan perspektiiviin ja suhtautuu jossakin määrin epäilevästi ar-
viointitutkimuksen mahdollisuuksiin suoriutua edessään olevista haasteista.90

Kapea-alaisen metodi- ja ”reflektio”käsitteen ehkä tärkein ongelma on se,
että varsinaisten teoreettisten apuvälineiden (normatiiviset ja kausatiiviset teo-
riat, metafyysiset teoriat) konstruointi, oikeuttaminen, valinta sekä teorioiden/
hypoteesien epistemologisten ja metodologisten ominaisuuksien ja keskinäis-
suhteiden määrittäminen jäävät miltei kokonaan näin muodostetun tutkimuksen
rationaalisuuskäsitteen ulkopuolelle. Hieman epätarkasti ilmaistuna ja samalla
hieman näkökulmaa siirtäen kysymys on myös siitä, että tieteen context of dis-
covery -alue eri osioineen ja rationaalisuusvaateineen on jäänyt merkittävästi
tieteen context of justification -osion ympärille muodostuneen rationaalisuus-
käsitteen varjoon.

Reflektioanalyysissa tulisi kyetä syventymään tiedon hankinnan ja käsittelyn
tapoja koskevista teknisluontoisista kysymyksistä (Turunen a ja b) tutkimuksen
yleisempien rationaalisuusarvojen esittämiseen ja perustelemiseen (Turunen c).
Vaikka vaatimus on perusteltu, siihen sisältyy ongelmia. Näistä on ennen muuta
mainittava se, tuleeko tarkastelu kohdistaa Sintosen fokuksessa oleviin tieteen
sisäisiin rationaalisuusarvoihin vai tuleeko reflektioanalyysin ulottua myös tut-
kimuksen ulkopuolisiin (tutkimuskohteen) arvoihin91. Tämä kysymys on reflek-
tioanalyysiin nähden metatasoinen. Kysymys kuuluu tyypillisesti yleisen (tie-
teen) filosofian piiriin – tavallaan metafilosofisena ongelmana – mutta sillä on
myös merkittäviä tieteensosiologisia juuria.

Pinnallisesti tarkastellen asia vaikuttaa yksinkertaiselta. Sidottaessa reflek-
tioanalyysi rationaalisuusarvoihin, voimme tutkia, onko tieteeseen kohdistuvia,
tieteen ulkopuolisia rationaalisuusarvoja kyetty uskottavasti perustelemaan ja
tehdä ratkaisun tämän perusteella.

Filosofiset perinteet suhtautuvat kuitenkin hyvin eri tavoin tieteen sisäisten ja
ulkopuolisten arvojen suhteeseen sekä tieteen ja sen kohteena olevan yhteiskun-
nallisen toiminnan ja käytännön välisen ”rationaalisuusrajan” ylittämisen mah-
dollisuuteen. Pragmatismin perinne on argumentoinut tiedon (tieteen) ja toi-

90 Ks. mt. s. 47. Cookin mukaan ”there are many younger scholars willing to write about methodo-
logy, to report on particular evaluations, to offer wisdom of some aspect or another of the evaluati-
on enterprise… . But when I look at the most recent claims in this last regard (vrt. haasteet 1–2 yllä,
TO:n huomio), they seem week. … But without active theoretical debates about core issues on
evaluation that transcend method, the field may not grow, if it does not atrophy” (s. 47).
91 Vrt. Kannisto 2002 s. 332.
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minnan (inhimillisten käytäntöjen, ml. arvot) välisen rajan ylitettävyyden ja ylit-
tämisen tarpeen puolesta. Pihlström kiteyttää asian todetessaan, että ”For prag-
matists science is one of our natural human forms of life in this natural world,
intimately connected with human values and purposes. It has no privileged posi-
tion in describing and explaining the world from an imagined point of view
transcending all such values and purposes”92.

Jakson alussa esitetyn tieteen rationaalisuuskäsitteen piiriin sisällytettiin sekä
tieteen sisäisiä että sen ulkopuolisiksi luonnehdittavissa olevia rationaalisuusar-
voja. Reflektioanalyysin tehtävänä on sen selventäminen, mitä edellä esitet-
ty arvolähtökohta ”Kaiken tieteellisen tutkimuksen tulee palvella totuus-
keskeisten arvojen sekä joidenkin perustavien inhimillisten arvojen toteu-
tumista” TPOVA-tutkimukselle merkitsee. Lause täsmentyy vielä seuraavak-
si kysymykseksi: Miten yllä mainitut arvot tulisi erityisesti rationaalisuuskäsit-
teen ja pragmatismin perinteen näkökulmasta ymmärtää? Reflektioanalyysissa
pyritään etsimään vastauksia äskeisiin kysymyksiin ottaen huomioon edellä
TPOVA-tutkimuksen luonteesta ja tehtävästä esitetyt näkökohdat sekä reflek-
tioanalyysin alussa esitetyt rajaavat näkökohdat (rajapyykit).

Yllä mainittuja kysymyksiä käsitellessään reflektioanalyysi ei voi eikä sen
tule suoraan sitoutua mihinkään filosofiseen konseptiin tai lähestymistapaan.
(Meta)tieteenfilosofisesta näkökulmasta positio, jota reflektioanalyysissa lähes-
tytään, tulee olla sopusoinnussa I pääjaksossa määritellyn TPOVA-tutkimuksen
arviointikehyksen kanssa. Reflektioanalyysissa omaksuttavan filosofisen lähtö-
kohdan (tai lähtökohtien) tulee syventää arviointikehyksen näkökulmasta esiin
piirtyvien TPOVA-tutkimuksen kysymyksenasettelujen, ongelmien ja tausta-ar-
vojen olennaisia piirteitä. Tämän lähtökohdan kautta reflektioanalyysille raken-
tuu tietynlainen yleinen linkki pragmatismiin.93 Toisaalta edellä on ilmennyt,
että reflektioanalyysin keskiössä on myös tieteen sisäisiä arvoja. Näihin prag-
matismin side on etäisempi, joskin jäljempänä havaitaan, että pragmatismin pii-
riin luettavissa olevat tutkijat ovat tässä omaksuneet toisistaan poikkeavia näke-
myksiä. Tässä yhteydessä olennaisinta on se, että TPOVA-tutkimuksen arvioin-
tikehys johdattelee reflektioanalyysia kohden pragmatismia, mutta teoriaperus-
teisuuden korostuksillaan myös säilyttämään siihen riittävän etäisyyden.

92 Pihlström 1998 s. 183.
93 Tässä yhteydessä voitaisiin ehkä Pihlströmin tavoin puhua pragmatismista tietynlaisena filosofi-
sena temperamenttina (vrt. Pihlström 1998 s. 235–236), johon TPOVA-tutkimus erityisesti tieteen
ulkoisten arvojen osalta muita positioita helpommin sovittuu. Tällöin lähtökohtana on metafiloso-
finen ajatus, jonka mukaan filosofian tulee vastata niihin käytännöllisiin tarpeisiin ja odotuksiin,
joita siihen tukeutuvilla (esim. tietyn tutkimusalan reflektiolla) on ja että erilaiset positiot poikke-
avat tässä(kin) suhteessa toisistaan. TPOVA-tutkimus etsii reflektiossaan vastauksia tietynlaisiin
kysymyksiin tietynlaisesta näkökulmasta. Tämä merkitsee sitä, että toisenlaiset näkökulmat ovat
sille etäisempiä. Pragmatismista hakee arvioinnille väljää filosofista kiinnekohtaa myös Ahonen
(2001 s. 105).
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2.2.2 Tarkastelukehikon muodostaminen

Reflektioanalyysissa on kysymys TPOVA-tutkimusta ohjaavien arvojen selkeyt-
tämisestä eli reflektiosta edellä määritellyssä suppeassa merkityksessä. Analyy-
sin tavoitteena on mittapuun toteutumis- tai vaikuttavuushypoteesia jaksossa I/
4.2.2 tarkasteltaessa symboleilla X ja Y kuvattujen oikeussääntelyn ja sen ar-
vioinnin mittapuiden P1-Pn perustelujen (tai mittapuiden) selkeyttäminen ra-
tionaalisuuskäsitteen avulla. Frank Fischerin arviointilogiikoiden (ks. jakso I/
3.3) avulla tulkittuna perustelut X ja Y toimivat TPOVA-tutkijan soveltamien
arviointimittapuiden P1-Pn validointi- tai vindikaatioperusteina. Analyysissa sel-
keytettävät arvot ovat tutkimuksen ehdotuksia ihmisen ympäristösuhdetta kos-
kevan sääntelyn tavoitteiden ja/tai keinojen sekä niitä arvioivan tutkijan omak-
sumien mittapuiden validointi- ja vindikaatioperusteiksi.

Substantiaalinen rationaalisuuskäsite94 jaetaan tarkastelussa kahteen osioon:
teleologiseen ja deontologiseen. Ensin mainittua kuvataan jatkossa myös sym-
bolilla X ja jälkimmäistä symbolilla Y. Teleologisella osiolla pyritään osoitta-
maan ihmisen ympäristösuhdetta ohjaavan sääntelyn95 arvioinnissa ja erityises-
ti arvioinnin mittapuiden ja sääntelytavoitteiden validoinnissa relevantit (ratio-
naalisuus)arvot. Tarkastelu suoritetaan jaksossa II/2.3.1.

Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisella osiolla pyritään osoit-
tamaan ihmisen ympäristösuhdetta koskevan sääntelyn arvioinnissa ja erityisesti
arvioinnin mittapuiden ja sääntelykeinojen validoinnissa relevantit (rationaa-
lisuus)arvot. Koska substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologiselle osiol-
le haetaan linkki oikeudenmukaisuuskäsitteeseen ja moraaliin, se voi toimia myös
itsenäisenä vindikaatioperusteena. Tutkimuksessa omaksutun lähtökohdan mukaan
substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen erilliset osiot toimivat validointiperustei-
na ja ainoastaan yhdessä niitä on perusteltua soveltaa vindikaatioperusteina. Ra-
tionaalisuuskäsitteen deontologista osiota tarkastellaan jaksossa II/2.3.2.

94 Substantiaalisen rationaalisuuden rinnalla on samaa enemmän tai vähemmän tarkoittaen puhut-
tu myös kokonaisvaltaisesta rationaalisuudesta (comprehensive rationality, Etzioni), tai toiminnan
rationaalisuudesta (action rationality, Gross). Roos toteaa sen edustavan vastakohtaa formaalille,
instrumentaaliselle tai funktionaaliselle rationaalisuudelle siinä mielessä, että siinä sisällytetään
rationaalisuuskäsitteen piiriin sekä keinot että päämäärät: ”In other words, we wish to assess ratio-
nality also in terms of the goals of some endeavor” (Roos 1973 s. 21). Roos huomauttaa, että
päätöksentekomenettelyjä ja -strategioita tutkivat kiinnittävät tarkastelunsa yleensä ensin mainit-
tuihin. Tällöin tutkitaan parhaita keinoja tavoittaa jokin tietty, annettu tavoite. Kun kysymys on –
kuten Roosin tutkimuksessa – hyvinvoinnista, substantiaalisen rationaalisuuden idea on Roosin
mukaan relevantein. Tällöin ollaan kiinnostuneita tavoitteiden luonteesta (nature). Roos kiinnittää
huomiota siihen, että vaikka hyvinvointia koskevan analyysin oletetaan olevan kiinnostunut sub-
stantiaalisesta rationaalisuudesta, sen (eksplisiittisesti tai implisiittisesti) tuottamat mallit rakentu-
vat kuitenkin formaalille rationaalisuuskäsitteelle. Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole kysymys hy-
vinvointitutkimuksesta samassa merkityksessä kuin Roosin väitöstutkimuksessa, yllä substantiaa-
lisen rationaalisuuden etusijasta esitetyt näkökohdat ovat sovellettavissa myös tähän tutkimukseen.
95 Ellei asiayhteydestä erikseen toisin ilmene, jatkossa ”sääntelyllä” viitataan yksinomaan ihmisen
ympäristösuhdetta määrittelevään ja normeeraavaan oikeussääntelyyn.
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Reflektioanalyysi on tarkasteluna laajahko. Seuraavassa kuvataan analyysin
etenemisen vaiheet. Kuvauksen avulla voi seurata analyysin pääkohdittaista ete-
nemistä.

Jaksossa II/2.3.1 substantiaalisesta rationaalisuuskäsitteestä muodostetaan
sääntelyn päämääriä koskeva validointiulottuvuus analysoimalla substantiaali-
sen rationaalisuuskäsitteen teleologista osiota (X). Jaksossa 2.3.1.1 analysoi-
daan yleisellä tasolla funktiokäsitettä ja funktionalismia yhteiskuntateoreettise-
na käsitteenä sekä niiden kykyä muodostaa perusta sääntelyn päämäärien ja nii-
den arvioinnin mittapuiden validoinnille. Erityistä huomiota kohdistetaan funk-
tioajattelussa äskeisen suhteen esiintyviin rajoituksiin ja ongelmiin. Tarkaste-
lussa Galtungin laaja-alaisesta funktiokäsitteestä muodostetaan X:n väljä meta-
standardi, joka ei määrittele funktioita sisällöllisesti, mutta osoittaa niiden vält-
tämättömät ominaisuudet (yleistettävyys, normatiivisuus). Vertailemalla Kantin
ja Galtungin funktiokäsitteitä pyritään perustelemaan, miksi funktion ymmärtä-
minen kantilaisittain ideaksi ei tarjoa riittävää perustaa X:lle validointiperustee-
na (ja arvona). Keskeinen syy on se, että funktiolta on yleistettävyyden lisäksi
edellytettävä myös normatiivisuutta ja preskriptiivisyyttä.96

Seuraavaksi pyritään selvittämään funktioiden määrittelemisen mahdollisia
lisäehtoja. Epistemologisten vaatimusten lisäksi relevanttien funktioiden tavoit-
telu edellyttää taustakseen käyttökelpoisen yhteiskuntateoreettisen ”funktion”
ja ”funktionalismin” konseptin. Jaksossa 2.3.1.2.1.1 perustellaan luontokäsit-
teen ja yhteiskunta–luonto-suhteen erittelyn avulla liberalistinen funktionalismi
lähtökohdaksi, joka auttaa ymmärtämään yhteiskunnan ja yhteiskunnallisen sää-
telyn välttämättömiä lähtökohtia ja tarvetta sekä niiden mahdollisuutta toteuttaa
normatiivisesti ladattuja funktioita. Näin saavutetaan X:n (arvona) yhteiskunta-
ja säätelyteoreettinen ymmärtämiskehys, joka silloitetaan ja argumentoidaan
ihmisen luontosuhteen erilaisiin ymmärtämistapoihin alkaen antiikista (fysis)
ja päätyen moderniin luonnontieteelliseen luontokäsitteeseen.

Seuraavaksi analysoidaan hieman lähemmin, millaisia ihmisen ympäristösuh-
detta koskevan sääntelyn ja sen arvioinnin validointiperusteeksi relevantit funk-
tiot ovat. Jaksossa 2.3.1.2.1.2 funktioita siirrytään tarkastelemaan filosofisen
pragmatismin teoriakonseptin mukaisesti ongelmanratkaisuina. Tarkastelussa

96 Transsendentaalifilosofialle ja pragmatismille on pyritty jäljittämään myös linkkejä. Tässä voi-
daan viitata erityisesti Sami Pihlströmin analyyseihin ja huomioihin, jotka ovat synnyttäneet Niin
& Näin -lehdessä myös kriittistä palautetta. Reflektioanalyysissa tällaiseen yhdistämiseen ei pyri-
tä. Reflektioanalyysin alkuvaiheessa Kantin idea- tai funktiokäsitettä ei myöskään yhdistetä yh-
teiskuntateoreettisiin konstruktioihin. Kantin ideoiden epistemologisen luonteen tarkastelu pyrkii
selkeyttämään ongelmia, jotka funktiokäsitteen tulee välttää (tai ehtoja joiden sen tulee tyydyttää)
voidakseen toimia yhteiskunnallisen säätelyn ja siihen kohdistuvan arvioinnin validoinnin mitta-
puuna. Tarkastelun eräs keskeinen tulos on se, että kantilaisittain ideaksi tulkittu funktiokäsite ei
voi toimia äsken mainittuna mittapuuna (tai sen epistemologisena lähtökohtana), koska viimeksi
mainitun tulee olla normatiivinen.
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selkeytetään, millaista funktioiden toteutuminen ongelmanratkaisuksi tulkittu-
na on, ja mitä se merkitsee. Tarkastelussa erotetaan toisistaan jakson II/1.2.3
rationaalisuuskäsitteen tarkastelua hyödyntäen materiaalinen ja proseduraali-
nen ongelmanratkaisukonsepti sekä näille ominainen vahva ja heikko rationaa-
lisuuskäsite. Ensin mainittu lähestyy ongelmia ja niiden ratkaisuja olennaiset
seikat tavoittamaan pyrkien. Jälkimmäinen tähdentää näkökulmien moninaisuutta
sekä ongelmien määrittelyn että niiden arviointiperusteiden yhteydessä. Tarkas-
telun kuluessa selvitetään jälkimmäiseen kiinnittyvän (sopimuskonstruktion
mukaisen) modernin luonnonoikeuden mahdollisuutta toimia ihmisen ympäris-
tösuhdetta koskevan sääntelyn funktiot ilmaisevana konseptina. Koska siihen
liittyy merkittäviä ongelmia ja rajoituksia, analyysia jatketaan.

Sekä materiaalinen että proseduraalinen ongelmanratkaisukonsepti kohtaa-
vat oikeutuksen (justifikaation) haasteen. Ongelmanratkaisukonseptit eivät ky-
kene itse oikeuttamaan itseään. Tämä koskee yhtä hyvin ongelmien oikeaa mää-
rittelyä kuin niiden oikeaa ratkaisua koskevaa ehdotusta, joka ongelmateoriaan
validointiperusteena sisältyy. Etsittävänä oleva validointiperuste, X (arvoperus-
teena), joutuu näin päättymättömältä vaikuttavaan perusteluvaatimusten kehään.
Mittapuiden oikeuttamisen ongelma muotoillaan ja sitä eritellään jaksossa
2.3.1.2.2. Jaksossa 2.3.1.2.2.2 tarkastellaan erästä ongelman ratkaisuyritystä ja
sen ihmisen ympäristösuhdetta koskevalle sääntelylle tarjoamia funktioita ja
arvioinnin mittapuiden validointiperusteita. Siinä tutkimus ja muu yhteiskun-
nallinen toiminta nähdään elämänongelmien ratkaisemisena – tai pyrkimyksenä
elämänongelmien hallintaan. Tähän liittyvissä prosesseissa arvot ja ongelman-
ratkaisut kontrolloivat vastavuoroisesti toinen toistensa oikeutusta. Näin ym-
märrettävä elämänongelmien ratkaiseminen tai hallinta niiden eri ulottuvuuk-
sissa (ihmisen suhde luontoon, ihmisen suhde yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä
ihmisen suhde itseensä) tarjoaa substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleolo-
giselle ulottuvuudelle rajoitetun justifikaation.

Jaksossa II/2.3.2 muodostetaan substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen sään-
telyn keinoja koskeva validointiulottuvuus analysoimalla substantiaalisen ratio-
naalisuuskäsitteen deontologista osiota (Y)97. Se asettaa vaatimuksia ja rajoituk-
sia elämänongelmien ratkaisemiselle ja hallitsemispyrkimyksille, niitä koskevil-

97  Käsillä olevaa analyysia ja sen yhteydessä muodostettavaa substantiaalisen rationaalisuuskäsit-
teen deontologista osiota voidaan arvostella rationaalisuus- ja oikeudenmukaisuuskäsitteiden ja
teorioiden rajan liudentamisesta. Esim. Kelley L. Ross tarkastelee teleologisia etiikan teorioita
toiminnan päämäärille vaatimuksia asettavina ja deontologisia teorioita yksinomaan toiminnassa
valittaville keinoille rajoituksia asettavina (artikkeli ”The Value Structure of Action, http://www.
friesian. com/key.htm, s. 1.). Tutkimuksessa rationaalisuus- ja oikeudenmukaisuuskäsitteiden rajaa
ei nähdä ehdottomana. Haluttaessa reflektioanalyysissa omaksuttu tapa puhua ”rationaalisuuskä-
sitteen deontologisesta osioista” voidaan korvata puhumalla deontologisen etiikan (substantiaali-
sen) rationaalisuuskäsitteen ohjaaman toiminnan teleologialle (erityisesti keinovalinnoille) asetta-
mista rajoista.
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le sääntelytavoitteille ja keinoille sekä molempia koskeville sääntelyn mittapuil-
le (P1-Pn). Jaksossa 2.3.2.2 pyritään aluksi muodostamaan käsitys substantiaali-
sen rationaalisuuskäsitteen osioiden suhteesta tukeutumalla muun muassa Serre-
sin funktiokäsitteen tarkasteluun ja siinä esiintyvään dynaamiseen tasapainoko-
rostukseen. Teleologisen osion ja samalla elämänongelmien hallinnan sääntelyl-
le tuoman oikeutuksen rajoja etsitään myös vastavoiman käsitteestä. Deontologi-
sen osion ydin muodostuu Kantin kategorisesta imperatiivista, mutta tarkastelun
päätteeksi (jakso 2.3.2.2.2) rationaalisuuskäsitteelle haetaan linkki moraaliin ja
oikeudenmukaisuuskäsitteeseen. Näin avautuu mahdollisuus hahmottaa deonto-
loginen osio – paitsi teleologiselle osiolle rinnakkaisena sääntelyn keinojen ja
arviointimittapuiden validointiperusteena – myös länsimaisen elämänmuodon
perusarvoja kuvaavana (vaikkakaan ei kattavana) vindikaatioperustana.

Teleologisesta ja deontologisesta osiosta muodostuva substantiaalinen ratio-
naalisuuskäsite liittymäkohtineen vangitsee sen rationaalisuusulottuvuuden, jolle
läntinen elämänmuoto on ainakin toistaiseksi suurilta linjoiltaan rakentunut. Ny-
kypäivän näkökulmasta teleologinen osio saa voimaansa filosofisesta pragmatis-
mista ja kriittisestä rationalismista (suuntautuminen elämänongelmiin) sekä mo-
dernista funktionalismista ja systeemiajattelusta holistisuuskorostuksineen (pyr-
kimys integroituun ratkaisemiseen), joiden juuret voidaan monessa suhteessa jäl-
jittää Antiikkiin saakka, vaikka tähän ei jäljempänä ole mahdollisuutta merkittä-
västi edetä. Deontologinen osio saa puolestaan voimansa erityisesti kantilaisesta
etiikasta ja sille ominaisista yksilön vapauden ja itsemääräämisen korostuksesta.

2.3 IHMISEN YMPÄRISTÖSUHTEEN ARVIOINTIA
OHJAAVAN SUBSTANTIAALISEN RATIONAALI-
SUUSKÄSITTEEN LUONNOSTELEMINEN

2.3.1 Teleologinen ulottuvuus

2.3.1.1 Galtungin funktiokäsitteistön taustoittaminen ja
tarkentaminen Kantin ideakäsitteen avulla

2.3.1.1.1 Galtungin funktiokäsitteistön epistemologinen luonne

Ennen etenemistä rationaalisuuskäsitteen seikkaperäisempään analyysiin on
syytä nostaa tarkastelu metatasolle ja luoda katsaus Galtungin esittämän funk-
tio- ja funktionalismiluonnehdinnan epistemologiaan. Tarkastelussa pyritään va-
laisemaan funktiokäsitteen soveltuvuutta substantiaalisen rationaalisuuskäsit-
teen teleologisen osion lähtökohdaksi. Tämä edellyttää funktiokäsitteen episte-
mologisen luonteen selventämistä. Se käy parhaiten tukeutumalla Immanuel
Kantin teleologian käsitteeseen suuntautuviin tarkasteluihin, joihin Galtungin
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funktiokäsite pyritään seuraavassa asemoimaan näiden erojen selventämiseksi.
Tarkastelussa nojaudutaan pääosin Kantin teleologiakäsitettä tutkineen Clark
Zumbachin erittelyyn, osaksi myös Kantin teokseen Prolegomena (suomennos).

Aluksi on syytä ottaa esiin Galtungin funktionalismikäsitteen luonnehdinta,
jonka epistemologisen luonteen ymmärtämiseen käsillä olevassa jaksossa eri-
tyisesti pyritään. Kysymyksessä on seuraava määrittely:

”Rather, it (so. functionalism, TO) is seen as a form in which theories may be cast,
like ”causality”, or ”dialectics”. It is a thought form, a form of understanding, a
form of theoretizing, and a form of presentation. Ultimately it is a heuristic that
channels – even forces – observation, thinking etc. in certain directions, and away
from others. It is one among several perspectives seen here as complementary
rather than competitive or even contradictory, applying to the manifoldness of
social complexity. It’s fruitfullness will have to be judged in terms of it’s fruits …
The criteria we are thinking of are not merely in terms of correspondence with
empirical reality, but in terms of guidelines for a better potential reality”.98

Pyrittäessä täsmentämään määritelmästä esiin nousevan funktiokäsitteen episte-
mologista luonnetta, hyvän lähtökohdan muodostuu Kantin tapa jakaa apriorikä-
sitteet kahteen pääryhmään: kategorioihin ja ideoihin. Molempien lähtökohdak-
si muodostuu Kantin tarkasteluissa ihmiselle ominainen pyrkimys nähdä kaikki
ympärillään oleva osana laajempaa kokonaisuutta, jonka osat ovat riippuvuussuh-
teessa keskenään.99 Zumbachin mukaan Kantin epistemologinen ratkaisu tähän
ihmisen pyrkimykseen sisältyy erotteluun kategorioiden ja ideoiden välillä.100

98 Galtung 1977 s. 131.
99 Erottelusta Kant 1997 s. 149 ss. Jaottelun taustaksi on syytä todeta, ettei Kantin kriittisten tutki-
musten tarkoituksena ollut metafysiikan eliminoiminen, vaan pikemminkin pyrkimys määritellä
sille (ja samalla apriorikäsitteille) legitiimi, hyväksyttävä mutta samalla välttämätön osuus inhimil-
lisen tiedon muodostuksen prosessissa. Zumbach käsitteellistää tätä koskevan filosofisen analyysin
metametafysiikaksi (1983 s. 34). Siltä osin kun Kant operoi metafysiikan ”loogisella tasolla” hän
erottautui klassisesta metafysiikasta erityisesti siinä, että metafysiikka oli Kantille järkeilyä apriori,
mutta kokemussfäärissä. Toisin sanoen se muodostui kokemuspiirissä olevien objektien apriori
järkeilystä. Metametafysiikan tarkoituksena oli kehittää standardit tuolle (loogisen tason) metafyy-
siselle järkeilylle (Zumbach mt. s. 34, ks. myös Kant 1997 s. 37 ss., 61–62, 71). Yllä esitetty
yhtenäisyyspyrkimys toteutuu puolestaan yllä mainituissa käsitteissä, erityisesti kategorioissa, mutta
myös ideoissa, joiden osuutta Kantin epistemologiassa on useissa yhteyksissä kritisoitu. Filosofi-
selta kannalta legitiimi rooli apriorikäsitteille löytyy lähinnä kategorioissa (ks. kuitenkin Russell
1996 I s. 241–242). Ideat toteuttavat pikemminkin ihmisen metafyysistä tarvetta nähdä partikulaa-
rien yhteys laajempiin kokonaisuuksiin kuin lepäävät vahvalla epistemologisella pohjalla. Kant
itsekin kutsuu ideoita subjektiivisiksi. Tämä ei kuitenkaan viittaa mielivaltaisuuteen, vaan episte-
mologisesti sitovan perustan puuttumiseen: ”In calling ideas ”subjective”, Kant means that none of
them, taken singly or jointly, are established in virtue of what ”objectivity” means in the Critical
System” (Zumbach mt. s. 44).
100Se (postulaatti), että ihmissubjekti (ja mikä tahansa subjekti) on lakkaamattomassa yhtenäisyy-
den etsimisessä, ei ole vain yksityiskohta Kantin filosofiassa, vaan Zumbachin mukaan Kantin
kriittisen filosofian eräs keskeinen teema. Ks. Kant 1997 esim. s. 65–66. Vrt. yleisesti Klami 1985
s. 27 ss. Zumbach katsoo Kantin näkemyksen ihmisen tarpeesta nähdä kaiken tietämänsä osana
laajempaa kokonaisuutta lähinnä Leibnizilta omaksutuksi vaikutteeksi. Tämä ei kuitenkaan mer-
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Kategoriat (tai ymmärryksen kategoriat) mahdollistavat kokemuksen ja
tiedon. Niiden merkitys on Kantin epistemologiassa perustavanlaatuinen. Tie-
don mahdollisuuden ohella kategoriat turvaavat osaltaan myös tiedon yhtenäi-
syyden yhdistäessään aistihavaintojen tavoittamien objektien moninaisuuden
käsitteillä.101 Järjen ideoiden status poikkeaa monella tavoin (ymmärryksen)
kategorioiden asemasta. Myös niiden funktio poikkeaa toisistaan. Ideat edusta-
vat tietyllä tapaa metatasoa kategorioihin nähden. Kun kategoriat toteuttavat in-
himillisen tiedonhankinnan taustalla olevaa yhtenäistämistavoitetta yhdistämäl-
lä aistihavaintojen objekteja käsitteiksi, järki ideoineen yhdistää käsitteiden
moninaisuuden. Näin järjen ideat (edelleen)järjestävät ja yhtenäistävät sen tie-
don, jonka fundamentaalinen edellytyksen tai ehdon kategoriat muodostavat.
Samalla tiedosta muodostuu systeemi, eikä yksinomaan aggregaattitaso.102

Näin ollen ideat edustavat olioiden kuvaus-, ymmärtämis- ja estimointitapoja
ja edistävät niiden saattamista kuvaamista varten systemaattisempaan muo-
toon103. Tällaisina ne sijoittuvat eri tasolle – tavallaan ylemmälle tasolle – kuin
kategoriat, jotka esiintyvät välittömästi olioiden olemisen ”ontologisella” tasol-
la.

Kantin biologian metodologiaa ja autonomiaa koskeva tarkastelu nostaa esiin
keskeisinä ideoina luonnon purposiivisuuden (purposiveness) ja suunnittelun/
suunnitellun kaltaisuuden (design/designedness) ideat. Niitä voitanee luonneh-
tia Kantin funktiokäsitteiksi. Zumbachin mukaan teleologian ja biologisen suun-
nittelun/suunnitellun kaltaisuuden (design/designedness) käsitteiden idealuon-
teen ei-determinoivan ja kausaliteetin käsitteen determinoivan luonteen eron
osoittaminen oli Kantin teoksen ”First Introduction to the Critique of Judgment”
eräs päätavoite104.

kitse sitä, että heidän filosofiset ratkaisunsa tähän ongelmaan samastuisivat. Kun Leibniz postuloi
tämän teeman (”true unity in matter”) käsittelyyn elaboroidun metafyysisen skeeman sisältyy Kan-
tin ratkaisu em. ongelmaan Zumbachin mukaan termeihin ”kategoriat” ja ”ideat” (Zumbach 1983
s. 39). Pyrkimys yliyksilöllisen kokonaisuuden tavoittamiseen voidaan katsoa olevan laajemmin-
kin metafyysisten pyrkimysten keskiössä sekä itsenäisenä teoreettisena tietämisen intressinä että
välineenä muiden filosofisten ongelmien käsittelyssä. Kuolemattomuuden (ja kuoleman) metafyy-
sisen probleeman osalta voidaan jälkimmäisestä näkökulmasta viitata Schopenhauerin ja Tolstoin
analyyseihin (von Wright 1996 s. 292–295, joka viittaa tässä yhteydessä Tolstoin vaikuttimena
Schopenhauerin ohella Kantiin).
101Zumbach mt. s. 37.
102Zumbach mt. s. 37.
103Luonnon ”ymmärtämisestä” spesifinä selittämisen muotona Kantin filosofiassa ks. Zumbach
mt. s. 123–126, 119 ss. Luonnonilmiöiden teleologinen kuvaustapa on sopusoinnussa kausaliteetin
käsitteen kanssa, koska teleologinen maksiimi muodostaa ainoastaan kuvaustavan, jossa kausali-
teetin säätelemien ilmiöiden ja tapahtumien luonne ilmaistaan samanaikaisesti kokonaisuutena,
jossa on osat ja niillä funktiot (Zumbach mt. s. 125–126, vrt. Galtung 1977 s. 136–137). Käsillä
olevan tarkasteluyhteyden kannalta olennaista on se, että kysymys ei ole empiiristen partikulaarien
konstruoimisesta siinä merkityksessä kuin kategorioiden yhteydessä, vaan partikulaaritapausten
organisoimisesta tietyksi systeemiksi (mt. s. 43).
104Zumbach mt. s. 117.
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Mikä merkitys edellä suoritetulla Kantin apriorikäsitteiden (kategoriat ja
ideat) tarkastelulla on käsillä olevan jakson kannalta? Kantin apriorikäsitteissä
Galtungin jakson alussa siteerattu funktiokäsite näyttäisi viittaavan ideoihin.
Galtunghan viittaa eksplisiittisesti funktionalismiin olioiden kuvaus- ja ymmär-
tämistapana, ajattelun kehikkona. Hänen funktion määritelmänsä viittaa monil-
ta osin jopa hämmästyttävän tarkasti Kantin idea-käsitteen piirteisiin sellaisena,
kuin se piirtyy esiin Zumbachin esityksestä. Galtungin funktiokäsitteen luon-
nehdinnan ja Kantin ideakäsitteen ominaispiirteiden välillä on kuitenkin tärkeä
ero, jota seuraavassa tarkennetaan.

2.3.1.1.2 Funktion idealuonteen problematisointi
ja jatkoanalyysin lähtökohta

Mikäli funktiokäsitettä halutaan käyttää substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen
osiona ja TPOVA-tutkimuksen mittapuiden validointiperusteena, sen tulkitse-
miseen kantilaisittain ideaksi sisältyy merkittäviä ongelmia. Ongelmia voidaan
pelkistää esiin Galtungin kolmion avulla.

KAAVIO 11 Ideaksi tulkitun funktiokäsitteen ongelmat TPOVA-tutkimuksen
arviointiperusteina
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Funktion käsite on edellä alustavasti ja tavallaan hypoteettisesti paikallistettu
kantilaisittain metafyysiseksi, aprioriseksi ideaksi. Näin ymmärretty idea ei
määrää (determinoi) kohdeolion (esim. lainsäädäntö) luonnetta. Se toimii yk-
sinomaan epistemologisella tasolla. Se ei ole oliota koskevan tiedon saavutta-
misen ehto, vaan olion kuvaus- ja ymmärtämistapa, tavallaan (heuristinen) mal-
li. Tällaisena se mahdollistaa huomion kohteena olevia olioita koskevan tiedon
strukturoimisen ja systematisoinnin. Kantilaisittain olioiden kuvaus- ja ymmär-
tämistavaksi ymmärretty funktioajattelu ei sisällä ajatusta luonnollisista funkti-
oista, vaan jättää kuvauksen olennaisuuden kriteerit (systematisointikriteerit)
kunkin systeemin itsensä päätettäväksi.

Tarkastelun aluksi esitetty Galtungin funktiomääritelmä täyttää selvästi yllä
kuvatun idean luonnehdinnan. Se kuitenkin lisää siihen erään tärkeän elemen-
tin. Galtungille funktiokäsitteelle ominainen transsendointi ei edusta yksinomaan
funktioille ideana ominaista pyrkimystä tavoittaa kohde yhtenäisenä ja saattaa
sitä koskeva tieto systemaattiseen muotoon. Galtungin konstruktiossa kohteen
ylittämisellä – irtautumisella kohteen yksityiskohtaisesta empiirisestä kuvauk-
sesta – on toinen ja ainakin yhtä tärkeä tehtävä. Galtungille funktiokäsite edus-
taa myös ”tietä parempaan potentiaaliseen todellisuuteen”105. Kantin idea-
käsitteeltä ja sille epistemologisesti rakentuvilta ”purposiivisuus”- ja ”suunni-
tellun kaltaisuus” -käsitteiltä kuvatunlainen laadullinen ja evaluatiivinen aspek-
ti puuttuu.106

Niinpä viimeksi mainittuja käsitteitä ei voida sijoittaa edellisen kaavion oike-
aan alareunaan, vaan niiden paikka on kaavion vasemmassa laidassa. Kantin
ideakäsitteeseen sidottu funktiokäsite ei voi muodostaa riittävää perustaa sub-
stantiaalisen rationaalisuuskäsitteen määrittämiselle edes teleologisen ulottuvuu-
den osalta. Sen kontribuutio tälle käsitteelle on kuitenkin tärkeä. Kantin idean
käsite osoittaa analyysin kohteena olevalle rationaalisuuskäsitteelle erään tär-
keän vaatimuksen: sen on kyettävä transsendoitumaan kohteen (empiirisestä)
kuvauksesta yleisemmäksi, teoreettisemmaksi ja systemaattisemmaksi. Samal-
la sen on kuitenkin kyettävä itsenäistymään ja transsendoitumaan toisessakin
mielessä: osoittamaan tie parempaan potentiaaliseen todellisuuteen ja toimimaan

105Ks. Galtung 1977 s. 131.
106Vrt. Rentto 1988 s. 213–214. Tälle erolle näyttäisi olevan rakennettavissa yhteys Galtungin
teorioiden funktioista esittämiin näkökohtiin. Hänen mukaansa teorioiden konstruoinnilla on kol-
me pääfunktiota: 1) tapa säilyttää vanha tieto (tarkoituksenmukaisessa muodossa) vanhasta todel-
lisuudesta, 2) heuristiikka, jonka avulla kehitetään uutta tietoa vanhasta todellisuudesta, 3) instru-
mentti uuden todellisuuden tuottamisessa (1977 s. 190 ss.). Perinteinen funktionalismikritiikki
ottaisi epäilemättä esiin funktionalismin yhteydessä vielä 4) kohdan: teoria instrumenttina vanhan
todellisuuden säilyttämisessä, onhan funktionalismin konservatiivisuuskritiikki ollut hyvin yleistä.
Galtungille (tai Galtungin esittämässä muodossa) funktionalismi sijoittuu kuitenkin kohdan 3) mu-
kaisen teoretisointi-intressin alle. Ero Kantin funktio-käsitteeseen olisi siinä, että Kantin funktio-
käsitteen mukainen teoretisointi toteuttaisi yksinomaan funktioita 1–2.
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myös kohteen autonomisen kritiikin välineenä. Tähän kantilaiselle idean käsit-
teelle rakentuva funktio- ja rationaalisuuskäsite on kykenemätön.

Edellä suoritetun tarkastelun pohjalta TPOVA-tutkimukselle relevantti funk-
tion käsite, joka voisi muodostaa perustan substantiaalisen rationaalisuuskäsit-
teen jatkoanalyysille, näyttäisi olevan reflektioanalyysin kokonaiskehyksessä
alustavasti muotoiltavissa seuraavasti: (Interventio)sääntelyn funktiot voivat
toimia oikeussääntelyn ja arvioinnin validointiperusteina ja muodostaa sub-
stantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen osion, mikäli ne yhtenäis-
tävät ja rikastavat oikeussääntelyä koskevaa arviointitietoa systematisoi-
malla ja kvalifioimalla sitä ja sen perustaa niin, että samalla tarjotaan viit-
toja (H 4; H 5,2; H 5,4) tielle parempaan (H 1) potentiaaliseen (sitoumus 3)
todellisuuteen tai poistetaan tuolla tiellä olevia esteitä (H 5,3). Tässä määri-
telmässä yhdistyvät Kantin ideakäsitteen ominaisuudet ja sääntelyn validointi-
perusteeksi relevantille funktion käsitteelle välttämätön evaluatiivisuus.

Lihavoidun virkkeen sanalla ”niin” on tärkeä merkitys jatkoanalyysin erään-
laisena kulminaatiopisteenä. Myös termi ”parempaan” on tärkeä. Virkkeen al-
kuosa ilmaisee funktion käsitteen perusluonteen kantilaisena ideana, joka Gal-
tungin kolmioon sijoitettuna paikallistuu kolmion vasempaan alalaitaan. Tässä
tutkimuksessa omaksutun käsityksen mukaan yksinomaan ideana esiintyvä funk-
tiokäsite, jolta siis näyttäisi prima facie puuttuvan normatiivis-aksiologinen ja
moraalinen sisältö, voi näyttää tietä lähinnä elävien organismien laadullisesti
määreettömäksi eloonjäämiseksi tulkittuun ”todellisuuteen” siinä naturalistisessa
merkityksessä, mikä ilmenee esim. Parsonsin funktionalismin mukaisesta yh-
teiskunnan ”jatkuvuuden säilyttämisfunktiosta” (mikäli lähtökohdaksi otetaan
yhteiskunnan sijaan kaikkien elävien organismien jatkuvuuden säilyttämisfunk-
tio). Tällaisena sille voidaan hakea rinnastuskohta Kantin teleologian ja suunni-
tellun kaltaisen ideoihin. Tällainen funktiokäsite ei näytä tietä laadullisin, arvot-
tavin määrein kvalifioituun todellisuuteen. Ilmaisu ”eloonjääminen hinnalla millä
hyvänsä” havainnollistaa kaikessa karkeudessaan hyvin tällaisen funktiokäsit-
teen sisältöä.

Funktiokäsite, joka toteuttaa yksinomaan tietyn avarasti tulkitun yhteisön säi-
lymistä ilman mitään prima facie laadullisia määreitä näyttäisi sekin olevan yh-
distettävissä tiettyyn eettiseen konseptiin, nimittäin naturalistiseen etiikkaan107.
Sen sisältönä on se, että arvo-ominaisuudet ovat johdettavissa olioiden luonnol-
lisista ominaisuuksista tai palautettavissa niihin. Se, joka on olemassa on arvo-
kasta ja luonnollisesti vain arvokasta on olemassa. Kaikki olemassa oleva ja

107Vrt. Tuori 1990 s. 16. Naturalistisesta etiikasta ks. esim. Sajama 1991 s. 90–98. Naturalistisen
etiikan runsaasta kritiikistä on erityisesti mainittava Mooren esittämä naturalistisen virhepäätel-
män (The naturalistic fallacy) kritiikki, josta ks. esim. Krohn 1996 s. 172–187. Tässä yhteydessä
on aiheellista viitata myös oikeusrealismin kritiikkiin (esim. Tolonen 1996 s. 101).
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tapahtuva, mukaan lukien erilaiset kehitys- ja muutosprosessit ja luonnon
(itse)säätelymekanismit, tulee näin saatetuksi (positiivisen) arvo-ominaisuuden
piiriin108. Vastaavasti epäarvoille ei jää tilaa olioiden (ihmiset, luonto) varsinai-
sessa luonnossa.

2.3.1.2 Funktiokäsitteistön avartaminen ja syventäminen
kriittisen rationalismin ja luonnonoikeudellisen
rationaalisuuskäsitteen suuntaan

2.3.1.2.1 Ongelmanratkaisuksi tulkitusta funktiokäsitteestä

2.3.1.2.1.1 Liberaali funktionalismi ongelmanratkaisuksi tulkitun
intervention funktioteoreettisena lähtökohtana

Intervention käsite esiintyy tyypillisesti väljänä ja artikuloimattomana makro-
tason käsitteenä, jolla taustoitetaan abstraktin yhteiskunnallisen kokonaisjärjes-
telmän tasolla – systeemiteoreettisiin tarkasteluihin tukeutuen – säätelyajatte-
lun merkitystä modernissa yhteiskunnassa109. Tarkastelun viitekehys on yleensä
teoreettinen: säätelyajattelun ymmärtämiseen pyrkivä ja tietyn sääntelytyypin
tai -mallin taustoittamiseen pyrkivä, ei normatiivinen. Interventio voidaan ym-
märtää jonkin systeemin funktioksi. Funktiokäsitteen normatiivisen ja eettisen
käytön ongelmia on edellä taustoitettu erityisesti Kantin idea -käsitteen avulla.
Näistä rajoituksistaan riippumatta funktiotarkastelu kantaa helposti mukanaan
teoreettisen ymmärryksen ylittävää justifioivaa tai legitimoivaa tehtävää. Riip-
pumatta siitä, voiko funktiotarkastelu tyydyttää aidosti normatiivista tiedonint-
ressiä, sillä on funktionalismikritiikin mukaan tietynlainen säilyttävä legitimoin-
titehtävä.

Pyrittäessä ylittämään funktiokäsitteen yllä esitetyt ongelmat – abstraktisuus
sekä funktio-käsitteen legitimoiva, säilyttävä ja epäkriittinen luonne – ei käy-
tettävissä ole mitään yksinkertaista ratkaisua. Eräs varteenotettava suunta on
tarkastella funktioita ensisijaisesti heuristiikkana.

Aluksi on syytä ottaa esiin Galtungin yhteiskuntateoreettisista funktionalis-
mikonsepteista esittämä taulukko:

108Naturalistisesta etiikasta erityisesti evoluutioetiikkana ja sen kritiikistä ks. tässä suhteessa seik-
kaperäisemmin esim. Krohn 1996 s. 175 ss.
109Sääntely- ja normiteorian näkökulmasta vrt. Hyden 1981 ja 1985.
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Tässä yhteydessä taulukon kaikkien parametrien esiin ottaminen ei ole tarpeen110.
Seuraavassa jäljitetään ensiksi funktionalismin eri muotoja yhdistävä punainen
lanka, joka löytyy ulottuvuuksista 1–2. Lopuksi siirrytään tarkastelun fokuk-
seen: liberaalin ja radikaalin funktionalismin rajan piirtämiseen konservatiivi-
sen funktionalismin suuntaan, mikä tapahtuu lähinnä ulottuvuuksilla 4–5.

TAULUKKO 2 Erilaiset funktiokäsitteet ja niiden aksioomat TPOVA-tutki-
muksen taustalla

110Sama koskee funktionalismin historiaa, joka yhdessä teoriarakennelman spesifin yhteiskunnalli-
sen taustan kanssa jätetään tässä huomiotta (ks. tarkemmin Galtung 1977 s. 132, jossa yhdistetään
konservatiivinen funktionalismi läntiseen imperialismiin, joka oli alistanut suuren joukon ”kehitys-
maita” hallintaansa tai hyödynnettäväkseen). Galtungin mukaan konservatiivisen funktionalismin
kehittyminen liittyi tarpeeseen kehittää sellainen teoreettisen ymmärryksen muoto, joka oli yhteenso-
piva omaksutun politiikan kanssa. Oikeussääntelyn osalta vrt. yleisesti Tala 2001 s. 62–66.
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111Galtung 1977 s. 140. Galtung pyrkii havainnollistamaan viimeksi mainittua vaikeaselkoisella
kemiallisella analogialla (jotka ovat matemaatikkona ja luonnontieteilijänä uransa aloittaneen Gal-
tungin suosiossa yleisemminkin, ks. mt. s. 160 ss.). Toisessa yhteydessä Galtung esittää epäsyste-
maattisemmin funktionalismin yleispiirteenä eräät yhteiset perusideat. Näitä ovat suhteellisen va-
kaan tasapainon idea, tietty varustus ennakkoehtoja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan sekä biolo-
gisia analogioita. Terveyden sijaan puhutaan kuitenkin funktioista (1977 s. 134).
112Tasapainomallin korvautumisesta erilaisilla systeemien palautuvuuden korostuksilla ks. Kum-
pula & Määttä 2002 s. 227–229. Funktionalismin muunnosten huomioimiseksi olisi ehkä syytä
ilmaista asia niin, että tutkijoiden esiin ottama ekologisen paradigman tasapainokorostusten kor-
vautuminen palautuvuuden korostuksilla koskee pikemminkin staattisia funktionalismin tulkintoja
(erityisesti konservatiivinen funktionalismi) kuin funktionalismia kokonaisuudessaan.
113Haila 1995 s. 61.

Jälkimodernissa tai sellaiseksi tulkitussa yhteiskunnassa jo eri funktionalis-
mikäsitteitä yhdistävän perustan esiin ottaminen tuo näkyviin funktionalismin
etäisyyden jälkimoderneista ajattelutavoista. Taulukon eriyttämiä funktionalis-
mikäsitteitä yhdistää erityisesti kaksi piirrettä: keskinäisriippuvuus (interde-
pendence) ja suuntautuneisuus (directedness). Galtungin mukaan nämä kaksi
funktionalismin perusideaa liittyvät toisiinsa miltei tautologisesti. Ensin mai-
nittu sulkee pois atomistisen yhteiskuntakonseptin, joka koostuu toisistaan ko-
konaan riippumattomista toimijoista. Toiseksi funktionalismi sulkee pois aja-
tuksen yhteiskunnasta, jota voidaan muuttaa miten tahansa eli mihin tahansa
suuntaan. Sosiaalinen muutos tulkitaan kussakin konseptissa (kapea-alaisesti)
muutokseksi, jossa pyritään realisoimaan funktioiksi kutsuttuja yhteiskunnan
elementtejä.111 Funktioiden asema, luonne ja monet muutkin seikat eriytyvät
olennaisesti konsepteittain.

Yhdistävien tekijöiden kääntöpuoli on yleisemminkin se, että taulukon 2 ele-
menteistä suurin osa (3–7) vaihtelee funktiokonsepteittain. Tämä ilmentää funk-
tionalismikäsitteen dynaamisuutta sekä ajallista ja spatiaalista kehitystä esim.
koulukuntamuodostuksena. Tällaisena funktionalismi saa kaikupohjaa sellai-
siinkin konsepteihin, joissa tasapainoajattelu kokonaisuudessaan näyttää tul-
leen hylätyksi.112

Kaavion funktionalismikäsitteiden ydineroja voidaan pelkistää esiin tarkas-
telemalla ihmisen sidonnaisuutta luontoon ja tämän sidonnaisuuden merkitys-
tä eri konsepteissa, mikä ei välittömästi ilmene kaavion muuttujissa. Äskeistä
voi havainnollistaa esim. suureilla 1; 0,5; 0, jotka kuvaavat eri elementtien pai-
noa kussakin konseptissa. Tarkastelua voi hedelmöittää ottamalla esiin Hailan
(alunperin Raymond Williamsin) esittämät erilaiset luontokäsitteet113.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11183



184

Ennen etenemistä taulukon funktionalismin tulkintojen selkeyttämiseen on syy-
tä tarkentaa rivien A–C luontokonseptien eroja. Kotkavirta kiinnittää huomiota
siihen, että varhaisina aikoina luonnon ymmärrettiin olevan kulttuurisesti ylitet-
tävissä vain, mikäli luonto on läsnä ihmisen toiminnassa sen eräänä normatiivi-
sena mittapuuna114. Tämä huomio nostaa esiin eettisen naturalismin niin sano-

TAULUKKO 3. Funktiokäsitteet erilaisten ihminen–luonto-suhteiden osoittaji-
na suhteutettuna erilaisiin ihmisen luontosuhdetta kuvaaviin luontokäsitteisiin

Taulukossa numeroarvo 1 viittaa täysin arvotettuun tai yksinomaisen merkityksen omaavaan ele-
menttiin, 0,5 puoliksi tai tasapainoisesti toisen elementin kanssa arvotettuun tai merkityksellä la-
dattuun elementtiin, 0 merkityksettömään tai arvottomaan elementtiin. Luontokonsepteista A–B
palautuvat antiikkiin ja teleologiseen ajatteluun, C uudelle ajalle, valistuksen jälkeiseen murrok-
seen ja mekanistiseen (subjekti–objekti) ihminen–luonto-suhteeseen. Kun yllä on esityksen tiivis-
tämiseksi yhdistetty samaan taulukkoon erilaisia vertailuasetelmia, on syytä huomata, että ensim-
mäisen sarakkeen systematisoinnit (A–C, A´–B´) ovat toisistaan loogisesti riippumattomia. Niinpä
A:lla ja A´:lla ei ole symbolien osittaisesta samanlaisuudesta huolimatta mitään loogista yhteyttä
keskenään, vaan ne sisältyvät kokonaan erillisiin systematisointeihin.

114Kotkavirta 1996 s. 2. Hänen mukaansa kreikkalaisten käyttämä käsite ”fysis”, jonka roomalaiset
käänsivät sanalla ”natura”, ei tarkoittanut vain tiettyä oliojoukkoa tai olevan osaa, luonnontieteiden
tutkimia ilmiöitä (vrt. luonto kaavion kohdan C merkityksessä). Fysis merkitsi mm. kaikkea elävää
alkuperän tai alkuperustan näkökulmasta. Se merkitsi niin luonnon oliota kuin olion luontoa, olion
luonnollista toteutumista, kehkeytymistä, kehkeytyneisyyttä. Tällöin myös ihmisen olemisen ja
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tun heikon version ydinsisällön: irtautumisen naturalistisesta reduktiosta, mutta
luonnon säilyttämisen eräänä inhimillisen toiminnan eettisen argumentoinnin ja
kritiikin (normatiivisen mittapuun) epistemologisena lähteenä.115 Kotkavirran
huomiota ja taulukon 3 symboleilla A–C ilmaistua luontokäsitteistöä voidaan
selventää Sihvolan antiikin luontokäsitteeseen kohdistuvilla tarkasteluilla.

Sihvola eriyttää toisistaan (A) pelkän luonnon ja (B) vahvan luonnon käsit-
teet. Ensin mainittu viittaa yleisesti kaikkiin ihmiselämän välttämättömiin, usein
synnynnäisiin piirteisiin, joita ei voi olla ottamatta huomioon elämän suunnitte-
lussa. Useissa tapauksissa on kysymys piirteistä, jotka ovat ominaisia myös
muille luonnollisille olioille, erityisesti eläimille.116

 Vahvan luonnon käsite viittaa inhimillisen kehityksen luontaiseen päämää-
rään, jonka voimme saavuttaa valmiuksiamme kehittämällä, elleivät ulkoiset
tekijät tätä estä. Vahva luonnon käsite edellyttää erottelua ihmisen luonnon ja
sen kehitykseen vaikuttavien ulkoisten tekijöiden välillä sekä vastaavasti ihmi-
sen luonnollisen ja luonnottoman kehityksen välillä. Tällaisena vahva luonto ei
ole neutraali tieteellinen tosiseikka vaan avoimen normatiivinen käsite – kan-
nanotto siihen, mikä on luonnollista, toisin sanoen arvoarvostelma siitä, mikä
inhimillisessä elämässä on tärkeää ja olennaista. Tässä yhteydessä on tärkeää
rekisteröidä Sihvolan huomio, jolla hän hakee vahvan luonnon käsitteelle se-
manttista ja loogista etäisyyttä naturalismiin yllä esiteltynä vahvana (reduktio-
nistisena) eettisenä teoriana. Vedotessaan vahvaan luontoon antiikin teoriat ei-
vät reduktiivisen naturalismin tavoin pyri trivialisoimaan eettisiä kysymyksiä
väittämällä niiden olevan ongelmattomasti ratkaistavissa neutraalien tosiseik-
kojen perusteella. Vahvaa luontoa koskevien väitteiden esittäminen edellyttää
arvottavien erottelujen tekemistä – sen lausumista, mikä viime kädessä on ihmi-
senä olemisen ydin tai keskeinen piirre.117

olemuksen alkuperä sekä – tästä tosin vallitsi jo erilaisia näkemyksiä – päämäärä oli fysiksessä.
Fysis oli siis jossakin merkityksessä myös ihmiseen pätevä normatiivinen käsite. Se mikä on kata
fysein, luonnon mukaisesti, on hyvin (1996 s. 2). Tällaisena fysis ulottuu taulukon C-riville mutta
myös rivien A ja B mukaiseen luontokäsitteeseen, samastumatta mihinkään niistä. Koska antiikin
aika toisinaan yksipuolisestikin korotetaan ihmisen luontosuhteen ihanteeksi, on syytä todeta, että
jo varhaisilta ajoilta on esimerkkejä myös siitä, ettei ihminen ole käytännössä tällöinkään kyennyt
ottamaan huomioon (tai halunnut huomioida) fysistä. Ks. esim. Rees 2002 jakso. ”Fundamentals
of (Un)Sustainability: The Eastern Island Syndrome.”, joka kuvaa ekologista katastrofia n. v. 2000–
1500 e.Kr. (s. 249–250).
115Sihvola on erottanut toisistaan vahvan eli reduktionistisen naturalismin ja heikon naturalismin.
Ensin mainitussa moraaliset arvostelmat palautetaan yksiselitteisesti ei-moraalisiin. Toisin sanoen:
olion arvoluonne jäljitetään yksinomaan sen luonnollisista ominaisuuksista (esim. fyysisistä). Heikko
naturalismi edustaa maltillisempaa ajattelutapaa: eettisiä argumentteja perustellaan olioiden luon-
nollisilla ominaisuuksilla palauttamatta ensin mainittuja viimeksi mainittuihin (Sihvola 1996 s. 9–
10). Kotkavirran yllä esitetty huomio näyttäisi rakentuvan nimenomaan naturalismin ”heikolle ver-
siolle”.
116Sihvola 1996 s. 11.
117Sihvola mt. s. 11–12.
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Vahvan luontokäsitteen eräs olennainen piirre on siis se, ettei todellisuuden
yleistä metafyysistä tulkintaa (fysis pelkän luonnon merkityksessä) samasteta
tuon todellisuuden arvottamiseen. Tämä tapahtuu laajemman ja edellisestä loo-
gisesti irrallisen normatiivisen viitekehyksen pohjalta. Näin naturalismi eettise-
nä teoriana vahvassa merkityksessä tulee torjutuksi.118 Vahvan ja pelkän luon-
non käsitteiden välillä näyttäisi näin vallitsevan naturalismille heikossa merki-
tyksessä ominainen argumentointisuhde: vaikka triviaali reduktio hylätään,
arvonmuodostus ei irtaudu lopullisesti siitä, millaiseksi todellisuus luonteeltaan
oletetaan119.

Vahvan luonnon käsite ei ole jäännöksettä redusoitavissa pelkän luonnon kä-
sitteeseen, vaikka viimeksi mainitulla onkin osuus vahvan luontokäsitteen ko-
konaisuudessa, sen eräänä argumentatiivisena lähtökohtana. Tässä on eräs antii-
kin ja valistuksen jälkeisen eettisen ajattelun ydinero. Humen giljotiinin tunnis-
tamiselle ja epistemologiselle korostukselle rakentuva valistuksen valtavirta on
irrottanut eettisen ajattelun ja fysiksen kokonaisvaltaisesti toisistaan, kadotettu-
aan fysiksen ja siirryttyään (luonnon)tieteelliseen luontokäsitteeseen.

Mikä on 1) yllä suoritetun luontokäsitteen lisäerittelyn merkitys taulukon 3
sisältämän luontokäsitteen kannalta ja 2) näin jäsentyvän luontokäsitteen mer-
kitys jatkoanalyysille soveliaan funktionalismikäsitteen rajaamiselle? Kumpi-
kaan ei ole itsestään selvä, vaan vaatii lyhyen tarkastelun.

1) ”Pelkän luonnon” käsite näyttäisi mahdollistavan tietynlaisen sillan rakenta-
misen uuden ajan puhtaasti deskriptiivisen ja antiikin selkeästi normatiivisen tai
metafyysisen luonto-käsitteen välille, siis taulukon C-rivin mukaisen konseptin
ja A–B-konseptien välille; tällä sillalla on merkitystä myös substantiaalisen ra-
tionaalisuuskäsitteen teleologiselle osiolle relevanttia funktioajattelua paikal-
listettaessa.

Taulukon C-kohdan mukaisen valistuksen jälkeisen luontokäsitteen ongelma
on sen rakentuminen yksipuolisesti cartesiolaiselle dualismille: ihminen on sub-
jektivoinut ja samalla erillistänyt itsensä luonnosta ja objektivoinut viimeksi
mainitun. Katkaistessaan linkit luonnon ja inhimillisyyden välillä subjektin ja
objektin erillistävä ajattelutapa antaa yhteiskunnalle rajattoman vallan luontoon

118Vrt. Haila 1995 s. 65, jonka huomio ”rajojen tuntemisesta (vrt. heikon luonnon käsite) ei voi
johtaa täsmällisiä ohjeita siitä, mitä pitää tehdä (”vrt. vahvan luonnon käsite”), vaan vain siitä, mitä
ei ole mahdollista tehdä”, havainnollistaa yleisellä tasolla em. katkosta. Tässä yhteydessä Hailan
yleisellä tasolla jäljittämä em. taulukon katkosviiva on jäljitetty antiikin ajatteluun saakka.
119Ks. myös Rentto 2000 s. 239. Sihvolan termein ilmaistuna heikon ja vahvan luonnon väliseen
vuorovaikutukseen perustuvan em. arvonmuodostusprosessin lopputulokset ovat ”sellaisia perusta-
via ideaaleja, jotka ovat jo valmiiksi eettisen viitekehyksen osia. Ne ovat ehkä enemmän yleiseen
maailmankuvaan liittyviä (vrt. luonto heikossa merkityksessä) käsityksiä kuin muut eettiset käsityk-
set, mutta kysymys on eettisestä näkökulmasta hahmotetusta maailmankuvasta” (1996 s. 12–13).
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nähden syvällisin ekologisin seurauksin. Taulukon rivien A ja B mukainen luon-
tokäsite, erityisesti jälkimmäinen, avaa puolestaan näkyviin vaarat, joita sisäl-
tyy subjektin ja objektin ontologisesti erillistävän ajattelun puuttumiseen. Puh-
daspiirteisimmin ihmisen ja luonnon suhteen ymmärtäminen ontologisesti mo-
nistisesti toteutuu ns. syväekologiassa. Ost luonnehtii sitä seuraavasti: ”The deep
ecology model, on the other hand, merges subject and object and thereby grants
virtually unlimited power to the workings of nature, at the risk of eliminating
humanism”.120

Ostin ratkaisu dilemmaan sisältyy uuden Popperin Maailma 3:n käsitteen ke-
hittelyyn, johon ei ole tässä mahdollista syvällisesti perehtyä. Sen keskeinen
piirre on erilaisista puoliobjekteista rakentuvan hybridisten muotojen maailman
konstruoiminen. Siinä dialektiselle ajattelulle nojautuva metodi ”yhdistää” uu-
deksi Maailma n * 3:ksi maailmojen 1 (luonto) ja 2 (kulttuuri) ristiriitaiset ter-
mit (subjekti–objekti; arvot–faktat; deskriptio–preskriptio jne.). Näin muodos-
tuva maailma on emergentti mutta silti vuorovaikutuksessa molempien kanssa,
kasvavasti avoin ja yhä ilmeisempi; kausaalisuus ja jopa todennäköisyydet ovat
vain variantteja tässä kasvavassa universumissa.121

Ostin epistemologia tarjoaa lähtökohtia myös edellä viitatun ”sillan” raken-
tamiseen. Ostin tarkastelussa esiin noussutta ongelmakokonaisuutta voidaan lä-
hestyä myös luontokäsitteen erittelyllä. Voimme ajatella, että ”pelkän luonnon”
käsite tarjoaa kuvainnollisesti ilmaisten muistutuksen taulukon 3 C-kohdan mu-
kaisen ”länsimaisen” luontokäsitteen rajallisuudesta sekä kaiken elämän rajalli-
suudesta ja kuolevaisuudesta.122

Vaikka ”pelkän luonnon” käsitteeltä puuttuu vahva normatiivinen orientaa-
tio, se sisältää yllä esitetyn pohjalta van der Veldenin esiin ottaman dualismin:
kyseisessä termissä on sekä deskriptiivinen (luonnontieteellinen) osio että eva-
luatiivinen osio (”viisausosio”). Tällainen viisaudelle ja luonnolle utiliteettina
rakentuva integroitu funktioajattelu ei ”lankea” sen kummemmin valistuksen

120Ost 1995 s. 3. Ostin mukaan ”Think like mountain” ja ”Nature knows best” ovat syväekologian
muodostaman holistisen ja panteistisen liikkeen slowganeja, jotka vievät meidät takaisin universu-
miin ennen logiikkaa: ”the world of originall oneness from before the separation of things from
ideas, the world of Gaia genetrix. At the political level, the same current appears to entail a return
to something like the state of nature and conformity to the rules of a ”biotic citizenship”. Syväeko-
logiasta ks. myös Vilkka 1993 s. 78 ss. Ekologismin vaaroista on varoitellut Mikko Paunio (esim.
1997).
121Ost 1995 s. 3–4. Puoliavoimena kyseinen Popperin Maailma 3:n rekonstruktio omaa kiinnekoh-
dan Luhmannin autopoieettisen systeemin käsitteeseen, jolle niinikään on ominaista tietynlainen
dialektinen (osaksi suljettu, osaksi avoin) luonne.
122Von Wrightin mukaan ”on hyvä olla tietoinen edessämme avautuvien apokalyptisten perspektii-
vien realismista. Eläinlajeja on syntynyt ja sammunut. Homo sapiens ei varmastikaan ole poikkeus
siitä katoavuuden laista joka koskee kaikkia elämää. Psalmistan sanoilla ”Opeta meitä laskemaan
päivämme oikein että me saisimme viisaan sydämen” ei ole merkitystä vain yksityiselle ihmiselle
vaan myös ihmiskunnalle lajina. Kerran ihminen varmaan häviää maan päältä ja se päivä on kenties
lähempänä kuin luulemmekaan” (1987 s. 78). Vrt. Paloheimo 2002 s. 227–245.
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hybrikseen: taulukon 3 kohdan C luontokäsitteelle ominaiseen juurten katkomi-
seen antiikkiin ja inhimillisen olemassaolon perustaan fysiksessä sekä luonnon
virheelliseen objektivointiin, kuin A- ja B -käsitteille ominaiseen metafyysiseen
stagnaatioon tai megakoneajatteluun. Tällaisena ”pelkän luonnon” käsitteen
dualismi sisältää ”sillan” erilaisten yksipuolisten luontokäsitteiden ylittämisel-
le ja samalla lähtökohdan modernille funktiokäsitteelle, kiistämättä sen norma-
tiivisen perustan vahvistamisen tarvetta.

 2) Seuraava kysymys kuuluu: Miten ”pelkän luonnon” käsitteestä voidaan ede-
tä sellaiseen funktionalismin tulkintaan, joka tarjoaa kehykset substantiaalisen
rationaalisuuskäsitteen teleologiselle osiolle sekä oikeudellisen sääntelyn yhtey-
dessä relevantille intervention käsitteelle?

Rajauksen kannalta relevantin ja interventiosääntelyn taustaksi sopeutuvan funk-
tiokäsitteen tulee täyttää ainakin kaksi vaatimusta: käsitteellinen yhteys fysik-
seen ”heikon luontokäsitteen” yllä kuvatussa (silta)merkityksessä tulee säilyä.
Lisäksi käsitteen tulee sopeutua inhimillisen toiminnan ja päätöksenteon sekä
todellisuus- että arvoperustaltaan muuttuvaan (kontingenttiin) luonteeseen.

Nämä vaatimukset problematisoivat sekä radikaalin että konservatiivisen funk-
tiokäsitteen.

Radikaalille funktionalismille ominainen lähtökohta, jonka mukaan funktioi-
ta voidaan lähes mielin määrin muuttaa ja konstruoida ja jossa normatiivinen
yhteys luontoon eksplisiittisesti ja kategorisesti katkaistaan123, pingottaa funk-
tionalismin ja fysiksen (ja samalla funktionalismin ja ”pelkän luonnon” konsep-
tin) yhtymäkohdan äärimmäisen ohueksi ja jopa katkaisee sen.

Naturalismin äärikritiikille ominainen ehdottomuus, jolla luonto fysiksenä tor-
jutaan normatiivisten asiantilojen lähteenä, näyttäisi viittaavan siihen, ettei radi-
kaali funktionalismi ole sopeutettavissa enempää ”pelkän luonnon” käsitteeseen
kuin (edes) naturalismiin sen heikossa merkityksessä. TPOVA-tutkimuksen tar-
peisiin Galtungin radikaalin funktionalismin käsitteen konstruoimiseen sisältyvä
”kokeilu” vaikuttaa ainakin kategorisena sitoumuksena epäonnistuneelta124.

123Galtung 1977 s. 140–141.
124Vrt. kuitenkin Zumbach 1983 s. 17, jossa esitetty Kantin kritiikki omaa selkeitä liittymäkohtia
radikaalin funktionalismin korostuksiin. Lähtökohtana on Kantin korostus, jossa ns. suhteellisen pur-
posiivisuuden käsite – ajatus luonnon eri osien toisilleen välttämättömästä (ei-korvattavasta) luon-
teesta, jonka ajattelun Zumbach yhdistää nykyisten biologien korostuksiin – asetetaan keskeiselle
sijalle luonnon purposiivisuutta kuvattaessa. Zumbach pyrkii korvaamaan ”välttämättömät elementit”
”välttämättömän vaikutuksen” käsitteellä. Minkään yksittäisen elementin säilyminen ei tämän ajatte-
lun mukaan olisi välttämätöntä, jos – ja kun – kunkin elementin vaikutus voitaisiin korvata jonkin
toisen tekijän vaikutuksella. Tällainen korostus, jossa funktiot säilyvät mutta niitä toteuttavat elemen-
tit ovat korvattavissa, tulee joissakin suhteissa lähelle radikaalia funktionalismia. Epäilemättä radikaa-
li funktionalismi tarjoaakin monessa suhteessa dynaamisimpia (ja samalla postmodernissa ilmastossa
helpoimmin legitimoitavia) lähtökohtia funktionalistiselle ajattelulle. Sillä on myös yhteyksiä moder-
niin ekologiseen paradigmaan, jossa tasapainoajattelu kokonaisuudessaan tulee ainakin prima facie
haastetuksi mm. systeemien palautuvuuden korostuksilla (Kumpula & Määttä 2002 s. 257–260).
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Kun radikaalin funktionalismin ongelmat liittyvät erityisesti sen liialliseen
voluntarismiin – yhteys luontokonseptiin sen eri merkityksissä katkeaa – kon-
servatiivisen funktionalismin ongelmat liittyvät ”metafyysiseen stagnaatioon tai
megakoneajatteluun”. Siellä, missä funktiot nähdään automatiikkana, ei jää ti-
laa sen kummemmin inhimilliselle arvonmuodostukselle kuin vastuullekaan.
Tilaa ei jää myöskään inhimillisille toimenpiteille, interventioille, joilla inhi-
milliselle toiminnalle ominainen muutospyrkimys pyritään sopeuttamaan luon-
non omiin muutosprosesseihin. Sama koskee valintoja. Kaikki edellä kuvatuista
funktionalismin versioista ankkuroituvat kyllä teleologian käsitteeseen, mutta
niiden suhde valinnan käsitteeseen vaihtelee olennaisesti. Taulukon 2 funktio-
nalismikäsitteistä vain kaksi jälkimmäistä mahdollistaa inhimilliset valinnat
systeemisten toimintahäiriöiden yhteydessä. Mutta kun konservatiivinen ajat-
telumalli näyttää poissulkevan inhimilliset valinnat, radikaalin funktionalismin
ongelmana on inhimillisen valinnan mahdollisuuden pingottaminen uskottavuu-
den äärirajoille (vrt. postmodernismi125).

Liberalistiselle funktionalismille ominainen luonto 0,5 / ihminen 0,5 -ajat-
telu (ks. taulukko 3), jossa molemmat ovat merkityksellisiä, jossa inhimillinen
toiminta toteuttaa omia tavoitteitaan luonnon välttämättömyyksien asettamissa
raameissa ja korjaa tarvittaessa toimintaansa näiden huomioimiseksi, näyttäisi
parhaiten sopeutuvan fysiksen käsitteeseen, Sihvolan esittelemään ”pelkän luon-
non” käsitteeseen ja naturalistiseen eettiseen teoriaan sen heikossa merkitykses-
sä. Luonnon (fysis) ja eettisen konseptin välinen apodiktinen suhde (konserva-
tiivinen funktionalismi) ja eksklusiivinen suhde (radikaali funktionalismi) on
vaihtunut kontingentiksi argumentointisuhteeksi; luontoon on haettu tietty hal-
littu normatiivinen etäisyys irtautumatta siitä kuitenkaan kategorisesti. Samalla
tulee esiin tämän konseption tietyllä tapaa dialektinen luonne ja sen yhteys Os-
tin edellä kuvattuun ”hybridisten muotojen” Maailma 3:een.

125Radikaalin funktionalismin etäisyys ns. postmodernista ajattelusta ei vaikuta kovin merkittäväl-
tä, vaikkakin postmodernistit (esim. Bauman 1996 s. 193–194) torjuvatkin jyrkästi funktionalis-
min. Vrt. Morrow & Brown 1994 s. 173, 221, jotka huomauttavat esim. tuoreiden strukturaatioteo-
rioiden vieroksuvan lähinnä vahvoja funktionalistisia korostuksia. Baumannin esityksen pohjalta
hylättäväksi tulevat mm. tasapainoajatus (jonka hylkääminen kuitenkin edellyttää vain konservatii-
visen funktionalismin hylkäämistä), kehitysajatus (jossa torjunta näyttää ulottuvan liberalistiseen
versioon). Monet näistä piirteistä ovat samalla konstruktivismin maalitauluina (ks. yleisesti Kum-
pula & Määttä 2002). Myös järjestelmään sidottu yhteiskunnan käsite hylätään ortodoksisessa
muodossaan. Todetessaan postmodernin yhteiskunnan (habituksen) muodostuvan suuresta joukos-
ta toimijoita, jotka toimittavat ”vain yhtä asiaa” ja ovat hyvin riippumattomia, lähestytään funktio-
nalismin yleisesti torjumaa atomismia. Kun lisäksi ei katsota olevan olemassakaan tavoitteita aset-
tava tahoa, myös radikaali funktionalismi näyttää joutuvan postmodernin ajattelutavan kanssa puo-
lustuskannalle. Ks. myös Morrow & Brown 1994 s. 269. Eräät pragmatismin tulkinnat avaavat
kuitenkin kiinnostavia lähtökohtia yltiöpäisimpien postmodernien tulkintojen vastapainoksi (ks.
erityisesti Kilpinen 2000).
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Ankkuroituessaan tietyssä määrin evolutiiviselle ajattelulle fysiksen ja ”pelkän
luonnon” käsitteille ydinosiltaan edellä taustoitettu liberalistinen funktionalismi
näyttäisi saavan arvosisältönsä muun muassa kestävän kehityksen käsitteessä.126

Jottei kestävän kehityksen käsite ajaudu täysimääräisesti naturalistisen eettisen
teorian kritiikin maalialueelle, sen siteet tulisi paikallistaa pikemminkin heikon
kuin vahvan naturalistisen konseptin suuntaan. Toistaiseksi kestävän kehityksen
käsitteen ympärillä tehty teoreettinen työ on osittaisessa terävyydessään ollut enem-
mänkin analyyttisestä perinteestä voimansa ammentavaa käsiteanalyyttista tar-
kastelua ja tarkennusta kuin käsitteen filosofisia juuria syvällisesti reflektoivaa
tutkimusta. Tämä on epäilemättä eräs keskeisin syy sen teoreettiseen selkeyty-
mättömyyteen.

*  *  *

Edellä suoritettu tarkastelu ei tarjoa suoria viittoja etenemiselle ”parempaan
potentiaaliseen todellisuuteen”, jonka Galtung asettaa funktiokäsitteen evalua-
tiiviseksi kriteeriksi. Se ei myöskään osoita suoraan substantiaalisen rationaali-
suuskäsitteen teleologisen osion sisältöä, vaikka tarkastelu tarjoaakin aineksia
sen rakentumiseen (esimerkiksi luontokäsite). Sen sijaan tarkastelu auttaa ym-
märtämään substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen yhteiskunnallisia ja yhteis-
kuntateoreettisia liittymäkohtia ja ehtoja127. Samalla myös yhteiskunnallisen
säätelyn mahdollisuus ja tarve tulevat yleisluontoisesti taustoitetuksi. Tämä on
tarpeen, jotta etsittävänä oleva validointiperuste X tulee ymmärretyksi nimen-
omaan yhteiskunnallisen (interventio)säätelyn validointiperusteena. Seuraavaksi
tarkastellaan ongelmanratkaisuksi tulkitun yhteiskunnallisen säätelyn validoin-
nille asetettavia lisävaatimuksia.

2.3.1.2.1.2 Perusongelma: (Interventio)sääntelyn
ongelmanratkaisujen määrittely ja legitimointi

Ihmisen ympäristösuhdetta koskeva oikeussääntely voidaan ymmärtää ongel-
manratkaisuksi. Ongelmanratkaisun tehtävää (funktiota) on edellä pyritty ylei-
sesti taustoittamaan ja valaisemaan funktiokäsitteen yleisellä ja suppealla yh-
teiskuntateoreettisella tarkastelulla sekä ihmisen luontosuhteen vaihtoehtoisten
ymmärtämistapojen kautta. Ongelmanratkaisuille voidaan alustavasti esittää
kaksi pääsuuntaa, joiden pohjalta niitä voidaan arvioida. Nämä näkökulmat
muodostuvat kokonaisvaltaisuuden käsitteen dualistisesta perustasta, johon edellä
on viitattu128. Ongelmanratkaisuja voidaan tarkastella olennaiset kysymykset
tavoittavana ja ratkaisevana toimintana. Toisaalta niitä voidaan tarkastella
inhimillisen elämän eri puolet ja ulottuvuudet monipuolisen pluralistisesti
kattavina ja tarkasteluunsa sisällyttävinä toimintoina. Molemmissa asiaa

126Liberalistisen funktionalismin maltillisesta evolutiivisesta sisällöstä ks. Galtung 1977 s. 142.
127Vrt. Renton luonnonoikeuden merkityksestä esittämään (2000 s. 276).
128Ks. jakso II/1.2.3.
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voidaan tarkastella joko yksilölliseltä tai laajemman aggregaatin tasolta. Miten
tarkastelu tulisi suunnata?

Ongelmanratkaisujen menestyskriteerien täsmällinen kohdentaminen erilai-
siin filosofisiin konsepteihin on vaikeaa. Yksinkertaistuksen uhalla haluaisin silti
muodostaa kaksi käsitteellistä sateenvarjoa edellä esiteltyjen näkökulmien ko-
koamiseksi avarampaan teoreettiseen taustaan. Kutsun näitä seuraavassa mate-
riaaliseksi ja proseduraaliseksi. Ensin mainittua luonnehditaan jatkossa vah-
vaksi ongelmanratkaisukonseptiksi ja jälkimmäistä heikoksi. Ensimmäisessä on-
gelmanratkaisuja arvotetaan ”olennaiset kysymykset tavoittavana ja ratkaiseva-
na toimintana”. Jälkimmäistä luonnehtii pluralistinen eetos.

Miksi tarvitaan kaksi ongelmanratkaisukonseptia? Ensiksikin siksi, että en-
sin mainittu osoittaa jälkimmäisen puutteita ja asettaa sen tietyllä tapaa myös
puntariin. Jälkimmäinen antaa puolestaan syvyyttä ensin mainitun ymmärtä-
miselle ja samalla myös tietynlaisia reunaehtoja sille. Molempien sisällyttämi-
sellä tarkasteluun on myös peruste, joka ylittänee kaikki muut. Nähdäkseni tule-
vaisuutemme on riippuvainen ennen muuta siitä, miten kykenemme yhdistä-
mään aiempaa ratkaisevasti paremmin ja ehyemmin nämä toisistaan poikkeavat
konseptit ja viime kädessä rationaliteetit niin hyvin paikallisella, kansallisella,
alueellisella kuin globaalillakin tasolla.

Seuraavalla kaaviolla mainitut konseptit saatetaan yhteyteen toistensa kanssa
siirtymällä tarkastelemaan niitä rationaalisuuskäsitteen tasolla. Samalla niiden
”seuraan” lisätään konsepteja, jotka edustavat molemmista poikkeavia ajattelu-
tapoja. Kaavio 12 on saanut merkittävimmät virikkeensä Alasdair MacIntyren
tarkasteluista, mutta niitä on täydennetty käsillä olevaan tarkasteluyhteyteen
soveliaalla tavalla.

KAAVIO 12 Erilaiset rationaalisuuskäsitteet janalle sijoitettuna
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Kaavion janasta voidaan erottaa kolme perusasennetta rationaalisuuteen. Kaa-
vion anti yllä muodostettujen vahvan ja heikon ongelmanratkaisukonseptin tie-
tynasteisen ”yhteisen perustan” hahmottamisessa visualisoituu siten, että
merkittävistä eroistaan huolimatta molemmat asemoituvat kaavion vasempaan
eli ”universalistiseen laitaan”. Tällainen sijainti kuvaa (verrattain) vahvaa uskoa
rationaalisuuden mahdollisuuteen. Mainittujen konseptien keskinäiset erot vi-
sualisoidaan niiden sijoittumisena janan eri puolille.

Alasdair MacIntyren tarkastelun perusteella valistus voidaan kuvata luotta-
mukseksi abstraktiin, universaaliin ja neutraaliin yksilötasoiseen rationaalisuu-
teen ja sen standardien mahdollisuuteen, mitkä seikat luonnehtivat koko libera-
listista traditiota. Valistuksen irtautuminen metafysiikasta ja siis transsendentis-
ta luopuminen ei johtanut kaavion toiselle laidalle ominaiseen relativismiin, vaan
transsendenssi korvattiin uskolla universaaliin yksilöllistettyyn järkeen129. Yh-
teiskunta- ja oikeusfilosofisesti valistuksen universalismi ilmeni erityisesti pro-
seduraalisen luonnonoikeudellisen konseptin mukaisen universalismin osit-
taisena säilymisenä130. Esimerkiksi Jyrängin tarkasteluissa nousee esiin valis-
tukselle ominaisen sopimuskonstruktion osaksi luonnonoikeudellinen legitimaa-
tioperusta.131 Sopimuskonstruktio korvasi materiaalisen luonnonoikeuden, mutta
ainakaan aluksi ei luonnonoikeutta kokonaisuudessaan.132

Paitsi yhteiskunta- ja oikeusfilosofiassa myös epistemologiassa valistus mer-
kitsi yritystä järjen universalisointiin, mutta samalla tietyllä tapaa myös rajoit-
tumista senkin yhteydessä ”proseduralisointiin”. Tässä yhteydessä on ennen
muuta viitattava Kantin tietoteoriaan, jossa tapahtui yllä todetulle analoginen
murros. Kantin konstruktio riisti valtaosin uskon klassiseen metafysiikkaan,
mutta sisälsi samalla pyrkimyksen epistemologian ”puhdistetun” universaalin
transsendentin ytimen esiin pelkistämiseen. Yhtymäkohta valistuksen luonnon-
oikeudellisen universalismin proseduraalisuuteen voidaan tavoittaa siinä, että
Kantilla universalismi rakentui tavallaan subjektin tiedon hankinnan välineille,
”proseduurille” (kategoriat), ei tiedon (kohteen) universaalille sisällölle tai luon-
teelle.133

Yhteiskunta- ja oikeusfilosofisesti materiaalinen luonnonoikeudellinen
rationaalisuuskäsite rakentui universalismille. Valistuksen on yleisesti katsot-

129Muutoksen metafyysisestä ulottuvuudesta ks. Luoma 1991 s. 118–122.
130Luonnon vähittäisestä näivettymisestä valistuksen kuluessa ks. Jyränki 1985 s. 15, Husa 1995 s.
33. Ks. yleisesti myös Tuori 1997 s. 404–405.
131Jyränki 1985 s. 3–8. Ks. myös Niemi 1996 s. 40, jossa hän viittaa sopimuskonstruktioon luon-
nonoikeuden ”lapsena”. Molemmat viittaavat sopimuskonstruktion ja luonnonoikeuden välisen
suhteen määrittämisen vaikeuteen.
132Luonnonoikeuden universaalien oikeuksien legitimaatioperusta kuitenkin muuttui (ks. Tuori 1990
s. 12–13).
133Ks. esim. Morrow & Brown 1994 s. 43.
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tu saattaneen essentiaan ja transsendentteihin juuriin (Logos) palautetun sub-
stantiaalisen luonnonoikeus- ja rationaalisuuskäsitteen pois päiväjärjestykses-
tä134, oikeusfilosofian historian lehdille (tai teologian puolelle, jossa sitä on kui-
tenkin myöskin, ainakin uskonpuhdistuksen traditiossa, vieroksuttu). Luonnon-
oikeuden merkitys oikeusfilosofiassa on valistuksen jälkeen ratkaisevasti tyreh-
tynyt135; tosin näkemykset sen elinvoimasta poikkeavat toisistaan.136 Substanti-
aalista luonnonoikeutta tämä tyrehtyminen näyttäisi joka tapauksessa selvästi
koskevan137.

Epistemologiassa valistuksen murros sisältyy kaavion nuoliviivan alapuoli-
sen klassisen rationaalisuuskäsitteen kohtaamaan justifikationismin ongel-
maan138. Kun tilanne on oikeusfilosofiassa ollut eräin poikkeuksin varsin staat-
tinen, filosofiassa (epistemologiassa) vahvan klassisen rationaalisuuskäsitteen
kohtaamia ongelmia ei ole kokonaan hylätty ratkaisemattomina. (Tieteen)-
filosofiset positiot poikkeavat kuitenkin asenteissaan klassisen rationaalisuus-
käsitteen justifikationismin ongelman ratkaistavuuteen nähden toisistaan. Kaa-
vion vasemmassa alareunassa, jossa usko vahvaan rationalismiin on vielä säily-
nyt, rationaalisuuskäsitteen universaalisia juuria on transsendenssin sijaan et-
sitty mm. niistä elämän ongelmista ja vaatimuksista, joita ihminen kaikkialla
on kohdannut ja tulevaisuudessakin kohtaa ja jotka se lajiolentona on pakotettu
ratkaisemaan. Jäljempänä tarkasteltavien Kekesin ja Briskmanin teorioiden ohel-
la tämän tyyppisistä lähtökohdista näyttää ainakin jonkinlaista universalismia

134Ks. esim. Tuori 1990 s. 3–7, 10–12. Luonnonoikeudellisesti värittyneiden teorioiden ”ajankoh-
taisuudesta” ks. mt. s. 22–23. Oikeusfilosofiassa ja luonnonoikeuden teoriassa tämä murros näyt-
tää paikallistuvan lähinnä Samuel Pufendorfiin (Klami 1980 a s. 73). Pufendorf toi mukanaan
voluntaristisen rationalismin (Klami mt. s. 76, ks. seikkaperäisemmin myös Saastamoinen 1990).
135Tosin esiintyy myös rakentavaa asennetta luonnonoikeutta kohtaan. Tolosen katsaus oikeuden
ontologiaan (”Mitä oikeus on”?) tuo esiin yhtä hyvin maltillisen myönteisen asenteen luonnonoi-
keuteen kuin valtavirran asenteet: ”Luonnonoikeudellinen tarkastelu yhdistetään yleensä mennee-
seen ja fossiiliseen ajatteluun” (1997 s. 114). Ks. myös Rentto 2001 a.
136Luonnonoikeuden elinvoimaisuuteen viittaavat kuitenkin monet tutkijat, joskin painotukset vaih-
televat. Ks. yleisesti Tolonen 1984 s. 80, Rentto esim. 2001 a sekä Backman 1992 s. 15, 110–111.
Ks. myös Tuori 1990 s. 21 ja Husa 1995 s. 33 ja 87 sekä yleisemmin Aspelin 1963 s. 572. Vrt.
Palonen 1975 s. 71, joka 1975 katsoi aatehistorialliselta kannalta perustelluksi jättää uustomistisen
tradition analyysinsa ulkopuolelle analyyttista, marxilaista ja hermeneuttista traditiota vähemmän
kilpailukykyisenä. Toisin Ketonen 1981 s. 163 sekä MacIntyre 1988; kun ensin mainittu katsoo
(1961, sikäli kun em. huomiota ei ole liitetty teokseen vasta myöhemmässä 1981 painoksessa), että
aristotelisen tradition täyttä kantavuutta ei ole ilmeisesti vieläkään nähty, katsoo MacIntyre teok-
sensa loppusanoissa, että tomistisen tradition tulevaisuuden arviointi on selvästi vaativampi tehtävä
kuin toisinaan on oletettu (1988 s. 403).
137Vrt. Kirjavainen 1996 s. 219, jonka mukaan ””järkeen” liitetään kaikissa näissä teorioissa (so.
moderneissa rationaalisuusteorioissa, joina Kirjavainen viittaa Gauthieriin, Habermasiin, Scanlo-
niin ja Postemaan, TO:n huom.) joitakin sisällöllisiä määreitä: jokaisen yhteisön jäsenen osallistu-
minen, intressien yhteensovittaminen, tasapuolisuus jne”.
138Siitä esim. Albert 1987 s. 69–71.
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etsivän uusaristotelismi, erityisesti sen ns. liberaali versio tai suuntaus.139 Mo-
lemmille voidaan jäljittää jonkinlainen yhtymäkohta edellä viitattuun ”pelkän
luonnon” käsitteeseen.

Sekä vahva että heikko ongelmanratkaisukonsepti sijoittuvat näin tietyllä uni-
versalistisella orientaatiollaan kaavion nuoliviivan vasempaan laitaan, ensin
mainittu janan alapuolelle ja jälkimmäinen sen yläpuolelle. Näiden pääkatego-
rioiden erot ovat suuria, mutta niiden yhteinen perusta universaalisuuden tavoit-
telussa on tuskin kokonaan häivytettävissä.140

Keskelle kaaviota on sijoitettu Alasdair MacIntyren konsepti, jossa rationaa-
lisuus nähdään peruuttamattomasti eri kulttuureihin ja konsepteihin hajonneek-
si. Traditiot voidaan hänen mukaansa tietyin rajoin kriittisesti ylittää, mikäli
vieras traditio ymmärretään; tradition kielen käännettävyys asettaa kuitenkin
rajoja traditioiden keskinäiselle ymmärtämiselle141. MacIntyren lähtökohdan
sijainti kaavion keskellä selkeytyy hyvin myös Sihvolan erittelyistä. Uusaristo-
telismi sijoittuu Sihvolan esittämän pohjalta yhtäältä kaavion vasempaan lai-
taan (ns. liberalistinen versio) ja toisaalta keskelle (MacIntyre ja eräät muut va-
listuksen konservatiivisiksi kriitikoiksi luokitellut)142.

Kaavion oikeaan reunaan sijoittuu postmoderni suuntaus. Postmoderni ei pidä
rationaalisuuden kriteereitä ylipäänsä mahdollisena, vaan toiminnan pragmaat-
tinen hyöty ja tarve ratkaisevat. Kaikki traditiot nähdään harhaksi ja uskomus-
järjestelmiin ei sitouduta joko lainkaan tai niihin sitoudutaan mahdollisimman
vähän. Puhetta rationaalisuudesta ei pidetä enää mielekkäänä.143

*  *  *

Seuraavaksi luodaan tiivis katsaus proseduraalisen eli heikon ongelmanratkaisu-
konseptin syntytaustaan luonnonoikeuden valistusajalle tultaessa kohtaamassa
murroksessa. Aluksi tarkastellaan yllä mainitun murroksen yleisiä piirteitä. Tä-
män johdattelevan tarkastelun yhteydessä positiiviselle oikeudelle muodostuu uusi
tehtävä (funktio). Sitä kuvaamaan tarkastelun yhteydessä muodostetaan heikon
ongelmanratkaisukonseptin mukainen (interventio)sääntelyn käsite 1. Koska se
ei voi ongelmistaan johtuen toimia substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen te-
leologisen osion kokonaan kattavana sääntelyn (ja sen arviointimittapuiden) va-
lidointiperusteena, tarkastelussa muodostetaan myös toinen (interventio)sääntelyn
käsite, joka ratkaisee joitakin ensimmäisen konseptin ongelmia.

139Sihvola 1994 s. 14–15.
140Tieteen ja muun ongelmanratkaisuajattelun yleisistä ja yhteisistä piirteistä, joita voidaan sovel-
taa jonkinasteisena siltana myös lainsäädännön ja tutkimuksen rationaliteettien välillä, ks. Laudan
1977 s. 13, ks. yleisesti myös 171 ss.
141Ks. yleisesti MacIntyre 1988 s. 395–396.
142Sihvola 1994 s. 12–17.
143MacIntyre 1988 s. 396.
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2.3.1.2.1.3 Ongelmien ja ongelmanratkaisujen määritteleminen
ja legitimointi modernissa luonnonoikeudessa

Modernin oikeuden legitimiteettiperiaatteita etsiessään Tuori tiivistää luonnon-
oikeuden valistusaikaista murrosta. Maailmankuvan tasolla murroksen ytimenä
on yhtenäisen ja hierarkisen keskiaikaisen maailmankuvan murentuminen144.
Vaikka Tuorin viimeksi mainittu ilmaisu onkin ehkä maailmankuvien ja niiden
eklektisten, osaksi epälineaaristen muutosten tarkemmassa analyysissa yliko-
rostunut, sitä voidaan pitää suhteellisen osuvana. Keskiaikaisessa maailmanku-
vassa niin ihmisellä, poliittisella yhteisöllä kuin luonnollakin oli oma paikkansa
ja oma luonnollinen hyvänsä, teloksensa, osana kosmista, jumalallista järjestys-
tä (lex aeterna)145. Keskiaikaisen maailmankuvan hajoamisen merkitys sisältyy
Tuorin mukaan erityisesti siihen, että maailmankuvan hajoaminen vapautti
vapaan, tasa-arvoisen ja rationaalisen yksilön ennalta annetun teloksensa,
yhteisön ja kaikenkattavan objektiivisen järjestyksen kahleista.146

Vapaudesta seurasi uudentyyppisiä vastakohtaisuuksia, jotka avaavat esiin
joitakin edellä heikoksi käsitteellistetyn ongelmanratkaisukonseptin varjopuo-
lia. Vapaa yksilö oli nyt asetettu vastakkain yhtäältä ulkoisen luonnon kanssa,
toisaalta yhteisöjensä kanssa, erityisesti pakkovaltaa käyttävän valtion kanssa147.
Kun ihminen oli näin joutunut sidotuksi luonnon ja yhteisön suuntaan yksilön
vapaus edellytti vastakkaisuudesta muodostuvien rajojen voittamista tai ainakin
perustelua. Miten tämän oli määrä tapahtua? Tähän liittyy klassisen ja modernin
luonnonoikeuden murroksen tässä yhteydessä kiinnostavin piirre.

1) Ulkoiseksi objektivoitu luonto oli Tuorin mukaan määrä ”voittaa” tietoteorian,
uuden mekanistisen luonnontieteen ja sen ohjaaman instrumentaalisen käytän-
nön avulla.

2) Objektivoitunut yhteiskunta(koneisto) ja positiivisen oikeuden (legitimiteetti)-
ongelma oli taas määrä ratkaista luonnonoikeuden sekä yhteiskuntasopimus-
teorian avulla.148

144Tämä murros jatkuu edelleen, eikä sen päättymisestä ole esim. von Wrightin mukaan tietoakaan
– jo muutossuunta on epäselvä (ks. von Wright 1997 s. 77–78, ks. myös Luoma 1991 s. 188).
145Lex aeternan asemasta kristillisessä teologiassa ja luonnonoikeudessa vallitsee sinänsä erilaisia
näkemyksiä. Ruokasen (1990) mukaan teologiassa on vuosisatojen aikana esiintynyt pyrkimyksiä
tulkita koko todellisuus ikään kuin suurena matemaattisena maailmankoneistona, jota Jumalan ikui-
nen laki (lex aeterna) säätelee ja ohjailee. Jopa Jumalan toimintakin on ymmärretty alisteiseksi
hänen säätämänsä ikuisen lain välttämättömyyksille. Ruokasen mukaan raamatun näkemys on kui-
tenkin toinen – Jumalan armahtavaisuutta ja indeterminismiä painottava.
146Tuori 1990 a s. 4.
147Skinneriin tukeutuen Tuori havainnollistaa muutosta puhumalla samanaikaisista ja toisiaan täy-
dentävistä subjektivoinnin ja objektivoinnin prosesseista: ihmisen subjektivointia vapaaksi yksi-
löksi vastasi ulkoisen luonnon objektivointi kausaalilakien mukaan toimivaksi mekanismiksi ja
poliittisen yhteisön objektivointi valtiokoneistoksi (mt. s. 4).
148Tuori 1990 a s. 5.
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Itse luonnon käsite oheni tai muuntui objektiivisen transsendentin järjestyksen
rakenteistamasta maailmankaikkeudesta ihmisen fyysiseksi luonnoksi. Luon-
non katsottiin sisältävän lähinnä yksilötasoisen, nyt hallitsevaksi ja muut ratio-
naalisuuden ymmärtämistavat syrjäyttäväksi rationaliteetiksi muuttuneen ratio-
naalisuuden sekä yksilön tarpeet ja vietit. Luonnollisten lakien tehtävänä oli
taata subjektiivisen ihmisluonnon toteutuminen ja raivata sen tieltä yksilön va-
pauden esteet.149

Luonnolliselle laille muodostuu uusi sisällöllinen tehtävä: toteuttaa ihmis-
luonto tarpeineen ja raivata tieltä tämän ja samalla yksilönvapauden esteet
niin hyvin yhteiskunnan kuin luonnonkin suuntaan. Toisin sanoen raja yh-
teiskunnan suuntaan tuli raivata mahdollisimman pitkälle, mutta tämä tavoite
koski myös luontoa inhimillisen tarpeentyydytyksen lähteenä. Perustavoite oli
molemmilla suunnilla sama, joskin keinovalikoima painottui ihminen -yhteis-
kunta -suhteessa deonttiselle ja ihminen -luonto -suhteessa tekniselle ja tiedolli-
selle hallintaulottuvuudelle. Samalla yhteiskunta ja luonto niille ominaisine ra-
tionaliteetteineen hämärtyivät ja merkittävältä osaltaan jopa katosivat näköpii-
ristä yksilöllisen rationaliteetin tieltä150.

Positiivisen lain tehtävä oli varmistaa sisällöllisesti ymmärrettyjen luonnol-
listen lakien toteutuminen – siis ihmisluonnon toteuttaminen tarpeineen ja yksi-
löllisen rationaalisuuden toteutuminen – poistamalla niiden tiellä olevat esteet.
Tähän tarvittiin valtiovalta ja positiivinen oikeus, jotka perustettiin yhteiskunta-
sopimuksella.151 Näin muodostuu heikon ongelmanratkaisukonseptin mukai-
nen (interventio)sääntelyn käsite 1.

Muutoksen ydinpiirteeksi nimenomaan ongelmanratkaisukonseptia ajatellen
näyttäisi muodostuvan yhtäältä muutoksen tietynlainen yksipuolisuus ja toisaalta
sen radikaalisuus. Mikäli klassinen luonnonoikeus ymmärrettäisiin metaforalla
kaikenkattavaksi yleisvaloksi, joka tunkeutuu joka paikkaan ja näyttää kullekin
paikkansa ja reittinsä – eliminoiden samalla kunkin omien mieltymysten mu-
kaiset reitit ja valontarpeet ja reitit152 – antaa jälkimmäinen metafora puolestaan
petollisen kuvan yksilöllisten reittien, valojen ja ylipäänsä mahdollisuuksien
loputtomuudesta.

Siirtäessään huomion suoraan metafyysisestä kaikkialla hallitsevasta yleis-
valosta ja sen sitomista mahdollisuuksista (luonto olevaista hallitsevana yleise-

149Tuori mt. s. 10.
150Tämän luonnonoikeuskonseptin etäisyys klassisesta luonnonoikeudesta, jota on pyrkinyt elvyt-
tämään ns. uusi luonnonoikeuskoulu, ilmenee hyvin Renton viimeksi mainittua koskevasta katsa-
uksesta (2001 a).
151Tuori mt. s. 13.
152Tällainen kuvaus on käytännössä varsin yleinen, vaikka sitä voidaankin pitää monessa suhteessa
ongelmallisena. Ks. yleisesti Rentto 1995 a sekä 2000 s. 252–253 ihmisen ”kahdesta luonnosta”,
joista toisen jokainen muotoaan hyvin pitkälle omin toimin ja valinnoin sekä omalla vastuullaan.
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nä oliona) yksilöiden valojen yksipuoliseen prioriteettiin ja pluraliteettiin, muu-
tos näyttää ratkaisevalla tavalla hämärtäneen itse energian lähteen ja riittävyy-
den ongelman. Valon olemusta tai edes sen olennaisia piirteitä ei liioin juuri-
kaan pohdita. Toisesta näkökulmasta voidaan todeta, että energiaa ei sanottavas-
ti tai lainkaan käytetä sen mahdollisuuden pohtimiseen, olisiko yksilöprojek-
teista muodostuvalle ”yhteisprojektille” – sikäli kuin sellaisesta ylipäänsä on
mielekästä puhua – kuitenkin hyödyllistä tai jopa välttämätöntä löytää yhteis-
tarkoitus.

Moderni luonnonoikeus perustuu keskeisesti sopimuskonstruktiolle. Myös
sitä ja sen oikeussääntelylle asettamia tehtäviä voidaan tarkastella ongelmanrat-
kaisuna. Edellä esitetyssä kaaviossa tämä konstruktio kuten moderni luonnon-
oikeus kokonaisuudessaan sijoittuu nuoliviivan yläpuolelle kaavion vasempaan
reunaan. Seuraavassa tarkastelussa nojaudutaan erityisesti David Gauthierin es-
seeseen ”Public Reason”153, jonka erittely rakentuu Thomas Hobbesin varaan.
Tarkastelun hallitseva teema on sopimuskonstruktion luonne ongelmanratkaisu-
konseptina. Tarkastelu ei siten mahdollista laaja-alaisen kokonaiskäsityksen
muodostamista tämän konseptin taustalla olevista ajatusmalleista ja teorioista,
vaan pikemminkin reflektioanalyysin jo tehtyjen rajausvalintojen ohjaaman kii-
lan suuntaamisen sopimuskonstruktioon uuden ajan ehkä keskeisimpänä yhteis-
kunta- ja oikeusfilosofisena154 rakennelmana.

Edellä proseduraalisesta luonnonoikeudellisesta konseptista esitetty valaisee
yleisluontoisesti Gauthierin esittelemän sopimuskonstruktion taustoja. Hobbe-
sin-Gauthierin konstruktion käyttö- ja yleisyysarvon parantamiseksi on syytä
todeta, ettei sopimuskonstruktion valaiseminen ongelmanratkaisuna edellytä si-
toutumista Hobbesin monessa suhteessa kritiikille alttiiseen tai kapea-alaiseen
alkutilamääritykseen (kaikkien sota kaikkia vastaan viidakonomaisissa alkuolo-
suhteissa155), vaan ongelmanratkaisujen luonne ja merkitys voidaan mieltää myös
modernissa sivilisaatiossa.

Mitä ongelmanratkaisu sopimuskonstruktiossa merkitsee? Lähtökohdan tar-
kastelulle tarjoaa Gauthierin huomio, jonka mukaan rationaalisuuskäsite tar-
joaa ihmisille mahdollisuuden irtautua viettien ja vaistojen ohjaamasta
impulsiivisesta toiminnasta perusteiden (yksilöllisten tavoitteiden) ja samal-
la yksilöllisen rationaalisuuden ohjaamaan toimintaan. Perusteiden ohjaa-

153Gauthier 1995.
154Oikeusfilosofiassa sopimuskonstruktiota on perusteellisesti tutkinut Matti Ilmari Niemi (1996),
jonka tarkastelussa korostuu verrattain selkeästi (joskaan ei aivan yksinomaisesti) ao. konstruktion
keskeisyys nimenomaan luonnonoikeuden korvaavana konstruktiona. Sopimuskonstruktion kes-
keisyys ei ainakaan oikeusfilosofiassa merkitse sitä, että nimenomaan Hobbes olisi erityisen tär-
keässä asemassa sen kummemmin luonnonoikeudellisesti kuin modernin oikeuden perustan luoja-
na (Klami 1980 a s. 71–72).
155Hobbesin konstruktion kritiikistä ao. suhteessa ks. Klami mt. s. 71.
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ma toiminta yhtenäistää ihmisten toimintaa ja – näin voidaan ehkä sanoa – saat-
taa sen viidakon olosuhteista sivilisaation tasolle.

Erehdyksistä – joita Hobbes Lakatosin tavoin pitää rationaalisuudelle luon-
teenomaisena ominaisuutena – aidoista preferenssien (tahdon) eroista sekä to-
dellisuuden tulkinnan eroista johtuen yksilölliset rationaalisuuskäsitteet voivat
joutua keskenään ristiriitaan156. Edellä valistuksen luonnonoikeuteen synnyttä-
män murroksen piirteitä kuvattaessa käytettyä metaforaa edelleen soveltaen ”kun-
kin omien mieltymysten (ja rationaliteettien) mukaiset reitit ja valontarpeet” –
niiden prioriteetti ja pluraliteetti – voivat johtaa ja käytännössä johtavatkin kon-
flikteihin ja ristiriitoihin. Hobbesin ja Gauthierin konstruktiossa luontoon ei si-
sälly sellaista ylempää rationaalisuutta, joka voisi ratkaista inhimillisen elämän
ristiriidat. Myöskään yhteisö ei muodosta automaattista ratkaisua tähän ongel-
maan, koska sekin voi (kollektiivisesti) erehtyä. Hobbesin mukaan yksilöllisen
ja yhteisöllisen välillä ei ole tässä suhteessa laadullista, vaan ainoastaan aste-
ero.157

Kun luonto ja järjen transsendentti lähtökohta on hylätty, yksilöllisten ratio-
naliteettien ja harkintojen potentiaalisen ja aktuaalisen ristiriidan ja koordinoin-
nin ongelman ratkaisua joudutaan etsimään yhteisölliseltä tasolta, mutta
samalla valtaa delegoiden ja auktorisoiden.158 Yhteisöllisen (ongelman)ratkaisun
olennainen sisältö on yksilöllisten harkintojen ja rationaliteettien transformaa-
tiossa yhteisölliseksi rationaalisuudeksi (Public Reason). Tällöin viettien ja vais-
tojen sijaan tulleet yksilötasoiset rationaaliset arvostelmat korvataan ”todelli-
seen hyvään” perustuvilla oikean ja väärän, hyvän ja pahan, arvostelmilla, yh-
teisöllisellä rationaalisuudella. Transformaation tuloksena syntyvän rationaali-
suuskäsitteen emansipatorista luonnetta ja sen luonnetta nimenomaan rationaa-
lisuuden edistyvyytenä kuvaa hyvin seuraava Gauthierin huomio: ”Rationality
frees us, not only from dependence on our felt passions, but, perhaps more re-
markably, from dependence on our own considered judgments, in contexts in

156Todellisuuden tulkinnan eroa Gauthier valaisee esimerkillä, jossa toista (A) kritisoidaan ja toista
(B) kiitetään. Gauthierin mukaan A ja B arvioivat pysyväisluontoisesti em. tilannetta eri tavoin
(1995 s. 28).
157Silvasti esitti I pääjaksossa kuvatussa Korkeakoulu- ja tiedepoliittisen säätiön keskustelussa
huomautuksen, jonka mukaan yksilöiden viisaus on suorastaan vierasta kollektiiveille: ”Ymmär-
rän viisaudella rationaalisuuden ja arvojen yhdistelmää, käyttäytymistä, jossa tietoaspektia käyte-
tään kohtuullisten tavoitteiden hyväksi. Se on kai viisasta käyttäytymistä.” … ”Kautta historian on
löytynyt yksilöitä, jotka omassa elämässään ovat pystyneet viisaaseen ja kohtuulliseen hyvään elä-
mään. Mutta kollektiivien, joukkojen, eturyhmien, järjestöjen, talouksien …kansallisvaltioiden
toiminnassa ei kai historiasta löydy kohtuuden ja viisauden oppia. En ole löytänyt tyydyttävää
selitystä sille, mistä tämä kaksinaisuus johtuisi ja onko se kenties koulutuksella, opastuksella, pro-
feetalla tai muilla keinoilla kulttuurissa muutettavissa vai muuttuuko se vain pakotteiden ja kata-
strofien kautta. Tässä tämä instituutioiden vitka, viive ja voima näyttää kohtalokkaalta” (1983 s.
38–39).
158Ks. Gauthier mt. s. 30–33.
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which that dependence is disadvantageous to us”.159 Gauthierin tulkinnan mu-
kaan Hobbesin tarkastelussa korostuu yhtä hyvin rationaalisuuskäsitteen edisty-
vyys sen interpersoonallisuutena kuin sen yksilötasoiseksi tulkittuna autono-
misuutena vieteistä ja vaistoista160.

Hobbesin/Gauthierin konseptissa keskeisessä asemassa olevan transformaa-
tion viimekätinen luonne ei ole ongelmaton eikä helposti tyhjentävästi kuvatta-
vissa161. Ennen siirtymistä sen lyhyeen arvioimiseen käsillä olevasta viiteke-
hyksestä on syytä poimia esiin erityisesti Gauthierin laille transformaatiopro-
sessin lopputuloksena antama keskeinen merkitys. Hobbesin ja erityisesti Gaut-
hierin teoriassa laki on suvereeni ilmaisu oikeasta järjestä. Tämän lausuman
merkitystä arvioitaessa on huomattava, ettei laki ole missään muussa suhteessa
oikea kuin juuri valtuutuksen johdosta. Sidos luonnonoikeuteen on siis katego-
risesti katkaistu162, jolloin (positiivisoikeudellinen) laki näyttäytyy kaiken ra-
tionaalisuuden lähteenä ja samalla aggregaattina.

Hobbesin mukaan lain primaarinen tehtävä on uudelleen strukturoida yksilö-
tasoiset harkinnat ja rationaliteetit. Gauthier pyrkii irtautumaan Hobbesin me-
kanistisesta (materialistisesta) mallista ja modifioi Hobbesin konstruktiolle
ominaista lain tehtävää niin, että määritelmästä voidaan muodostaa tutkimuk-
sen interventio(sääntely)käsite 2: ”The role of law, then, would be to restruc-

159Gauthier mt. s. 27.
160Gauthier huomauttaa tämän merkitsevän sitä, että (monitasoiseksi ymmärretty) rationaalisuus
korjaa eräänlaisella itsesäätelyllä ne ongelmat, jotka se on synnyttänyt (mt. 1995 s. 27). Jos yhtei-
söllinen järki puuttuisi, tämä itsekorjautuvuus jäisi kokonaan toteutumatta.
161Ks. myös Klami 1986 a s. 132. Vrt. Niemen yhteiskuntasopimuksesta transsendenttina käsittee-
nä esittämään (1996 s. 137). Tämä perustuu siihen, että oletetaan sen olevan immanentisti ja käsit-
teellisesti läsnä aina, kun on olemassa yhteisö ja sitova oikeusjärjestys. ”Tosiasiallisesti voimassa
oleva oikeus (sisällöstään riippumatta, TO:n huom.) yhteisössä tietyllä hetkellä implikoi tietynlai-
sen sopimuksen” (s. 137, ks. myös s. 135: ”Lainopin näkökulmasta selkeänä lähtökohtana ja ole-
tuksena on myös, että säädökset vastaavat yhteiskuntasopimusta ja toteuttavat oikeudenmukaisuu-
den periaatteita” ). Vaikka rajaus lainoppiin osaksi keventääkin ongelmaa, jää se silti jäljelle. La-
gerspetz kiinnittää aiheellisesti huomiota sopimuskonstruktion aseman ja epistemologisen statuk-
sen horjumiseen, joka vaivaa hänen mukaansa yleisesti moderneja sopimusteoreetikoita (Rawls,
Gauthier, Scanlon). Lagerspetzin mukaan sopimuskonstruktion jopa keskeisin ongelma on se, ettei
siihen sisälly mitään normatiivista teesiä, vaan ainoastaan hypoteesi (1996 s. 5–6). Oman näke-
mykseni mukaan miltei yhtä vakava ongelma on sopimuskonstruktion ajautuminen symmetrisyys-
teesiin; tämän myötä lainsäädännön autonomisen kritiikin – siis kilpailevien kritiikki- ja legitimaa-
tioperusteiden – voima ehtyy. (Kelsenin perusnormin osalta vastaavasti Tuori 1997 s. 404). Gaut-
hier kiinnittää kyllä huomiota tähän ongelmaan sekä yhdenvertaisuuteen että luonnonoikeuteen
viitatessaan (mt. s. 34), mutta ei esitä yksiselitteistä ratkaisua. Ongelma on tiivistetysti seuraava:
Mikäli laki auktorisoituu jo suoraan sopimuskonstruktion kautta, mikä on esim. kansalaisten yh-
denvertaisuuden tms. laille (tai suvereenille) asetettavien normatiivisten vaatimusten mahdollisuus
ja looginen tila tässä konstruktiossa? Se, että kansalaiset voivat rajoittaa valtuutustaan ja jopa jälki-
käteen poistaa sen (mt. s. 37) ja että Gauthier erotukseksi Hobbesista ylipäänsä korostaa selvästi
tuon valtuutuksen kontingenttia luonnetta (s. 31–32), lieventää käytännössä, mutta ei suoranaisesti
ratkaise muodostuvaa ongelmaa.
162Ks. myös Klami 1980 a s. 69.
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ture deliberation by supplanting judgments of good and evil that are based
on the agent’s own appetites and aversions with judgments that are based
on what is truly good”163. Erotukseksi esimerkiksi Finnisin konstruktiosta (ja
ylipäänsä luonnonoikeudesta, jossa ”todellinen hyvä” on lähinnä rationaalinen
rekonstruktio, joka tosin voi syntyä kuten Finnisin ja ylipäänsä modernimmassa
luonnonoikeuskonstruktiossa vuorovaikutuksessa empiirisen havainnoinnin
kanssa164), ”todellinen hyvä” on Hobbesin/Gauthierin teoriassa yksinomaan ak-
tuaalisen lainsäätäjän (ja lainsäädännön) luomus. Se, mitä positiivisoikeudelli-
nen laki kulloinkin sisältää on ”todellinen hyvä” ja samalla jo määritelmällisesti
järkevää165.

Kun kysymyksessä on täysin ”avoin rationaalisuusvaltakirja” on tietenkin
keskeistä, miten rationaalisuuden disponointioikeuden ja samalla yhteiskunnal-
lisen vallansiirron mahdollistava ja toteuttava teoria oikeutetaan. Gauthierin/
Hobbesin teoriassa edellä todettu transformaatio toteutetaan yhteiskunnassa val-
lan delegoimisella ”tuomarille” tai suvereenille. Gauthierin teorian osalta on
tässä riittävää puhua lainsäätäjästä. Tuon transformaation mahdollistava akti
osoittautuu yksinomaan Kelsenin perusnormi G:hen rinnastuvaksi konstruk-
tioksi. On olemassa oletus, että tällainen sopimus on jotenkin voimassa, ilman
tätä koskevaa täsmällisempää ja sitovaa argumentointia166. Gauthierin mukaan
konstruktion parhaat perustelut lepäävät seuraavassa ajatuksessa: ”Jos olisimme
neuvottelemassa sosiaalisesta yhteisymmärryksestä luonnontilassa, jossa (nyt
legitimoitavana oleva) yhteisöllinen järki (Public Reason) puuttuu, tiedostet-
taisiin sekä 1) järjen yleinen tarve että 2) tarve spesifimmin auktorisoida
tämä järki sopimuksen muodossa”167 Oikeutus perustuu hänen mukaansa osaksi
myös siihen, että parempaa teoriavaihtoehtoa ei ole tarjolla168.

Gauthierin rationaalisuuskäsitteeseen sisältyy tärkeitä rajoituksia, joista seu-
raavassa otetaan joitakin esiin. Public Reason toimii Hobbesin/Gauthierin teo-
riassa tietyllä tapaa rationaalisuuskäsitteen jalostettuna, aggregoivana tasona.
Se on yksinomaan oletettu annetuksi tietylle auktorille tai kollektiiville. Se osoit-
taa ainoastaan määritelmällisesti oikean (so. rationaalisen) suunnan. Sen ra-

163Gauthier mt. s. 34.
164Ks. Finnis 1980 s. 18–19. Ks. myös Klami 1980 a s. 73–74 Pufendorfista, joka toimi uuden
rationalistis-empiristisen luonnonoikeudellisen ajattelun keskeisenä airueena.
165Vrt. Rentto 2000 s. 277. Tämän pohjalta Kirjavaisen huomio, jonka mukaan Gauthierin teorias-
sa on havaittavissa ”platoninen liukuma”, jota ”yhteisen hyvän” sisältyminen teoriarakennelmaan
ilmentäisi, vaikuttaa jossakin määrin liioitellulta, joskin oikean suuntaiselta. On ehkä perusteltua
puhua pikemminkin platonilaisesta sivujuonteesta.
166Gauthier mt. s. 38. Ks. erityisesti Riihimäen poleemista argumentointia (1996 s. 70–72).
167Gauthier mt. s. 38.
168Vrt. yleisesti Renton demokratian ja subsidiariteettiperiaatteen suhteesta esittämään (1995 a s.
120 ss.).
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tionaalisuus on käsitteellistä, ei sisällöllistä. Hobbesin ja Gauthierin teoria ei
enää yhteisöllisen rationaalisuuden tasolla sisällä sellaisia rationaalisuuskäsit-
teeseen sisälle rakennettuja itsesäätely- tai itsekorjausominaisuuksia, joita yh-
teisöllinen järki yksilötasoiseen rationaalisuuteen nähden heidän teoriassaan
edustaa169.

Yksilötasoiselle rationaliteetille ytimeltään rakentuvana modernin luonnon-
oikeuden yhteys fysikseen ja samalla klassisen ja modernin luontokäsitteen ylit-
tävään ja silloittavaan luontokäsitteeseen on katkennut170. Siltä osin kun ”yhte-
ys” on säilynyt, se on luonnontieteellisesti ja teknologisesti välittynyt eikä koh-
distu fysikseen vaan modernille ominaiseen luonnontieteelliseen kausaalilakien
avulla hallittavaan luontoon. Tällaisena se on erilaisten utilitarismin muotojen
välittämä.171 Tämä yhteys on vielä jäljellä klassisessa luonnonoikeudessa, jossa
luonnonoikeus ja positiivinen oikeus ymmärretään saman järjestyksen eri puo-
liksi. Luonnonoikeus ymmärretään inhimillisten mahdollisuuksien kartaksi ja
positiivinen oikeus kartalle piirretyiksi poluiksi ja teiksi sekä maastoon pystyte-
tyiksi viitoiksi.172

Ytimeltään deonttinen moderni luonnonoikeuskonsepti, joka jättää ihmisen ja
luonnon välisen suhteen luonnontieteen ja teknologian avulla hallittavaksi ja si-
sältää ikään kuin suoran harppauksen konservatiivisesta radikaaliin funktionalis-
miin, ei muodosta riittävää perustaa substantiaaliselle rationaalisuuskonseptille.

Seuraavaksi siirrytään käsittelemään edellä vahvaksi luonnehdittua ongelman-
ratkaisu-konseptia. Tarkasteluja yhdistää laajempi viitekehys: pyrkimys etsiä
substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologiselle osiolle funktionalismia
avarampia kiinnekohtia ongelmanratkaisuksi käsitteellistetystä (partiaalisesta)
rationaalisuudesta.

169Tämä huomio ei viittaa Hobbesin teoriassa suvereenille kuuluvan vallan rajattomuuteen vaan
rationaalisuuskäsitteen sisäiseen rakenteeseen.
170Poikkeuksena yksilötasoisen rationaliteetin ensisijaisena luonnollisen lain yhteydessä näkevästä
ajattelun valtavirrasta on Pufendorf. Hobbesista poiketen Pufendorf määritteli luonnollisen lain
kriteeriksi yksilöllisen rationaalisuuden ja hyvinvoinnin sijaan koko ihmiskunnan hengissä pysy-
misen (Saastamoinen 1990 s. 53–54). Pufendorfin toinen luonnollisen lain kriteeri on kuitenkin
vapaus materiaalisesta puutteesta. Vaikka Pufendorfin luonnollisen lain konseptiin näin kätkeytyy
yllä todettu jännite, voidaan sitä ristiriidasta huolimatta – tai juuri se vuoksi! – pitää myös jälkimo-
dernia ajatellen kehittyneenä. Toisaalta voidaan viitata mm. Tuomas Akvinolaiseen, joka käsitteli
omistusoikeuskysymystä yhteiskunnallisena tarkoituksenmukaisuuskysymyksenä (Tolonen 1984
s. 277–278, 279–280), mutta myös eloonjäämiskysymyksenä (mt. s. 279).
171Vrt. Rentto 1995 a s. 45 ja Veikkola 1992 s. 39. Valituksen metafysiikan muutoksesta fysiksestä
materiaksi, mikä sisälsi samalla platolaisen spiritualistisen (monistisen) perusajattelun muuttumi-
sen materialistiseksi monismiksi (descartesilaisen dualismin tosin sitkeästi säilyessä, mutta spiritu-
alistisen osion vähitellen rappeutuessa) ks. Luoma 1991 s. 118 ss.
172Rentto 1991  s. 720–721.Vrt. mt. 2001 a s. 320–321.
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2.3.1.2.2 Ihmisen ympäristösuhdetta koskevan
(interventio)sääntelyn mittapuiden oikeuttaminen

2.3.1.2.2.1 Oikeuttamisongelman muotoileminen

Ongelmanratkaisun näkökulmasta rationaalisen justifikaation vaatimus muotou-
tuu kahdeksi perusvaatimukseksi:

1) Ongelmanratkaisukonseptin tulee taata se, että ongelmat tulevat määritellyik-
si oikein ja asianmukaisesti,

2) Ongelmanratkaisukonseptin tulee taata se, että ongelmat tulevat ratkaistuiksi
hyväksyttävästi.

Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen näkökulmasta hyväksyttävä rationaali-
suuskonsepti muodostuu näiden ongelmanratkaisuvaatimusten yhdistelmästä.
Vaikka yllä mainitut vaatimukset jäljempänä asetetaankin erityisesti ns. vahvan
ongelmanratkaisukonseptin mittapuiksi, justifikaation ongelmaa hallitsemaan
pyrittäessä on tukeuduttava molempiin ongelmanratkaisukonsepteihin. Yhdes-
säkään ne eivät voi legitiimisti kattaa substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen
koko aluetta, vaan ainoastaan sen teleologisen osion.

Pyrittäessä huomioimaan yllä mainitut vaatimukset kohdataan justifikaation
ongelma. Tämä ongelma voidaan määritellä (rationaalisen) ajattelun ja toimin-
tatavan osoitettavuutta (demonstrability) koskevaksi ongelmaksi. Kant tiedosti
klassisen rationaalisuuskäsitteen ongelmat. Ongelmien ratkaiseminen ja Kantin
metaforaa käyttäen ”laivan palauttaminen kompassiin” on ollut rationalistifilo-
sofien keskeinen haaste. Adekvaattia kompassia ja suuntaa ei kuitenkaan ole
löytynyt.173 Mikäli justifioitu tiede ymmärretään rationaalisuuden sisältämän
kompassin suuntimaksi laivastoksi, on siten todettava, että kompassi ei ole kyen-
nyt näyttämään selkeää suuntaa, koska filosofit eivät ole kyenneet konstruoi-
maan asianmukaista kompassia. Justifikationismin ongelma voidaan karkeasti
kuvata TPOVA-tutkimuksen episteemisiä ja aksiologisia perusteita koskevaksi
oikeuttamisen ongelmaksi, jota voidaan havainnollistaa ”Miksi” -kysymysten
päättymättömällä sarjalla. Jokainen normilla tai standardilla muotoiltu justi-
fikaatio-ongelman ratkaisuyritys herättää uuden perusteluvaatimuksen174.

173Kant 1997 s. 47. Wettersten & Agassi 1987 s. 281. Viimeksi mainitut tutkijat kiinnittävät erityis-
tä huomiota einsteinilaisen kumouksen perustavaan merkitykseen justifikaation ongelman kannal-
ta. Rationalistifilosofien ylioptimismi ongelman ratkaistavuuden suhteen on heidän mukaansa jat-
kunut myös Einsteinin ja Gödelin jälkeen (s. 286). Asian taustoista myös Laudan 1977 s.101–102.
Kantista metaforien käytön eräänä pioneerina läntisessä tieteessä ks. Lashchyk 1986 s. 168.
174Wettersten & Agassi 1987 s. 289. Oikeusteoriassa erityisesti kelseniläinen normativismi törmää
ongelmaan sen koko painolla kykenemättä ratkaisemaan sitä tyydyttävästi. Seurauksena on se, että
oikeuden itsenäisyys normijärjestelmänä häviää. Tästä ongelmasta esimerkiksi Klami 1980 a s.
192–193.
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Lopputuloksena näyttäisi olevan päättymätön regressi (kehä).175

Ongelma voidaan ”sijoittaa” myös I pääjaksossa esitetyn TPOVA-tutkimuk-
sen arviointikehyksen sisälle (H 1: P1-Pn; X, Y …) mittapuiden rationaalista
oikeuttamista koskevaksi ongelmaksi.

Riippumatta siitä, onko kysymys tutkimuksen vai sen kohteen (rationaalisuus)-
mittapuista, rationaalisuuskäsitteen ja sen muodostamien arviointimittapuiden
(P1-Pn) oikeuttamisen ongelmaa ei voida ratkaista toteamalla, että on ”sovittu”
tai oletettu sovitun taikka ”oletettu”, että tietyssä kontekstissa muodostettu ra-
tionaalisuuskonsepti tai yksittäinen rationaalisuusarvostelma A (esim. laki N1)
on pätevä. Tähän ajaudutaan edellä käsitellyssä heikossa ongelmanratkaisukon-
septissa. Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen näkökulmasta tällainen konst-
ruktio on epätyydyttävä.

Teorioiden ymmärtäminen ongelmanratkaisuksi176 ei ratkaise justifikaation
ongelmaa, mutta pakottaa muotoilemaan sen uudelleen. Filosofian tulisi kyetä
tarjoamaan rationaaliset perusteet (kriteerit) tieteen ongelmien valinnalle ja nii-
den ratkaisemiselle. Wetterstenin ja Agassin mukaan traditionaalinen rationaa-
lisuusteoria epäonnistuu tässä.177

Edellä suppeasti esiin tuodut heikon tai sekundaarisen ongelmanratkaisukon-
septin ongelmat pakottavat etsimään sille täydennystä. Täydennystä etsittäessä
on perustelua lähteä liikkeelle Gauthierin yksilötasoisen rationaalisuuden ylit-
tämiselle määrittelemistä justifikaatioehdoista. Justifikaatioehdot ohjaavat on-
gelmanratkaisukonseptien muodostamista ja niiden arviointia. Ehtoja on kaksi:

1) Hyväksytään yksilöperusteisesta rationaalisuudesta riippumaton normatiivinen
perusta (”kokonaisoletus”), jolla yksilörationaalisuudesta poikkeaminen tarvit-
taessa oikeutetaan. Tällaisia ovat Gauthierin mukaan mm. naturalismi, evolu-
tionismi ja erilaiset uskonnolliset näkemykset.

2) Määritellään tapa tai menettely, jossa estetään yhteisöllisen haitan muodostu-
minen yksilörationaalisuuden johdosta.178

Gauthier sitoutuu kohdan 2 mukaiseen väylään. Hänen konstruktioonsa sisälty-
vä transformaatio on ymmärrettävissä sen tarjoamassa kehyksessä. Gauthierin

175Justifikationismin ongelmasta seikkaperäisemmin esim. Albert 1987 erityisesti s. 69–71, Wet-
tersten & Agassi 1987, Morrow & Brown 1994 s. 65 ss. sekä Palonen 1975 s. 14–17 ja Rentto 1988
s. 56–58. Morrow ja Brown puhuvat samaa tarkoittaen foundationalismista ja sen ongelmista (1994
s. 65). He yhdistävät foundationalismin ja sen ongelmat tieteenfilosofiseen positivismiin ja tuovat
esiin erityisesti postpositivistisen tieteenfilosofian foundationalismin ongelmien osoittajana.
176TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä ongelmakeskeinen teoriakonsepti johtaa määrittele-
mään H 1:n käytännöllisten tarpeiden, mahdollisuuksien ja haasteiden kautta (H5, 2-4) tai keskit-
tämään huomiota muulla tavoin määriteltyjen mittapuiden esteisiin ja ongelmiin (H 5,3) .
177Wettersten & Agassi 1987 s. 283.
178Gauthier 1995 s. 39.
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sitoutuminen kohdan 2 mukaiseen ratkaisuun näyttäisi perustuvan ainakin yhtä
paljon hänen 1-kohtaan tuntemastaan epäluulosta kuin siitä, että Gauthier olisi
vakuuttunut 2-kohdan ongelmattomuudesta179.

Edellä muodostetut ongelmanratkaisukonseptit näyttäisivät olevan ryhmitet-
tävissä justifiointiehtojen ympärille siten, että vahva eli materiaalinen ongel-
manratkaisukonsepti olisi justifioitavissa kohdan 1 mukaista väylää. Heikko on-
gelmanratkaisukonsepti justifioituisi 2-väylää pitkin. 1-kohdan mukaista yksi-
lörationaalisuuden modifiointia yritettäessä kohdattavat vaikeudet ovat huomat-
tavia. Liikkeelle lähtö tuntuisi helpoimmalta jaettaessa tämä suunta kahteen pää-
etappiin ja -kysymykseen: a) Miksi yksilörationaalisuudesta riippumatonta pe-
rustaa tarvitaan? b) Miten perusta justifioidaan? Näitä kysymyksiä tarkastel-
taessa on hyödyllistä erottaa vielä toisistaan (yksilörationaalisuudesta poikkea-
misen) ”perusta” ja ”normatiivinen perusta”.

Rationaalisuuskäsitteen näkökulmasta poikkeamisen perusta nousee esiin
kysyttäessä: Mikä takaa, että Gauthierin yhteisöllinen järkikonstruktio ratkaisee
muita ongelmia kuin sen perustana olevan (yksilöllisten rationaalisten harkinto-
jen yhteensovittamisen) ongelman? Perustan vahvemman normativisoinnin tar-
ve nousee puolestaan esiin kysyttäessä: Mikä takaa, että tuon ylityksen perusta
on erityisesti yksilöiden kannalta hyväksyttävä? Vastaus kumpaankin kysymyk-
seen kuuluu, että loogisesta näkökulmasta ei mikään180.

Kirjavainen sisällyttää jälkimmäisen kysymyksen Gauthier-kritiikkiinsä. En-
sin mainittu jää hänen tarkastelunsa ulkopuolelle181. Sen sivuuttaminen muo-
dostaa myös sekundaarisen ongelmanratkaisukonseptin perusheikkouden ongel-
manratkaisuteoriana. Kirjavainen peräänkuuluttaa poikkeamisen normatiivisten
perusteiden selkeyttämisen tarvetta, mutta ei itse poikkeamisen perusteiden pe-
rinpohjaisen argumentoinnin selkeyttämisen tarvetta. Arvioitaessa Gauthierin
konseptiota ja pyrittäessä jäljittämään substantiaalisen rationaalisuuskonseptin
perusteita kokonaisvaltaisesti molempien kuuluu saada huomiota.

Kirjavaisen ja tämän tutkimuksen Gauthierin teoriakonstruktion kritiikki nou-
see siis hieman eri aspektista. Kirjavaisen kritiikin maalitaulu on se, ettei Gaut-
hierin yhteisöllinen rationaalisuuskonsepti tarjoa riittävää suojaa yksilöille sen
”yrittäessä määritellä sellaisen tavan tai menettelyn, jossa estetään yhteisöllisen
haitan muodostuminen yksilörationaalisuuden johdosta”. Kirjavaisen mukaan
Gauthierin konstruktio tarjoaa kyllä periaatteessa ratkaisuehdotuksen velvoitta-

179Tähän viittaa jo se, että hän tukee yhteisöllisen rationaalisuuden konseptiaan lopulta silläkin
argumentilla, että varteenotettavaa kilpailijaa ei hänen mukaansa ole.
180Gauthier itse ottaa kyllä esiin kysymyksen toisen puoliskon. Tosin hän ei käsittele lainkaan
ongelmanratkaisua, vaan vaatimusta huomioida yksilötasoisen rationaalisuuden ylittämisen mer-
kitys yksilön kannalta muodostettaessa yhteisöllinen rationaalisuuskäsite.
181Kirjavainen 1996 s. 217.
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malla sosiaalietiikan määrittämään ja justifioimaan kaksi perusratkaisua182:

1) Yhteisön tulee onnistua perustelemaan, millä tavalla yksilörationaalisuus voi-
daan normatiivisesti syrjäyttää ja julkisen persoonan tahto tehdä auktoritatiivi-
seksi.

2) Yhteisön tulee onnistua osoittamaan, että julkisen sektorin vallankäyttö sujuu
tuloksellisesti.

Kirjavainen katsoo, että Gauthierin konstruktion ehtoa 1 tulisi vahvistaa niin,
että ”sanottaisiin jotakin eksplisiittisempää, millä kriteereillä yksilökeskeinen
rationaalisuus voidaan yhteiskunnassa syrjäyttää”. Tällöin yksilötasoisen ratio-
naalisuuden ylittämisen pääväylä 2 (”määritellään sellainen tapa tai menette-
ly…”), jota Gauthierin alus purjehtii, käy liian ahtaaksi ja vaatii syventämistä
”yksilörationaalisuudesta riippumattoman normatiivisen perustan suuntaan.”183

Ainakin ensivaiheessa Kirjavaisen ja tämän tutkimuksen kritiikin kohde Gaut-
hierin teoriassa erkautuu siten, että Kirjavainen pyrkii osoittamaan Gauthierin
konseptin vajeen yksilöllisen moraalin deontologisessa ulottuvuudessa184 ja tuon
moraalin lisäsuojan tarpeen, kun taas tämän tutkimuksen ”huoli” kohdistuu pi-
kemminkin Gauthierin konseptin teleologiseen puoleen: Gauthierin konseptin
riittämättömään kykyyn edistää kollektiivista moraalia185 – yhteisön (globaali-
sessa mitassa) elonjäämistä.

Kriittisen rationalismin edustamaa vahvaa ongelmanratkaisukonseptia tarkas-
tellaan seuraavassa ensisijaisesti vastauksena yllä esiteltyyn ”teleologiseen huo-
leen”. Kirjavaisen huomion kohteena olevaa ”deontologista huolta” tarkastel-
laan rationaalisuuskäsitteen deontologisen osion yhteydessä (jakso II/2.3.2).
Ensin mainittu täsmentää perusteita, joiden nojalla ongelmanratkaisukonsepti-
en on ylitettävä yksilötasoinen rationaalisuuskonsepti substantiaalista rationaa-
lisuuskäsitettä rakennettaessa. Samalla tarkastelu osoittaa substantiaalisen ra-
tionaalisuuskäsitteen teleologisen osion perusteet. Jälkimmäinen tarkastelu täy-
dentää, mutta myös kriittisesti rajaa ja jopa kyseenalaistaa tuon luonteeltaan
teleologisen ylittämisen perusteita ja samalla asettaa substantiaalisen rationaa-
lisuuskäsitteen deontologiset osion perusteet.

182Kirjavainen 1996 s. 217.
183Kirjavainen mt. s. 218.
184Tämä ilmenee selvästi hänen pyrkiessään täydentämään Gauthierin konseptia mm. Kultaisen
Säännön sekä persoonan näkemiseen arvona sinänsä velvoittavan maksiimin avulla, eli nimen-
omaan deontologian suunnalta (mt. s. 218–219, 224). Itse asiassa hän katsoo moraalin ”teleologi-
sointiin” nimenomaan yksilön oikeuksien ja tarpeiden kannalta sisältyvän suuria vaaroja ja ajatte-
lun perustavan vinoutumisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi Wetterstenin ja Agassin eettisen ratio-
naalisuuden historiaa koskevan katsauksen pohjalta (1987 s. 293–295) Kirjavaisen huoli on aiheel-
linen.
185Kollektiivisesta moraalista ks. Harva 1980 s. 51.
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Edellä esitettyyn systematisointiin viitaten ensin mainitussa (a) pyritään var-
mistamaan, että ratkaistavaksi tulevat ongelmat määritellään oikein ja että ne
tulevat ratkaistaviksi tuloksellisesti (so. rationaalisesti). Jälkimmäinen huoli (b)
kohdistuu siihen, että ongelmat tulevat ratkaistavaksi hyväksyttävästi, siis ratio-
naalisesti hieman avaramman ”rationaalisuuskonseptin” merkityksessä.

2.3.1.2.2.2 Vahvan ongelmanratkaisuteorian
ideaalityypin konstruoiminen

Tämän tutkimuksen tekijän modifioimana kaaviossa 13 on hyödynnetty kriitti-
sen rationalismin edustajista Larry Briskmanin (1987) ja John Kekesin (1987)
analyyseja; lisäksi kehikon rakentamisessa on hyödynnetty Hugh Laceyn artik-
kelia ”The Rationality of Science” teoksesta ”Rationality, Relativism and The
Human Sciences”186.

Kunkin tutkijan pääkontribuutio kaavion sisältämään kokonaiskonstruktioon
ilmaistaan väljästi sijoittamalla heidän nimensä ao. asiayhteyteen. Kaavion 13
esitysteknisen ymmärtämisen kannalta keskeisintä on sen lukeminen oikeaan
suuntaan, myötäpäivään. Kaavion alkuvaiheessa ja yleisemminkin tarkastelu-
järjestyksessä edellä käyvät osiot oikeuttavat episteemisesti jäljempänä tulevia
ja toimivat samalla niiden arviointi- ja kritiikkiperusteina. Kaavion keskeisin
idea on se, että kaavion kaikki normatiivisesti ladatut elementit (arvot, ta-
voitteet, standardit, keinot, tutkimus ja yhteiskunnalliset aktiviteetit) (esim.
lainsäädäntö) saavat viime kädessä oikeutuksensa tarjotessaan vastauksia
niiden perustana oleviin ongelmiin – ja vain tällöin.

186Koska Laceyn lähtökohtia hyödynnetään seuraavassa rajallisimmin – lähinnä kehikon rakenta-
misen eräänä apuvälineenä – on niistä syytä todeta ainakin se, että Lacey hyväksyy pääosin Taylo-
rin pragmatistisen lähtökohdan tieteen rationaalisuuden perustelutapana. Kognitiivisesta näkökul-
masta hän määrittelee rationaalisuuden paradigmaattiseksi muodoksi tieteen. Toiminnan näkökul-
masta rationaalisuuden paradigmaattinen muoto on hänelle kuitenkin teknologia. Hänen mukaansa
fysikaalisen maailman teoreettinen ymmärrys on niin Idässä kuin Lännessäkin teoreettisen ymmär-
ryksen ylin muoto, koska se mahdollistaa teknologian kontrollin (1986 s. 132). Tämä ilmenee mm.
siinä, että kaaviossa 13 esitetyistä tieteen rationaalisuuden neljästä eri perustelutavasta Lacey itse
preferoi neljännen, joka asettaa tieteen rationaalisuuden perustaksi sen perustumisen kokeisiin sekä
sen mahdollistaman teknologian kontrollin.
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KAAVIO 13 Justifikationismin ongelman kiertäminen kriittisen rationalismin traditiossa187

187Taulukon symboleja A, B, C ja D selvennetään jatkotarkastelun yhteydessä.
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1. ”Elämänongelmat”. Artikkelissaan ”Rationality and problem-solving” John
Kekes lähestyy justifikationismin ongelman ratkaisua eriyttämällä toisistaan
tutkimuksen ulkopuoliset rationaalisuusarvot (kaavio kohta 3) ja tutkimuksen
sisäiset rationaalisuusarvot (kohta 4). Pragmatismin perustana olevan naturalis-
tisen eettisen konseptin pohjalta nämä arvot juurtuvat tiettyihin inhimillisen elä-
män universaalisiin ongelmiin (kohta 1) ja epistemologisesti viime kädessä näi-
den ongelmien ratkaisemiseen (kohta 8), joka mahdollistaa elämän jatkumisen
ja ylläpitämisen. Ongelmien ratkaisemiseen osallistuminen voidaan ymmärtää
tieteellisen tutkimuksen vastuulla olevaksi fundamentaaliseksi tehtäväksi.

”Elämänongelmat” ja niille legitiimisti, aidosti ja loogisesti nojautuvat
arvot (kohdat 3–4), tavoitteet (kohta 5), standardit (kohdat 6–7) ja tutkimuk-
selliset ratkaisut muodostavat käsillä olevassa konseptissa justifikationis-
min ongelman potentiaalisen (kohta 1) tai aktuaalisen (kohta 8) ratkaisun188.
Vastauksena ongelmien teoriapitoisuutta koskevaan huomautukseen Kekes erot-
taa toisistaan elämänongelmat ja muut ongelmat. Elämänongelmat eivät ole teo-
riapitoisia: ”they occur because the species has evolved in a particular way and
because the environment is what it is”189. Ihmisen eloonjääminen ja hyvinvointi
edellyttävät niiden ratkaisemista190.

Ongelmat ovat koottavissa ongelma-alueiksi tai -ulottuvuuksiksi. Ensimmäi-
nen näistä liittyy ihmisen luonnon asettamiin haasteisiin antamaan vastaukseen.
Toinen liittyy ihmisen suhteeseen muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kolmas
ongelma-alue liittyy ihmisen asenteisiin itseensä. Jäljempänä näihin viitataan
symboleilla EOU 1-3. Ongelmat ovat yleisiä, vaikka niiden ratkaisut vaihtele-
vatkin. Tieteellinen teoria on lähtökohtaisesti arvioitavissa päteväksi, mikäli se
sisältää pätevän ratkaisun elämänongelmaan.

Vaikka Kekesin ratkaisun esittely jää tässä vajavaiseksi, on välttämätöntä kiin-
nittää huomiota pariin täsmentävään näkökohtaan. Ensiksikin Kekes erottaa toi-
sistaan elämänongelmat ei-teoriasidonnaisina ongelmina ja reflektion ongel-

188Kekesin haaste on merkittävä, problematisoihan hän elämänongelmista johtamallaan justifika-
tionismin ongelman ratkaisulla oman tulkintansa mukaan mm. Winchin, Bartleyn, Carnapin, Qui-
nen, Wittgensteinin, Kantin ja Humen konseptit (s. 266), joissa justifikationismin ongelman ratkai-
semisesta on luovuttu ja siirrytty vaihtelevin perustein partiaalisempiin ratkaisuihin. Lisäksi monet
(mm. Kuhn) ovat siirtyneet tarkastelemaan tieteen rationaalisuusstandardeja (tieteen)sosiologisella
tasolla. Kekesin ja Briskmanin ratkaisuja voi tässä suhteessa verrata Berksonin (1987) asemoitumi-
seen, jossa torjutaan sekä täydellinen standardideterminismi että täydellinen standardinihilismi
(Kuhn, Polan) ja asetutaan – vaihtelevin painotuksin ja muodoin – niiden välimaastoon.
189Kekes 1987 s. 269. Vrt. Briskman 1987 s. 336–337.
190Kekes mt. s. 269. Ks. myös mt. s. 278 elämänongelman ratkaisuun liittyvän evolutiivisen ”vält-
tämättömyyden” luonteesta. Kotkavirran pelkän luonnon käsitteen ja sille ominaisen kontingentin
luonto (fysis) -argumentoinnin ja Kekesin esittämien näkökohtien suhde on varsin läheinen; viime
kädessä Kekesinkin ”välttämättömyys” näyttää tässä yhteydessä muuntuvan heikon luonnon käsit-
teelle ominaiseksi kontingentiksi argumentaatiosuhteeksi. Vrt. Renton klassisen luonnonoikeuden
piiriin kuuluvien ns. perushyvien evidenttisyydestä esittämään (2001 a s. 324–326).
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man. Viimeksi mainittu liittyy siihen, miten teorioista valitaan kulloinkin adek-
vaatein. Toisin kuin Briskman, Kekes ei katso elämänongelmien universaalisuu-
desta seuraavan, että valintastandardi voitaisiin kehittää ilman elämänongelmis-
ta loogisesti riippumattoman (meta)teorian apua. Molemmilla kysymys siitä,
mikä kilpailevista teorioista valitaan, ratkaistaan kehittämällä tätä koskeva me-
todi (kohta 6). Tutkijat näkevät kuitenkin metodin ja elämänongelman (kohta 1)
suhteen eri tavoin. Vaikka Briskmanin konseptiin sisältyy merkittäviä konteks-
tuaalisuuskorostuksia, Briskmanille standarditkin periaatteessa universaloituvat
(tietyin ehdoin, ks. jäljempänä kohta 6–7), kun taas Kekesillä ne kontekstua-
lisoituvat ja ”jalkautuvat” erilaisten (ala)diskurssien tasolle.

Elämänongelmien universaalisuudesta ei Kekesin konseptissa seuraa, että ne
olisivat aina lopullisesti ratkaistavissa. Hän jakaa ongelmat pysyviin (enduring
problems) ja ratkaistavissa oleviin (removable problems). Kun jälkimmäiset ovat
ratkaistavissa spesifeihin olosuhteisiin suunnitelluilla spesifeillä toimilla, ensin
mainitut edellyttävät – paitsi teoreettista taustoitusta – tietoisen politiikan mää-
rittelemistä ongelmien käsittelemiseksi niin, että ongelmien laukaisemien kon-
fliktien aiheuttamat ongelmat minimoidaan. Kekes kritisoi ”rationaalisuuden”
samastamista ongelman lopulliseen ratkaisemiseen; teknokraattisuus, skientismi
ja megakoneajattelun kaltainen pessimistinen lamaannus ovat hänen mukaansa
seurausta siitä, ettei ongelmia eriytetä edellä kuvatulla tavoin ja ettei pysyviä eli
ratkaisemattomia ongelmia ja niiden käsittelyä mielletä rationaaliseksi eikä nii-
den käsittelyyn näin ryhdytä.191 Yllä esitetystä voidaan johtaa yhtymäkohta tut-
kimustehtävien asettamisen yhteydessä viitattuihin Oiva Ketosen huomioihin.

Kekes jyvittää ongelmat paradigmaattisesti niin, että molempia ongelmaryh-
miä voidaan käsitellä rationaalisesti. Poistettavissa olevat ongelmat kuuluvat
tieteellisten teorioiden ydinalueelle ja pysyvät filosofisen, eettisen yms. meta-
teoretisoinnin alueelle.

2. Tutkimuksen kohtaamat ongelmat. Kohdassa 1 eriytettiin toisistaan elä-
mänongelmat ja niiden ratkaisuteorioita koskevat valinnan ongelmat. Briskma-
nin ja Kekesin tarkastelun pohjalta voidaan edetä eriytyneempään ongelman
käsitteeseen tulkitsemalla kaikki kohdan 7 mukaiset valintatilanteet (a. teorian
valinta TPOVA-tutkimuksessa H 1-2, 4-5 vaihtoehtojen joukosta, b. tavoitteiden
toteuttamista koskevien keinojen valinta, c. tutkimuksen kohtaamien metodolo-
gisten ongelmien ratkaisukeinojen valinta) ongelmatilanteiksi, joihin teoriat,

191Tämän pohjalta Morrowin ja Brownin kriittisen rationalismin teknokraattisuuskritiikki (1994 s.
308–309) ei välttämättä osu täysin kohdalleen. Toisaalta ”teknokraattisuuskin” voi olla tietyssä
tarkoin rajatussa kehyksessä jopa arvona universaloitavissa. Ks. Lacey 1986 s. 138, joka kiinnittää
huomiota tietyn teknologisen kontrollin arvokkuuteen yli kulttuurirajojen – huomio, johon pää-
piirteissään yhtymällä käsillä olevalle tutkimukselle voidaan saavuttaa etäisyyttä erilaisiin roman-
tistisiin suuntauksiin.
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eri tasoiset standardit ja lopulta tieteen arvot ja tavoitteet pyrkivät vastaamaan.
Riippumatta siitä, tavoitteleeko tutkimus kohdan 1 mukaisten elämänongelmien
ratkaisemista vaiko ”oman logiikkansa” ohjaamana muista kuin elämänongel-
mista johdettujen arvojen toteuttamista (kohdat 4’ ja 3’), tutkimus kohtaa aina
metodologisia ongelmia. Briskmanin mukaan tieteen kohtaamat ongelmat ovat
käyneet jatkuvasti vaikeammiksi192. Briskmanin teorian tärkeä tähän liittyvä
käsite on evaluaatio-ongelman käsite.

Kukin yllä todettu ongelma- tai valintatilanne (a-c) on Briskmanin pragma-
tistisessa konseptissa kontekstuaalinen. Kun Briskmanin teorian kantava perus-
ta sisältyy siihen, että ongelmat kulkevat kaiken normatiivisluontoisen metodo-
logisen aineksen edellä – päädytään siihen, että kaikki normatiivisluontoinen
metodologinen aines on syvästi kontekstisidonnainen. Ongelmat ovat lokaali-
sia, mutta elävät ja muuttavat luonnettaan, mikä heijastuu standardeihin (kohdat
6–7). Tähän palataan jäljempänä 6. kohdassa.

Kontekstuaalisuuteen liittyy paikan ohella aika. Ongelmat muuttavat myös
ajallisesti muotoaan. Briskmanin em. huomio ei kuitenkaan irrota häntä kaavion
kohdan 1 ongelmista. Vaikka ongelmien elastisuus ja niiden dynaaminen luonne
nousee Briskmanilla Kekesiä painokkaammin esiin, ongelmien kontekstuaali-
suus ei kuitenkaan hänenkään konseptissaan johda historialliseen relativismiin.
Pikemminkin se johtaa metodologian puskuroitumiseen niin hyvin ahistorialli-
sen justifikationismin kuin historiallisen relativisminkin suuntaan. Dynaamisiin
ja historiallisesti osaksi kontekstualisoituviin mutta silti ihmisen lajityypillisiin
piirteisiin ja elämän jatkumisen haasteisiin aggregoituviin ongelmiin epistemo-
logiansa ja metodologiansa kiinnittämällä Briskman katsoo voivansa torjua sekä
itsensä tuhoavan historiallisen relativismin että ahistoriallisen justifikationis-
min.193 Perustaltaan kaavion kohdan 1-pohjalta määriteltävät, mutta kohdan 2
yhteydessä kontekstualisoituvat ongelmat luovat näin sen ”jäykän-joustavan”
perustan, jolle Briskmanin teoriarakennelma ytimeltään rakentuu.

Kontekstuaalisuuteen liittyy monia ongelmia, jotka on tässä pääosin jätettä-
vä. Kontekstuaalisuus pakottaa integroimaan keskenään metodia ja kohdetta sel-
västi merkittävämmin kuin yksinomaan justifikationistinen metodologia, jossa
tieteen ulkoiset ja sisäiset arvot pidetään selkeästi toisistaan erillään.

192Briskman 1987 s. 335. Tämä ongelmien piirre on helppo yhdistää jaksossa III/4 käsiteltäviin
lainsäädäntötutkimuksen ongelmiin sekä Lakatosin tutkimusohjelmien metodologian ydinpiirtei-
siin (erityisesti suojavyön asteittainen kehittely, tutkimusohjelman yleisempi asteittainen kehitte-
ly). Viimeksi mainittu edellyttää kuitenkin ongelmien jaottelun: ratkaistavissa olevat/ pysyvät, nos-
tamista esiin. Näyttää siltä, että Lakatosin metodologialle ominainen teoreettisen tieteen suhteelli-
nen autonomia soveltuu erityisesti pysyvien (tai merkittävästi pysyviä, konstantteja elementtejä
omaavien) ongelmien käsittelyn metodologiseksi lähtökohdaksi, mutta ei ehkä silti ole hedelmälli-
sesti rajattavissa yksinomaan niihin.
193Briskman mt. s. 336.
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3. Tutkimuksen ulkopuoliset teleologiset potentiaaliset rationaalisuusarvot.
Kekesin terminologiassa ”tutkimuksen ulkopuolisten rationaalisuusarvojen”
tausta on naturalistisessa eettisessä konseptissa. Käsillä olevan konseptin yhtey-
dessä arvon läsnäolo ei suoranaisesti samastu luontoon fysikaalis-biologisena ja
ihmiseen fysikaalis-biologis-psyykkisenä entiteettinä, vaan näiden molempien
kohtaamien ongelmien ratkaisemiseen, siis tietynlaiseen laadulliseen tilaan.

Naturalistisen eettisen konseptin esittäminen Kekesin teorian taustakonstruk-
tioksi osoittautuu siten lähemmässä tarkastelussa mutkikkaaksi ratkaisuksi. Rat-
kaisu on perusteltu lähinnä sillä argumentilla, että Kekesin konstruktio ei kvali-
fioi (saati elaboroi) mitään laadullisia (esim. eettisiä tai moraalisia) lisävaati-
muksia ongelmanratkaisuille. Kaaviossa tämä voidaan ilmaista niin, että kon-
septi kulkee nuolten osoittamaa kaavion periaatteessa suljettua kehää, hakemat-
ta ”lisävirtaa” sen ulkopuolelta (lähinnä 3’:ta).

Edellä esitetty sisältää mm. sen, että muodostettava konsepti on edelleen te-
leologinen; ongelmanratkaisukonseptista on suljettu pois deontologiset elemen-
tit. Näin kaavion 13 sisältämät arvot ovat partiaalisia. Toisaalta kaavion kohdan
3 ja 4 arvot ovat myöskin vasta potentiaalisia arvoja. Ne ovat ratkaisuja kohtien
1–2 määrittelemiin ongelmiin, mutta silti vain potentiaalisia arvoja. Element-
tien 1–8 välinen suhde ei ole staattinen tila. Kaavio ilmentää todellisuuden mah-
dollista muutostilaa, jota voidaan kuvata elämänongelmista ja tutkimuksen koh-
taamista ongelmista käsin määriteltyjen arvojen mahdolliseksi toteutumiseksi
prosessissa, jossa arvot (mahdollisesti) realisoidaan. Määrittelemällä arvot po-
tentiaalisiksi vältetään niiden muodostuminen apriori justifioiviksi. Sekä legiti-
miteetti- että kritiikkiperusteina kaavion kohdan 3 ja 4 arvot ovat vasta kehikon
kuvaaman prosessin (eräitä) lähtökohtia, eivät sen päätepisteitä. Jotta arvot to-
teutuisivat, ne on kaavion mukaisessa prosessissa realisoitava ja tätä on myös
arvioitava.

Briskmanin mukaan kaavion kohdat 1 ja 2 mahdollistavat tieteen tavoitteiden
(kohta 5) objektiivisen arvioinnin. Päätän kohdan 3 selostuksen pariin tätä kos-
kevaan huomioon. Ensimmäinen liittyy ongelmien ja arvojen suhteeseen, jäl-
kimmäinen arvojen ja tavoitteiden suhteeseen. Esimerkiksi Aarnion oikeuspoli-
tiikkaa koskevassa tarkastelussa nousee esiin se varsin laajaa kannatusta saava
käsitys, jonka mukaan tosiasiat (esim. lainsäädäntötilanne ennen säädösvalmis-
teluun ryhtymistä) ja arvot on pidettävä selvästi erillään toisistaan, jolloin on-
gelmat käsitteellistyvät vasta niistä loogisesti erillisen arvonmuodostuksen yh-
teydessä194. Mikäli tämä käsitys siirretään kaavioon, se voidaan ilmaista niin,
että kohdista 1–2 lähtevä ”ongelmavirta” saa merkityksensä ja arvoluonteensa
vasta kaavion kehikon ulkopuolelta, lähinnä kohdasta 3’. Ongelma kiertyy Hu-
men giljotiinin ympärille. Kaavio perustuu ydinosiltaan naturalistiselle eettisel-
le konseptille, jonka ongelmiin ei tässä tarkasteluyhteydessä edetä. Sen sijaan
kaaviota on tässä syytä tarkentaa niin, että arvoksi (kohdat 3–4) tulkittu ongel-
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man (kohdat 1-2) ratkaisu on naturalistisessa eettisessä konseptissakin vasta
potentiaalinen arvo ja vasta sen ratkaisu (8) on luonteeltaan aktuaalinen arvo.

Arvojen ja tavoitteiden suhteen osalta tässä on viitattava siihen, että kaavio ei
ilmaise esim. teleologisen determinismin ja konservatiivisen funktionalismin
mukaista automaattista prosessia, vaan inhimillisen tiedostus-, päätöksenteko-
ja ongelmanratkaisuprosessin. Tämän vuoksi arvot on eri tasoilla (yhteiskunnal-
linen päätöksenteko, tutkimusalat, tutkimusryhmät, tutkijat) muunnettava inhi-
millisiksi tavoitteiksi, joita ryhdytään käytettävissä olevin keinoin toteutta-
maan195. Tähän liittyvään muuntamisprosessiin ei tässä yhteydessä puututa muu-
toin kuin kiinnittämällä huomiota inhimillisen tiedostamisen keskeiseen mer-
kitykseen prosessin sisältämän toiminnan käynnistäjänä196. Tiedostaminen on
ensimmäinen askel prosessissa, jossa potentiaalinen arvo alkaa aktuaalistua.
Käsillä olevan tutkimuksen tehtävänä on tukea osaltaan tällaisen tiedostamis-
prosessin käynnistymistä TPOVA-tutkimuksen kohdalla erityisesti kaavion koh-
dan 1 mutta myös sen kohdan 2 mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

4. Tutkimuksen sisäiset teleologiset potentiaaliset rationaalisuusarvot. Elä-
mänongelmien ratkaiseminen tai hallinta saatetaan katsoa yhteiskunnallisen
päätöksenteon koko perustan kattavaksi heuristiseksi ohjeeksi. Riippumatta sii-
tä, miten tähän esim. erilaisissa yhteiskuntafilosofisissa ja politiikkakäsitteissä
suhtaudutaan, Kekes lähtee siitä, että tiedettä elämänongelmat ja niille rakentu-
vat arvot eivät yksinään riitä ohjaamaan. Pragmatistisessakin konseptissa tiede
tarvitsee tutkimuksen sisäisiä rationaalisuusarvoja. Kun peruslähtökohta on on-
gelmanratkaisuajattelulle tyypillisesti naturalistinen konsepti, myös tutkimuk-
sen sisäiset rationaalisuusarvot määritellään Kekesin ja Briskmanin konstruk-
tiossa viime kädessä tutkimuksen kohtaamista ongelmista (kohdat a–c kohdissa
7 ja 2) käsin.

Miksi näitä arvoja tarvitaan? Kekesin ja Briskmanin konseptien ero voidaan
tiivistää esiin Kekesin erittelyn avulla. Hän erottaa toisistaan rationaalisuuden
kaksi komponenttia: a) rationaalisuuden ongelmanratkaisuna ja b) rationaa-
lisuuden totuussuuntautuneisuutena. Hänen mukaansa ongelmanratkaisukes-
keinen rationaalisuuskäsite takaa kyllä sen, että vain menestyneet teoriat ovat
rationaalisia. Sen sijaan se ei kykene varmistamaan sitä, että menestyminen joh-

194Aarnio 1983 s. 231–232.
195Ks. esim. van der Velden 1987 s. 59–60, joka määrittelee tavoitteen positiivisesti arvotetuksi
tilanteeksi, joka tulee toteuttaa ja jonka toteuttamiseen tietoisesti pyritään.
196Inhimillisen tietoisuuden ja tiedostuksen fundamentaalista merkitystä erityisesti yhteiskuntatie-
teiden alueella on korostanut mm. Galtung (1977 s. 77–78, jossa Galtung kiinnittää huomiota
”tietoisuuteen” mm. sosiaalitutkimuksen eniten laiminlyömänä muuttujana sekä siihen, että ihmis-
ten tietoisuuden lisääminen on eräs merkittävimpiä yhteiskunnallisten invarianssien rikkomiskei-
noja). Tämä pätee nähdäkseni myös po. kehikon mukaisen prosessin käynnistymiseen.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11212



213

tuu oikeista syistä. Tämä esimerkiksi Niiniluodon viljelemä pragmatismin rea-
listinen kritiikki edellyttää viime kädessä sitä, että tieteelle muodostetaan myös
sisäisiä arvoja (ja niille rakentuvia standardeja)197.

Briskman ja esim. Laudan eivät taas ota erikseen esiin kohdan b) mukaista
rationaalisuusaspektia, vaan he lähestyvät arvojen ja standardien perustaa sup-
peammin ongelmista käsin. Asettaessaan tieteen sisäiset arvot ja standardit alis-
tussuhteeseen yksinomaan praktisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja elämän-
ongelmiin Briskman säilyttää ongelmanratkaisukonseptinsa perustaltaan ”puh-
taampana”. Samalla se jää myös yksipuolisemmin pragmatistiseksi.

5. Tieteen tavoitteet 1-n. Tieteen arvot (3–4) ja tavoitteet (5) voidaan kaavion
pohjalta johtaa joko kaavion elementtejä 1–2 painottaen taikka elementtejä 4 tai
4’ painottaen. Yllä jo viitattiin siihen, että Briskmanin ja Kekesin konseptit poik-
keavat tässä suhteessa toisistaan. Ensin mainittu painottaa kohdan 5 tavoitevir-
ran generoimista kohdasta 2 (ja viime kädessä kohdasta 1) jälkimmäisen painot-
taessa itsenäisemmin myös kaavion kohdan 4 arvojen tarvetta tässä yhteydessä.
Näitä generoivia suhteita (1,2 —>5; 4 —> 5) koskeva reflektiovirta voidaan
palauttaa joko tiede-etiikkaan ja tieteenfilosofiaan (Kekes) tai korostetummin
ja yksipuolisemmin tiede-etiikkaan ja samalla kriittisen rationalismin ongelman-
ratkaisukonseptiin (Briskman). Viimeksi mainittuun painottuu myös Laudan198.

5a) Se, että molemmissa – myös Kekesillä – on kysymys ytimeltään pragma-
tistiselle filosofiselle konseptille rakentuvasta tavoitteiden johtamisesta selve-
nee kohdan 4 loppuhuomiosta. Briskmanilla tieteen tavoitteiden alistaminen vii-
me kädessä praktisille tavoitteille ilmenee hänen huomiossaan, jonka mukaan
”lopulta kaikki tieto on toimintaa varten”. Toiminnan tavoitteet ylittävät puh-
taasti älylliset tavoitteet: ”Meidän tulee ajatella, että älylliset ylimmät tavoitteet
ovat keino päästä käytännön tavoitteisiin”199.

197Näiden standardien perustaa Kekes jäljittää pikemminkin kaavion kohdasta 4 kuin yksinomaan
kohdasta 2. Päinvastaisesta osaksi Briskmaniin rinnastuvasta käsityksestä ks. Laudan 1977 s. 22–
23, 24–25 ja 82–83. Laudan pyrkii argumentoimaan tieteellisten selitysten ja ongelmanratkaisujen
rakenteellisista eroavaisuuksista käsin käsitystä, jonka mukaan teorian totuusarvo ei ole sen ongel-
manratkaisutehtävän kannalta relevantti ominaisuus. Tähän liittyviin kysymyksiin palataan vielä
suuntaviivatarkastelussa.
198Laudan 1977 s. 22–23.
199Pragmatistinen perusasenne tiivistyy hyvin esiin toteamuksessa, jonka mukaan lopulta kaikki
intellektuaaliset tavoitteet (kohta 5) muodostuvat praktisiin tavoitteisiin pyrkimisen yhteydessä
kohdatuista ongelmista (kohdassa 2 kohdattujen ongelmien osajoukko), jolloin perustavimmat in-
tellektuaaliset tavoitteemme voivat kilpailla ja tulevat evaluatiivisesti vertailtavaksi suhteessa näi-
hin ongelmiin (mt. 1987 s. 337). Osajoukosta puhuminen viittaa siihen, että kaavion kohdan 2
ongelmien joukossa on sekä a) tieteen sisäisten (”omalakisten”) tavoitteiden että b) kohdan 5 ta-
voitteiden 1-n kannalta relevantteja ongelmia. Näistä Briskman siis nostaa tieteen tavoitteiden 1-n
viimekätisiksi mittapuiksi vain jälkimmäiset ongelmat, mikä tiivistyy hyvin esiin yllä todetusta
lausumasta. Kaaviota on syytä vielä selventää niin, että kaavion kohta 4 liittyy suoraan kohtien 1-
2 mukaisiin ongelmiin. Arvot ovat ”vastauksia” niihin tai vastausten etsimisessä tarpeellisia väline-
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5b) Ylimpien pragmaattisten tavoitteiden lähdettä Briskman jäljittää seuraa-
vasti: ”Jotta voimme säilyä hengissä ja järjestää elämämme meidän tulee tavoi-
tella näitä koskevia käytännöllisiä tavoitteita (praktiset tavoitteet kaavion koh-
dan 5 tavoitteiden 1-n osajoukkona). Briskmanin mukaan on väistämätöntä, että
joudumme ongelmiin näitä tavoitteita toteuttaessamme. Ongelmissa saavutam-
me ymmärrystä tietomme rajoista. ”Näin perustavat intellektuaaliset tavoitteem-
me (siis kaavion kohdasta 4 tavoitteiksi kohtaan 5 omaksutut intellektuaaliset
tavoitteet, jotka siis muodostavat kaavion 5 kohdan osajoukon) muodostuvat
keinoiksi, jotka voivat kilpailla keskenään keinoina 1-n:een (so. kohdan 5 ylim-
piin praktisiin tavoitteisiin) pääsemiseksi.”200

Kekesin ja Briskmanin konsepti tulee näillä priorisoinneillaan verrattain lä-
helle, paitsi esim. Mihail Markovicin konseptia, reflektioanalyysin alkuvaihees-
sa esiteltyä Knuuttilan ja Eskolan tieteen rationaalisuuskonseptia. Esimerkiksi
Eskolan formuloinnit ovat terminologisesti em. tutkijoiden huomioista poikkea-
via, mutta asiallisesti ero ei ole merkittävä. Tieteen on lunastettava rationaliteet-
tinsa (ja ehkä myös legitimiteettinsä) pohjimmiltaan ihmisen säilymiseen ja
hyvinvointiin liittyvin arvoperustein, jotka Kekes ja Briskman liittävät Eskolaa
selkeämmin pragmatistiseen tieteen ongelmanratkaisukonseptiin.201

6.–7. Standardit, metodisäännöt ja keinot sekä niiden funktiot. Kaikki edel-
lä esitetyt elementit ja kaavion osiot (1-5) toimivat sekä kohdan 6 standardien
arviointiperusteena että niiden muodostamisen epistemologisena ja heuristise-
na ohjeena. Tässä yhteydessä on syytä ottaa esiin Laceyn esittämä tieteen ratio-
naalisuuskonsepti. Kaaviosta näkyy, että hänen tieteen rationaalisuuskonseptin-
sa on 4-osainen. Siihen sisältyy a. arvoja, b. standardeja, c. koe erityisenä tieteen
lauseiden rationalisointimenettelynä, sekä d. koe yhdistyneenä erilaisiin tieteen
mahdollistamiin käytännöllisiin hyötyihin.

arvoja. Kohta 4’ liittyy taas muihin tieteen sisäisiin arvoihin (esim. perinteisen tiede-etiikan vaati-
mukseen koeryhmän jäsenten eettisestä kohtelusta jne. sekä teoreettisen tiedonintressin ohjaaman
tutkimuksen tausta-arvoihin). Sintosen ”tieteen totuuskeskeiset arvot” ryhmittyvät ja käsitteellisty-
vät kaaviossa osaksi kohtaan 4, osaksi yleisemmän teoreettisen tiedonintressin tausta-arvoihin,
jolloin ne sijoittuvat kohtaan 4’.
200Briskman 1987 s. 336.
201Ks. Markovic 1980 s. 86–87: rationaalinen tiede kiinnittyy universaalisiin intresseihin, ihmisen
eloonjäämiseen, vapauteen jne. Tähän tieteen sisäisten tavoitteiden alistuneisuuteen (ylimmille)
praktisille tavoitteille viittaa myös Tranoy rationaalisuuskäsitettä koskevassa huomiossaan, jonka
mukaan ”kaikki totuudet eivät ole yhtä tärkeitä” (1980 s. 200). Yllä esitetty Briskmanin huomio
poissulkee selkeästi konservatiivisen funktionalismin, mutta normatiivisena myös radikaalin funk-
tionalismin (saati postmodernin yhteiskuntateorian). Silti Briskmanin huomio, jonka mukaan me
emme enää valitse ylimpiä tavoitteita vaan ”ne valitsevat meidät, koska ne kuuluvat meihin inhe-
rentisti” (mt. 1987 s. 337) siirtää huomion konservatiivisen ja liberalistisen funktionalismin rajan-
vedon ongelmiin. Edellä kohdassa 1 kiinnitettiin kuitenkin huomiota Kekesin elämänongelmia
koskevaan lausumaan, jonka mukaan ne ovat evolutiivisia mutta näin myös osaksi kontingentteja.
Tämä huomio on avarrettavissa myös Briskmanin teoriaan.
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Lacey sisällyttää tieteen arvoihin yksinomaan episteemisiä arvoja, koska tieteen
universaalisuus edellyttää hänen mukaansa tätä. Tällä argumentilla hän ajautuu
selkeään ristiriitaan sekä Kekesin että Briskmanin teorioiden kanssa202. Tieteen
yleisiä standardeja ei ole Laceyn mukaan vielä kyetty kehittämään, eikä tässä
onnistuminen näytä hänen mukaansa edes todennäköiseltä. Tähän Laceyn huo-
mioon on syytä lisätä se, että ongelma kärjistyy erityisesti kaavion kohdassa 4’,
vaikka sen merkitys ulottuu myös 4:n alueelle. On mahdollista, että pragmatisti-
nen fokusoituminen kohtaan 4 sisältyviin arvoihin (vs. kohtaan 4’) ainakin osaksi
ratkaisee em. problematiikkaa tai avaa joitakin lankoja sen hallintaan. Koe sekä
koe yhdistyneenä teknisen hallinnan mahdollistamiin hyötyihin ovat taas tieteen
sisäisiä ja ulkoisia rationaalisuusarvoja, joita ei voida ankkuroida mitenkään on-
gelmitta kriittisen rationalismin ongelmanratkaisukonseptiin – ainakaan silloin,
kun se muodostetaan Kekesin ja Briskmanin konseptille.

Mihin standardeja tarvitaan? Kaavion kohtiin 6–7 rajattuina Laceyn sääntöjen/
standardien käsite näyttäisi olevan Briskmanin erittelyn pohjalta muotoiltavissa
funktioltaan kolmiosaiseksi. Standardien tehtävänä on a) ohjata TPOVA-tutki-
muksen sisällä tapahtuvaa teorioiden valintaa, b) tarjota tehokkaat keinot ylim-
piin praktisiin tavoitteisiin ankkuroidun tieteen tavoitteiden osajoukon toteutta-
miseksi, sekä c) ratkaista tutkimuksen kohtaamat ongelmat (kaavion kohta 2).
Kohdassa c on kysymys yksinomaan ylimpien praktisten tavoitteiden tavoitte-
lun yhteydessä syntyneiden ongelmien ratkaisua ohjaavista standardeista.

Edellä kohdassa 2 viitattiin tutkimuksen kohtaamien ongelmien, ja yleisem-
minkin evaluaatio-ongelmien, syvästi kontekstuaaliseen luonteeseen. Tässä yh-
teydessä huomio avartuu myös standardien alueelle. Briskmanin esittämässä
muodossa standardit muodostuvat ja kehittyvät ongelmien, kehiteltävänä ole-
vien teorioiden ja näin muodostuvien standardien jatkuvassa dialektisessa vuo-
rovaikutuksessa. Ydin näyttäisi tiivistyvän (edellä kohdassa 2 esitetyllä tavalla
laajasti ymmärretyn) valintatilanteen – siis teorioiden valinnan ongelman, ta-
voitteiden 1-n toteuttamiskeinon valinnan ongelman sekä tutkimuksen kohtaa-
mien ongelmien ratkaisukeinon valinnan ongelman – ratkaisun ongelmaan. Stan-
dardit tarjoavat kriteereitä valintatilanteisiin. Ellei valintatilanteita ole – esimer-
kiksi siksi, että kilpailevia teorioita, vaihtoehtoisia keinoja ja vaihtoehtoisia on-
gelmanratkaisumenettelyjä ei ole – standardeja ei yksinkertaisesti tarvita. Mi-
käli valintatilanteita muodostuu, standardi tarvitaan.

Valintatilanteet ja samalla tutkimuksen standardit ovat yllä esitetyllä tavalla
dialektisia, kontekstuaalisia ja ajallisesti vaihtuvia. Olennaista on se, että kaa-
vion kohdan 1 mukaiset ongelmat asettavat perusraamit ongelmille, niiden
ymmärtämistavalle ja yllä mainittujen valintojen ratkaisemista ohjaaville

202Arvojen ongelma on Laceyn mukaan siinä, että eri ihmisten arvoille (a-a’) antamat punnukset
vaihtelevat ja ihmiset soveltavat samaakin arvoa sen väljyydestä johtuen eri tavoin samaankin koh-
teeseen. Tieteen arvot edeltävät historiallisesti standardeja ja sääntöjä. Niiden kehittely on hänen
mukaansa edelleenkin motivoitunut osaksi siitä, että standardien kehittelyssä on epäonnistuttu (1986
s. 130).
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standardeille, mutta ongelmat ja samalla standardit avautuvat aina yksin-
omaan kehikon päävirran mukaisessa kontekstissa. Erityisesti Briskmanin
metodologiaan sisältyy verrattain vahva epäily ja jopa kritiikki kaavion kohdan
yleisluontoisia 4’ arvoja ja niitä yleisellä tasolla konkretisoivia kohdan 6 stan-
dardeja, niiden mahdollisuutta ja suotavuutta kohtaan203.

Ennen etenemistä kohtaan 8 on tärkeää pyrkiä tarkentamaan, mitä kontekstu-
aalisuus TPOVA-tutkimuksen kontekstissa voisi merkitä. Kysymystä tarkastel-
laan seuraavassa lyhyesti ensin TPOVA-tutkimuksen horisontaalisen rakenteen
tasolla ja sitten ao. tutkimuksen vertikaalisen rakenteen tasolla.204 Suuntaviivo-
jen sisältöä analysoidaan jaksossa II/3.

a. TPOVA-tutkimuksen horisontaalisen rakenteen kontekstuaalisuus.
Tällä tasolla ongelmaksi muodostuu erityisesti TPOVA-tutkimuksen eriytymi-
nen sekä ns. perustutkimuksesta että ”puhtaasta” soveltavasta tutkimuksesta
(TPOVA-tutkimus). Edettäessä TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen tasolle
nousee esiin myös TPOVA-tutkimuksen dualistinen luonne, sen jakautuminen
karkealla tasolla kahteen pääuomaan: normatiiviseen ja empiiriseen205. Muun
muassa Finnisin huomioihin ja niitä koskeviin tarkasteluihin viitaten TPOVA-
tutkimuksen arviointikehyksestä voidaan epistemologisesti eriyttää ”deskrip-
tiiviseen yhteiskuntatieteeseen” asemoituva osio ja ”normatiivisen argumentaa-
tion osio”206. Fischerin eriytyneempi ja edellä tässä tutkimuksessa hyväksytty

203Esimerkiksi Weingartner on kuitenkin esitellyt standardiston, jossa on erikseen esitetty tieteen
yleiset standardit ja erityisaloille (special methodology) ulottuvat standardit (1980 s. 209 ss.). Tämä
standardisto ei kuitenkaan erityisalojen osalta ulotu matematiikkaa ja fysiikkaa pidemmälle (s.
222–227). Normatiivisten tieteenalojen periaatteitakin on koottu (s. 227–228), mutta ainoastaan
sangen yleisluontoisella tasolla. Tämä ei kuitenkaan itse asiassa ole ristiriidassa Laceyn esityksen
kanssa vaan pikemminkin tukee sitä ja ylipäänsä ajatusta standardien vahvasti yli (tai ali) tieteen-
alarajojen kontekstualisoituvasta luonteesta.
204TPOVA-tutkimuksen vertikaalista ja horisontaalista rakennetta tarkastellaan seikkaperäisemmin
III pääjaksossa.
205Tässä yhteydessä on syytä ottaa esiin Fischerin yleishuomio em. kategorioiden standardoinnin
volyymista ja jakaumasta (1980 s. 69–70): normatiivinen osio on alistandardoitu (ks. yleisesti
viimeksi mainitusta myös Uusitalo 1989 s. 200) ja empiirinen ylistandardoitu.
206Finnis 1980 s. 16–17. Finnisin analyysia tarkastellaan lähemmin jaksossa III/4.2. Normatiivisen
argumentaation standardointiin on kehitetty eräitä varsin vahvoja konstruktioita. Tässä yhteydessä
on viitattava ainakin Toulminiin (esim. 1986, alkuteos 1950), minkä lisäksi voidaan viitata mm.
William N. Dunnin analyyseihin (1990) ja osaksi myös Fischerin tarkasteluihin (1980), joista vm.
ponnistelee merkittävästi myös em. argumentaatiokategorioiden välisen kuilun ylittämiseksi. Ks.
yleisesti myös Weingartner 1980 s. 227–228. Integroimisen pyrkimystä toteuttaa osaltaan myös
Morrowin ja Brownin tutkimus (1994), joka jää kuitenkin suhteellisen yleiselle tasolle. Tämä ei
nykytilanteessa vähennä sen arvoa – osaksi tilanne on jopa päinvastoin. Työn erityinen ansio on
reflektoivaan tutkimukseen olennaisen tärkeinä kuuluvien ei-empiiristen menetelmien systemati-
sointi osaksi tutkimuksen menetelmien kokonaisuutta (ks. erityisesti katsausta ”Part III. Critical
Theory and Empirical Research” s. 199 ss.). Myös Finnis korostaa deskriptiivisen yhteiskuntatie-
teen ja praktisen järjen vuorovaikutuksen merkitystä (1980 s. 16–18), mutta ilman selkeitä meto-
dologisia tarkennuksia. Integroitujen analyyttisten mallien perustavista ongelmista ks. Fischer 1980
s. 45 ss.
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ratkaisu tarkastella policyevaluaatiota 4-osioisena prosessina ilmentää konteks-
tuaalisuuden viemistä toisenlaiseen viitekehykseen. Standardit eriytyvät neljään
kategoriaan, joiden integroiminen on tuskin mahdollista. Näin muodostuva kri-
teeristö207 on moniulotteinen, ja samalla monimutkainen, jääden silti vielä yk-
sittäistä tutkimusta ajatellen yleisluontoiseksi.

Myös TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksestä voidaan johtaa eräitä konteks-
tuaalisuushuomioita, jotka on mahdollista liittää edellä esiteltyihin ongelmati-
lanteiden tyypittelyihin:

a. TPOVA = erityisesti ”teorioiden valintaan liittyvät ongelmat”,
b. TPOVA = yleisesti ”tutkimuksen kohtaamat ongelmat”
c. TPOVA = ”tavoitteiden tehokkaaseen toteuttamiseen liittyvät valinnan ongel-

mat”

Yllä esitetyt huomiot osoittavat Chenin ehdottamien TPA-tutkimuksen perus-
arvojen karkeuden TPOVA-tutkimuksen kontekstuaalisen perustan tavoittami-
sessa, mitätöimättä niitä. Chenin ongelmaksi muodostuu, paitsi irrallisuus kriit-
tisen rationalismin metodologiasta ja uppoaminen tieteiden yleiseen valtavir-
taan, myös vahva imu kaavion osioon 4’. Tämä muodostuu ongelmaksi, mikäli
arvot erkaannuttavat tutkimusta kaavion ulkokehältä jonkin TPOVA-tutkimuk-
selle vieraan tai sille liian yleisluontoisen tutkimusmallin toteuttamiseen.

b. Tutkimuksen vertikaalisen rakenteen kontekstuaalisuus ja sen rajat.
Kohdan a tarkastelu ei tavoita kovin hyvin Briskmanin ja Kekesin tarkastelun
punaista lankaa; se tavoittaa pikemminkin standardien yleisen kontekstuaali-
suuden missä tahansa – esim. Feyerabendin anarkistisessa – viitekehyksessä,
kuin kontekstuaalisuuden ytimen tässä tarkasteluyhteydessä: standardien yti-
men kaavion 13 kohdasta 1 orientoituvan tutkimuksen kontekstuaalisten ongel-
mien (kaavion kohta 2) ratkaisijana. Tilanteen selkeyttämiseksi on syytä erottaa
toisistaan:

1) kaavion kohdan 1 mukaiset elämänongelmat tutkimuksen yleislähtökohtana,
sekä

2) tutkimuksen kohtaamat ongelmat (kaavion kohta 2).

Briskmanin pyrkimyksenä on ankkuroida standardien perusta sekä elämänon-
gelmiin (kaavion kohta 1) että elämänongelmiin suuntautuvan tutkimuksen tut-
kimusprosessissaan kohtaamiin ongelmiin (kaavion kohta 2). Pyrittäessä erotte-
lemaan nämä toisistaan reflektioanalyysin sisällön ja funktion selkeyttämiseksi
ja kaavion kohtien 6–7 jäsentämiseksi on hyödyllistä palata reflektioanalyysin
alussa sovellettuun Turusen neliportaiseen metodikäsitteistöön.

207Fischer 1980 s. 183 ss.
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1) Kaavion 13 ensimmäisen kohdan ongelmille rakentuva justifikationismin
ongelman ratkaisuyritys ja sitä seuraavat tämän tutkimuksen jatkoanalyysit täh-
täävät TPOVA-tutkimusta yleisesti ohjaavien arvojen selkeyttämiseen. Kaavioon
asian yhdistäen asetelma on perusteltua ymmärtää niin, että II pääjakson reflek-
tioanalyysi sijoittuu yleisluonteisesti kohtiin 1–5, keskittyen kohtiin 1, 3 ja 4.
Analyysillä tähdätään Turusen metodikäsitteen merkityksessä perustelu meto-
dina tapahtuvaan sääntelyn ja sen arviointimittapuiden (P1-Pn) validointiperus-
teiden määrittelemiseen TPOVA-tutkimukselle. Näin ymmärrettynä kaavion 13
kohtiin 1–5 kiteytyvä reflektioanalyysi luo puitteet (tai Laudanin termiä käyttä-
en päällystakin) kohtiin 6–7 sijoittuville jakson II/3 suuntaviivoille ja niiden
ohjaamalle TPOVA-tutkimukselle.

2) Kaavion kohtaa 2 (”käytännön tutkimuksen kohtaamat ongelmat”) ajatel-
len kohdan 1 päällystakki on liian ”väljä”. Kaavion kohtien 6–7 suuntaviivojen
luonteen ymmärtämiseksi on tarpeen palauttaa mieleen kaavion peruslogiikka.
Ongelmat määrittävät arvoja, tavoitteita ja standardeja tms. – eikä päinvastoin.
Suuntaviivojen on tuotettava ratkaisuja ongelmiin eikä irrallisia arvoja, tavoit-
teita jne.

Mahdollisuus tutkimuksen kohtaamien jatkuvien ongelmanratkaisutilantei-
den ennakolliseen standardoimiseen on käytännössä hyvin rajallinen. Tämä
mahdollisuus liittyy joko ongelmien teknisyyteen tai – sisällöllisiä ongelman-
ratkaisuja ajatellen – niiden ”lokaalisuuteen” tai kontekstuaalisuuteen.

Ongelmien luonnetta vastaavasti myös standardien mahdollisuuksia on kar-
toitettava kahdella suunnalla: yhtäältä Turusen metodikäsitteistön 1–2 teknisillä
ulottuvuuksilla (1–2: metodi tiedon hankinnan ja käsittelyn menettelynä), toi-
saalta sisällöllisen ongelmanratkaisun konkreettisten standardien ulottuvuudel-
la (Turusen metodikäsitteen ulottuvuudet 3–4: teoria ja perustelu metodina).
Metodikäsitteen tekniset ulottuvuudet (metodi tiedon hankinnan ja käsittelyn
menetelmänä) on edellä rajattu reflektioanalyysin ulkopuolelle. Myös sisällölli-
sissä ongelmanratkaisuissa tarvitaan ”metodeja” jotka ohjaavat ongelmanrat-
kaisuiksi tulkittujen teorioiden valintaa. Näitä ohjaava ”päällystakki” (ks. kohta
1) sijoittuu II pääjakson reflektioanalyysiin ja sen jatkotarkasteluihin.

Näin päädymme paikallistamaan kaavion 13 kohdan 6–7 ”standardien” pe-
rustana olevan informaation

– II pääjakson reflektioanalyysiin (yllä kohdan 1 ”päällystakki”)
– II pääjakson jatkotarkasteluun (sisällöllisiä ongelmanratkaisuja ”päällystakin

alla” ohjaavat suuntaviivat)
– tutkimuksen ulkopuolelle (teknisiä metodeja ohjaavat standardit)

Standardit ja suuntaviivat on edellä ymmärretty vastauksina tutkimuksen kohtaa-
miin ongelmiin. Lopuksi erotetaan vielä niiden kontekstuaalisuutta vastaavasti
ongelmien kontekstuaalisuuden suhteen toisistaan kaksi ongelmien ryhmää
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A.Merkittävästi kontekstualisoituvat (ja erittäin vaikeasti ennakollisesti stan-
dardoitavat) tutkimusohjelmien ja tutkimusten ongelmat
– kaavion 13 kohta 2 ja 7c

B. Vähemmän kontekstualisoituvat tutkimusohjelmien ja tutkimusten ongel-
mat, joihin sisältyvät

B1. Teorioiden valinnan ja niiden keskinäissuhteiden määrittämisen ongelmat
– kaavion 13 kohta 7a

B2. Tutkimuksen tavoitteiden tehokkaan toteuttamisen ongelmat
– kaavion 13 kohta 7b

Näistä kohdan A ongelmat rajautuvat edellä esitetysti tämän tutkimuksen ulko-
puolelle (tutkimuksen tekniset metodistandardit). II pääjakson lopussa selvite-
tään mahdollisuutta määritellä reflektioanalyysissa selkeytettävien arvojen ja
yllä käsiteltyjen standardien välimaastosta suuntaviivoja, joiden avulla voidaan
hallita kohdan B mukaisten ongelmien luomia valintatilanteita.

8. Tutkimus- ja elämänongelmien ratkaisu aktuaalisine arvoineen. Yllä tii-
vistetysti kuvatun prosessin loppuvaiheessa häämöttää ongelmien ratkaisu. Mi-
käli tutkimus ohjautuu käsillä olevan analyysin viitekehyksessä, viimeksi mai-
nittujen ongelmien ratkaisu palautuu lopulta kaavion 13 kohdan 1 mukaisiin
elämänongelmiin ja aggregoituu lopulta – onnistuessaan – kohtaan 8. Onnistu-
essaan prosessi voidaan kuvata prosessin sisältämien potentiaalisten ongel-
manratkaisuarvojen aktuaalistumiseksi. Prosessi ei lopu tähän, vaan heijas-
tuu tuloksillaan ja vaikutuksillaan mm. elämänongelmien tulkinnan lähtökoh-
tiin, tutkimustarpeisiin sekä muihin tutkimusprosesseja ja laajempia yhteiskun-
nallisia toimintaprosesseja määrittäviin tekijöihin.208

*  *  *

Edellä suoritettu tarkastelu mahdollistaa eräiden edellä alustavasti määritelty-
jen peruskäsitteiden uudelleen määrittelyn. Reflektioksi suppeassa merkityk-
sessä voidaan luonnehtia kaavion 13 kohdan A mukainen tilanne, jossa tiede
pyrkii kirkastamaan sisäistä rationaalisuuskonseptiaan, siis erityisesti elämän-
ongelmien ratkaisemisen kannalta tärkeitä sisäisiä arvojaan, yhteistyössä filo-
sofian kanssa ja vuorovaikutuksessa empiiristen elämänongelmien kanssa209.
Reflektioksi laajassa merkityksessä voidaan määritellä kaavion kohdan B

208Tähän liittyviä kysymyksiä selvennetään jaksossa II/3.2.2.7.1.
209Tämä käsite on syytä kytkeä reflektioanalyysin alussa siteerattuun Sintosen huomioon, jonka
mukaan tiede on pohtinut tavoitteitaan ja arvojaan toistaiseksi ”luvattoman vähän”. Sintonen ei
erotellut pragmatistisesti toisistaan tieteen sisäisiä arvoja kahteen luokkaan (kaavio 13 kohdat 4 ja
4’), kun taas yllä muodostettu suppean reflektion käsite viittaa näistä vain ensin mainittuun. Sinto-
sen huomiota laajennetaan yllä myös laajempaan reflektion käsitteeseen, jossa arvojen kirkastami-
nen kohdistetaan myös tieteen ulkoiseen rationaalisuuskäsitteeseen. Tiiviin ja selkeän esimerkin
tällaisesta pohdinnasta tarjoaa Juhani Pietarinen (1997).

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11219



220

mukainen tilanne, jossa tiede kirkastaa ulkoista rationaalisuuskonseptiaan yh-
teistyössä filosofian, etiikan ja teologian kanssa ja vuorovaikutuksessa empirian
kanssa. Idealistiseksi voidaan määritellä reflektio, jossa tiedeyhteisö selkeyttää
ja kirkastaa kaavion 13 kohtiin 1–7 sisältyviä teoreettis-metodologisia vastui-
taan. Realistiseksi voidaan määritellä reflektio, jossa tieteen suoriutumista idea-
listisen reflektion (osion) yhteydessä selkeytetyistä vastuistaan selvitetään myös
tutkimuskäytäntöjä jatkuvasti arvioimalla210.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista laaja-alaisesti käsitellä prosessin onnis-
tumisen yleisiä ehtoja. Eräisiin näkökohtiin on silti tarpeen viitata. Mallin mah-
dollisen, jopa todennäköisen, idealistisuuskritiikin käsittelemistä varten kohta 8
on syytä jakaa kahteen kategoriaan: a) elämänongelmien ratkaisuun ja b) tutki-
muksen vastuulla olevien elämänongelmien tutkimukselliseen ratkaisemiseen.
Tämä jako, joka on erityisen tärkeä tiede-etiikan ja tiedeyhteisön oman vastuun
määrittämisen kannalta, johtaa myös tiede-etiikan eriyttämiseen kaavion 13 vii-
tekehyksessä.211

210Realistisen reflektion merkitystä korostaa erityisesti pragmatismin perinteestä esiin noussut käy-
täntöjen ja reflektion suhteen ymmärtäminen eräänlaisena uskon ja epäuskon jatkuvana vuorovai-
kutuksena. Vastaavasti refleksiivistä ajattelua on luonnehdittu uskon ja epäuskon jatkuvaksi yh-
teensovittamiseksi. Reflektio kehittyy näin ymmärrettyinä käytännöissä ja ainoastaan tilanteissa,
jossa tähänastiset ideamme ovat menettäneet voimansa. Tällöin reflektio muodostaa intervention,
joka täyttää näin muodostuneen kuilun (Kilpinen 2000 s. 59). Peircelle rationaalisuus kietoutuukin
yleisyyteen ja jatkuvuuteen: jotta ilmiö olisi rationaalinen, sen on oltava yleinen ja jatkuva. Näin
ymmärrettynä toiminnan rationaalisuus ei muodostu tavoitteista ja keinoista ja yksittäisistä teoista,
vaan siitä, että toiminta ilmentää yleisyyttä ja jatkuvuutta eli tapaa tässä merkityksessä. Näin tapa
on Peircelle se sfääri, josta inhimillisten käytäntöjen rationaalisuuden ja purposiivisuuden olemus
löytyy (Kilpinen mt. s. 70–71). Pragmatistisesta orientaatiosta huolimatta reflektioanalyysia ei voida
lainsäädäntötutkimuksen, TPOVA-tutkimuksen ja arviointitutkimuksen nykyvaiheessa sitoa näin
läpeensä peirceläiseen reflektion käsitteeseen. Sen sijaan omaksutaan käsitys, jonka mukaan idea-
listista reflektiota tulisi ja voisi seurata käytäntöjen (erään) perustan selkeytyminen ja että aktivoi-
tuvia käytäntöjä tulee välttämättä seurata realistinen reflektio. Tällöin saavutetaan yhtymäkohta
edellä hahmottuneeseen habituaaliseen käytäntö–teoria-vuorovaikutteiseen reflektiokäsitteeseen.
Sen huomiotta jäämiseen, että pragmatismiin sisältyy myös ”idealistisen” reflektion tärkeä ele-
mentti, eräänä pragmatismiin kohdistuvana sitkeimpänä väärinymmärryksenä ks. Kilpinen, Paavo-
la & Bergman 1999 s. 39. Vrt. Pihlström 1998 s. 249.
211Tässä yhteydessä näen erityisen hyödylliseksi Pihlströmin (alunperin Hilary Putnamin) suoritta-
man Neurathin laivastovertauksen avartamisen niin, että tiede ja muu kulttuuri toimivat yhteislai-
vastona, jossa molemmilla on omat erityiset vastuualueensa. Yhdyn Pihlströmin huomioon, jonka
mukaan tällainen yhteislaivasto ”ennen kaikkea välttää yksioikoisen skientismin, koko kulttuuri-
sen laivastomme alistamisen tieteen lippulaivan komentoon” (1997 s. 10–11). Hieman vastaavin
painotuksin ks. Morrow & Brown 1994 s. 315 ss. Päinvastaisesta näkökulmasta vrt. Parkerin esit-
tämään pragmatismin rajanvetoon, joka on ainakin yhtä tärkeä (1996 s. 21). Hän identifioi pragma-
tismin mm. viittaamalla siihen erityisenä filosofisena asenteena, erotukseksi pinnallisesta käytän-
töhakuisuudesta seuraavasti: ” … and not to that shortsighted, allegedly ”practical-minded” at-
titude towards the world that is a major obstacle to environmentally responsible behavior in our
time”. Kuvatunlaisella vulgaaripragmatismilla on yhteys reflektioanalyysin taustoituksen yhtey-
dessä esiin otettuun pseudoevaluaatioon. Epäeettinen norsunluutorniajattelu ja tieteen vulgaari-
pragmatismi saattavat myös yhdistyä, mikä tulee näkyviin Niiniluodon esiin ottamassa tieteen kilpa-
urheilukonstruktiossa (1994 s. 127–140, 1987).
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Tutkimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten ehtoja tunnetaan edelleen puut-
teellisesti. Parhaiten tunnetaan teknologisten innovaatioiden syntyä ja leviämis-
tä sekä tutkimuksen teknologisten ja taloudellisten vaikutusten leviämistapoja
ja hyödyntämisen muotoja.212 Erityisesti seuraavat kaksi huomiota jaetaan kui-
tenkin yleisesti tieteentutkijoiden piirissä.

1) Niin sanottu lineaarimalli, jossa perustutkimuksen vaikutusten nähdään
etenevän yhteiskuntaan suoraviivaisesti, on hylätty. Yksinkertaisen kausaalimal-
lin sijaan myös teknologisten ja taloudellisten vaikutusten syntymistä on ryh-
dytty tarkastelemaan monimuotoisena, jopa tapauskohtaisesti määräytyvänä pro-
sessina. Sillä on selkeitä rinnastuskohtia TPOVA-tutkimuksen arviointikehyk-
sen yhteydessä hahmotettuun oikeussääntelyn ”vaikutuskuvaukseen” (erityisesti
H 5:n tarkasteluun). Tutkimuksen poliittisten, hallinnollisten, alueellisten ja
kulttuuristen vaikutusten syntymistä ei taas ole perinteisestikään kyetty ymmär-
tämään tai selittämään yksinkertaisilla vaikutusmalleilla. Relevantit vaikutuk-
set ja niiden syntymekanismit eriytyvät merkittävästi tutkimusaloittain ja muo-
dostuvat vasta pitkällä aikajänteellä. Lisäksi niihin sisältyy monimutkaisia pa-
lautemekanismeja ja erilaiset vaikutukset sekoittuvat yleensä toisiinsa. Muun
muassa näistä seikoista johtuen vaikutusten mittaaminen on yleensä epävarmaa,
usein lähes mahdotonta. Esimerkiksi poliittisten vaikutusten kohdalla jo käsi-
tykset siitä, millaisia vaikutuksia tulisi ylipäänsä tavoitella, ovat ristiriitaisia.213

2) Kenties ainoa yhteinen eri vaikutustyyppejä ja disipliinejä yhdistävä piirre
on se, että vaikutusten ymmärretään syntyvän ennen kaikkea erilaisten transak-
tioiden ja vuorovaikutusmekanismien kautta. Edellä suoritettuun tarkasteluun
yhdistettynä tämä merkitsee sitä, että kaavion kahdeksas kohta mutta lopulta
kaavion sisältämä prosessi kokonaisuudessaan on ymmärrettävä myös (tai jopa
ensisijaisesti) interaktioksi. Se on kokonaisuudessaan tiedeyhteisön ja muun
yhteiskunnan yhteisvastuulla, ottaen huomioon kuhunkin kohtaan liittyvät toi-
mijoiden luonteesta ja tehtävistä nousevat erityisvastuut ja -piirteet. Alueellista
ja globaalia yhteistyötä ei tule unohtaa, mutta se ei poissulje kansallista ulottu-
vuutta214.

212Suomen Akatemian hiljattain valmistuneeseen katsaukseen ”Suomen tieteen tila ja taso 2003”
(Oksanen et al. (toim.) 2003, erityisesti jakso 5.2) sisältyy kokoava katsaus tutkimuksen yhteiskun-
nallisista vaikutuksista. Tarkastelussa on koottu innovaatiotutkimuksen ja hieman yleisemminkin
tieteen tutkimuksen tämän hetkinen tieto tutkimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten laadusta ja
luonteesta (the state of the art) sekä siitä, millaisia suomalaisen tutkimuksen yhteiskunnalliset vai-
kutukset ovat. Seuraavassa esitettävät huomiot perustuvat katsauksen tarkasteluun.
213Poliittisten vaikutusten osalta ks. yleisesti Lampinen 2002, jonka katsauksessa nousee esiin
niiden jäsentyminen suoriksi ja epäsuoriksi (ns. enlightenment)vaikutuksiksi. Näistä viimeksi mai-
nitut on yleisesti katsottu keskeisemmiksi. Oikeussääntelyn vaikutuksia koskevan tutkimuksen osalta
ks. myös Tala 2001 s. 356–366.
214Ks. esim. Rooman Klubin Suomen komitea 1995 s. 9–10.
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Viimeinen käsitepari (idealistinen–realistinen) johdattelee vielä lopuksi otta-
maan esille erään tärkeän seikan. Se, miten ja millä ehdoilla kaavion 13 mukai-
nen prosessi sille ominaisine reflektio- ym. toimintoineen käynnistyy ja mitä
normatiivisluontoisia reunaehtoja tuolla kehikolla ja sen sisältämällä rationaali-
suuskäsitteellä on, on loogisesti erotettava kehikon sisällöstä ja sen muotoutu-
misesta. Lisäksi on korostettava erästä tärkeää refektioanalyysin perusrajausta.
Reflektioanalyysi on rationaalisuuskonseptin ympärille kietoutuva analyy-
si. Vaikka rationaalisuuden ja legitimiteetin raja joskus horjuu215, reflektioanalyy-
siin ei sisälly oletusta, että rationaalisuus (potentiaalinen tai edes aktuaalinen)
ratkaisisi myös legitimiteettiongelmat. Tämä koskee aivan erityisesti kriittisen
rationalismin naturalistiselle eettiselle konseptille asemoituvaa rationaalisuus-
käsitettä, mutta lopulta rationaalisuuskäsitettä kokonaisuudessaan.216

Niinpä se, mikä on kaavion 13 kohtaan 3’ kuuluvien ”muiden teleologisten
arvojen” eli ”utiliteettien” asema tieteellisessä tutkimuksessa, jota Aarnio on
artikkelissaan ”Tiede, valta ja kansalaisyhteiskunta” sivunnut, jää jo tutkimuk-
sen rajausten perusteella reflektioanalyysin ulkopuoliseksi, vaikka omaakin ra-
tionaalisuuskäsitteeseen monia rajanveto- ja liittymäkohtia. Arvot ja moraali,
sekä niitä paljastava substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisen puo-
len analyysi asettavat reunaehtoja rationaalisuuskäsitteelle. Näitä tarkastellaan
substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisen osion yhteydessä.

2.3.1.2.2.3 Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen
osion käsitteelliset ongelmat ja yhtymäkohdat

Mikäli hyväksymme edellä omaksutun pragmatistisen tieteenteoreettisen lähtö-
kohdan – ajatuksen tieteestä pohjimmaltaan pysyväisluontoisten, joskin kon-
tekstualisoituvina myös historiallistuvien elämänongelmien ratkaisemiseen osal-
listuvana toimintana ja tietokoostumana – voimme ehkä pitää kaavion 13 poh-
jalta muodostettua rationaalisuuskäsitettä ja (vahvaa) ongelmanratkaisukonsep-
tia itsensä oikeuttavana217. Oikeuttaako kyseinen konsepti meidät itse hyväksy-
mään itsensä? Kysymys tiivistynee arvojen objektiivisuuden ongelmaan.

Tähänkään kysymykseen varaukseton vastaaminen ei ole tässä yhteydessä eikä
ehkä ylipäänsäkään mahdollista. Seuraavassa erotetaan kaksi tärkeää näkökul-
maa, joista toinen avaa reflektioanalyysille jatkosuuntaa. Nämä ovat

215Vrt. Wroblewski 1990 s. 114. Asiaan palataan seikkaperäisesti jaksossa II/3.
216Rationaalisuuden ja legitimiteetin suhteita arviointitutkimuksessa on perusteellisesti kartoitta-
nut väitöskirjassaan ”Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik”
Jan-Olof Åberg (1997). Åbergin analyyseissa legitimiteetti saa osittain tässä tutkimuksessa ratio-
naalisuuskäsitteen alaan sijoittuvia merkityksiä
217Vrt. yleisesti Pihlström 1998 s. 235 ss.
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1) ongelmanratkaisukonseptin yhteys arvojen objektiivisuuden ongelmaan (eri-
tyisesti rationaalisuuskäsitteen justifikaatioon liittyvänä ongelmana)

2) ongelmanratkaisukonseptin riittävyys objektiivisen arvokonseptin sisällä, ts. ky-
symys siitä, onko muodostettu konsepti riittävä edes silloin, jos jonkinastei-
seen arvo-objektivismiin sitoudutaan.

Määrittelen elämänongelmien ratkaisutarpeen Allardtin määritelmää218 muis-
tuttaen niin, että elämänongelmien integroitu ratkaiseminen tai hallinta ja
jo edistyminen siinä on edistyksen eräs keskeisin kriteeri – ja samalla sen
objektiivinen tausta-arvo, vaikkakaan ei ainoa yhteiskunnallisen toiminnan
laatua ja luonnetta määrittelevä rationaalisuusarvo. Jotta substantiaalisen ratio-
naalisuuskäsitteen arvosisältö saadaan täydellistettyä erityisesti moraalin suun-
taan, on tässä yhteydessä kuitenkin jätettävä varaus jäljempänä analysoitavan
substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisen osion suuntaan.

Tämä on tarpeen, koska Allardtin esittämä ”edistyksen objektiivinen kriteeri”
ja samalla von Wrightin kritiikki (eloonjäämistä ei tule ymmärtää edistyksen
keinoksi vaan sen kriteeriksi) jättää meidät vahvan naturalistisen eettisen kon-
septin armoille. Tämä tuskin on Allardtin tarkoitus, mutta silti hänen esittämän-
sä kritiikin ilmeinen seuraus. Allardtin huomiota tulisikin täydentää niin, että
eloonjääminen määritellään edistyksen erääksi perustavaksi arviointikriteerik-
si, joka ei poissulje muilla (autonomisilla) kriteereillä tapahtuvaa edistyksen
arvottamista ja arviointia. Ongelmanratkaisut ja arvot kontrolloivat dialektises-
ti, vastavuoroisesti, toisiaan. Tässä yhteydessä olennaista on se, että edellä esi-
telty pragmatismin ja kriittisen rationalismin justifikationismin ongelman rat-
kaisuehdotus yhdistää edistyksen laajempaan kuin eloonjäämisen arvoperustaan.
Sekin on kuitenkin ytimeltään naturalistiseen eettiseen konseptiin perustuva ja
sellaisena ainakin potentiaalisesti ongelmallinen. Tämän vuoksi se vaatii täyden-
nystä (ks. jakso II/2.3.2).

Edellä suoritetun tarkastelun perusteella voidaan muodostaa substantiaalisen
rationaalisuuskäsitteen teleologinen osio. Se määrittelee ihmisen ympäristösuh-
detta ohjaavan sääntelyn päämääriä ja arvioinnin mittapuita koskevan validoin-
tiperusteen (X). Se sisältää vaatimuksen, jonka mukaan elämänongelmia on py-
rittävä määrittelemään ja ratkaisemaan integroidusti etsien ratkaisuja, joissa on
otettu huomioon

* ihmisen dynaaminen riippuvuussuhde luontoon ja muuhun ympäristöön, ja
* ihmisen riippuvuussuhde yhteisöön ja yhteiskuntaan, sekä
* ihmisen suhde itseensä psykofyysisenä olentona.

218Ks. Allardt 1995 s. 6. Hänen mukaansa lisääntyvä riippumattomuus ja eloonjääminen lisäänty-
neissä ympäristölohkoissa eivät ole keinoja, vaan edistystä määritteleviä kriteereitä. Ne ovat Al-
lardtin mukaan ”objektiivisia kriteereitä, vaikka niiden käyttäminen tietenkin saattaa olla metodi-
sesti vaikeaa”.
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Tämä kuten muutkaan analyysin yhteydessä esiin nousevat tai nousseet norma-
tiiviset käsitteet tai vaatimukset eivät lausu mitään omista sovellutusehdoistaan.
Ne tulee sopeuttaa muun muassa erilaisiin sääntelykonteksteihin. Sovellutuseh-
tojen määritteleminen ja täsmentäminen edellyttää sääntelyteoreettista, -meto-
dologista ja empiiristä tietoa. Tälle asettaa kuitenkin rajoja se, että muodostettu-
jen (interventio)sääntelykäsitteiden perusluonne on aksiologinen, normatiivinen
ja preskriptiivinen. Justifikaatioperusteina konseptit omaavatkin vertailukohdan
pikemminkin Kelsenin hypoteettiseen perusnormiin G kuin johonkin olemassa
olevaan normijärjestelmään tai sitä koskevaan tutkimuksen tuottamaan teoreet-
tiseen tai empiiriseen tietoon.

Lopuksi on tarpeen vielä tarkentaa muodostetun sääntelykonseptin taustalla
olevan ongelmanratkaisukonseptin luonnetta vahvana ongelmanratkaisukonsep-
tina sekä sen mahdollisia käsitteellisiä ristiriitaulottuvuuksia (sisäiset ja ulkoi-
set). Kaavion 13 ja sitä seuranneen tarkastelun ytimessä on vahvan ongelmanrat-
kaisukonseptin ääriviivojen esiin pelkistäminen (kaavion ulkokehällä). Mitä kau-
emmaksi kehikon ulkopiiristä yksipuolisesti ja kapea-alaisesti edetään, sitä
enemmän vahva ongelmanratkaisukonsepti ja sen perusarvot hämärtyvät.
Myös erilaiset reflektiot, joita suoritetun tarkastelun perusteella osaksi uudelleen
käsitteellistettiin, omaavat pragmatistisen konseptin kehyksessä lopullista arvoa
vain, mikäli niitä seuraa hakeutuminen kaavion kehälle ja eteneminen siellä.

Kantilaisittain ideaksi ymmärretyn funktiokäsitteen ongelmista edellä verso-
neelle kriittisen rationalismin ongelmanratkaisuajattelulle etsittiin edellä kaksi
pääsuuntaa, joista käsin ongelmanratkaisukonsepteja ja niiden relevanssia on
perusteltua arvioida. Konsepteja todettiin voitavan arvioida

1) olennaiset kysymykset tavoittavana ja ratkaisevana (tai hallitsevana) toiminta-
na (essentialistinen rationaalisuuskonsepti),

2) inhimillisen elämän eri puolet ja ulottuvuudet monipuolisen pluralistisesti kat-
tavana toimintana (pluralistinen rationaalisuuskonsepti).

Seuraavassa edellä suoritetun tarkastelun pohjalta esitetään eräitä loppuhuomi-
oita, ottaen lähtökohdaksi Kekesin esittämät elämänongelmien ulottuvuudet: ih-
misen suhde luontoon (EOU-1), ihmisen suhde yhteiskuntaan (EOU-2) sekä ih-
misen suhde itseensä (EOU-3).

Heikko ongelmanratkaisukonsepti yhdistettiin edellä pluralistiseen ja vahva
essentialistiseen konseptiin. ”Heikkous” viittaa siihen, ettei Gauthierin yhtei-
söllinen rationaalisuuskäsite sisällä käsitteellisiä takeita muiden kuin ihmisten
keskinäissuhteeseen sisältyvien koordinaatio-ongelmien ratkaisemisesta. Kun
se Gauthierin tavoin irrotetaan suvereenista ja suvereenin tilalle asetetaan de-
mokraattisen valtion lainsäätäjä, konsepti saa legitimiteettiä demokratia-arvois-
ta – siis lähinnä Kekesin EOU-2:ta. Tällöinkään sen legitimiteetti ei ole riippu-
maton sen kyvystä/kyvyttömyydestä ratkaista koordinaatio-ongelman ylittäviä
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muita ongelmia.219

Kun kysymys on ongelmanratkaisukonseptista, pluraliteettia tulee viime kä-
dessä arvioida elämänongelmien kokonaisuudesta käsin. Gauthierin Hobbesia
kehittyneempi konsepti sisältää – ei niinkään loogiset vaan potentiaaliset ja eril-
listä empiiristä arviointia vaativat – takeet lähinnä ihminen-yhteiskunta -suh-
teen normatiivisten vaatimusten huomioon ottamisesta yhteiskunnallisessa (esim.
lainsäätäjän) päätöksenteossa (EOU-2). Kuten Kirjavainen huomauttaa, tällöin-
kään se ei normatiivisesti kvalifioi selkeitä (lisä)ehtoja sille, millä perusteilla ja
missä laajuudessa yksilörationaalisuus (EOU-3) voidaan yhteisöllisesti ylittää220.

Kokonaisuutena arvioiden heikon ongelmanratkaisukonseptin pluralistisuu-
den problematisoi se, että yksilötasolta arvioituna sekä EOU-3 että EOU-2 jää-
vät siinä episteemisesti ja normatiivisesti verrattain suojattomaksi ilman lisäta-
keita, EOU-1:n jäädessä kokonaan konseptin ulkopuolelle. Kun asetelma saate-
taan yhteen modernin luonnonoikeuden valtavirran kanssa, tilanne kohenee –
mutta vain rajallisesti ilman deontologista elementtiä – EOU-1:n jäädessä edel-
leen huomiotta. Näin tämän konseptin pluraliteetti on tärkeällä tavalla rajoittu-
nut, ilman että se kykenisi antamaan mitään EOU-1 ulottuvuudelle yltäviä ta-
keita siitä, että Briskmanin ja Kekesin konsepteissa pragmaattisten tavoitteiden
huipulle nostetut ihmisen eloonjäämisongelmat saisivat olennaisina kysymyk-
sinä huomiota osakseen. Näin muodostuva kuva on luonnosmainen, mutta tässä
yhteydessä riittävä. Käänteisesti ymmärrettynä yllä esitettyyn sisältyvät tärkeim-
mät perustelut myös sille, että vahvaksi ongelmanratkaisukonseptiksi edellä luon-
nehdittu Briskmanin/Kekesin konsepti on myös pluralistinen. Samalla sitä voi-
daan luonnehtia essentialistiseksi.

Vaikka yllä esitetty teoreettisesti hieman täsmentääkin kaavion 13 kehälle
muotoutuneen ongelmanratkaisukonseptin ”vahvuuden” luonnetta, jää se yllä
varsin teoreettiseksi. Seuraavaksi käsitellään lyhyesti vahvan ongelmanratkai-
sukonseptin a) heuristiikan ongelmaa sekä b) potentiaalisen ja aktuaalisen sisäi-
sen ja ulkoisen ristiriidan ongelmaa.221

a) Vahva ongelmanratkaisukonsepti on ymmärrettävissä ensiksikin elämänon-
gelmaulottuvuudet sisältäväksi typologiaksi, joka ulottuu ihmisen (ja ihmisten)

219Ks. esim. Jansson 1986 s. 221. Lisäksi voidaan kiinnittää huomiota Russellin (1996 II s. 296–
297), von Wrightin (1992 s. 165–167) ja Pohjolaisen (erityisesti 1991 s. 19–20) tavoin demokratia-
käsitteen potentiaalisten arvojen aktuaalistumisen huomattaviin ongelmiin koko 1900-luvun pers-
pektiivistä asiaa tarkastellen. Ks. myös Nyholm 1987 s. 276.
220Filosofien hajautumisesta tämän ongelman ratkaisusuuntaviivojen määrittämisen yhteydessä ks.
Russell 1996 II s. 296.
221Sisäisen ja ulkoisen ristiriidan käsitteellä on yhteys Laudanin esiin ottamaan käsitteellisten on-
gelmien pääluokkiin: sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäiset (käsitteelliset) ristiriidat viittaavat teorian sisäi-
siin ristiriitoihin, ulkoiset teorian suhteeseen muihin teorioihin ja käsitteisiin (Laudan 1977 s. 48
ss.).
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eksistenssin peruskysymyksiin. Tällaisena siitä ei voida hevin muodostaa mi-
tään kattavaa toimintaohjeistoa, eikä liioin yksityiskohtaista yhteiskunta- tai sään-
telyteoriaa222. Näistä ensin mainittu liittyy heuristiseen ongelmaan.

 Äskeinen ongelma on kuitenkin seurausta typologian avarasta ja yleisinhi-
millisestä luonteesta. Heuristista voimaa voidaan helposti lisätä kaventamalla
sopivasti perspektiiviä. Kotimaisista ympäristövaikuttajista Linkolaa keinovali-
koimineen voidaan pitää tästä havainnollisena esimerkkinä. Paloheimo sopinee
taas esimerkiksi vaikeuksista joihin joudutaan, kun näkökulmaa laajennetaan223.
Vaatimus elämänongelmien integroidusta ratkaisemisesta tai hallinnasta lisää
vahvan ongelmanratkaisukonseptin justifikatorista voimaa, mutta samanaikai-
sesti se rajoittaa sen heuristista ohjauskykyä. Jälkimmäinen johtuu siitä, että
integroiminen sisältää merkittäviä teoreettisia ja käytännöllisiä vaikeuksia. Vaa-
timus kaikkien ulottuvuuksien integroidusta sisällyttämisestä esimerkiksi yh-
teiskunnalliseen säätelyyn merkitsee sitä, että TPOVA-tutkimuksen teoriaperusta
muuttuu olennaisesti monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi kuin ka-
peamman lähtökohdan pohjalta orientoiduttaessa. Äskeinen täsmenee kiinnitet-
täessä aiempaa tarkempaa huomiota konseptin teoreettiseen luonteeseen.

Itse asiassa vahvassa ongelmanratkaisukonseptissa on kysymys myös teoriasta,
eräänlaisesta metateoriasta, jonka alle voidaan ja tulee konstruoida erilaisia tut-
kimuksen lähestymistapoja (esim. TPOVA-tutkimus) sekä metafyysisiä, norma-
tiivisia ja kausaaliteorioita ja näistä (mm.) koostuvia tutkimusohjelmia, tutki-
muksia ja näiden lähestymistapoja. Tutkimusohjelmat ja/tai tutkimukset ryhmit-
tyvät kaavion 13 piirin sateenvarjon alle, jonka raameissa tapahtuva tutkimus ja
muu toiminta voidaan kuvata monimutkaiseksi ja vuorovaikutteiseksi prosessik-
si. Siinä elämänongelmia reflektoidaan, käsitteellistetään, konkretisoidaan, koo-
taan, (tutkimus)politisoidaan ja fokusoidaan tutkimuksellisiksi kokonaisuuksik-
si224, sekä viimein (kohta 7) alistetaan konkreettisen tutkimuksen kohteeksi. Näin
ymmärrettynä ja erityisesti Briskmanin ongelmateorian yllä kuvattuihin piirtei-
siin yhdistettynä heuristinen heikkous näyttäytyy pikemminkin konseptin voi-
mana kuin sen heikkoutena. Jos se olisi muotoiltavissa heuristiseksi sabluunaksi,
joka tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mitä moninaisimpiin käytännön ongelmiin,
se ei voisi täyttää yllä kuvattua tehtäväänsä ja perusideaansa.225

222Vrt. Talan esittämiin funktionalismille rakentuvien lainsäädännön vaikutusarviointien ongel-
miin tai riskeihin (2001 s. 66).
223Ks. esim. Paloheimo 1996 s. 74 ss.
224Tämän vaiheen keskeneräisyydestä ja laiminlyönneistä nykytilanteessa ks. esim. Jaaksi 1997 s.
207–208, Kuusi 1997.
225Ks. myös Fischer 1980 s. 198–199. Vrt. Renton luonnonoikeudesta esittämään (2000 s. 275–
276, 1995 a s. 154–155). Tämän huomioon ottaen Mannermaan kritiikkiin, joka kohdistuu kestä-
vän kehityksen käsitteen avartamiseen ekologisesta kestävyydestä taloudellisen, sosiaalisen ja kult-
tuurisen kestävyyden alueelle (muualle kuin ihmisen ympäristösuhteeseen, TO:n huom.), ei ole
syytä yhtyä. Mannermaan mukaan korostettaessa samalla, että tämä (so. kestävän kehityksen käsit-
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Äskeinen kysymys liittyy myös tai jopa ydinosiltaan ongelmateorian holisti-
suuteen. Holistisuuteen liittyviä vaaroja on esittänyt muun muassa Mannermaa
tarkastellessaan yrityksiä laajentaa kestävän kehityksen ekologista käsitettä laa-
jempaan kulttuuriseen arvotaustaan tai laajemmaksi kulttuuriseksi arvomitta-
puuksi. Kulttuurisesti kestävän kehityksen kammo voi olla ymmärrettävä, mutta
vain Popperin erilaisia utopismin muotoja ja justifikationismin sivujuonteita
koskevan kammon sukulaisena, ei kriittisen rationalismin ongelmanratkaisuajat-
teluun edellä esitellyssä muodossa kohdistuvana vakavana kritiikkinä. Asia ha-
vainnollistuu, kun huomioidaan se, että ongelmateorian kaventamiselle EOU 1-
3:ta on olemassa lähinnä kaksi pääsuuntaa: äärifundamentalismi biologismei-
neen (EOU 1) ja tieteen sisäisine norsunluutorneineen, sekä relativismi. Keke-
sin kriittiseen rationaalisuuskäsitteeseen sisällytettyjen elämänongelmien kaven-
taminen ja typistäminen johtaa helposti myös rationaalisuuskäsitteen sisäisten
hierarkisten korjausmekanismien vähenemiseen.

Mannermaan ilmaiseman ”pelon” ohjaamana elämänongelmia esimerkiksi
EOU 1:een kavennettaessa ei terävöitetä kaavion 13 ydintä, vaan pikemminkin
hämärretään näkyvistä pysyvien joskin kulttuurisesti osaksi kontekstualisoitu-
vien elämänongelmien kokonaisuus. Samalla avataan eräitä vaarallisia potenti-
aalisia fundamentalistisia harhareittejä (esim. niin sanotun ekologismin suun-
taan). Tärkeintä on se, että kaventaminen johtaa lähes vääjäämättä EOU 1-
3:een edellä sisällytetyn integroinnin murenemiseen ja samalla ongelman-
ratkaisukonseptin kriittisen teoreettisen ja käytännöllisen voiman heikke-
nemiseen.226

Elämänongelmien kaventumisesta erillinen on kysymys siitä, tarvitaanko ja
missä laajuudessa eri disipliineille ominaisia linssejä, jotta EOU 1-3 voidaan
hallita integroituna kokonaisuutena. Tämä liittyy laajempaan kysymykseen eri
disipliinien asemasta TPOVA-tutkimuksessa. Tähän kysymykseen voidaan vas-
tata varovaisen myönteisesti. Disiplinaariset linssit ja näkökulmat tarkentavat
osaltaan edellä muodostettua ongelmateoriaa. Tähän liittyviin kysymyksiin pa-
lataan seikkaperäisemmin jaksossa II/3 ja varsinkin III pääjaksossa.

b) Yllä esitetty kaventamisen vaatimus voi saada virikkeitä myös EOU 1-
3:een ja niiden ratkaisuihin sisältyvistä ristiriitaulottuvuuksista, jotka voi-

teen laajentaminen, TO) sallii kulttuurisen pluraliteetin ”seuraus on, että kyseinen käsite menettää
tehoaan siellä, missä sitä eniten tarvitaan eli ekologisissa kysymyksissä; toisaalta tämä tulkinta voi
”kestävän kehityksen” nimissä tuoda yksiarvoistamisen vaatimuksia alueilla, joilla moniarvoisuus,
muutokset, murrokset ja kestämättömyys ovat ominaisia – ja toivottavia. Kulttuurinen kehitys?
Kauhea ajatus” (1993 s. 155–156).
226Osapuilleen vastaavasti ympäristöohjauksen ohjausstrategioiden arvioinnin tasolla tilanteen nä-
kevät Hilden ym. 2001 s. 127. Vrt. Riihimäki 1996 s. 138, joka näyttäisi etenevän tietyllä tapaa
Mannermaan ”reduktionismin” suuntaan huomautuksellaan, jonka mukaan koko tähänastinen his-
toria on sarja vaillinaisesti onnistuneita yrityksiä pitää nälkä loitolla.
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vat koskea sekä teorioita että (välillisesti) tutkimusotteita. Edellä viitattiin
Kirjavaisen huomioon, jossa todetaan viime vuosisatojen yhteiskuntafilosofi-
sen valtavirran hedelmän: liberalistisen yhteiskuntamallin sosiaalisen ja talou-
dellisen ulottuvuuden yhteydet luonnontodellisuuteen löyhiksi. Uurtimon ylei-
semmät huomiot modernin kehitysajattelun teoreettisesta alennustilasta227 täy-
dentävät ja systematisoivat näin muodostuvan kuvan, vaikka eivät rajaudukaan
yksinomaan liberalistiseen yhteiskuntateoriaan ja -filosofiaan. Kirjavainen nos-
taa ydinongelmaksi sen, miten (eli millä kiihokkeilla ja mekanismeilla) globaa-
liset luonnontaloudelliset korjaustoimet kytketään oikeudenmukaisuuskäsittee-
seen. Tätä koskeva teoria puuttuu hänen mukaansa kokonaan. Koska yhtenäinen
kattava teoria puuttuu, jäljelle jää ristiriitatilanne.228

Jos ymmärrän Kirjavaisen huomiot oikein, ne voidaan muotoilla seuraavaksi
vahvan ongelmanratkaisukonseptin kritiikiksi. Ainakaan vahvan ongelmanrat-
kaisukonseptin objektivistiseen eettiseen teoriaan sidottu versio, joka on muo-
toiltavissa seuraavasti: ”Kun olemme rationaalisia ja siten aiomme elää, meidän
tulee ratkaista/hallita EOU 1-3 ulottuvuudet (ottaen huomioon (deontologiset)
rajoitustekijät R1-n)”, ei saa maailmanlaajuisesti riittävää hyväksyntää229. Täl-
lainen konsepti voidaan Kirjavaisen esittämän motivaatioteoreettisen mallin mu-
kaan saattaa voimaan useammankin laatuisten viitekehysten pohjalta230. Tämä
edellyttää kuitenkin motivaatio- ja palkkioratkaisun teoreettista vahventamista
ja justifioimista. Kun tätä koskeva teoria puuttuu, EOU-1:n ja 2:n välinen risti-
riita säilyy.

Lähelle elämänongelmien ulottuvuuksien ristiriitaongelmaa tulee nähdäkse-
ni kriittisen teorian tuoreiden suunnannäyttäjien Raymond A. Morrowin ja Da-
vid D. Brownin instrumentalismiin ja kriittiseen rationalismiin kohdistama kri-
tiikki. Sen eräs ydinkohta on se, että tutkimusmallin linkki normatiivisen ja
empiirisen todellisuuden moodin välillä jää liian löyhäksi ja reflektoimattomak-
si. Tällöin viitataan sekä teoreettisen ymmärryksen pinnallisuuteen että kritiikin
jonkinasteiseen idealistisuuteen. Reflektion puutteella tutkijat tuskin viittaisivat
kaavion 13 yhteydessä täsmennettyihin reflektiokäsitteisiin, vaan kaavion 7. ja
8. kohtien välimaastoon. Siellä he paikallistaisivat tyypillisessä kriittisen ratio-

227Ks. Uurtimo 1992.
228Kysymystä on Kirjavaisen yllä viitattujen huomioiden jälkeen käsitellyt Pursiainen (1999), jon-
ka analyysiin palataan substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologista osiota tarkasteltaessa.
229Yhtä merkittävästi tämä rajoitus koskenee naturalistiselle eettiselle teorialle rakentuvaa versiota,
joka voidaan muotoilla seuraavasti: ”Kun elämme (vain elävä on arvokasta) meidän tulee ollak-
semme rationaalisia ratkaista jotenkin elämänongelmat, nimenomaan EOU-1:een liittyvä ongel-
ma”. Merkittävin rajoittuneisuus luonnehtii kuitenkin relativistista konseptia, joka voidaan muo-
toilla seuraavasti: ”Jos aiomme elää, meidän tulee kulloisessakin tilanteessa harkita, onko EOU 1-
3:n ratkaiseminen/hallinta merkityksellistä!”
230Vrt. Lightin ja Katzin metateoreettisesta pluralismista pragmatistisen ympäristöfilosofian tule-
vaisuuden avainsuuntana esittämään (1996 (ed.), yleensä ja erityisesti s. 4).
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nalismin tutkimusotteessa idealistisen black-boxin. Professionalismi ja tekno-
kratismi yhdessä valtakysymysten ja intressiristiriitojen laiminlyömisen kanssa
ovat lisäteemoja, joita kriittiseen rationalismiin kohdistuneessa arvostelussa vil-
jellään231.

Asiaa voisi kommentoida vastakysymyksellä: Miten kriittinen teoria voi säi-
lyttää samanaikaisesti vahvan yhteiskuntateoreettisen – hermeneuttisen ja sille
rakentuvan teoriakriittisen – arsenaalinsa, ja silti omistautua elämänongelmien
ilmentämien globaalisten haasteiden edellyttämään aikatauluun? Miten kriitti-
sen teorian teoriarakennelma, jonka tutkijat nykyvaiheessa fokusoivat lähinnä
Habermasin ja Giddenssin töihin, kyetään muuntamaan Galtungin kolmion va-
semmasta alalaidasta sen keskivaiheille ja oikeaan alalaitaan – niin että se sa-
malla terävöittää normatiivisen voimansa – toimiakseen sieltä käsin olemassa
olevien yhteiskunnallisten rakenteiden ja ongelmien terävänä ja kokonaisvaltai-
sena empiirisenä kriitikkona ja rakentavien vaihtoehtojen esiin tuojana? Nämä
teoriarakennelmat ovat siinä määrin TPOVA-tutkimuksesta poikkeavan yhteis-
kuntateoretisoivan tutkimusotteen läpitunkemia, ettei tätä muunnosta voitane
toteuttaa ilman että ne menettävät olennaisen paradigmaattisen sisältönsä ja iden-
titeettinsä. Valintoja joudutaan aina tekemään.232

Näen ratkaisun enemmänkin metodologisen pluralismin ja erilaisten tutki-
musintressien vaalimisessa kuin TPOVA-tutkimuksen hämärtämisessä siinä ase-
telmassa, johon se on Galtungin kolmion avulla edellä asemoitu ja johon myös
kriittinen rationaalisuuskonsepti voidaan asemoida. Yhteiskunta- ja tieteenso-
siologisemmin suuntautuvien tutkimusohjelmien ja tutkimusten ”paikka” löy-
tyy kaaviossa 13 lähinnä elementtien 7–8 väliltä ja katkoviivalta D. Näen tässä-
kin yhteydessä Kekesin elämänongelmien triangelissa enemmän valoa kuin on-
gelmien siemeniä. Se muun muassa mahdollistaa jopa monia kriittisen teorian
esityksiä paremmin esimerkiksi elämänongelmien ulottuvuuksien suhteiden
(esim. EOU 1 ja 2) tarkastelun, mutta säilyttää koko ajan myös kompassin: elä-
mänongelmien tarjoaman perussuunnan.

Tämän perusteella näen kriittisen rationalismin edustajien teoreettisen kont-
ribuution varaan (mm.) rakentuvan ”vahvan ongelmanratkaisukonseptin” nimen-

231Vrt. Salomäen esittämään rationaalisen valinnan teorian kritiikkiin (2001 s. 177–179) sekä Paw-
sonin ja Tilleyn esittämiin pragmatismin kritiikkeihin (1997 s. 14–17). Ks. myös Tala 2001 s. 92–
93, 96–98.
232Vrt. Fischerin ns. kriittisestä metodologiasta esittämään (1980 s. 176 ss.) Ks. myös Allardt 1977
s. 31. Allardt eriyttää toisistaan pohjoismaista hyvinvointitutkimusta kuvatessaan pääpiirteissään
Morrowin ja Brownin niinikään eriyttämät yhteiskuntateoretisoivan tutkimusotteen ja sosiaali-in-
sinöröinnin. Yhtäältä on mahdollista lähteä tutkimaan huonoja olosuhteita ja kärsimyksen syitä
(vrt. elämänongelmat) ja vasta niistä vaivalloisesti edetä niihin tekijöihin ja yhteiskunnallisiin ko-
konaisprosesseihin, jotka aiheuttavat huonoja olosuhteita ja kärsimystä. Toinen vaihtoehto on, että
edetään suoraan jälkimmäiseen. Pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa valittiin ensin mainittu
vaihtoehto, siksi, että vain kärsimyksistä saatettiin päästä edes jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen.
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omaan TPOVA-tutkimuksen ja reflektioanalyysin tarpeisiin valovoimaisemmaksi
ja selkeäsuuntaisemmaksi kuin kriittisen teorian teoriarakennelmat. Suhde on
kuitenkin pikemminkin komplementaarinen kuin antagonistinen. Täsmällisem-
min ilmaisten näen suhteen Laudanin käsitteistössä eräänlaisena ”vahvistus- ja
rationalisointisuhteena”: erilaisten tutkimusintressien pohjalta toinen toistaan
täydentäen kumpikin teoriaryhmä luo osaltaan toisilleen rationaliteetin ja näin
viime kädessä täydentää ja vahvistaa toinen toistaan.233

Edellä hyödynnetyn valo- ja lamppuvertauksen ja Kantin metaforan kielellä
ilmaistuna elämänongelmat eivät yksinomaan teknisesti koordinoi ja kokoa tä-
män syvenevässä pimeydessä ja myrskyssä etenevän laivaston valokeiloja (jos-
kin tällaistakin koordinointia luonnollisesti tarvitaan), vaan ovat yhdistetyt myös
kompassiin. Toisin kuin nykyisin usein ajatellaan, sen reflektoiva selkeyttämi-
nen, voiko tällainen valo ja sille rakentuva kompassin suunnin olla kiinteä jossa-
kin perustavammassakin kuin elämänongelmien merkityksessä, vai ei, ei näh-
däkseni ole suinkaan tyhjänpäiväinen234. Se ei kuitenkaan ole myöskään laivas-
ton ”valistuneen etujoukon” ydinkysymys. Ennen kaikkea tulisi välttää sitä, että
laivasto kariutuu tähän kysymykseen liittyviin ristiriitaisuuksiin235.

On ilmeistä, että yllä esitelty kriittisen rationalismin eräiden edustajien konst-
ruktioille ytimeltään rakentuva ajatuskulku on ainakin löysästi yhdistettävissä
luonnonoikeudelliseen ajatteluun silloin kun se ymmärretään edellä Renton ja
Tuorin avulla löysästi koottuna kokonaisuutena eikä yksittäisinä tarkkarajaisina
konsepteina. Elämänongelmien ulottuvuuksien ja luonnonoikeuden suhde voi-
daan ymmärtää sekä edellä esiteltynä hierarkkisena suhteena (Kekesin teoria
metatasolla – luonnonoikeus teorioineen sitä ”täyttävänä” konstruktiona) että
epistemologisena virtaussuhteena yllä mainittujen välillä236.

*  *  *

Lopuksi voimme nähdä vahvan ongelmanratkaisukonseptin yhteyden Galtun-
gin funktiokäsitteen määritelmään. Voimme nähdä sen esim. edellä hyödynnet-
tyihin laivastovertauksiin viitaten:

233Laudan 1977 s. 54. Hyödyllisten asenteiden osalta vrt. Pihlströmin esittämään (2001 a s. 17).
234Vrt. von Wrightin esittämään ”valistuneen toimijan” kritiikkiin, joka kohdistuu Tolstoihin, mut-
ta jolla lienee laajempikin kaikupohja (1989 s. 309–310).
235Optimismia virittää tässä suhteessa esimerkiksi Hans Kungin toimittama teos ”Vastuun aika.
Puheenvuoroja eettisestä maailmanjärjestyksestä” (Kung 1994). Ympäristöfilosofian osalta ks.
puolestaan Light & Katz 1996 s. 4, jotka hakevat poistumisteitä ympäristöfilosofian umpikujista
mm. metateoreettisen pluralismin korostuksesta vastapainona nykyisin (heidän mukaansa) vallit-
sevalle teoreettis-metodologiselle dogmatismille.
236Kopperin Martha Nussbaumin hyve-etiikkaa koskevien tarkastelujen pohjalta viimeksi mainit-
tujen suhde voitaisiin ehkä ymmärtää niinkin, että kriittisen rationalismin arsenaali kartoittaa (ja
edellyttää kartoitettavaksi) ”hyvän elämän edellytyksiä” ja luonnonoikeus hyvään elämään liittyviä
sisällöllisiä tekijöitä (Kopperi 1998 s. 157–158).
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”as a form in which theories may be cast, like ’causality’, or ’dialectics’. It is a
thought form, a form of understanding, a form of theoretizing, and a form of
presentation. Ultimately it is a heuristic that channels – even forces – observation,
thinking etc. in certain directions, and away from others. It is one among several
perspectives seen here as complementary rather than competive or even contra-
dictory, applying to the manifoldness of social complexity. It’s fruitfullness will
have to be judged in term’s of it’s fruits. … The criteria we are thinking are not
merely in terms of correspondence with empirical reality, but in terms of guide-
lines for a better potential reality”.237

2.3.2 Ongelmanratkaisujen laatu ja moraalis-normatiivinen
luonne: deontologisen ulottuvuuden avaaminen

2.3.2.1 Erilaisista vastuukäsitteistä
 deontologisen ulottuvuuden taustana

”Mitä tehdään, kun sadan matkustajan laiva on äkillisesti uponnut ja vain yksi
kymmenen hengen pelastusvene on saatu vesille? Kun pelastusvene on täynnä,
yrittävät ne, jotka vihaavat elämää, kiskoa siihen lisää haaksirikkoutuneita ja upot-
taa kaikki. Ne, jotka rakastavat ja kunnioittavat elämää, lyövät laivakirveellä par-
taisiin takertuneet liiat kädet poikki”.238 (”Teesi”)

”Olipa tänä tukalana aikana sitten maassa ministeri, joka myöskin mietti jotakin
lievitystä tähän kaikkeen kurjuuteen. Hän päätti tehdä jotakin sillä välin, kun täy-
delliset asiantilan parannussuunnitelmat ja piirustukset viipyivät. Nimittäin sel-
laiset suunnitelmat, jotka nekin, jotka nykyäänkin voivat mielin määrin päästä
ruokakasoille ja nauttivat hyvien vehkeitten paljoudesta ja mukavuudesta, olisivat
voineet hyväksyä. He nimittäin epäilivät, etteivät olot järjestelmiä muuttelemalla
ainakaan heille parane. Ne monet miljoonat pienet putoukset, jotka saivat kaikkea
niukalti, jos ollenkaan, ovat jotakin huonoa ainesta, jonka luonto haluaa näännyt-
tää ja tuhota. Mutta tietysti he halusivat viedä mennessään muutkin siihen samaan
kadotukseen. Tuho näytti olevan lähellä kaikkia …”.239 (”Teesi”)

”Toinen asia on, mitä käytännön johtopäätöksiä vetää totuuden näkemisestä. Ehkä
minäkin löisin partaisiin takertuneet kädet pois. Mutta tuskin rakkaudesta elä-
mään, vaan pelosta ja oman nahkani pelastamiseksi. Ehkä olisi oikeampi ratkaisu,
että kaikki yhdessä hukkuisimme, todistuksena ihmislajin elinkyvyttömyydes-
tä”.240 (”Antiteesi”)

”Meidän on ennakoitava ja päätettävä. Toisin sanoen on lyötävä vetoa, koska mal-
lejamme voidaan käyttää vastakkaisten väitteiden puolustamiseen. Mikäli ar-

237Galtung 1977 s. 131.
238Linkolan huomio artikkelista ”Eloonjäämisoppi ja ihmiskunnan moraali” (1996 s. 42, alunperin
teoksesta ”Johdatus 1990-luvun ajatteluun”).
239Novellista ”Ihmistyövoiman tuotannon rationalisoiminen” (Pentti Haanpää). Vrt. Riihimäki 1996
s. 68 ss.
240Georg Henrik von Wrightin huomio viimeistä edellisen alaviitteen Linkolan huomioihin (Lin-
kola 1996 s. 42).
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vioimme tekomme viattomiksi ja voitamme, emme voita mitään, ja historia jatkaa
kulkuaan samanlaisena kuin tähänkin asti, mutta jos häviämme, häviämme kai-
ken mahdolliseen tuhoon valmistautumattomina. Valitkaamme päinvastoin vas-
tuumme: jos häviämme, emme häviä mitään, mikäli voitamme, voitamme kaiken
ja säilymme historian toimijoina. Ei mitään tai häviö yhtäältä, voitto tai ei mitään
toisaalla: se poistaa kaiken epäröinnin.” … ”Tämä klassinen johtopäätös pätee
yhä, kun yksityinen ihminen valitsee itselleen, teoilleen tai elämälleen niiden lo-
pullisia päämääriä. Se on varmasti pätevä, mutta vailla välitöntä soveltuvuutta,
kun päättävänä subjektina on oltava pikemminkin koko ihmiskunta kuin erillinen
kansakuntien joukko.”241

Seuraavassa tarkastelussa hahmotetaan substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen
teleologista osiota ja sen mukaista (interventio)sääntelyn käsitettä 3 täydentävä
ja rajoittava rationaalisuuskäsitteen deontologinen elementti. Yllä siteeratut huo-
miot – neljän lähinnä läntisen kulttuurin kirjailijan tai muun ajattelijan pohdin-
toja – ovat kukin ymmärrettävissä tai tulkittavissa kannanotoiksi substantiaa-
lisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen ja deontologisen osion suhdetta
koskevaan ongelmaan sekä vm. osion merkitystä ja laatua koskevaan on-
gelmaan. Kukin niistä näyttäisi edustavan ainakin osaksi teleologista, seuraus-
eettistä ajattelua. Tällä painotuksellaan ne kuitenkin juuri haastavat ottamaan
esiin substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen osion riittävyyden
vahvan ongelmanratkaisukonseptin ja substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen
kokonaisuudessa.

2.3.2.2 Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen
 deontologiset rajat

Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologinen osio muodostaa (rationaa-
lisille) yhteiskunnallisille toimijoille vastuun osallistua elämänongelmien rat-
kaisemiseen käytettävissään olevin välinein. Tämä vastuu ei kuitenkaan voi olla
rajatonta. Haluaisin lähestyä substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontolo-
gisia rajoja Michel Serresin erittelyyn tukeutumalla. Vaikka Serres käsitteleekin
teemaa tämän alajakson kannalta hieman epäilyttävän otsikon ”Käyttö ja vää-
rinkäyttö: loinen” alla, antaa hänen lähtökohtansa tarkastelulle riittävän koko-
naisvaltaisen, jopa erinomaisen, alun.

”On olemassa yksi tai useampia luonnollisia tasapainoja, joita mekaniikka, ter-
modynamiikka, organismien fysiologia, ekologia tai systeemiteoria kuvaavat.
Kulttuurit ovat myös kehittäneet yhden tai useampia tasapainoja, jotka ovat tyy-
piltään inhimillisiä tai sosiaalisia, tarkoin määriteltyjä, organisoituja ja uskonto-
jen, oikeuslaitosten tai poliittisten järjestelmien ylläpitämiä. Meidän on ajateltava
ja rakennettava näiden kahden kokonaisuuden välille uusi globaali tasapaino.

Sillä sosiaaliset järjestelmät, itsensä tasapainottavat ja itseensä suljetut, paina-

241Serres 1994 s. 20–21.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11232



233

vat uudella painollaan, kaikilla suhteillaan, objektimaailmoillaan ja toiminnallaan
luonnollisia itsensä tasapainottavia järjestelmiä, kuten nekin kerran aiheuttivat
vaaratilanteita sosiaalisille järjestelmille aikana jona välttämättömyys oli järjen
keinoja voimakkaampi.”242

Serresin konstruktiossa oikeus saa fundamentaalisen tehtävän tämän uuden dy-
naamisen kokonaistasapainopisteen määrittelyssä: ”Mitä on oikeus, ellei juuri
tämä kaksisuuntainen reitti, juuri tämä vaaka tai jatkuva ponnistelu tasapainon
vakiinnuttamiseksi voimasuhteiden välille?” Kaksisuuntaisuus viittaa siihen, että
Serres näkee luonnosta irtautuneen ihmisen ekosysteemin kokonaisuudessa vai-
kuttavana loisena, jonka utiliteettivirta isännästään on yksisuuntainen. Oikeus
astuu kuvaan ”keksimällä kaksoisreitin, jonka eri suunnat pyrkivät tasapainotta-
maan virtoja vaihdon tai sopimuksen keinoin”. ”Perustamisestaan saakka oike-
uden tarkka vaaka on puuttunut loisen asemaan: se asettaa vaa’an tasapainon
vastakohdaksi kaiken väärinkäytön epätasapainolle”.

Serresin konstruktiossa tuo tasapainofunktio ei rajoitu yksinomaan kulttuu-
rien sisälle (vrt. EOU 2), vaan myös ja ennen kaikkea em. ”tasapainojen” välille
(tasapainotetun EOU 2:n tasapainoinen suhde tasapainoiseen EOU 1:een)243. Se
edellyttää eräänlaista ”kaksoistasapainoa”, johon tulee kyetä sovittamaan myös
EOU 3: ihmisen suhde itseensä. Tämä poissulkee tyypilliset holistiset ajatus-
mallit. Serresin mukaan ”emme ole vielä rakentaneet yhtään vaakaa, jossa maa-
ilmalla kokonaisuudessaan olisi painoarvo lopullisessa punnituksessa”.244 Sama
koskee vahvan ongelmanratkaisukonseptin sisäisiä suhteita, mutta myös sen
suhteita tasapainotilojen tavoittelua rajoittaviin tekijöihin. Serresin kaksoistasa-
painokonstruktiosta muodostuu näin eräänlainen heuristinen apuväline ohjaa-
maan substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisen osion jäljittämistä.
Tällaisena se saa hieman samanlaisen merkityksen kuin funktion käsite rationaali-
suuskäsitteen teleologisen osion rakennusaineena.

Kaksoistasapainokonseptiin sisältyvä vastuu on vastuuta sekä ihmisestä ja
yhteiskunnasta että molempien biologis-ekologisesta kiinnittymis- ja kas-
vualustasta. Tällaiseen kokonaiskonseptiin eivät mahdu yksipuoliset puheet
”luomakunnan kruunusta” eivätkä puheet ”loisesta”. Suurin vaikeus, mihin Ser-
res luonnonoikeuden osalta ohimennen viittaakin, sisältyy vastuukäsitteen jän-
nitteiseen luonteeseen. On olennaisesti helpompaa puhua ”vahvasta vastuusta”

242Serres 1994 s. 64.
243Luonnon tasapainokäsitteen dynaamisuudesta ks. esim. Haila 1995 s. 46–52. Tasapainokäsit-
teen dynaamisuuden korostusta pitkälle viemällä voidaan päätyä jopa koko tasapainoajattelun hyl-
käämiseen. Ks. esim. Kumpula & Määttä 2002 s. 21–22. Muun muassa radikaalin funktionalismin
tarkastelun yhteydessä esitettyihin kriittisiin näkökohtiin viitaten pidän kuitenkin perustellumpana
tasapainoajattelun dynaamisuuden voimakasta korostusta (ja etäisyyden hakemista konservatiivi-
sesta funktionalismista) kuin koko tasapainoajattelun hylkäämistä.
244Serres mt. s. 63–64. Serresin mukaan tämä edellyttää myös luonnonoikeuden lähtökohtien uu-
delleenarviointia.
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yksipuolisesti joko EOU 1:n tai 2:n suuntaan, tai ”kaiken suhteellisuudesta” –
kuin vastuusta jonkinlaisena teoreettisena keskitienä. Ongelmat, joita substanti-
aalisen rationaalisuuskäsitteen sisälle näin latautuu, kulminoituvat monin tavoin
luonnonoikeuteen, sitä sisäisesti hajottavaksi jännitteeksi.

Serresin luonnon (oikeus)subjektivoimiseen liittyvät vaatimukset sivuutetaan
tässä Ostin humanismin uhista subjekti–subjekti-ajattelussa esittämiin argument-
teihin tukeutuen245, joihin edellä viitattiin. Seuraavassa tarkastellaan moraalista
ja luonnonoikeudesta Serresin ”kaksoistasapainotilalle” asettuvia deontologisia
vaatimuksia ja rajoituksia. Lähestymme niitä seuraavan teesiparin avulla. En-
simmäinen tiivistää reflektioanalyysin tähänastisen ytimen. Toinen kuvaa jatko-
analyysin karkeita suuntaviivoja.

1) Elämänongelmien (EOU 1-3) integroituun ratkaisemiseen tai hallintaan niihin
sisältyvän dynaamisen tasapainotilan ylläpitämisen mahdollistavalla tavalla si-
sältyy heikon luonnon käsitteelle ominainen vahva potentiaalinen arvotila ja
samalla argumentti (mutta vain argumentti) arvon esiintymisen puolesta.

2) Tämän potentiaalisen arvotilan aktuaalistuminen on tarvittavien käsitteellisten
ja strategisten välineiden ohella sidoksissa siihen, ettei tasapainotiloja ylläpi-
detä tai hankita ihmisarvon vastaisesti ja sitä loukaten.

Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen osion rakentava vahva on-
gelmanratkaisukonsepti ja sen normatiivinen vastine (interventio)sääntelyn käsi-
te 3 eivät luo takeita sille, että EOU 1-3:n ratkaisemisen tai integroimisen keino-
valikoima (ja tutkijan arviointimittapuut P1-Pn) täyttävät niille asetettavat oikeu-
tetut vaatimukset. Näitä vaatimuksia on seuraavassa tarkennettava. Aluksi vaati-
muksia hahmotetaan rationaalisuuskäsitteen sisällä, mutta sen jälkeen hahmote-
taan myös rationaalisuuskäsitteen yhteyksiä moraaliin ja oikeudenmukaisuuteen.

Koska asetelma on monimutkainen, seuraavassa tiivistetään analyysin etene-
minen joihinkin huomioihin. Aluksi pyritään identifioimaan äsken mainittuja
käsitteellisiä ehtoja, jonka pohjalta yritetään koota Serresin kokonaistasapaino-
mallin perussuuntaviivat (jakso II/2.3.2.2.1). Jaksossa II/2.3.2.2.2 pyritään tä-
män pohjalta hahmottamaan vahvan ongelmanratkaisukonseptin ympärille ki-
teytyvän yhteiskunnallisen vastuukäsitteen ja substantiaalisen rationaalisuuskä-
sitteen teleologisen osion deontologiset rajat (II/2.3.2.2.2.1). Lopuksi lopputu-
losta tarkastellaan substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen osion
tarkastelulle analogisesti rationaalisuuskäsitteen sisäisten ja ulkoisten suhtei-
den ja mahdollisten ristiriitojen tai linkkien tarpeen kannalta (jakso II/2.3.2.2.2.2).
Strategiset välineet jäävät pääosin tutkimuksen tarkastelujen ulkopuolelle.246

245Ks. myös Riihimäki 1996 s. 64: ”Mielestäni ihminen on Maa-planeetan puutarhuri, jonka ar-
vokkain kukka, hänen oma henkensä, on sairas. Ja siitä kärsii koko puutarha. Ihmisen henkisessä
tervehtymisessä on kyse koko planeetan elämän pelastamisesta”.
246Tällä tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn strategioita ja keinovali-
koimia, jotka jäävät joitakin yksittäisiä huomautuksia lukuun ottamatta tarkastelujen ulkopuolelle.
TPOVA-tutkimuksen etenemisstrategioita jäljitetään sen sijaan jäljempänä III pääjaksossa.
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2.3.2.2.1 Deontologisten rajojen ja niiden määrittämisen
taustoittaminen

Potentiaalisten arvotilojen aktuaalistumisen käsitteelliset ehdot viittaavat ihmi-
siä ja muita eloyhteisöjä yhdistäviin ja yhteen kiinnittäviin asioihin. Kreikka-
laisperäisellä fysiksen käsitteellä, jota viime vuosisadalla elvytti erityisesti Heid-
egger, on perustava merkitys inhimillisen ja luonnon eloyhteisöjen toiminnan
eräänlaisena ”perusinfrastruktuurina”, joka yhdistää kaikki elolliset olennot.
Tässä yhteydessä on syytä palata edellä esiin otettuun pelkän luonnon käsittee-
seen ja sitä koskevaan Sihvolan määritelmään: ”Pelkkä luonto viittaa yleisesti
kaikkiin ihmiselämän välttämättömiin, usein synnynnäisiin piirteisiin, joita ei
voi olla ottamatta huomioon elämän suunnittelussa. Useissa tapauksissa ovat
kyseessä piirteet, jotka ovat ominaisia myös muille luonnollisille olioille, erityi-
sesti eläimille.” Fysis lähinnä luonnoksi ymmärretyssä erittäin abstraktissa kä-
sitemuodossaan ei muodosta riittävää perustaa dynaamiselle kokonaistasapain-
omallille. Se on kuitenkin kaiken perusta.

Perusinfrastruktuurin toisena osiona käsitellään seuraavassa teleologisuutta.
Koska teleologisuus on siirretty modernista luonnontieteestä ja biologiasta val-
taosin syrjään, seuraavassa tukeudutaan Kantin biologian autonomiaa koskeviin
erittelyihin. Kant erottaa toisistaan asioiden ja tätä kautta elämänilmiöiden pur-
posiivisuuden kahdessa päämerkityksessä247: suhteellisena purposiivisuutena
ja sisäisenä purposiivisuutena. Zumbachin esityksen avulla niiden sisältö voi-
daan tiivistää ja formalisoida seuraavasti:

Y on luonnon tarkoitus tai omaa purposiivisuuden jos ja vain jos on olemassa
kausaalisuhde X—>Y, jossa X voidaan legitiimisti selittää prima facie Y:n idealla.

Tällöin Y on:

a. biologisen organismin käyttämää materiaalia, jossa se pysyy elossa (suhteelli-
nen purposiivisuus), tai

b. tuo organismi itse (sisäinen purposiivisuus).248

Avarasti ilmaistuna (ulkoinen) suhteellinen purposiivisuus ilmentää tietyn-
laista teleologista suhdetta, jossa luonnossa esiintyvät biologiset organismit löy-

247Palautettakoon mieleen, että Kantille purposiivisuus on idea. Kantin ideoita ja niiden ydinpiir-
teitä on edellä lyhyesti käsitelty. Suhteessa purposiivisuuden käsitteeseen Kant erottaa toisistaan
purposiivisuuden kieltävät koulukunnat (atomismi ja spinozismi) sekä ”purposiivisen realismin”.
Viimeksi mainittu sisältää teistiset ja hylozoistiset suuntaukset (ks. seikkaperäisemmin Zumbach
1983 s. 11–12). Ryhtymättä viimeksi mainitun rajan selkeyttämiseen todettakoon, että siinä olisi
aineksia filosofian ja teologian väliselle demarkaatiolle, tosin myös kivettyneen rajanvedon uudel-
leen arvioinneille.
248Kantin mukaan kun ”vaikutuksen” ideaa käytetään jonkin tapahtuman tai asian selittämiseen,
”vaikutus” viittaa a) materiaaliin, jota elävä olio käyttää tai hyödyntää, tai b) elävään olioon itseen-
sä (Zumbach mt. s. 13).
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tyvät. Suhteellinen purposiivisuus ilmentää organismin ja sen ulkoisten ele-
menttien tietynlaista keskinäissuhdetta. Jotkin asiat – siis organismin ulkoi-
set elementit – ovat eksplikoitavissa silmälläpitäen niiden vaikutuksia, jotka ovat
hyödyllisiä (toisen) elävän organismin elämälle. Kant ottaa esiin hiekan kerros-
tumisen meren rannalle. Tämä kerrostuma suojaa puita haitalliselta ilmastolta ja
mahdollistaa niiden eloonjäämisen ja kasvamisen. Suhteellisen purposiivisuu-
den kannalta vaikutuksessa on olennaista se, että jokin elävä organismi käyttää
hyväkseen sitä – mikä mahdollistaa organismin eloonjäämisen. Tällöin hiekan
kerrostuminen edustaa ulkoista purposiivisuutta tai hiekka on luonnon suhteel-
linen purposiivisuus.249

Koska yllä viitattu muotoilu sisältää viittauksen utiliteettisuhteeseen, Kantin
ulkoisen suhteellisen purposiivisuuden käsitettä on tarkennettava edellä eriyte-
tyssä käsitteistössä (naturalismi vahvassa ja heikossa merkityksessä). Kant ot-
taa esimerkiksi tilanteen, jossa ihminen tappaa linnun saadakseen koristeekseen
tämän höyhenpeitteen. Hän erottaa ulkoisen suhteellisen purposiivisuuden mu-
kaisen hyötyvaikutuksen muista purposiivisuuden muodoista ja niille ominai-
sista hyötyvaikutuksista seuraavasti: ”Vain jos oletamme, että ihmisen on asut-
tava maapallolla (ts. hänellä ei ole muuta paikkaa), silloin niiden keinojen on
oltava saatavilla, joita ilman ihminen ei säily edes eläimenä tai edes rationaali-
sena eläimenä”.250 Jo tässä yhteydessä on syytä eriyttää toisistaan ulkoisen suh-
teellisen purposiivisuuden kolme päävaatimusta:

a. kausaalisuhdevaatimus (hiekkavalli —> puun säilyminen)
b. välttämättömän ehdon vaatimus (hiekkavalli—> puun säilyminen) ja
c. arvovaatimus (puun tulee olla, koska se on arvokas ja sen tulee samalla olla

tietyssä paikassa, koska se ei voi muualla säilyä).

Havaitsemme, että näin ymmärrettynä ulkoisen suhteellisen purposiivisuuden
käsitteen suhde naturalismiin heikossa merkityksessä vaatii täsmennystä, jota
jatkossa suoritetaan. Kaikkien elävien organismien kannalta on olennaista myös
se, että ulkoisen suhteellisen purposiivisuuden vallitessa organismi ei luo ulkoi-
sia elementtejään, vaan hyödyntää niitä.

Sisäinen purposiivisuus viittaa edellisestä poikkeavaan tilanteeseen. Sisäi-
nen purposiivisuus on kuvattavissa seuraavasti:

249Zumbach mt. s. 14. Vrt. von Wrightin Tolstoin hieman vastaavasta vertauksesta elävän olion
elämän ja siihen liittyvän vaikutuskäsitteen kannalta (1996 s. 294).
250Zumbach mt. s. 14. Vrt. yleisesti modernin luontoetiikan näkökulmasta Taylor 1997 s. 227–228.
Kantin etäisyys modernin luonnonoikeuden lähtökohdista on niin ilmeinen, ettei se kaivanne lisä-
huomioita.
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Kausaalisuhteessa X—>Y, Y omaa sisäisen purposiivisuuden (tai Y on luonnolli-
nen tarkoitus tai organismi) jos ja vain jos X voidaan legitiimisti selittää prima
facie Y:n idealla, jolloin

a. X (ts. osa) on osa kokonaisuutta.
b. X (ts. osa) on kokonaisuuden syy.
c. Y (kokonaisuus) muodostaa osan.

Yllä purposiivisuudesta esitetty voidaan Zumbachin mukaan parhaiten ymmär-
tää organismin ja sen ympäristön välisenä suhteena (suhteellinen purposiivi-
suus) ja organismin ja sen osien (kahden suuntaisena) suhteena (sisäinen
purposiivisuus).

Purposiivisuuden dualistista käsitettä apuna käyttäen on mahdollista löytää
tie uudenlaiseen vastuukäsitteeseen. Suhteellisen purposiivisuuden käsite on
mahdollista kiinnittää erityisesti Kekesin EOU 1:een, ihmisen suhteeseen luon-
toon ja ihmisen luonnon antamaan haasteeseen tarjoamaan vastaukseen. Tämän
vastauksen ydinsisällön voi tiivistää ihmisen velvollisuudeksi ja vastuuksi suo-
jata luonnon eloyhteisöjen muodostaman kokonaisuuden sisältämiä suhteelli-
sen purposiivisuuden ketjuja ja kokonaisuuksia. Näin voidaan turvata toinen
Serresin tasapainoulottuvuuksista: luonnon (dynaaminen) tasapaino.

Elämänongelmien ulottuvuuksien 2-3 kohdalla joudutaan selkeyttämään, mi-
ten ihmisen ja yhteiskunnan dynaaminen tasapaino voitaisiin yhdistää suhteelli-
sen purposiivisuuden ilmentämään tasapainoon ja näin päästä Serresin tavoitte-
lemaan kokonaistasapainoon.

Tällaista kokonaistasapainoa on tuskin mahdollista saavuttaa, ilman että ra-
kennetaan kokonaiskonsepti tai malli, jossa on huomioitu ihmisen vastuu
sekä itsensä että muun luonnon (ulkoisen) suhteellisen purposiivisuuden
prosesseista, ja jota täydennetään sisäisen purposiivisuuden varaan raken-
tuvilla malleilla. Nämä mallit ovat globaaleja ja ilmaisevat ihmisten ja hei-
dän elämänongelmiensa perimmäistä dynaamista ykseyttä ja samalla ih-
misen vastuuta niiden globaalisesta ratkaisemisesta. Lisäksi ne ilmaisevat
yksilöiden vastuuta toisistaan ja kokonaisuuksista, kokonaisuuksien vas-
tuuta yksilöistä ja – edellä kuvatulta pohjalta – ihmisen erityisvastuuta
muusta luomakunnasta.251 Avainsana on vastuu ja siitä johdettavat velvoitteet,
ei oikeudet.

251Mallin sisältämän ongelmakentän syvyyden tavoittamiseksi on tässä syytä viitata von Wrightin
reflektioanalyysin taustaksi esiteltyyn passukseen. Siinä viitataan holististen systeemimallien lu-
paavuuteen tulevaisuuden haasteita ajatellen. Vrt. Luhmann 1989 s. 5–7 tällaisen mallin vaatimuk-
sista ja ongelmista, sekä yleisesti Sipponen 2000 s. 366–370. Moraaliteorian osalta ks. esim. Jo-
hanson 1993 s. 185; modernista soveltavasta pragmatistisesta (ympäristö)etiikasta erityisesti eri
sfäärien suhteiden etiikkana, joka nousee esiin yllä esitetystä määrittelystä, ks. Parker 1996 s. 30–
31.
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2.3.2.2.2 Rajojen hahmottelu

2.3.2.2.2.1 Deontologisten rajojen sisällön ydinkohdat

Ensimmäinen kysymys, jonka suoritettu deontologisten rajojen taustoitus herät-
tää, koskee tutkijan vastuuta nykytilanteessa. Vaikka kokonaismallien problema-
tiikka onkin hajallaan ja ainakin globaaliset mallit ovat alkeistekijöissään – tai
juuri siksi – keskittyminen mallin joidenkin osatekijöiden analysoimiseen (tai sen
käytännöllisen toteuttamisen kiirehtimiseen) ei vaikuta mielekkäältä tai ainakaan
riittävältä252. Tieteen kannalta tällainen rajautuminen muodostuisi erityisen on-
gelmalliseksi, mikäli tarkastelu fokusoitaisiin reflektoimattomasti sellaisiin teki-
jöihin tai näkökulmiin, joihin yksipuolinen suuntautuminen tai kiinnittyminen (yh-
teiskunnallisen ajattelun virtauksena, tutkimuskohteena, disiplinaarisena fokuk-
sena tms.) on tulkittavissa nykytilanteeseen osaltaan johtaneeksi tekijäksi.253

Vaikka Serresin ja ankarien fundamentalistien monet lähtökohdat onkin syy-
tä problematisoida, valistuneen – ja varsinkin ”valistuksesta” eteenpäin reflek-
toivan mielen – on myönnettävä, että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia koskeva
yksipuolinen eetos on eräs mahdollinen syy vinoutuneeseen kehitykseen254. Niin-
pä paras ratkaisu ei nähdäkseni ole oikeusajattelun avartaminen eläimiin tai luon-
toon vaan yritys konstruoida kokonaismalli, joka asettaa paikalleen kaikki tar-
vittavat elementit ja määrittelee niiden keskinäissuhteet. Tällaiseen tuskin on
kuitenkaan pitkään aikaan – jos koskaan, ainakaan kovin täsmällisellä tasolla –
mahdollista edetä. Miten tilanne sitten hallitaan?

252Vrt. Von Wrightin ns. ajatuskatkon tarpeesta esittämään (2001). Ks. myös edellä jakson I/3.3
lopussa synteesiongelmien luonteesta esitettyä.
253Vrt. yleisesti Sipposen ns. black-boxeista systeemiteorian yhteydessä esittämään (2000 erityi-
sesti s. 368). Ympäristöoikeuden muutoshaasteista ks. Määttä (T 2000), jonka kirjoitukselle voi
hakea kiinnostavia vertailukohtia ”toiselta tasolta”, ympäristöfilosofian nykytilannetta koskevasta
arviosta (ks. Lähde 2001). Kun ensin mainittua Määtän arvion mukaan luonnehtii varovainen suun-
tautuminen systeemiympäristöön (tai Sipposen termein laaja black-boxien sietäminen), luonnehtii
ympäristöfilosofiaa Lähteen esityksen pohjalta arvioiden systeemiympäristönsä suorastaan hallit-
semattoman laajana näkeminen. Nämä piirteet johtavat siihen, että käsillä olevan tutkimuksen kal-
taisille integroiville tutkimusotteille muodostuu suuria haasteita. Määttä kehittelee ns. ”yhteysha-
kuista mallia” nykytilanteen eräänlaiseksi vastavoimaksi. Lähde puolestaan hyödyntää kehityskaa-
rensa alkuvaiheeseen viittaavaa ”nuorukaisen” käsitettä ympäristöfilosofian kohdalla ja katsoo ”nuo-
rukaisen” suurimmaksi haasteeksi ”ympäristölle asetettujen raja-aitojen purkamisen ja astumisen
teorian ja käytännön hetteiseen välimaastoon”. TPOVA-tutkimuksen kannalta ensin mainitun on-
gelma tiivistyy moni- ja poikkitieteellisyyden ymmärtämiseen pääosin oikeustieteen sisäisessä ke-
hyksessä ilman TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen H1-5 tyyppisten lähtökohtien artikuloin-
tia. Jälkimmäisen ongelma liittyy taas mm. siihen, ettei ympäristö(tieteen)filosofia ole artikuloinut
kuvatunlaista kehystä ja esim. sitoumus 3:n laajempaa taustaa, vaan hahmotellut näistä ja samalla
empiirisen ympäristötutkimuksen ehdoista irrallista ”metafysiikkaa”. Vrt. kuitenkin pragmatismin
näkökulmasta Light & Katz (ed.) 1996. Ympäristöpolitiikan liikkumisesta em. välitilassa ks. Nur-
mio 2000 s. 23. Laajemmasta näkökulmasta ks. myös Long & Arnold (ed.) 1995.
254Ks. myös Taylor 1997 s. 226. Vrt. Ekroos 1995 s. 5 sekä Hollo & Parkkari 1994 s. 22, jotka niin
ikään eriyttävät toisistaan kansainväliset ihmisoikeuskysymykset ja ympäristökysymykset, joskin
varovat pitkälle vietyjä korostuksia.
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Metaforat antavat joskus hyvää apua ja aivan erityisesti silloin, kun ajatus ei
vielä voi edetä edes alkeellisten mallien tasolle255; tosin metaforien ja mallien
raja voi joskus olla liukuva, mikä koskee myös symbolien ja käsitteiden suhdet-
ta.256

Haluaisin lähestyä ongelmaa vastavoimien käsitteen avulla, mikä on helppo
yhdistää edellä omaksuttuun dynaamisen tasapainomallin korostukseen. Yhteis-
kunnallisiksi tai yksilöllisiksi vastuukäsitteiksi tulkittuna sekä (ihmis-)tarvekes-
keinen naturalismi257 ja sille ominainen ”pyydeluonnollisuus” että ankara natura-
lismi ja sille ominainen ihmisen väheksyminen ja biosysteemistä erillistäminen,
”pseudodarwinistinen luonnollisuus”258, tarvitsevat vastavoimia259. Vastavoimien
käsitteellistä avaruutta tulisi vaalia. Niitä tulisi tarkastella sekä deonttisina että ei-
deonttisina, oikeudellisina, yhteiskunnallisina ja kulttuurisina voimina.

Vastavoimia koskeva huomio on tarpeen avata myös oikeudellisen sääntelyn
funktioiden suuntaan. Esimerkiksi Luhmann kiinnittää huomiota siihen, että
ympäristöongelmia koskeva sääntely joutuu muiden sääntelyalueiden tavoin
kohtaamaan vaatimuksen systeemisestä sopeutumisesta oikeuden kokonaisuu-
teen260. Mikäli edellä hahmoteltu vahva ongelmanratkaisukonsepti ymmärre-
tään oikeuden perinteisten funktioiden ulkopuoliseksi, viimeksi mainittujen funk-
tioiden suhde sekä vahvaan ongelmanratkaisukonseptiin että nyt puheena ole-
viin vastavoimiin (deonttisesti ymmärrettyinä) käy hankalasti arvioitavaksi. Näen
kuitenkin perustellummaksi – joskaan en toki ongelmattomaksi – oikeuden si-
sällyttämisen EOU-2:lle, jossa oikeudella on tärkeitä instrumentaalisia funkti-
oita. Näin ymmärrettynä oikeuden funktiot sisältyvät nyt puheena olevaan vah-
vaan ongelmanratkaisukonseptiin. Tällöin käsillä olevan alajakson polttopisteessä
ovat oikeuden näkökulmasta sellaiset deonttiset ”vastavoimat”, jotka suojaa-
vat yksilöitä yhteiskunnassa ja sen osa/alajärjestelmissä välttämättömien ongel-
manratkaisujen haitallisilta vaikutuksilta.

255Metaforat toimivat usein teorioiden ja mallien esiasteena helpottamassa monimutkaisten ilmiöi-
den saattamista kognitiivisesti hallintaan. Viestinnän osalta voidaan viitata metaforien merkityk-
seen erityisesti monitieteisessä tutkimuksessa. Edellä on jo viitattu Kantin taipumukseen turvautua
metaforiin. Erilaiset päällekkäin käytettävät metaforat toimivat toistensa kontrolli- ja täydennyspe-
rustana (ks. Hertzen 1997 s. 150). Ks. yleisesti myös Siltalan metaforien käytöstä ja niiden käytön
kritiikistä otsikolla ”Metrin pituudesta” esittämään (1999 s. 308–309).
256Symbolien ja käsitteiden erosta ks. Wikström 1995 s. 58 ss.
257Tarvenaturalismin kritiikistä ks. Ilmonen 1993 s. 73–76. Itsekkäiden halujen eli pyyteiden ja
tarpeen tyydytyksen rajanveto-ongelmista ks. Turunen 1987 s. 94. Ks. myös Airaksinen 1997 s.
23–43.
258Ankaraa naturalismia luonnehtii yksipuolinen sidos EOU 1:een. Biosentrismin näkökulmasta
alussa esitetty laivavertaus vaatikin laajentamista ainakin sen pohdintaan, mitä laivakoiralle teh-
dään (Oksanen M 2000 s. 13: pidetäänkö laivakoiraa haaksirikon sattuessa vähempiarvoisena kuin
ihmistä), mitä kysymystä Linkola ei vertaukseensa sisällytä.
259Ekologismista vm. suhteessa ks. esim. Paunio 1997 s. 307–308 sekä Von Hertzen 1997 s. 149.
260Luhmann 1989 s. 66–67.
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Edellä viitattiin kuitenkin siihen, että vastavoimien käsite tulisi tässä tutki-
muksessa omaksutun käsityksen mukaan ymmärtää deonttista avarammaksi.
Vastavoimat tulisi siten vain tärkeimmissä tapauksissa yrittää kanavoida suora-
naisiksi ihmisoikeuksiksi. Loput, pääosa, tulisi toteuttaa ihmisvelvollisuuksina
ja ihmisvastuina. Tämä koskee osaksi myös ongelmanratkaisuja. Nämä kysy-
mykset liittyvät kuitenkin lähinnä sääntelystrategioiden tasolle. Suuri osa – ken-
ties suurin osa – kokonaisuudesta tulisi ehkä jättää perinteisellä tavalla oikeu-
dellisesti sääntelemättömäksi; tällä ei kuitenkaan tässä yhteydessä viitata niin-
kään sääntelyn purkamiseen kuin uusien kevyempien sääntelymuotojen kehitte-
lyn ja käyttöönoton tarpeeseen261.

Seuraavassa ei ryhdytä tarkastelemaan substantiaalisen rationaalisuuskäsit-
teen teleologista osiota rajoittavia vastavoimia niin, että fokuksessa olisivat ih-
mis- ja perusoikeudet systemaattisesti (de lege lata tai de lege ferenda) tarkas-
teltuna. Sen sijaan otamme lähtökohdaksi Rooman Klubin Suomen komitean
teoksen ”Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli” ja eräät siellä esitetyt
kansainväliset linjaukset. Teoksen fokuksessa on maailmanjärjestys, jolle kat-
sotaan saatavan laaja-alainen lähtökohta YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta ja
siihen liittyvistä sopimuksista sekä Maailman uskontojen parlamentin Chica-
gon kokouksessa 1993 hyväksytystä julistuksesta ”A Global Ethic”. Tämän ju-
listuksen neljä lähtökohtaa ovat lähellä luonnonoikeudellisia lähtökohtia ja muo-
dostavat nykyisten uskontojen ja niihin sitoutuneiden kulttuurien vähimmäisyh-
teisymmärryksen262. Neljä lähtökohtaa tai periaatetta ovat seuraavat:263

1) Uusi maailmanjärjestys tarvitsee perustakseen maailmaneetoksen.
2) Jokaista ihmistä on kohdeltava inhimillisesti.

261Uusia sääntelyn muotoja on analysoinut Jyrki Tala (1999). Sääntelyteoreettisesta näkökulmasta
ks. myös Koskenniemi 1993 s. 22 ss.
262Maailmaneetoksesta tässä suhteessa ks. seikkaperäisemmin myös Pursiainen 1999 s. 107–114.
On kiinnostavaa havaita, että Popperin jälkikasvusta esim. Sarah Pralong etsii Popperilta paitsioon
jäänyttä avoimen yhteiskunnan etiikkaa merkittävästi samalta suunnalta, tosin lähinnä kultaisen
säännön negatiivisesta versiosta (1999 s. 139, vrt. Pursiainen mt. s. 113, joka puolestaan katsoo,
että kategorinen imperatiivi ilmaisee paremmin etsittävän maailmanetiikan eettisen ytimen kuin
kultainen sääntö). Pursiaisen tulkintoihin kategorisesta imperatiivista minimimoraalina ja kultai-
sesta säännöstä maksimimoraalina palataan tuonnempana arvioitaessa käsillä olevaa substantiaali-
sen rationaalisuuskäsitteen deontologisen osion suhdetta moraaliteorioihin.
263Vrt. von Hertzenin kulttuurisesta uskontunnustuksesta esittämään (1997 s.144 ss.). Uskontojen
maailmaneetoksesta ks. myös Kung (toim.) 1997 s. 23–26 ja erityisesti s. 27–47 neljästä järkky-
mättömästä käskystä. Klassista luonnonoikeutta elvyttämään pyrkivän ns. uuden luonnonoikeus-
koulun piirissä on artikuloitu mm. käytännöllisen harkinnan ensimmäisiä prinsiippejä (ns. perus-
hyvät) ja käytännöllisen järkevyyden perusedellytyksiä. Niissä integroidaan eettisiä ja rationaalisia
elementtejä tavalla, joka omaa jonkinasteisen vertailukohdan A Global Ethic -julistukseen, vaikka
niihin sisältyy merkittävästi myös vm:ta eriytyviä piirteitä (Rentto 2001 a s. 324–329). Uskontojen
ulkopuolelta humanistista maailmanyhteisön etiikkaa ammentavat puolestaan Elo ja Väyrynen (toim.
1997 s. 174–180).
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3) Elämää suojaavat ohjeet
– elämän kunnioitus
– oikeudenmukaisuus, myös talousjärjestyksessä
– suvaitsevaisuus ja totuudellisuus
– tasa-arvo

4) Eettisen tietoisuuden muutoksen välttämättömyys.264

Näistä neljästä lähtökohdasta ja ennen kaikkea kultaisesta säännöstä käsin teok-
sessa on eriytetty toisistaan seitsemän yksilön ja yhteiskunnan eettistä normia:

a) Vapaus itsensä kehittämiseen
b) Ihmiselämän itseisarvo
c) Elämän kunnioitus
d) Vastavuoroisuuden laajentaminen koko luomakuntaan
e) Lähimmäisenrakkaus itsensä toteuttamisena
f) Auttaminen ilman vastapalvelun odottamista
g) Uskonnon ja uskomusten vapaus ja kunnioitus.265

Miten nämä lähtökohdat ja periaatteet/”normit” suojaavat yksilöitä vahvan on-
gelmanratkaisukonseptin muodostamilta riskeiltä? Tämä suoja voidaan jo ilman
syvällistä analyysia havaita varsin hyväksi. Luettelon kohdat d:tä lukuun otta-
matta perustuvat pyrkimykselle arvottaa ja normatiivisesti ohjata erityisesti Ke-
kesin EOU 2-3:lla esiintyvien ongelmien ratkaisua ja jättävät EOU 1:n vähem-
mälle huomiolle.

Luettelon mukaiset arvot ja ”normit” luovat vastavoimia selvästi enemmän
EOU 1-keskeiselle naturalismille (biologismi ym.) kuin (ihmis-)tarvekeskei-
selle EOU 3 naturalismille. Tämä ei tarkoita sitä, että luettelon tai kirjan ”henki”
olisi palautettavissa yksinomaan viimeksi mainittuun konseptiin. Äskeisellä ei
myöskään tarkoiteta väheksyä periaatteiden eräänä lähtökohtana olevaa kultais-
ta sääntöä ja sen mukanaan tuomaa kansainvälistä, universaalia ulottuvuutta.
Moraalin alueella kultainen sääntö toteuttaa juuri Kirjavaisen toteamaa tarvetta
syventää Gauthierin aluksen purjehdusväylää osoittamalla Gauthierin yhteisöl-
lisen rationaalisuuskäsitteen vajeet moraalin suunnalla, jonne väylää on Kirja-
vaisen mukaan syvennettävä. Sama päätelmä koskee reflektioanalyysissa edellä
tarkasteltua elämänongelmien ympärille rakentuvaa yhteisöllistä rationaalisuus-
käsitettä.

Luettelon arvot näyttäisivät kiinnittyvän enemmänkin moraaliin yksilötasoi-
sessa traditionaalisessa merkityksessä kuin etiikkaan. Samalla ne jäävät hieman
irralleen Jarvien ja Agassin identifioimasta etiikan muutoksesta: siirtymisestä
korostetusti yksilötasoisesta moraalista kohden ”yksilön sosiaalisia velvoitteita,

264Rooman Klubin Suomen komitea 1995 s. 69–70.
265Mt. s. 70–71.
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vastuun ongelmia sekä yksilöllisen ja kollektiivisen moraalisen kasvun ja kon-
fliktin ongelmia”266. Vaikka ohjeet sopeutuvat hyvin Serresin erääseen johto-
tähteen, universaaliseen rakkauden lakiin267, tasapainoulottuvuuksista kuvatut
eettiset maksiimit keskittyvät pikemminkin ensimmäiseen kuin toiseen: pikem-
minkin (hyvin laajasti ymmärrettynä) sosiaaliseen kuin ihminen – luonto -suh-
teen ulottuvuuteen ja sen korjaamiseen. Moottori tai voima jälkimmäiseen suun-
taan onkin etsittävä ensisijaisesti vahvasta ongelmanratkaisukonseptista. Kan-
sainvälisellä tasolla on ollut vireillä myös muita aktiviteetteja, joihin äskeisiä
eettisiä maksiimeja voidaan verrata ja jotka voivat olla joissakin suhteissa jopa
varteenotettavampia EOU 1-3 kokonaisuuden näkökulmasta arvioiden268. Vaik-
ka monien muiden julistusten ja julkilausumien teoreettinen perusta voi olla
selväpiirteisempi ja niiden arvoperusta äskeisiä periaatteita monipuolisempi,
yhteiskunnalliselta kannalta jo kiteytetty ja laajasti hyväksytty julistus on erityi-
sen arvokas, koska sen taakse voidaan koota laajempia kulttuurisia, yhteiskun-
nallisia ja globaaleja, voimia269.

Reflektioanalyysin tarpeisiin ei näytä perustellulta ryhtyä käymään teoreet-
tista rajankäyntiä sen suhteen, artikuloituuko luettelon henki ja kirjain teoreet-
tisesti puhtaimmin Kultaiseen sääntöön, sen positiiviseen vai negatiiviseen ver-
sioon (ja näiden alatulkintoihin) vai Kantin kategoriseen imperatiiviin. Näihin
otetaan seuraavassa alajaksossa joissakin yhteyksissä kantaa pyrkimättä ehdot-
tomiin linjauksiin.

266Wettersten & Agassi 1987 s. 295. Von Wrightin esittämän pohjalta ohjeet kiinnittyvät pikem-
minkin rakkauden kaksoiskäskyn ympärille kuin käytännölliseen viisauteen, jota von Wright va-
roo liiaksi universalisoimasta (1985 s. 186–187).
267”Rakastakaa toisianne, tässä ensimmäinen lakimme. Ainoastaan rakkauden laki, vaikkakin vain
harvoin, on kahden tuhannen vuoden aikana osannut tai pystynyt suojaamaan meitä maanpäällisel-
tä helvetiltä”. Tämän sopimuksenmukaisen sitoumuksen Serres jakaa paikalliseksi laiksi, joka ke-
hottaa meitä rakastamaan lähimmäistä, ja globaaliksi laiksi, joka vaatii meitä rakastamaan ihmis-
kuntaa, ainakin mikäli emme usko jumalaan (Serres 1994 s. 79–80). Vrt. Mäki-Kulmalan esittele-
miin Berdjajevin huomioihin (1997 s. 125). Toisin Pursiainen (1999 s. 110).
268Ks. siten esim. Rees 2002 s. 265–266: ”…the Earth Charter, launched only in 2000, provides an
ethical framework to govern human relationship not only with other humans but also with other life
forms and the ecosystems that support us all. Consider just those principles that come under the
heading of ”Respect and Care for the Community of Life”: 1. Respect earth and life in all its
diversity…, 2. Care for the community of life with understanding, compassion and love…, 3. Build
democratic societies that are just, participatory, sustainable and peaceful…, 4. Secure earth’s boun-
ty and beauty for present and future generations. … ”. Vaikka eettiset vastuut paikallistetaan eri
muotoiluilla, julistusten kantava perusta näyttää löytyvän eri tavoin (eri ulottuvuuksissa, eri aika-
jänteellä jne.) avarasti tulkitusta kultaisesta säännöstä ja kategorisesta imperatiivista sekä niiden
ilmaisemista vastavuoroisuuden periaatteista.
269 Uskontojen ja muiden kulttuuristen voimavirtojen ulkopuolelta voimansa ammentavien etiikan
teorioiden ongelmista niiden kyvyttömyytenä toimia yhteiskunnallisena voimana ks. myös von
Wright 1987 s. 60–61.
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2.3.2.2.2.2 Deontologisten rajoitustekijöiden
eräitä käsitteellisiä ongelmia ja yhtymäkohtia

Seuraavassa käsitellään lyhyesti vahvan ongelmanratkaisukonseptin deontolo-
gisten rajoitustekijöiden a) heuristiikan ongelmaa sekä b) potentiaalisen ja aktu-
aalisen sisäisen ja ulkoisen ristiriidan ongelmaa.

a) Heuristiikan ongelma. Elämänongelmien ratkaisemisen ja hallinnan – ja
tähän liittyvien yhteiskunnallisten ja yksilöllisten vastuiden – yllä kuvatuille
rajoitustekijöille tai vastavoimille ei ole helppoa määritellä yksityiskohtaista
ja konkreettista sisältöä. Jo eettisten periaatteiden luonteesta seuraa, ettei niiden
”soveltamista” ohjaamaan kiteydy esimerkiksi oikeusperiaatteille ja -säännöille
analogista muodostumis- ja kiteyttämisprosessia, josta yhteiskunnalliset orgaa-
nit (lainkäyttöelimet) huolehtivat270. Tämä on samanaikaisesti ongelmallista ja
ymmärrettävää ottaen huomioon sen, että moraalinormeja tyypillisen näkemyk-
sen mukaan sovelletaan aina tapauskohtaisesti, in casu. Eettiset periaatteet ki-
teytyvät tai pirstoutuvat tutkijoiden diskursseissa. Niiden etäisyys käytännöistä
vaihtelee ja voi kasvaa hyvinkin merkittäväksi, mihin edellisen alajakson lopus-
sa jo kiinnitettiinkin ohimennen huomiota.271

Eettisten ongelmien kasuistisesta tai kontekstuaalisesta luonteesta nousee
osaksi mm. Lars Hertzbergin soveltavan etiikan kritiikki.272 Onko se ymmärret-
tävä niin, ettei tiettyä säädöstä tai säädösjoukkoa (N1…Nn) voida (tai tulisi)
lainkaan arvioida yleisesti ts. yleisellä tasolla, vaan oikeussääntelyn eettinen

270Havainnollisen ja tuoreen esimerkin oikeusperiaatteiden asteittaisesta kiteytymisestä oikeuskäy-
tännössä tarjoaa Salilan erittely varautumisperiaatteen kiteytymisestä KHO:n käytännöissä (Salila
2001 s. 96–101). Seikkaperäisemmin ks. Tähti 1995 s. 215–269 erityisesti hallinto-oikeuden osal-
ta.
271Ks. esim. Lars Hertzbergin tähän liittyvää ns. soveltavan etiikan kriittistä arviointia (Hertzberg
2000). Ks. myös Häyry 1997 s. 66–81. Hertzbergin yllä mainitun kirjoituksen kommentointina ks.
myös Häyry 2001 s. 3–4. Tuoreista puheenvuoroista ks. myös Tomperi 2001. Laajemmasta näkö-
kulmasta soveltavan etiikan ongelmakokonaisuuteen voi sisällyttää myös edellä viitatun Ville Läh-
teen kirjoituksen ”Ympäristöfilosofian identiteetistä”, johon sisältyy reflektioanalyysin kannalta
yleisemminkin kiintoisia huomioita. (Lähde 2001 s. 23–25.).
272Matti Häyry näyttäisi jättävän kasuistisuus(tai kontekstuaalisuus)argumentin huomioimatta ai-
nakin soveltavan etiikan lähteitä määritellessään ja liittävän soveltavan etiikan ensisijaisesti ylei-
sempien rationaalisuusvaatimusten soveltamiseen: ”Liberaalin utilitarismin periaatteet (vrt. EOU
1-3, joille on tässä yhteydessä jonkinlainen rinnastuskohta liberalistiselle utilitarismille) ja sovelta-
van etiikan metodit (vrt. vastaavasti deontologiset rajoitustekijät) muodostavat yhdessä normatiivi-
sen etiikan teorian, joka määrittelee tyhjentävästi ja mahdollisimman hyväksyttävällä tavalla mo-
raalisten agenttien oikeudet ja velvollisuudet. Liberaali utilitarismi osoittaa oikean toiminnan rajat
niissä tapauksissa, joissa yksilöiden ja ryhmien perustavat tarpeet eivät ole ristiriidassa keskenään,
soveltavan etiikan metodit puolestaan auttavat agentteja valintojen teossa silloin, kun ristiriidat
estävät perinteisten moraalioppien käytön. … Tilanteissa, joissa totunnaiset eettiset teoriat eivät
pysty tuottamaan pitäviä toimintaohjeita, paras jäljelle jäävä vaihtoehto on tietoisten ja julkisesti
arvioitavissa olevien valintojen teko johdonmukaisuuden ja yleisen hyväksyttävyyden nimissä (ks.
Häyry 1997 s. 78–81, erit. s. 81).
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ym. arvio tulisi aina rajata konkreettiseen ongelmaan ja valintatilanteeseen. Mitä
”eettinen ja oikeudellinen arviointi” oikeastaan tässä yhteydessä merkitsevät?
Tällä on yhteys käsillä olevaan heuristiikan ongelmaan.

Niin sanotun soveltavan etiikan suhde käsillä olevaan ongelmaan vaatisi sy-
vällisempää tarkastelua kuin mihin seuraavassa on mahdollista ryhtyä. Tutkijoi-
den välillä on käyty viime vuosina keskustelua soveltavasta etiikasta esim. filo-
sofisessa Niin & Näin -julkaisussa. Keskustelu ei ole näyttäytynyt kovin selkeä-
nä – ainakaan niin selkeänä, kuin filosofeilta voisi odottaa273. Tämä koskee myös
yllä kuvattua kysymystä.

Soveltavan etiikan (tutkimusalana tai tutkimuksen lähestymistapana) argu-
mentoinnin ja arvioinnin ongelmat näyttävät osittain liittyvän siihen, ettei erote-
ta toisistaan etiikan praktista sovellutusintressiä (tarve ratkaista eettisesti (vrt.
oikeudellisesti) ongelmallinen tilanne T’) (jäljempänä ”tilanne 1”) ja etiikan
evaluatiivista sovellutusintressiä (tarve asettaa mittapuita toimijoille eri tasoilla
tilanteessa T’’, erityisesti lainsäätäjän ja viranomaisen tasolla, ilman että tilanne
kokonaisuudessaan edes tarkoitettaisiin ”ratkaista”; jäljempänä ”tilanne 2”).
Näiden hieman täsmällisempi erottelu antaisi ehkä suuntaviivoja ns. soveltavan
etiikan luonteen nykyistä informatiivisemmalle määrittelylle. Pidemmällä aika-
välillä tämä saattaisi johtaa soveltavan etiikan ja evaluatiivisen etiikan aiem-
paa selvempään erottautumiseen toisistaan. Seuraavat huomiot ovat viitteellisiä,
mutta valaisevat käsillä olevan tarkastelun kannalta riittävästi ainakin erottelun
selkeyttämisen tarvetta.

Tilanne 1 samastuu oikeudellisessa ratkaisukäytännössä tilanteeseen, jossa
etsitään ratkaisuohjetta ja viime kädessä ratkaisua oikeudelliseen ongelmaan
tilanteessa T’. Tällöin oikeusperiaate O’ voi toimia eräänä tilanteen arvioinnin
perusteena. Se voi johdattaa esim. ratkaisun pyykittämiseen niin, että tietyt rat-
kaisut poissuljetaan esimerkiksi kansalaisten yhdenvertaisuutta loukkaavina, seu-
rauksiltaan valvonnan kohteena olevalle toimijalle kohtuuttomina (tai hyötyyn
nähden suhteettomina) jne. Oikeusperiaate ei yleensä määritä lopullisen ratkai-
sun yksityiskohtaista sisältöä, vaan ohjaa sen muodostumista yleisemmällä ta-
solla. (Soveltavassa) etiikassa etiikan periaatetta (esim. suurimman kokonais-
hyödyn tavoittelun utilitaristinen periaate) voidaan yllä esitetylle analogisesti
soveltaa poissulkuperiaatteena. Kuten viimeistä edellisestä alaviitteestä ilme-
nee, soveltava etiikka tulee kuvaan vasta ”ensiasteen etiikan” normatiivisten teo-
rioiden heuristisen voiman ehtyessä niiden välisen kollision johdosta. Näin so-
veltava etiikka osoittautuu itse asiassa eräänlaiseksi korjaavaksi metajärjestel-
mäksi, jonka raja rationaalisuusteoriaan samalla Häyryn esittämän perusteella
liudentuu. Tämä ilmenee Häyryn huomiossa, jonka mukaan tilanteissa, joissa

273Vrt. Hertzbergin varsin kriittiseen arvioon (2000 s. 54).
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totunnaiset eettiset teoriat eivät pysty tuottamaan pitäviä toimintaohjeita, paras
jäljelle jäävä vaihtoehto on tietoisten ja julkisesti arvioitavissa olevien valinto-
jen teko johdonmukaisuuden ja yleisen hyväksyttävyyden nimissä.

Kun oikeusperiaatteetkin usein tuodaan esiin eräänlaisina kokonaisarvoste-
lun välineinä, ero soveltavan etiikan puolelle mentäessä ei vaikuta merkittäväl-
tä. Yksityiskohtien vertailua tärkeämpää on havaita, että toimintaa ohjaa tilan-
teessa 1 koko ajan pyrkimys saada tietty oikeudellinen tai eettinen ongelma rat-
kaistua ja ns. pois päiväjärjestyksestä.

Tilanteessa 2 ei yritetä ratkaista viimeksi mainitussa merkityksessä oikeu-
dellisia tai eettisiä ongelmatilanteita, vaan luodaan ongelmiin tai (yleensä) nii-
den ratkaisua ohjaaviin sääntöihin vertauskuvallisesti sanoen eettisiä (tai oi-
keudellisia, parempi ilmaisu saattaisi tosin olla ”oikeuspoliittisia”) valokeilo-
ja. Konkreettisen oikeudellisen tai eettisen ongelman (esim: Mitä ovat A:n ja
B:n oikeudet ja velvollisuudet tilanteessa T’?) sijasta tarkastelun huomiokenttä
on laaja-alaisempi joskin toisaalta myös suppeampi. Huomion kohteena voi olla
esim. säädösjoukko N1-N3, jonka yhteydessä sovellettua sääntelystrategiaa (vrt.
H 4b’) arvioidaan kriittisesti kiinnittäen huomiota esimerkiksi sääntelystrate-
gian taustalla olevan todellisuuskäsityksen ongelmiin274 (vrt. sitoumus 3), jon-
kin arvomittapuun (P1) toteutumiseen taikka vaihtoehtoisten arvomittapuiden
(P1-P2) suhteeseen tätä sääntelystrategiaa ao. sääntelyalueella sovellettaessa.275

Tämä saattaa johtaa ehdottamaan sääntelymallin tai -strategian korvaamista toi-
sella – sen sijaan tarkoitus ei ole esittää ratkaisuja konkreettisiin eettisiin tai
oikeudellisiin ongelmiin. Huomiokentän suppeus suhteessa ratkaisuja konkreet-
tisiin soveltamisongelmiin etsivään ja argumentoivaan tutkimukseen ja päätök-
sentekoon ilmenee puolestaan siinä, että ”kannanotot” voivat olla rajatumpia,
partiaalisempia ja samalla yleisempiä kuin mitä ensin mainituilta yleensä odo-
tetaan.

Käsillä olevassa tarkastelussa tilanteen 1 ja 2 keskeinen ero näyttäytyy seu-
raavasti. Vaikka emme voi ”arvioida” tilannetta 1 irrallaan etiikan ja juridiikan
normatiivisen paradigman sisäisten argumentointisääntöjen (esim. oikeusläh-
deoppi) kokonaisuudesta jonkin yksittäisen ”valokeilan” avulla, tilannetta 2 tämä
rajoitus ei koske. Tilanteesta 1 tilanteeseen 2 tultaessa ylitetään tärkeä paradig-
maattinen raja: liutaan normatiivisen lainopillisen tutkimuksen tai normatiivi-
sen etiikan alueelta arviointitutkimuksen paradigmojen piiriin. Ratkaisuja tuot-
tavan ja valokeiloja asettavan tutkimuksen tyypillinen tarkastelutaso on erilai-
nen. Myös tutkimuksen funktio ja sen perustana olevat paradigmaattiset säännöt
eroavat selkeästi toisistaan, vaikka niillä on myös yhteisiä elementtejä. Tämän

274Vrt. Tomperin ns. soveltavan etiikan tehtävistä tässä suhteessa esittämään ja havainnollistamaan
(2001).
275Ks. esim. Rentto 1995 a.
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erottelun avulla voidaan ymmärtää TPOVA-tutkimuksen painotuseroja niin hy-
vin eettisiä ratkaisuja tuottavaan ja argumentoivaan soveltavaan (normatiiviseen)
etiikkaan kuin ongelmanratkaisuja tai niiden puitteita esittävään lainopilliseen
tutkimukseen. Vaikuttaa siltä, että oikeustutkimuksen ja etiikan normatiiviseen
paradigmaan ankkuroituva tilanne 1 on taipumus virheellisesti tai epätarkasti
samastaa tilanteeseen 2, jossa on kyse pikemminkin evaluatiivisesta kuin nor-
matiivisesta paradigmasta. TPOVA-tutkimus kiinnittyy yksinomaan tilanteeseen
2.

Kun ratkaisutoimintaa ohjaavia paradigmaattisia sääntöjä luonnehtii pyrki-
mys häivyttää arvojen epämääräisyys operationaalisiksi toimintasäännöiksi
(esim. oikeuslähdeoppi etusijasääntöineen jne.), valokeiloina voidaan ja tulee-
kin käyttää myös (tai jopa ensisijaisesti) heuristiselta ohjausvoimaltaan heikko-
ja yleisiä arvoja ja periaatteita. Niitä voidaan soveltaa esim. lakatosilaisen tutki-
musohjelmien metodologian tarjoamin viitoin eri tasoilla: laajaan kokonaisuu-
teen (meta-analyysi, esim. hyvinvointivaltiollinen sääntely276), tietyillä ongel-
ma-alueilla (esim. ihmisen ympäristösuhteen ongelmat (alueella K)) ja tiettyi-
hin konkreettisiin ongelmiin (esim. maankäytön taustaintressien yhteensovitus
(deontologisin tai oikeudellisin rajoituksin P1-Pk) säädöksen K yhteydessä).
Valokeilojen ”soveltamisongelmat” paikallistuvat tutkimusohjelmiin, niiden
metatasolla osittain konkretisoitaviksi mutta ennen kaikkea ongelma-alueilla ja
ongelmakohtaisilla sovellutuksilla sekä yksittäisillä tutkimuksilla – osittain –
hallittaviksi277. Itse asiassa valokeiloja ei sovelleta, niitä suunnataan.

Eri tasoilla on eri toimijoita, joihin suunnattavien ”valokeilojen” luonne ja
yksityiskohtaisuus voivat merkittävästikin vaihdella278. Heuristinen avoimuus/
ohjausvoima osoittautuu näin sekä rationaalisuuskäsitteen teleologisen että sen

276Ks. esim. Kultalahti 1979.
277Eettisten periaatteiden soveltamisen hallittavuuden ongelmasta käytännön ratkaisutilanteiden
tasolla tarjoaa skemaattisen kuvan Martti Lindqvistin pohdinta otsikon ”Hyvän asiantuntijat” alla.
Lindqvist toteaa kierrelleensä noin kaksikymmentä vuotta terveydenhuollon etiikan koulutus- ja
asiantuntijatehtävissä, ”mutta vieläkin olen useimmiten kyvytön vastaamaan, kun minulta kysy-
tään, mitä tietyssä tilanteessa pitäisi tehdä”. Hän toteaa päätyneensä liittokansleri Schmidtin ja
pormestari Albertsin välistä seminaarikeskustelua v. 1975 kuunneltuaan oivalluksenomaisesti ym-
märtämään ”soveltava eetikon” tehtävän osapuilleen seuraavasti: ”Jokaisen on tehtävä ratkaisunsa
omalla vastuullaan. Elämässä on jatkuvasti tehtävä päätöksiä (vrt. EOU 1-3 edellä), jotka voivat
olla vääriä. Niitä ei voida aukottomasti perustella millään teorialla (vrt. edellä vahvan ongelmanrat-
kaisukonseptin heuristisesta heikkoudesta esitettyyn, ja yllä suoritettuun tarkasteluun). On oltava
myös erehtymisen oikeus. Mutta jossakin on olemassa myös (vrt. ”deontologinen”) raja, jonka
ylittyessä epäoikeudenmukaisuus käy ilmeiseksi ja ihmisyys joutuu uhanalaiseksi. Tuolla rajalla
tarvitaan vartijoita, jotka uskaltavat puolustaa niitä asioita, arvoja ja ihmisiä, jotka ovat vaarassa
joutua tallotuiksi. Yhteiskuntapolitiikan alueella etiikan tehtävänä on toimia peilinä, mistä päättäjät
voivat katsoa itseään. Enimmäkseen tuo peili ei anna oikeita vastauksia vaan hyödyllisiä kysymyk-
siä” (Lindqvist 1995 s. 133–134). Jos tulkitsen oikein, Lindqvistin ”siirtymä” merkitsee siirtymää
ratkaisutilanteesta 1 tilanteeseen 2.
278Tutkimuksen I pääjaksossa tähän ohimennen viitattiin selostettaessa Bouckaertin ja Tuorin arvi-
ointitasojen erotteluja (meta – meso – mikro; jne.).
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deontologisen osion yhteydessä parametriksi, jonka luonteen arvioiminen vaatii
eriytynyttä tarkastelua ja suhteuttamista mm. analyysin kulloiseenkin tarkoituk-
seen ja tehtävään.279

Sen arvioimisessa, missä määrin asiantilassa on kyse aidosta deontologisten
tekijöiden heuristisen ohjausvoiman ongelmasta ja missä määrin kysymyksiä
yllä mainituilla tasoilla käsiteltäessä välttämättömästä liikkumavarasta, voidaan
soveltaa myös teleologisen osion heuristisesta väljyydestä edellä esitettyjä nä-
kökohtia (jakso II/2.3.1.2.2.3). Niihin ei ole syytä enää tässä yhteydessä palata.
Rationaalisuuskäsitteen ulkoisia käsitteellisiä suhteita ja mahdollisia ristiriitoja
seuraavaksi tarkasteltaessa nousee kuitenkin vielä esiin joitakin eettisten peri-
aatteiden heuristisen merkityksen arvioinnissa hyödyllisiä näkökohtia.

b) Käsitteelliset ristiriidat. Rationaalisuuskäsitteen sisällöllistämistä uskonto-
jen julkilausumilla arvioidaan helposti kriittisesti. Johtaako se rationaalisuuskä-
sitteen sisäisiin ristiriitoihin? Kuinka vahva ongelmanratkaisukonsepti voi tu-
keutua samanaikaisesti uskontojen julkilausumiin, eettiseen objektivismiin ja
rationaalisuuskonseptiin, tai täydentyä niillä? Vastauksena on uskonnoista em.
periaatteiden pohjaksi nostettu Kultainen sääntö. Sen sisältämä universalismi
edustaa eettistä objektivismia.

Kysymys rationaalisuuden suhteesta moraaliin vaatii vielä lisähuomioita.
Mikäli EOU 1-3 määriteltäisiin Kantin laivastometaforaa hyväksi käyttäen

kompassin (karkeaksi) perussuunnaksi ja meri (fysis ja teleologisuus) mahdolli-
suuksien alueeksi, voitaisiin arvot Klamin metaforaa hyväksi käyttäen määri-
tellä olemisen ja mahdollisen käsittelemisen mahdollistavina ja siinä tarvittavi-
na apupiirroksina, jotka palautuvat eräänä ulottuvuutena ihmisen eksistenssiin280.
Näin ymmärrettynä vertaus täydentyisi merikartastolla, jonka tulisi sisältää reit-
tiopastus ja myös potentiaalinen päämäärä (kartalla) sekä kulkua rajoittavat de-
ontologiset rajoitustekijät. Suunnistus – ainakin rationaalinen suunnistus – si-
sältää aina kartan, kompassin ja reitin välisen vuorovaikutteisen suhteen. Tässä
yhteydessä meitä kiinnostaa se, voitaisiinko ja miten kartta (moraalisine arvoi-
neen) mahduttaa Kekesin ja Briskmanin argumentoiman justifikationismin on-
gelman ratkaisun piiriin. Voisiko tuo justifikaatio jopa vahvistua selkeyttämällä
rationaalisuuden ja moraalin edellä epämääräiseksi jäänyttä suhdetta?

Seuraavassa kysymystä lähestytään neljän teesin avulla, joista ensimmäinen
on tullut jo edellä ydinosiltaan käsitellyksi. Teesit ovat seuraavat:

279Äskeinen ei merkitse sitä, etteikö valokeilojen (P1-Pn validointi- ja vindikaatioperusteineen)
oikeuttamista ja toteutumista voida ja tulekin TPOVA-tutkimuksessa tarkastella hyvinkin konk-
reettisten tilanteiden tasolla. Näissä kontekstuaalisissa tilanteissa ei kuitenkaan ratkaista oikeu-
dellisia tai eettisiä ongelmia edellä kuvatussa merkityksessä.
280Klami 1983 s. 16. Vrt. Von Hertzen 1997 s. 147.
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1) (TPOVA)tutkimus ja sen kohteena oleva oikeussääntely voivat rajallisesti justifi-
oitua suuntautumalla elämänongelmien integroituun ratkaisemiseen ja hallintaan.

2) Elämänongelmiin rationaalinen suuntautuminen edellyttää deontologisten ra-
joitustekijöiden huomioimista.

3) Tieteen vastuu kohdan 1 prosessiin osallistumisesta voidaan johtaa oikeuden-
mukaisuuden periaatteen ydinsisällöstä.

4) Tieteen vastuu ja samalla sitä ohjaavan rationaalisuuskäsitteen ala ja tehtävä
kohdistuvat viime kädessä yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan
turvaamiseen.

Seuraavaksi on tarpeen selkeyttää ongelmanratkaisujen ja arvojen suhdetta ja
sen jälkeen tiiviisti perustella kolmas ja neljäs teesi. Näin voidaan selkeyttää
rationaalisuuskäsitteen suhdetta moraaliin ja oikeudenmukaisuuteen (ja lisäksi
politiikan eetosten ja käytäntöjen suuntaan) ja samalla eksplikoida sen mahdol-
lisia ristiriitoja näiden suuntaan.

*  *  *

1) Eettiset ja muut arvot voidaan loogisesti erottaa kaavion 13 ulkopiiriltä, ongel-
manratkaisukonsepteista. Niitä voidaan tarkastella

a) ongelmanratkaisutoimintaan ryhtymistä (hyvin tai huonosti) perustelevana ja
siihen stimuloivana eettisenä ja arvojärjestelmänä (vrt. Kirjavaisen motivaatio-
teoreettinen malli)

b) toteutuneiden ongelmanratkaisujen mittapuina.

Ongelmien ja tieteen tavoitteiden (arvojen) vuorovaikutuksellinen, dialektinen
luonne luonnehtii sekä Kekesin että Briskmanin pragmatistisia konsepteja. On-
gelmanratkaisukonseptit ongelmineen ja – ratkaisuineen ja eettiset arvot toimi-
vat toistensa mittapuina. Vertauskuvallisesti ilmaisten asiaa voidaan verrata kom-
passin ja kartan suhteeseen. Kartan kyky stimuloida matkalle ryhtymistä jää
tässä pääosin tarkastelun ulkopuolelle, samoin erilaisten metafyysisten konsep-
tien asema tässä suhteessa. Huomio kohdistuu kriittisen rationalismin kompas-
sin suhteeseen muihin kuin kaavion 13 ulkopiirin mukaista (kriittisen rationalis-
min ongelmanratkaisuajattelulle rakentuvaa) rationaalisuuskäsitettä ilmentäviin
aksiologisiin ja moraalisiin ”karttoihin”. Erityinen huomio kohdistuu Kultai-
seen sääntöön ja Kantin objektivistiseen universalismiin ja näin muodostuvan
kartan suhteeseen kriittisen rationalismin ongelmanratkaisuajatteluun.

Von Wrightin ja Aarnion lain ja moraalin välistä suhdetta koskevan keskuste-
lun lopussa sivutaan käsillä olevaa ongelmaa. Yritys löytää moraalisuudelle vii-
me kätisiä kiinnekohtia ja rationaalinen perusta kantilaisessa universalismissa
on von Wrightin mukaan lopulta sidoksissa aksiologiseen ongelmaan: Miten
oikeutamme vaatimuksen tai väitteen, jonka mukaan ”Sinun hyväsi tulee huo-
mioida yhtä tärkeänä tai hyvänä kuin minun hyväni?” Hänen mukaansa tätä vaa-
timusta ei voida eikä tarvitse oikeuttaa enää millään toisella idealla. ”But it might
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be regarded as a defining criterion of what is enlightened (rational) position in
moral matters”281.

Täsmentäessään määrettä ”määräävä idea” (tai kriteeri) von Wright huomaut-
taa aluksi läntisen moraalikäsitteen dualistisesta perustasta. Hänen mukaansa
kristinuskolle on ollut sen alusta alkaen tyypillistä universalisoida moraalisia ja
muita opetuksiaan niin, että ne koskevat koko ihmiskuntaa, niin hyvin kreikka-
laisia ja juutalaisia kuin barbaareitakin. Tämä eriyttää sen kreikkalaisesta ajatte-
lusta, jolle on ominaista ”hierarkinen” näkemys ihmisestä. Von Wrightin mu-
kaan taipumus ymmärtää moraali universaalisesti sitovana, ”puolueettomana”
ja ”ei-intressisidonnaisena” ilmaisee inherentisti läntisen ajattelutavan. Pyrki-
mys muodostaa rationaalisuuskäsitteen keskiössä olevasta (kantilaisesta) uni-
versalismista moraalin ”määräävä idea” on kuitenkin hänen mukaansa stipula-
tiivinen määritelmä, yritys saada rationaalisuus ja moraali käsitteelliseen yhtey-
teen toistensa kanssa. Stipulaatiot eivät taas ole oikeita tai vääriä.282

Näin von Wright asemoi itsensä moraalisen objektivismin ja relativismin vä-
limaastoon. Hän torjuu niin hyvin habermasilais-perelmanilaisen konseptin –
jossa moraalinen totuus muodostuu diskurssin rationaalisuusehtojen raja-arvoksi
ja näin viime kädessä sovituksi – kuin eettisen objektivismin vahvassa (pro-
seduraalisessa) merkityksessä, siis kantilaisen (”länsimaisen”) moraalisuuskon-
septin universaloimisen: ”Morality is not ”beyond reason”. But, as I indicated
earlier in this discussion, I think that moral has a subject and culture bound
dimension which it would false objectivism and apriorism to try to eliminate. To
accept this is a form of tolerance, which enlightened man has to learn without
thereby yielding to either indifference or laxitude on moral matters”.

Sen, ettei moraalisuuden kantilaista ideaa enää tarvitse oikeuttaa millään toi-
sella idealla, ei tarvitse merkitä sitä, etteikö tätä moraali(se)n rationaalisuuden
muotoa voitaisi vahventaa muunlaisilla rationaalisuuden muodoilla.

2) Tässä tutkimuksessa ehdotetaankin rationaalisuuden ymmärtämistä yllä esite-
tystä osaksi poikkeavasti niin, että sille muodostuva stipulatiivinen linkki mo-
raaliin ja erityisesti oikeudenmukaisuuteen vahvistuu, muodostuen

* kantilaisen universalismin kautta
* (tieteen) osallistumisesta elämänongelmien integroituun ratkaisuun ja hallin-

taan kohdistuvaan prosessiin käytettävissään olevin intellektuaalisin ym. väli-

281Von Wright & Aarnio 1990 s. 329. Ks. yleisesti myös Kirjavainen 1996 s.219 ss. Von Wrightin
määrittämän ”valistuneen moraaliasenteen” suhde Kultaiseen sääntöön jää hieman epäselväksi (vrt.
myös jäljempänä esiteltävään Pursiaisen Kultaisen säännön kritiikkiin). Ehkä on luontevinta tulki-
ta sen viittaavan myös (tai yksinomaan) Kantin kategoriseen imperatiiviin. Toisaalta myöskään
edellä esiin otettua A Global Ethic -julistusta alakohtineen ei ole aivan helppoa tulkita sen suhteen,
kumpaan äsken mainituista se viittaa. Toisaalta julistus sisältää selvää laajennusta perinteiseen
Kultaiseen sääntöön nähden, toisaalta siihen ei sisälly (ymmärrettävästi) selvää artikulointia Kan-
tin kategoriseen imperatiiviin.
282Von Wright & Aarnio mt. s. 329.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11249



250

nein. Seuraavassa jälkimmäistä sidosta perustellaan lyhyesti ottamalla esiin von
Wrightin suorittama oikeudenmukaisuuden käsitteen tarkastelu.

Von Wrightin mukaan oikeudenmukaisuuden (yhdeksi) sisällöksi voidaan sa-
noa sitä, että ”kenenkään ei tule saada osaansa sen yhteisön suuremmasta hyväs-
tä, jonka jäsen hän on, ilman että hän suorittaa oman osuutensa”. Tätä ”oikeuden
periaatetta” on hänen mukaansa pidettävä moraaliaatteen kulmakivenä.283 Yh-
teisellä suuremmalla hyvällä viitataan tilanteeseen, joka syntyy jokaisen yhtei-
sön jäsenen maksaessa velkansa yhteisölle. Haluaisin tässä yhteydessä käsit-
teellistää yhteisen suuremman hyvän elämänongelmien EOU 1-3 integroidusta
ratkaisemisesta ja hallinnasta koituvaksi yhteiseksi kansalliseksi, alueelliseksi
ja viime kädessä globaaliseksi hyväksi.

Rationaalisuuden yhteys moraaliin ja oikeudenmukaisuuteen muodostuu siis
edellä omaksutun käsityksen mukaan (ainakin) yhtäältä osallistumisesta elämän-
ongelmien integroituun ratkaisemiseen ja hallintaan, toisaalta tähän prosessiin
”sisään rakentuvista” (deontologisista) rajoitustekijöistä. Jotta näistä rationaali-
suus- ja arvoelementeistä voisi myös käytännössä muodostua (TPOVA)tutkimusta
ohjaavia arvoja, niiden tulee ohjata eräänlaisena ”päällystakkina” H1:een sisälty-
vää normatiivisten teorioiden muotoilua yksittäisessä TPOVA-tutkimuksessa. Tä-
hän liittyvät kysymykset eivät kuitenkaan kuulu reflektioanalyysin piiriin.

3) Rationaalisuuden ja moraalin välille voidaan hahmottaa von Wrightin esittä-
mää laajempikin linkki. Vahvaa ongelmanratkaisukonseptia ja sen deontologi-
sia rajoitustekijöitä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että niiden
mukaisella toiminnalla voidaan turvata yhteiskunnallisten käytäntöjen moraa-
linen perusta. Tätä havainnollistetaan seuraavassa tukeutumalla Pursiaisen teok-
sessaan ”Vihreä oikeudenmukaisuus” esittämiin huomioihin.

Aluksi on syytä eriyttää Pursiaisen tavoin toisistaan Kantin kategorisen impera-
tiivin edustama minimimoraali ja Kultaisen säännön edustama maksimimoraa-
li. Pursiaisen tulkinnan mukaan minimimoraali sisältää yhteiskunnallisten käy-
täntöjen moraalisen perustan vaatimukset ja on siten (hänen käsitteistössään)
oikeudenmukaisuutta. Maksimimoraali taas sisältää käytäntöjen moraalisen pe-
rustan vaatimukset (ja samalla oikeudenmukaisuuden) ja lisäksi kaikki ne posi-
tiiviset ideaalit, ihanteet, joita voimme omaksua elämämme perusvalinnoissa.284

283von Wright 2001 s. 326.
284Pursiainen 1999 s. 113. Kultaisen säännön kritiikissään Pursiainen toteaa ao. säännön vaativan
symmetrisyyttä. Toiselle on tunnustettava oikeus kaikkeen mihin itsellä on oikeus. Pursiainen kat-
soo tämän vaativan sitä, että ”määrittelen jokaisen toisen ihmisen, myös kaukaisen ja tuntematto-
man, tarpeet täsmälleen yhtä tärkeiksi kuin omat tarpeeni. Voiko enempää vaatia?” Pursiainen huo-
mauttaakin von Wrightin edellä esittämän stipulatiivisen määritelmän sisältämän universaalisen
rakkauden vaatimuksen ”jääneen täyttämättä jopa suurimmilta pyhimyksiltä”. Pursiaisen mukaan
”On täysin epäkäytännöllistä etsiä … ihmisten yhteiseksi minimimoraaliksi ihanteita, joiden täyt-
täminen ei elävässä elämässä ole mahdollista edes moraalin sankareille”. Kultaista sääntöä voidaan
Pursiaisen mukaan tulkita ääriliberalistisesti niinkin, että ”Olen itsellinen ihminen ja tulen hyvin
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Asian havainnollistamiseksi Pursiaisen käsitteistö ja ajattelumalli vaatii hie-
man lisävalaisua. Kantin kategorisen imperatiivin Pursiainen muotoilee seuraa-
vasti: ”Älä kohtele ihmistä, älä itseäsi äläkä toista, pelkkänä välineenä, vaan
aina myös päämääränä sinänsä!”. Pursiainen kiinnittää huomiota tämän määri-
tyksen väljyyteen ja mm. siihen, että salliessaan ihmistä käytettävän myös väli-
neenä (vrt. velvoite osallistua elämänongelmien ratkaisemis- ja hallintaproses-
siin) se jättää avoimeksi sen, missä määrin ihmistä on tällöin kohdeltava myös
päämääränä sinänsä. Tällä kysymyksellä on liityntöjä mm. sääntelystrategioi-
den legitimiteettiongelmiin ja niiden kytkeytymiseen erilaisiin hyvän elämän
malleihin ja valtioteorioihin285.

Kantin imperatiivin rationaalisesta peruslähtökohdasta johtuen sille on rakennet-
tu myös lainsäädännön ja -käytön kritiikkiä objektivoimaan pyrkiviä konsepteja.
Näiden ongelmana on ennen muuta se, etteivät ne huomioi reflektioanalyysissä
substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen osion ympärille rakentuvia
(rationaalisia) toimintamaksiimeja – ainakaan kovin eksplisiittisesti – vaan sivuut-
tavat ne ”modernille vieraina”. Näin ne rajoittuvat (formaalin) ”deontologisen
puolen” kehittelyyn yleistettävyysperiaatetta eri tavoin (mm. diskurssietiikan suun-
taan) artikuloimalla.286 Kotkavirran arvio Habermasin ja kriittisen teorian diskurs-
sietiikan luonteesta viittaa kuitenkin siihen, etteivät ne ole minimalistisia (Pursiai-
sen termiä käyttäen). Niihin sisältyy implisiittisesti jäljempänä esitettävän kaltai-
nen sisällöllisen rationaalisuuden ja etiikan/moraalin sidos287. Tämä sidos koh-
distuu esimoderniin universaalisen teleologian mukaiseen hyvän elämän konsep-
tiin, josta käsin Habermas ja kriittisen teorian edustajat Kotkavirran mukaan mo-
dernia viime kädessä arvioivat.288

toimeen omillani. En halua, että kukaan sekaantuu elämääni tai pyytää minulta mitään. Suostun
mielelläni siihen, etten sekaannu kenenkään toisen elämään enkä pyydä keneltäkään mitään. En-
hän heiltä mitään kaipaakaan”. Näin tulkittu Kultainen sääntö on Pursiaisen mukaan moraalin pe-
rustan vastainen ja itsekäs, eikä siitä tällaisena ole minimimoraaliksi (1999 s. 110). Kultaisen sään-
nön ja kategorisen imperatiivin perustavista ongelmista erityisesti sovellettavan yhteisön rajaami-
sen ongelmana ks. myös Kaila 1986 s. 280–283.
285Ks. myös Rentto 1995 a subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta.
286Ks. esim. von Mettenheim 1999 s. 115 ss., joka rakentaa lainsäädännön ja -käytön objektiivisen
kritiikin konseptinsa mm. juuri Kantin kategorisen imperatiivin instrumentaaliselle käytölle, jos-
kin toteaa viimeksi mainitun periaatteen heuristisen väljyyden tähän tarkoitukseen (s. 117). Muita
osioita hänen rakennelmassaan ovat Kantin tahdon autonomian periaate ja rationaalisuusperiaat-
teen sovellutus. Kategorisen imperatiivin instrumentaalisessa käytössä nousee esiin kaksi aspektia.
Yhtäältä selvitetään uuden säännöksen/tulkinnan koherenssia jo omaksuttuihin sääntöihin ja käy-
täntöihin: onko käsillä oleva säännös tai tulkinta ristiriidassa jonkin jo pätevänä pitämämme sään-
nöksen tai tulkinnan kanssa? Toisaalta selvitetään, mihin vaikutuksiin säännös tai omaksuttu tul-
kinta yleistettynä jatkossa johtaa. Verrattaessa von Mettenheimin metodia edellä suoritettuun ana-
lyysiin, yhtymäkohta substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologiseen osioon jää epämääräi-
seksi. Selkeämpi yhteys von Mettenheimin metodilla (ymmärrettävästi) löytyy deontologisen osi-
on suuntaan. Myös Habermasin diskurssietiikka näyttää muodostuvan Kantin kategorisen impera-
tiivin johdannaiseksi (ks. Kotkavirta 1990 s. 45 ja s. 46 sen formaalisuuden kritiikkiä.). Sama
formalistisuus leimaa myös Häyryn soveltavan etiikan kehitelmiä (1997 s. 80).
287Kategoriselle imperatiiville legitimiteettinsä rakentava Kantin oikeusperiaate ei sekään ollut
yksinomaan formaali, vaan siihenkin sisältyy sisällöllisiä piirteitä (ks. Kotkavirta 2001 s. 177).
288Vrt. Toulmin 1998 s. 373.
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Käsillä olevan tarkastelun kannalta vielä keskeisempi käsite Pursiaisen analyy-
sissa on ”käytäntöjen moraalisen perustan vaatimukset”. Kun Pursiainen kytkee
viimeksi mainitut nimenomaan Kantin kategoriseen imperatiiviin, myös sen si-
sältö on osaltaan täsmennettävissä muodostamalla käsitys siitä, mitä nuo vaati-
mukset ovat. Keskeisintä on jäljittää edellä kiteytyneen rationaalisuuskäsitteen
mahdolliset yhteydet näihin vaatimuksiin. Käsitellessään yhteiskunnallisten käy-
täntöjen moraalisen perustan vaatimuksien anatomiaa Pursiainen erottaa seu-
raavat elementit:

1. Elämän ekologiset reunaehdot (EOU 1)
2. Perusturva (EOU 2 ja 3)

a. Osattomuuden ehkäisy
b. Syrjäytymisen ehkäisy

3. Perusluottamus (EOU 2)
4. Keskinäinen osakkuus (EOU 2)
5. Perusvalintojen vapaus (EOU 3)

Voidaanko heuristiikaksi edellä luonnehdittu vahva ongelmanratkaisukonsepti
sisällöllistää näistä elementeistä käsin? Yllä luetteloa muodostettaessa on jo vii-
tattu eräisiin elämänongelmien ulottuvuuksien ja yhteiskunnallisten käytäntö-
jen moraalisen perustan vaatimusten yhdistämisen mahdollisuuksiin tai tulkin-
toihin289.

Ilmeisesti substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen tulkitsemiseen moraalin
perustan ”tuottajaksi” nimenomaan ongelmanratkaisun viitekehyksessä ei sisäl-
ly merkittävää ongelmaa. Näin on luonnollisesti siinä tapauksessa, että suhde
nähdään kausaalisena tai tavoite-keinosuhteena eikä käsitteellisenä suhteena.
Suhde voidaan kuitenkin ymmärtää myös käsitteelliseksi. Gauthierin yksilölli-
sen rationaalisuuskonseptin avartaminen yhteisöllisen rationaalisuuden suun-
taan edellytti Gauthierin rationaalisuusväylän syventämistä moraalin suuntaan.
Tässä yhteydessä voidaan puhua tavallaan päinvastaisesta suunnasta nousevasta
moraalin (ja oikeudenmukaisuuden290) syventämistarpeesta rationaalisuuskäsit-
teen suuntaan. Pursiaisen hieman ahdasrajainen tulkinta Kantin kategorisesta

289Tämä edellyttää Pursiaisen identifioimien elementtien ongelmakeskeistä tulkintaa. Kekesin ja
Briskmanin teorioihin yhdistettynä elementit tulee epistemologisesti ja metodologisesti nähdä en-
nen kaikkea ongelmien, riskien ja haasteiden näkökulmasta, ei positiivisten arvojen.
290Teoksessaan ”Vihreä oikeudenmukaisuus” Pursiainen toteaa muuttaneensa oikeudenmukaisuus-
käsitettään sopimusoikeudenmukaisuudesta (kontraktualismi) luottamusoikeudenmukaisuuteen (ks.
mt. 1999 s. 89). (Luottamus)oikeudenmukaisuuden hän sitoo yllä kuvattuun yhteiskunnallisten
käytäntöjen moraaliseen perustaan ja samalla moraaliin: oikeudenmukaista on moraalisen perustan
määrittelemien reunaehtojen kunnioittaminen ja tätä koskevan ihmisten luottamuksen turvaaminen
(s. 91–92). Näin oikeudenmukaisuudelle ei anneta varsinaista positiivista sisältöä. Se sisältää aino-
astaan perustan suojaamista koskevan (minimalistisen) vaatimuksen, joka kohdistuu yhteiskuntaan
ja jokaiseen yhteiskunnan jäseneen. Näin se jättää sijaa erilaisille käytäntöjen eetoksille, joiden
tulee kuitenkin sopeutua yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan vaatimuksiin.
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imperatiivista yhteiskunnan moraalisen perustan synonyymina edellyttää täy-
dennyksekseen tuon perustan syventämistä rationaalisuuskäsitteen suuntaan.

Käsitteelliseksi ymmärrettynä tuon suhteen tärkein merkitys käsillä olevalle
tarkastelulle on siinä, että yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perus-
tan elementit tarjoavat kriteereitä elämänongelmien ulottuvuuksien täsmen-
tämiselle yhteiskunnallisen säätelyn tavoitteiden ja keinojen sekä näitä ar-
vioivan (TPOVA)-tutkimuksen mittapuiden (P1-Pn) validointi- ja (erityi-
sesti) vindikaatioperusteiksi. Niistä käsin on mahdollista vähitellen täsmentää
konkreettisempia kriteereitä ja mittapuita tutkimuksen ohjenuoraksi. Täsmentä-
minen ei ole reflektioanalyysin piiriin kuuluva asia.291

*  *  *

Toimiessaan rationaalisesti ja osallistuessaan näin EOU 1-3:n ratkaisu/hallinta-
prosessiin tiede ja muut yhteiskunnalliset toimijat voivat ja niiden tuleekin olla
mukana luomassa ja ylläpitämässä yhteiskunnan (ja maailmanyhteisön) yllä esi-
teltyihin elementteihin kiteytyvää moraalista perustaa. Pursiainen ei eksplikoi
selkeästi, miten näiden elementtien yhteys Kantin kategoriseen imperatiiviin
muodostuu. Yleistettävyysaspekti nousee lähinnä siitä, että em. elementit mah-
dollistavat yhteiskunnalliset käytännöt, niiden käynnistymisen ja jatkumisen292.

291Tällaisina niiden luonnetta valottaa edellä ohimennen viitattu Allardtin huomio, joka koski ”li-
sääntyvän riippumattomuuden” ja ”eloonjäämisen” metodologista asemaa tutkimuksessa ja yhteis-
kunnallisissa käytännöissä. Allardt ottaa esiin von Wrightin non-kognitivistisen arvoteoreettisen
käsityksen edellä mainituista ”keinoina”. Omana näkemyksenään hän tuo esiin sen, etteivät äsken
mainitut ole keinoja vaan ”edistyksen kriteereitä”. Hän toteaa ne luonteeltaan ”objektiivisiksi kri-
teereiksi”, vaikka samalla kiinnittääkin huomiota siihen, että ”niiden käyttäminen tietenkin saattaa
olla metodisesti vaikeaa” (Allardt 1995 s. 6). Allardtin huomiot kuvaavat nähdäkseni osuvasti myös
yllämainittujen yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan elementtien asemaa tutkimuk-
sen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen perustassa ja niiden metodologista luonnetta. ”Metodiset vai-
keudet” liittyvät mm. niiden heuristisen ohjausvoiman ja heuristisen avoimuuden ongelmakent-
tään, operationalisoinnin ongelmiin jne. Tähän liittyviä kysymyksiä tarkastellaan hieman seikka-
peräisemmin jäljempänä TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen yhteydessä mm. erottamalla toisis-
taan praktisten teorioiden eri tasoja ja elementtejä.
292Pursiainen ei tuo esiin esim. evoluutioteoreettista näkökulmaa, josta käsin John Kekes argumen-
toi elämänongelmien ympärille rakentuvaa teoriaansa. Pursiaisen Venäjän tilannetta 1990-luvun
jälkipuoliskolla kuvaava case havainnollistaa sinänsä hyvin eräiden em. osioiden perustavaa mer-
kitystä yhteiskunnallisten käytäntöjen perustana ja niiden puutosten vaikutuksia (s. 81–82). Lisäk-
si Pursiainen on puheena olevassa teoksessa ja aiemmissa analyyseissaan lähestynyt kysymystä
laajahkolla katsauksella filosofian historiaan. Esiin nousevat mm. Hobbes alkutilan määrityksi-
neen, Humen tulkinnat oikeudenmukaisuuden kysymyksen heräämisen olosuhteista jne (ks. esim.
mt. 1997 s. 90 ss.). Vaikuttaa selvältä, että yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan
kykyä tuottaa ”yleistettävyyttä” ja näin jatkuvuutta on tarkasteltava Pursiaisen tavoin eriytyneesti
elementeittäin, tavalla, johon reflektioanalyysin puitteissa ei ole mahdollisuutta. Ks. myös Sihvola
1998 s. 171 ss. sekä s. 206–208, jossa Sihvola kansalaisyhteiskunnan moraalista perustaa identifi-
oidessaan näyttää osaksi tukeutuvan Pursiaisen erittelyihin. Samalla nousee esiin (kansalais) yh-
teiskunnan moraalisen perustan merkitys ennen muuta rauhanomaisen yhteiselämän ja elämän jat-
kuvuuden ehtona. Sihvola korostaa tarvetta konstituoida tuo perusta sekä yhteiskunnan rakenteille
että yksilökansalaisten moraalisille ominaisuuksille (s. 207–208). Näistä ensin mainitut voivat lä-
hinnä olla TPOVA-tutkimuksen arvioinnin kohteena.
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EOU 1-3:n mukaiseen ratkaisu/hallintaprosessiin osallistuminen voidaan ymmär-
tää myös arvorationaalisen toiminnan eräänä muotona. Yhteiskunnallisen toimin-
nan moraalisen perustan turvaamista voidaan tarkastella arvorationaalisena toimin-
tana. Eräs tapa edetä laaja-alaisempaan rationaalisuuskäsitteeseen ilman moraaliin
liittyviä viittauksia sisältyy Weberin esiin ottamaan tavoitteiltaan arvorationaalisen
ja keinoiltaan tavoiterationaalisen yhteiskunnan käsitteeseen. Kyseessä on yhteis-
kunta, joka ei aseta (tiettyjä) tavoitteita tärkeysjärjestykseen, mutta toteuttaessaan
niitä toimii silti tavoiterationaalisesti esim. vertailemalla eri keinojen tehokkuutta
keskenään.293 Mikäli EOU 1-3:n mukaiseen ratkaisu/hallintaprosessiin osallistu-
minen ja yhteiskunnallisen toiminnan moraalisen perustan turvaaminen nähdään
tavoitteiltaan arvorationaaliseksi ja keinoiltaan tavoiterationaaliseksi toiminnaksi,
toteutuu se jäljempänä eri yhteyksissä täsmentyvä tärkeä vaatimus, että eri ulottu-
vuudet on integroitava keskenään. Niitä ei ”kilpailuteta” keskenään, mutta tämä ei
estä etsimästä rationaalisimpia keinoja niiden toisilleen asettamien reunaehtojen
huomioimiseksi yhteiskunnallisissa käytännöissä. Elämänongelmien ja yhteiskun-
nallisen toiminnan moraalisen perustan elementtien luonnetta em. reunaehtoina
valotetaan alla tavalla, joka on yhteensopiva äsken kuvatun ajattelutavan kanssa.

Teoreettisen käsiteanalyysin sijaan lopuksi on tärkeämpää valottaa yhteiskun-
nallisten käytäntöjen moraalisen perustan suhdetta itse käytäntöihin (esim. lain-
säädäntö). Millainen on yhteiskunnallisten käytäntöjen (esim. oikeudellinen sään-
tely) arvioinnin kohteena ja niitä arvioivan (TPOVA)tutkimuksen mittapuiden
(P1-Pn) validointi- ja vindikaatioperusteiden suhde? Tähän sisältyy ehkä reflek-
tioanalyysin tärkein rajaus. Sen suorittamiseen analyysin tässä vaiheessa on jo
edellytyksiä. Pursiainen erottaa toisistaan a) yhteiskunnallisten käytäntöjen
moraalisen perustan, ja b) moraaliselle perustalle rakentuvat yhteiskunnalliset
käytännöt ja niiden eetokset.294

Näistä yksinomaan ensin mainittu on Pursiaisen käsitteistössä moraalin ja oi-
keudenmukaisuuden aluetta. Tälle perustalle rakentuvat erilaiset yhteiskunnalli-
set käytännöt ja näiden keskenään yhteismitattomat, pluralistiset eetokset. Vii-
meksi mainittuihin käytäntöihin voidaan lukea myös TPOVA-tutkimuksen arvi-
ointien kohteena olevat lainsäädäntö-, viranomais- ja kansalaiskäytännöt. Ensin
mainittu ei positiivisesti ohjaa jälkimmäisiä, vaan asettaa ainoastaan rajat niille.
Positiiviset eetokset kuuluvat yhteiskunnallisten käytäntöjen (yhteiskunta-, lain-
säädäntö- ja oikeuspolitiikka) alueelle. Rationaalisuuskäsitteellä on sijaa näissä-
kin käytännöissä, mutta ei reflektioanalyysin kannalta relevanttia yhteyttä niihin295.

293Weber 1956 s. 13.
294Pursiainen mt. s. 82–84, s. 91–92.
295Tästä muodostuu tärkeä moraalin/oikeudenmukaisuuden raja rationaalisuuskäsitteen suuntaan Pur-
siaisen konseptissa. Ensin mainitut eivät ole suorassa sisällöllisessä yhteydessä yhteiskunnallisiin käy-
täntöihin, vaan niitä suojaavia ja ne mahdollistavia, tavallaan negatiivisia poissulkuperiaatteita. Ratio-
naalisuuskäsite sen sijaan toimii myös yhteiskunnallisissa käytännöissä. Esim. tyypilliset rationaali-
sen toiminnan (ml. lainsäädännön) mallit esitetään myös (ja usein jopa yksinomaan) vm. käytäntöjä
koskevina, deskriptiivisinä tai preskriptiivisinä, malleina. Niitäkin tarvitaan, mutta niihin sisältyy yh-
teiskunnallisten käytäntöjen toimintakontekstista (politiikka, ristiriitaiset arvot ja niistä nousevat pre-
ferenssiongelmat jne.) nousevia lukuisia ongelmia ja rajoitustekijöitä. Niitä on havainnollistettu ns.
rationaalisen valinnan teoriassa (ks. esim. Tuomela & Mäkelä 1997 sekä von Wright 2001 s. 309 ss.).
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Yhteiskunnallisten käytäntöjen suhde niiden moraaliseen perustaan on siis
kontingentti. Käytäntöjen moraaliseen perustaan kuuluvat kaikki ne käytäntö-
jen toiminnan välttämättömät edellytykset, joita ei voi johtaa itse käytäntöjen
eetoksista.296 Kysymys siitä, ovatko käytäntöjen eetokset täysin riippumattomia
moraalisesta perustasta, joudutaan tässä yhteydessä jättämään edellä esitetyn
Kotkavirran kriittisen huomion varaan.

On kuitenkin syytä korostaa, ettei käsillä olevassa tutkimuksessa sitouduta sellai-
seen ajatteluun, jossa moraalin käsite (”hyvä”) kokonaisuudessaan redusoidaan
yllä mainittuun ”moraalisen perustan” käsitteeseen. Tässä mielessä olisikin pa-
rempi puhua pikemminkin käytäntöjen eräistä moraalisista reunaehdoista kuin
”moraalisesta perustasta”. Tämän tutkimuksen näkökulmasta kysymys on vain
”linkin” rakentamisesta (erään) rationaalisuuden ja (erään) moraalin ulottuvuu-
den välille. Tällainen ei-reduktionistinen kanta mahdollistaa tietyn etäisyyden mm.
siihen erittäin vaikeaan kysymykseen, voidaanko ja millä ehdoilla yksilön hyvä
korvata yhteisellä hyvällä297. Toisaalta Kantin kategoriseen imperatiiviin sitoutu-
minen rationaalisuuskäsitteen deontologisten rajoitustekijöiden yhteydessä sisäl-
tää jo tähän liittyvän kannanoton; itse asiassa jo substantiaalisen rationaalisuuskä-
sitteen jakaminen kahteen osioon sisältää alustavan kannanoton tähän kysymyk-
seen.298

Pursiaisen käsitteistössä moraali ja sille rakentuva oikeudenmukaisuuskäsite ja
yhteiskunnalliset käytännöt eetoksineen muodostavat yhteiskunnallisten käytän-
töjen etiikan299. Kun arvioinnin kohteena ovat yhteiskunnalliset käytännöt, arvi-
oinnin mittapuiden (P1-Pn) validointi- ja vindikaatioperusteet identifioituvat
elämänongelmien ulottuvuuksista ja yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalises-
ta perustasta. Substantiaaliselle rationaalisuuskäsitteelle haettiin edellä linkki
viimeksi mainittuun ja myös oikeudelle jäljittyy syvärakenteiden kautta linkki
yhteiskunnallisten käytäntöjen moraaliseen perustaan300. ”Mittapuut” ja ”käy-
tännöt” yhdistyvät Pursiaisen tarkastelussa kritiikin ja lojaalisuuden eräänlai-
seksi dialektiikaksi.

296Pursiainen mt. s. 82–83. Toisaalta käytäntöjen moraalista perustaa voidaan kuitenkin tulkita
monesta eri eetoksesta (Pursiainen mt. s. 181).
297Vrt. von Wright 2001 s.198–199.
298”Hyvän” moninaisuutta ja sen ei-reduktionistista luonnetta on argumentoinut vakuuttavasti von
Wright (2001, s. 46–48 ja s. 189–219).
299Pursiainen mt. s. 44–46.
300Todettakoon, että tämä koskee lainsäädännön autonomisen kritiikin konseptia, jota tässä tutki-
muksessa kehitellään. Kun oikeus ymmärretään ontologisesti moniulotteiseksi ja monitasoiseksi
ilmiöksi (esim. Laakso 1980, Tuori 2000) on selvää, että mittapuita voidaan ja tuleekin identifioida
myös oikeuden sisältä. Tämän huomioiden puhe, jossa viitataan ”lainsäädännön” yhteiskunnallis-
ten käytäntöjen osiona asettuvan vain arvioinnin kohteeksi (vs. mittapuuksi), on yksinkertaistavaa.
Oikeuden syvätasolla on käsitteellinen yhteys nimenomaan yhteiskunnallisten käytäntöjen moraa-
liseen perustaan yllä kuvatussa merkityksessä, eikä niinkään yhteiskunnallisiin käytäntöihin edellä
kuvatussa merkityksessä.
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Yhteiskunnallisten käytäntöjen etiikka on yhtäältä sitoutumisen ja lojaalisuuden
etiikkaa, jota ilman mikään yhteisö ei voi pysyä kasassa. Toisaalta se on myös
kritiikkiä ja kritiikin etiikkaa: ”Kritiikin välttämättömyys on johdettavissa käy-
tännön moraalisen perustan asettamista reunaehdoista. Käytäntöjen eetos on kai-
kilta osiltaan näiden reunaehtojen rajoittamaa. Mitään, mitä käytäntö joko vaatii
ja lupaa, ei osanottaja saa toteuttaa, ellei ole varmistunut siitä, että se on moraalin
asettamien reunaehtojen mukaista. Moraaliset reunaehdot siis asettavat paitsi ra-
joja sille, millaisia käytäntöjä saa perustaa ja olla, myös sille, miten käytännöissä
saa toimia.”301

Päätän reflektioanalyysin pääjakson kolmeen tiivistävään toteamukseen. Ensik-
sikin edellä esitetty vastuukäsite – kriittisestä rationalismista ja pragmatismista
versova ajatus tieteen (ja filosofian) eräästä tehtävästä pysyväisluontoisten mutta
ajallisesti ja paikallisesti kontekstualisoituvien elämänongelmien hallintaan in-
tellektuaalisin välinein osallistumisesta – sisältää reflektioanalyysin keskeisim-
män annin. I pääjakson tiedepoliittisesta keskustelusta lainattu analogia tieteestä
linnoituksen vartijana on siirretty maalta merelle, mahdollisuuksien ja runsauden
alueelta niiden yhä suuremman rajallisuuden alueelle302. Samalla on siirrytty ylei-
sestä tiede-eettisestä linjauksesta teoreettisesti avaramman käsitteistön suuntaan,
ottaen kuitenkin huomioon reflektioanalyysin tarkoituksen ja luonteen.

Toiseksi yllä esitetyllä tavalla integroitu teleologinen ja deontologinen ajatte-
lu mahdollistavat lopulta substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen ymmärtämi-
sen Galtungin ilmaisua käyttäen:

”as a form in which theories may be cast, like ”causality”, or ”dialectics”. It is a
thought form, a form of understanding, a form of theoretizing, and a form of
presentation. Ultimately it is a heuristic that channels – even forces – observa-
tion, thinking etc. in certain directions, and away from others. It is one among
several perspectives seen here as complementary rather than competive or even
contradictory, applying to the manifoldness of social complexity. It’s fruitfullness
will have to be judged in term’s of it’s fruits. … The criteria we are thinking are
not merely in terms of correspondence with empirical reality, but in terms of guide-
lines for a better potential reality”.303

Kolmanneksi tyydyn lopuksi viittaamaan reflektioanalyysin yhteydessä muo-
dostuneen kokonaisuuden kahteen piirteeseen yllä suoritetun lihavoinnin mu-
kaisesti:

301Pursiainen mt. s. 159. Tämän lähtökohtansa pohjalta Pursiainen joutuu ottamaan kantaa myös
kansalaistottelemattomuuteen. Tälle hän määrittelee varsin tiukat ehdot (ks. tarkemmin s. 169–
171.).
302Siirtymä maalta merelle sisältää Michel Serresin analyysin erään keskeisen tuloksen, ajatuksen
pysyväisluonteisesta siirtymisestämme runsauden, mahdollisuuksien, oikeuksien ja vastaavien ”po-
sitiivisten modaliteettien” alueelta olosuhteiden ja mahdollisuuksien rajallisuuteen ja ehtymiseen.
Tähän liittyy hänen ajatuksensa yhteiskuntasopimuksen laajentamisesta luontosopimukseen. (Ser-
res 1994 s. 68–69). Serresin analyysit tarjoavat merkittävän perustelun edellä omaksutulle tutki-
muksen (ja muunkin yhteiskunnallisen toiminnan) laivasto- ja merenkulkuvertaukselle.
303Galtung 1977 s. 131.
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a) Analyysissa rekonstruoitu ja silloitettu rationaalisuuskäsite edustaa pikemmin-
kin TPOVA-tutkimusta monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana
arvo- ja ongelmasuuntautuneena lainsäädäntötutkimuksen haarana ohjaavaa
heuristista majakkaa ja kiintopistettä, kuin kattavaa yhteiskuntateoriaa, di-
siplinaarista osalinssiä tai yksityiskohtaista evaluatiivista tai tutkimusmallia.
Tällaisena se vaatii TPOVA-tutkimuksen eri tasoilla täydennystä.304 Tähän siir-
rytään TPOVA-tutkimuksen suuntaviivoja jäljempänä eriteltäessä sekä III pää-
jaksossa. Jo tässä yhteydessä voidaan kuitenkin muodostaa reflektioanalyysin
kokonaisuuden huomioiva (interventio)sääntely 4:n käsite.

Sen mukaan elämänongelmia on pyrittävä ratkaisemaan ja hallitsemaan in-
tegroidusti myös oikeudellisen sääntelyn sisältämin mahdollisuuksin etsien rat-
kaisuja, joissa on huomioitu:

* ihmisen dynaaminen riippuvuussuhde luontoon ja muuhun ympäristöön,
* ihmisen riippuvuussuhde yhteisöön ja yhteiskuntaan, sekä
* ihmisen suhde itseensä psykofyysisenä olentona, kohdellen sääntelyn kohtee-

na olevia toimijoita aina myös päämääränä sinänsä ja pyrkien näin yhteiskun-
nallisten käytäntöjen moraalisen perustan ja oikeudenmukaisuuden vahvista-
miseen ja edistämiseen.

b) Heuristiikkana analyysissa rekonstruoitu käsitekokonaisuus on sangen erityis-
laatuinen ja heterogeeninen. Juuriltaan se on ankkuroitu rationaalisuuskäsit-
teeseen. Yhteyksiä on kuitenkin jäljitetty moraaliin ja oikeudenmukaisuuskä-
sitteeseen. Koska analyysin tarkoituksena on ollut muodostaa välineitä erityi-
sesti arvo- ja ongelmasuuntautuneelle, monitieteiselle ja poikkitieteellisyyttä
tavoittelevalle TPOVA-tutkimukselle ja sen harjoittamalle oikeussääntelyn ar-
vioinnille, yhteydet yksittäisiin disipliineihin ovat jääneet vähemmälle huomi-
olle. Tätä ei tule nähdä priorisointina vaan yrityksenä nähdä myös niihin oike-
uden ulkopuolisiin yhteiskunnallisiin ja eettisiin lähtökohtiin, joihin oikeus on
useimmissa moderneissa analyyseissa haluttu ”huokoisuudeltaan” vaihtelevasti
kiinnittää. Eri tutkimusalojen linssejä tarkastellaan jäljempänä jaksossa II/3. ja
erityisesti III pääjaksossa.

Tässä yhteydessä voidaan viitata Kaarlo Tuorin immanentin kritiikin ohjelmaan,
jossa rakennetaan oikeuskritiikille oikeuden sisäistä perustaa oikeuden tasotte-
lusta ja viime kädessä syvärakenteesta305. Tuori näkee vm. rakenteet ”huokoisi-
na” mm. moraalin suuntaan johtuen oikeuden legitiimisyys- ja justifikaatiovaa-
teista (ks. 9. luku s. 260–301). Monet edellä suoritetun analyysin ratkaisut omaa-
vat mielenkiintoisia vertailukohtia Tuorin kriittisen positivismin ohjelman rat-
kaisuihin. Tässä yhteydessä riittää pari viittausta. Ensinnäkin voidaan viitata
oikeuden syvätason ja pintatason vuorovaikutukselliseen piirteeseen (ks. 7. luku
s. 217–233), johon voidaan tietyllä tapaa rinnastaa Kekesin ja Briskmanin vaati-
mus arvojen ja ongelmanratkaisujen dialektiikasta, joka muodostaa justifikatio-
nismin ongelman ratkaisuehdotuksen ydinpiirteen.

Toiseksi voidaan viitata Tuorin oikeuden itserajoituksesta esittämään kon-
septiin (8. luku s. 234–259). Sillä on selviä yhteisiä lankoja tapaan, jolla sub-

304Vrt. Tuorin oikeuden tasoittelua koskevan idean heuristisesta luonteesta esittämään (2000 s.
216).
305Ks. Tuori 2000.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11257



258

stantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisten rajoitustekijöiden suhde te-
leologiseen osioon on edellä ymmärretty306.

Teleologialtaan reflektioanalyysissa rekonstruoitu rationaalisuuskäsite ankku-
roituu erityisesti klassiselle etiikalle ominaiseen hyvän käsitteeseen ja seuraamus-
etiikkaan. Näin muodostuvaa kokonaisuutta on yhteiskunnallistettu funktionalis-
min sekä kriittisen rationalismin lähtökohdista käsin – niin pitkälle kuin konseptin
toimintateoreettisten piirteiden sekä selkeän evaluatiivisen ja normatiivisen voi-
man ylläpitäminen on sen sallinut. Habermasin ja Giddenssin konstruktioihin sitä
ei ole edellä suoranaisesti liitetty, vaikka suhteita onkin kartoitettu. Näin muodos-
tuneen konstruktion evaluatiivista voimaa vahvistettiin juuriltaan moniuskontoi-
seen konstruktioon ankkuroituvalla kantilaisella eettisellä universalismilla. Lo-
puksi rationaalisuuskäsitteen sidosta moraalin suuntaan avattiin ottamalla esiin
mahdollisuus tarkastella substantiaalista rationaalisuutta myös yhteiskunnallisten
käytäntöjen moraalisen perustan turvaajana. Näin kiteytettiin reflektioanalyysin
kannalta riittävällä tarkkuudella ne perusteet, joista käsin erityisesti ihmisen ym-
päristösuhdetta koskevaa oikeussääntelyä voidaan muilla analyysitasoilla täsmen-
nettävin perustein arvioida. Fischerin policyevaluaation käsitteistöllä kuvattuna
perusteet ovat ehdotuksia sääntelyn päämäärien ja keinojen sekä niitä arvioivan
TPOVA-tutkimuksen mittapuiden (P1-Pn) validointi- ja vindikaatioperusteiksi.

Reflektioanalyysin tilinpäätökseksi muodostuu näin universaali, yhteisölli-
nen, tiedeyhteisöllinen ja yksilöllinen moraalinen vastuu, velvoite ja oikeus osal-
listua elämänongelmien hallinnan mahdollistamaan yhteisen hyvän rakentami-
seen siirryttyämme ilmeisen pysyväisluontoisesti maalta merelle, mahdollisuuk-
sien alueelta niiden lisääntyvän rajallisuuden alueelle – joskin elämänongelmien

306Ks. mt. s. 257: ”Olen tarkastellut oikeuden itserajoitusta lainsäätäjän instrumentalismin (vrt.
teleologinen osio) synnyttämänä ongelmana. Habermasin käsitteellisessä viitekehyksessä ilmais-
tuna kysymys on ollut pidäkkeiden asettamisesta pragmaattiselle järjenkäytölle. Periaatteita, joille
normatiivisen sensorin tehtävä oikeuden itserajoituksessa lankeaa, olen puolestaan luonnehtinut
moraalisesti ja eettisesti ladatuiksi”. Viimeksi mainittu ilmaisu osoittaa havainnollisesti oikeuden
syvärakenteen ”huokoisuuden” yhteiskunnan, moraalin ja etiikan suuntaan ja samalla Tuorin konst-
ruktion tiettyjä liittymäkohtia edellä suoritettuihin analyyseihin. Kriittisyyden/positiivisuuden di-
lemmasta, jolla on yhteys käsillä olevan tutkimuksen polttopisteessä olevaan autonomisen kritiikin
konseptiin, ks. Tolonen 2000 s. 523. Jos oikeusperiaatteet ymmärretään Tuorin tavoin oikeuden
sisäisiksi, autonomisen kritiikin konsepti voi rakentua vain ”oikeuden ulkopuolisille lähteille”,
viime kädessä etiikalle ja rationaalisuuskäsitteelle. Oikeusperiaatteiden, oikeudenmukaisuuden ja
arvojen välisen rajan häilyvyydestä ks. Tähti 1995 s. 22 ss. Tolosen em. artikkelin kanssa samaan
Oikeus-lehteen sisältyy myös Jyrängin arvio Kauko Sipposen teoksesta ”Kansalainen – isäntä vai
renki?”. Jyränki viittaa kirjoituksessaan mm. tarpeeseen ¨nähdä perusoikeuskeskustelu sekä kaik-
kia koskevaksi että juristiforumin asiaksi. Molemmissa tapauksissa Jyränki korostaa perusoikeus-
keskustelun luonnetta kansalaiskeskusteluna, ”joka kiinteästi liittyy sosiaalipoliittisiin ja taloudel-
lisiin teorioihin” (Jyränki 2000 s. 537). Sipposen mukaan kansalaiskeskeiseltä kannalta keskeisiin
kysymyksiin ei löydy vastauksia oikeusnormeista eikä tulkintakäytännöistä, vaan yhteiskuntateo-
rioista ja katsomustavoista (2000 s. 363–364). Edellä esitetyn perusteella näihin on autonomiseen
kritiikkikäsitteeseen pyrittäessä tarpeen lisätä ainakin rationaalisuuskäsite ja (filosofinen) etiikka,
ehkä myös teologia tai uskonnonfilosofia.
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hallinta on omiaan jälleen palauttamaan uusia mahdollisuuksia ja inhimillistä
pluraliteettia (muussakin kuin reflektoimattomuuden l. tuhon nopeuttamisen
merkityksessä)307. Tilinpäätöksen reunaehtona tiivistyy lisäksi esiin moraalinen
ja oikeudellinen perussuoja, jonka piiriin on päästävissä ihmisoikeussäännösten
ja esimerkiksi suomalaisten perusoikeussäännösten nojalla. Viimeksi mainittu
suoja reunustaa elämänongelmien ratkaisemiseen ja hallintaan liittyviä valinto-
ja ja viime kädessä asettaa ratkaisukeinojen rajat.

Näin määriteltyjen rajojen oikeutus suhteessa ns. vahvan ongelmanratkaisu-
toiminnan mahdollistamaan elämänongelmien ratkaisutoimintaan palautuu yh-
täältä valistuneen toimijan käsitteellisiin lähtökohtiin (kantilainen objektivisti-
nen etiikka) ja toisaalta siihen, että laajemmasta näkökulmasta yhteiskunnallis-
ten käytäntöjen moraaliseen perustaan avattu etiikka ei muodosta estettä tai jar-
rua elämänongelmien ratkaisemiselle/hallinnalle, vaan pikemminkin toimintaa
suuntaavan ja (oikein ymmärrettynä) sitä tukevan reunaehdon.

”Oikealla ymmärtämisellä” viittaan tässä argumentaatiologiikkaan, jolla John
Vikström on perustellut taloudellisen yhteiskunnan rakentajien tarvetta saada
rinnalleen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentajia: talou-
dellisen tasapainon vartiointi sosiaalisen ja ekologisen tasapainon kustannuk-
sella saattaa kokonaisuudessaan osoittautua liian kalliiksi hankkeeksi. Sama
koskee itse asiassa kaikkia tasapainoja kokonaisuudesta irrotettuna. Tähän si-
sältyy eräs tärkeä perustelu edellä useassa yhteyksissä esiin nousseeseen elä-
mänongelmien integroidun ratkaisemisen ja hallinnan tarpeen korostukseen, joka
ei Vikströmin vertauskuvallisesta ilmaisusta (”kalleus”) huolimatta palaudu yk-
sinomaan materiaalisiin arvoihin. Näin etenemme takaisin kohti Serresin ”yh-
teistasapainon” käsitettä – ja sen fundamentaalisia ongelmia – mutta silti funk-
tionalismikritiikin monilta kohdin välttäen.308

307Vrt. Parker 1996 s. 32. Tämä lienee ollut Palosen taustalla hänen kriittisen rationalismin keretti-
läisen tutkimusohjelman itsekritiikin yhteydessä – voluntarististen korostusten jälkeen – huomaut-
taessaan, että ”jos joku välttämättä haluaa kehittää eteenpäin determinististä vaihtoehtoa, voidaan
yhtenä harkinnan arvoisena vaihtoehtona pitää jonkinlaista aikajaksoteoriaa: tietyllä aikajaksolla
jotkut asiat ovat ”välttämättömiä” tai määräytyneitä. Tätä voidaan täsmentää indeterminismin suun-
taan katsomalla aikajaksojen muutokset ihmisten päätöksistä riippuvaisiksi” (1975 s. 295).
308Vikström 1996 s. 213. Vrt. Sipposen yhteiskuntasopimuksen uudistamistarpeesta esittämään
(2000 s. 386–388). Oikeusfilosofeista ks. erityisesti Klami 1983 s. 313 ss. ja erityisesti s. 315–316
mahdollisuudesta sovittaa keskenään ihmisen biologinen ja ekologinen perusdimensio ja moraalis-
rationaalinen dimensio. Näiden integroimiseen tarvitaan myös talous, mutta Klamin mukaan tätä
häiritsee liian suppeaksi (materialistisesti) tulkittu talouden käsite. Klami hahmottaa laajempaa
talouden käsitettä (s. 314) tavalla, jolle ei ole vaikea löytää rinnastuskohtaa ”fysiksen” käsittee-
seen. Ks. myös seikkaperäisesti mt. 1986, rationaalisuuskäsitteen kannalta erityisesti s. 23 sekä
globaalisesta näkökulmasta myös Rees 2002. Yllä viitatun ”integrointihankkeen” laajuus ja haas-
teellisuus piirtyvät hyvin esiin myös Sulkusen artikkelissa ”Sosiologian haasteet”. Viitattuaan mm.
Kilpisen rationaalisuuskäsitettä habituksen suuntaan avaavaan väitökseen (Kilpinen 2000) hän
huomauttaa, että ”luonnon ja kulttuurin dikotomian purkaminen on yhteiskunnallisen ajattelun (ei
vain sosiologisen teorian) megaprojekti, joka vaatii kymmeniä väitöskirjoja ja kokonaisen intel-
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Yllä kuvatusti täydennettynä vahva ongelmanratkaisukonsepti täyttää Lauda-
nin määrittelemän ongelmanratkaisuteorian pääedistyskriteerin suhteessa sekä
heikkoon että vahvaan ongelmanratkaisukonseptiin. Se mahdollistaa useampien
ongelmien ratkaisemisen tai hallinnan, muodostamatta kuitenkaan siinä määrin
käsitteellisiä ristiriitoja (ristiriitaulottuvuudet muihin rationaalisuuskonseptei-
hin) kuin nämä konseptit erillisinä. Vaikka edistys epäilemättä tapahtuukin osaksi
teoriarakennelman sisäisten käsitteellisten ongelmien lisääntymisen kustannuk-
sella, edistys on silti nähdäkseni aitoa. Tässä tapauksessa sisäiset ristiriidat ovat
pikemminkin oire ongelmanratkaisujen perusteiden hyväksyttävyydestä ja ko-
konaisvaltaisuudesta kuin liiallisesta (tai riittämättömästä) teoreettisesta ambi-
tiosta. Popperin sanoin on parempi panna teoriat kuin ihmiset vastakkain ja vie-
lä parempi on panna ne ”etsimään sovintoa” kuin jättää ne erillisiksi saarekkeik-
si309. Tällainen edistys on aitoa silloinkin, kun se ei välittömästi johda empiiris-
ten ongelmien ratkaisukyvyn nopeaan lisääntymiseen. Laudanin mukaan edis-
tyksestä voidaan puhua jopa tilanteessa, jossa käsitteellinen edistyminen johtaa
empiirisen ongelmanratkaisukyvyn tilapäiseen heikkenemiseen. Jälkimmäinen
seuraa usein vasta tietyllä viiveellä.310

2.3.3 Lainsäädännön rationaalisuuskäsite reflektioanalyysin,
lainsäädäntökäytäntöjen ja arviointikäytäntöjen välillä?

TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä reflektioanalyysissä hahmotettu ratio-
naalisuuskäsite vahvistaa ennen kaikkea H 1:n perustaa. Reflektioanalyysissa
pyrittiin muodostamaan perusteltu käsitys ihmisen ympäristösuhdetta ohjaavan
sääntelyn mittapuuarvojen validointi- ja vindikaatioperusteista.

Tulisiko reflektioanalyysin rationaalisuuskäsitettä laajentaa niin, että pyrittäi-
siin artikuloimaan (rationaalisuus)ehtoja, joiden välityksellä reflektioanalyysissa
selkeytetyt rationaalisuusarvot voivat ”siirtyä” yhteiskunnallisen toiminnan
moraalisesta perustasta yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Tällöin voidaan erottaa

lektuellisukupolven työn. Mutta… hedelmällisimpiä panoksia tuohon projektiin ovat … tutkimuk-
set, jotka suuntautuvat meidän ahtaan rationalistisen teoriaperinteemme taakse ja sivulle. Näin on,
koska samoista lähtökohdista operoiva kritiikki ei pääse kohdettaan pidemmälle; se voi vain todeta
omat rajansa ja sen, että niitä pidemmälle tästä ei päästä”. (Sulkunen 2001 s.28). Sulkusen huomi-
oihin yhtyen voi kuitenkin kysyä, voiko rajoja edes todeta niitä ylittämättä.
309Ks. myös Honneland 1999 s. 202–203. Vrt. Häyryn soveltavan etiikan perustana olevasta tilan-
teesta esittämään. Omaksumamme periaatteet (teoriat) ovat usein käytännössä ristiriidassa keske-
nään ja ehkä myös ongelmien kasuistista ratkaisemista koskevien ratkaisumallien kanssa (omatun-
to, intuitio jne.). Tässä tilanteessa ”normatiivisen etiikan viimeiseksi toivoksi näyttää jäävän näiden
kahden lähestymistavan (periaatteet/tilannekohtainen ratkaisumalli) yhdistäminen mahdollisimman
saumattomaksi kokonaisuudeksi (1997 s. 67–68).
310Laudan 1977 s. 69.
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kaksi mahdollista etenemissuuntaa:

1) Sääntelyä ohjaavien konkreettisten rationaalisuuskvaliteettien tai -ehtojen mää-
ritteleminen tai niille rakentuvan rationaalisen toiminnan mallin artikuloimi-
nen ihmisen ympäristösuhdetta koskevan sääntelyn alueella

2) Tutkimusta ohjaavien rationaalisuuskvaliteettien tai -ehtojen määritteleminen
täydentämällä substantiaalista rationaalisuuskäsitettä muilla rationaalisuuden
ulottuvuuksilla.

Jotta tilanne voidaan hahmottaa kaikilta olennaisilta piirteiltään, molempien si-
sällä on vielä erotettava filosofinen ja sosiologinen lähestymistapa. Sekä säänte-
lyn että tutkimuksen kohdalla on erotettava toisistaan:

a. Pyrkimys selkeyttää ja artikuloida sääntelyn tai tutkimuksen rationaalisuuseh-
toja ja -vaatimuksia

b. Pyrkimys selkeyttää sääntelyn tai tutkimuksen rationaalisuusehtojen ja -vaati-
muksien ongelmia tarkastelemalla niiden toteutumisen esteitä, olosuhteita jne.

Jälkimmäinen (b) suuntaisi tarkastelun reflektioanalyysin ulkopuolelle. Neljän-
nen tutkimustehtävän poisjättämistä perusteltiin tutkimustehtäviä asetettaessa.311

Tästä ei seuraa, että myöskään ensin mainittua (a) koskevan (reflektio)analyysin
jatkamiseen yllä kohtiin 1 tai 2 kohdistuvalla analyysilla olisi enää perusteita.
Seuraavassa perustellaan lyhyesti, miksi suuntaviivatarkastelu suoritetaan jäl-
jempänä pääosin vaihtoehdon 2 (a) pohjalta rajoittaen kohdan 2(b) mukaisen
tarkastelun verrattain suppeaksi jakson III/4 alueelle ja esittäen vain eräitä reu-
nahuomioita kohdasta 1 viimeksi mainitussa tarkastelussa.

Kohdan 1 jatkoanalyysissa olisi kysymys reflektioanalyysin rationaalisuus-
käsitteen laajentamisesta pyrkimällä selkeyttämään niitä (rationaalisuus)ehtoja,
joiden välityksellä reflektioanalyysissa selkeytetyt substantiaaliset rationaali-
suusarvot (X, Y) voidaan yhteiskunnassa toteuttaa. Tällöin tarkasteltaisiin TPO-
VA-tutkimuksen kohteen ideaalisten ominaisuuksien normatiivisessa tai pres-
kriptiivisessä merkityksessä sijasta arvioinnin kohteen ideaalisia merkityksiä
analyyttisessa merkityksessä. Käytännössä tämä merkitsisi ns. rationaalisen toi-
minnan (sääntely)mallien tarkastelua kontekstualisoimalla niitä ihmisen ympä-
ristösuhdetta koskevan sääntelyn alueelle. Kysymys kohdan 1 mukaisen jatko-
analyysin tarpeesta on tärkeä ja vaatii perustellun kannanoton.

311Sosiologisesta käänteestä rationaalisuuskäsitteen historiassa ks. seikkaperäisesti Brown (ed.) 1984.
Brown viittaa rationaalisuuden ja irrationaalisuuden rajanvetona esitettyyn normiin, joka muistuttaa
uskonnonfilosofian alueella ns. aukkoteoriana esiintyvää rajanvetoa transsendenttien ja luonnollisten
selitysperusteiden välillä: jollei tiedemiesten toimintaa voi selittää tieteen sisäisten rationaalisuusvaa-
timuksien noudattamiseen viitaten, selitys haetaan tieteen ulkoisista seikoista (Brown 1984 s. 8–9).
Tätä lähestymistapaa ei kuitenkaan ole tälläkään alueella pidetty tyydyttävänä. David Bloorin kehittä-
mää ”vahvaa ohjelmaa” (The Strong Program, ks. yleispiirteisesti Bloor 1984), joka saattaa tieteen
ulkoiset selitysperusteet kokonaan uudelle tasolle, on arvioinut kriittisesti Laudan (1984). Bloorin ja
Laudanin välistä kiistaa analysoi kiinnostavasti Jarvie (1984). Ks. yleisesti myös Toulmin 1998.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11261



262

Reflektioanalyysissä luotiin perusta sen ymmärtämiselle, mitä tieteen ja TPO-
VA-tutkimuksen suuntautuminen ”perustavien inhimillisten arvojen toteutu-
misen edistämiseen” voisi erityisesti tieteenfilosofian pragmatistiseen perin-
teeseen nojautuen merkitä. Pragmatismin perinteen teoriahistoriallinen analy-
soiminen jätettiin reflektioanalyysin ulkopuolelle, vaikka kyseinen analyysi pal-
veleekin erinomaisesti filosofiselle tutkimukselle välttämätöntä filosofisten pe-
rinteiden reflektoivaa tutkimusta.312 Arvioitaessa ”lainsäätäjän rationaalisuus-
konseptin” tilaa ja tarvetta jatkoanalyyseissa – ja selkeytettäessä samalla II pää-
jakson reflektioanalyysin lopullisia rajoja – keskeisin rajanvetokriteeri on se,
millainen linkki tarkastelulle on rakennettavissa reflektioanalyysin perustana
olevaan toiseen tutkimustehtävään. Se muodostettiin tutkimuksen alussa seu-
raavasti:

II Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitutkimusta ohjaavien arvojen ja suun-
taviivojen selkeyttäminen rationaalisuuskäsitteen avulla.

Vaikka linkin jäljittäminen on välttämätöntä, tutkimustehtävän yleisluontoinen
muotoilu ei sellaisenaan mahdollista käsillä olevan kysymyksen ratkaisemista.
Apua kysymyksen harkintaan on saatavilla reflektion käsitemäärityksistä, joita
edellä reflektioanalyysin yhteydessä esitettiin.

Reflektioanalyysin substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleologisen osi-
on tarkastelun päätteeksi suoritettiin täsmennyksiä ja esitettiin reflektiolle uusia
ulottuvuuksia. Jakson II/2.3.1 perusteella esitettiin seuraavat määritelmät:

a. reflektioksi suppeassa merkityksessä määriteltiin kaavion 13 kohdan A mu-
kainen tilanne, jossa tiede pyrkii kirkastamaan sisäistä rationaalisuuskonsepti-
aan, siis erityisesti elämänongelmien ratkaisemisen kannalta tärkeitä sisäisiä
arvojaan yhteistyössä filosofian kanssa ja vuorovaikutuksessa käytännöllisten
elämänongelmien kanssa.

b. reflektioksi laajassa merkityksessä määriteltiin kaavion kohdan B mukainen
tilanne, jossa tiede kirkastaa ulkoista rationaalisuuskonseptiaan yhteistyössä
filosofian, etiikan ja teologian kanssa ja vuorovaikutuksessa käytännöllisten
elämänongelmien kanssa.

c. idealistiseksi määriteltiin reflektio, jossa tiedeyhteisö selkeyttää ja kirkastaa
kaavion 13 kohtiin 1–7 sisältyviä teoreettis-metodologisia vastuitaan.

d. realistiseksi määriteltiin reflektio, jossa tieteen suoriutumista idealistisen ref-
lektion (osion) yhteydessä selkeytetyistä vastuistaan selvitetään myös tutki-
muskäytäntöjä jatkuvasti arvioimalla.

312Pragmatismin historiasta ammentavaa perinteen parempaa ymmärrystä ovat suomalaistutkijois-
ta ansiokkaasti tavoitelleet ennen muuta Sami Pihlström (ks. erityisesti Pihlström 1998 ja uskon-
nonfilosofian näkökulmasta mt. 2001) sekä Erkki Kilpinen (mt. 2000). Pragmatismin on ennakoitu
vahvistavan asemiaan filosofian kartalla (esim. Niin & Näin -lehden pragmatismin historiaa kar-
toittavasta numerosta 2/99 ks. Kilpinen, Paavola & Bergman 1999 s. 40, Pihlström 1999 s. 42).
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Edellä esiin otetun ”rationaalisuuslinkin” (1 a) rakentaminen kuuluu toisen tut-
kimustehtävän ydinalueelle siinä merkityksessä, että kysymys olisi reflektio-
analyysissa kiteytyneen rationaalisuuskäsitteen lisäartikuloinnista. Kaikki ra-
tionaalisuuskäsitettä koskeva analyysi ei kuitenkaan kuulu toisen tutkimusteh-
tävän piiriin. Kun reflektio ymmärretään tutkimuksen arvojen ja suuntaviivojen
selkeyttämiseksi edellä esitettyjen reflektiokäsitteiden mukaisessa merkityksessä,
voidaan perustellusti todeta, ettei nyt puheena olevan linkin rakentamisyritys
palvele tutkimukselle asetettuja tehtäviä ja tavoitteita. Tämä on jo riittävä perus-
telu luopua edellä kohdassa 1 a (ja b) tarkoitetusta tarkastelusta.

Ehkä tärkein lisäperustelu liittyy tällaisen yrityksen haasteellisuuteen. Jo tutki-
muksen I pääjakson alussa kiinnitettiin mm. Atienzaan tukeutuen huomiota tä-
hänastisten lainsäädännön rationaalisuusmallien kehittymättömyyteen. Asiantilan
taustaksi viitattiin mm. Atienzan huomioihin, joissa lainsäädäntötutkimuksen hi-
taan etenemisen taustoja etsittiin mm. sen joutumisesta megaluokan ongelmien
alle (luonnon, yhteiskunnan ja sivilisaation kriisit). Kun Atienzan v. 1992 huomi-
oista pikemminkin sumeutuneiden kuin selkeytyneiden yhteiskunnallisten ja glo-
baalien muutoksien rinnalle asetetaan perinteiset yksiulotteiset tavoiterationaali-
set lainsäädäntömallit, voidaan käsillä olevan haasteen horisontti nähdä oikeassa
mittakaavassa. Lainsäädännön rationaalisuusmallien haasteita tuleekin etsiä pi-
kemminkin jakson II/2.3.2 alussa esiin tuoduista kokonaissysteemimallin nyky-
vaiheen megaluokan ongelmista kuin tarpeesta täsmentää ja konkretisoida nykyi-
siä lainsäädännön rationaalisuusmalleja.

Atienzan ohella mm. Agassin ja Sulkusen esiin ottamat rationaalisuuskäsitteen
haasteet on tunnustettava313. Niille rakentuivat osaltaan myös ennen reflektio-
analyysia käsitellyt reflektion ongelmat ja haasteet, erityisesti rationaalisuusmal-
lien kokonaisvaltaisuuden haasteita ja riskejä koskeneet huomiot (jakso II/ 1.2.3).
Tässä omaksutun tulkinnan mukaan ne ovat seurausta siitä, että näkökulmaa laa-
jennetaan hallitsemattomasti. Samalla on muistettava näkökulman liiallisesta tai
epäeettisestä kaventumisesta muodostuvat ongelmat (jaksot II/1.2.1 ja 1.2.2), jot-
ka lienevät käytännössä merkittävästi yleisempiä.

Kantin metaforaan palaten tässä tutkimuksessa omaksutun ajattelutavan mu-
kaan reflektioanalyysissa kiteytettävien TPOVA-tutkimuksen perusarvojen koh-
dalla on syytä yrittää saavuttaa horisontti, jossa tutkimuslaivasto näkee ratio-
naalisuusmajakan ääriviivat, vaikka ne eivät kiteydy yksiulotteisen selkeinä.
Konkreettisemmat poijut tarvitsevat perustakseen perussuunnan. Tämän maja-
kan tutkimuksellinen ”kiertäminen” tai unohtaminen (jättämällä se kokonaan
tutkimuksessa huomiotta tai siirtämällä näkökulma siitä reittipoijuihin) sisältää

313Tämän tutkimuksen käsitteistölle käännettynä Agassin huomio koski sitä, ettei nykyinen rationaa-
lisuuskäsitteemme voi antaa meille kovin paljoa apua harkittaessa sitä, preferoimmeko kokonaisval-
taisuuden pluralistisuutena (ns. heikon ongelmanratkaisukonseptin painotus) vai kokonaisvaltaisuu-
den olennaisuutena (ns. vahvan ongelmanratkaisukonseptin painotus); tosin Agassi epäilee avoimesti
ensin mainitun riittävyyttä tulevaisuutemme haasteiden edessä. Ks. myös Brown 1984 s. 7. Sulkusen
osalta vrt. edellä alaviite 308. Kysymyksessä ei siis ole yksittäisten suurtenkaan tutkimusohjelmien
haaste.
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nähdäkseni näkökulman liiallista tai ääritapauksessa jopa epäeettistä rajoitta-
mista.

Toisenlaista, edellä hyödynnettyä vertauskuvaa hyödyntäen sama asia on il-
maistavissa niin, että tutkimuslaivasto tarvitsee sekä kompassin (vrt. ns. vahva
ongelmanratkaisukonsepti) että kartan (ao. konseptin normatiiviset rajoitusteki-
jät). Poijut ja merimerkit eivät voi ohjata riittävästi ilman kartan ja kompassin
tarjoamaa perussuuntaa. Yritykset lausua jotakin hyvin konkreettista reitistä
monimutkaisessa, muuttuneessa ja turbulentissa ympäristössä ennen kuin ma-
jakka on ääriviivoiltaan hahmotettu eivät johda hyvään tulokseen314. Näkökul-
masta riippuen tässä omaksutun ajattelun voidaan katsoa edustavan joko mini-
malismia tai maksimalismia (vrt. edellä oikeudenmukaisuus- ja moraalikäsit-
teistä esitettyyn). Pidän perustellumpana sen luonnehtimista ensin mainituksi,
onhan rationaalisuuskäsite edellä viime kädessä linkitetty minimalistiseksi kat-
sottaviin moraali- ja oikeudenmukaisuuskäsityksiin – tai ao. käsitteiden ulottu-
vuuksiin. Tähän sisältyy samalla tutkimuksen kannanotto ”filosofoivan” ja ”so-
siologisoivan” (tieteen) tutkimuksen mallin väliseen kiistaan.315 Päinvastaisille-
kin näkemyksille voidaan toki esittää perusteluja.316

314Vrt. Paloheimo 1996 s. 25 ja s. 57.
315Itse asiassa äskeisten ydinkiista koskee kuitenkin sitä, tuleeko tarkastella majakkaa, poijuja ja
merimerkkejä selventäen niitä jonkin normatiivisen viitekehyksen avulla, vai kiistetäänkö reflekti-
on ja samalla ns. ensimmäisen filosofian mahdollisuus. Tällöin huomio siirretään karikoihin, myrs-
kyjen kuvaamiseen yms. reitin perusongelmiin. Ks. yleisesti Brown (ed.) 1984.
316Vrt. Roosin jo 1970-luvulla hyvinvointitutkimuksen suuntautumisesta esittämään. Hänen mu-
kaansa vaikka hyvinvointia koskevan analyysin oletetaan olevan kiinnostunut substantiaalisesta
rationaalisuudesta, sen (eksplisiittisesti tai implisiittisesti) tuottamat mallit rakentuvat kuitenkin
formaalille rationaalisuuskäsitteelle. Vrt. Julkunen 2001 s. 295–296, jonka huomiot 1990-luvun
hyvinvointireformin luonteesta tuntuvat sovittuvan Roosin 1973 esittämiin hallitsevan rationaali-
suusajattelun teknokraattisuushuomioihin. Tosin Julkunen ei arvioi erikseen tutkimusta, vaan ylei-
sesti yhteiskunnallisia (asiantuntija)käytäntöjä.
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3.1 TARVITSEEKO TPOVA-TUTKIMUS STANDARDEJA
TAI SUUNTAVIIVOJA?

3.1.1 Miksi ja mihin suuntaviivoja tarvitaan?

Standardit paikallistettiin edellä kaavion 13 kohtiin 6–7. Pragmatismin viiteke-
hykseen – tai Pihlströmin termiä käyttäen pragmatismin filosofiseen tempera-
menttiin – sijoitetun kaavion 13 yleinen logiikka määriteltiin edellä siten, että
elämänongelmat ja tieteen niihin suuntautuessa kohtaamat ongelmat muodosta-
vat viimekätiset mittapuut tieteen arvoille ja (viime kädessä pragmaattisille) ta-
voitteille ja näitä toteuttavan tutkimuksen mahdollisille täsmällisemmille stan-
dardeille tai suuntaviivoille.

Jaksossa II/1.2.1 siteerattiin von Wrightin huomiota, jonka mukaan jokainen
tiede perustuu vakiintuneisiin ortodoksioihin. Tässä yhteydessä on syytä panna
merkille erityisesti lausuman perustelu. Ortodoksiat ovat välttämättömiä erityi-
sesti siksi, että ne ehkäisevät kaaoksen ja anarkian317.

Kuhn korostaa paradigmaattisten standardien merkitystä normaaliparadigman
vaiheessa erityisesti tehokkaan ongelmanratkaisun edellytystekijänä. Tieteen
perustehtävä on hänen mukaansa ongelmanratkaisu. Se voi olla tehokasta vain,
mikäli tutkijat vapautuvat pohtimasta jatkuvasti peruskysymyksiä ja pääsevät
keskittymään paradigman tärkeiksi määrittelemiin ongelmiin. Paradigman mää-
rittelemien suuntaviivojen kautta tutkijat voivat edetä paradigman ”takaamiin”

3 TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan
standardien tai suuntaviivojen epistemo-
loginen mahdollisuus, tarve ja sisältö

317Standardien ambivalentti luonne nousee kuitenkin esiin hänen huomiossaan, jonka mukaan tie-
teen edistyminen perustuu siihen, että ”uskottomat pääsevät voitolle” ja ettei tieteen intressissä
koskaan ole ortodoksian vahvistaminen vaan sen kyseenalaistaminen (1987 s. 119). Kun otetaan
huomioon hänen ao. asiayhteydessä esittämiensä huomioiden kokonaisuus, korostuu pikemminkin
sääntöjen jatkuvan kritiikin ja uusintamisen tarpeen korostus sekä sääntöihin reflektoimattoman
alistumisen ongelmallisuus, ei sääntöjen olemassaolon tasolle etenevä kritiikki. Tämä näyttäisi erot-
tavan hänet mm. Feyerabendin epistemologisesta anarkismista (1977), jota sitäkin on usein tulkittu
varsin eriytymättömästi ja pinnallisesti (vrt. Bergström 1980 s. 2). Tieteen sääntöjen tarpeesta ks.
yleisesti myös Gellner 1992 s. 110–113, Tranoy 1980 s. 191 sekä Niiniluoto 1980 s. 79–80.
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tuloksiin, jotka paradigma ennakoitavasti hyväksyy.318

Yllä suppeasti esiin nostetut von Wrightin ja Kuhnin huomiot edellyttävät jo
tässä vaiheessa joitakin tarkentavia huomioita. Kummankaan tarkasteluun ei
luonnollisesti sisälly TPOVA-tutkimuksen standardeja tai suuntaviivoja koske-
vaa argumenttia, vaan he tarkastelevat kysymystä yleisemmällä tasolla. Heidän
tarkastelustaan saadaan kuitenkin johtoa myös viimeksi mainitun arvioimiseen.
Lisäjohtoa kysymyksen ratkaisemiselle saadaan kaaviosta 13.

Kaavion 13 perusteella suuntaviivojen ja standardien tarve voidaan pragma-
tismin viitekehyksessä määritellä

– teorioiden valintaa ja niiden keskinäissuhteiden määrittelyä
– tutkimuksen kohtaamien ongelmien ratkaisemista
– tutkimuksen tavoitteiden tehokasta toteuttamista (so. keinovalintoja)

koskevaksi harkintaperusteiden määrittelyn tarpeeksi erityisesti tilanteissa, joissa
ongelman vahvasti kontekstuaalinen luonne ei estä ennakollisten suuntaviivojen
määrittelyä ja joissa

– elämänongelmista itsestään ei voida johtaa riittäviä suuntaviivoja tutkimuksen
kohtaamien ongelmien ja valintatilanteiden ratkaisemiseen, ja

– tutkimuksen arvot tai tavoitteet eivät anna riittäviä kiinnekohtia valintatilantei-
den ratkaisemiseen.

3.1.2 Suuntaviivojen mahdollisuus

Suuntaviivojen ja standardien mahdollisuuden tarkastelemiseksi riittävän ava-
rassa viitekehyksessä on tarpeen eriyttää toisistaan ”ortodoksiat” (von Wright)
ja ”paradigmat” (Kuhn). Voidaan kysyä, miksi juuri paradigman käsite tarjoaisi
parhaan lähtökohdan tarkastella TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen ja standar-
dien mahdollisuutta? Esimerkiksi Herne ja Setälä sivuuttavat paradigman käsit-
teen analysoidessaan rationaalisen valinnan teoriaa tieteenfilosofisella apuväli-
neistöllä. Perusteluna he viittaavat siihen, että ”se sopii huonosti yhteiskuntatie-
teisiin, joissa harvoin on yhtä vallitsevaa paradigmaa (taloustieteen mahdollista

318Paradigman käsitealasta, johon kohdistuvat Kuhnin määritelmät vaihtelevat merkittävästi tar-
kasteluyhteydestä riippuen, ks. Kuhn 1994 s. 20 ja 23. Edellä kuvatuilla ominaisuuksilla luonnos-
teltua paradigman käsitettä voidaan pitää eräänlaisena paradigman työmääritelmänä. Ks. myös
normaalitieteestä ongelmanratkaisuna ja paradigman käsitteestä tässä suhteessa mt. 48 ss. Eri nä-
kökulmista ks. paradigman määritelmiä myös mt. s. 52–55 sekä sivuilta 10, 21, 24, 36 ja s. 181 ss.,
erityisesti s. 185. Kaikkien täsmennystenkin jälkeen epämääräiseksi jäävälle paradigman käsitteel-
le voidaan hakea vertailukohtia mm. Lakatosin tutkimusohjelman käsitteestä ja Laudanin tutkimu-
stradition käsitteestä, ilman että vm. käsitteet olisivat suoraviivaisesti yhdistettävissä Kuhnin käsit-
teistöön (ks. esim. Niiniluoto 1980 s. 247–248). Koulukunnan käsite liittyy paradigman luonnon-
tieteellisesti sävyttyneeseen käsitteeseen niin, että koulukunnat ja niille ominainen variointi ja kil-
pailu edeltävät normaaliparadigmaa (mt. s. 29 ss.).
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poikkeusta lukuun ottamatta) ja koska Kuhn ei esitä tieteellisen edistyksen kri-
teereitä”319. Tämän pohjalta he siirtyvät erittelemään teoriakompleksia Lakato-
sin tutkimusohjelman ja Laudanin tutkimustradition käsitteisiin tukeutumalla.

Vaikka Herneen ja Setälän ratkaisua voidaankin perustella, se kuitenkin lä-
hinnä siirtää ongelmien painopistettä sen sijaan että se mahdollistaisi ongel-
mien välttämisen320. Yhteiskuntatieteissä ei yksinkertaisesti ole kiteytynyt sel-
laista metateoriaa tai filosofista apuvälineistöä, jonka avulla ensisijaisesti luon-
nontieteiden olosuhteisiin kehiteltyjen mallien ongelmat voitaisiin välttää321.
Vaihtoehdoiksi näyttää jäävän yhtäältä tyytyminen yhteiskuntatieteiden konteks-
tuaaliset piirteet puutteellisesti huomioiviin malleihin ja konsepteihin, toisaalta
jättäytyminen kokonaan näiden yhteiskuntatieteiden mutta myös luonnontietei-
den kontekstissa puutteellisten mallien tarjoamien perushorisonttien ulkopuo-
lelle322. Kun valintatilanne hahmotetaan näin, tarjoutuu realistisempi mahdolli-
suus vertailla eri vaihtoehtojen etuja ja ongelmia kuin yksinomaan mallien kri-
tiikkiin tukeutumalla323.

Tarkastellessaan paradigmojen prioriteettia Kuhnin lähtökohtana on erottaa
toisistaan yhtäältä paradigmat, toisaalta säännöt ja standardit.

1) Sääntöjen etsiminen on paradigmojen etsimistä vaikeampaa. Mitään yksi-
tyiskohtaista sääntöjoukkoa ei Kuhnin mukaan ehkä edes ole. Sääntöjoukon tun-
nistaminen on joka tapauksessa vaikeaa324. Tämän keskeinen syy on Kuhnin

319Herne & Setälä 2000 s. 181.
320Ks. Salomäki 2001. Lakatosin tutkimusohjelmien metodologiaa analysoidaan TPOVA-tutki-
muksen näkökulmasta III pääjaksossa tarkasteltaessa TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltami-
sen ongelmia ja pullonkauloja tutkimuksen organisoitumisen vaatimuksista käsin.
321Ks. yleisesti Kuusela 1996 passim. Tässä yhteydessä riittänee viittaus sosiaalitieteiden ontologi-
sen perustan kiteytymättömyyttä ja fragmentoitumista koskeviin Kuuselan huomioihin (s. 38–39).
Ontologisen perustan hajanaisuus merkitsee sitä, ettei vallitse yhteisymmärrystä siitä, millaiselle
perustalle yhteiskuntatieteet rakentuvat ja mikä on yksilön ja yhteiskunnan suhde. Kysymys nou-
see esiin mm. silloin kun pohditaan sitä, miten yhteiskuntatieteet ovat ylipäänsä tieteenaloina mah-
dollisia ja mikä niiden suhde on esim. psykologiaan ja biologiaan (s. 39).
322Vrt. Salomäki 2001 s. 178.
323Kysymystä voidaan tarkastella myös yhteiskuntatieteiden sisällä. Juha Häyhä tarkasteli asiaa
oikeustieteen päivillä 2001. Hän kiinnitti puheenvuorossaan huomiota mm. lisääntyneeseen pyrki-
mykseen määritellä oikeuden systematiikka oikeuden ulkopuolelta muodostuvista rationaliteeteis-
ta käsin (yhteiskunta, historia, talous, aatteet jne.) ja tästä osoituksena olevaan ”Law and …” oppi-
aineiden lisääntymiseen ja näki kehityksessä eräänlaisia uusluonnonoikeudellistumisen piirteitä.
Kysymys on viime kädessä siitä, että oikeuden ”kriteerit” ulkoistetaan ja samalla saatetaan ne riip-
puvaisiksi oikeusjärjestyksen ulkopuolisista rationaliteeteista. Häyhä katsoi muutoksen monessa
suhteessa hyödylliseksi. Samalla hän huomautti mm., että tämä saattaa johtaa myös oikeuden ”ar-
vioimiseen” liiaksi sen ulkopuolisin kriteerein. Muutos voi johtaa siihen, että oikeudesta nähdään
vain se osa, jonka nämä ulkopuoliset kriteerit sallivat siitä nähtävän. ”Ote ei ole kovinkaan kohteen
mahdollista omaleimaisuutta kunnioittava” (Häyhä 2001). Yllä luonnontieteiden ja yhteiskuntatie-
teiden näkökulmasta kuvatut (tieteen)filosofisten mallien siirron ongelmat saavat Häyhän esityk-
sessä hyödyllisen vertailukohdan yhteiskuntatieteiden sisälle. Äskeisellä ei tarkoiteta väittää, että
vertailuasetelma olisi kaikilta osin analoginen.
324Kuhn 1994 erityisesti s. 56–63.
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mukaan se, että tiedemiesten suorittamat konkreettiset ongelmanratkaisut
korvaavat merkittävässä määrin eksplisiittisten sääntöjen ja standardien
joukon tutkimustyön ohjaajana325. Säännöt ovat siis pikemminkin implisiitti-
siä kuin eksplisiittisiä, pikemminkin latentteja kuin selkeästi artikuloituneita326.
”Sääntöjä”, ”standardeja”, teorioita” ja ”lakeja” ei siis artikuloida suoraan, vaan
ainoastaan sovellutusten yhteydessä. Soveltaminen puolestaan ei ole ensisijai-
sesti looginen vaan praktinen menettely.

Näin määriteltyjä suuntaviivoja ja standardeja voidaan luonnehtia myös impli-
siittisiksi ja artikuloimattomiksi käytäntöteorioiksi. Suuntaviivojen ja standar-
dien teorialuonteen havainnollistamiseksi tutkimuksen teoriakäsitteistöä jäsenne-
tään seuraavassa pidemmälle tukeutuen Anneli Sarvimäen tutkimukseen ”Knowl-
edge in Interactive practice Disciplines” ja siinä esitettyihin jäsennyksiin327.

Teoreettinen tieto voidaan määritellä näkemykseksi tai käsitteellistykseksi koh-
teesta joukkona komponentteja ja niiden välisiä suhteita. Teoriat voidaan jakaa
implisiittiselle ja artikuloimattomalle tiedolle rakentuviin teorioihin ja eksplisiit-
tisiin, käsitteellisesti artikuloituneisiin teorioihin. Implisiittiset teoriat voidaan
määritellä arvoiksi, ideaaleiksi, uskomuksiksi ja periaatteiksi, jotka manifestoi-
tuvat toiminnassa; ne ovat aina praktisia teorioita, koska ne ovat käytännössä
(jo) manifestoituneita. Ne ilmenevät yksinomaan tarkoituksenmukaisena toimin-
tana. Eksplisiittiset teoriat ovat käsitteellisesti artikuloituneita; ne ovat prakti-
sia teorioita mikäli niitä käytetään käytännöissä reflektoinnin apuvälineinä.

Eksplisiittisiin teorioihin, käsitteellistykseen, voidaan edetä tekemällä impli-
siittiset teoriat eksplisiittisiksi. Tämä voi tapahtua joko havainnoimalla, reflek-
toimalla ja artikuloimalla käytäntöjä (implisiittiset teoriat) tai konstruoimalla
tieteellisiä (tai filosofisia) teorioita. Näin muodostettavat eksplisiittiset teoriat
voivat olla preskriptiivisiä tai deskriptiivisiä, teorioita käytännöille (theories for
practice) tai käytännöistä (theories of practice). Näin muotoutuvassa praktisen
tieteen iteratiivisessa prosessissa kehkeytyviä eksplisiittisiä teorioita testataan
käytännöissä; ne voivat muuttua praktisiksi teorioiksi, mikäli niitä ryhdytään
soveltamaan ao. käytännöissä328.

325Kuhn 1994 s. 185. Käytännön ongelmanratkaisujen merkitys tutkimuksen ohjenuorana nousee
esiin teoksen aiemmissakin tarkasteluissa. Ks. erityisesti mt. s. 59–60, jossa Kuhn kiinnittää huomio-
ta erityisesti tieteellisen koulutuksen luonteeseen: uusia käsitteitä, lakeja ja teorioita ei opita ”teoreet-
tisesti” ja abstraktisesti, vaan tutkimusta tekemällä. Tätä kautta tiedemies oppii ”säännöt” jossakin
uransa vaiheessa abstrahoimalla ne intuitiivisesti itselleen. Sikäli kun tutkija on oppinut säännöt abst-
raktioina, tämä ilmenee ensisijaisesti menestyksekkäästä tutkimustyöstä (1994 s. 59–60).
326Vrt. Niiniluoto 1980 s. 36–37, jonka mukaan tieteenfilosofia on implisiittisten ja eksplisiittisten
sitoumusten ja kannanottojen muodostama kokonaisuus.
327Ks. tarkemmin Sarvimäki 1988 erityisesti s. 179 ss.
328Sarvimäki mt. s. 248. Sarvimäki kiteyttää tähän prosessiin pragmatismin ytimen: tiedon rooli on
ohjata käytäntöä. Tiedon, toiminnan ja arvojen välillä on jatkuva vuorovaikutus. Näin ymmärrettä-
vä praktinen tiede samastuu aristotelisen praktisen tieteen käsitteeseen: tiede on tapa artikuloida ja
tuottaa uutta tietoa, jota voidaan käyttää toimijan (esim. tutkija, lainsäätäjä) päätöksenteon ja toi-
minnan sisäisenä determinanttina.
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Äskeisen perusteella suuntaviivojen ja standardien tarve voidaan määritellä
tarpeeksi eksplikoida ja artikuloida suuntaviivoja ja standardeja ohjaamaan tut-
kimuskäytäntöjä edellisen alajakson lopussa kuvatuissa tilanteissa. Käsitteellis-
tys eksplisiittisiksi teorioiksi voi tapahtua joko käytäntöjä havainnoimalla, arti-
kuloimalla ja reflektoimalla (jäljempänä ”A”) tai tukeutumalla tieteellisiin tai
filosofisiin teorioihin (jäljempänä ”B”). Näin muotoutuvien suuntaviivojen ja
standardien avulla voidaan ohjata ja reflektoida käytäntöjä329.

Kuhnin esittämät huomiot voidaan ymmärtää viittauksena siihen, että äsken
kuvattuja preskriptiivisiä elementtejä sisältäviä eksplisiittisiä tieteen suuntavii-
voja ja standardeja (eksplisiittisiä teorioita) ei ole muodostunut. Paradigmojen
säännöt ovat – jos niitä on – pikemminkin implisiittisiä ja artikuloimattomia.
Tämä merkitsee mm. sitä, että niin idealistinen kuin realistinenkin reflektio koh-
taavat huomattavia vaikeuksia ainakin ”tieteen yleisellä tasolla” – Kuhn ei pidä
ensin mainittua edes kovin perusteltuna.

2) Kuhnin mukaan tieteen sääntöjä – niin hyvin implisiittisiä kuin (mahdollisia)
eksplisiittisiä suuntaviivoja ja standardeja – on etsittävä yleisemmältä kuin pa-
radigmojen tasolta. Tukeutuen Wittgensteinin kielifilosofisiin tarkasteluihin
Kuhn huomauttaa, ettei tietyn normaalitieteellisen tutkimusperinteen piirissä
syntyviä tutkimustraditioita ja tutkimuksen lähestymistapoja voida kategorises-
ti erottaa toisistaan. Kielen termien tavoin ne voidaan erottaa toisistaan vain
likimääräisesti. Niinpä yksittäisille lähestymistavoille, traditioille ja tutkimus-
tekniikoille ei ole ominaista se, että ne täyttävät jonkin eksplisiittisen tai täysin
selvitettävän sääntöjen ja oletusten joukon, jonka ansiosta perinteellä on luon-
teensa ja se saa otteensa tieteellisessä mielessä. ”Sen sijaan ne (so. tutkimustra-
ditiot ym.) voivat liittyä joko samankaltaisuuden tai mallintamisen perusteella
johonkin tieteelliseen kokonaisuuteen (lihavointi TO:n), jota kyseinen tiedeyh-
teisö jo pitää vakiintuneena saavutuksenaan”.330

Paradigmat eivät siis identifioidu ensisijaisesti sääntöjensä (suuntaviivojen ja
standardien) kautta, vaan liitynnällään johonkin laajempaan aggregaattiin, tie-

329Praktisten teorioiden avulla toimija (tutkija, lainsäätäjä) voi ymmärtää tilanteensa aiempaa pa-
remmin, orientoitua ympäristöönsä aiempaa paremmin, löytää oikeat tai aikaisempaa paremmat
keinot, asettaa tavoitteensa ja arvioida toimintaansa (s. 232 ss.). Näistä kolmeen viimeksi mainit-
tuun sisältyy arvoille, tavoitteille, suuntaviivoille ja standardeille ominainen praktisen teorian pres-
kriptiivinen elementti.
330Kuhn 1994 s. 58. Erilaisten tutkimusperinteiden ja lähestymistapojen myötä tieteessä on useita
fragmentteja ja näillä oma paradigmansa. Sääntöjen korvaaminen paradigmalla on Kuhnin mukaan
omiaan helpottamaan tutkimusalojen moninaisuuden ja erikoistumisen ymmärtämistä. Normaali-
tiede on hänen mukaansa harvoin ehyt ja kiinteä kokonaisuus. Enemmänkin sitä voidaan luonneh-
tia kokoon kyhätyksi laivaksi (mt. s. 61–62). Vertauksella on läheinen yhteys Neurathin tunnettuun
vertaukseen tieteestä valtamerellä purjehtivana laivana, jota tiedemiehet jatkuvasti purkavat ja ka-
saavat. Vrt. Ylikankaan yhteiskuntatieteistä esittämään (1989).
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teelliseen kokonaisuuteen. Tämä Kuhnin huomio voidaan realistisen reflektion
näkökulmasta tulkita niin, ettei havainnoitavia ja reflektoitavia käytäntöjä tule
etsiä paradigman tasolta vaan laajemman kokonaisuuden tasolta (A). Idealisti-
sen reflektion kannalta tilanne voidaan Kuhnin näkemykset osaksi sivuuttaen
tulkita niin, että niitäkin on ”etsittävä” verrattain yleisellä tasolla, eikä yksittäis-
ten paradigmojen tasolla (B)331. Tiivistetysti voidaan todeta, että kohdassa 1 yllä
kuvattu paradigmojen ja sääntöjen eriyttämisperuste voidaan ymmärtää para-
digman sisäisten sääntöjen tunnistamiseen liittyväksi metodiseksi ongelmaksi
ja samalla osittain keinotekoiseksi eriyttämiskriteeriksi (sääntöjä voi olla vai-
kea pelkistää esiin tutkimuskäytännöstä). Kohdan 2 seikka on taas puhtaasti ”on-
tologinen” (sääntöjä ei ehkä ole olemassakaan paradigman tasolla). Viimek-
si mainittu johtaa paradigman käsitteelliseen eriyttämiseen säännöistä, suunta-
viivoista ja standardeista.

Edellä esitetystä voidaan yleisluontoisesti johtaa mm. seuraavia jatkotarkas-
telussa huomioitavia näkökohtia:

– suuntaviivoja ja standardeja on sekä idealistisessa että realistisessa reflektiossa
etsittävä ensisijaisesti laajemmalta kuin yksittäisten (arviointitutkimuksen tms.)
alaparadigmojen tasolta332

– pragmatismi laajana ”filosofisena temperamenttina” omaksutaan jatkossa yllä
mainituksi aggregaattitasoksi; siellä kiteytetyt rationaalisuuskäsitteen lähtökoh-
dat muodostavat TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen tieteen ulkoisen ytimen;
niitä ja tutkimuksen tieteen sisäisiä suuntaviivoja selkeytetään seuraavissa ala-
jaksoissa

– molempia reflektion väyliä – realistinen ja idealistinen – tarvitaan ja jälkim-
mäistä erityisesti silloin, kun reflektion tulisi tuottaa preskriptiivisiä tai evalua-
tiivisia kiinnekohtia harjoitetun tai harjoitettavan tutkimuksen arvioimiselle ja
kritiikille; vastaavasti implisiittisten teorioiden eksplikoinnissa tarvitaan sekä
tutkimuskäytännöistä tapahtuvaa artikulointia ja reflektointia että tieteellisten
ja filosofisten teorioiden tarjoamaa apua

– näin muodostuvassa kehyksessä arviointitutkimuksessa kiteytyneitä arvoja ja
suuntaviivoja tulee pyrkiä artikuloimaan myös TPOVA-tutkimuksen perustaksi.

331Kuhn ei kuitenkaan itse perusteellisemmin viritä kysymystä, tulisiko tieteenfilosofian jo periaat-
teellisista syistä määrätietoisesti irtautua yksinomaan tutkimuskäytäntöjen avulla tapahtuvasta tutki-
muksen mallintamisesta. Hänen lähestymistapansa on korostetun tieteen sosiologinen. Esimerkiksi
Niiniluoto näyttää korostavan selvästi Kuhnia enemmän tieteenfilosofisten ideoiden ja tutkimuskäy-
täntöjen välisen yhteyden luonnetta vuorovaikutussuhteena eikä yksinomaan tutkimuskäytännön
(vrt. implisiittisten teorioiden) hallitsevaa asemaa tieteenfilosofisten ideoiden (vrt. eksplisiittisten
teorioiden) lähteenä. Niiniluodon mukaan tieteenfilosofiset ideat ovat kehittyneet vuorovaikutuk-
sessa tieteenharjoituksen kanssa, mutta samalla ne ovat vaikuttaneet itsenäisesti tutkimuspraktiik-
kaan (1980 s. 37). Näin Niiniluoto viittaa eksplisiittisten teorioiden muotoutuneen molempia yllä
kuvattuja väyliä: käytäntöjä reflektoimalla ja niihin (filosofisilla ym.) teorioilla vaikuttamalla.
332Arviointitutkimuksen kuvatunlaisia alaparadigmoja ovat ennen muuta kvalitatiivinen (joka ny-
kyisin usein kiinnittyy filosofisen konstruktivismin ajattelutapoihin) ja kvantitatiivinen. Näiden
monet lähtökohdat palautuvat aristotelisen ja galileisen tieteen mallien ja lähtökohtien eroihin. Ks.
Niinistö 1984 s. 91.
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Etsittäessä TPOVA-tutkimuksen suuntaviivoja yksittäisiä paradigmoja yleisem-
mällä tieteen tasolla voidaan lähtökohdaksi ottaa Hugh Laceyn huomio, jonka
mukaan tieteen sisäisiä teorioiden valinnan kriteereitä ei ole toistaiseksi kyetty
kiteyttämään333. Tämä on helpoimmin ymmärrettävissä, jos lähtökohdaksi ote-
taan pragmatistien ajatus teorioista ongelmanratkaisun välineinä334. Tieteen ja
tutkimuksen harjoittamista koskevia standardeja ei voi jäsentyneessä muodossa
esiintyäkään ennen kuin tieteen arvot on selkeytetty, ovathan standardit ja suun-
taviivat yleisluonteisia ”vastauksia” arvojen esiin nostamiin haasteisiin. Arvoja
ei puolestaan voida selkeyttää irrallaan tutkimuksen perustana olevista ongel-
mista tai tutkimuksen kohtaamista ongelmista, koska ne on ymmärrettävä yleis-
luonteisiksi vastauksiksi ongelmiin (vrt. kaavio 13). Nämä huomiot muodosta-
vat jakson 4.2. keskeisen juonteen.

Äskeiseen sisältyy yleisluontoinen vastaus myös siihen, miksei ns. transdisipli-
naarisuudeksi luonnehditulle tutkimuksen ja yhteiskunnan uudenlaista kiinteäm-
pää sidosta tähdentävälle tutkimuksen lähestymistavalle ole kyetty rakentamaan
selkeitä standardeja tai suuntaviivoja335. Transdisiplinaarisuuden ytimessä on eri
tieteenalojen tutkijoiden työskenteleminen yhdessä käytännön toimijoiden kans-
sa käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseksi. Transdisiplinaarisuudessa perintei-
nen yksittäisten tieteenalojen yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa laajenee tie-
teenala- ja toimijaperustaltaan monipuolisemmaksi yhteistoiminnaksi. Transdisi-
plinaarisuus on luonnehdittavissa yhteistyötä organisoivaksi metodologiaksi, joka
ei samastu tieteenaloihin eikä niiden yhteistoimintaan (interdisiplinaarisuus). Tässä
yhteydessä olennaisinta on se, että transdisiplinaarisuuden teoria ja standardit ovat
vielä hyvin keskeneräisiä. Tutkijat ovat tiedostaneet, että transdisiplinaarisuuden
prosessit, dynamiikka ja tuotokset poikkeavat perustavalla tavalla tutkimuksen
arvioinnin yleisistä perinteisistä kriteereistä. ”Criteria and performance measures
for quality control of transdisciplinarity research are under construction”.336

Äskeinen merkitsee sitä, että reflektioanalyysissa kiteytyneitä tieteen ulkoisia
arvoja ja suuntaviivoja täydentäviä TPOVA-tutkimuksen arvoja ja suuntaviivoja
on myös yksittäisiä paradigmoja laajemmalla tieteen tasolla etsittävä pikem-
minkin arvoista kuin standardeista. Myös tieteen sisäiset arvot ovat kuitenkin
selkeytymättömiä ja abstrakteja337. Tähän liittyvään Matti Sintosen huomioon
viitattiin jo reflektioanalyysin alussa338. Näin olemme tietyllä tapaa kulkeneet

333Lacey 1986 s. 130. Ks. myös Fuller 1997 s. 2–3, jonka sosiaalisen epistemologian käsitteeseen
palataan hieman tuonnempana, sekä esim. Salomäki 2001 s. 180.
334Laudan 1977 s. 45–47.
335Viimeksi mainitusta ks. Scholtz & Marks 2001 s. 251.
336Lähestymistavasta ks. yleisesti Thompson Klein ym. (ed.) 2001, johon sisältyy laaja valikoima
transdisiplinaarisuutta ”tieteen, teknologian ja yhteiskunnan yhteisenä ongelmanratkaisuna” valot-
tavia artikkeleita. Ne perustuvat Zurichissa v. 2000 pidetyn kansainvälisen konferenssin esityksiin
ja ryhmätöihin.
337Lacey 1986 s. 130.
338Ks. myös Morrow & Brown 1994 s. 228. He jäljittävät yksikontekstisen positivistisen kulttuurin
mukaisen teorioiden arviointikriteeristön niukkuutta erityisesti positivismin suppeasta (formaali)-
logiikkakäsitteistöstä.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11271



272

ympyrän reflektioanalyysin alusta käsillä olevaan analyysivaiheeseen.
Kaaviossa 13 tämä merkitsee toistaiseksi paluuta kohdista 6–7 kohtaan 4 (tie-

teen arvot) sekä kohtaan 2 (ks. seuraava alajakso). Pragmatismin piirissä esiin-
tyy erilaisia näkemyksiä sen suhteen, tarvitaanko tieteen praktisten tavoitteiden
rinnalla myös tieteen sisäisiä arvoja. Niinpä Kekes toteaa edellä siteeratussa
huomiossaan ongelmanratkaisukeskeisen rationaalisuuskäsitteen varmistavan,
että vain menestyneet teoriat ovat rationaalisia. Se ei kuitenkaan kykene var-
mistamaan, että menestyminen johtuu oikeista syistä. Briskman puolestaan
edustaa päinvastaista kantaa. Hänelle standardit nousevat ja justifioituvat yksin-
omaan onnistuneista vastauksista, joita ne tarjoavat tutkimuksen perustana ole-
viin ongelmiin tai tutkimuksen kohtaamiin ongelmiin.

TPOVA-tutkimuksessa menestymisen kriteerin riittämättömyys voidaan pai-
kantaa myös TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen. Riippuen omaksuttavas-
ta tieteenfilosofisesta lähtökohdasta, menestyminen voidaan tulkita onnistuneeksi
yritykseksi falsifioida tai verifioida lainsäädännön vaikuttavuushypoteesi H 2’.
”Onnistuminen” on kuitenkin ehdollista ja kyseenalaista niin kauan, kun ei kye-
tä osoittamaan, että ”menestyminen johtuu oikeista syistä”, ettei se palaudu sat-
tumaan, olosuhteiden suopeuteen tms. ad hock -selitykseen339. Tämä edellyttää
arviointikehyksen täydentämistä H 4-5:llä. Vasta laajennetussa arviointikehyk-
sessä voidaan puhua ongelmanratkaisusta ja sen tutkimisesta oikeussääntelyä ja
tutkimusta justifioivana seikkana340. ”Menestymistä” ei myöskään voida määri-
tellä ilman normatiivista tai preskriptiivistä elementtiä, jonka avulla H 1 justifi-
oidaan. Menestyminen on aina menestymistä suhteessa johonkin mittapuuhun.
Fullerin terminologiaa hyväksi käyttäen ”menestymiseen” ja ”toimivuuteen”
reflektioanalyysin mukaisesti ymmärrettynä sisältyy tutkimuksen ehdotus
TPOVA-tutkimuksen ”sosiaaliseksi epistemologiaksi”.341

”Sosiaalisessa epistemologiassa” kohdataan kuitenkin ongelmia etsittäessä
täsmällisempiä kiinnekohtia ”menestymisen” ja ”toimivuuden” yleisluonteisil-
le kriteereille. Popper kiinnittää huomiota ongelmanratkaisuksi tulkitun ratio-
naalisuuskäsitteen normatiivisiin tai legitimiteettiongelmiin todetessaan, että
”ongelmanratkaisukyky ei ole riittävä kriteeri teorioiden valinnalle, koska se
nostaa esiin kysymyksen, mitä ja kenen ongelmia tulee ratkaista ja mikä on tyy-

339Ad-hoc-selityksistä eri tieteenfilosofian perinteiden kannalta ks. esim. Herne & Setälä 2000 s.
189–191.
340Menestyminen vaatii tällöin myös käytettyjen tiedon hankinnan ja käsittelyn metodien peruste-
lemista. Jotta asetettu H 4 tai H 5 hypoteesi johtaa ”onnistumista” koskevaan tietoon, on asetettava
lukuisia menetelmien luotettavuuteen ja asianmukaisuuteen liittyviä ehtoja. Tähän liittyvät metodi-
kysymykset on kuitenkin rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
341Ks. Fuller 1997 s. 2–4. Fuller itse rakentaa kuitenkin em. epistemologian selvästi toisille lähtö-
kohdille kuin edellä on tehty. Hän kiteyttää sen imperatiiviksi maksimoida tieteen kustannus–hyö-
ty-suhde, relevanssi, produktiivisuus ja adaptiivisuus (s. 3–4). Sosiaalisen epistemologian käsit-
teen hajanaisuudesta ks. myös Räikkä 1999 s. 109–114.
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dyttävä ratkaisu”342. Lisäksi on kysyttävä, millä ehdoilla ongelmat ratkaistaan
ts. miten varmistetaan, että menestyminen johtuu ”oikeista syistä”. Kolmannek-
si myös ongelmanratkaisun luonne suhteessa TPOVA-tutkimuksen arviointike-
hykseen vaatii vielä huomiota.

3.2 TPOVA-TUTKIMUKSEN
SUUNTAVIIVOJEN TÄSMENTÄMINEN

Jatkossa tarkennetaan:

1) ”Mitä ja kenen ongelmia tulee ratkaista ja mikä on tyydyttävä ratkaisu”? Kysy-
mys edellyttää tieteen ulkoisten arvojen kokoamista suuntaviivoiksi sekä tie-
teen sisäisten ja ulkoisten arvojen välistä punnintaa tarkentavia suuntaviivoja.

2) Mitä ongelmanratkaisu erityisesti TPOVA-tutkimuksen yhteydessä merkitsee?
Kysymys edellyttää TPOVA-tutkimuksen tuottaman tiedon luonteen lisäeritte-
lyä.

3) Millä välinearvoilla ”menestyminen oikeista syistä” on saavutettavissa? Tämä
kysymys edellyttää jatkohuomioita kohdan 1 tarkasteluun.

Laudan, jonka Herne ja Setälä liittävät löysästi pragmatismin traditioon, toteaa
pragmatistien edellyttävän teorioilta ennen kaikkea sitä, että ne ovat luotettavia
oppaita interaktiossa ympäristön kanssa. Pragmatistien mukaan tieteellistä tut-
kimusta ohjaa ihmisen tarve kontrolloida, ennustaa ja manipuloida ympäristö-
ään. Tätä näkemystä tukee pragmatistien mukaan se, että tieteellistä toimintaa
ohjaavat normit ovat historian kuluessa muuttuneet juuri sen mukaan, miten hyvin
ne ovat edistäneet näitä päämääriä.343

Äskeinen tiivistys ei tee kovin hyvin oikeutta pragmatismille kokonaisuudessaan,
vaikka se valaiseekin sen eräitä ydinpiirteitä. Teorioiden funktioiden rajaaminen
kuvattuihin teknokraattisiin piirteisiin ei tee oikeutta muun muassa ns. ympäristö-
pragmatismin eräille refleksiivisille piirteille. Ympäristöpragmatismi on jäljittä-
nyt myös pragmatismin historiasta korostuksia, joissa ihmisen suhde ympäris-
töönsä (ml. luonto) nähdään pikemminkin orgaanisena kokonaisuutena kuin yksi-
puolisena instrumentaalisena suhteena. Näin ollen myöskään pragmatismin teo-
riakäsitteen tulkitseminen yksinomaan instrumentaaliseksi ei tavoita pragmatis-
min kokonaisuutta.344

342Ks. Popper 1972 s. 308–309.
343Laudan 1990 s. 28. Ks. myös Parker 1996 s. 22–28.
344Ks. esim. Light & Katz (ed.) 1996 s. 8, Rosenthal & Buchholtz 1996 s. 40 sekä yleisesti myös
Pihlström 2000 s. 25–26. Vrt. Häyryn utilitarismin kriitikoista esittämään (2001 s. 210–211). Myös-
kin II pääjaksossa reflektioanalyysin erääksi perustaksi hahmotettu John Kekesin rationaalisuus-
konsepti irtautuu yksipuolisesta instrumentalistisesta teoriakäsitteestä, vaikka sisältääkin myös sii-
hen viittaavia piirteitä.
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Pragmatismille – ja kriittiselle rationalismille – ei ole kiteytynyt selkeää sosiaa-
lista eikä tieteen sisäistäkään epistemologiaa tai metodologiaa, joka tarjoaisi
kiinnekohdat Popperin virittämään kysymykseen vastaamiselle345. Sosiaalisen
epistemologian niukkuutta (ja samanaikaisesti sen keskeisyyttä) hyvin kuvaa-
vana voidaan pitää Pihlströmin esiin ottama William Jamesin huomio, jonka
mukaan ”maailma voi olla rationaalinen paikka vain, jos se täyttää perustavim-
mat inhimilliset tarpeemme; muussa tapauksessa se on vieraantumisen paikka”.
Pragmatismi yhdistää järkevän suhtautumisen tieteeseen ja faktoihin järkevään
suhtautumiseen uskontoon, arvoihin ja ongelmiin. Vain näin saavutetaan Jame-
sin mukaan hyväksyttävä filosofinen positio.346 Jamesin näkemyksessä hahmot-
tuu eräänlainen järkevyyden ”tasapainokonsepti”. Se edellyttää rationaalisuu-
den ymmärtämistä laajana, holistisena käsitteenä.

Tieteen sisäisiä arvoja ja normeja tutkittuaan norjalainen tieteentutkija Knut
Erik Tranoy paikallistaa kaksi metodologista perusarvoa. Hän kutsuu niitä to-
tuudeksi ja hedelmällisyydeksi/relevanssiksi347. Koska Tranoyn perusajatuk-
sen säilyttäminen ja hänen keskeisimpien argumenttiensa esiin pelkistäminen
on tärkeää, siteerataan seuraavassa hänen loppupäätelmänsä:

”Methodology has two basic values, because so does the overall ideology of sci-
ence of which methodology is no merely contingent or arbitrary component. The
two values could be called truth and relevance. Freedom from conflict in any one
area of this ideology would be ensured only if the pursuit of (any) one of these two
aims automatically secured the realization of the other by logical or some other
kind of necessity. But there simply is no such benign necessity in science (or in
philosophy, or in any other enquiry). Hence the need for rationality as something
over and above either formal logical relations, or ”natural” causal processes. Ex-
pressions such as ”optimizing the truth-output”, ”maximizing expected epistemic
utility”, both rather artificial, signal the attempt to bring the two (truth and rele-
vance) together, constructively.

Inconsistencies – logical contradictions – are not compatible with this notion
of rationality. But there is nothing inherent irrational about conflict, and certainly
not if the conflict parties are values.

Humans may be rational or irrational in their ways of handling conflict”.348

Viimeksi mainittu huomio toistaa edellä substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen
analyysin yhteydessä käsitteen jännitteisiä osioita paikallistettaessa esiin tuo-

345Jälkimmäisestä aspektista ks. Albert 1987 s. 69–71.
346Pihlström 1998 s. 133–134 ja siellä viitattu kirjallisuus.
347Vrt. Weingartner 1980 s. 209. Palautettaessa mieleen Chenin esittämät TPA-tutkimuksen perus-
arvot voidaan havaita, että Chenin ”responsiveness” lähestyy Tranoyn ”hedelmällisyyttä” (fruit-
fullness). Sosiaalisesta epistemologiasta irrallisena siihen ei kuitenkaan sisälly takeita ”responsii-
visuuden” keskittymisestä ja kohdentumisesta olennaisiin kysymyksiin. Vrt. Briskman 1987 s.
319. Tranoyn käsitteistössä metodologian ja sen arvojen (responsiivisuuden) yhteys ”syvempään
tieteen ideologiaan” jää puuttumaan.
348Tranoy 1980 s. 199–200. Vastaavasta pragmatismin korostuksesta ks. Parker 1996 s. 31–33.
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dun huomion, jonka mukaan on parempi panna arvot kuin ihmiset kilpailemaan
ja sotimaan keskenään349. Kenties vielä viisaampaa on välttää avoin konflikti ja
panna arvot pragmaattisesti sovittumaan keskenään – sen jälkeen, kun niiden
alkuperä ja sisältö on ensiksi säädellyllä konfliktilla selvitetty350.

3.2.1 Hedelmällisyys TPOVA-tutkimuksen tavoitteiden
ja tavoitteita toteuttavien keinojen määrittäjänä
ja arvomittapuuna

”Tavoitteita toteuttavien keinojen määrittäminen” voidaan ymmärtää muiden
standardifunktioiden kokoomakäsitteeksi. ”Tavoitteet” on tällöin ymmärrettävä
tiedettä ohjaaviksi ylimmiksi praktisiksi tavoitteiksi. ”Hedelmällisyys” ymmär-
retään jatkossa Tranoyn käsitteistöstä poikkeavasti tieteen integroivana arvona,
ei yksinomaan sen sosiaalisen epistemologian kiteyttävänä arvona. Se on ym-
märrettävissä tutkimusohjelmien ja tutkimusten alatavoitteita ja keinoja yleis-
luontoisesti ohjaavaksi tieteen sisäiseksi ja ulkoiseksi arvokokonaisuudeksi.

Hedelmällisyyden laajassa pragmatistisessa käsitteessä kiteytyy ajatus, ettei
tieteen arvoista (kuten ”hedelmällisyydestä”) voida järkevästi puhua yleistämättä
niitä jonkinasteisesti erilaisiin toimintaolosuhteisiin ja aikajänteisiin. Hedelmäl-
lisyys on kontingenttia, muuttuvaa, yhteiskunnallistunutta ja toimijan toiminta-
ympäristön osin ehdollistamaa. Se ei voi kuitenkaan olla satunnaista, hetkittäis-
tä ja yksinomaan suotuisien olosuhteiden synnyttämää. Näin ymmärrettynä he-
delmällisyyteen on tavallaan sisään rakentunut Kekesin huomio, jonka mukaan
menestymisen tulee ”johtua oikeista syistä”. Näin siihen rakentuu myös tieteen
sisäinen näkökulma. Samalla totuuden käsitteestä irrotettu tai siihen löysemmin
kiinnittyvä hedelmällisyyden käsite saa myös ”sosiaalisen epistemologian” ja
tieteen sisäisen epistemologian rajan ylittävän ulottuvuuden351 ja myös episte-
mologian ja aksiologian välinen raja ylitetään. Tällainen integroiva käsite on
erityisen perusteltu yhteiskuntatieteiden alueella. Sitä voidaan kuitenkin pitää
perusteltuna laajemminkin.

Hedelmällisyyttä tutkimusta ja tutkimusohjelmia ohjaavana arvokokonaisuu-
tena voidaan pragmatismin näkökulmasta selventää ottamalla esiin Palosen teo-

349Vrt. Bunge 1987 s. 10.
350Vrt. Määttä 2000 (T) s. 348–349 oikeustieteen tehtävistä oikeuden ulkoisten ristiriitojen ekspli-
koimisen ja sen koherenssin vaalimisen (ristiriitojen) yhteensovittajana. Hyvän esimerkin Tranoyn
dualistisen idean ylittävästä ”integroivasta välivyöhykkeestä” tarjoaa Mihail Markovicin objektii-
visen tieteen käsite (1980 s. 86–87). Hieman samaan suuntaan vie Russellin korostama ”pyyteettö-
myys” (ks. Krohn 1996 s. 228), tulkittuna niin, ettei tiede käperry yksinomaan omien pyyteidensä
(so. oman partiaalisen hedelmällisyyskonseptinsa) ympärille, ”ei etsi yksinomaan omaansa”.
351Vrt. Thompson 1996 s. 202–203.
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rioiden merkityksestä (lähinnä Popperin ajatusten pohjalta) esittämiä huomioi-
ta. Määriteltäessä elämä jatkuvaksi ongelmanratkaisuprosessiksi elävien olen-
tojen maailmaa koskevat muutokset voidaan ymmärtää yrityksiksi korvata pet-
täneitä ongelmanratkaisuja toisilla, minkä kautta tapahtuu siirtymistä uusiin
ongelmiin. Ihmisen evoluutiossa voidaan erottaa keskeisenä piirteenä ihmiseen
itseensä psyko-fyysisenä olentona sisältyvien ongelmanratkaisuvälineiden as-
teittainen korvautuminen ihmisen ulkopuolisilla ongelmanratkaisuvälineillä.
Näistä tärkeimpiä ovat abstraktit aatteet eli teoriat ja niiden kehittyminen ih-
misille tyypillisinä ongelmanratkaisuvälineinä.352

Tulkittaessa ihmisen asemaa todellisuudessa keskeiseen asemaan nousee ih-
misten ja aatteiden (teorioiden) välillä vaikuttava kaksisuuntainen plastinen kont-
rolli. Ensiksikin ihmiset saavat teorioiden avulla uusia välineitä ongelmanrat-
kaisujen ja niiden mittapuiden kritiikille. Toisaalta ihmiset voivat (plastisuudel-
le ominaisesti) itse kontrolloida niitä teorioita, joita he käyttävät ratkaisujen ja
mittapuiden kritiikissä.

Reflektioanalyysi voidaan äsken mainitun kontrollisuhteen ensimmäisen koh-
dan pohjalta ymmärtää teoriaksi, joka tarjoaa mittapuita ongelmanratkaisujen ja
niiden mittapuiden kritiikille, ja siis yhtä hyvin tutkimuskohteen kuin tutkimus-
ohjelmien ja tutkimusten arvioinnille. Reflektioanalyysi osioineen muodostaa
TPOVA-tutkimuksen hedelmällisyyden tieteen ulkoisen arviointikonteks-
tin. Fullerin termein sitä kutsutaan jäljempänä TPOVA-tutkimuksen sosiaali-
seksi epistemologiaksi353. Sen muodostamia mittapuita ei tarvitse eikä ole syy-
täkään suojata kritiikiltä. Näin myös plastisen kontrollisuhteen toinen aspekti
tulee otetuksi huomioon. Suuntaviivojen jatkoanalyysissa on kysymys yllä mai-
nitun plastisen kontrollisuhteen ensimmäisen aspektin mukaisesta tutkimuksen
kohteen, tutkimusohjelmien ja tutkimusten ongelmanratkaisujen hedelmällisyy-
den mittapuiden terävöittämisestä.

Tarkastelu etenee niin, että seuraavassa esitetään eräitä kokoavia huomioita
hedelmällisyydestä TPOVA-tutkimuksen tavoitteiden ja keinojen tieteen ulkoi-
sena suuntaviivana. Seuraavissa jaksoissa hedelmällisyyttä siirrytään tarkaste-
lemaan TPOVA-tutkimuksen ongelmien ratkaisemisen tai hallinnan suuntavii-
vana. Tällöin tarkastelun painopiste siirtyy tieteen sisäiseen hedelmällisyyteen
ja erityisesti yritykseen integroida tieteen ulkoista ja sisäistä hedelmällisyyttä
molemmat huomioon ottaviksi suuntaviivoiksi.

Sosiaalinen epistemologia voidaan kiteyttää seuraaviin vaatimuksiin. Ol-
lakseen hedelmällistä, arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikki-

352Palonen 1975 s. 24.
353Sosiaalisella epistemologialla viitataan jatkossa reflektioanalyysiin ja sen tuloksena kitetynei-
siin käsitteisiin, ellei erikseen toisin mainita. Tämä on perusteltua kielenkäytön yksinkertaistami-
seksi, vaikka tämä merkitseekin kyseisen väljän ja hajanaisesti käytetyn käsitteen käyttöalan mer-
kittävää supistamista.
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tieteellisyyttä tavoittelevan TPOVA-tutkimuksen tulee kohdistaa huomionsa

1) viime kädessä yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan ongelmiin,
2) elämänongelmien kaikkiin ulottuvuuksiin (EOU 1, 2, 3) (H 1).

Näin menetellessään TPOVA-tutkimuksen tulee pyrkiä

3) elämänongelmien keskinäiseen integroimiseen (EOU 1-3) (H 1)354,
4) elämänongelmien määrittelyn ja niiden ratkaisemisen (pragmatistiseen) integ-

roimiseen keskenään (EOU 1-3) (H 1-H 5)355,
5) elämänongelmien ratkaisemiselle ja hallinnalle asettuvien rajoitustekijöiden

huomioimiseen.

*  *  *

Onko äsken mainittuja suuntaviivoja tarpeen konkretisoida? Onko niillä riittävä
heuristinen ohjauskyky? Näiden kysymysten selventämiseksi on syytä ottaa esiin
eräitä praktisten teorioiden luonteesta esitettyjä lisänäkökohtia.

Praktisia teorioita voidaan tarkastella, paitsi käytäntöön sovellettuina teorioi-
na (erotukseksi muusta teoreettisesta tiedosta), myös niiden tehtävää silmällä
pitäen. Praktisten teorioiden tehtävä on ohjata menestykselliseen toimintaan,
mm. olemassa olevien toimintamallien reflektioon ja transsendoimiseen eli nii-
den ylittämiseen teoreettisen tiedon avulla. Sarvimäki viittaa kuitenkin mm.
Niiniluodon ja Pörnin tapaan nähdä teoreettisen tiedon suhde käytäntöön yksin-
omaan ns. teknisten normien tuottamiseksi ja soveltamiseksi.356 Sarvimäen tapa
jäsentää suhdetta perustuu puolestaan näkemykseen, jonka mukaan käytännöis-
sä on erotettava useita todellisuuden aspekteja. Näitä ovat emansipatoris-evolu-
tiivinen, hermeneuttis-mytologinen ja teknis-rationaalinen.357 Näin ymmärret-

354Tähän liittyvästä pragmatismin korostuksesta ks. Light & Katz (ed.) 1996 s. 2. Jäljempänä III
pääjaksossa integroinnin vaatimusta selkeytetään TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamista
havainnollistettaessa mm. holistisuuden eri aspekteista käsin.
355Tähän liittyvästä pragmatismin korostuksesta ks. yleisesti Light & Katz (ed.) mt. s. 2. Tähän liitty-
vää integroinnin ulottuvuutta tarkennetaan jaksossa II/3.2.2.7.1 ongelmanratkaisuteorian avulla sel-
keyttämällä ongelmanratkaisun luonnetta tarpeiden ja mahdollisuuksien luovana yhdistämisenä.
356Sarvimäki 1988 s. 232. Käytännön toimija (vrt. lainsäätäjä, viranomainen, tutkija) ei tämän
ajattelutavan mukaan tarvitse ensi sijassa teknisiä normeja toimeenpannakseen niitä. Sen sijaan
toimija tarvitsee sellaisen laajemman näkemyksen käytännöstä, joka auttaa tätä ymmärtämään ti-
lanteensa, näkemään toimintansa relevanssin sosio-kulttuurisessa kontekstissaan, ymmärtämään
muita toimijoita ja itseään sekä suunnittelemaan toimintaansa ja valitsemaan eri toimintamallien
välillä (mt. 1988 s. 235–236). Vaikka Sarvimäen esimerkit ovat ammatillisista käytännöistä, niitä
voidaan soveltaa myös ryhmätoimijoiden tilanteeseen ja niitä koskeviin praktisiin teorioihin (ks.
mt. s. 159 ss. kollektiivisesta praktisesta tiedosta).
357Emansipatoris-evolutiivinen aspekti liittyy tieteen tehtävään käytäntöjen kehittäjänä. Tieteelli-
sen tutkimuksen tärkeä tehtävä on käytäntöjen kehittäminen. Tähän liittyy mm. vanhentuneiden
toimintamallien kritiikki. Tuotetun tiedon avulla toimijan tulee voida muodostaa preskriptioita toi-
meenpantavaksi ja myös arvioida ja kritisoida käytäntöjään. Hermeneuttiseen aspektiin liittyy vaa-
timus siitä, että toimijan tulee voida tuotetun tiedon avulla myös ymmärtää toimintaansa ja sen
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tynä praktiset teoriat muodostavat ohjausfunktioltaan toisistaan poikkeavan ja
toisiaan täydentävä hierarkian. Sarvimäki muodostaa tämän hierarkian Pörnin
jäsennystä modifioiden seuraavasti358:

1) teoriat, joilla on puhdas teoreettinen tavoite,
2) teoriat, joilla on praktinen eli teknologinen tavoite palvella praktisia teorioita,
3) praktiset teoriat, jotka kodifioivat ja evaluoivat käytännön ohjelmia,
4) käytäntöä koskevat ohjelmat, teknisten normien joukot,
5) käytäntö, toiminnot, joita ohjataan teknisin normein.

Praktisten teorioiden ohjaustehtävää ajatellen yllä esitetyt suuntaviivat voidaan
ymmärtää teorioiksi, jotka kodifioivat ja evaluoivat käytännön ohjelmia359. Oh-
jelmat viittaavat kohdassa 3 ensisijaisesti tutkimukseen (tutkimuspolitiikkoihin
ja -ohjelmiin, tutkimusprosesseihin tms.), eivätkä esim. lainsäädäntöohjelmiin,
vaikka näiden eroa ei ole pragmatismin perinteessä ja esim. edellä reflektio-
analyysissa korostettu. Vaikka eroa onkin, molemmat nähdään pragmatismin
perinteessä alisteiseksi viime kädessä samoille rationaliteeteille.360

Näin ymmärrettynä reflektioanalyysi on ymmärrettävissä yllä esitetyn jäsen-
nyksen toisen kohdan tasoiseksi analyysiksi, joka toimii eräänlaisena välittäjä-
nä ensimmäisen ja kolmannen tason välillä361. Käytäntöä koskevat ohjelmat
(neljäs kohta), joissa sovelletaan kolmannen kohdan lähtökohtia, sijoittuvat puo-
lestaan tutkimusohjelmiin ja yksittäisiin tutkimuksiin.

Ymmärrettäessä suuntaviivat yllä kuvatusti, myös kysymys niiden heuristi-
sen ohjauskyvyn riittävyydestä asettuu oikeaan tulkintaskeemaan. Suuntaviivo-
jen ”heuristisen riittävyyden” – tai Fullerin terminologiaa käyttäen niiden nor-
matiivisen alimääräytyneisyyden362 – mahdollinen ongelma tulee jäsentää (mm.)

ehtoja, samoin toimintaympäristöään. Teknis-rationaalinen aspekti liittyy toimijan tarpeeseen saa-
da myös yksityiskohtaisia toimintamalleja. Näitä voidaan antaa toiminnan mitattavissa olevista
aspekteista. Sarvimäen tapa ymmärtää teorian ja käytännön suhde ensisijaisesti muuna kuin teknis-
ten normien toimeenpanona omaksutaan jatkotarkastelun erääksi lähtökohdaksi ja sitä sovelletaan
näin myös III pääjaksossa.
358Ks. Sarvimäki 1988 s. 232–236 ja siellä viitattu kirjallisuus. Vrt. Scholtz & Marks 2001 s. 234–
244. Transdisiplinaarisuudelle ominaista tiedon integroitumista eritellessään tutkijat erottavat kolme
tasoa: ymmärryksen (verstehen), käsitteellistyksen (begreifen) ja kausaalisen selittämisen (erklären).
359Teoreettinen tarkastelu, jolla esim. elämänongelmien keskinäistä integroimista koskevaa suun-
taviivaa (edellä 3) selkeytetään erilaisista holistisuuden ontologisista ja epistemologisista aspek-
teista käsin, on tarkastelun tavoitteesta riippuen sijoitettavissa hierarkian tasoille 1–2. III pääjakson
tarkastelu, jossa integroinnin vaatimusta havainnollistetaan eri disipliinien suhteisiin, sisältää lä-
hinnä 4 tason mukaisen tarkastelun.
360Vrt. Åberg 1997 s. 79–83.
361Yllä mainitut suuntaviivat muodostavat aidon praktisen (preskriptiivisen tai preskriptiivisesti
painottuneen) teorian luonnollisesti vasta silloin, jos/kun niitä sovelletaan tutkimuskäytännössä.
Vrt. Pawson & Tilley 1997 s. 215.
362Fuller käyttää ilmaisua ”the normative underdetermination of science”. Se ”refers to the fact that
the same scientific norms can be alternative valued spins, according to the context in which they are
regarded”(1997 s. 63). Mertonin muotoilemia tieteen normeja on Fullerin mukaan kritisoitu sekä
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suhteuttamalla se hierarkian tasojen suhteeseen. Hierarkiasta voidaan johtaa
päätelmä, jonka mukaan ylempi taso tarjoaa suuntaviivoja ensisijaisesti seuraa-
vaksi alemmalle tasolle ja vain välillisesti sitä alemmille tasoille. Mitä suurem-
maksi tasojen etäisyys muodostuu, sitä heikommaksi edellisten tasojen ja suun-
taviivan ohjaava kyky muodostuu.

Miten ylemmän tason tarjoamien suuntaviivojen heuristinen ja normatiivinen
riittävyys on äskeisen pohjalta ymmärrettävä? Kysymyksen arvioimiseksi on tar-
peen tarkastella eriytyneemmin praktisten teorioiden ohjauskyvyn osatekijöitä ja
erityisesti sitä, millaisia elementtejä niihin tulisi sisältyä. Muodostamalla käsitys
siitä, mitä eri elementtejä hierarkian kokonaisuuteen tulisi ohjauskykyisyyden
saavuttamiseksi sisältyä, on mahdollista arvioida, millaisia ”suuntaviivojen” oh-
jauskyvylle asetettavat vaatimukset ja suuntaviivojen sisältö voisivat olla.

Kun tiede suuntautuu aristotelisen tiedekäsityksen termein ”praksikseen” (pra-
xis) eikä ”tekniseen valmistustaitoon” (techne) tiede on tapa artikuloida ja tuot-
taa tietoa, jota voidaan käyttää toiminnan sisäisenä determinanttina363. Praktis-
ten tieteiden piirissä konstruoidut teoriat tulisi Sarvimäen mukaan ymmärtää
praktisiksi riippumatta siitä, onko niiden välitön tarkoitus praktinen tai ei.364

Praktisen teorian tulee sisältää eri elementtejä, jotta se kykenee ohjaamaan toi-
mintaa. Sarvimäki ottaa esiin seuraavat elementit:

1) kausaaliset ja muut vastaavanlaiset kuvaukset ja selitykset,
2) kuvaukset ja kehikot (frameworks), joita voidaan käyttää tiedon uudelleen iden-

tifioimiseen,
3) kuvaukset ja kehikot, joita voidaan käyttää käytäntöjen nykytilanteen kritiik-

kiin,
4) tavoitteen (goal) tai tavoitteiden kuvaukset, jotka tarjoavat suunnan käytän-

nöille,
5) periaatteet (principles) ja preskriptiot, joita tulee seurata,
6) arvot, joita tulee toteuttaa.365

Praktisiin teorioihin voi sisältyä myös metafyysisiä ja eettisiä elementtejä. Yllä

puutteellisesta ohjauskyvystä että siitä, että normien aikaansaamat tosiasiat voivat olla myös epäar-
voja. Fullerin terminologiassa vm. seikka viittaa nimenomaan ”sosiaalisen epistemologian” arvo-
jen ja suuntaviivojen ohjausvoiman vajeisiin – Tranoyn käsitteistössä tieteen ulkoisen ”hedelmälli-
syyden” kriteerien em. puutteisiin. Yleisemmin modernin tieteen epätasapainoa on kuitenkin etsit-
ty ”sosiaalisen epistemologian” liian hallitsevasta asemasta, johon on kiinnitetty huomiota jopa
tiedepolitiikan kehittämisasiakirjoissa (ks. esim. Husso ym. (toim.) 2000 s. 11–12).
363Sarvimäki palauttaa tämän viime kädessä pragmatismin taustalla olevaan ihmiskäsitykseen: ih-
minen on tietävänä olentona samanaikaisesti elävä ja toimiva olento minkä vuoksi ”the role of
knowledge is to guide human living and acting”. (mt. 1988 s. 242).
364Sarvimäki mt. s. 241–242.
365Sarvimäki mt. s. 242.
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kuvattuna laajana rakenteena praktiset teoriat sisältävät eri tasoisia teorioita366.
TPOVA-tutkimuksen I pääjaksossa konstruoitu arviointikehys voidaan paikal-
listaa praktisten teorioiden kehykseksi. Siihen sisältyy sekä metafyysisiä että
preskriptiivisiä ja deskriptiivisiä elementtejä tai osioita. Suuntaviivoilta voidaan
edellyttää mm. kykyä toimia arvoja jäsentävinä elementteinä. Tämän vuoksi nii-
hin sisältyy preskriptiivisiä ja evaluatiivisia elementtejä. Toisaalta niiltä puuttuu
yksittäisissä tutkimuksissa asetettavien konkreettisten tavoitteiden operationaa-
lisuus. Ne antavat pikemminkin ohjenuoria kuin ymmärryksen välineitä tai tek-
nisille normeille ominaisia selkeitä ehdollisia – eksplisiittisiä tai implisiittisiä –
käyttäytymismalleja367.

Näin ne näyttäisivät samastuvan lähinnä edellä esitetyn praktisten teorioiden
hierarkian kohtiin 2 ja 3. Suuntaviivat voidaan kuitenkin ymmärtää niinkin, että
kunkin praktisen teorian elementin 1–6 muodostamisessa tarvitaan sille ominai-
nen, spesifi suuntaviivojen kategoria. Viimeksi mainittua havainnollistamaan tau-
lukon 4 rivillä C ei ole tässä vaiheessa eroteltu sarakkeittain sitä, mitä praktisten
teorioiden elementtejä suuntaviivat ensisijaisesti koskevat.

Taulukossa 4 on kuvattu praktisten teorioiden jäsennysten pohjalta muodos-
tuva hahmotelma TPOVA-tutkimuksen praktisten teorioiden alasta.

Vaikka taulukon perusteella ei voida suoraan tehdä suuntaviivojen sisältöä
koskevia päätelmiä, voidaan siitä kuitenkin johtaa eräitä jatkotarkastelulle hyö-
dyllisiä huomioita. Ensiksikin taulukon sarakkeiden jäsentely kohtiin 1–6 tar-
joaa yleisluonteisen kiinnekohdan sen arvioimiselle, millaisia elementtejä suun-
taviivoihin tulee sisältyä, jotta niillä voi ylipäänsä olla ohjaavaa merkitystä. Toi-
seksi TPOVA-tutkimuksen tieteen ulkoisen hedelmällisyyden kannalta relevan-
tit suuntaviivat (ns. sosiaalinen epistemologia) saavat yleistä johtoa sarakkeissa
3–6 kuvatuista elementtien jäsennyksistä. Se, mitä ohjaamaan tieteen sisäisen
hedelmällisyyden kannalta relevantteja suuntaviivoja tarvitaan, voidaan puoles-
taan karkeasti jäsentää sarakkeiden 1–2 otsikoiden avulla. Kolmanneksi tau-
lukko tarjoaa rivijäsennyksillään (A-F) yleisluonteista johtoa myös suuntavii-
vojen yleisyystason ja ohjauskyvyn arvioimiselle, vaikkei siitä voida johtaa täs-
mällisiä kiinnekohtia tämänkään arvioimiseen368.

366Viitaten Walkerin ja Avantin tarkasteluihin Sarvimäki toteaa heidän erottavan toisistaan seuraa-
vat tasot: meta-theory, grand theory, middle-range theory, practice theory. Hän itse erottaa nämä
praktisten teorioiden eri tasoina, ei eri teoriatyyppeinä. Ensin mainituille kahdelle tasolle tyypilli-
siä ovat metafyysiset ja eksplisiittiset arvoelementit. Jälkimmäisille tasoille Sarvimäki sijoittaa stra-
tegisiksi ja instrumentaalisiksi luonnehtimansa teoriat. Yllä kuvatut teoriat voidaan yhdistellä eri
tavoin (s. 243).
367On kyseenalaista, voivatko vm. mallit läheskään täydellisesti artikuloitua eksplisiittisiksi ”stan-
dardeiksi”. Toimintaskeemasta ja implisiittisistä käytäntöteorioista ks. Sarvimäki 1988 s. 149–158.
Arviointitutkimuksen piirissä tekijän tiedosta ”evaluaatioviisautena” ks. Ahonen 2001 s. 104–105.
368Arviointitutkimuksen jäsennysperusteiden moninaisuudesta ks. Ahonen 2001 s. 105
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3.2.2 Suuntaviivat TPOVA-tutkimuksen ongelmien
ratkaisemisen tai hallinnan välineinä

3.2.2.1 Arvioinnin ongelmat suuntaviivojen perustana

Edellä on eri yhteyksissä valotettu pragmatismin tapaa käsitellä suuntaviivoja
(TPOVA)- tutkimuksen ongelmien ratkaisemisen ja hallinnan välineinä. Kaavio
13 ja siihen liittynyt tarkastelu (erityisesti kaavion kohta 2) jäsentyi osaltaan
juuri tutkimuksen kohtaamista ongelmista käsin. Edellä tutkimuksen valintaon-
gelmia on tarkasteltu mm. silmälläpitäen niiden jäsentymistä ja ”alistumista”
suuntaviivojen ja standardien alle. Tällä perusteella valintaongelmat jaettiin
merkittävästi kontekstualisoituviin ja erittäin vaikeasti standardoituviin ongel-
miin sekä vähemmän kontekstualisoituviin ongelmiin. Lukuun ottamatta edelli-
sen jakson lopun jäsentelyä ongelmia ei kuitenkaan ole edellä laadullisesti jä-
sennelty.

Ruotsalainen arviointitutkija Jan-Olof Åberg on väitöskirjassaan eritellyt ar-
viointitutkimuksen ongelmia. Koska Åberg jäsentää arviointitutkimuksen pe-
rusongelmat rationaalisuuskäsitteen näkökulmasta, hänen erittelyään voidaan
pitää myös tälle tutkimukselle tarkoituksenmukaisena. Åberg jakaa arviointitut-
kimuksen peruskysymykset (grundfrågor) ja perusongelmat (grundproblem)
kolmeen luokkaan:

1) arvostelu- tai arviointiongelma (bedömningsproblem),
2) tieto-ongelma (kunskapsproblem)
3) funktio-ongelma (funktionsproblem).369

Arvosteluongelman – jonka olemassaolo ja ratkaisut viime kädessä identifioivat
arviointitutkimuksen muusta tutkimuksesta – ytimenä on arvioitavan objektin
(kohteen) arvon määritteleminen jossakin merkityksessä. Tieto-ongelma pelkis-
tyy sen määrittelemiseen, miten kuvailla ja ymmärtää, selittää ja tulkita, arvo-
tettavaa todellisuuden osaa tai elementtiä. Funktio-ongelmassa joudutaan rat-
kaisemaan se, miten arvioinnille saavutetaan jonkinlainen funktio tai merkitys
eli varmistetaan sen hyödyntäminen jonakin myöhempänä ajankohtana. Kun
arvosteluongelma identifioi arviointitutkimuksen muusta tutkimuksesta ja tie-
to-ongelma samastuu merkittävässä määrin muun tyyppisen tutkimuksen tieto-
ongelmiin, funktio-ongelma muodostuu ennen kaikkea siitä, että arviointi ta-
pahtuu sekä tieteellisessä että poliittisessa kontekstissa.370

Åberg perustelee eri näkökulmista arviointitutkimusta rationaalisena hank-
keena. Eräs Åbergin tutkimuksen kiinnostavin – joskin myös käsitteellisesti prob-

369Åberg 1997 s. 85–95.
370Åberg mt. s. 85.
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lemaattinen – lopputulos muodostuu siitä, että arviointitutkimus joutuu tasapai-
noilemaan rationaalisuuden ja legitiimisyyden osaksi ristiriitaisten vaatimusten
välillä. Ohjattuna, organisoituna ja strukturoituna hankkeena rationaalista ar-
viointia voidaan käyttää myös legitimoivassa tarkoituksessa – tavalla, joka omaa
liittymäkohtia II pääjakson alussa käsiteltyihin reflektion ongelma-aspekteihin,
erityisesti legitimoivaan reflektioon (ks. jakso II/1.2.2). Vaikka arviointia voi-
daan toteuttaa ja käyttää legitimoivassa tarkoituksessa, sitä ei voida kuitenkaan
näin menetellen legitimoida. Åbergin mukaan arviointi voidaan rationalistises-
sa kulttuurissa legitimoida vain toimintojen ja toimintaohjelmien tehokkuuteen
ja vaikuttavuuteen suuntautuvalla arvioinnilla ja objektiivisuudella.371 Johto-
päätöksissään Åberg päätyy kuitenkin ylittämään rationaalisuuden ja legitimi-
teetin rajan todetessaan, että rationaalisesti toteutettu evaluaatio muodostuu
pyrkimyksestä hallita rationaalisuuden ja legitimiteetin välinen jännite372.

Tämä päätelmä palauttaa mieleen TPOVA-tutkimuksen sisäisen ja ulkoisen
hedelmällisyyskontekstin jännitteistä edellä esitetyt huomiot. Samalla Åbergin
loppupäätelmä herättää kysymyksen, mikä on sosiaalisen epistemologian ym-
pärille edellä rakennetun TPOVA-tutkimuksen ulkoisen hedelmällisyysosion
suhde legitimiteettiin Åbergin analysoimana rationaalisuuden vastapoolina. Jäl-
jempänä ilmenee, että viimeksi mainittujenkin suhde on jännitteinen. Tämä edel-
lyttää legitimiteetin ja sosiaalisen epistemologian suhteiden lisäerittelyä myö-
hemmässä vaiheessa. Suuntaviivojen jatkoanalyysi muodostuu yrityksestä mo-
difioida Åbergin mainitsemaa jännitettä niin, että perustellaan TPOVA-tutkimuk-
sen suuntaviivojen keskeinen tehtävä pyrittäessä hallitsemaan rationaalisuuden,
legitimiteetin ja sosiaalisen epistemologian välinen jännite.

Yllä lihavoituna kuvatusta ”rationaalisuusimperatiivista” Åberg johtaa perus-
telun tarkastella arvioinnin edellä kuvattuja perusongelmia rationaalisuuskäsit-
teen näkökulmasta. Jatkotarkastelun perustaksi on vielä syytä ottaa esiin se, miten
Åberg ytimeltään määrittelee perusongelmien rationaalisuushaasteen373.

Arvostusongelman rationaalisuushaaste muodostuu siitä, kuinka tehdään tie-
toisia arvioita eksplisiittisillä arvosteluperusteilla. Tutkimuksen I pääjaksossa
eksplikoitu TPOVA-tutkimuksen arviointikehys hypoteesi- ja sitoumustyyppei-
neen (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5) näyttäisi jo luovan perusteita arvosteluperustei-
den rationaalisuushaasteen kohtaamiseen. Reflektioanalyysissa hahmotettu ”so-
siaalinen epistemologia” jatkaa tätä yritystä artikuloidumman arvosteluperus-
teiden teorian suuntaan tieteen ulkoisessa hedelmällisyyskontekstissa. Tietope-
rustaongelma liittyy siihen, kuinka hankitaan merkityksellistä ja objektiivista

371Åberg mt. s. 86.
372Åberg mt. s. 286.
373Åberg mt. s. 86.
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tietoa374. Ongelma näyttäisi kietoutuvan selkeimmin käsillä olevan suuntaviiva-
tarkastelun erääseen ydinalueeseen: pyrkimykseen määritellä erityisesti tieteen
sisäisen hedelmällisyyskontekstin suuntaviivat. Funktio-ongelma liittyy siihen,
miten arviointitiedon vaihtoehtoisista käyttötarkoituksista (kontrolli, kehittämi-
nen, koulutus, yleinen tiedon etsintä jne.) voidaan kussakin arvioinnissa ratio-
naalisesti päättää. Onko arviointi ensi sijassa poliittisen vai tieteellisen hyödyn-
tämiskontekstin ”asukas” – ja samalla (primaaristen) odotusten ja suuntaviivo-
jen kohde?

Käsillä olevan tutkimuksen kiinnittyminen pragmatistiseen temperamenttiin
näyttäisi johtavan etsimään TPOVA-tutkimuksen funktiota pikemminkin poliit-
tisesta kuin tieteellisestä arviointi- ja hyödyntämiskontekstista. Toisaalta ”toi-
mivuudelle” ja ”menestymiselle” on edellä asetettu eräänlaiseksi sisäänraken-
netuksi ominaisuudeksi vaatimus, jonka mukaan niiden tulee perustua ”todelli-
siin, oikeisiin syihin”. Tämä merkitsee sitä, että vaikka funktiokysymys jätetään
seuraavassa toistaiseksi yllä esitetyn maininnan varaan, funktio-ongelman prag-
matistisesta tulkinnasta ei voida johtaa ainakaan sellaista tietoperustaongelman
ratkaisua, jossa sivuutetaan vaatimus ”toimivuuden ja menestyksen” perustumi-
sesta oikeisiin syihin.375

Åberg kiinnittää huomiota arvioinnin perusongelmien kietoutumiseen toisiinsa.
Hän erottaa tässä yhteydessä toisistaan kaksi eri logiikkaa. Yhtäältä voidaan aja-
tella, että tieto-ongelma (tiedon saavutettavuus yms.) asettaa puitteet arvosteluon-
gelman määrittelemiselle ja ratkaisemiselle niin, että arvioinnin suorittaminen käy
ylipäänsä mahdolliseksi. Näin määrittyvä mahdollisuus asettaisi sitten raamit sil-
le, mitä funktiota arviointi viime kädessä toteuttaa. Toisaalta Åberg kiinnittää huo-
miota äskeiseen logiikkaan sisältyviin ”naiivin empirismin” ongelmiin todetes-
saan, että nimenomaan arviointikriteerit antavat merkityksen ja suunnan tiedon-
hankinnalle. Tieto saa merkityksellisyytensä viime kädessä vasta suhteessa arvos-
telukriteereihin. Tämä näyttäisi johtavan vuorovaikutteiseen suhteeseen arvoste-
lu- ja tieto-ongelman ratkaisemisen välillä.

Toisaalta ahtaan rationalistisesta ja instrumentaalisesta näkökulmasta ongelmi-
en yhteen kietoutuminen voidaan tulkita niin, että ensin on ratkaistava funktio-
ongelma, jotta tutkimuksen merkitys käy ylipäänsä ymmärrettäväksi. Vasta tämän
perusteella voidaan harkita, mitkä arvostelukriteerit toteuttavat tuon funktion. Tämä
puolestaan vasta määrittää sen, mikä tieto on merkityksellistä.376

374Myöhemmin Åberg ottaa esiin tieto-ongelman ratkaisemisen mittapuuna kaksi arvoa: totuuden
ja relevanssin. Arvostelun tietoperustan tulee olla mahdollisimman varma ja sen tulee sopeutua
arviointikriteerien asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi hän täsmentää tiedon objektiivisuusvaatimusta
todeten, että rationalistinen paradigma edellyttää objektiivista tulosta. Tämän hän tulkitsee merkit-
sevän lähinnä sitä, että tieto on ”intersubjektiivisesti varmistettua” (”intersubjektivt säkerställd”).
375Arvioinnin funktion (”perspective”) merkitystä arvioinnin rationaliteettiin merkittävästi vaikut-
tavana seikkana on analysoinut monipuolisesti Chelimsky. Ks. kokoavasti mt. 1997 s. 21.
376Åberg mt. s. 86.
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Yllä suoritetun tarkastelun pohjalta nousee esiin kaksi kysymystä:

1) Voidaanko tarkastelusta päätellä, että tieteen sisäinen hedelmällisyysalue on
identifioitavissa ensisijaisesti tai jopa yksinomaan arvioinnin tietoperustaon-
gelman alueelle? Jos näin on, voidaan samalla kysyä,

2) Tarjoavatko edellä hahmotetut suuntaviivat (”Arvotettavaa kohdetta tulee ku-
vailla ja ymmärtää, selittää ja tulkita niin, että saavutetaan sekä merkityksellis-
tä että objektiivista tietoa ?”) sisäisesti ristiriidattomat edellytykset tiedon saa-
vuttamiseen siitä, onko tapahtunut aitoa menestystä ja onko toimivuus/menes-
tys johtunut ”oikeista syistä”?

Edellä viitattiin Tranoyn huomioon, joka koski pätevyyden ja hedelmällisyyden
– tai tieteen sisäisen ja ulkoisen hedelmällisyyden – keskinäissuhteeseen sisäl-
tyviä ristiriitoja. Tämä kysymys nousi myös yllä esiin esiteltäessä arvioinnin
perusongelmien yhteenkietoutumista. Yksinkertaistetusti ongelma voidaan lau-
sua niin, ettei mikään takaa, että rationaalisen kulttuurin mukaisen tieteen sisäi-
sen hedelmällisyyden turvaaminen (”menestyminen oikeista syistä”) on mah-
dollista suuntauduttaessa sosiaalisen epistemologian mukaisiin olennaisiin on-
gelmiin. Ainakin kysymykseen 2 on siten vastattava kielteisesti. Lisäksi on huo-
mioitava legitimiteettivaatimus, jolla on tietty käsitteellinen sukulaisuus sosiaa-
liseen epistemologiaan, mutta myös siitä eriytyviä piirteitä.

Suuntaviivojen ongelmavyyhden kuvaaminen näyttäisi onnistuvan luontevim-
min muotoilemalla rationalistisen kulttuurin mukaisista vaatimuksista, legitii-
misydestä ja sosiaalisesta epistemologiasta luonnosmainen määritelmä, joka
paljastaa niihin sisältyvien arvojen keskinäissuhteen jännitteet ja suoranaiset
ristiriidat. Seuraavassa on esitetty tällaiset skemaattiset ”suuntaviivamääritel-
mät”, joiden sisällön avaamiseen ei ole tässä vaiheessa syytä ryhtyä.

1) Rationaalisuus: Tärkeintä on saavuttaa objektiivista, luotettavaa ja yleistettävää
tietoa tukemaan kulloistenkin päätöksentekijöiden ja sidosryhmien tiedontarpei-
ta erityisesti siltä osin, että kulloisetkin tavoitteet on saavutettu ”oikeista syis-
tä”.377 Arvioinnin tai sen kohteen muusta legitimoinnista (tai sosiaalisesta episte-
mologiasta) on tarpeen mukaan näiden vaatimusten tyydyttämiseksi tingittävä.

2) Legitimaatio: Tärkeintä ei ole arvosteluongelman ratkaisun ”laatu” ja suuntau-
tuminen sosiaalisen epistemologian edellyttämiin olennaisiin sisällöllisiin ar-

377Pawson & Tilley eriyttävät toisistaan ns. kokeellisen paradigman ja sille ominaisen pyrkimyksen
erityisesti tutkimusasetelman ulkoisen validiteetin turvaamiseen (ns. väliin tulevien tekijöiden vai-
kutuksen eliminoiminen) sekä tutkimusasetelman sisäisen validiteetin turvaamisen. Ensin mainitus-
sa korostuvat ”objektiivisuus” ja ”luotettavuus” vaativat erityisesti sen varmistamista, ettei arvioin-
titutkimuksessa havaittu myönteinen tulos selity jollakin muulla tekijällä kuin arvioitavan ohjelman
ominaisuuksilla ja vaikutuksilla. Jälkimmäisessä korostuu ”yleistettävyys”, sen varmistaminen, että
saadut tulokset voidaan mahdollisimman suuressa määrin laajentaa koskemaan myös muita kuin
arvioitua ohjelmaa (1997 s. 27–28). Yllä esitetyllä rationaalisuusmääritelmällä on liityntä molem-
piin, vaikka ensin mainittu (objektiivisuus ja luotettavuus) hieman enemmän korostuvatkin. Molem-
pien saavuttamiseen liittyy merkittäviä ongelmia, jotka palautuvat lainsäädäntöön kohdistuvassa
arvioinnissa merkittävältä osin lainsäädännön ”vaikutuksen” identifioimisen metodologisiin ja kä-
sitteellisiin ongelmiin. Tähän liittyviä kysymyksiä on perusteellisesti tutkinut Tala (2001).
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voihin tai ongelmiin (yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalinen perusta, oi-
keudenmukaisuus, sisällöllinen rationaalisuus), elleivät nämä tuota legitimi-
teettiä kohteelle tai arvioinnille, eikä itseisarvoisesti myöskään (muu) rationaa-
lisuus, vaan se, että arvioinnin kohde ja itse arviointi kyetään oikeuttamaan378.

3) Sosiaalinen epistemologia: Olennaista ei ole viime kädessä se, että toiminta
oikeutetaan tai että näytetään toimitun rationaalisuussääntöjen mukaan, eikä
myöskään se, että menestytään ”oikeilla syillä” epäolennaisten ongelmien rat-
kaisemisessa, vaan viime kädessä se, että tavoitellaan ja saavutetaan menestys-
tä olennaisten ongelmien ratkaisemisessa (arvorationaalisin perustein379).

Jakson alussa suuntaviivojen jatkoanalyysi luonnehdittiin yritykseksi modifioi-
da Åbergin mainitsemaa (rationaalisuuden ja legitimiteetin) jännitettä niin, että
perustellaan TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen keskeinen tehtävä pyrittäessä
hallitsemaan rationaalisuuden, legitimiteetin ja sosiaalisen epistemologian väli-
nen jännite. Äskeinen tarkastelu osoittaa, miksei TPOVA-tutkimuksen tieteen
sisäisen hedelmällisyyskontekstin suuntaviivoja voida palauttaa yksinomaan tie-
to-ongelman ratkaisemiseen yllä esitetyn rationaalisuuden skemaattisen määri-
telmän 1 tarjoamalta pohjalta. Vaikka määritelmä (1) onkin luonnosmainen, voi-
tanee ymmärtää, ettei TPOVA-tutkimuksen tieteen sisäistä hedelmällisyyssuun-
taviivaa voida rakentaa sen ympärille alistamatta ”sosiaalista epistemologiaa”
tieteen sisäisille arvoille. Miten sitten voidaan edetä?

3.2.2.2 Suuntaviivojen disiplinaarinen ulottuvuus

Edellä kuvattujen jännitteiden lisäksi suuntaviivojen perustaa hajottaa niiden
disiplinaarinen ulottuvuus. Vastaavasti suuntaviivojen eräs ongelma liittyy nii-
den disiplinaarisen eriyttämisen tarpeen arvioimiseen. Miten TPOVA-tutkimuk-
sen suuntaviivoihin vaikuttaa se, että tutkimus on käytännössä disiplinaarisesti
eriytynyttä, vaikka tieteen ja tutkimusalaperusta voidaankin osoittaa monin ta-
voin ongelmalliseksi ja jopa aikansa eläneeksi tieteellisen käytännön jäsennys-
perustaksi380?

378Åberg toteaa rationaalisuuden erääksi keskeisimmäksi arviointia legitimoivaksi tekijäksi. Tilan-
teissa, joissa rationaalisuuden vaatimukset eivät voi esim. tiedon puutteesta johtuen toteutua, legi-
timiteetin turvaavat kuitenkin viime kädessä muut seikat. Tällaisina Åberg mainitsee ennen muuta
arvioinnin auktoriteetin (arvioinnin ammattimaisuus, kompetenssi ja eksternaliteetti eli riippumat-
tomuus kohteesta) sekä internaliteetin (kyvyn sopeutua arvioinnin kohteen arvoihin, todellisuus-
struktuureihin ja käsittelysääntöihin) (1997 s. 282–283). Vielä tärkeämpi rationaalisuuden ja legi-
timiteetin jännitettä valaiseva Åbergin huomio on se, että legitimiteetti ei niinkään riipu rationaali-
suudesta vaan siitä, että arviointi näyttää rationaaliselta (mt. s. 283–284). Vrt. legitimoivan ref-
lektion ongelmista edellä esitettyyn (II/1.2.2).
379Arvorationaalisuuden yleisestä laiminlyömisestä arvioinnin eettisissä standardeissa ks. Laitinen
2001 s. 123.
380Pragmatismin näkökulmasta ks. Huotari 2001 a sekä erityisesti Ursin 2000. Seikkaperäisemmin
ks. Thompson Klein ym. (ed.) 2001.
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Seuraavassa tyydytään eräiden tärkeimpien näkökohtien esiin ottamiseen.
Yritykset määritellä yksinomaan disiplinaarisesta näkökulmasta lähtökohdat
sille, miten arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikkitieteelli-
syyttä tavoittelevan TPOVA-tutkimuksen tulee suuntautua, kohtaavat sekä pe-
riaatteellisia että käytännöllisiä vaikeuksia, osin jopa ylipääsemättömiä esteitä.
On mahdollista, että voimakas disiplinaarisuuden korostus perustuu TPOVA-
tutkimuksen luonteen väärin ymmärtämiseen. Yllä lihavoituna esitetyillä omi-
naisuuksilla määritellylle TPOVA-tutkimukselle ei voida muodostaa yksinomaan
tieteenalakohtaisia suuntaviivoja kadottamatta koko lähestymistavan perusideaa.

Disiplinaaristen näkökulmien huomioiminen suuntaviivojen eräänä odotus-
horisonttina on kuitenkin perusteltua. Toisin kuin esim. Popper on katsonut,
ongelmaperusteisen tutkimuksen liityntä tieteen- ja tutkimusaloihin ei tarvitse
olla yksinomaan perinteiden jäänne tai tieteensosiologinen, tiedehallinnollinen
taikka tieteenpsykologisesti ymmärrettävä fakta, joka tulisi pyrkiä kumoamaan.
Tämän ymmärrettäväksi tekeminen edellyttää lyhyttä palaamista Åbergin esit-
tämään arvioinnin perusongelmien jäsennykseen.

Åberg jakaa arvioinnin ongelmat arvosteluperusteiden, tiedon ja funktion
ongelmiin. Näistä erityisesti ensin mainitulle – ehkä myös viimeiselle – voidaan
ajatella tarkennettavan myös tieteen- tai tutkimusalakohtaisia linssejä esimer-
kiksi mittapuiden deonttisen tai normatiivisen luonteen eroihin liittyvillä perus-
teilla. Vastaavasti voi olla tarvetta koota suuntaviivoja disiplinaarisesti eriyty-
vien mittapuiden mukaan eriytyvälle TPOVA-tutkimukselle.

Niinpä esimerkiksi eettisiksi praktisen filosofian määrittelemin tunnistamis-
säännöin katsottavista mittapuista, oikeudellisiksi oikeustutkimuksen spesifien
tunnistamissääntöjen pohjalta katsottavista mittapuista, teologisiksi tai uskonn-
ollisiksi teologian tai uskonnonfilosofian argumentoimista mittapuista ja etno-
logisiksi ihmisen luonteesta kulttuuriolentona nousevista mittapuista käsin orien-
toituvalle TPOVA-tutkimukselle voidaan ajatella muodostettavan omia suunta-
viivojaan (tai jopa laajempia metodologisia kehikkoja) (frameworks)381. Muita-
kin linssejä ja niille ominaisia suuntaviivoja voidaan ajatella tarvittavan. Täl-
laisten suuntaviivojen tarvetta ei välttämättä vähennä se, että reflektioanalyysis-
sa kiteytettyjen tutkimuksen perusarvojen katsottaisiin ylittävän tieteen- ja tut-
kimusalojen rajat. Reflektioanalyysin kiteyttämille päälinsseille ja niiden tar-
kennuksille, suuntaviivoille, voidaan katsoa tarvittavan disiplinaarisia (ala)lins-
sejä, joissa huomioidaan kullekin alalle ominaisten ja spesifien ”sosiaalisen epis-

381Yllä esitetyistä esimerkkialoista edellä on jo kiinnitetty huomiota soveltavan etiikan nimelle
vakiintuneen praktisen filosofian alueen nousuun. Sen piirissä tapahtunut kehittely on merkille
pantavaa (ks. kokoavasti Häyry 1999). Tosin on kiinnitetty huomiota myös ao. tutkimusalueen
ongelmiin, jotka on saatettu nähdä varsin perustavan laatuisina (esim. Hertzberg 2000, kommen-
toinnista ks. Häyry 2001). Ks. myös Sihvolan suorittamaa käydyn keskustelun arviointia (2001)
sekä seikkaperäisesti myös Tännsjö 2000, yleensä ja erityisesti s. 13–15.
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temologian” tulkintojen luonne ja tarve (tai tarve sosiaalisen epistemologian
korvaamiseen jollakin muulla tulkintaskeemalla).

On kuitenkin tiedostettava käsillä olevan ongelman koko syvyys. Se kiteytyy
ilmaistaessa ”sosiaalinen epistemologia” (osittain) ilmaisun ”elämänongelmien
integroitu hallinta tai ratkaisu” avulla. Integroinnin ulottuvuudet ovat moninai-
set, ja niihin paneudutaan III pääjaksossa. Tässä yhteydessä on tyydyttävä eräi-
den käsillä olevan tarkasteluyhteyden kannalta keskeisien näkökohtien esiin
pelkistämiseen. ”Integroinnin” vaatimus ei estä tutkimasta elämänongelmia ja
niiden muodostamiselle asetettavia arvosteluperusteita eri näkökulmista382. Se
ei myöskään estä esittämästä ongelmille ratkaisuja tai edes osittaisratkaisuja
disiplinaarisesti eriytyvistä näkökulmista. Tällaisen eriytymisen tarpeen ja mah-
dollisuuden kiistäminen merkitsisi palaamista kauas taaksepäin disipliinien eriy-
tymisen ja niiden tuottaman tiedon historiaan. Vaikka kuvatunlainen paluu ei
joka suhteessa merkitsisikään taantumista, ”sosiaalinen epistemologia” ja sen
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden turvaaminen eivät tällaista edellytä.

Ihmisen ympäristösuhdetta ohjaavan oikeussääntelyn mittapuita määrittele-
vän ”sosiaalisen epistemologian” näkökulmasta on olennaista, etteivät eri tutki-
mus- ja tiedonalat lähesty kohdettaan ja tuota ratkaisuja ja niille arvosteluperus-
teita tavalla, joka jättää huomiotta ihmisen ympäristösuhteen (hyvin laajasti
ymmärrettynä) kokonaisuuden ja yhteiskunnallisten ongelmien luonteen383. ”So-
siaalisen epistemologian” eräs ydinpiirre liittyy sen kykyyn vangita monipuoli-
sesti monitieteisen oikeussääntelyn arviointitutkimuksen yhteydessä tarpeelli-
set näkökulmat ylittävä ja integroiva arvosteluperusteiden kokonaisuus.

Tästä näkökulmasta edellä esiin otettu tutkimusalojen huoli (niiden konteks-
tuaalisten piirteiden ylikorostumisesta näkökulmaa avattaessa) voidaan kääntää
”sosiaalisen epistemologian” näkökulmasta päinvastaiseksi riskiksi: yhteiskun-
nallisten ongelmien ”konteksti”, niiden disiplinaariset alalinssit, voivat nousta
liian hallitsevaan asemaan (tai säilyä edelleen liian hallitsevassa asemassa). ”So-
siaalisen epistemologian” näkökulmasta arvioiden osittaisratkaisuiksi luonneh-
dittavilta disipliinien ongelmanasetteluilta ja -ratkaisuilta puuttuu kyky nähdä

382Ks. myös May 2001 s. 257–258. Vrt. Eklin 1971 s. 129–135. Hyvän esimerkin tarjoaa Jyrki
Talan esittämä jäsennys, jossa lainsäädännön vaikutuksia tarkastellaan jaotellen ne osaksi disipli-
naarisin perustein neljään ryhmään. Talan analyysissa nousee esiin mm. se, että eri tieteenaloille
luonteenomaisia ongelmien tai tutkimushaasteiden jäsennystapoja tulee tarkastella myös sen kan-
nalta, että eri tutkimusalat ja disipliinit voivat vain hyvin rajoitetusti korvata toisensa alueilla esiin-
tyviä tutkimuksen laiminlyöntejä tai katvealueita (ks. Tala 2001 s. 70–74, erityisesti s. 71–72).
Talan esittämiä ryhmiä ei ole välttämätöntä nähdä lainsäädännön vaikutustutkimuksen (oikeustie-
teen sisäisiksi versus ulkoisiksi) suuntaviivoiksi tai standardeiksi, tai edes niiden muodostamista
palveleviksi apuvälineiksi. Yhtä hyvin niitä voidaan luonnehtia esim. tutkimuksen mahdollisiksi,
osin myös tavoiteltaviksi, kohdealueiksi. Lisäksi on huomattava, ettei Tala pyri kiteyttämään näille
”ryhmille” mitään eksplisiittisiä arvioinnin mittapuita, vaan ryhmitys on ensisijaisesti heuristiikka.
Ks. myös Tala mt. s. 353–356.
383Ks. myös Scholtz & Marks 2001 s. 243.
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ongelman kokonaisuus, on kysymys sitten tieteen- tai tutkimusalasta tai sen frag-
mentista, yksittäisestä tutkimuksesta. Ongelmien analyyttinen pilkkominen ja
tätä edellyttävä näkökulmien kaventaminen estävät ja vaikeuttavat kokonaisuuk-
sien näkemistä. Tähän liittyvään Ketosen huomioon viitattiin jo tutkimustehtä-
viä asetettaessa.

Miten äskeinen liittyy suuntaviivojen eriyttämisen tarpeeseen tai eriyttämi-
seen liittyviin ongelmiin? Edellä esitettyjen näkökohtien voidaan katsoa sekä
luovan perusteita suuntaviivojen disiplinaariselle eriytymiselle että problemati-
soivan sen. Jälkimmäisen ymmärtäminen tämän tutkimuksen kannalta olennai-
semmaksi edellyttää näkökulman siirtämistä arvosteluongelman alueelta tieto-
ongelman alueelle ja samalla perspektiivin nostamista hieman ylemmälle tasol-
le. Samalla havainnollistuu, miksi edellä Åbergin tarkasteluista jäljitetyn sup-
pean rationaalisuuskäsitteen näkökulma TPOVA-tutkimuksen tieto-ongelmaan
ja sen suuntaviivoihin on liian kapea-alainen ja vaatii täydennystä.

Mitä tiukemmin tieteen- ja tutkimusalat nähdään omista traditioistaan, näkö-
kulmistaan, tiedonkäsitteistään ja muista ”paradigmojensa” elementeistä voi-
mansa ammentavina, sitä enemmän häipyvät näköpiiristä niille yhteiset ongel-
mat, arvot, käsitteet ja metodisäännöt sekä niitä kiteyttävät lähestymistavat.
TPOVA-tutkimus voidaan ymmärtää tällaiseksi lähestymistavaksi, eräänlaisek-
si disiplinaaristen linssien vastavoimaksi. Eri tutkimusalojen muodostaessa edellä
argumentoidusta sosiaalisesta epistemologiasta omien ”linssiensä” mukaisia ar-
vosteluperusteita ao. epistemologian ”alalinssit” selkeytyvät. Tämä saattaa joh-
taa myös sosiaalisen epistemologian selkeytymiseen eräänlaisessa ”hermeneut-
tisessa kehässä” tai spiraalissa. Ongelmana saattaa kuitenkin olla se, että samal-
la tutkimuksen yhteinen perusta kaventuu ja hämärtyy – sitä enemmän, mitä
pidemmälle eriytyminen jatkuu384. Tätä puolestaan säätelee (mm.) se, missä
määrin tutkimusaloille luodaan ja kodifioidaan omia ”kaanoneita” kilpailemaan
tutkijoiden huomiosta yleisempien suuntaviivojen rinnalla385.

Disiplinaarisessa eriytymiskehityksessään pitkälle vietynä ”arvo- ja ongel-
masuuntautuneisuus” merkitsisi tällöin – Kuhnin edellä viitattua ilmaisua käyt-
täen – kunkin jo vakiintuneen tutkimusalan tai alaparadigman hyväksymien ja
arvottamien ”omien elämänongelmien” tehokasta ratkaisua jo hyväksytyillä
pelisäännöillä, edeten tuloksiin, jotka vanhan paradigman voidaan ennustaa suu-
rella varmuudella hyväksyvän. Tässä tilanteessa sosiaalinen epistemologia edellä

384Tähän liittyvistä arviointitutkimuksen ongelmista ks. yleisemmin myös Ahonen 2001 s. 103.
Arviointitutkimuksen haasteista tässä suhteessa ks. myös Cook 1997 s. 48–50 ja Majoinen 2001 s.
58. Lainsäädäntöprosessiin kohdistuvan tutkimuksen monitieteisyyden tarpeesta ja sen puutteiden
ongelmista ks. Eklin 1971 s.137. Vaikutusten arvioinnin osalta ks. myös Tala 2001 s. 70–74.
385Tieteen säännöistä kaanoneina ks. Eskola 1994 s. 18–21, 1999 s. 66 ss. Vrt. Määtän
(oikeuden)alojen rajoista reviireinä esittämään (T 2000 s. 347–348).
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hahmotetussa merkityksessä olisi Eskolan ilmaisua käyttäen ”kuohittu ja kriitti-
sen voimansa menettänyt”.386 Reflektioanalyysissa kiteytetty H 1:n arvotausta
olisi muunnettu kunkin tutkimusalan perinteisiin sisältyväksi (tai jopa selitetty
sen sinne aina sisältyneenkin387).388

TPOVA-tutkimuksen kohdalla esiintyy kuitenkin tiettyjä vastavoimia ja samalla
myös kriittistä voimaa tällaista kehitystä vastaan – mikä luonnehtii lainsäädäntö-
tutkimusta laajemminkin. Tällaisena on ennen muuta mainittava siihen lähinnä
rinnastuvan tutkimuksen suhteellisen niukka volyymi. Lainopillisen tutkimuksen
ulkopuolisesta oikeustutkimuksesta on tuskin yleisemminkään hahmotettavissa
mitään varsinaista valtavirtaa, joka pyrkisi tehokkaasti indoktrinoimaan mahdol-
liset uudet avaukset. Toinen seikka, joka jarruttaa TPOVA-tutkimuksen suodatta-
mista osaksi harjoitettua tutkimusta ja sen sulautumista siihen, on TPOVA-tutki-
muksen identifioiva arviointikehys kysymyksenasettelu- ja hypoteesityyppeineen.
Eskolan tarkasteluihin vielä tukeutuen sen kohdalla dysvisio merkitsisikin toden-
näköisesti pikemminkin sen ”ulosheiton varmistamista kaksin käsin” kuin sen
”näennäistä hyväksymistä kaanoniin siten, että sen kriittinen voima vähenee ja
häviää”. Viimeksi mainittua Eskola pitää kaikkein ”julmimpana kohtalona”389.
Sama luonnehtinee lainsäädäntötutkimusta yleisemminkin.

Viitattaessa tutkimus- ja tieteenalojen soveltamien arvosteluperusteiden (deont-
tiset, normatiiviset, evaluatiiviset, empiiriset) ja näitä ohjaavien mahdollisten
”alasuuntaviivojen” hajautumisesta muodostuvaan ongelmaan: tiedon sirpaloi-

386Eskola 1994 s. 20.
387Vrt. Lähteen ympäristöfilosofian ja muiden filosofian alueiden suhteista esittämään (2001 s. 23)
sekä yleisemmin Kant 1997 s. 47.
388Tähän liittyviin erityistieteiden ”sosiaalisen epistemologian” (reduktiivisen tulkinnan) vaarate-
kijöihin on oikeustutkimuksessa kiinnittänyt huomiota mm. Urpo Kangas. Ks. esim. 1997 s. 93,
jossa hän huomauttaa jo väitöskirjassaan katsoneensa olennaisimmaksi ”sosiaalisen ongelman, joi-
ta oikeussäännöin oli yritetty ratkaista, eivätkä oikeussäännöt sinänsä”. Kankaan mukaan ”ongel-
makeskeisen lainopin harjoittajalle jokainen reviirinvartija on vain majakka, josta hänen on otetta-
va suuntaa” (mt. s. 94). Kankaan huomioihin on tarpeen lisätä korkeintaan se, että myös tietty
tutkimusalan sisäinen (ala)paradigma (tässä ”lainoppi”) saattaa olla tällainen majakka. Vrt. Kivi-
vuori 1998 s. 316. Pikemminkin reflektoivana pohtijana kuin ”majakan tai kaanonin vartijana”
esiintyy myös Häyhä. Hänen oikeuden kontekstia koskeviin huomioihinsa viitattiin jo edellä (Häy-
hä 2001). Häyhä kiinnittää huomiota yhtäältä tarpeeseen laajentaa oikeuden ulkoisten rationaliteet-
tien (aatteet, politiikka, talous, historia jne.) asemaa oikeuden systematisointi- ja arviointiperustee-
na – mihin liittyviin oikeuden ”uusluonnonoikeudellistumisen piirteisiin” hän suhtautuu periaat-
teessa myönteisesti. Tällaisiksi oikeuden kontekstista nouseviksi rationaliteeteiksi voidaan ymmär-
tää myös ”arvot” ja näin myös TPOVA-tutkimuksen oikeustieteen ulkopuoliset suuntaviivat. Häy-
häkin suhtautuu kehitykseen tietyllä varovaisuudella mm. sen välttämiseksi, etteivät kontekstuaali-
set seikat nouse liian hallitsevaan asemaan. Ks. yleisesti myös Määttä T 2000.
389Eskola 1994. s. 20. Arviointitutkimuksen osalta ks. Ahonen 2001 s. 103: ”Eri tahot pyrkivät
paaluttamaan evaluaation kenttää, jotta kullekin niistä muodostuisi monopolietuja antava läänitys
ajatellen sitä, mitä evaluaatioon on legitiimiä lukea. Olipa kysymys evaluaatiotutkimuksessa omak-
sutuista lähestymistavoista ja metodeista tai niistä tarkoituksista, joissa evaluaatiota harjoitetaan,
paalutuksia nousee paalutuksien jälkeen ja monopoli- ja reviiritaisteluja puhkeaa, raivoaa mutta lo-
pulta laantuu”. Kummatkaan eivät käsittele erikseen sitä, voivatko lähestymistavat ja disipliinit myös
”yhdistää voimansa”; Eskola ei tarkenna ilmaisuaan ”kaksin käsin” varsinaisesti tähän suuntaan vaan
pikemminkin niin, että ”epäterveistä piirteistä” pyritään eroon sekä erityistieteiden ja filosofian väli-
sen rajan ylittäjien (rintama)suunnalla että kvasi- ja pseudotieteilijöiden (rintama)suunnalla (s. 19–
20). Vrt. yleisemmin Laakso 1978 s. 21 ja Lonka 1997 s. 18–19 ns. latistuksen mankelista.
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tumiseen ja hajoamiseen, siirrymme suuntaviivaongelman tarkastelussa arvos-
teluperusteiden alueelta tiedon alueelle. Tästä muodostuva ongelma voidaan jäl-
jittää modernin tiedekäsityksen historiaan. Seuraavassa tarkastelussa pyritään
osoittamaan, miksi arvosteluperusteiden väistämätön disiplinaarinen eriytymi-
nen edellyttää tämän tutkimuksen suuntautumista pikemminkin TPOVA-tutki-
muksen yhteisen perustan vahvistamiseen kuin suuntaviivojen disiplinaariseen
eriyttämiseen. Arvosteluperusteiden eriytymisestä seuraava tiedon sirpaloitumi-
sen ja hajautumisen ongelma piirtyy luontevimmin esiin tuotaessa esiin sille
tarjottu ratkaisu: pyrkimys toimivien tietokokonaisuuksien rakentamiseen.
Otsikon ”Tiedon yhdistely toimiviksi kokonaisuuksiksi, kulttuurimme sokea
pilkku?” alla Vilkko Virkkala tarkastelee tiedon tuottamista pragmatismille omi-
naisesti ongelmien ratkaisemisena. Ongelmat vaihtelevat riippuen siitä, millais-
ta tietoa pyritään tuottamaan. Virkkala erottaa toisistaan:

1)  Analyysiongelmat: tavoitteena on tieto syy- ja seuraussuhteista, luonnonlaeis-
ta, ilmiöistä, tosiasioista.

2 Synteesiongelmat: tavoitteena on tiedon yhdisteleminen toimiviksi kokonai-
suuksiksi: konstruktioiksi, menetelmiksi, organisaatioiksi, laeiksi, toimintapää-
töksiksi.

3) Arvostusongelmat: tavoitteena on eri asioiden, esim. vaikeasti verrattavien toi-
mintavaihtoehtojen, asettaminen tärkeysjärjestykseen.

Virkkala toteaa kaikki kuvatut ongelmat tärkeiksi. Hän pyrkii kuitenkin osoitta-
maan, että synteesiongelmien, toimivien kokonaisuuksien, rakentamisen hallin-
ta on kulttuurissamme erityisen laiminlyöty. Virkkalan mukaan kulttuurimme
tuottaa ensi sijassa tietoa; se tuottaa kyllä myös toimivia tietokokonaisuuksia,
mutta ”osaa vasta hyvin vähän käyttää näiden tuottamisprosessia koskevaa uutta
tietoa. Monessa yhteydessä ei edes ymmärretä toimivien kokonaisuuksien ra-
kentamisen tärkeyttä ja vaikeutta.”390 Muun muassa näillä perusteilla hän pää-
tyy puhumaan toimivien tietokokonaisuuksien rakentamisesta ”kulttuurimme
sokeana pilkkuna”.391 Virkkala vertailee keskenään ”totuustyyppistä tietoa” ja
”toimivia tietokokonaisuuksia” seuraavasti:

390Virkkala 1994 s. 5–6. Vrt. ”ympäristötutkimuksen” näkökulmasta Paloheimo 1996 s. 19–20
sekä Light & Katz (ed.) 1996 s. 1–5.
391Vertaillessaan toimivien tietokokonaisuuksien rakentamisen eroja tutkimukseen Virkkala tote-
aa, että ”tutkimus sanan varsinaisessa merkityksessä on totuuksien etsimistä, syy–seuraus-suhtei-
den selvittelyä. Tutkimus voi keskittyä yhteen kapeaan ilmiöön ja sulkea silmänsä muilta, häiritse-
viltä tekijöiltä. … Toimivien kokonaisuuksien taas tulee olla joka suhteessa hyviä …, ja niitä to-
teuttavat tiedonkäsittelyprosessit ovat täysin toisenlaisia kuin tieteellisiä totuuksia tuottavat proses-
sit” (1994 s. 7, jossa Virkkala kiinnittää huomiota myös kvalifikaatiokysymyksiin: ”Kokemuksesta
tiedetään myös, että siirtyminen tutkijan asennoitumisesta tähän toiseen työmuotoon saattaa olla
hyvin vaikeaa” (ks. myös s. 250)). Teknisten tieteiden lähtökohdista suuntautuvan Virkkalan tar-
kastelua rasittaa hieman ”tutkimuksen” piirteiden jäljittäminen yksioikoisesti positivistisen, ana-
lyyttisen tieteenteorian piiristä. Ks. myös Niiniluoto 1985 s. 174–175 ns. soveltavan tutkimuksen
teoriakäsitteen joustavuudesta, joka joissakin suhteissa lähestyy ”toimivien tietokokonaisuuksien”
piirteitä. Virkkalan vertailu valottaa silti hyödyllisesti TPOVA-tutkimuksen haasteiden laajuutta
tieto-ongelman suunnalla, osin myös arvosteluperusteiden suunnalla.
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Arvioitaessa jäsentelyn merkitystä suuntaviivakysymyksen kannalta ensimmäi-
nen kysymys on se, onko TPOVA-tutkimus suuntaviivoineen suoraan jäljitettä-
vissä taulukosta jollakin perusteella, vai onko kyseessä jonkinlaisesta ”taipu-
muksesta” tms.? Vai onko taulukko TPOVA-tutkimuksen luonteen kannalta ko-
konaan irrelevantti? Näiden kysymysten jälkeen voidaan arvioida, mikä on tau-
lukon tyypittelyn merkitys suuntaviivaongelman kannalta. Tämä edellyttää kan-
nan ottamista myös siihen, miten sosiaalinen epistemologia ja sen kannalta rele-
vantin, pätevän tiedon tuottaminen asemoituu taulukkoon.

1) I pääjaksossa täsmennetyssä muodossa TPOVA-tutkimuksen arviointikehys
kysymyksenasetteluineen ja hypoteesityyppeineen muodostaa praktisen teorian
tai mallin tutkimuskäytännöille. Riippumatta omaksumistaan epistemologisista
ja metodologisista sitoumuksista TPOVA-tutkija kohtaa aina seuraavan perus-
ongelman: Miten saattaa eri hypoteesien tuottama tieto tarkoituksenmukaiseksi
kokonaisuudeksi? Vaatimus kysymyksenasettelujen (H 1-2, H 4-5) ja niihin
annettujen vastauksien saattamisesta kokonaisuudeksi on primaarinen sekä tie-
to-ongelman että arvostusongelman mahdollisiin eriytyneempiin suuntaviivoi-
hin nähden. Sen tulee ”edeltää niitä” ja viimeksi mainittujen tulee sopeutua en-
sin mainittuihin. Tässä mielessä vaikuttaa perustellulta katsoa, että TPOVA-tut-
kimuksessa on aina kysymys toimivien (tieto)kokonaisuuksien rakentamisesta.

TAULUKKO 5 Totuustyyppisen tiedon ja toimivien tietokokonaisuuksien vertailu

Tietoa tuottavan prosessin
nimityksiä
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Näin alustavasti rajatun ”toimivuuden” käsitettä on kuitenkin lähestyttävä
eriytyneesti ja kriittisesti. Ensiksikin TPOVA-tutkimuksen kokonaisuuden ra-
kentaminen voi palvella monia eri funktioita. Kokonaisuuden rakentaminen ”toi-
mivaksi” tietystä näkökulmasta voi toisesta näkökulmasta olla ”toimimatonta”.
Näin TPOVA-tutkimuksen funktio-ongelman ratkaiseminen edeltää ”toimivuu-
den” tulkintaa ts. funktio-ongelman ratkaiseminen rajaa osaltaan sen, missä
mielessä toimivuudesta voidaan relevantisti puhua.392 Jäljempänä TPOVA-tut-
kimuksen funktio-ongelma ehdotetaan ratkaistavaksi ottaen lähtökohdaksi TPO-
VA-tutkimuksen tehtävä sekä legitimoijana että kriitikkona. Näin ymmärretty
”toimiva kokonaisuus” merkitsee arvostelu- ja tieto-ongelman ratkaisemisen
koherenssia päätöksentekijän omaksumia päätösperusteita laajempaan arvosys-
teemiin (ja tätä koskevaan tietoon), ei niinkään sitä, että minimoitaisiin omak-
suttujen arvosteluperusteiden etäisyys päätöksentekijän omaksumista päätöspe-
rusteista (esim. siksi, että näin saavutetaan ”paremmin toimiva” ja ”käytännölli-
nen” kokonaisuus, jolla olisi myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhteis-
kunnallisiin käytäntöihin, tai sulautua niihin). TPOVA-tutkimusta ei siis voida
määritellä ”toimivien tietokokonaisuuksien” tavoitteluksi irrallaan siitä, mihin
tutkimuksessa viime kädessä pyritään, esimerkiksi irrallaan tutkimuksen funk-
tiosta.

Toisaalta tutkimuksen arviointikehykseen sisältyy myös arvostusongelman
ja tieto-ongelman ratkaiseminen erillisinä aktiviteetteina. Tutkimuksen raken-
tuminen hypoteesityyppien H 1-2, H 4-5 ja sitoumus 3:n muodostamalle koko-
naisuudelle ei poista sitä kysymystä, miten TPOVA-tutkimuksen arvostusongel-
ma ja tieto-ongelma ratkaistaan, vaikka se vaikuttaakin niitä koskeviin ratkai-
suihin. H 1:n – ja välillisesti myös H 4-5:n – asettaminen sisältää ja edellyttää
arvosteluperusteiden määrittämistä. Näiden tavoittelu voidaan ehkä jotenkin si-
toa toimivan kokonaisuuden tavoitteluun, mutta em. ongelmia ei voida palauttaa
”toimivien (tieto)kokonaisuuksien” ongelmaksi Virkkalan ”synteesiongelmien”
mukaisessa merkityksessä. Tässä mielessä ”toimivien (tieto)kokonaisuuksien”
rakentaminen ei tarjoa riittävää kiinnekohtaa suuntaviivoille. Siitä voidaan kui-
tenkin johtaa se periaatteellisesti tärkeä vaatimus, että arvioinnin ongelmien
(arvostelu, tieto, funktio) ratkaisemisen tulee olla integroitua.

TPOVA-tutkimuksen arvostus- ja tieto-ongelman ratkaisemisen päällystakiksi
– tosin jälkimmäisen osalta vain osittaisratkaisuksi – on reflektioanalyysissa
jäljitetty sosiaalinen epistemologia. Selkeimmät suuntaviivat sosiaalinen epis-
temologia tarjoaa arvostusongelman ratkaisemiselle, jonka suhteen Åbergin ja
Virkkalan terminologia (”arvostusongelma”) lienee ymmärrettävissä samaa tar-
koittavaksi.

392Ks. myös Chelimsky 1997 s. 21.
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Arviointitutkimuksen tieto-ongelman (Åberg) ratkaisua ei sen sijaan voida
samastaa Virkkalan analyysiongelmien ratkaisemiseen, vaan se saa synteesi-
ongelman piirteitä. Tieto-ongelman kohdalla sosiaalisen epistemologian luonne
yhteiskunnallisesti määräytyvänä epistemologiana saa jonkinlaisen liittymäkoh-
dan toimivien tietokokonaisuuksien tavoitteluun. Kun TPOVA-tutkimuksen tuot-
taman tiedon ominaisuuksiin liitetään arviointitutkimuksen taipumus hyödyn-
tää jo olemassa olevaa tietoa tietyn tyyppisiin ongelmiin ja praktisiin käyttö-
yhteyksiin – erotukseksi muusta tutkimuksesta, joka kehittää uutta tietoa – so-
siaalisen epistemologian ja toimivien tietokokonaisuuksien suhde saa uuden ulot-
tuvuuden.393

Olemassa olevan tiedon käyttäminen tietyn tyyppisiin ongelmiin ja praktisiin
käyttöyhteyksiin näyttäisi olevan kiinnitettävissä sosiaalisen epistemologian tar-
joamiin lähtökohtiin. Tästä lähtökohdasta käsin TPOVA-tutkimuksen luonne
toimivien tietokokonaisuuksien tavoitteluna voidaan ymmärtää eri tieteenaloil-
la olemassa olevan tiedon hyödyntämiseksi, systematisoimiseksi ja saattami-
seksi sosiaalisen epistemologian määrittelemien arvosteluperusteiden toteutu-
mista yhteiskunnallisissa käytännöissä koskevaksi (toimivaksi) tiedon hankin-
nan ja tuotosten kokonaisuudeksi siten, että varmistetaan (mahdollisuuksien
mukaan) näin ymmärretyn ”toimivuuden” perustuminen ”oikeisiin syihin”. Tä-
män kokonaisuuden rakentamisen tulee viime kädessä palvella yhteiskunnallis-
ten käytäntöjen legitimiteetin selvittämistä ja/tai niiden kritiikkiä. Tarkastelun
kannalta vielä olennaisempaa on se, että sen kummemmin toimivien tietoko-
konaisuuksien rakentamisen luonteen ymmärtäminen kuin niiden raken-
taminen ei ole mahdollista yksinomaan yksittäisten disipliinien välineistöl-
lä, näkökulmalla ja tiedon alueella.394

Erityisesti TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksellä rajatun kokonaisuuden ja
sen tieto-ongelman ymmärtäminen näyttää siis edellyttävän toimivien tietoko-
konaisuuksien käsitteeseen tukeutumista ja lisäksi suuntaviivojen disiplinaaris-
ten rajojen ylittämisen tärkeyden korostusta. Arvostusongelman kohdalla edellä
viitattiin jo siihen, että eri tutkimusaloilla voidaan ja ehkä tuleekin kehitellä
niiden lähtökohdille ominaisia ”sosiaalisen epistemologian tulkintoja”. Tästä
huolimatta toimivalla tietokokonaisuudella näyttää olevan jonkinlainen käsit-
teellinen kyky vangita myös arvosteluperusteita yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

393Åberg 1997 s. 13 ja siellä viitattu kirjallisuus. Tähän liittyen arviointitutkimusta onkin luonneh-
dittu pikemminkin tilastotieteen ja logiikan kaltaiseksi aputieteeksi kuin itsenäiseksi tieteenalaksi
(mt. s. 13 viitattu kirjallisuus). Samalla on kiinnitetty huomiota tarpeeseen arviointitutkimuksen
organisoimiseen aiempaa laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja nykyistä parempaan integroimiseen sen
ympäristössä oleviin substanssitieteenaloihin (ks. Cook 1997 s. 44–50, Pawson & Tilley 1997 s.
115–152).
394Disipliinien merkitystä toimivien tietokokonaisuuksien rakentamisessa tarkastellaan seikkape-
räisemmin jakson II/3.2.2.7.2 lopussa sekä perusteellisemmin III pääjaksossa.
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2) Sosiaalisen epistemologian (falsifikationistinen) luonne pikemminkin ”virhe-
suuntien etsijänä ja osoittajana” kuin positiivisen suunnan näyttäjänä johtaa
ymmärtämään sen määrittämän ”kokonaisuuden toimivuuden” pikemminkin
partiaaliseksi kuin yhteiskunnalliset käytännöt läpitunkevaksi käsitteeksi. Parti-
aalisuus viittaa tässä siihen, että sosiaalisella epistemologialla ei pyritä osoitta-
maan päätöksenteolle ensi käden päätös- ja arvosteluperusteita eikä siis tässä
mielessä saavuttamaan ”toimivaa kokonaisuutta”395. Sosiaalinen epistemologia
ei pyri vähentämään yhteiskunnallisten käytäntöjen ja niissä määriteltyjen arvo-
jen, ongelmien ja tavoitteiden pluraliteettia. Pursiaisen käsitteistöllä ilmaistuna
yhteiskunnalliset käytännöt toteuttavat sosiaalisen epistemologian määrittele-
missä raameissa ”omia arvojaan, eetoksiaan ja tavoitteitaan”. Kokonaisuuden
toimivuus voidaan – ja tuleekin – ymmärtää viimeksi mainittujen yhteensopi-
vuudeksi sosiaalisen epistemologian kanssa, mutta ei niin, että yhteiskunnalli-
set käytännöt arvoineen ja eetoksineen voitaisiin palauttaa sosiaaliseen episte-
mologiaan tai (deduktiivisesti, induktiivisesti tai abduktiolla) johtaa siitä. Näin
vältämme kriittiselle tutkimukselle ongelmallisen symmetrisyysteesin.

Sarvimäen esittämien (ohjauskykyisten) praktisten teorioiden elementtien
kokonaisuuteen (vrt. taulukko 4) ”toimivien tietokokonaisuuksien” käsitteellä
täydennetty arviointiongelmien kokonaisuus näyttäisi olevan paikannettavissa
seuraavasti (ks. Taulukko 6 s. 296):

395Sen sijaan voidaan tietyssä mielessä sanoa, että sosiaalisen epistemologian ympärille rakennet-
tava (tai siihen löysästi kiinnitettävä) ”toimivan kokonaisuuden” käsite muodostaa ”viimekätiset”
päätöksenteon arvosteluperusteet ymmärrettynä niin, että ne toimivat ainoastaan negatiivisina pois-
sulkuperusteina, eivät positiivisen suunnan osoittajina.
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TAULUKKO 6 Toimivat tietokokonaisuudet praktisten teorioiden elementtien kokonaisuudessa
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Taulukon suuntaviivariviä C on tulkittava niin, että

1) Rivin suuntaviivat muodostavat kokonaisuuden
2) Kussakin rivin C solussa määritellyn ”toimivuuden” käsitteellisiä ehtoja on

jäljitettävä ao. solun oikealla puolella olevista soluista (1, 2 —>3 —> 5, 6)
3) Kunkin solun konkretisointeja ja kontekstualisointeja on suoritettava rivin D.

tasolla ja pragmatismin suuntaviivoja on tarkennettava vuorovaikutuksessa tut-
kimuskäytäntöihin (rivit E ja F).

Äskeinen viittaus (alakohta 3) on kuitenkin pragmatismin kohdalla epätarkka.
III pääjaksossa (jakso III/2.) muodostetaan kehikko, jossa tyypitellään vaihto-
ehtoisia arvostelumetodologioita TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen
vaihtoehtoisten skeemojen arvioimiseksi. Tällöin ilmenee, että pragmatismin
perinne on perusteltua jakaa ainakin kahteen ”väylään”, jossa omaksutaan koh-
dan kolme vaatimukseen nähden jossakin määrin poikkeava positio. Pragmatis-
mista käsin voidaan perustella ainakin kahdenlaista metodologiaa. Niiden ydin-
ero liittyy painotusten eroamiseen sen suhteen, onko perustelluinta asemoitua
edellisen sivun taulukon C-riviin ensisijaisesti ylempien tasojen (A–B) konteks-
tualisoijana ja konkretisoijana vai alempien tasojen (D–F) selkeyttäjänä ja niiltä
C-tasolle rakennusaineita kokoavana. Molemmat metodologiat suuntautuvat
käytäntöjen pariin, mutta erilaisin painotuksin.

3) Vaikka ”toimivan tietokokonaisuuden” käyttäminen analyyttisena apuväli-
neenä näyttääkin hyödylliseltä myös yksittäisten arviointiongelmien (arvostelu,
tieto, funktio) näkökulmasta, mikä havainnollistuu yllä olevasta taulukosta (ri-
vin C solujen eriytymisessä), sen ensisijainen merkitys liittyy TPOVA-tutkimuk-
sen kokonaisuuden esiin tuomiseen. Tämä käy ilmi myös taulukon alla olevista
täsmennyksistä. Suuntaviivaongelmaan suhteutettuna edellä suoritetusta tarkas-
telusta voidaan johtaa seuraavat yleiset johtopäätökset.

a. Disipliinit ja tutkimusalueet tarvitsevat varsinkin arvostusongelman ja ehkä
myös tieto-ongelman hallintaan liittyvän identiteettinsä turvaavia suuntaviivo-
ja (vrt. taulukon rivi D-E ja F), joista ensin mainittuja voidaan kutsua ”sosiaali-
sen epistemologian tulkinnoiksi”. Myöskin eri tutkimusalojen kannalta rele-
vantti arvioinnin funktio voi jossakin määrin vaihdella ja edellyttää eriytyviä
suuntaviivoja.

b. Disipliinit eivät kykene tuottamaan ”toimivien tieto- ym. kokonaisuuksien” ra-
kentamiseen relevantteja suuntaviivoja ja standardeja. Nämä jäävät TPOVA-
tutkimuksen tasoisiksi.

c. TPOVA-tutkimus monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana tutkimuk-
sen lähestymistapana ei voi ensisijaisesti vastata disipliinien ja tutkimusalojen
omien suuntaviivojen rakentamisesta esim. muodostamalla niitä. Sen tehtävä-
nä on selkeyttää disiplinaarisesti ja tutkimusaloittain mahdollisesti eriytyvien
suuntaviivojen ja standardien taustalla tarvittavat ”päällystakit” tai suuremmat
”linssit” yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11297



298

*  *  *

Edellä TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen perustaa on jäljitetty Åbergin mää-
rittelemien arvioinnin ongelmien ohjaamana rakentaen analyysia reflektioanalyy-
sille, rationaalisuuskäsitteelle sekä filosofisen pragmatismin ja kriittisen ratio-
nalismin eräille lähtökohdille. Tarkastelulle voidaan hakea vertailukohta Scholt-
zin ja Marksin tiedon integrointia transdisiplinaarisessa tutkimuksessa analy-
soivasta tarkastelusta. Tutkijat katsovat transdisiplinaarisuuden edellyttävän
metodeja, jotka mahdollistavat tiedon integroimisen ainakin seuraavissa ulottu-
vuuksissa:

1) Disipliinien välillä, mikä merkitsee ja edellyttää interdisiplinaarisuutta ja sen
varmistavia metodeja,

2) todellisuuden eri (ala)systeemien välillä,
3) ajattelun kvaliteettien välillä,
4) eri sidosryhmien välillä.

Näistä ensimmäistä tarkastellaan metodiselta kannalta III pääjaksossa, jossa tie-
teellisen tiedon soveltamista koskeva tutkimus osoittautuu disipliinien rajat ylit-
tävän (arviointi ym.) tutkimuksen erääksi mahdollistajaksi396. Kolme jälkim-
mäistä saavat rinnastuskohdan Åbergin arvioinnin ongelmien jäsennykseen, ref-
lektioanalyysiin ja edellä suoritettuihin tarkasteluihin.

Kohdan 2 integroinnin ulottuvuus liittyy TPOVA-tutkimuksessa erityisesti
arvosteluongelmaan. Sillä on selkeä rinnastuskohta edellä arvosteluongelman
ratkaisemiselle määriteltyihin suuntaviivoihin. Tutkijat havainnollistavat todel-
lisuuden eri alasysteemien integroinnin tarvetta mm. suurkaupungin ylittävää
siltaa koskevalla esimerkillä. Sen suunnittelussa ja arvioinnissa on otettava huo-
mioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Eri tieteenalat tuotta-
vat tietoa erilaisten vaikutusten toteutumisesta ja varsinkin tämän ehdoista. Kaik-
ki äskeisiin liittyvät arvoelementit on otettava huomioon.

Kun kohdan 2 integroiminen edellyttää eri arvosteluperusteiden ja niitä kos-
kevan tiedon integroimista397, ajattelun kvaliteettien integroiminen (3) edellyt-
tää erilaisten ajattelun metodien huomioon ottamista ja liittämistä toisiinsa (esim.
intuitio ja analyysi).398 Edellä ehdotettu arvioinnin tieto-ongelman ratkaisemi-
nen rationaalisuuskäsitteen avulla asettaa rajoja tutkijoiden tavoittelemalle ho-
listisuudelle. Toimivan tietokokonaisuuden tavoittelussa voi kuitenkin nähdä

396Toisaalta, ja tavallaan toisella tasolla, tutkijat viittaavat myös arviointitutkimuksen kaltaisiin
lähestymistapoihin itsessään disipliinien integroijana (Scholtz & Marks 2001 s. 245).
397Ks. mt. 2001 s. 240–241, 243. Ongelmanratkaisun kannalta tarkasteltuna kysymys on ongel-
manratkaisun näkökulmasta. Tältä osin kysymykseen palataan vielä jaksossa II/3.2.2.7.2.
398Ks. mt. s. 241–243. Tutkijat katsovat analyysin ja intuition toisiaan täydentäväksi eikä korvaa-
vaksi metodiksi.
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äskeiselle analogian sen korostamisena, että tiedon integroiminen edellyttää
perinteistä epistemologista rationaalisuutta selvästi laaja-alaisempaa näkökul-
maa tiedon tuottamiseen.

Neljänneksi transdisiplinaarisuus edellyttää eri sidosryhmien erilaisten int-
ressien ylittämistä. Tässä yhtymäkohta arvioinnin funktio-ongelmaan on sel-
kein. Jäljempänä funktio-ongelmaa lähestytään legitimiteetin ja kriittisyyden
näkökulmista. Tutkijoiden kokonaisvaltaisuuden korostus luo tämän tutkimuk-
sen ratkaisulle mielenkiintoisen vertailukohdan samastumatta siihen.

3.2.2.3 Arvioinnin perusluonteesta
johdettavien suuntaviivojen määritteleminen

Seuraaviin taulukoihin on kiteytetty ehdotukseni TPOVA-tutkimuksen arvoste-
lu-, tieto- ja funktio-ongelman ratkaisemisen suuntaviivoista ja ratkaisujen tär-
keimmistä perusteista. Suuntaviivat perustuvat reflektioanalyysin tarkastelujen
edelleen kehittelyyn ja konkretisoimiseen. Suuntaviivojen perusratkaisut konk-
retisoidaan ja tulkitaan muodostettavissa taulukoissa. Suuntaviivojen perusrat-
kaisut ovat seuraavat:

1) Sosiaalinen epistemologia edellä täsmennettyine vaatimuksineen ehdotetaan ase-
tettavaksi arvioinnin arvosteluongelman ratkaisemisen avainsuuntaviivaksi.

2) Rationaalisuusvaatimus ehdotetaan asetettavaksi arvioinnin tieto-ongelman rat-
kaisemisen avainsuuntaviivaksi.

3 Legitiimisyysvaatimus erityisesti arvioinnin auktoriteetin ja internaliteetin vaa-
timuksineen sekä kritiikkivaatimus ehdotetaan asetettavaksi arvioinnin funk-
tio-ongelman hallitsemisen avainsuuntaviivaksi.

Taulukoissa kunkin suuntaviivan sisältöä täsmennetään muutamilla avainhuo-
mioilla. Kunkin ongelman kohdalla kiteytetään suuntaviivojen merkitystä TPO-
VA-tutkimuksen kysymyksenasetteluja perustelevana seikkana (rivi 1), niiden
luonnetta ja pääsisältöä (2–3), tärkeimpiä perusteita (4–5) sekä kehittelyhaas-
teiden kohdentumista (6). Lopuksi suuntaviivoja pyritään integroimaan kokoa-
malla edellä esitettyjä hajahuomioita ja täydentämällä niitä eräillä lisänäkökoh-
dilla. Tällöin tarkastellaan suuntaviivojen keskinäissuhteita (7) sekä tiettyihin
”avainsuuntaviivoihin” (sosiaalinen epistemologia, rationaalisuus, legitiimisyys)
kiinnitettyjen arvostelu-, tieto- ja funktio-ongelman suuntaviivojen suhdetta
muihin arvoihin (8). Suuntaviivojen ongelmia tarkastellaan systemaattisesti jak-
sossa II/3.2.2.4, jolloin palataan vielä eräisiin edellä esiin otettuihin kysymyk-
siin.

Tarkastelussa tiivistetään tutkimuksen tähänastista antia kiteyttämällä prag-
matismin viitekehyksessä praktinen suuntaviivateoria siitä, miten TPOVA-tut-
kimukselle I pääjaksossa hahmotellun arviointikehyksen, tutkimuksen reflek-
tioanalyysissa kiteytettyjen perusarvojen, näitä molempia kiteyttävien ja haas-
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tavien tutkimuskäytäntöjen sekä yhteiskunnallisten käytäntöjen sisäisesti ja kes-
kenään jännitteisiä vaatimuksia ja arvoja kiteyttävät arviointiongelmat voitai-
siin TPOVA-tutkimuksen nykytilanteessa suuntaviivoilla hallita. Tarkastelu on
skemaattinen. Sen mahdollisuudet rajoittuvat eräiden päänäkökohtien kiteyttä-
miseen jatkoanalyysia ja tutkimuskäytännöissä vähitellen tapahtuvaa lisäartiku-
lointia varten399. Tämä on pääosin sopusoinnussa tutkimuksessa omaksutun hil-
lityn pragmatistisen temperamentin kanssa, vaikka yritystä luonnostella tutki-
mukselle ennakollisia suuntaviivoja voidaan pragmatismin lähtökohdista myös
kritisoida400. II pääjakson alussa pragmatismin filosofinen temperamentti todet-
tiin kuitenkin voitavan tutkimuksessa tarpeen mukaan myös ylittää tai jopa hy-
lätä; toisaalta pragmatismin lähtökohtien liian pinnallinen ymmärtäminen on
yleistä. ”Toimivuuden” ja ”menestymisen” pinnallinen tarkastelu ei suinkaan
edistä pragmatismin perusarvojen toteutumista, vaan on omiaan vaikeuttamaan
sitä401. Konkreettisimmin äsken mainittu nousee esiin kysyttäessä, mitä ”toimi-
vuus” ja ”menestys” ylipäänsä merkitsevät, miten niitä voidaan kestävästi edis-
tää ja miten varmistutaan siitä, että perustellusti ymmärretty toimivuus ja me-
nestys (vrt. H 1, sitoumus 3) perustuvat oikeille syille (vrt. H 4-5). Vanha totea-
mus, jonka mukaan ”mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria” – jonka
ominaisuuksia suuntaviivoilla pyritään osaltaan täsmentämään – tiivistänee em.
näkökohdista esiin olennaisimman.

399Vrt. Pawson & Tilley 1997 s. 214–215.
400Vrt. esim. Parker 1996 s. 22–28, Light & Katz (ed.) 1996 s. 7.
401Myös Parker esittää pinnallisen käytännöllismielisen (”practical-minded”) ”pragmatistisen” asen-
teen voimakasta kritiikkiä erityisesti ympäristöfilosofian alueella, todeten tämän asenteen jopa erääk-
si ympäristöongelmien pääsyyksi (1996 s. 21).
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Arvosteluongelma luo perusteet erityisesti H1:n ja H2:n sisällyttämiseen TPOVA-
tutkimuksen arviointikehykseen, mutta alla kohdassa  7 kuvatuilla perusteilla
arvostusongelma luo tarvetta myös kehyksen laajentamiseen sitoumus 3:n ja
H 4-5 suuntaan. Nämä hypoteesit  luovat yleisen perustan TPOVA-tutkimuksen
luonnehtimiselle ongelmanratkaisuksi (tai arvon toteutumisen arvioinniksi).

Sosiaalinen epistemologia asetetaan arvioinnin arvosteluongelman ratkaisemisen
avainsuuntaviivaksi. Se tarjoaa validoinnin ja vindikaation kriteerit arvioinnin
kohteen menestyksen ja toimivuuden sekä toisaalta epäonnistumisen määritte-
lemiselle konkreettisemmilla verifikaation kriteereillä.

Arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittele-
van TPOVA-tutkimuksen tulee
(a) arvioida oikeudellista sääntelyä pyrkien selvittämään joko arvojen

toteutumista tai ongelmien ratkaisemista sille ominaisin kysymyksin,
hypoteesein ja sitoumuksin (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5)

a1)  elämänongelmien kaikilla ulottuvuuksilla (EOU 1, 2, 3) (H1)
a2) pyrkien eri elämänongelmien keskinäiseen integroimiseen (EOU 1-3)
a3) pyrkien elämänongelmien määrittelyn ja niiden ratkaisemisen (pragmatisti-

seen) integroimiseen (EOU 1-3) (H1-2, sitoumus 3, H4-5)
a4) pyrkien edellä mainittujen integroimiseen elämänongelmien ratkaisemiselle

asettuviin normatiivisiin rajoitustekijöihin
a5) analysoiden ja arvioiden äsken mainittujen periaatteiden perustalta yhteis-

kunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan ongelmia tai riskejä erityisesti
seuraavilla ongelmaulottuvuuksilla
1.  Elämän ekologiset reunaehdot (EOU 1)
2.  Perusturva (EOU 2 ja 3)
a. Osattomuuden ehkäisy
b. Syrjäytymisen ehkäisy
3.  Perusluottamus (EOU 2)
4.  Keskinäinen osakkuus (EOU 2)
5.  Perusvalintojen vapaus (EOU 3)

(b)  Arvosteluperusteiden kysymyksenasetteluissa mahdollisista vaihtoehdoista
valittaessa (H1 variantit b1-b4 alla) pragmatismille nojaava sosiaalinen
epistemologia asettaa ongelmasuuntautuneen suuntaviivan, jonka mukaan
variantit b1-b2 on asetettava etusijalle muihin vaihtoehtoihin nähden

b1.  Valittaessa arvosteluperusteita a1-a5:ta P1 on relevantti arvosteluperuste,
koska/jos sen suhteen esiintyy erityisiä ongelmia, esteitä, riskejä tai mahdolli-
suuksia (teoreettisen tai empiirisen tiedon perusteella)

b2. Valittaessa arvosteluperusteita a1-a5:ta P1 on relevantti arvosteluperuste,
koska/jos sitä muodostettaessa ja mittapuuksi valittaessa otetaan huomioon
ongelmat, riskit ja mahdollisuudet, joita siitä aiheutuu P2 ja P3 toteutumiselle
(teoreettisen tai empiirisen tiedon perusteella)

b3. P4 on relevantti mittapuuarvo, koska sen toteutuminen on arvokasta perus-
teilla x ja y

b4. Arvojen toteutumista ei (katsota voitavan) tutki(t)a niin, että arvosteluperus-
teista muodostetaan testattavia teorioita tai hypoteeseja.

1. Arvosteluongelman
merkitys TPOVA-tutki-
muksen kysymyksen-
asettelut asettavan
praktisen teorian
kannalta

2. Arvosteluongelman
ratkaisun suuntaviivan
sisältävän praktisen
teorian looginen sisältö
ja funktio

3. Suuntaviivan
muodostamien
arvosteluperusteiden
ydinsisältö (a) ja niitä
asettavien kysymyksen-
asettelujen tavoiteltava
looginen muoto (b)
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4. Suuntaviivan
ydinperustelu

5. Suuntaviivan
metodologinen funktio

6. Suuntaviivan sisällön
täsmentäminen

7. Suuntaviivan suhde
legitimiteetin/ kritiikin ja
rationaalisuuden
vaatimuksiin

8. Suuntaviivan suhde
tietoperustaongelman ja
funktio-ongelman
ratkaisemisen suuntavii-
voihin

Jollei sosiaalista epistemologiaa aseteta avainsuuntaviivaksi arvosteluongelman
ratkaisemiselle, menetetään reflektioanalyysissa selkeytetty substantiaalisen ra-
tionaalisuuskäsitteen, moraalin ja oikeudenmukaisuuskäsitteen TPOVA-tutki-
mukselle mahdollistama aksiologinen ja praktinen perusta, tai heikennetään sitä.

Asettaa falsifikationistisen epistemologian pohjalta suuntaviivat sen osoittamiselle
ja  arvioimiselle, milloin yhteiskunnalliset käytännöt (oikeussääntely, viranomais-
toiminta) eivät ole kohdan 3 a1-a5 pragmatistisin, moraalisin ja oikeudenmukai-
suusperustein hyväksyttävissä. Suuntaviivoilla ei pyritä asettamaan viimeksi
mainitun ohittavia tai ylittäviä kriteereitä sille, mihin positiivisiin arvo- ja
tavoitetiloihin käytännöissä  tulisi pyrkiä tai mitä intressejä niissä tulisi edistää.
Viimeksi mainitut jäävät yhteiskunnallisten toimijoiden oikeudellisten vastuiden,
omien eetosten ja politiikkaratkaisujen varaan. (Tähän sisältyy myös vastaus
Popperin esiin nostamaan kysymykseen: kenen näkökulmasta ja intresseistä
ongelmia (ts. ongelma - ja ongelmanratkaisuteorioita) määritellään?)

a. Suuntaviivan sisältävän teoriarakenteen artikuloiminen yleisellä tasolla on
yhteiskuntafilosofian, ympäristöfilosofian ja yhteiskuntatieteiden tehtävä

b. TPOVA-tutkimuksessa suuntaviivan sisältämän praktisen teorian täsmentä-
minen konkreettisemmaksi praktiseksi teoriaksi  (esim. tekniset normit)  ja
edelleen konkreettisiksi arvosteluperusteiksi  on tutkimusohjelmien,
tutkimusten ja tutkimuskäytäntöjen tehtävä.

a. Arvioinnin tulee saavuttaa legitimiteetti, jotta sosiaalisen epistemologian
arvot voivat toteutua yhteiskunnallisena vaikuttavuutena (ks. taulukko 9).
Legitimointi tulee  kohdistua itse arviointiin eikä (ensisijaisesti ja tavoitteel-
lisesti) sen kohteeseen (ks. jakso II/1.2.2), jotta sosiaalisen epistemologian
arvot eivät reifioidu.  Kohdetta  tulee arvioida myös kriittisesti.

b. Jollei rationaalisuutta edellytetä ja tämän mukaisesti tuoteta tietoa sosiaali-
sen epistemologian määrittelemän menestyksen rakentumisesta “oikeille
syille” silloin kun tätä koskevaa  tietoa on mahdollista tuottaa tai soveltaa,
sosiaalinen epistemologia käy vaikutuksettomaksi tai sen yhteiskunnallinen
vaikuttavuus heikkenee.

c. Kohdat a ja b huomioon ottaen  sosiaalisen epistemologian suhde legitiimi-
syyteen/kriittisyyteen ja rationaalisuuteen muodostaa briskmanilaisen
dialektisen epistemologian mukaisen kahdensuuntaisen kontrollisuhteen.
Sosiaalisen epistemologian tuottamat arvosteluperusteet tarjoavat ylimmän
suuntaviivan TPOVA-tutkimukselle. Sen sisältämien ongelmanratkaisuarvo-
jen toteutuminen yhteiskunnassa edellyttää myös rationaalisuuden ja
legitiimisyyden/kriittisyyden arvojen vastavuoroista huomioon ottamista
kohtien a  ja b  määrittelemissä puitteissa.

Kun sosiaalinen epistemologia sisältää arvosteluongelman ratkaisemisen avain-
suuntaviivan, rationaalisuus tieto-ongelman hallinnan pääsuuntaviivan ja
(arvioinnin) legitiimisyys/kriittisyys funktio-ongelman hallinnan pääsuuntavii-
van, suuntaviivojen suhde voidaan ymmärtää kohdassa 7 määriteltyjen suhteiden
kautta.
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Tieto-ongelma luo perusteet erityisesti H 4:n ja H 5:n sisällyttämiseen TPOVA-
tutkimuksen arviointikehykseen ja näitä koskevan tiedon tuottamiseen jäljem-
pänä täsmennettävin suuntaviivoin. Johtuen arviointitutkimuksen erityisluon-
teesta, tuotettavan tiedon painopiste on pikemminkin H 4 a:ssa ja 5:ssä kuin H
4b:ssä ja pikemminkin toimivien tietokokonaisuuksien tuottamisessa kuin
analyysiongelmien asettamisessa ja  ratkaisemisessa.

Rationaalisuuskriteeri asetetaan avainsuuntaviivaksi arvioinnin tieto-ongel-
man hallitsemiselle.  Rationaalisuus tarjoaa kriteerit sen arvioimiselle, että
menestys on saavutettu oikeista, perustelluista syistä ja että myös epäonnistu-
misen syyt mahdollisuuksien mukaan ymmärretään.

Tukeutuen taulukon 7 mukaisiin arvosteluperusteisiin arvo- ja ongelmasuun-
tautuneen, monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevan TPOVA-tutki-
muksen tulee  tavoitella arvosteluongelman kannalta (a) relevanttia sekä
(b) objektiivista (tai ainakin intersubjektiivista) ja luotettavaa tietoa. Arviointi-
tutkimuksen identiteetin huomioiden

a. Relevanttisuusvaatimus merkitsee sitä, että
 a1)TPOVA-tutkimuksen tulee tuottaa funktionsa ja kulloistenkin arvostelu-

perusteidensa kannalta merkityksellistä tietoa -  ja vain sitä.
a2)TPOVA-tutkimuksen  tulee ensisijaisesti hyödyntää ja soveltaa jo tuotettua

tietoa.
TPOVA-tutkimuksen luonne toimivien tietokokonaisuuksien tavoitteluna
edellyttää tiedonhankinnan suuntautumista  olemassa olevan tiedon syste-
matisoimiseen ja saattamiseen sosiaalisen epistemologian määrittelemien
arvosteluperusteiden toteutumista yhteiskunnallisissa käytännöissä koske-
vaksi (toimivaksi) tiedon hankinnan ja tuotosten kokonaisuudeksi.

b. Objektiivisuus- ja luotettavuusvaatimukset edellyttävät tiedon hankin-
nan organisointia seuraavasti

b1)varmistetaan (mahdollisuuksien mukaan) näin ymmärretyn ”toimivuuden”
perustuminen ”oikeisiin syihin”.

b2)koska (ja siinä määrin kun) näin kvalifioidun tiedon yleistettävyys ja luotet-
tavuus lisäävät sosiaalisen epistemologian määrittelemien arvosteluperustei-
den yhteiskunnallista vaikuttavuutta, TPOVA-tutkimuksen tulee mahdolli-
suuksien mukaan pyrkiä myös tiedon luotettavuuteen ja yleistettävyyteen.

Ellei sosiaalisen epistemologian mukaisten arvosteluperusteiden toteutumisesta
yhteiskunnallisissa käytännöissä tuoteta  rationaalisuusvaatimuksen mukaista
tietoa silloin kun se on mahdollista (erityisesti ”menestyminen oikeista syistä”
kohdan 3 mukaisin suuntaviivoin), rajoitetaan tutkimuksen arvosteluperustei-
den yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tai estetään se.

Asettaa kriittisen rationalismin falsifikationistisen epistemologian pohjalta
suuntaviivat arviointitiedon tuottamiselle siitä, milloin yhteiskunnalliset
käytännöt (lainsäädäntö, viranomaistoiminta) eivät ole taulukon 7 kohdan 3
a1-a5  pragmatistisin, moraalisin ja oikeudenmukaisuusperustein hyväksyttä-
vissä (tai edistä niitä), pyrkimättä asettamaan arviointitiedon tuottamiselle
tätä ylittäviä vaatimuksia tai arvoja. Viimeksi mainitut jäävät muun tyyppisen
tutkimuksen tarpeista määräytyviksi aktiviteeteiksi, jotka kuuluvat epistemo-
logisen ja tieteentutkimuksen alueelle ja vastuulle.

1. Tieto-ongelman merkitys
TPOVA-tutkimuksen
kysymyksenasettelut
asettavan praktisen teorian
kannalta

2. Tieto-ongelman ratkaisun
suuntaviivan sisältävän
praktisen teorian looginen
sisältö ja funktio

3. Suuntaviivan määrittele-
män tieto-ongelman
ratkaisun ydinsisältö

4. Suuntaviivan ydin-
perustelu

5. Suuntaviivan metodo-
loginen funktio
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6. Suuntaviivan sisällön
täsmentäminen

7. Suuntaviivan suhde
sosiaalisen epistemologian ja
legitimiteetin vaatimuksiin

8. Tieto-ongelman ratkaise-
misen suuntaviivan suhde
tietoperusta- ongelman ja
funktio-ongelman ratkaise-
misen suuntaviivoihin

a. Tieto-ongelman ja sen ratkaisemisen suuntaviivojen yleinen tarkentami-
nen kuuluu epistemologiselle ja tieteentutkimukselle. Vastuun kohdenta-
minen näin on perusteltua siinä määrin, kun arviointitutkimus ei tieto-
ongelman osalta eroa muusta tutkimuksesta.

b. TPOVA-tutkimuksessa suuntaviivan täsmentäminen ja konkretisoiminen
(esim. tekniset normit)  ja määritteleminen konkreettisemmiksi tieto-
opillisiksi sitoumuksiksi on tutkimusohjelmien, tutkimusten ja tutkimus-
käytäntöjen tehtävä. Tämä on arviointitutkimuksen kohdalla erityisen
tärkeää siksi, että sillä on myös tieto-ongelman kohdalla muusta
tutkimuksesta osittain eriytyviä piirteitä.

a. Sosiaalinen epistemologia käy vaikutuksettomaksi  tai sen yhteiskunnal-
linen vaikuttavuus heikkenee, jollei rationaalisuutta edellytetä ja tämän
mukaisesti tuoteta  tietoa sosiaalisen epistemologian määrittelemän
menestyksen rakentumisesta ”oikeille syille” silloin kun tätä koskevaa
tietoa on mahdollista tuottaa tai soveltaa

b. Jotta sosiaalisen epistemologian arvot voivat toteutua yhteiskunnallisena
vaikuttavuutena, arvioinnin tulee saavuttaa legitimiteetti (ks. taulukko 9).
Koska rationaalisuus edistää legitiimisyyttä,  rationaalisuusarvojen
mukainen tiedon tuottaminen sosiaalisen epistemologian arvojen
toteutumisesta on myös legitimiteetin kannalta perusteltua.

c. Kohdat a ja b huomioiden rationaalisuuden suhde sosiaaliseen epistemo-
logiaan ja  legitiimisyyteen/kriittisyyteen on instrumentaalinen ja
muodostaa briskmanilaisen dialektisen epistemologian mukaisen
kahdensuuntaisen kontrollisuhteen.  Sosiaalisen epistemologian
tuottamat arvosteluperusteet tarjoavat ylimmän suuntaviivan TPOVA-
tutkimukselle. Sen sisältämien ongelmanratkaisuarvojen toteutuminen
yhteiskunnassa ja tämän eräänä vaatimuksena oleva arvioinnin
legitiimisyys edellyttävät myös rationaalisuuden huomioimista kohtien
a  ja b  määrittelemissä puitteissa.

Kun sosiaalinen epistemologia sisältää arvosteluongelman ratkaisemisen
avainsuuntaviivan, rationaalisuus tieto-ongelman hallinnan pääsuuntaviivan
ja (arvioinnin) legitiimisyys/kriittisyys  funktio-ongelman hallinnan
pääsuuntaviivan, suuntaviivojen suhde voidaan ymmärtää kohdassa 7
määriteltyjen suhteiden kautta.
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TAULUKKO 9 Arvioinnin funktio-ongelman ratkaisemisen suuntaviivat

Funktio-ongelman lähtökohtana ja pragmatismiin nojautuvana perusarvona on se, että
arvioinnin tulee viime kädessä edistää sosiaalisen epistemologian asettamia tutkimuk-
sen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen vaikuttavuustavoitteita.  Tämä edellyttää TPOVA-
tutkimukselta sekä arvioinnin kohteen menestymistä ja toimivuutta (H 1-H 2) että
näiden edellytyksiä  (sitoumus 3, H 4-5) koskevien kysymyksien esittämistä ja
tarvittavien sitoumuksien omaksumista.

Legitimiteetti ja kriittisyys asetetaan avainsuuntaviivaksi arvioinnin funktio-
ongelman hallitsemiselle.  Se tarjoaa sosiaalisen epistemologian mukaiselle menestyk-
sen ja toimivuuden arvioinnille menettelyllisiä lisäkriteereitä ja samalla edistää em.
epistemologialle rakentuvan arvioinnin yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joka on
TPOVA-tutkimuksen pääfunktio. Näin ymmärretty  legitiimisyys on viime kädessä
sosiaalisen epistemologian välinearvo.  Legitiimisyydellä on merkitystä kaikissa
arviointitilanteissa. Sen merkitys korostuu kuitenkin silloin, kun mahdollisuudet ra-
tionaalisuusvaatimuksen tyydyttämiseen arvioinnin tietoperustassa tai tavoitteistossa
ovat erityisen rajoitettuja.  Kun legitimoinnin funktiosta poistetaan kohteen legitimoin-
nin aspekti ja tarkastellaan legitimointia vain arvioinnin oikeuttamisena, legitiimisyy-
den ja sosiaalisen epistemologian välille ei muodostu ongelmallista ristiriitaa. Pikem-
minkin ne ovat lähellä toisiaan olevia, osin limittäisiä, (käsite)linssejä arvioinnin
kohteen todellisuuteen. Samalla varmistetaan kriittiselle tutkimukselle välttämätön
etäisyys päätöksentekijöistä.

Rationaalisuuden ohella legitimiteettiä tavoitellaan seuraavilla arvioinnin vaatimuksilla:*)

1.  Auktoriteetti
a. ammattilaisuus (taitavuus, luottamuksellisuus, asiallisuus)
b. kompetenssi tehtävään (tiedot, kokemukset)
c. eksternaliteetti l. ulkoisuus (vapaus sidoksista, uudet ajatukset, uusi perspektiivi)
2. Internaliteetti
a. kyky sopeutua arvioinnin kohteen arvoihin, todellisuusstruktuureihin ja käsittely-

sääntöihin.

Jollei arvioinnille hankita legitiimisyyttä silloin ja siinä muodossa kun sitä voidaan
saavuttaa, sosiaaliselle epistemologialle rakentuvan arvioinnin yhteiskunnallista
vaikuttavuutta heikennetään tarpeettomasti tai se jopa menetetään.

Asettaa suuntaviivat sen osoittamiselle arviointimenettelyissä, että arviointi on
hyväksyttävissä ja sen osoittamiselle, miten arvioinnilla voidaan edistää sosiaalisen
epistemologian yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita. Suuntaviivoilla ei pyritä tä-
män tavoitteen ohittaviin tai ylittäviin legitiimisyyden edistämistavoitteisiin, eikä siten
esim. varmistamaan itse arviointitoiminnan institutionaalista tulevaisuutta taikka
arvioinnin kohteen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.  (Tähän sisältyy myös vas-
taus Popperin esiin nostamaan kysymykseen: kenen näkökulmasta ja intresseistä
ongelmia (ts. ongelma- ja ongelmanratkaisuteorioiden funktioita) määritellään?)

a. Suuntaviivan sisältävän teoriarakenteen artikuloiminen ja elaboroiminen yleisellä
tasolla on yhteiskuntafilosofian ja sosiologian tehtävä.

b. (TPOV)A-tutkimuksessa suuntaviivan sisältämän praktisen teorian täsmentämi-
nen konkreettisemmaksi praktiseksi teoriaksi  (esim.  tekniset normit tai eetosten
kodifioinnit)  ja edelleen tutkimusten konkreettisemmiksi funktio- ja eetosmääri-
tyksiksi on tutkimusohjelmien, tutkimusten ja tutkimuskäytäntöjen tehtävä.

1. Funktio-ongelman
merkitys TPOVA-
tutkimuksen kysy-
myksenasettelut
asettavan praktisen
teorian kannalta

2. Funktio-ongelman
ratkaisun suuntavii-
van sisältävän
praktisen teorian
looginen sisältö ja
funktio

3. Suuntaviivan
ydinsisältö

4. Suuntaviivan
ydinperustelu

5. Suuntaviivan
metodologinen
funktio

6. Suuntaviivan
sisällön täsmentä-
minen

*) Åberg 1997 s. 281–283, vrt. Tala 2001 s. 146 ss. erityisesti lakiuudistusten vaikutus-
tarkastelun suuntaamisen näkökulmasta sekä Laitinen 2001 s. 121–123, Ahonen 2001.
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TAULUKKO 9 JATKOA Arvioinnin funktio-ongelman ratkaisemisen suuntaviivat

7. Suuntaviivan suhde
sosiaalisen epistemolo-
gian ja rationaalisuuden
vaatimuksiin

8. Funktio-ongelman
ratkaisemisen suunta-
viivan suhde arvostelu-
ongelman ja tietoperus-
taongelman ratkaisemi-
sen suuntaviivoihin

a. Legitimiteetin edistäminen kohdan 3 mukaisin menettelyin ei ole välttämättä ongelmit-
ta yhdistettävissä sosiaalisen epistemologian yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoittei-
siin. Erityisesti internaliteetin tavoittelun kautta saavutettava legitiimisyys saattaa johtaa
sosiaalisen epistemologian ja legitimiteetin välisiin jännitteisiin, samoin legitiimisyyden
ja kriittisyyden välisiin arvioinnin funktio-ongelmiin.  Tämän jännitteen perusteltu
arvioiminen ja hallinta edellyttävät seuraavien seikkojen huomioimista:

a1. Sosiaalisen epistemologian mukaiset arvosteluperusteet ovat falsifikationistisen epis-
temologian pohjalta sovellettavia käytäntöjen ongelmapiirteiden identifioimisen perus-
teita. Ne eivät ole  positiivisen suunnan näyttäjiä yhteiskunnallisille käytännöille (ks.
arvosteluperusteita koskeva taulukko 7 kohta 5).  Sosiaalinen epistemologia suuntautuu
osoittamaan yhteiskunnallisten käytäntöjen mahdolliset katkokset minimioikeuden-
mukaisuuden ja -moraalin sekä substantiaalisen rationaalisuuden suuntaan. Funktiol-
taan näin ymmärrettynä sosiaalinen epistemologia jättää tilaa myös internaliteetille.
Hermeneuttinen asenne (internaalisuus) ja kriittis-emansipatorinen asenne (sosiaali-
nen epistemologia) pikemminkin täydentävät toisiaan kuin korvaavat toisensa.

a2. Koska legitimiteetti on edellä ymmärretty lähinnä keinoksi edistää sosiaalisen
epistemologian perustalta määriteltyä oikeussääntelyn yhteiskunnallista vaikuttavuutta
(tai yksinomaan sen kannalta relevantiksi välinearvoksi), sen tavoittelu ei voi olla
edellytyksetöntä.  TPOVA-tutkimuksen kriittisen funktion huomioiden internaliteetin
tavoittelussa voi olla kysymys lähinnä pyrkimyksestä kohteen arvonmuodostuksen,
tietorakenteiden ja käsittelysääntöjen selkeyttämiseen ja ymmärtämiseen ennen niiden
saattamista arvioinnin kohteeksi  (H 1, H 4-5), ei omaksuttuihin käytäntöihin edellytyk-
settömästä sopeutumisesta.

a3. Yllä legitimiteetti on ymmärretty arvioinnin funktion suuntaviivaksi vain siinä
merkityksessä, että sen avulla voidaan legitimoida arviointia ja edistää sen vaikutuksia,
ei kohteen tavoitteellisena legitimointina.

b. Koska legitiimisyysvaade kohdan 3 mukaisina vaatimuksina korostuu erityisesti
tilanteissa, joissa rationaalisuutta  taulukon 8 kohdan 3 mukaisena vaatimuksena on
vaikea toteuttaa, legitiimisyyden ja rationaalisuuden perussuhde ei ole ongelmallinen.
Ne täydentävät, osin sisäkkäin, toisiaan. Sama koskee legitiimisyyden ja sosiaalisen
epistemologian välistä suhdetta tilanteissa, joissa sosiaalisen epistemologian tarjoamat
mittapuut ovat erityisen väljiä.

c. Kohdat a ja b huomioiden legitimiteetin suhde sosiaaliseen epistemologiaan  ja
rationaalisuuteen muodostaa briskmanilaisen dialektisen epistemologian mukaisen
kahdensuuntaisen kontrollisuhteen.  Legitimiteetti saa osin käsitesisältöään sosiaalisesta
epistemologiasta ja sillä voidaan myös edistää viimeksi mainitun toteutumista.
Legitimiteetin tavoitteluun voi kuitenkin sisältyä sosiaalisen epistemologian kannalta
ongelmallisia piirteitä. Sama koskee rationaalisuutta, jonka suhde sosiaaliseen epistemo-
logiaan on kuitenkin selvemmin tavoite–keino-suhde. Dialektisuus nousee esiin siinä,
että vaikka sosiaalinen epistemo-logia toimiikin rationaalisuuden ja legitimiteetin
viimekätisenä kiintopisteenä ja arvosteluperusteena, sosiaalista epistemologiaa ei tule
määritellä ja kiteyttää arvosteluperusteeksi niin, että mahdollisuus sen kannalta
relevantin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseen menetetään luopumalla
saavutettavissa olevasta legitiimisyydestä ja rationaalisuudesta.

Sosiaalisen epistemologian tuottamat arvosteluperusteet tarjoavat ylimmän suuntaviivan
TPOVA-tutkimukselle. Sen sisältämien ongelmanratkaisuarvojen toteutuminen yhteiskun-
nassa edellyttää myös rationaalisuuden ja legitiimisyyden arvojen vastavuoroista huomioi-
mista kohtien a  ja b  määrittelemissä puitteissa.

Kun sosiaalinen epistemologia sisältää arvosteluongelman ratkaisemisen avainsuuntaviivan,
rationaalisuus tieto-ongelman hallinnan pääsuuntaviivan ja (arvioinnin) legitiimisyys/
kriittisyys funktio-ongelman hallinnan pääsuuntaviivan, suuntaviivojen suhde voidaan
ymmärtää kohdassa 7 määriteltyjen suhteiden kautta.
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3.2.2.4 Arvioinnin perusluonteesta johdettujen suuntaviivojen
ongelmat ja täydentämisen tarve

Yllä kootussa ja osittain artikuloidussa muodossa suuntaviivat jättävät huomat-
tavasti enemmän kysymyksiä avoimiksi kuin ratkaisevat käytännön TPOVA-tut-
kimuksessa esiin nousevia ongelmia. Sekä epistemologisessa että metodologi-
sessa tarkastelussa on suhteellisen helppo muotoilla paljon perusteltuja kysy-
myksiä, joihin suuntaviivat eivät tuota suoria ratkaisuja tai vastauksia. Miten
tähän tulisi suhtautua? Suuntaviivojen ongelmien tarkastelussakin voidaan omak-
sua vaihtoehtoisia filosofioita tai ”strategioita”.

Aluksi on syytä tiivistää esiin eräitä keskeisimpiä ”strategia-avaimia”, joita
edellä suoritettuihin tarkasteluihin tai itse suuntaviivoihin sisältyy äskeisiin ky-
symyksiin vastaamiseen:

1) Suuntaviivat muodostuvat eri ”maailmoiden” ”asukkaista”. Suuntaviivoja
halkaisee perustavanlaatuinen jännite. Suuntaviivoihin sisältyy lähtökohtia sekä
TPOVA-tutkimuksen tieteen sisäisestä hedelmällisyysosiosta että tieteen ulkoi-
sesta hedelmällisyysosiosta. Suuntaviivojen sisältämä ”hedelmällisyys” on si-
ten jo perusluonteeltaan ambivalenttia, hajautunutta ja dialektista. Tämä seikka
nousee esiin selkeimmin suuntaviivataulukoiden 7–9 kohdissa 7–8. Tämä joh-
taa siihen, että suuntaviivojen soveltamista luonnehtii yritys hallita eri hedel-
mällisyysosioiden ja niiden arvotaustojen (sosiaalinen epistemologia, rationaa-
lisuus, legitiimisyys) ja samalla eri (meta)teorioiden välisiä ristiriitoja tai jän-
nitteitä. Strategiaa, jolla tämä jännite voitaisiin ratkaista (tai muuntaa se opera-
tionaalisten teknisten sääntöjen tulkintaa koskevaksi ongelmaksi) ei ole ole-
massa eikä edes näköpiirissä. Edellä esitetyllä tavalla ymmärretyt sosiaalinen
epistemologia, rationaalisuus, legitiimisyys tarvitsevatkin rinnalleen myös muita
(meta)teorioita.402 Suuntaviivojen soveltamisongelmia ei tule määritellä ja yrit-
tää ratkaista niin, että äsken mainitut seikat unohdetaan tai häivytetään näky-
vistä. Ne heijastuvat ainakin välillisesti myös alla kuvattujen ”strategia-avain-
ten” sisältöön.

2) Kokonaisuuden löytäminen on vaikeampaa kuin sen oikeuttaminen. Myös
tieteen sisäistä hedelmällisyysosiota halkaisee merkittävä jännite, jonka taus-
talla on välillisesti tieteen sisäisten arvojen ja suuntaviivojen painottuminen

402Viimeksi mainittu liittyy mm. siihen, ettei jälkimodernin yhteiskunnan rationaalisuus- ym. arvo-
problematiikkaa tule yrittääkään rajata yksinomaan sisällöllisen rationaalisuuden, oikeudenmukai-
suuden ja moraalin alueille, vaikka tässä tutkimuksessa onkin puolustettu näkemystä, jonka mu-
kaan ne kuuluvat edelleen sinne. Monien arvovaltaisten näkemysten mukaan moderni moraali,
rationaalisuus ja oikeudenmukaisuus ovat luonteeltaan ennen kaikkea proseduraalista. Tässä omak-
sutun käsityksen mukaan sisällöllistä ja proseduraalista arviointia voidaan ja tuleekin soveltaa rin-
nakkain. Niinpä esim. kommunikatiivinen rationaalisuus muodostaa relevantin ja jopa välttämättö-
män analyysiskeeman lainsäädäntömenettelyille. Tässä omaksutun käsityksen mukaan tämä ei pois-
sulje sitä, etteikö lainsääntömenettelyjen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen lopputuloksia ja vaiku-
tuksia voitaisi ja tulisi analysoida ja arvioida muun tyyppisellä, esim. sisällöllisellä, arvokonseptil-
la. Ympäristöfilosofian alueella pragmatistit ovat korostaneet tarvetta useisiin erilaisiin viitekehyk-
siin; tähän on viitattu mm. metateoreettisen pluralismin korostuksilla (Light & Katz (ed.) 1996 s.
4), johon yllä esitetty näkemys sopeutuu luontevasti. Soveltavan etiikan piirissä esitetyistä vastaa-
vista korostuksista ks. esim. Häyry 1997 s. 67–69, 80–81.
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context of justification -osioon. Context of discovery -osio, johon toimivien
(tieto)kokonaisuuksien rakentaminen ensisijaisesti painottuu, on jäänyt siihen
nähden kehittymättömäksi. Tämä vaikeuttaa merkittävästi teoreettisen tai pe-
rustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välimaastoon asemoituvan TPOVA-
tutkimuksen suuntaviivojen kehittelyä403. Toimivien tieto- ym. kokonaisuuksi-
en rakentaminen on pikemminkin kulttuurisen tason kuin tieteen spesifi ongel-
ma; TPOVA-tutkimus ei voi vastata tällaisiin ”suuntaviivamegaongelmiin”,
mutta senkin tulee kantaa osavastuunsa ”kulttuurimme sokean pilkun” vähit-
täisen kaventamisen megaprojektissa.

3) Suuntaviivat eriytyvät horisontaalisesti. Toimiviin tietokokonaisuuksiin suun-
tautuvana TPOVA-tutkimusta ja TPOVA-tutkimuksen teoriaa voidaan luonneh-
tia myös ”metodiksi”404. Metodiksi voidaan näkökulmasta riippuen ymmärtää
”tiedon hankinnan tapa”, ”tiedon käsittelyn tapa”, ”perustelu” ja ”teoria”. Se,
ettei tähän Turusen luetteloon sisälly ”tiedon yhdistelyn tapaa” kuvaa osaltaan
kohdan 2 ongelmaa ja samalla TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen lähtökoh-
tien ongelmia.

4) Suuntaviivat asemoituvat laajempaan vertikaaliseen kokonaisuuteen. Suun-
taviivat ovat osa laajempaa praktisten teorioiden kokonaisuutta. Niiden heuris-
tista kykyä, ohjausvoimaa yms. on tarkasteltava tästä kokonaisuudesta käsin.
(vrt. jaksojen II/3.2.2.1 ja 3.2.2.2 praktisten teorioiden luonnetta ja elementtejä
koskevat taulukot ja niistä esitetyt huomiot)

5) Suuntaviivat asemoituvat laajempaan päätösperusteiden kokonaisuuteen.
Kaikkia tutkimuksen kohtaamia (valinta-, yhdistely- ym.) ongelmia varten ei
voida eikä tule yrittääkään kehitellä eksplisiittisiä, artikuloituja praktisia teori-
oita tai metodisääntöjä (suuntaviivoja yms.). Tutkimuksen konkreettiset ratkai-
sut saattavat perustua ja perustuvatkin myös implisiittiseen, artikuloimattomaan
tietoon, implisiittiseen toimintaskeemaan, jopa tacit-tietoon.

6) Suuntaviivoja ei luoda; enimmillään voidaan yrittää käynnistää prosessi
niiden vakiinnuttamiseksi ja kontekstualisoimiseksi. Tutkimuksen suunta-
viivoja ei voida yleisemminkään luoda ja vakiinnuttaa ikään kuin puhtaalta
pöydältä. Edellä on puolustettu idealistisen reflektion tarvetta myös pragmatis-
min viitekehyksessä. Samalla on korostettu – osin kohtiin 4-5 sisältyvillä, osin
muilla perusteilla – sitä, että tutkimuskäytännöt ovat avainasemassa tutkimuk-
sen suuntaviivojen ja sääntöjen kiteytyksessä405. Tämä ei poista ”ennakollis-
ten” suuntaviivojen tarvetta406. Tutkimuskäytännöissä tapahtuvaan suuntavii-
vojen soveltamiseen sisältyy aina myös kohdan 5 aineksia, samoin suuntavii-
vojen sekoittumista muiden lähestymistapojen, tutkimusalojen yms. suuntavii-
voihin ja sääntöihin (vrt. edellä eri lähestymistapojen ja sääntöjen luonteesta
pikemminkin wittgensteinilaisittain perheyhtäläisinä kuin selkeästi toisistaan
erottuvina).

403TPOVA-tutkimuksen verikaalista ja horisontaalista rakennetta tarkastellaan seikkaperäisemmin
III pääjaksossa.
404Metodin konstruoinnista toimivan kokonaisuuden rakentamisen esimerkkitapauksena ks. Virk-
kala 1994 s. 10.
405Ks. erityisesti Pawson & Tilley 1997 s. 214–215, jossa jäljitetään mekanismia, jonka kautta
tutkimuksen säännöt syntyvät. Heidän analyysiinsa palataan III pääjaksossa.
406Edellisessä alaviitteessä todettu ajattelutapa ei ole johtanut myöskään em. tutkijoita pidättäyty-
mään ”sääntöjen” eksplikoinnista ja artikuloinnista eikä myöskään johtamaan niitä suoraan käy-
tännöistä. Niinpä Pawsonin ja Tilleyn ”realistisen evaluaation” sääntökokoelma (1997 s. 214–219)
edustaa tavallaan ”idealistista reflektiota”.
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7) Suuntaviivoja täsmennetään eri suunnilla. Suuntaviivoja eksplikoitaessa edel-
lä on erikseen jäljitetty suuntia, joilla suuntaviivoihin liittyvää artikulointia ja
kehittelyä suoritetaan (kunkin taulukon kohta 6). Asetelmaa laajentaen voidaan
erottaa ainakin seuraavat arvosteluongelman, tieto-ongelman ja funktio-ongel-
man ratkaisemisen tai hallinnan suuntaviivoja eri tasoilla tai ulottuvuuksilla
täsmentävät aktiviteetit:

a. Disipliinien omat ”sosiaalisen epistemologian tulkinnat” tai muut teoreettis-
metodologiset lähtökohdat. Turusen termistöön viitaten ne voivat olla metode-
ja ”perustelun” tai ”teorian” merkityksessä. Tällöin ne rajaavat ja täsmentävät
kunkin tutkimusalan relevanttien mittapuiden luonnetta, niiden rajoituksia, yh-
teyksiä sosiaaliseen epistemologiaan yleisemmällä tasolla jne.407 Joissakin ta-
pauksissa tutkimusalojen metodit erkautuvat mittapuiden laadullisista eroista
johtuen myös kohdan b. teknisemmässä merkityksessä

b. Suuntaviivoja (kohdan 5 varauksin) tarkentavat tekniset normit, jotka liittyvät
lähinnä ”metodeihin” ”tiedon hankinnan tapana” ja ”tiedon käsittelyn tapana”

c. Tutkimusohjelmien eri tasoilla sekä yksittäisissä tutkimuksissa tapahtuva suun-
taviivojen kehittely tms. täsmennys, eksplikointi jne.

d. Strategiat, joita sovelletaan valittaessa arvosteluperusteita, asetettaessa niitä
tärkeysjärjestykseen jne.

Viimeksi mainittu (erityisesti 7 c ja d) vaatii hieman täsmennystä ennen etene-
mistä yllä esitetyn jäsennyksen avulla suoritettaviin tulkintoihin ja päätelmiin.

Käsitellessään arvosteluperusteiden valintaa osana arvosteluongelman ratkai-
sua (vrt. taulukko 7 edellä) Åberg luonnehtii näitä arvostelustrategian valin-
taan sisältyviksi toimiksi. Strategiavalinta määrittelee puitteet seuraaville sei-
koille:

1) millaiselle rationaliteetille arviointi rakentuu?
2) millaiselle logiikalle arviointi rakentuu?
3) missä sfäärissä arviointi tehdään?408

Äskeisen ymmärtämiseksi on huomattava, että Åberg ei pyri tutkimuksessaan
esittämään sosiaalisen epistemologian kaltaista eksplisiittistä preskriptiivistä
praktista suuntaviivateoriaa tutkimuskäytännöille siitä, miten (tai mistä) ar-
vosteluperusteista tulisi valita. Hänen huomionsa taustalla on ainoastaan des-
kriptiivinen praktinen suuntaviivateoria tutkimuskäytännöistä. Se sisältää tyy-

407Tutkimusalojen tms. tasolla käydään ja tulisikin käydä myös (tieteen- ym.) filosofisin perustein
periaatteellisempaa keskustelua siitä, voidaanko TP(OV)A-tyyppistä tai muutakaan arviointia suo-
rittaa ja miten se tulisi suorittaa. Tältä osin voidaan viitata edellä soveltavan etiikan mahdollisuuk-
sista käytyyn keskusteluun liittyneisiin huomioihin (erityisesti Hertzberg 2000). Tällainen keskus-
telu saattaa johtaa esim. edellä suuntaviivataulukko 7:n (arvosteluongelma) kohdan 3 alakohdassa
b4 esitettyyn kielteiseen tai rajaavaan metodologiseen kantaan, jota varsin lähelle esim. Hertzberg
näyttää artikkelissaan soveltavan etiikan kohdalla päätyvän. Vrt. Newman & Brown 1996 s. 17 ss.
eettisen ohjelmaevaluaation mahdollisuuksista ja piirteistä. Hertzbergiä optimistisemmasta arvios-
ta ks. myös Huotari 2001 sekä Sihvola 2001.
408Åberg 1997 s. 90.
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pittelyn (typologia) arvosteluperusteiden tyypeistä tai luokista, joille arviointi
voi rakentua. Tämän typologian sisällä tapahtuvalle valinnalle ei voida hevin
esittää muita kuin ”strategisia” perusteita – valinta on luonteeltaan tutkimus-
strateginen tai -taktinen.

Eroista huolimatta vaikuttaa perustellulta lähteä siitä, että Åbergin huomio
tarjoaa lähtökohtia myös sen arvioimiseen, miten taulukon 7 (kohta 3) arvoste-
luperusteet ja niiden sisältämän valinnanvaran käyttäminen tulee ymmärtää.
Sosiaalisen epistemologian tarjoamien päätösperusteiden muodostaman valin-
nanvaran käyttö (a1–a5) voidaan ymmärtää lähinnä tutkimusstrategiseksi on-
gelmaksi. Myös alakohtien b1–b4 (tai ainakin näistä preferoitujen alakohtien
b1–b2) välillä tapahtuva valinta voidaan tulkita ensisijaisesti tutkimusstrategi-
seksi. Mikäli tämä tulkinta hyväksytään, arvosteluperusteiden (taulukko 7) väl-
jyyteen liittyvät ongelmat voidaan tulkita strategisen harkinnan mahdollisuuk-
siksi. Tutkimukselle jää liikkumavaraa sopeutua erilaisten tutkimusympä-
ristöjen, -kontekstien, -alojen ja -olosuhteiden edellyttämiin vaihteleviin ti-
lannekohtaisiin ratkaisuihin.

Kaavion avulla voimme eritellä aluksi eri tyyppisiä taulukoiden 7-9 suuntavii-
vojen kannalta ongelmallisia tilanteita keskittyen erityisesti kunkin taulukon
alakohdan 7 kysymyksiin. Tämän pohjalta voidaan pyrkiä lausumaan aiempaa
täsmällisemmin, mitä yllä kuvattu liikkumavara sisältää ja mitä se ei sisällä.
Samalla voidaan taustoittaa ja selkeyttää tieto-ongelman ja funktio-ongelman

KAAVIO 14 Arvioinnin ongelmien tausta-arvojen suhteet ja niihin sisältyvät
jännitteet
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suuntaviivojen ongelmia. Kaavion sisältöä selostetaan myötäpäivään edeten, läh-
tien vasemmasta alareunasta.

1) Legitiimisyys/kriittisyys:
Kaavion vasemmasta alareunasta lähtien voidaan todeta, että
a. Legitiimisyys ilman kriittisyyttä on vaarassa johtaa ns. kvasievaluaatioksi edellä

(jakso II/1.2.2) kuvattuun tilanteeseen (epäeettiseen legitimointiin) ja/tai ar-
vosteluperusteiden puutteellisesta justifikaatiosta muodostuvaan pseudoevalu-
aatioon (II/1.2.1) – mikäli yhteys sosiaaliseen epistemologiaan on katkennut –
ja arvioinnin puutteelliseen justifikaatioon silloinkin kun ns. pseudoevaluaati-
osta ei ole kysymys.

b. Kriittisyys ilman relevanttia legitiimisyyttä on vaarassa johtaa arvioinnin vai-
kuttavuuden ongelmiin.

c. Legitiimisyys ilman tavoitettavissa olevaa rationaalisuutta johtaa ainakin pi-
demmällä tähtäimellä myös arvioinnin vaikuttavuuden ongelmiin (ts. heti kun
onnistumisen mahdollistaneet ad hoc -perusteet tai olosuhteet poistuvat) ja jo
välittömästi, mikäli rationaalisuus on merkinnyt toimivien (tieto)kokonai-
suuksien saavuttamatta jäämistä. Tämä johtaa legitiimisyysongelmiin (koska
legitiimisyys saavutetaan mm. juuri rationaalisuudella)

d. Kriittisyys ilman tavoitettavissa olevaa rationaalisuutta (vrt. edellinen kohta)

2) Rationaalisuus:
a. Rationaalisuus ilman kriittisyyttä johtaa teknokraattisuuteen ja/tai tiedon han-

kinnan välineillä, luotettavuus- ym. vaatimuksilla yms. tapahtuvaan osittaisle-
gitimointiin. Samalla lähestytään kvasievaluaatiota (jakso II/1.2.2) ja/tai arvos-
teluperusteiden puutteellisesta justifikaatiosta muodostuvaa pseudoevaluaatio-
ta (jakso II/1.2.1) – mikäli yhteys sosiaaliseen epistemologiaan on katkennut –
ja arvosteluperusteiden justifikaatio heikkenee siinäkin tapauksessa, ettei ky-
symys ole ns. pseudoevaluaatiosta.

b. Rationaalisuus ilman relevanttia legitiimisyyttä on vaarassa johtaa arvioinnin
vaikuttavuuden ongelmiin.

c. Mikäli rationaalisuus puolestaan (esim. irrotettaessa se sosiaalisesta epistemo-
logiasta tai muusta syystä) johtaa toimivan (tieto)kokonaisuuden saavuttamatta
jäämiseen, arvioinnin yhteiskunnallinen ym. vaikuttavuus heikkenee. Sosiaali-
sesta epistemologiasta irrotettuna rationaalisuus on vaarassa johtaa suuntautu-
maan vähämerkityksisiin tai merkityksettömiin ongelmiin sekä kvasievaluaati-
olla ja pseudoevaluaatiolla edellä kuvattuihin ongelmiin, tai rajoitetumpiin jus-
tifikaation ongelmiin.

3)  Sosiaalinen epistemologia
a. Sosiaalinen epistemologia ilman tavoitettavissa olevaa rationaalisuutta. (vrt.1 c)
b. Sosiaalinen epistemologia ilman relevanttia legitiimisyyttä on vaarassa johtaa

arvioinnin vaikuttavuuden ongelmiin.

4) Legitiimisyys, rationaalisuus ja sosiaalinen epistemologia
a. Pyrkimys legitiimisyyden, rationaalisuuden ja sosiaalisen epistemologian yh-

distämiseen on vaarassa johtaa oikean kokonaisratkaisun termillä edellä (jakso
II/1.2.3) kuvattuihin kokonaisvaltaisen reflektion ongelmiin.

Yllä kohdissa 1–3 suoritettu tiivistys johdattaa määrittelemään kuvion ympy-
röiden leikkauskohdan eräänlaiseksi metodologiseksi regulatiiviseksi idea(a-

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11311



312

li)ksi.409 Kohta 4 näyttäisi tosin luovan perusteita myös etääntyä tästä idea(ali)sta.
Kaikki yllä suuntaviivojen ongelmista esitetyt huomiot (kohdat 1-6) ja niissä
esitetyt näkökohdat huomioon ottaen ensin mainittu johtopäätös on kuitenkin
perustellumpi.410

Toimivan (tieto) kokonaisuuden tavoittelu voidaan määritellä pyrkimykseksi
päästä mahdollisimman lähelle kyseistä ideaalia.

Taulukkoon 7 sisältyvien arvosteluongelmien suuntaviivojen valintaongelmia
tarkasteltiin edellä tutkimusstrategisina ongelmina. Yllä kohdissa 1–3 suoritettu
tiivistys ei näyttäisi muuttavan tätä johtopäätöstä. Sen sijaan tarkastelussa ilme-
ni, että rationaalisuudella ja ”toimivilla (tieto)kokonaisuuksilla” on keskinäis-
suhde, joka välittyy suoraan arvioinnin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteu-
tumismahdollisuuksiin (ks. yllä erityisesti kohdat 1 c ja 2 c, 3 a). Mikäli legitii-
misyyttä, rationaalisuutta ja (viime kädessä) sosiaalista epistemologiaa tavoitel-
taessa ei kyetä tuottamaan toimivia tietokokonaisuuksia, arvioinnin perusarvo-
jen – ja viime kädessä myös em. regulatiivisen ideaalin – välittyminen tutki-
muskäytäntöihin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin heikkenee tai jopa estyy.

Tämä pakottaa täsmentämään tieto-ongelman ratkaisemisen suuntaviivoja
(taulukko 8) erityisesti toimivien tietokokonaisuuksien luonnetta tarkentamalla.
Tämä edellyttää aiempaa syvällisempää paneutumista ongelmanratkaisua kos-
kevaan teoriaan. Ellemme ymmärrä, mitä tai millaista toimintaa (tutkimus/sään-
tely) tulisi ohjata, emme kykene täsmentämään, mitä suuntaviivoilta tulisi edel-
lyttää. Praktisten teorioiden rakennetta koskeva erittely ei kykene tuottamaan
siihen tarvittavaa ymmärrystä. Samalla kysymys on tutkimusta ja sen kohdetta
(yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana) koskevan ymmärryksen hankkimi-

409Regulatiivisen idean käsite on alunperin Kantin. Siitä on haettu johtoa mm. perenniaalisen filo-
sofian (”philosophia perennis”) ymmärtämiselle. Myös funktion käsitettä on edellä tarkasteltu täl-
laisena ideana. Perenniaalisen filosofian asemaa Raili Kaupin filosofiassa tarkastellut Ismo Koski-
nen viittaa Kaupin uudelleentulkinneen em. filosofian niin, ettei se ole ”hypoteesi, joka tulisi todis-
taa, vaan jonkinlainen ohjelma”, ”ihanne, joka ohjaa ihmistä tämän pyrkiessä järkiperäiseen yksey-
teen” (Koskinen 2001 s. 27). Sivuuttaen tässä ao. filosofian ja ottamatta kantaa esim. reflektio-
analyysin suhteeseen siihen, voinee ehkä todeta, että suuntaviivojen yhteinen alue voidaan halutta-
essa ymmärtää tällaiseksi ohjaavaksi ideaaliksi. Sitä kohden tulisi pyrkiä viime kädessä siksi, että
sosiaaliseen epistemologiaan kiteytyvät arvot voisivat toteutua tutkimuskäytännöissä ja – tutki-
muksen ollessa vaikuttavaa – yhteiskunnallisissa käytännöissä.
410Yllä mainittu ideaali on edellä kiinnitetty filosofiseen pragmatismiin. Filosofinen pragmatismi
ja siihen liittyvät teoreettis-metodologiset lähtökohdat ovat luonnollisesti vain eräs mahdollinen
linssi tutkimukseen ja (muihin) yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Niiden avulla ei ole tässä tutki-
muksessa pyritty ”suureen muut poissulkevaan teoriaan”, ”ensimmäiseen filosofiaan” tai essentia-
listisiin (meta)teorioihin. Riippumatta siitä, mikä pragmatistisen filosofian oma itseymmärrys ase-
mastaan on (vrt. Pihlström 1998 s. 197 ss. erilaisista metafilosofisista konsepteista) yllä mainitut
lähtökohdat ovat vain eräs mahdollisuus ymmärtää, selittää ja evaluoida yhteiskunnallisia käytän-
töjä. Vrt. yleisesti Tala 2001 s. 28 sekä Laitinen 2001 ja Newman & Brown 1996 s. 23 ss. ohjelma-
evaluaation eettisistä teorioista ja kriteereistä. Edettäessä pragmatismin ulkopuolelle viimeksi mai-
nittujen käyttöala TPOVA-tutkimuksessa laajenee olennaisesti. Kuitenkin myös reflektioanalyy-
sissa on täydennetty pragmatistisia (utilitaristisia) arvosteluperusteita moraalin ja oikeudenmukai-
suuden suuntaan.
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sesta suuntaviivojen perustaksi. Edellä jo viitattiin Åbergin huomioon, jonka
mukaan tämä muodostaa keskeisen osan tieto-ongelman ratkaisemista.

3.2.2.5 Suuntaviivojen täydentäminen ongelmanratkaisua
koskevan teorian avulla

TPOVA-tutkimuksen tavoitteeksi voidaan katsoa sosiaalisen epistemologian
arvojen toteutumisen arvioiminen ja edistäminen yhteiskunnallisissa käy-
tännöissä. Tämä tavoite voidaan ymmärtää myös TPOVA-tutkimuksen ongel-
manratkaisutehtäväksi411. Filosofisen pragmatismin lähtökohdasta muillekin yh-
teiskunnallisille toimijoille, myös normiaktoreille, voidaan ja tuleekin asettaa
ongelmanratkaisuja koskevia tehtäviä ja vastuita. Tutkimuksen aiemmissa tar-
kasteluissa tätä on taustoitettu mm. Kekesin elämänongelmia koskevaan eritte-
lyyn tukeutumalla ja myöhemmin mm. Popperin ongelmanratkaisujen ja evo-
luution suhteesta esittämillä huomioilla. Elämää kokonaisuudessaan voidaan tar-
kastella jatkuvana ongelmanratkaisuprosessina.

Edellä sosiaalinen epistemologia tausta-arvoineen on määritelty yhteiskunnal-
listen käytäntöjen arviointiperusteeksi. Tutkimuksen tehtävänä on sosiaalisen epis-
temologian arvojen toteutumisen arvioiminen ja edistäminen. Muille yhteiskun-
nallisille toimijoille sosiaalinen epistemologia ei anna tavoitetta vaan reunaehdon.
Niiden harkintaan jää reunaehtojen ilmaisemien arvojen huomioon ottaminen,
samalla kun toimijoiden eetokset ja tärkeimmät tavoitteet voivat liittyä ja käytän-
nössä liittyvätkin myös (ja jopa ensisijaisesti) muiden arvojen ja politiikkojen edis-
tämiseen. Asetelmien eroista huolimatta sekä tutkimusta että muuta yhteiskunnal-
lista toimintaa voidaan havainnollistaa ongelmanratkaisuteorian lähtökohdista
käsin: yrityksenä ratkaista sosiaalisen epistemologian tausta-arvojen kannalta mer-
kityksellisiä ongelmia. Molempien tilannetta voidaan havainnollistaa Juan Carlos
Llorenten ongelmanratkaisuteoreettisten erittelyjen avulla412.

1) Ongelmat voidaan yleisesti jakaa transformaatio-ongelmiin413, induktio-ongel-
miin414, järjestelyongelmiin415 ja sosiaalisiin ongelmiin416. Näistä viimeksi

411Kuten Llorente huomauttaa, missä tahansa ongelmanratkaisutilanteessa subjektit ratkovat on-
gelmia toimimalla tavoite–keino-suhteen mukaan (1996 s. 108). Tässä suhteessa ongelmanratkaisu
seuraa tyypillistä inhimillisen käyttäytymisen selityskaavaa.
412Ks. kokoavasti Llorente 1996 s. 228–230.
413Transformaatio-ongelmassa ”there is initial state, a goal and a group of operations through which
the initial state is transformed into the goal” (Llorente mt. s. 99).
414Induktio-ongelmat esiintyvät ”at situations in which, to find the solution, the subject has to discov-
er structural analogies – not of contents – between element belonging to unequal domains” (s. 99).
415Arrangement: ”these are problems in which a series of elements is presented to the subject. Thus
s/he has to reorganize them to determine a criterion” (s. 99).
416Sosiaaliset ongelmat ”…are not well structured, nor are their goals well defined. Their most
common solution strategy is to identify and eliminate the causes”. (s. 99).
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mainitut ovat heikosti strukturoituvia, epävarmuuden hallitsemia ongelmati-
lanteita. Kaikki ongelmanratkaisu perustuu kuitenkin tietoon. Ongelmanrat-
kaisua koskeva tutkimus on hylännyt perinteisen käsityksen, jonka mukaan on-
gelmanratkaisu on erotettavissa tietoa soveltavista toiminnoista jonkinlaiseksi
omaksi ”käytännölliseksi heuristiikaksi”, epäteoreettiseksi toiminnaksi417.

2) Ongelmatilanteisiin sisältyy konstitutiivisia tekijöitä, jotka määrittävät ongel-
manratkaisutilanteen peruslähtökohdat. Näitä ovat a) ongelmanratkaisija, b) ti-
lanteen objektiiviset elementit418 ja c) sosiaalinen konteksti419. Konstitutiiviset
tekijät määrittävät ongelmanratkaisuprosessin ongelmatilanteet ja menestymi-
sen ehdot. Ongelmanratkaisu voi olla menestyksellinen ainoastaan, mikäli kaikki
konstitutiiviset tekijät on artikuloitu420. Tämä edellyttää sekä osien että koko-
naisuuden hahmottamista, ymmärtämistä ja näiden pohjalta (ja pohjaksi) myös
empiiristä tiedonhankintaa.

3) Ongelmanratkaisu on ongelmanratkaisijan, ratkaisun sosiaalisen kontekstin ja
tilanteen objektiivisten elementtien jatkuvaa, dynaamista, interaktiivista vuo-
rovaikutusta.

4) Ongelmanratkaisutilanteelle ominaisten päämäärien ja tavoitteiden piirteet
määrittelevät erilaisia ongelmanratkaisutilanteita sen mukaan, ovatko ja missä
määrin ongelmanratkaisuksi tulkitun intervention lähtökohdat palautettavissa
(ts. voidaanko interventio ongelmitta toistaa ja uusintaa). Ongelmatilanne mää-
rittyy tilanteen objektiivisten elementtien mukaan ja sen mukaan, millaisia toi-
mintoja ongelmanratkaisijat kehittävät niihin.

417Llorente mt. s. 106–107. Tässä yhteydessä on hyödyllistä palata Anneli Sarvimäen suorittamaan
tieto- ja teoriakäsitteistön jäsentelyyn. Hänen mukaansa ”all practical knowledge necessarily invol-
ves theoretical knowledge, since action is always a manifestation of a conception of the world and
of principles about how to act in the world” (1988 s. 203). Äskeinen ei merkitse sitä, että ongelman-
ratkaisijalla olisi välttämättä eksplikoitavissa ja artikuloitavissa oleva (käsitteellinen) teoria ongel-
manratkaisunsa ehdoista, toimivuudesta jne. Vaikka tieto olisikin heikosti artikuloituvaa ja luon-
teeltaan implisiittistä ja jopa tacit-tietoa, se on kuitenkin tietoa ja samalla ”theory in action”. Kun
ongelmanratkaisussa kohdataan ”ongelmia” ts. se ei suju entisten rutiinien mukaan, joudutaan ref-
lektoimaan olemassaolevia standardeja ja malleja sekä etsiytymään artikuloimatonta tietoa syvem-
pään tietoon (vrt. Llorente 1996 s. 178–183).
418Ongelmanratkaisutilanteen objektiivisina elementteinä Llorente tarkastelee muuttujia, jotka luovat
tilanteen sisällön (materiaalit, instrumentit, metodit, välineet, tekniikat, aika) sekä huomioon otet-
tavia olosuhteita. Kyseessä ovat siis elementit, jotka otetaan huomioon tai joita käyttäen ratkaisut
tehdään. Näiden tiedostaminen ja selkeyttäminen saattaa itsessään muodostaa eräänlaisen rinnak-
kaisongelman pääongelmalle, mutta siitä voi kehittyä myös pääongelma (Llorente mt. s. 157–158).
419Sosiaalinen konteksti (tai käytäntö) yhtäältä merkityksellistää ongelmatilanteet ja toisaalta myös
kontrolloi ongelmanratkaisuja. Sosiaalisen kontekstin merkitystä ongelmanratkaisussa tunnetaan
toistaiseksi huonosti (Llorente mt. s. 189). Sosiaalinen konteksti muodostuu ao. ongelma-alueella
vallitsevista intressiryhmistä, toimijan sidosryhmistä yms. Niiden vaatimukset, odotukset yms. voivat
olla hyvin vaihtelevalla tasolla artikuloituja. Vrt. Tala 2001 s. 95, joka lakiuudistusten tavoitteiden
syntyä analysoidessaan kiinnittää huomiota siihen, että tutkimuksessa tunnetaan toistaiseksi varsin
vaillinaisesti prosessia ja tapaa, jolla intressit ylipäänsä artikuloituvat ja kehkeytyvät.
420Artikulointi voidaan Laceyn tapaan määritellä ”ymmärtämisen” kautta tai sille ainakin jossakin
määrin rinnakkaisena ilmiönä. Eritellessään teoreettisen ymmärryksen luonnetta Lacey toteaa jon-
kin asian ymmärtämisen merkitsevän sitä, että omataan artikulaatio asiasta. Tämä puolestaan mer-
kitsee sitä, että asian eri puolet ja aspektit erotellaan mahdollisimman selkeästi toisistaan. Paras
artikulaatio mahdollistaa kirkkaimman, selkeimmän järjestyksen saavuttamisen asiassa. Suurempi
selkeys muodostuu puolestaan laajemmasta ja yhtenäisemmästä otteesta asioihin (Lacey 1986 s.
132–133). Näin ymmärrettynä artikulointi näyttäisi sisältävän sekä analyysin että synteesin peri-
aatteiden soveltamista, joita molempia tarvitaan myös toimivia tietokokonaisuuksia tavoiteltaessa.
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5) Ongelmanratkaisun sosiaalinen konteksti määrää vaihtelevalla voimakkuudel-
la sekä asiantilan tulkinnan ongelmaksi että ongelmanratkaisun menestyksen.
Strategian menestyksellisyys vaihtelee riippuen kontekstista. Menestys saavu-
tetaan, mikäli käytetty strategia ja lopputulos tunnistetaan ao. kontekstissa
menestykselliseksi.

6) Ongelmanratkaisun struktuuria ja prosessia voidaan kuvata ongelmanratkai-
sun konstitutiivisten elementtien pohjalta ”menestyksen alueen” ja ”annettujen
mahdollisuuksien alueen” käsitteiden avulla. Menestyksen alue on konstitutii-
visten elementtien määrittämä sellaisten vaihtoehtojen alue, joilla ongelmati-
lanne voidaan menestyksellisesti ratkaista.

Annettujen mahdollisuuksien alue liittyy konstitutiivisten tekijöiden määrittä-
mään alueeseen. Ongelmanratkaisu on mahdollisuuksien alueella käynnisty-
vä dynaaminen inkluusio/ekskluusioprosessi, joka etenee ”kaventuvana liik-
keenä”421 kohti menestyksen aluetta (a narrowing movement towards the
success area). Toimija strukturoi aktiivisesti todellisuutta ja pyrkii näin ka-
ventamaan lähtötilan ja menestystilan välistä etäisyyttä. Jotta alkutilan etäi-
syyttä menestystilaan nähden voitaisiin kaventaa, ongelmanratkaisun konstitutii-
viset elementit ja niiden vuorovaikutus on otettava huomioon.

7) Rutinisoituneet prosessit ovat sosiokulttuurisesti konstruoituvia aluekohtaisia
prosesseja (domain-related processes), jotka sisältävät yleisiä ja spesifejä sään-
töjä. Joissakin tapauksissa ongelmat voidaan ratkaista näiden avulla, mutta en-
nakoimattomia, monimutkaisia ongelmia varten saatetaan joutua kehittämään
uusia menettelyjä ja standardeja.422

A. Suuntaviivatarkastelun kannalta keskeisin edellisistä huomioista liittyy on-
gelmanratkaisujen ”standardoitavuuteen” ja niiden kontekstuaalisuuden astee-
seen. Ongelmanratkaisuja koskeva teoria tarjoaa edellä suoritettuja tarkasteluja
jäntevämmän ja konkreettisemman perustan ymmärtää, miksi tutkimus tai muu-
kaan yhteiskunnallinen käytäntö ongelmanratkaisuksi tulkittuna eivät ”alistu”
täsmällisille heuristisille ohjeille ja suuntaviivoille ja miksi yleisten suuntavii-
vojen ohjausvoima jää väistämättä rajoitetuksi. Tällä on läheinen yhteys myös
toimivien tietokokonaisuuksien muodostamisen (ja niiden muodostamista oh-
jaavien suuntaviivojen muodostamisen) problematiikkaan.

Ongelmanratkaisuksi tulkittua TPOVA-tutkimuksen harjoittamista voidaan
luonnehtia prosessiksi, jossa sosiaalisen epistemologian asettamia arvostelupe-
rusteita ja arvioinnin tieto-ongelman ratkaisemisen suuntaviivoja tulkitaan kul-
loisenkin ongelmanratkaisutilanteen kannalta relevantilla tavalla. Tämä edellyt-
tää konstitutiivisten tekijöiden määrittelemistä kussakin tilanteessa. Ymmärret-
täessä arviointi ongelmanratkaisuksi keskeiseksi haasteeksi muodostuu sen sel-
keyttäminen, miten arvioinnin ongelmat, niitä koskevat suuntaviivat ja näiden

421”Kaventuva liike” viittaa potentiaalisten ongelmanratkaisujen joukon aktiiviseen supistamiseen
käyttämällä ongelmanratkaisutilanteen objektiivisten elementtien sekä sosiaalisen kontekstin tar-
joamia priorisointikriteereitä.
422Uusien ongelmanratkaisu”menettelyjen ja standardien” tarve vm. merkityksessä saa näin kiin-
nostavan vertailukohdan edellä reflektiosta esitettyihin määritelmiin. Reflektio voidaan ymmärtää
myös uusien tilanteiden herättämäksi ongelmanratkaisuksi.
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”logiikka” ovat tulkittavissa ja muunnettavissa ongelmanratkaisun konstitutii-
visten tekijöiden huomioimista sekä niiden ”dynamiikkaa” ja ”logiikkaa” kos-
keviksi vaatimuksiksi, heuristiikoiksi ja suuntaviivoiksi. Tätä kysymystä tarkas-
tellaan seuraavassa aluksi yleisemmällä tasolla. Sen jälkeen arvioinnin ongel-
mat pyritään suhteuttamaan ongelmanratkaisun konstitutiivisiin tekijöihin.

Edellä on hahmotettu mm. kaavion muodossa arvioinnin ongelmien taustalla
olevien arvojen (sosiaalinen epistemologia, rationaalisuus ja legitiimisyys/kriit-
tisyys) välistä suhdetta. Niiden välille havaittiin muodostuvan eräänlainen ”dia-
lektinen” suhde. Suuntaviivojen kokonaisuutta havainnollistettiin viittaamalla
siihen ”regulatiivisena ide(aali)na”. Tämän kokonaisuuden logiikka omaa joita-
kin kiinnostavia yhtymäkohtia ongelmanratkaisujen konstitutiivisten tekijöiden
keskinäissuhteiden logiikkaan.

Llorenten analyysin eräs keskeisin löydös on ongelmanratkaisun ”dialekti-
nen ontologia” (vrt. yllä kohta 3). Ongelmatilannetta ja ongelmanratkaisua ei
voida eikä tule palauttaa yksittäisiin konstitutiivisiin tekijöihin. Ongelmanrat-
kaisija, ratkaisun sosiaalinen konteksti ja tilanteen objektiiviset elementit ovat
yhtäältä jännitteessä, toisaalta jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ongelmanratkai-
suja ei voida ymmärtää ottamatta huomioon elementtien muodostamaa koko-
naisuutta. Näin ymmärrettynä regulatiivisen idean ohjaama ”arviointi” ja ”on-
gelmanratkaisut” omaavat tärkeän yhteisen piirteen.

Arvioinnin ongelmien tausta-arvojen (rationaalisuus, sosiaalinen epistemo-
logia, legitiimisyys/kriittisyys) ”yhdistämisen” ongelman ja ongelmanratkaisun
konstitutiivisten tekijöiden ”yhdistämisen” ongelman ratkaisemisen viimekäti-
seksi tavoitteeksi voidaan ajatella pyrkimys ”toimivan (tieto)kokonaisuuden”
muodostamiseen. Tätä tavoitetilaa voidaan luonnehtia regulatiiviseksi ideaalik-
si. Näin ymmärrettyinä molemmilla näyttäisi olevan yhdyssäie dialektisen lo-
giikan erääseen keskeiseen ongelmaan. Dialektisessa logiikassa kysymys siitä,
miten keskenään jännitteiset tai jopa ristiriitaiset premissit (teesit ja antiteesit)
viime kädessä yhdistyvät synteesiksi, jota von Wright havainnollistaa ”tulemi-
sen” ongelmaksi, on toistaiseksi ratkaisematta.423 Tämä ongelma sisältyy (tee-

423von Wright 1982 s. 162. Hän näkee dialektisen logiikan erään tärkeän ongelman siinä, miten
(so. millaisella logiikalla) teesi yhdistyy antiteesiin, siis synteesissä. Tässä yhdistymisvaiheessa
nykyisyys korrespondenssiteorian soveltamismahdollisuuksineen on läsnä teesissä ja antiteesissä.
Synteesiä (”tuleminen”) ei vielä ole. ”Tulemisen” luonne ja samalla synteesin logiikka jäävät mer-
kittävästi avoimiksi. Hegel itse tiedosti em. ongelman. Hegelille synteettiset argumentaatiotavat
ovat ”syvyyttä lisääviä ja ei-triviaaleja”. Erotukseksi analyyttisista argumentaatio-ongelmista niitä
luonnehtii ”mekaanisen (rekursiivisen) ratkaisumenetelmän puuttuminen” (Manninen 1987 s. 116–
117, 117–120). Huomattakoon, että synteesin ongelmassa on kyseessä nimenomaan synteesin
muodostamisen/ muodostumisen ongelma, yhdistämisen ongelma. Kuten Virkkalan esityksestä
epäsuorasti ilmenee, jo muodostettu (suppeampi) toimiva kokonaisuus (esim. tietty tutkimusmeto-
di) on taas jo eräänlainen ”teesi” laajemmassa (toimivassa) kokonaisuudessa, jonka muodostami-
sessa tulemisen ja synteesin ongelma uusiutuu (Virkkala 1994 s. 10). Kyseessä on eräänlainen
päättymätön regressi.
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sin ja antiteesin liittymiseen) synteesiin ja siis Virkkalan mainitsemiin synteesi-
ongelmiin, jotka ovat toimivien (tieto)kokonaisuuksien haasteen ytimessä; Virk-
kalan termein ilmaistuna tähän ongelmaan sisältyy jopa kulttuurimme sokea
pilkku.

Suuntaviivojen mahdollisuutta ajatellen tällä on se tärkeä seuraus, että sen
kummemmin arvioinnin tausta-arvojen kuin ongelmanratkaisun element-
tien yhdistämiselle ei ole mahdollista luoda yhtenäistä, ristiriidatonta ja eri
kontekstit ylittävää ohjetta. Ongelmanratkaisu voidaan ymmärtää yritykseksi
kaventaa lähtötilanteen etäisyyttä tavoitetilaan424. Tässä noudatettavalle menet-
telylle ei ole mahdollista antaa selkeää, ristiriidatonta ja operationaalista ohje-
nuoraa. Sama koskee ongelmanratkaisuksi tulkittua arviointia.

B. Voidaanko ja miten arvioinnin ongelmat (ja tausta-arvot) konkreettisemmin
tulkita ongelmanratkaisun konstitutiivisten tekijöiden kautta? Yleisellä tasolla
ongelmanratkaisun ja arvioinnin välille näyttäisi mahdolliselta hahmottaa aina-
kin seuraava yhdyssäie. Mikäli ongelmanratkaisu ymmärretään yritykseksi ka-
ventaa lähtötilanteen etäisyyttä tavoitetilaan, arviointi voidaan ymmärtää ongel-
manratkaisuksi tulkitsemalla arvosteluongelman, tieto-ongelman ja funktio-on-
gelman ratkaiseminen tai sen suuntaviivojen hahmottaminen tavoiteltavaksi ti-
laksi. Edellä tutkimuksen ja yhteiskunnallisten toimijoiden eroista esitettyyn
viitaten on syytä erikseen todeta, ettei tämä merkitse tutkimuksen vastuullista-
mista (muiden) yhteiskunnallisten toimijoiden tavoitteiden ja eetosten toteutu-
misesta. Sen sijaan se on vastuuta sosiaalisen epistemologian viimeksi maini-
tuille asettamien reunaehtojen arvioimisesta ja edistämisestä yhteiskunnallisis-
sa käytännöissä ja näihin liittyvistä ongelmanratkaisuista.

Haasteellisemmaksi muodostuu sen tarkempi osoittaminen, että arvioinnin
ongelmat ovat myös konkreettisemmin tulkittavissa ongelmanratkaisua koske-
valla teoreettisella käsitteistöllä ja muunnettavissa arviointia koskeviksi mah-
dollisiksi lisäsuuntaviivoiksi. Seuraavassa on tyydyttävä joihinkin tärkeimpiin
huomioihin.

1) Arvosteluongelman kohdalla ongelmanratkaisuajattelu näyttäisi edellyttävän
sosiaalisen epistemologian tarjoamien suuntaviivojen ja ”ongelmanratkaisun
sosiaalisen kontekstin” suhteuttamista toisiinsa niin, että sosiaalista epistemo-
logiaa tulkitaan kulloisenkin arvioinnin kohteen sosiaalista kontekstia vasten.
Liian pragmatistisesti tulkittuna tämä saattaa johtaa siihen, että ensin mainittu
menettää itsenäisyytensä ja kriittisen potentiaalinsa. Asetelma lieneekin syytä
ymmärtää pikemminkin kahden suuntaiseksi kontrollisuhteeksi: sosiaalinen
epistemologia asettaa vaatimuksia kulloisenkin ongelmanratkaisutilanteen ”so-
siaalisen kontekstin tulkinnalle”, suuntaa sitä, tavoitteellistaa sitä, asettaa sille
rajoja jne. Samanaikaisesti kulloisenkin arviointikohteen sosiaalinen konteksti

424Llorente 1996 s. 157.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11317



318

antaa konkreettisia kiinnekohtia sosiaalisen epistemologian tulkinnoille, koh-
dentaa niitä relevantteihin yhteiskunnallisiin suhteisiin ja konteksteihin jne.425

Esimerkki valaisee tilannetta. Maa-aineslain kohdalla sosiaalinen epistemolo-
gia edellyttää yhtäältä (mm.) herkkää ja samalla syvää intressianalyysia, jossa
kaikki relevantit ainesten ottamistoimintaan eri aikajänteillä liittyvät arvot ja
intressit monimutkaisine (EOU 1-3) suhteineen analysoidaan ja tuodaan esiin
riippumatta siitä, missä määrin ne ovat artikuloituneet konkreettisiksi vaatimuk-
siksi ja sidosryhmäpaineiksi tai jäljitettävissä esim. sääntelytavoitteiden taustal-
ta426. ”Sosiaalinen konteksti” antaa puolestaan kompassin ja suuntaviivoja ar-
vosteluperusteiden suuntaamiselle esim. siten, että niitä soveltaen voidaan tar-
kentaa mahdollisia implementaatio-ongelmia ja tuottaa keskeisille sidosryhmil-
le tärkeää tietoa lain vaikutuksista.

Ellei sosiaalisesta epistemologiasta ”sosiaalisen kontekstin” tulkintaan kul-
keva kontrollisuunta toteudu, sosiaalisen epistemologian arvot ovat vaarassa ka-
dota. Ellei päinvastainen kontrollisuunta toimi, nämä arvot jäävät selkeytymät-
tömiksi ja/tai ovat vaarassa jäädä toteutumatta esim. niitä vastaan toimivien mer-
kittävien intressien paineen vuoksi427. Tämän ”dialektiikan” lopputuloksena saa-
vutettavat täsmennetyt arvosteluperusteet saattavat muodostaa hyvinkin moni-
mutkaisen kokonaisuuden428. Tällä on seurauksia myös arvioinnin tietoperusta-
ongelman alueelle (ks. alla tieto-ongelma).

425Lainsäädäntötutkimuksessa ”sosiaalinen konteksti” näyttäisi omaavan kiinnekohtia mm. Eklinin
määrittelemään ”lainsäädäntötilanteen” käsitteeseen (Eklin 1971 s. 62 ss.). Prosessuaalisessa tarkas-
telussa myös lainsäädännön esitilanteen käsite tarjoaa kiinnekohtia ongelmanratkaisun sosiaalisen
kontekstin ymmärtämiselle, vaikka se ulottuu myös muiden ongelmatilanteen konstitutiivisten teki-
jöiden alueelle. Siihen sisältyvät oikeusnormin syntymiseen ja toteuttamiseen liittyvät tilat, relaatiot
ja toiminnot ja niistä muodostuva yleistausta, joka ankkuroi lainsäädännön muuhun yhteiskunnassa
ilmenevään tapahtumiseen, sekä normin asettamiseen osallistuvat aktorit (mt. s. 62–76). Myös lain-
säädännön implementaatioympäristön käsite tarjoaa kiinnekohtia ”sosiaalisen kontekstin” ymmär-
tämiselle. Implementaatioympäristöevaluaatiosta ks. yleisesti Chen 1990 s. 117 ss. Lainsäädännön
implementaatioympäristöstä ja implementaatiosta lainsäädännön vaikutuksia määrittävänä tekijänä
ks. seikkaperäisesti Tala 2001 s. 215–285. Vielä on mahdollista tulkita ”sosiaalista kontekstia” teon
teorian käsitteistöllä niin, että em. konteksti käsittäisi yhteiskunnallisen toimijan (tässä ”ongelman-
ratkaisija-lainsäätäjän”) toimintavapautta rajoittavat yhteiskunnalliset reunaehdot (reunaehtotekijöistä
ks. esim. von Wright 1985 s. 54). Kontekstianalyysin laiminlyömisestä monissa lainsäädäntötutki-
muksen tuottamissa malleissa ks. van der Velden 1985 s. 157, 163.
426Vrt. Eklin 1971 s. 74. Intressianalyysista oikeustutkimuksen apuvälineenä ks. Uotila 1989. Ta-
voiteanalyysin laaja-alaisuuden tarvetta pyrittäessä muodostamaan kuvaa relevanteista toimijoista,
intresseistä ja sääntelytavoitteista on merkittävästi korostanut Tala (2001 esim. s. 16, 92). Hän on
rakentanut myös lainsäädännön vaikutustutkimuksen metodologista kehikkoa niin, että tavoittei-
den ohella myös implementaatioprosessi sekä sääntelyn kohdetahojen reagointi tulevat lakiuudis-
tuksen vaikutusten tarkastelun piiriin, tarkastelun itsenäisiksi analyysialueiksi.
427Llorenten mukaan ongelmanratkaisujen sisältämää ja niiden tuottamaa tietoa luonnehtiikin jat-
kuva konfliktiasetelma (1996 s. 106, 109).
428Edellä esitetyn arvosteluperusteiden suuntaviivataulukon (taulukko 7) kohdan 3 alakohdassa b
(kysymyksenasettelujen looginen muoto) tämä korostaa erityisesti kysymyksenasetteluiden b1 ja
b2 tärkeyttä.
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Pragmatistisesti tulkittu ongelmanratkaisu on tietoa – koska toiminnan ja tie-
don välillä ei nähdä ylittämätöntä eroa – mutta siinä myös tuotetaan tietoa ja
tarvitaan tietoa.

2) Tieto-ongelman kohdalla ongelmanratkaisuajattelu johdattaa asettamaan TPO-
VA-tutkimukselle a) tiedon hankinnan puitteita, b) hankittavan tiedon laatua
sekä c) sosiaalisen epistemologian ohjaamana tuotettavan tiedon alaa koskevia
vaatimuksia ja (lisä)suuntaviivoja.

a) Arvosteluperusteita ongelmaperusteisesti suunnatessaan ongelmanratkaisuajat-
telu johdattelee asettamaan kontekstuaalisemman tiedon etusijalle yleisempään
nähden429. Tähän liittyy monia eri ulottuvuuksia, joista ainakin seuraavat on
syytä mainita430.

a1) Vaikka TPOVA-tutkimuksen arviointikehystä rakennettaessa monia sen on-
gelmia tarkasteltiin kvantitatiivisen paradigman näkökulmasta (onko TPOVA-
tutkimuksen käytettävissä esim. riittävästi yleistettävää tietoa), arviointikehys
kokonaisuudessaan on neutraali sen suhteen, tulkitaanko sitä kontekstuaalisuutta
painottavan laadullisen arviointiparadigman vai yleistettävyyttä korostavan
kvantitatiivisen paradigman lähtökohdista käsin. Kontekstuaalisuuden koros-
taminen voi merkitä sitä, että arviointikehys kokonaisuudessaan toimii esimer-
kiksi tapaustutkimuksen metodologisena kehyksenä. Tällöin H 1 ja H 5 luo-
vat perustan arvioinnin päähypoteesin (H 2) rakentamiselle tiettyyn konteks-
tiin sopeutuvaksi ja H 5 luo perustan tiedon tuottamiselle tässä kontekstissa
vallitsevista esteistä, ongelmista ja muista olosuhteista.

a2) H5:n yleinen etusija H4:een nähden johtuen ongelmanratkaisutoiminnan pe-
rusluonteesta431

a3) H5:n tulkinta niin, että arvosteluperusteiden kontekstuaalisuus saa riittävän
monipuolisen tilan tiedon hankintaa ohjaavien kysymyksenasettelujen kokonai-
suudessa. Tämä edellyttää H 5:n sellaista tulkintaa, jossa eri kysymyksenasette-
lutyypit (H5,1-4) sisältyvät monipuolisesti tiedon hankintaan eikä tiedon yleis-
tettävyydelle ja luotettavuudelle asetettavia vaatimuksia aseteta etusijalle432.

429Vrt. Tala 2001 s. 140 vaikutusten ehtoja koskevien kontekstuaalisten ”täsmäkysymysten” ja
ongelmien hedelmällisyydestä ”yleisiin lainalaisuuksiin” verrattuna. Ks. myös mt. s. 354 sääntely-
jen erilaisten kohdealueiden tutkimisen tärkeydestä sekä Van der Velden 1985 s. 166.
430Edellä tieto-ongelman suuntaviivojen yhteydessä (taulukko 8) kiinnitettiin huomiota siihen, että
arviointitutkimuksen luonne olemassa olevan tiedon soveltajana luo perusteita asettaa H 4a H 4b:n
edelle: TPOVA-tutkimus soveltaa jo tuotettua tietoa omaksumiensa arvosteluperusteiden toteutumi-
sen arviointiin, ei aseta itse kausaalihypoteeseja. Samoin edellä on jo kiinnitetty huomiota siihen, että
TPOVA-tutkimuksen luonne toimivien tietokokonaisuuksien tavoitteluna tulee osaltaan ymmärrettä-
väksi viitattaessa H 1-5:een tutkimuksen kysymyksenasettelujen eksklusiivisena kokonaisuutena.
431Ei ole kuitenkaan selvää, että H5:n etusija H4:een nähden on kaikissa tilanteissa perusteltavissa
ongelmanratkaisutoiminnan perusluonteesta käsin. Kuten Llorente toteaa, ongelmanratkaisija voi valita
vaihtoehtoisia strategioita pyrkiessään kaventamaan alkutilanteen etäisyyttä menestystilaan nähden.
Eri tilanteissa voidaan soveltaa erilaisia strategioita (1996 s. 164). Tästä näkökulmasta käsin tutki-
muksen tehtäväksi voidaan ajatella esim. kartoittaa kuvattujen strategioiden perustaksi tarvittavan
tiedon saatavilla oloa, artikuloida sitä ja käyttää sanottua tietoa normiaktorin ongelmanratkaisustrate-
gioiden relevanttisuuden (objektiivisten tilannetekijöiden osalta) ja niiden hyväksyttävyyden (vuoro-
vaikutteisesti tulkitut sosiaalinen epistemologia ja sosiaalinen konteksti) arvioimiseen.
432Edellä havainnollistuksena käytetyn maa-aineslain kohdalla tämä merkitsisi esim. sitä, että (edellä
kuvatulla tavalla eriytyneesti määriteltyjen) arvosteluperusteiden toteutumisesta ei pyrittäisi tuotta-
maan laajasti yleistettävää tietoa tai näkökulmia ja ongelmanasetteluja voimakkaasti rajaamalla
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a4) H5:n ohjaaman tiedon ja tiedon hankinnan laaja-alaisuus; artikuloidun ja kä-
sitteellistetyn, pitkälle jäsentyneen tiedon ohella tarvitaan myös implisiittistä,
kontekstisidonnaista, nopeasti muuttuvaa ja vaikeasti täsmennettävää ”tekijän
tietoa”.

b) Hankittavan tiedon tulee ohjautua ongelmanratkaisun yleisestä logiikasta kä-
sin. Niinpä tuotettavan tiedon tulee kattaa erityisesti ongelmanratkaisutilan-
teen sosiaalisen epistemologian avulla tulkitut objektiiviset elementit ja ongel-
manratkaisun sosiaalisen kontekstin.

c) Tiedon hankinnan tavoitteena tulee olla sosiaalisen epistemologian kannalta
relevantin toimivan tietokokonaisuuden muodostaminen oikeussääntelyn ja nor-
miaktorin toiminnan mittapuuksi. Tämä ”ongelmanratkaisua” koskevan tiedon
tuottamisen vaatimus voi olla vaikeasti miellettävissä, koskeehan se tilannetta,
jota toimija itse ei välttämättä lainkaan miellä ongelmanratkaisuksi. Voimme
helposti olettaa tilanteen, jossa arvioitava yhteiskunnallinen toimija ei ole kiin-
nostunut toimintansa suhteesta sosiaalisen epistemologian määrittelemiin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin ja niiden relevanttiin ratkaisuun. Toimija voi olla kiinnos-
tuneempi etsimään toiminnalleen esim. legitimiteettiä pyrkimällä eri tavoin tuot-
tamaan ilmikuvia, joiden perusteella se saa myönteistä julkisuutta433. Tämä voi
olla toimijalle paljon tärkeämpää ”ongelmanratkaisua” kuin sosiaalisen episte-
mologian määrittämien ongelmien ja rajoitusten huomioon ottaminen.

Metodologiselta kannalta lainsäätäjän tai muun arvioitavan toimijan ja arvi-
oitsijan suhteesta sosiaalisen epistemologian määrittelemään ongelmanratkaisuun
muodostuukin eräänlainen ”hypoteettinen tilanne”. Käyttäen apunaan ongelman-
ratkaisun teoriaa tutkija konstruoi sosiaalisen epistemologian kannalta relevantin
toimijan ongelmanratkaisutilanteen konstitutiivisten tekijöiden kokonaisuuden,
tarkastelee siitä käsin arvioitavalle toimijalle muodostuvia mahdollisuuksia ja
rajoituksia sekä muodostaa käsityksen toimijan suoriutumisesta näin ymmärre-
tystä ”ongelmatilanteesta”. Tämän ongelmanratkaisutilanteen kannalta relevan-
tit konstitutiiviset elementit (esim. tilanteen objektiiviset elementit) voivat olla
kokonaan toisenlaisia kuin toimijan oman kulloisenkin tavoitteenasettelun ym-
pärille kietoutuvan ongelmanratkaisun konstitutiiviset elementit.

Tuotettavan (tieto)kokonaisuuden ”toimivuus” ei tällöin – ainakaan ensi kä-
dessä – muodostu yritykseksi minimoida arvioinnin ja sen kohteen omaksumi-
en arvosteluperusteiden ja tietoperustojen eroja tai niiden omaksumien ongel-
mamääritysten ja niiden kannalta relevanttien konstitutiivisten elementtien eroja.
Sen sijaan tuotettavan (tieto)kokonaisuuden toimivuus muodostuu arvioinnin
arvosteluperusteiden ja tietoperustan liittämisestä osaksi laajempaa arvostelu-
perusteiden (arvojen) ja tiedollisen ongelmanratkaisun kokonaisuutta434.

saavutettavaa luotettavaa tietoa. Sen sijaan analysoitaisiin monipuolisesti sääntelyn kokonaisuutta,
sen taustalle sosiaalisen epistemologian ja ”sosiaalisen kontekstin” vuorovaikutteisella tulkinnalla
konstruoitua arvo- ja intressikompleksia (arvosteluperusteena) sekä eri intressien asemaa yhtäältä
lainsäädäntöratkaisuissa, toisaalta lain soveltamiskäytännöissä. Varsin todennäköisesti analyysin
syventäminen ja eteneminen toimiviin (tieto)kokonaisuuksiin edellyttäisi hallittua avartumista ai-
nesten ottamisen sääntelystä laajempaan ympäristön käytön sääntelyn kokonaisuuteen. Ongelma-
keskeinen ote edellyttäisi ao. sääntelyn näkemistä osana laajempaa tietyn alueen sääntelyjärjestel-
mää tai muuta laajempaa kokonaisuutta. Vrt. Van der Velden 1985 s. 165, Kangas 1997 s. 93–94
sekä tavoitteiden näkökulmasta Tala 2001 s. 113–117. Tämä edellyttäisi myös ongelmatilanteen ja
sen kannalta relevanttien konstitutiivisten elementtien uudenlaista tulkintaa.
433Vrt. Tala 2001 s. 363.
434Aiemmin esitettyyn viitaten on kuitenkin korostettava, ettei äskeinen merkitse sitä, että tutkimus
pyrkisi (positiivisesti) osoittamaan toimijalle sen, mihin tavoitteisiin ja ongelmanasetteluihin tämän
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3.2.2.6 Suuntaviivojen täydentäminen sääntelymetodologian
avulla

Arvioinnin arvosteluongelman ratkaisemisen perusteita tulkittiin edellä aluksi
sosiaalisen epistemologian lähtökohdista käsin. Arvioinnin ongelmien kokonai-
suuden tavoittamiseksi arvosteluongelmien rinnalle nostettiin arvioinnin tieto-
perustaongelma ja funktio-ongelma. Niiden tavoittamiseksi sosiaalisen episte-
mologian arvoja täydennettiin rationaalisuudella ja legitiimisyydellä/kriittisyy-
dellä. Ongelmanratkaisuteoriaan liitettynä sosiaalinen epistemologia saa pun-
nuksekseen ja täydennysperustakseen ongelmatilanteen sosiaalisen kontekstin
ja rationaalisuuskäsite ongelmanratkaisutilanteen objektiiviset elementit. On-
gelmanratkaisijana arvioitava toimija on osa tätä kokonaisuutta ja jonkinastei-
sessa riippuvuussuhteessa siihen. Arvioitava toimija suhteutetaan näin määrit-
tyvään kokonaisuuteen joko kriittisesti tai toiminnan legitimiteettiä selvittäen.
Kokonaisuus muodostuu toimivaksi, mikäli eri elementit nähdään keskinäisessä
vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteessa olevina ja toinen toisiaan määrittävinä
tekijöinä.

Edellisen jakson alussa suuntaviivojen tarvetta ja mahdollisuuksia todettiin
voitavan arvioida, paitsi praktisten teorioiden ominaisuuksia valottamalla, myös
selvittämällä, millaiseen toimintaan suuntaviivoilla pyritään vaikuttamaan. Ar-
viointia ja arvioinnin kohteen toimintaa tarkasteltiin ongelmanratkaisuna. TPO-
VA-tutkimuksen suuntaviivojen ongelmia ja sisältöä analysoitaessa yhteiskun-
nallisten toimijoiden toimintaa ei voida rajoittua tarkastelemaan yksinomaan
”yleisenä ongelmanratkaisuna”. On tarpeen kontekstualisoida edellistä jaksoa
pidemmälle, millaiseen toimintaan suuntaviivoilla pyritään vaikuttamaan. Tämä
edellyttää ”ongelmanratkaisun” erittelyä lainsäädäntötoimintana tai yleisemmin
yhteiskunnallisena sääntelynä. Edellä suoritettu yleisempi tarkastelu oli tarpeen,
koska esim. rationaalisen sääntelyn (ts. sääntelymetodin) malleja ei ole aina
kyetty liittämään adekvaatisti yleiseen ongelmanratkaisun teoriaan435. Näiden

tulisi pyrkiä. Pyrkimys ei ole edes osoittaa toimijan ”ongelmateoriaa” epärelevantiksi. Sen sijaan
pyritään osoittamaan sen mahdollinen katkos sosiaalisen epistemologian kannalta relevanttiin ongel-
mateoriaan, toisin sanoen toimijan etääntyminen sosiaalisen epistemologian mukaisen ongelmanrat-
kaisun tuomasta justifikaatiosta ja legitimaatiosta. Asian voisi ehkä sanoa myös niin, että pyrkimyk-
senä ei ole lisätä toimijan toiminnan tavoiterationaalisuutta (ongelmanratkaisijana), vaan toiminnan
rationaalisuutta ongelmanratkaisuna laajemmassa ja sisällöllisemmässä merkityksessä.
435Edellä viitattiin arviointitutkimuksen luonteeseen logiikan ja tilastotieteen kaltaisena substanssi-
tieteenalojen aputieteenä. Tässä yhteydessä voitaisiin ehkä viitata yleiseen ongelmanratkaisun teori-
aan sekä substanssitieteen- ja tutkimusalojen (esim. lainsäädäntötutkimus) aputieteenä mutta myös
tutkimuksen lähestymistapojen (esim. arviointitutkimus) ”aputieteenä”. Ks. myös Scholtz & Marks
2001 s. 245. Rationalististen sääntelymallien ongelmista ongelmanratkaisuteorian näkökulmasta ks.
esim. van der Velden 1985 s. 157, 162–166. Suhteutettaessa tyypilliset rationaalisen sääntelyn mallit
edellisen jakson alun jäsentelyyn (kohdat 1–7) yleiskuva on negatiivinen. Mallit ovat monessa suh-
teessa puutteellisia.
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ongelmien osoittaminen tai ”korjaaminen” ei ole käsillä olevan tarkastelun suo-
ranainen tavoite. Suuntaviivoja eriteltäessä myös näitä kysymyksiä sivutaan
kuitenkin jossakin määrin. Seuraavassa on skemaattisesti koottu lainsäädännön
metodologiaa ja sääntelymetodien arviointia koskevia huomioita tukeutuen eri-
tyisesti Willem Van Der Veldenin tarkasteluihin436.

1) Lainsäädäntötyön yhteydessä sääntelymetodilla tarkoitetaan niiden toimin-
tojen spesifioitua kokonaisuutta, jolla asetettu tavoite pyritään tietyllä alueella
ja tietyissä olosuhteissa saavuttamaan. Tutkimuksen yhteydessä käytettävä ter-
mi sääntelymetodologia viittaa puolestaan joko (a) metodeja ja tekniikoita suun-
nittelevaan tutkimukseen (laaja merkitys) tai (b) tutkimukseen, joka pyrkii osoit-
tamaan tiettyjen metodien/tekniikoiden taustaoletukset tai justifioimaan ne (sup-
pea merkitys).437 Molempia voidaan tarkastella ongelmanratkaisuprosessina.

Arvioinnin näkökulmasta sääntelymetodologiaa voidaan tarkastella arvoste-
lumetodologialle rinnasteisena aktiviteettina. Arvosteluongelman ratkaisemista
ohjaavien suuntaviivojen analysoiminen, eksplikoiminen ja argumentoiminen
on tyypillisesti arvostelumetodologian piiriin kuuluva aktiviteetti. Tällaisena
se on erotettava arvostelumetodista. Tällä tarkoitetaan lainsäätäjän mittapuuksi
asetettuja konkreettisia arvostelun mittapuita ja niitä sovellettaessa käytettäviä
tiedon hankinnan ja käsittelyn välineitä. Näillä on puolestaan rinnastuskohta
sääntelymetodeihin yllä todetussa merkityksessä.

2) Käsitteellisenä järjestelmänä (jäljempänä ”CLS”) oikeussysteemi muodos-
tuu säännöistä ja normeista (monistinen näkemys), mikä johtaa juridiseen lain
käsitteeseen. Pluralistisen näkemyksen mukaan oikeussysteemiin kuuluvat li-
säksi arvot, periaatteet ja tavoitteet; lisäksi pluralistinen näkemys painottaa oi-
keuden luonnetta sosiaalisena ja institutionaalisena järjestelmänä (jäljempä-
nä ”SLS”). Tämä johtaa sosiaaliseen lain käsitteeseen.438

3) SLS:n pohjalta on erotettava toisistaan juridis-hallinnollinen sosiaalinen
lakisysteemi (jäljempänä ”JHSL”) ja ei-juridis-hallinnollinen sosiaalinen la-
kisysteemi (”E-JHSL”). JHSL:n adekvaatti kuvaus suhteessa E-JHLS:iin edel-

436Tarkastelussa on nojauduttu lähinnä Van Der Veldenin artikkeleihin ”Methodologies of Legisla-
tion” (1985) sekä ”The Structure of Law from a legislative point of view” (1987), jotka perustuvat
oikeusteorian symposiumeissa pidettyihin esitelmiin (ks. lähdeluettelo). Näiden esitysten hyödyn-
täminen on erityisen perusteltua siksi, että Van Der Velden on koonnut ja systematisoinut erikseen
yhtäältä sääntelymetodien arvosteluperusteita, toisaalta sääntelymetodologian arvosteluperusteita.
437Van Der Velden 1987 s. 55.
438Van Der Velden mt. s. 62 ss. Molempiin lakikäsitteisiin voidaan yhdistää käsitys, jonka mukaan
oikeus on osittain käsitteellinen systeemi, joka sisältää kuitenkin elementtejä myös muista käytän-
nöllisistä kategorioista kuin säännöt ja normit, siis arvoista, tavoitteista ja periaatteista (mt. s. 64).
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lyttää kuvauksen myös arvoista, periaatteista ja tavoitteista. Tietyt osat E-JHLS:n
praktisista kategorioista ovat merkittäviä lain tehokkuuden kannalta ja jopa
JHLS:n jatkuvuuden ehtoja. Tehokas ja käytännöllinen oikeudellinen sääntely
on suunniteltu niin, että se perustuu empiiriselle tutkimukselle laista SLS:nä ja
oikeudellisesta sääntelystä vuorovaikutuksessa muihin sosiaalisiin ilmiöihin ole-
vana ilmiönä. JHLS ei voi irrota E-JHLS:tä, mutta niiden erottaminen toisistaan
on vaikeaa.439

TPOVA-tutkimuksen arvosteluperusteet kokoava sosiaalinen epistemologia edel-
lä esitetyssä muodossa kiinnittyy lähinnä E-JHLS:n alueelle. Sosiaalisen episte-
mologian ”kääntäminen” JHLS:n sisälle, tai sen erottaminen siellä E-JHLS:tä,
kohtaa vaikeuksia. Disiplinaarisin perustein tähän voidaan kuitenkin pyrkiä.

TPOVA-tutkimuksen tuottaman (tieto)kokonaisuuden toimivuuden todettiin
edellä muodostuvan arvioinnin arvosteluperusteiden ja tietoperustan liittämisestä
osaksi laajempaa arvosteluperusteiden (arvojen) ja tiedollisen ongelmanratkaisun
kokonaisuutta. Siinä ei ole ensisijaisesti kysymys arvioinnin ja sen kohteen omak-
sumien arvosteluperusteiden ja tietoperustojen erojen tai niiden omaksumien on-
gelmanmääritysten ja niille ominaisten konstitutiivisten elementtien erojen mini-
moimisesta. TPOVA-tutkimuksen tuottaman (tieto)kokonaisuuden toimivuus voi-
daan yllä esitetyn huomioiden ymmärtää niin, että arvostelussa ylitetään tietoises-
ti JHLS:n raja E-JHLS:n suuntaan. Myös JHLS:n lähtökohtiin orientoituva arvos-
telu on kuitenkin tärkeää.

4) Sääntelymetodia kohtien 2–3 pohjalta suunniteltaessa on huomioitava kaksi
näkökohtaa:

a. Sääntelyn ja sääntelymetodien arvo- ja tavoiteriippuvuudesta seuraa, että sään-
telymetodien suunnittelu edellyttää jonkinlaista ennakollista arvoelementtike-
hystä. Jotta metodi olisi käytännöllinen ja hyväksyttävä, tutkijan on huomioita-
va ne arvot ja tavoitteet, joihin E-JHLS:t ovat kiinnittyneet.

b. Metodin, jolla määrätään tietyn tyyppisen lain tuottamistapa, tulee määritellä,
millaisia ovat tarkoituksenmukaiset suhteet arvojen, periaatteiden ja tavoittei-
den välillä.440

5) Oikeudellisen sääntelyn käytännöllisesti relevantin metodologian tavoitteena
on suunnitella sääntelyn metodi sen käyttäjien ja potentiaalisten osapuolten tar-
peisiin. Tämän huomioiden suunnittelulle ja sen eri osioille voidaan asettaa seu-
raavat vaatimukset:

a) Arvoelementtikehykselle (vrt. kohta 4 a), voidaan asettaa seuraavat vaatimuk-
set:

a1. arvokehyksen alkuperä tulee olla justifioitu,
a2. arvokehys ei saa sisältää mielivaltaista määrää arvoja,
a3. käytetyt arvoperusteet tulee eksplikoida,
a4. arvojen väliset suhteet tulee määritellä ja järjestää,
a5. arvotermit tulee täsmentää, spesifioida ja operationalisoida.

439Van Der Velden mt. s. 64–67.
440Van Der Velden mt. s. 68.
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b) Käytännöllisesti relevantille metodologialle voidaan asettaa seuraavat vaatimuk-
set:

b1. sen tulee olla potentiaalisten käyttäjien näkökulmasta justifioitu. Lisäksi sen
tulee olla käytännöllinen, mikä sisältää seuraavat vaatimukset,

b2. sen tulee huomioida potentiaalisten käyttäjien rajoitustekijät,
b3. sen tulee olla tehokas siten, että esitetyt keinot ovat tarkoituksenmukaisia to-

teutettaessa arvoja ja tavoitteita,
b4. sen tulee olla hyvin perusteltu, oikeutettu, pätevä (well founded), ja
b5. sen tulee olla pätevästi instrumentoitu eli varustettu pätevin keinoin.

c) Instrumentaalisille kehyksille voidaan asettaa seuraavat vaatimukset:
c1. kaikkien käytettyjen instrumentaalisten suhteiden tulee perustua empiirisiin

suhteisiin,
c2. kaikkien oletettujen empiiristen suhteiden, joille perustavat instrumentaaliset

suhteet, rakentuvat, tulisi olla testatut ja konfirmoidut.441

6) TPOVA-tutkimuksen arvostelumetodiseksi apuvälineeksi omaksuttavien lain-
säädäntöteoreettisten mallien tulee olla eriytyneitä ja perustua pätevään ongel-
mateoriaan.

Yllä kohdissa 1–6 esitettyjä näkökohtia voidaan tarkastella TPOVA-tutkimuk-
selle edellä asetettujen suuntaviivojen sekä niille edellisessä jaksossa yleisen
ongelmateorian näkökulmasta esitettyjen täydennysten muodostamaa taustaa
vasten. Tällöin Van Der Veldenin esittämiä suuntaviivoja voidaan käyttää edellä
esitettyjen suuntaviivojen arviointi- ja täydennysperusteina; toisaalta edellä esi-
tettyjä suuntaviivoja voidaan ja tuleekin vastavuoroisesti käyttää Van Der Velde-
nin esittämien suuntaviivojen arviointi- ja vertailuperusteena.

Seuraavassa tarkastelussa

1) pyritään selventämään ja täydentämään edellä esitettyjä suuntaviivoja ymmär-
täen sääntelymetodologian suuntaviivat myös arvostelumetodologian suunta-
viivoiksi,

2) esitetään joitakin huomioita myös äskeiseen nähden päinvastaisella vertailu-
asetelmalla.

1) Oikeudellisen sääntelyn metodologian suuntaviivat arvostelumetodologian
suuntaviivoina (kohta 5 yllä)

Van Der Veldenin esittämät suuntaviivat kontekstualisoivat suuntaviivoja oi-
keudellisen sääntelyn ja sen metodologian alueelle. Tulkitsemalla sääntelyn
metodologian suuntaviivat arvostelun metodologian suuntaviivoiksi, tarjoutuu
aiempaa parempi mahdollisuus tarkastella ongelmanratkaisutoimintaa oikeudel-
lisen sääntelyn spesifissä kontekstissa. Van Der Veldenin konstruoimien suunta-
viivojen vahvuutena voidaan pitää myös niiden laaja-alaisuutta. Ne kattavat läh-

441Van Der Velden mt. s. 89–91.
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tökohtaisesti edellä hahmotetun ”regulatiivisen ideaalin” alueen. Näin ne tar-
joavat mahdollisuuden täydentää edellisissä jaksoissa esitettyjä suuntaviivoja
tai jopa kyseenalaistaa niitä. Seuraavassa edetään kohdan 5 alakohdittaisiin huo-
mioihin.

Van Der Veldenin esittämät arvoelementtikehyksen vaatimukset lähestyvät
sääntelymetodin ja -metodologian arviointia eri näkökulmasta kuin edellä esite-
tyt arvioinnin arvosteluongelman ratkaisemisen suuntaviivat. Van Der Veldenin
esittämät vaatimukset rakentuvat lähinnä käsitteellisen, loogisen ja aksiologi-
sen rationaalisuuden formaaleille vaatimuksille442 kun taas viimeksi mainitut
rakentuvat sisällölliselle rationaalisuuskäsitteelle443, osin myös oikeudenmukai-
suuskäsitteelle ja moraalille. TPOVA-tutkimuksen arvosteluongelman ratkaise-
miselle edellä esitettyjä suuntaviivoja voidaan jäljempänä esitettävin varauksin
täydentää Van Der Veldenin esittämillä arvoelementtikehyksen vaatimuksilla a1–
a5.

Käytännöllisesti relevantille metodologialle asetetut vaatimukset (b1–b5) täy-
dentävät nekin hyödyllisesti edellä esitettyjä arvosteluongelman ratkaisemisen
suuntaviivoja. Tosin vaatimusten yleisluonteisuus vaikeuttaa suuntaviivakate-
gorioiden vertailua, koska Van Der Velden ei avaa asettamiaan vaatimuksia. Vaa-
timukset b1–b2 näyttäisivät tulevan verrattain lähelle sosiaalisen epistemologi-
an vaatimuksia, täydennettynä ongelmanratkaisutilanteen sosiaalisella konteks-
tilla (ja ehkä myös ongelmatilanteen objektiivisilla elementeillä) sekä niiden
suhteista edellä esitetyillä näkökohdilla. Vaatimukset b1–b2 haastavat konkreti-
soimaan molempia äsken mainittuja.

Tähän liittyy eräitä ongelmia. Niiden perusta selkeytyy jäljitettäessä sosiaali-
sen epistemologian tausta mm. Kekesin elämänongelmia koskevaan teoriaan.
Tukeutuminen Kekesin teoriaan merkitsee yhtäältä irtautumista Wittgensteinin
lähtökohdasta, jossa elämänongelmat rinnastuvat eräänlaisiin eksistentiaalisiin
peruskysymyksiin, joita ei voida ratkaista444. Toisaalta se edellyttää irtautumis-
ta myös sosiologisoivasta reduktionismista, jossa arvot ja (elämän)ongelmat

442Käsitteellinen rationaalisuus edellyttää käsitteiden epätäsmällisyyden minimointia. Looginen
rationaalisuus edellyttää ristiriidattomuuden tavoittelua. Aksiologinen rationaalisuus edellyttää ar-
vokkaisiin ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin pyrkimistä. Ks. tarkemmin Bunge 1987 s. 5–6.
443Substantiaalinen rationaalisuuskäsite rakentuu selkeästi lähinnä aksiologiselle rationaalisuudel-
le. Edellä sosiaalisen epistemologian, rationaalisuuden (lähinnä epistemologisen ja metodologisen
rationaalisuuden) ja legitiimisyyden arvojen ”yhdistämisellä” muodostettuun ”regulatiivisen ide-
aan” voidaan kohdistaa ainakin loogisen rationaalisuuden näkökulmasta kritiikkiä. Toisaalta tässä
on syytä palauttaa mieleen Tranoyn edellä viitatut huomiot keskenään ristiriitaisten arvojen ratio-
naalisuudesta. Ryhtymättä tämän vaikean kysymyksen syvällisempään tarkasteluun esitän arvion,
että Tranoyn huomio rakentui ehkä lähinnä aksiologisen rationaalisuuden ”sisäiselle logiikalle”
eikä niinkään loogisen rationaalisuuden ihanteille.
444Ks. esim. Pihlströmin tuoretta erittelyä (2001 s. 12–13). Hieman samaan teemaan liittyy Pihl-
strömin aiempi Wittgensteiniin tukeutuva pohdinta siitä, voiko arvoista edes ”keskustella”, jos ne
ovat syvällisesti persoonallisia ja eräänlaisen ”ihmettelyn” luontoisia asioita (2000 s. 28–30).
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palautetaan kulloinkin esillä oleviin käytännöllisiin intresseihin ja tavoitteisiin.
Tilannetta ei muuta ratkaisevasti se, että yhteiskunnallisten käytäntöjen moraa-
lisesta perustasta on edellä haettu täsmällisempiä kriteereitä sen arvioimiselle,
mihin elämänongelmat suuntautuvat ja mitä niiden hallitseminen merkitsee –
eikä liioin se, miten ne on ”jäädytetty” esim. oikeudelliseen sääntelyyn. Jäljelle
jää ongelma, voidaanko ja miten sosiaalinen epistemologia palauttaa yksittäis-
ten ”hyödyntämis- ja soveltajatahojen” rajoituksiin ja soveltamisehtoihin, joita
koskeva vaatimus Van Der Veldenin kohtien b1-2 suuntaviivoihin sisältyy.

Seuraava esimerkki valaisee asiaa, vaikka sosiaalisen epistemologian muodosta-
man arvosteluperustan kompleksisuus piirtyykin siitä vain rajallisesti esiin. Pursi-
aisen esittämässä muodossa yhteiskunnallisten käytäntöjen moraaliseen perus-
taan sisältyy mm. kansalaisten perusturvaan, perusluottamuksen turvaamiseen,
elämän ekologisiin reunaehtoihin ja perusvalintojen vapauteen kohdistuvia vaati-
muksia.445 Elämänongelmien integroitu hallinta tai ratkaisu edellyttää esimer-
kiksi sitä, ettei yhteiskunnallisissa käytännöissä muodosteta ongelmanmäärityk-
siä ja -ratkaisuja, joita koskevissa tavoite-keino-hierarkioissa on sivuutettu joita-
kin näistä vaatimuksista. Äskeisiin vaatimuksiin liittyviä arvoja joudutaan luon-
nollisesti punnitsemaan ja tasapainottamaan keskenään, mihin poliittinen proses-
si ja yhteiskunnallisten toimijoiden (esim. puolue- ja eturyhmät) eetokset tuotta-
vat oikeudellisen sääntelyn sallimissa rajoissa omia ratkaisujaan. Tämä ei kuiten-
kaan merkitse sitä, että nämä vaatimukset olisivat tyhjentävästi ja vapaasti sisäl-
löllistettävissä yksinomaan poliittisen prosessin keinoin446 tai palautettavissa yk-
sinomaan asianomaisten intressitahojen odotuksiin ja vaatimuksiin. Äskeinen esi-
merkki havainnollistaa hyvin myös arvioinnin haasteita447. Tässä yhteydessä tär-
keintä on sen huomaaminen, mitä äskeinen lähtökohta merkitsee suuntaviivojen
näkökulmasta. Yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan elementtien
toteutumisen arvioinnille ei ole määriteltävissä mitään selvästi rajautuvaa ”poten-
tiaalista hyödyntäjää tai käyttäjää”, konkreettista eturyhmää tms.

Vaatimus, jonka mukaan sääntelymetodologian tulee olla potentiaalisten käyt-
täjien näkökulmasta justifioitu ja lisäksi käytännöllinen (mm. huomioida poten-
tiaalisten käyttäjien rajoitustekijät) ei siis ole TPOVA-tutkimuksen sosiaalisen

445Ks. Pursiainen 1999 s. 90.
446Pursiainen ottaa viimeksi mainitusta esimerkiksi aineellisen perusturvan. ”Tietty aineellinen
perusturva näyttää kuuluvan välttämättömään käytäntöjen moraaliseen perustaan, perusluottamuk-
sen olosuhteisiin. Ellei ihmisellä ole aineellista perusturvaa, hän on osaton. Äärimmäisen osaton
väestö on kyvytön pitämään yllä sitoumuksiaan. Perusluottamuksen olosuhteet särkyvät. … Tästä
havainnosta seuraa tärkeä johtopäätös. Ihmisten elämän taloudellinen turvaaminen on monen mie-
lestä poliittinen kysymys. Sepä ei näytäkään poliittiselta makuasialta. On jokin aineellisen turval-
lisuuden taso, jonka moraali vaatii turvamaan aivan riippumatta siitä, millaisia poliittisia mielty-
myksiä päätöksentekijöillä on” (1999 s. 93).
447Niinpä TPOVA-tutkija, joka rajaisi arvostelumittapuunsa (esim. P1) johtamalla sen yksittäisistä
yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan elementeistä tarkastelematta sen yhteyttä mui-
hin elementteihin ja näistä johdettavissa oleviin vaatimuksiin tai reunaehtoihin ja konkretisoisi
P1:tä yksinomaan jonkin ”potentiaalisen hyödyntäjä- ja soveltamistahon” intresseistä käsin, si-
vuuttaisi edellä määriteltyjen suuntaviivojen erään keskeisen ulottuvuuden (taulukko 7 alakohta 3
a1–a5).

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11326



327

epistemologian näkökulmasta yksinkertainen. Sitä ei voida kuitenkaan tällä pe-
rusteella hylätä.

Eräs tapa sovitella yhteen äskeisiä vaatimuksia on yrittää nähdä, mitä rajoja
edellä esitetyt suuntaviivat asettavat hyödynnettävyyden äsken kuvatuille vaati-
muksille ja itse asiassa Van Der Veldenin suuntaviivojen ryhmiin b ja c sisältyvi-
en vaatimusten tulkinnalle yleisemminkin. Ennen muuta korostuu vaatimus on-
gelma-analyysin järjestämisestä niin, ettei elämänongelmien ulottuvuuksien ja
yhteiskunnallisen toiminnan moraalisen perustan vaatimuksien välisiä yhteyk-
siä tai niiden sisäisiä yhteyksiä rikota. Toinen keskeinen vaatimus on se, ettei
ongelmanratkaisuilla tuoteta (sivu)vaikutuksia, jotka estävät moraalisen perus-
tan elementtien ja elämänongelmien ulottuvuuksien integroimisella tavoitelta-
vien yhteisten intressien ja arvojen toteutumisen. Lyhyesti sanoen ongelman-
määritysten ja -ratkaisujen tulee säilyttää näköpiirissään elämänongelmien hal-
linnan ja yhteiskunnallisen toiminnan moraalisen perustan turvaamisen edellä
viitattu kokonaisvaltainen luonne ja tarve integroida niiden eri ulottuvuuksia.
Vaikka kompromisseja joudutaankin tekemään, lähtökohta on se, että hyödyntä-
mistahoja ja hyödynnettävyyttä koskevien vaatimusten tulee alistua äskeisille
perusvaatimuksille, eikä päinvastoin.

Kohtiin b3–b5 ja c1–c2 sisältyy vaatimuksia, jotka sääntelymetodologian nä-
kökulmasta täsmentävät ”menestyksen tai toimivuuden perustumista oikeisiin
syihin” koskevaa vaatimusta, jolla pragmatismille luodaan tietynlainen linkki
tieto-opilliseen realismiin. Tällaisina ne voidaan lisätä edellä muodostettui-
hin arvostelu- ja tieto-ongelman ratkaisemisen suuntaviivoihin. Näiden vaa-
timusten liian kapea-alaiseen tulkintaan sisältyy kuitenkin ongelmia, jotka nou-
sevat esiin viitattaessa yllä esitettyyn hyödyntämistahojen määrittelyn proble-
matiikkaan. Asian palataan kohdassa 2.

Arvioinnin ongelmien ratkaisemiseen kohdistuviksi vaatimuksiksi tulkittui-
na Van Der Veldenin esittämät sääntelymetodologian arvoelementtikehykseen,
käytännölliseen relevanssiin ja instrumentaalisiin kehyksiin kohdistuvat vaati-
mukset liittyvät ensisijaisesti arvioinnin arvosteluongelman ratkaisemiseen. Ne
antavat aiempaa täsmällisempiä kiinnekohtia sen arvioimiselle, miten ja missä
suhteessa TPOVA-tutkimuksen ja normiaktorin ratkaisuja tulee arvioida. Koh-
dissa b ja c esitettyjen vaatimusten raja tietoperustaongelmaan käy kuitenkin
niukaksi ja osin vaikeasti määrittyväksi. Vaatimukset määrittävät mitä ratkaisu-
ja tulee arvioida, mutta käytännössä myös sitä, millaiselle tietoperustalle ratkai-
sujen ja niiden arvioinnin tulee perustua.

2) Sääntelymetodologian suuntaviivat arviointimetodologian suuntaviivojen
näkökulmasta

Arvosteluongelman ratkaisemiselle edellisissä jaksoissa määriteltyjen suun-
taviivojen näkökulmasta Van Der Veldenin oikeudellisen sääntelyn metodologi-
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an arvoelementtikehykselle asettamia vaatimuksia a1-a4 voidaan pitää perustel-
tuina ja ne voidaan hyväksyä edellä omaksuttujen suuntaviivojen täydennyksek-
si. Sen sijaan vaatimus a5 vaatii lisähuomiota. Sen mukaan ”arvotermit tulee
täsmentää, spesifioida ja operationalisoida”. Näistä erityisesti viimeinen vaati-
mus on ongelmallinen.

Reflektioanalyysissa justifikationismin ongelman ratkaisua etsittiin tarkaste-
lemalla arvojen ja ongelmanratkaisujen suhdetta kahden suuntaisena dialektise-
na kontrollisuhteena. Edellä tällaisen dialektisen suhteen erääksi tärkeäksi piir-
teeksi havaittiin se, ettei sitä voida purkaa ristiriidattomaksi heuristiikaksi tai
toimintamalliksi. Operationalisoimiseen liittyy taas mm. ristiriidattoman tavoi-
te–keino-hierarkian muodostamista koskeva vaatimus448. Mikäli sääntelymeto-
dologian ja arvostelumetodologian vaatimukseksi asetetaan operationaalisen
tavoite–keino-hierarkian muotoon saatettavissa oleva arvokehys, arvokehystä (ja
viime kädessä TPOVA-tutkijan arviointimittapuita) on välttämätöntä rajata niin,
että sisäiset ristiriidat eliminoidaan ja operationaalisuuden mahdollisuus turva-
taan. Tällainen menettely johtaa kuitenkin justifikaation ongelmiin (vrt. arvoke-
hyksen vaatimus 5 a1).

Ongelman laajuus piirtyy selvemmin esiin kun huomioidaan kohdassa 1 vii-
tattu elämänongelmien ulottuvuuksien ja yhteiskunnallisten käytäntöjen moraa-
lisen perustan elementtien integroinnin vaatimus. Liitettäessä arvosteluongel-
ma laajempaan arvioinnin ongelmien kokonaisuuteen (tieto-ongelma, funktio-
ongelma) kohtaamme edellä viitatun ”regulatiiviseen idean”. Sen ydinsisältönä
oli kiteyttää tutkimusta ohjaavien ristiriitaisten arvotermien yhteensovittelu saa-
vuttamattomaksi, mutta silti ohjaavaksi ideaksi. Kun arvioinnin ongelmien jän-
nitteet liitetään yleisen ongelmateorian niinikään jännitteisten elementtien (on-
gelmanratkaisija/tilanteen objektiiviset elementit/sosiaalinen konteksti) sovit-
telun vaatimukseen, asetelma osoittautuu operationaalisuusvaatimuksen kannalta
yhä ongelmallisemmaksi.

Näin näytämme joutuvan valintatilanteeseen, jossa vastakkain ovat arvoke-
hyksen justifikaation vaatimus (a1) ja arvokehyksen arvotermien operationaali-
suusvaatimus (a5). Johtaako tämä hylkäämään arvokehyksen operationaalisuus-
vaatimuksen?

Tarkoituksenmukaisempi suunta on pyrkiä lyhyesti erittelemään, miten näitä
vaatimuksia voitaisiin sovitella keskenään. ”Arvojen” sijaan ristiriitaisia arvo-
asetelmia on tarkasteltava arvosysteemin osioina. Polynomisessa arvosystee-
missä operationaalisuus- ja ristiriidattomuusvaatimus voidaan huomioida tul-
kitsemalla sen sisältämät jännitteiset elementit periaatteiksi. Periaatteet ovat
käsitteellisiä entiteettejä, joita voidaan käyttää arvostandardeina tai -ohjeena.

448Ks. esim. Pitkänen 1969 s. 124–125, ks. myös Uusitalo 1974 s. 142–144.
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Ne lepäävät arvon (tai arvojen) päällä ilmaisten arvotettavan tilanteen, joka voi-
daan saavuttaa enemmän tai vähemmän. Periaatteita ei tule maksimoida vaan ne
tulee optimoida.449 Tämä mahdollistaa ristiriidan hallinnan. Näin ymmärrettynä
edelliseen sisältyy vaatimus konstruoida TPOVA-tutkimuksen arvosteluongel-
man ratkaisemisen perustana oleva arvosysteemi niin, ettei sen ristiriitaisia osi-
oita tulkita ehdottomiksi arvostandardeiksi vaan osaksi laajempaa kokonaisuut-
ta. Tällaisen kokonaisuuden toimivuus ja sovellettavuus edellyttää systeemin
ristiriitaisten osioiden tulkitsemista periaatteiksi tms. entiteeteiksi, joita tulee
sovitella yhteen ja punnita keskenään.

Edellä jaksossa II/3.2.2.3 arvioinnin ongelmien käsittelyn pohjalta argumen-
toidut suuntaviivat on itse asiassa kehitelty juuri periaatteiden luonnetta vastaa-
valla tavalla. Arvosysteemin olioiden tulkitseminen periaatteiksi ei ratkaise muita
ongelmia kuin aktuaalisen ristiriidan olemassaolon. Se ei poista tarvetta kehit-
tää ja artikuloida sääntöjä, joiden avulla ristiriitoja voidaan hallita. Edellä suun-
taviivoja muodostettaessa on jossakin määrin luotu myös punnintaperiaatteita,
joiden pohjalta ristiriitoja voidaan pyrkiä hallitsemaan450.

Arvioinnin tieto-ongelman näkökulmasta standardien yleiseksi ongelmaksi
muodostuu se, että Van Der Veldenin vaatimukset perustuvat enemmän episte-
mologisen rationaalisuuden ihanteille kuin yritykselle hahmottaa perustaa ”toi-
mivien (tieto)kokonaisuuksien” tavoitteluun tähtäävälle sääntelymetodologialle
(ja näin arvostelumetodologialle). Van Der Velden kritisoi osin ankarastikin ar-
vioimiaan Nollin ja Wroblewskin malleja yksinkertaistuksista. Myös hänen oma
suuntaviivaskeemansa näyttää kuitenkin perustuvan joissakin suhteissa yksiulot-
teisille lähtökohdille. Mikäli pidetään kiinni edellä esitetyistä hyödyntäjäkes-
keisyyden korostuksista (erityisesti b1–b2) ja halutaan samanaikaisesti korostaa
instrumentaalisen rationaalisuuden vaatimuksia (b3–5, c1–2), ajaudutaan käy-
tännössä väistämättä arvioimaan sääntelymetodeja ja -metodologioita varsin
kapeasta näkökulmasta.

Tämä johtaa etääntymiseen edellä esitettyjen suuntaviivojen eräistä keskei-
sistä lähtökohdista ja samalla eräänlaisen teknokraattiseen asemoitumiseen.451

449Van Der Velden 1987 s. 60–61. Periaatteiden luonteesta on käyty vilkasta oikeusteoreettista
keskustelua. Vaikka keskustelu voisikin valaista joitakin tärkeitä periaatteiksi tulkittujen arvostan-
dardien piirteitä, siihen ei ole tässä mahdollista tutustua. Ks. esim. Scheinin 1991 s. 29–39.
450Ks. taulukot 7–9 jaksossa II/3.2.2.3 ja erityisesti kunkin taulukon kohdat 7 ja 8.
451Talan esittämään jäsennykseen viitaten Van Der Veldenin esittämät suuntaviivat ohjautuvatkin
selvästi enemmän päätöksentekijän näkökulmasta kuin kohdetahon näkökulmasta tai ”alhaalta ylös”
-näkökulmasta (Tala 2001 s. 37–42), vaikka niitä ei voida kokonaan palauttaa ensin mainittuun.
Näin on siitä huolimatta, että Van Der Velden on toisaalla erottanut varsin selväpiirteisesti toisis-
taan ”valmistelukeskeisen” tai policykeskeisen lainsäädäntömallien lähtökohdan ja implementaa-
tiokeskeisen lähtökohdan ja kiinnittänyt samalla huomiota niiden yhdistämisen vaikeuteen (1985
s. 161–162). Tala on puolestaan ratkaissut tämän dilemman ottamalla vaikutusanalyysien kehikos-
sa huomioon molemmat näkökulmat (ks. mt. s. 32–36).
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Tavoite-keinoajattelulle rakentuva instrumentaalisen pätevyyden vaatimus si-
vuuttaa sosiaaliselle epistemologialle ominaisen integroivan arvokehyksen kan-
nalta keskeiset sääntelyn sivuvaikutusten ongelmat. Tätä korostaa se, ettei Van
Der Velden itse aseta mitenkään kyseenalaiseksi esittämäänsä arvokehyksen ris-
tiriidattomuuden ja operationaalisuuden vaatimusta esim. arvojen periaateluon-
netta koskevilla täsmennyksillä tai muilla vastaavilla varaumilla.

Edellä esitettyjen ja Van Der Veldenin esittämien suuntaviivojen eroja ei ole
kuitenkaan helppoa hahmottaa yksinkertaistuksiin syyllistymättä jo siksikään,
että molemmissa on omaksuttu pragmatistinen perusorientaatio. Molemmissa
sitä on myös pyritty ”korjaamaan” realistisen tieto-opillisen sitoumuksen mu-
kaisilla vaatimuksilla. Seuraavassa eroja pyritään kuitenkin jäljittämään. Verra-
tessamme Van Der Veldenin sääntelymetodologian suuntaviivoja taulukossa 10
edellä määriteltyihin suuntaviivoihin, saamme skemaattisesti esiin seuraavat
suuntaviivojen arvoperustaa koskevat erot sekä suuntaviivojen taustalla olevaa
ongelmanratkaisuajattelua koskevat erot:

TAULUKKO 10 Van Der Veldenin suuntaviivojen problematisointia
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Rationaalisuuskäsitteen näkökulmasta edellisissä jaksoissa määriteltyjen suun-
taviivojen ja Van Der Veldenin suuntaviivojen eroja voidaan yrittää koota siten,
että Van Der Velden painottaa sääntelymetodologian suuntaviivojen perustassa
erityisesti loogista, epistemologista ja metodologista rationaalisuutta, osittain
myös käsitteellistä rationaalisuutta. Hän viitoittaa formaalisti myös aksiologista
rationaalisuutta, mutta lähestyy sitä ensin mainituille ainakin jossakin määrin
alisteisena rationaalisuusulottuvuutena. Aksiologista rationaalisuutta ei avata
sisällöllisen rationaalisuuden ulottuvuudelle. Lisäksi painotetaan praktista ra-
tionaalisuutta452.

Tässä tutkimuksessa edellä hahmotetuissa suuntaviivoissa aksiologinen ra-
tionaalisuus osoittaa puitteet praktiselle rationaalisuudelle, kuitenkin niin, että
arvojen (aksiologinen rationaalisuus) ja ongelmanratkaisujen (praktinen ratio-
naalisuus) välille muodostuu kahden suuntainen kontrollisuhde. Suuntaviivojen
perustana olevan arvokehyksen näkökulmasta molemmat osoittautuvat siten pi-
kemminkin periaatteiden luonteisiksi arvostandardeiksi kuin absoluuttisiksi ar-
voiksi. Epistemologinen ja metodologinen rationaalisuus huomioidaan, mutta
alistetaan aksiologiselle ja praktiselle rationaalisuudelle.

3.2.2.7 Rationaalisen oikeussääntelyn mallien tarjoamat
suuntaviivojen täydentämisen mahdollisuudet

3.2.2.7.1 Ongelmanratkaisu sääntelymallien arviointikehyksenä:
eräitä täsmentäviä näkökohtia

Ennen kuin lainsäädäntömalleja voidaan käyttää täysimääräisesti hyväksi, niiden
ongelmat tulee saada riittävän monipuolisesti esiin. Tämä edellyttää jaksossa II/
3.2.2.5 muodostetun ongelmanratkaisun käsitteellisen perustan täydentämistä on-
gelmanratkaisun tavoitteiden ja prosessin osalta. Vaikka ongelmanratkaisun teo-
ria ei ole vielä edennyt kovin pitkälle toimivien (tieto)kokonaisuuksien rakenta-
misen ymmärryksessä (lukuun ottamatta teknologisten innovaatioiden kehitte-
lyn muodostaman ongelmanratkaisuprosessin tuntemisen jonkinasteista lisään-
tymistä), toimivien tietokokonaisuuksien rakentamisen heuristiikkaa on jossakin
määrin kyetty täsmentämään. Heuristiikka auttaa ymmärtämään lainsäädäntö-
mallien vahvuuksia ja puutteita ja mahdollistaa näin mallien luotettavamman hy-
väksikäytön suuntaviivojen kontekstualisoinnissa ja konkretisoinnissa.

452Praktinen rationaalisuus edellyttää tavoitteiden saavuttamiseen johtavien keinojen omaksumista
ja käyttämistä (Bunge 1987 s. 5–6). Eri rationaalisuusulottuvuuksien suhteita eritellessään Bunge
kiinnittää huomiota siihen, että arvoteoreetikot, moraalifilosofit ja satunnaiset yhteiskuntatieteilijät
ovat keskittyneet aksiologiseen ja praktiseen rationaalisuuteen. Filosofien huomio on puolestaan
kohdistunut käsitteelliseen, loogiseen ja metodologiseen rationaalisuuteen (1987 s. 6).
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Seuraavassa on tiivistetty tutkimuksen aiempien tarkastelujen ja Vilkko Virk-
kalan tarkastelujen pohjalta joukko teesejä kuvaamaan toimivien tietokokonai-
suuksien ideaalitilaa oikeudellisen sääntelyn sisältämän ongelmanratkaisun
näkökulmasta:

1) Piilevä tai hyvin yleisellä tasolla määritelty tarve muuntuu tiedostetuksi tar-
peeksi (vasta), kun huomataan tai aavistetaan mahdollisuus sen täyttämiseen.
Näiden yhdistäminen toisiinsa luovalla ja menestyksellisellä tavalla muodos-
taa ongelmanratkaisuprosessin perustavan ongelman – ja samalla prosessin pe-
rustana olevan ”ongelman” käsitteen määritelmän453. Näin ymmärrettynä ”on-
gelma” voi kiteytyä vaihtelevin painotuksin joko tarve-elementin selkeytymi-
sen tai artikuloitumisen johdosta454 (”need pull”) ja/tai mahdollisuuksien sel-
keytymisen johdosta (”discovery push”).455

Edellä sosiaalinen epistemologia yhdistettiin ongelmanratkaisun käsitteelliseen
skeemaan tarkastelemalla sitä vuorovaikutuksessa ongelmatilanteen sosiaalisen
kontekstin kanssa määriteltävänä ongelmanratkaisun mittapuukompleksina. On-
gelmanratkaisun menestyksen mittapuut määritellään siis suhteuttamalla sosiaali-
sen epistemologian vaatimukset ja ongelmatilanteen sosiaalinen konteksti toisiin-
sa. Äskeiseen käsitteistöön suhteutettuna ongelmanratkaisun menestyksen mitta-
puut viittaavat ongelmatilanteen ”tarve-elementtiin”. Näin ymmärrettynä ongel-
matilanteen tarve-elementin selkeytyminen viittaa joko sosiaalisen epistemologian
artikuloitumiseen tai sitä kannattelevan sosiaalisen kontekstin vaatimusten artiku-
loitumiseen – tai molempiin näistä. Näin ymmärrettynä tietoisuutta lisäävä tieteel-
linen ym. tutkimus on omiaan vahvistamaan ongelmanratkaisun tarve-elementtiä.

453Eriytyneemmästä analyysiskeemasta ks. Arnold 2001 s. 6 ss.
454Vaikka Virkkalan esitys ei ole tältä osin aivan yksiselitteinen, näyttää siltä, että tarve-elementti
on edelleen jaettavissa kahteen tilanteeseen. Ongelmanratkaisun kaltaisten synteesiongelmien kä-
sittelemisen lähtökohtana voi olla joko häiriö olemassa olevassa tilanteessa tai tarpeen muunlainen
selkeytyminen. Viimeksi mainitun perustana on herääminen kysymään: voisiko olla toisin? (1991
s. 27–28). Sosiaalipsykologisesta lähtökohdasta ks. Allardt 1976 s. 26, jonka mukaan tarpeet voi-
daan todeta tutkimalla huonoja olosuhteita ja kärsimyksen syitä, ihmisten yhteisöllisiä, varsinkin
poliittisia, pyrkimyksiä sekä ihmisten hyviä ja huonoja olosuhteita koskevia arvostuksia. Tarpei-
den kokonaisuuden ja niiden suhteiden selkeyttämiseen ongelmanratkaisuajattelun kaltaisena (tai
luonteisena) jatkuvana syntentisoivana prosessina viittaa osuvasti myös Allardtin huomio, jonka
mukaan ”hyvinvoinnin määritteleminen tarpeiden avulla on oikeastaan jatkuvan ja alituisesti uu-
delleen muotoiltavan tutkimusohjelman suunnittelemista” (1976 s. 26).
455Tarpeista ks. yleisesti von Wright 1985 s. 152 ss., Allardt 1976 s. 21–31. Äskeisellä tavalla
ymmärretyn ongelmanratkaisun yleiselle muodolle voidaan hakea kiinnekohtia myös teon teori-
aan. Ks. Aarnio 1983 s. 259, jonka mukaan päätöstilannetta hallitsevat tarpeen ja mahdollisuuden
modaliteetit. Teon teoriassa tarpeet tulevat tulkituiksi joko toimijan sisäisiksi tai ulkoisiksi deter-
minanteiksi (jälkimmäiset erityisesti yhteiskunnallisina ja luonnollisina reunaehtoina). Teon teori-
an käsitteistössä reunaehdot muodostavat teoksi ymmärretyn ongelmanratkaisun rajoitustekijöitä,
joita ongelmanratkaisukäsitteistössä on kuvattu termein ”tarpeet” ja ”mahdollisuudet” sekä aiem-
min termein ”sosiaalinen konteksti” ja ”tilanteen objektiiviset elementit”. Kaikki nämä asettavat
rajoituksia ongelmanratkaisulle. Reunaehdoista ks. von Wright 1985 s. 169 ss. Teon yleisestä teo-
riasta ks. seikkaperäisemmin vmt. 1968 s. 37 ss., ks. myös 2001 s. 190 ss. teoista erityisesti moraa-
lifilosofian näkökulmasta. Seuraavassa ongelmanratkaisuteorialle ei etsitä lähemmin vertailukoh-
tia yleiseen teon teoriaan.
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Mahdollisuuksien selkeytymisellä on puolestaan yhteys jaksossa II/3.2.2.5 vii-
tattuihin ongelmatilanteen objektiivisiin elementteihin. Tältä osin teoreettisen tai
perustutkimuksen merkitys on kuitenkin rajallisempaa kuin tarpeiden alueella.
Esimerkiksi uusien ekologisempien teknologioiden kohdalla tarvittava mahdolli-
suuksien tuottaminen on sidoksissa pikemminkin kykyyn siirtää tutkimustulokset
toimiviksi teknologioiksi (ns. teknologian siirrosta) ja kykyyn tehostaa jo olemas-
sa olevan tietovarannon hyödyntämistä ja leviämistä yhteiskuntaan kuin tutkimuk-
sen tuottamaan raakatietoon456.

Oikeudellisen sääntelyn metodologioiden, arvioinnin metodologian yms. ra-
kentaminen on sekin ensisijaisesti toimivien tietokokonaisuuksien rakentamista,
ei tiedon tuottamista.457 Tässä yhteydessä olennaista on se, että elämänongelmista
voidaan tämän käsitteellisen skeeman mukaan katsoa tulevan ongelmia vasta kun
ne on jonkinasteisesti tiedostettu ja myös mahdollisuus niiden hallitsemiseen on
jossakin määrin hahmottunut. Strukturaalisesti ja käsitteellisesti elämänongelmat
muodostuisivat tällöin näiden elementtien yhdistämiseen sisältyvästä haasteesta.
Tälle konstruktivistiselle ymmärrystavalle voidaan hakea myös lähempänä tieto-
opillista realismia oleva vaihtoehto. Tarve- ja mahdollisuuselementeiltään selkey-
tymättömiä ongelmia voidaan tarkastella esimerkiksi ”potentiaalisina ongelmi-
na”, jotka voivat aktuaalistua ja aktuaalistuvatkin tiettyjen objektiivisten tiedosta-
mis- ym. prosessien seurauksena.

2) Ongelmanratkaisu ja sille ominaisen toimivan (tieto)kokonaisuuden raken-
taminen toteutuu, kun tiedostettu tarve kohtaa selkeytetyn täyttämismahdolli-
suuden ja nämä yhdistetään toisiinsa luovalla ja menestyksellisellä tavalla. Tämä
edellyttää yleensä mm. merkittävää lisätiedon hankkimista kaikista em. osiois-
ta, ja lisäksi taitoja, suppeampia toimivia tietokokonaisuuksia jne.

3) Eri muodoissa toteutuvan sääntelyn keinoin tapahtuva ongelmanratkaisu
voidaan ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon (laajasti ymmärrettynä) pe-
rustana olevien tarpeiden ja oikeudellisen sääntelyn sisältämien (selkeytettyjen)
mahdollisuuksien kohtaamiseksi ja näiden yhdistämiseksi toisiinsa luovalla ja
menestyksellisellä tavalla.

456Tähän liittyvien ongelmien kanssa on askaroinut ansiokkaasti Eero Paloheimo mm. teoksessaan
Syntymättömien sukupolvien Eurooppa (1996, erityisesti s. 48 ss.). Teoksessaan Paloheimo ha-
vainnollistaa ajattelutapaansa seepran metaforalla. Sen mustat raidat kuvaavat pikemminkin tie-
teellisen tutkimuksen tuloksien innovatiivisella siirtämisellä ja hyödyntämisellä kuin uudella tie-
dolla luotua luontoystävällistä mutta samalla erittäin tehokasta teknologiaa, ”megakonetta”, joka
osaltaan mahdollistaa ”valkoisen raidan” (s. 52–53): nykyisen monimuotoisen, yksilölliset valin-
nat mahdollistavan pluralistisen ja ”pehmeän” elämänmuodon säilymisen. Kun viimeksi mainitut
seikat tulkitaan ”tarpeiksi”, voidaan Paloheimon ajattelua koskevasta suppeastakin kuvauksesta
havaita, miten ”tarpeet” ja mahdollisuudet” muodostavat ongelmanratkaisun taustalla olevan loo-
gisen kokonaisuuden. Äskeistä ongelmakenttää on hahmoteltu myös tiedepolitiikan tasolla, jossa
on korostettu innovaatiopolitiikan tuloksellisuuden rakentuvan yhtäältä tieteelliselle tutkimuksel-
le, toisaalta teknologian kehittämiselle ja käyttöönotolle sekä kolmanneksi eri tahojen kyvylle aset-
taa yhteisiä tavoitteita ja tehdä toisiaan tukevaa, täydentävää ja palvelevaa yhteistyötä (Husso ym.
(toim.) 2000 s. 107. Ks. myös Arnold 2001 s. 6 ss.).
457Virkkala 1994 s. 10.
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4) Elämänongelmien ratkaisemisen tai hallinnan sisältävä kohdan 3 ongel-
manratkaisu voidaan ymmärtää sosiaalisen epistemologian osoittamien, yh-
teiskunnallista päätöksentekoa (laajasti ymmärrettynä) reunustavien tarpeiden
ja oikeudellisen sääntelyn sisältämien (selkeytettyjen) mahdollisuuksien koh-
taamiseksi ja näiden yhdistämiseksi toisiinsa menestyksellisesti tilanteessa,
jossa päätöksenteon varsinaiset tavoitteet voivat suuntautua muuntyyppisiin (tar-
peisiin ja mahdollisuuksiin ja ne yhdistäviin) ongelmanratkaisuihin.458

Jaksossa II/3.2.2.5 todettiin, että sosiaalinen epistemologia ja ongelmatilanteen
sosiaalinen konteksti ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Sen kummemmin tie-
dollisina kuin arvoelementteinä kummatkaan eivät voi suoraan välittyä lainsää-
däntömenettelyyn. Ne samoin kuin tarpeet ongelmanratkaisun elementteinä tarvit-
sevat ”välityskanavia”. Niiden kunnosta huolehtiminen ja kanavien kehittäminen
on keskeistä pyrittäessä huolehtimaan siitä, että sosiaaliselle epistemologialle ja
sosiaaliselle kontekstille rakentuva arvokehys ohjaa yhteiskunnallisia käytäntö-
jä.459

5) Pyrkiessään arvioimaan ja edistämään sosiaalisen epistemologian asemaa
yhteiskunnallisissa käytännöissä TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen tulisi
kyetä ohjaamaan tutkimusta (ja yhteiskunnallisia käytäntöjä) suuntautu-
maan sekä osiin että kokonaisuuteen:

a. Sosiaaliseen epistemologiaan integroituihin tarpeisiin, näiden tiedostamiseen
ja jonkinasteiseen artikuloimiseen. TPOVA-tutkimuksen kohdalla tämä sisäl-
tää H1:n perustan selkeyttämishaasteen. Siihen on pyritty vastaamaan reflek-
tioanalyysissa ja edelleen suuntaviivojen arvosteluperusteita edellä hahmotel-
taessa.

b. Oikeudellisen sääntelyn näkökulmasta relevantteihin ja selkeytettyihin kohdan
a tarpeiden täyttämismahdollisuuksiin, niiden ongelmiin, mahdollisuuksien
kontekstualisoimiseen jne. TPOVA-tutkimuksen kohdalla tämä sisältää H 4:n
ja H 5:n sisältämän tiedon sekä suppeampien toimivien tietokokonaisuuksien
hankkimis- ja selkeyttämishaasteen, ottaen huomioon sen, että TPOVA-tutki-
mus hyödyntää sekä metodologiassaan että empiiristä tietoa hankkiessaan en-
sisijaisesti muualla tuotettua tietoa sekä toimivia tietokokonaisuuksia (metodo-
logiat yms.).

458Ongelman ja ongelmanratkaisun käsitteisiin liittyen ks. kohtien 1–4 osalta seikkaperäisemmin
Virkkala 1994 s. 27–31.
459Tähän liittyvistä haasteista esim. Kivivuori 1986 a, Määttä 2000 T s. 350–352 sekä Tala 2001 s.
356 ss. Laajemmasta näkökulmasta tähän ”kanavaan” liittyvät kysymykset yhteiskunnan eri intres-
siryhmien suhteista julkiseen valtaan ja kansalaisyhteiskunnan (tai kansalaisten) asemasta sekä
edellä mainittujen muodollisesta mutta ennen kaikkea tosiasiallisesta suhteesta julkisen vallan toi-
mijoihin. Vielä laajemmin tulkittuna siihen kuuluvat myös erilaisten taloudellisten toimijoiden val-
ta- ja vaikutuspotentiaalit. Tältä osin tässä on tyydyttävä viittaamaan joihinkin kriittisiin puheen-
vuoroihin, joissa lainsäädäntömenettelyihin johtavaa intressivälitystä on luonnehdittu kansalaisten
ja kansalaisyhteiskunnan kannalta, mutta myös taloudellisen järjestelmän pienempien toimijoiden
kannalta, ongelmalliseksi. Ks. Heiskanen 1977 s. 331 sekä Sipponen 2000 yleensä ja esim. 23–29,
jossa viitataan ongelmahuomioiden ohella myös suomalaisen valtatutkimuksen kuihtumiseen poh-
joismaisessa vertailussa 1970-luvun jälkeen. Ks. myös Uotila & Uusitalo 1984 esim. s. 130 ss.
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c. Kohtien a ja b mukaisten tiedostettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistä-
misprosessin järjestämiseen luovalla ja menestyksellisellä tavalla. TPOVA-
tutkimuksen kohdalla tämä sisältää haasteen järjestää tutkimusprosessi koko-
naisuudessaan niin, että tuloksena on toimiva kokonaisuus.

6) Sekä tutkimuksessa että käytännön ongelmanratkaisussa teknillisten inno-
vaatioiden (tuote)kehitysprosesseille ja niiden kaltaisille luoville ongelmanrat-
kaisuprosesseille on ollut tyypillistä painottuminen mahdollisuuksien osioon,
niitä koskeviin metodeihin, teknologioihin ym. mahdollisuus- ja rajoitustekijöi-
hin. Esimerkkinä voidaan mainita pyrkimys tutkimustiedon lisäämiseen. Muut
elementit (yllä 5 a ja c) ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Toinen keskeinen
ongelma on ollut se, että ”mahdollisuuksia”, ”tarpeita” ja niiden ”yhdistämistä”
koskeva asiantuntemus ja tutkimuksellinen ym. suuntautuminen ovat voimak-
kaasti hajonneet ja sirpaloituneet. Integroiva tekijä on puuttunut.460

Nämä seikat huomioiden suuntaviivojen erityisenä haasteena on ylläpitää
kohdan 4 kokonaisuutta ja lisäksi huolehtia siitä, ettei kohdan 5 b näkökulma
hallitse liiallisesti TPOVA-tutkimuksen ongelmanratkaisuprosesseja (ja yhteis-
kunnallisten käytäntöjen ongelmanratkaisuprosesseihin kohdistuvia arviointe-
ja), vaan on sidottu ongelmanratkaisun muihin elementteihin.

7) Kohdissa 1-4 skemaattisesti käsitteellistetyn ”ongelman” ja ”ongelmanrat-
kaisuprosessin” (”tarpeiden tiedostaminen ja määrittely”, ”täyttämismahdolli-
suuksien selkeytys” sekä ”yhdistäminen”) pohjalta määriteltäviä ”ongelmia”
tulee tarkastella eriytyneesti ja moniulotteisesti. Myös kohdan 5 suuntaviivojen
muodostamaa kokonaisuutta (”kokonaisongelmana”) ja sen alakohtia a-c (”osa-
ongelmia”) tulee tarkastella eriytyneesti.

a) Ongelmanäkökulman käsite
Ongelmat voidaan samassakin ongelmatilanteessa määritellä eri näkökulmista,

ulottuvuuksista jne. Tarvekäsitykset voivat eriytyä ja samatkin tarpeet voidaan
tulkita eri tavoin. Edellä on viitattu sosiaalisen epistemologian määrittelemien ar-
vosteluperusteiden soveltamisharkintaan luonteeltaan strategisena valintatilantee-
na. Lisäksi on kiinnitetty huomiota disiplinaaristen linssien merkitykseen arvos-
teluperusteiden jäsentäjinä. Tästä ja muistakin syistä johtuen myös mahdollisuuk-
sia voidaan nähdä ja määritellä eri tavoin ja eri näkökulmista. Jo äskeisistä sei-
koista johtuen myös ”yhdistely” voidaan suorittaa eri tavoin.461 Äsken mainittuja
eroja vastaavat erot ongelmanratkaisun sosiaalisen kontekstin ymmärtämisessä ja
tulkinnassa sekä tilanteiden objektiivisten elementtien määrittämistavassa. Tästä
seuraa, että eri ”ongelmanratkaisijat” saattavat tulkita tilanteen eri tavoin ja yhdis-
tää äsken mainitut toisistaan poikkeavalla tavalla. Seurauksena on se, että muo-
dostuu erilaisia ongelmanäkökulmia.

460Virkkala mt. s. 29–30. Vrt. Kivivuori 1986 a s. 27–28 lainvalmistelun ja tutkimuksen suhteiden
näkökulmasta.
461Virkkala mt. s. 33.
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b) Ongelman käsite
Jopa yhden näkökulman ”sisällä” ongelman määrittely on pikemminkin pro-

sessi kuin ”teko”, joka olisi palautettavissa ao. näkökulmalle ominaiseen ”tar-
peen”, ”mahdollisuuden” ja ”yhdistämisen” yksiulotteiseen tulkintaan. Virkkalan
mukaan on yleensä parempi etsiä ratkaisuja ongelmatilanteisiin kuin tarkasti mää-
riteltyihin ongelmiin. Tämä johtuu ensiksikin siitä, että rationaalisesti kohdattui-
na ongelmatilanteet tulisi ymmärtää ja muodostaa myös ongelmahierarkioiksi.
”Tarpeen”, ”mahdollisuuden” ja ”yhdistämisen” ympärille rakentuvat ongelma-
määritykset ja -ratkaisut muodostavat kukin tason, joka on ”keino” sitä yleisem-
män ongelman ratkaisemiseksi tai hallitsemiseksi ja ”tavoite” siihen nähden kei-
nosuhteessa olevan konkreettisemman ongelman ratkaisemiseksi tai hallitsemi-
seksi. Hierarkkinen tarkastelu auttaa ymmärtämään ongelmatilanteita, suhteellis-
taa tavoitteiden ja keinojen rajan ja johtaa lisäksi erityisesti sen ymmärtämiseen,
ettei ongelmaa ole mahdollista määritellä suppeasti ja täsmällisesti ennen ratkai-
suvaihtoehtojen tutkimista ja ratkaisuprosessiin perehtymistä.462

Prosessin alkuvaiheessa väljästi määriteltyihin ongelmatilanteisiin keskittyvä
ongelmanratkaisu mahdollistaa sellaisten ongelmanmääritysten löytämisen, jois-
ta käsin arvioiden ratkaisuista on saavutettavissa hyötyjä useammista eri näkö-
kulmista (vrt. kohta a). Aiempaan käsitteistöön suhteutettuna yleisluonteisesti
määritellyn ongelman voidaan ajatella tyydyttävän laaja-alaisemman sosiaali-
sen kontekstin vaatimukset (tarve), ulottuvan laajempaan ongelmatilanteen ob-
jektiivisten tosiasioiden kenttään (mahdollisuudet, ml. sääntelykeinot) ja olevan
samalla useammistakin näkökulmista toisistaan poikkeaville ”ongelmanratkai-
sijoille” kohtuullisen relevantti (yhdistäminen)463. Näiden seikkojen pohjalta
ongelmanratkaisuajattelu onkin avautunut näkemään ongelmatilanteen täsmen-
tämisen monimutkaiseksi haasteeksi ja vaiheittain eteneväksi prosessiksi. On-

462Virkkalan mukaan hierarkioista ei kuitenkaan pidä pyrkiä rakentamaan täsmällistä työkalua, joka
matemaattisen menetelmän tavoin tarkasti kartoittaisi jonkin ongelmatilanteen. Toisin kuin esim.
oppikirjoissa asia tyypillisesti esitetään, elävän elämän ongelmat ovat yleensä niin monimutkaisia,
ettei niitä voida pukea yksinkertaisen ja yksityiskohtaisen hierarkian muotoon (mt. s. 1994 s. 35).
Äskeistä hierarkian ajatusta voitaisiin ehkä havainnollistaa ymmärtämällä ongelmahierarkia pyra-
midiksi. Tasojen suhteet voidaan yllä esitetysti kuvata tavoite–keino-käsitteistöllä. On kuitenkin
tärkeää huomata, että kukin taso sisältää monimutkaisen kokonaisuuden, joka muodostuu ”tarpeen”
ja ”mahdollisuuden” määrittelemisestä ja selvittämisestä sekä tasojen ”horisontaalisesti” ja ”verti-
kaalisesti” toimivaksi kokonaisuudeksi ”yhdistämisen” ongelmasta. Tilanne monimutkaistuu kun
huomioidaan esim. sääntelyprosessin monivaiheisuus. Lainvalmistelijat, lainsäätäjä ja implementoi-
jat muodostuvat useista toimijoista, jotka määrittelevät ”ongelman” ja sen elementit eri syistä johtu-
en eri tavoilla ja ulottuvuuksilla. Samalla hierarkian luonne hämärtyy. Ks. esim. Tala 1999 s. 73.
463Tämän seurauksista voidaan esittää myös kriittisiä huomioita (ks. Leeuw 1995 s. 74–75 policy-
evaluaation näkökulmasta). Leeuw viittaa mm. vaikeuksiin, jotka liittyvät joidenkin metodologioi-
den (mm. tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimus) soveltamiseen tilanteessa, jossa päätöksenteon
perustana oleva ongelmanasettelu on väljää. Väljien ongelmanasettelujen ja niiden taustaoletusten
yhteensopivuutta tutkimuksen tuottamaan tietoon on vaikea tutkia. Samaan seikkaan on kiinnitetty
huomiota myös GAO:n laatimassa lakiehdotusten prospektiivisen evaluaation prosessivaiheistuk-
sessa (GAO 1990 s. 13). Ongelmanmääritysten luonteeseen liittyy kuitenkin myös muita näkökul-
mia kuin policyn tutkimusperusteisuuden arvioitavuus, vaikutusten ennakoitavuus tai esim. evalu-
ability assesment -näkökulman läpivietävyys. Vielä olennaisempaa on, että ymmärrettäessä ongel-
manmäärittely täsmennysprosessiksi äsken kuvatulta kritiikiltä häviää suurelta osin peruste.
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gelmaa täsmennettäessä tulee vertailla ja tasapainottaa keskenään ristiriitaisia
intressejä. Tähän tarvitaan aina merkittävästi (lisä)informaatiota. Ennen lisäin-
formaatiolle rakentuvaa ratkaisuvaihtoehtojen täsmentämistä ”oikeaksi ongel-
maksi” on perusteltua hyväksyä vain hyvin laaja ongelman määritelmä.464

Ryhtymättä kokonaisvaltaisesti suhteuttamaan äskeisiä teesejä tutkimuksen
aiempiin tarkasteluihin on syytä rajoittua toteamaan, että ne antavat lisäperuste-
luja joillekin reflektioanalyysin ja edellä suoritetun suuntaviivatarkastelun rat-
kaisuille, mutta asettavat samanaikaisesti myös lisävaatimuksia TPOVA-tutki-
muksen suuntaviivoille. Yritykset terävöittää ja konkretisoida reflektioanalyy-
sin ja siinä kiteytetyn sosiaalisen epistemologian arvosisältöä irrallaan ongel-
matilanteiden sosiaalisen kontekstin ja ratkaisujen toteutumismahdollisuuksien
analysoimisesta eri tutkimusalojen näkökulmista kohtaavat vaikeuksia, jotka ovat
sekä käytännöllisiä että periaatteellisia.

Ehkä perustavin kysymys on kuitenkin se, voidaanko sosiaalisen epistemo-
logian yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen vaatimuksia ylipäänsä adek-
vaatisti määritellä ja arvioida irrallaan äsken mainitusta kokonaisuudesta.
Ellemme tunne sosiaalisen epistemologian taustalla olevaa tarvekompleksia ja
kykene artikuloimaan sitä tutkimuksellisesti lähestyttävissä olevaksi arvomitta-
puukokonaisuudeksi, tutkimukselta puuttuvat relevantit arvomittapuut465. El-
lemme tunne mahdollisuuksien aluetta, sitä koskevaa tietoa ja muodostettuja
toimivia tietokokonaisuuksia (esim. sääntelymetodit), meiltä puuttuvat edelly-
tykset asettaa realistisia vastuita erityisesti lopputulokseen tähtäävien proses-
sien perusvalinnoille ja edellytykset perusteltujen tutkimuksellisten valintojen
tekemiseen466. Ellemme tunne äsken mainittujen yhdistämisprosesseille aset-
tuvia vaatimuksia – mihin liittyvät ehkä suurimmat vaikeudet – emme kykene
muodostamaan arvioinnistamme toimivaa kokonaisuutta467.

464Vrt. Eklin 1971 s. 81–82. Ks. seikkaperäisemmin Virkkala 1994 s. 32–34.
465Tähän sisältyvät ydinperustelut ja -vaatimukset H 1:n sisällyttämisestä arvosteluperusteisiin,
reflektioanalyysille, arvosteluperusteita koskeville suuntaviivoille ja Van Der Veldenin määrittele-
mille arvokehyksen vaatimuksille.
466Tähän puolestaan sisältyvät ydinperustelut ja -vaatimukset arvosteluperusteiden laajentamisesta
H 1:tä H 4-5:een, tieto-ongelman ratkaisemista koskeville suuntaviivoille, ja Van Der Veldenin
määrittelemille käytännöllisesti relevantin sääntelymetodologian vaatimuksille.
467Tähän puolestaan sisältyvät ydinperustelut arvioinnin ongelmien keskinäissuhteiden määritte-
lyn tarpeille (ks. jakson II/3.2.2.3 arvioinnin suuntaviivataulukoiden 7–9 alakohdat 7–8) sekä ylei-
semminkin arviointikehyksen integroimiselle (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5) sekä arvioinnin ongel-
mien ja niiden suuntaviivojen integroinnin tarpeille ja yrityksille. Tällainen suuntaviivojen integ-
rointi pyritään suorittamaan jaksossa II/3.2.2.8.
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3.2.2.7.2 Sääntelymalleista ja niiden ongelmista johdettavat
lisäsuuntaviivat

Arvioidessaan Peter Nollin ja Jerry Wroblewskin rationaalisen lainsäädännön
malleja Van Der Velden kiinnittää huomiota eräisiin ongelmiin, joita seuraavas-
sa rajaudutaan tarkastelemaan yksinomaan ongelmanratkaisun näkökulmasta.
Ongelmien perussyy näyttäisi tavalla tai toisella liittyvän mallien kontekstuaa-
lisuuteen, joka on näkökulmasta riippuen joko riittämätöntä tai liian korostu-
nutta. Ongelmanratkaisun käsitteistössä kontekstuaalisuusongelmat liittyvät joko
tarveosioon tai mahdollisuusosioon: mallit jäsentävät molempia liian suppeasta
tai irrallisesta näkökulmasta. Lisäksi ei kiinnitetä huomiota tarpeiden ja mah-
dollisuuksien kontekstuaalisuuteen tai muuhunkaan yhdistämisen problematiik-
kaan468. Van Der Veldenin esiin ottamat ongelmat ovat seuraavat:

1) Malleista saattaa puuttua kokonaan lainsäädäntöongelman käsite ja/tai ongel-
ma-analyysin vaihe.

2) Prosessin kuvauksessa on laiminlyöty sääntelyn asema laajemmassa sääntely-
kokonaisuudessa.

3) Malleissa ei kiinnitetä riittävää huomiota siihen, että ongelma-analyysille ja -
ratkaisulle asetettavat vaatimukset riippuvat olennaisesti siitä, tarkastellaanko
tilannetta policykeskeisestä näkökulmasta (policy-centred view) vai implemen-
taation näkökulmasta (implementation-centred view).469

4) Mallien tyypillisenä lähtökohtana on lainsäätäjä, mutta ongelma-analyysi tulee
paikallistaa jo selvästi varhaisempaan vaiheeseen.

5) Lainsäädäntöprosessin konteksti on (yleisemminkin) laiminlyöty.470

468Mallien luontevin referenssi on pikemminkin yksilötasolla kuin monijäsenisten toimijoiden ti-
lanteissa. Edes ensin mainittujen kohdalla ne eivät kykene hahmottamaan edellä kuvattua ongel-
manratkaisuprosessin problematiikkaa.
469Ks. mt. s. 161–162. Van Der Veldenin mukaan sääntelyn vaikutus- ym. ongelmia selitetään
tyypillisesti aivan eri tavoin riippuen siitä, kummasta näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Policykes-
keisestä näkökulmasta ongelmiksi tulkitaan tyypillisimmin heikot ja epäselvät tavoitteet, liian mo-
nien keskinäisiltä vastuusuhteiltaan määrittelemättömien tai riittämättömästi määriteltyjen toimi-
joiden varaan järjestetty implementaatio, keinojen puute ja toimeenpanijoiden luomat hidasteet tai
esteet. Implementaatiokeskeisestä näkökulmasta ongelmat tulkitaan jokseenkin päinvastoin: on-
gelmia ovat esim. tavoitteiden liiallinen spesifisyys ja yksityiskohtaisuus, relevanttien toimijoiden
jääminen järjestelmän ulkopuolelle, liiallinen kontrolli (valvonta) jne. Vrt. kuitenkin Tala 2001 s.
262, jossa tuodaan esiin tyypillinen päinvastainen näkemys, jonka mukaan tehokkaan implemen-
taation ehtona ovat mm. selvät, johdonmukaiset tavoitteet. Äskeisten näkökulmien jännite tai risti-
riita lienee ensi sijassa teoreettis-käsitteellinen eikä niinkään empiirinen. Itse tehokkuuden käsite
on hyvin monitulkintainen (ks. esim. Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 112–113). Vaikuttaa siltä,
että Van DerVeldenin ”implementaatio-keskeisestä näkökulmasta” esittämät ongelmat ovat ehkä
pikemminkin responsiivisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pullonkauloja kuin erityisesti
tehokkuusongelmia. Niitä voitaneen silti käsitellä myös tehokkuusongelmina erityisesti tilanteissa,
joissa monimutkainen implementaatioympäristö asettaa rajoja ohjaukselle.
470Van Der Velden mt. s. 162–163.
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Jäljempänä Van Der Veldenin huomioihin ei perehdytä laajemmin kuin sen ar-
vioimiseksi, voidaanko niistä johtaa joitakin lisänäkökohtia täydentämään edel-
lisissä jaksoissa muodostettuja ongelmanratkaisun suuntaviivoja tai edellisessä
jaksossa kohdissa 1–7 täydennettyjä ongelmanratkaisun piirteitä taikka voidaan-
ko viimeksi mainittujen avulla selventää tai arvioida Ven Der Veldenin esiin otta-
mia huomioita. Molemmissa tapauksissa arvioidaan suuntaviivojen täsmentämi-
sen tarvetta ja myös siihen liittyviä periaatteellisempia ongelmia (erityisesti jäl-
jempänä kohta 1). Toisaalta pyritään täsmentämään suuntaviivojen sisältöä en-
nen niiden seuraavassa jaksossa tapahtuvaa kokoamista (erityisesti kohdat 2–5).

1) Lainsäädäntö- tai sääntelyongelman taikka ongelma-analyysin vaihei-
den puuttuminen mallista saattaa johtua ainakin seuraavista syistä:

a) malli halutaan tietoisesti sitoa johonkin muuhun ymmärtämiskehykseen (esim.
lainsäätäjä tavoitteellisena toimijana tms. yleisempi ymmärtämiskehys471)

Tällä tapausryhmällä ei ole erityistä merkitystä suuntaviivojen kannalta. On sel-
vää, että oikeudellista sääntelyä voidaan ja tuleekin tarkastella ja arvioida myös
muunlaisena toimintana kuin ongelmanratkaisuna.

b) ongelmanratkaisuajattelu nähdään varsinkin ryhmätoimijoiden kohdalla niin
monimutkaiseksi ja teoreettis-metodologisesti ongelmalliseksi ajattelumallik-
si, ettei siihen haluta tukeutua, vaikka tilalle ei olisikaan saatavissa parempaa
kehystä472.

Tämä perustelu on tärkeämpi ja vaatii jo periaatteellistakin huomiota ongelman-
ratkaisu- orientoituneiden suuntaviivojen taustoitukseksi. Ongelmanratkaisumal-
leissa ja -heuristiikoissa esitetään tyypillisesti prosessuaalinen malli, jonka poh-
jalta ongelmanratkaisun etenemistä kuvataan473. Vaikka prosessimallien tarvet-
ta ei voida kiistää, niihin sisältyy myös lukuisia ongelmia. Tällaisena voidaan
mainita niihin sisältyvä lineaarisuusoletus, joka on modernin innovaatiotutki-
muksen yhteydessä korvautunut vuorovaikutuksellisilla malleilla, sekä mallien
reduktiivinen taipumus. Ne eivät tee selkeää eroa yksilö- ja ryhmätoimijoiden
ongelmanratkaisumenettelyn välillä. Niiltä puuttuu käsitteellinen ym. perusvä-
lineistö käsitellä näiden eroja.

Ongelma on liitettävissä laajempaan ryhmätoimijoita kuvaavien (prosessi)mallien
ongelmakokonaisuuteen, joka nousee esiin myös Van Der Veldenin tarkasteluis-

471Vrt. siten esim. Eklin 1971 s. 59. Eklinin hahmotteleman sääntelyprosessimallin vaiheeseen
”intellektuaalinen osa” ei sisälly eksplisiittistä ongelma-analyysia (s. 76–77).
472Vrt. Tala 1999 s. 73 ongelmanratkaisuelementistä rationalistisen sääntelymallin eräänä heikko-
na kohtana.
473Ks. esim. Lambert 1996 s. 124–127, Virkkala 1994 s. 18 ja s. 27 ss.
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sa. Rationaalisen toiminnan alunperin yksilötasoisia malleja siirretään ryhmätoi-
mijoiden tasolle analysoimatta riittävästi toimijoiden kontekstien eroja.474 Useat
ongelmanratkaisun prosessikuvaukset muistuttavat monessa suhteessa tyypillisiä
rationaalisen toiminnan prosessikuvauksia – joko sellaisinaan tai ainakin tausta-
oletuksiltaan. Tämän syynä on luonnollisesti ennen muuta se, että prosesseissa
pyritään hahmottamaan nimenomaan rationaalista ongelmanratkaisua475.

Arvioitaessa prosessimallien äsken kuvatun ongelman merkitystä on tarpeen ottaa
huomioon myös edellä eri tieteen- ja tutkimusalojen ajattelutapojen siirtämises-
tä toisille aloille esitetty huomio: on arvioitava myös, millaiseksi tilanne muo-
dostuu, ellei mitään ”siirtoja” suoriteta476 Edellä on omaksuttu se käsitys, että
ongelmatilanteiden rakennetta voidaan melko vähäisin ongelmin tarkastella eri
tasoille yhteisellä välineistöllä. Suuntaviivojen kannalta kriittinen piste muo-
dostuukin yhtäältä sen määrittelemisestä, missä laajuudessa oikeudellisella sään-
telyllä tapahtuvan ongelmanratkaisun arvioinnin suuntaviivoja on syytä sitoa
prosessuaalisilla malleilla ja niiden osioilla – ja toisaalta mahdollisten lisäysten
hahmottamisesta edellisissä jaksoissa muodostetuille suuntaviivoille. Asian kä-
sitteleminen tässä yhteydessä on perusteltua ennen muuta siksi, että tässä jak-
sossa käsiteltäväksi tulevat erilaiset oikeudellisen sääntelyn välineet (laajasti ym-
märrettyinä) implikoivat erilaisen ongelmanratkaisuprosessin, eivätkä välttä-
mättä niinkään erilaisia strukturaalisia ongelmanratkaisun jäsennystapoja.

Tässä omaksutun käsityksen mukaan ongelmanratkaisuajattelua on perustel-
tua pyrkiä kehittämään oikeussääntelyn mallien filosofisesta, yleissosiologises-
ta tai teknokraattisesta taustapositiosta kohden konkreettisempia sääntely- ja
arviointimetodologioita. Ongelmanratkaisuajattelun ja -mallien reflektoitua käyt-
tämistä suuntaviivojen eräänä perustana (tai korjaus/ tarkistusvälineenä) voi-
daan pitää perustellumpana ratkaisuna kuin niiden hylkäämistä sillä perusteella,
että molempiin sisältyy ratkaisemattomia ongelmia. Vallitsevassa tutkimusti-
lanteessa varsinkin ongelmanratkaisun prosessimallien valikoitu hyödyntämi-

474Tähän liittyvästä Nollin ja Wroblewskin mallien kritiikistä ks. Van Der Velden 1985 s. 162–163,
166, ks. myös Uusitalo J 1983 s. 248–249. Ongelmanratkaisuksi tulkitun lainsäädäntömenettelyn
näkökulmasta vastaavanlaista kritiikkiä voidaan kohdistaa monoliittiseen tapaan puhua ”lainsää-
däntöongelmista” ikään kuin lainsäätäjä olisi yksi toimija, jolla on ristiriidaton ja yhtenäinen käsi-
tys lainsäädännöllä ratkaistavista ongelmista, niiden sidoksista, ongelmatilanteen objektiivisista
elementeistä jne.
475Rationalististen mallien sitkeydestä esim. lainlaadinnan mallina ks. Tala 1999 s. 75.
476Edellä Llorenzin ongelmatyypittelyn yhteydessä nostettiin esiin eräänä ongelmaryhmänä in-
duktio-ongelmat, joka kuitenkin viittaa pikemminkin ratkaisutapaan kuin itse ongelman tyyppiin.
Induktio-ongelmissa ratkaisun löytäminen edellyttää strukturaalisten analogioiden etsimistä ja löy-
tämistä sellaisten elementtien välille, jotka kuuluvat eri alueille (1996 s. 99–100). Voimme ajatella,
että tätä ongelmanratkaisumallia soveltaen itse ongelmanratkaisumalli omaksutaan ”toiselta alu-
eelta”. Toisin sanoen, jollei jollakin alueella (tässä tapauksessa ryhmätoimijoiden ongelmanratkai-
sun alueella) ole olemassa sille spesifejä, kontekstuaalisia ”malleja”, niitä omaksutaan muilta alu-
eilta. Tällaisiin ”siirtoihin” sisältyy aina ongelmia, mutta nämä tulee suhteuttaa ongelmiin, joita
kohdataan, ellei analogiaa lainkaan sovelleta.
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nen edellyttää tasapainoilua mallien ongelmien esiin tuomisen, mallien jalosta-
misen ja niiden praktisen hyväksikäytön alueilla. Kaikkia näitä tarvitaan tasa-
painoisen kokonaisuuden saavuttamiseksi, vaikka haasteiden yhdistäminen toi-
siinsa onkin mm. disiplinaaristen rajojen vuoksi vaikeaa.477

Edellisen tarkastelun perusteella voimme muotoilla seuraavan suuntaviivan
ohjaamaan oikeussääntelyllä toteutettavan ongelmanratkaisun arviointia: Lain-
säädäntö- ym. sääntelyprosessia kuvaavia tai määrittäviä malleja on perusteltua
käyttää TPOVA-tutkimuksen apuvälineenä erityisesti silloin, jos niiden avulla
voidaan muodostaa perusteltu käsitys myös ryhmätoimijoiden päätöksenteko-
prosessista ongelmanratkaisumenettelynä. Mallien avulla tulee voida saavuttaa
tietoa sosiaalisen epistemologian tausta-arvojen toteutumisesta lainsäädäntöme-
nettelyissä ja muun oikeudellisen sääntelyn yhteydessä.

2) Sääntelyn sisältämän ongelmanratkaisun asema laajemmassa
sääntelykokonaisuudessa

Van Der Veldenin arvioimissa malleissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota sii-
hen, että yksittäinen sääntely on yleensä aina jossakin merkityksessä osa laa-
jempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi malleihin liittyvässä tavoitteenasettelussa
tulisi kiinnittää huomiota siihen laajempaan systeemiin, johon yksittäinen sään-
tely sijoittuu.478

Ongelmanratkaisun näkökulmasta nyt puheena olevat ongelmat liittyvät eri-
tyisesti edellisen jakson alussa muodostettuun seitsemänteen teesiin. ”Oikeu-
dellista sääntelyä edellyttävä ongelma” on ymmärrettävä ja määriteltävä moni-
puolisesti, pikemminkin eri näkökulmien totaliteettina kuin irrallisena ”ongel-
mana” silloinkin, kun tutkimuksen näkökulmaa on tarpeen esim. tutkimuseko-
nomisista syistä rajata479. Tätä kysymystä tarkastellaan ensisijaisesti kohdassa
3. Toisaalta teesissä korostuu tarve tarkastella ”ongelmaa” myös yksittäisen nä-
kökulman ”sisällä” eriytyneesti, hierarkisesti, ennen ongelman määrittelyä. Li-
säksi korostettiin ratkaisuvaihtoehtojen alustavan selvittämisen ja niitä koske-
van tiedon hankinnan tarpeellisuutta ennen ongelman lopullista määrittelyä.
Tässä yhteydessä tulee arvioida erityisesti viimeksi mainittujen näkökohtien
merkitys TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen kannalta.

477Vrt. Eklin 1971 s. 135–137. Tarkastelun alussa viitattiin siihen, että kaikkia tässä käsiteltäviä
sääntelymallien ongelmia voidaan tarkastella kontekstuaalisuuden ongelmina. Käsillä olevan on-
gelman kohdalla tämä voidaan ymmärtää niin, etteivät pragmatismin filosofisen pohjavirtauksen
ideat ole löytäneet vielä kunnolla tietään policytieteen, arviointitutkimuksen, lainsäädäntötutki-
muksen ym. alueiden käsitteelliseen ja metodologiseen varustukseen (so. kontekstuaalistuneet).
478Van Der Velden 1985 s. 165. Tarvetta määritellä ja ymmärtää sääntelytavoitteet lainsäädännön
vaikutustarkastelussa myös osana laajempaa kokonaisuutta ja tähän liittyviä ongelmia on käsitellyt
myös Tala (2001 s. 113–117).
479Nämä näkökohdat soveltuvat myös arvioitaessa normiaktorin toimintaa sääntelyekonomian nä-
kökulmasta.
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Suuntaviivoilla tulee ohjata määrittelemään arvioinnin kohde niin, että yk-
sittäisen sääntelyn yhteydet laajempaan kokonaisuuteen tulevat huomioon ote-
tuksi. Sosiaalinen epistemologia ohjaa tarkastelemaan myös sääntelyn arvoste-
lun mittapuita laajempana, integroituna kokonaisuutena. Viimeksi mainittu vaa-
timus tai suuntaviiva ei sinänsä loogisesti vaadi laajentamaan arvioinnin koh-
detta yksittäistä säädöstä laajempaan kokonaisuuteen. Myös yksittäistä säädös-
tä voidaan arvioida laajemman arvosteluperusteiden kokonaisuuden pohjalta.
Metodologisesti arvosteluperusteiden integroinnin haaste on kuitenkin ymmär-
rettävissä ja vastattavissa parhaiten (tai jopa ainoastaan), kun siihen liitetään
vaatimus nähdä arvioinnin kohteeksi tuleva säädös tms. osana laajempaa syste-
maattista ja toiminnallista kokonaisuutta. Silloin kun sääntely ymmärretään osak-
si laajempaa yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun kokonaisuutta, tämä vaati-
mus on erityisen perusteltu.480

Arvioinnin kohteen määrittelyn tarkoituksenmukaisuus on yhdistettävä oi-
keudellisen sääntelyn sisältämän ”ongelmatilanteen” laajempaan käsitteelliseen
hahmotukseen ja ymmärrettävissä siitä käsin. Tämä edellyttää oikeussysteemin
ymmärtämistä Otto Brusiinin tavoin ”mahdollisuuskompleksina”, jonka tehtä-
vänä on vastata sen taustalla olevaan yhteiskunnalliseen ”tarvekompleksiin”.
Van Der Veldenin sääntelymalleihin kohdistama kritiikki on ymmärrettävissä
(tai ainakin käännettävissä) yhtäältä sen korostamiseksi, että sääntelymallien
tulee mahdollistaa lainsäädännöllisen ongelmanratkaisun tutkiminen ensisijai-
sesti yhteiskunnallisista tarpeista käsin (vastauksena niiden määrittelemiin on-
gelmiin), eikä viime kädessä mahdollisuuksista (sääntelyvälineet, säädökset jne.)
käsin. Toisaalta kritiikki on ymmärrettävissä sen korostuksena, että oikeussys-
teemin ”mahdollisuuksia” tulee voida tarkastella (mallien avulla) kokonaisuu-
tena ja joka tapauksessa yksittäistä säädöstä laajemmassa kehyksessä.

Oikeussysteemin (vrt. virallinen juridis-hallinnollinen lakisysteemi) tulee vii-
me kädessä vastata ei-juridis-hallinnollisen lakisysteemin määrittelemiin yhteis-
kunnallisiin tarpeisiin ja ongelmiin, eikä päinvastoin481. Tämä edellyttää myös ar-
vioinnin kohteen (säädökset yms.) määrittelyä niin, että oikeussysteemin yhteis-
kunnallisten ongelmien ratkaisemisen/hallinnan kannalta relevantti kokonaisuus

480Ks. esim. Kangas 1997 s. 93–94 ongelmakeskeisen lainopin näkökulmasta. Ks. myös Uotila
1991 s. 336.
481Arvioinnin kohteen ”ongelmaperusteinen” jäljittäminen merkitsee ja edellyttää näin pikemmin-
kin ei-juridis-hallinnollisen lakisysteemin reunustamasta sosiaalisesta epistemologiasta käsin kuin
juridis-hallinnollisesta lakisysteemistä käsin tapahtuvaa ongelma-analyysia. Kuten edellä havait-
tiin, ongelmatilanteen sosiaalinen konteksti antaa kuitenkin osaltaan puitteet sosiaalisen epistemo-
logian tulkinnalle, jolloin molemmat ohjaavat ja kontrolloivat toisiaan. Näin ymmärrettynä oikeus-
systeemin sisäiset kategoriat eivät edellä arvioitavan kohteen määrittelyä vaan pikemminkin vasta
jälkikäteen ”seuraavat” sitä. Äskeinen ei merkitse sitä, etteikö oikeudellinen sääntely aseta mahdol-
lisuuksien ohella myös rajoituksia epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin määrittelemien ongelmi-
en ratkaisemiselle ja jopa niiden tulkinnalle. Oikeussääntely onkin sekä yhteiskunnallisen ongel-
manratkaisun väline että sen reunaehto.
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saatetaan mahdollisuuksien mukaan arvioinnin piiriin.
Vaadittaessa sekä arvosteluperusteiden että arvioinnin kohteen ymmärtämis-

tä ja määrittelemistä osaksi laajempaa kokonaisuutta, ongelmaksi ei muodostu
niinkään vaatimusten periaatteellinen oikeutus kuin niiden sopeuttaminen tutki-
muksen käytännöllisten mahdollisuuksien rajallisuuteen. Asiaa voidaan havain-
nollistaa seuraavalla kaaviolla, jossa edellä esitettyä ongelmanratkaisun käsit-
teistöä ja periaatteita sovelletaan suuntaviivojen itsensä rakentamiseen ja kri-
tiikkiin.

Suuntaviivojen tulisi kyetä ohjaamaan arvioinnin kohteen määrittelemiseen kaa-
vion keskialueelle, siten, että keskialueen yhteydet molempiin suuntiin on sel-
keytetty ja pyritty turvaamaan.

Edellisen tarkastelun perusteella voimme muotoilla seuraavan suuntaviivan
ohjaamaan oikeussääntelyllä toteutettavan ongelmanratkaisun arviointia: sään-
telymalleja tulisi käyttää TPOVA-tutkimuksen apuvälineinä erityisesti silloin,
kun niiden avulla voidaan ymmärtää ja jäsentää yksittäisen sääntelyn suhde laa-
jempaan oikeussysteemin ongelmanratkaisuvälineiden kokonaisuuteen. Mallei-
hin turvautuminen ei saa johtaa siihen, että tämä kokonaisuus jää hahmottamat-
ta, vaikka esim. tutkimusekonomiset seikat ja muut rajoitukset yleensä sallivat-
kin vain ”tyydyttävien ratkaisujen” saavuttamisen.

3) Sääntelymallin ongelmanäkökulmat
Kolmantena mallien ongelmana voidaan pitää niihin vähintäänkin implisiitti-

sesti sisältyvää ongelmanäkökulman rajoittamista toimijan itsensä näkökulmaan.
Tala on käsitellyt kyseistä ongelmaa eritellessään vaihtoehtoisia näkökulmia

lakiuudistusten vaikutusten tutkimiseen. Hän erottaa toisistaan mm. päätöksen-

KAAVIO 15 Arvioinnin tarpeiden ja mahdollisuuksien jännite
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tekijän ja kohdetahon näkökulman482. Ensin mainitun valinta johtaa tutkijan
helposti omaksumaan ja jopa hyväksymään tavan, jolla päätöksentekijä on mää-
rittänyt ratkaisun kohteena olevan ongelman (ja samalla ne keinot, joilla ongel-
maa yritetään ratkaista). Tämä saattaa johtaa huomion ja tiedonkeruun keskitty-
miseen vain niihin ilmiöihin ja osakysymyksiin, jotka ovat sääntelyn kohteena.
Päätöksentekijän näkökulman omaksuminen saattaa johtaa myös ongelman kan-
nalta huomionarvoisten muiden toimijoiden panoksen ja merkityksen aliarvioi-
miseen tai sivuuttamiseen. Muun muassa näillä perusteilla Tala päätyy siihen,
että vaikutustarkastelun tulisi kattaa molemmat näkökulmat.483

Edellä suoritettuihin tarkasteluihin suhteutettuna Talan huomiot voidaan tul-
kita sen korostukseksi, että valitusta näkökulmasta riippuen voidaan muodostaa
hyvinkin monenlaisia ”ongelman” käsitteitä ja ”lainsäädäntöongelman” määri-
telmiä, joihin tutkimuksen ei tulisi omaksua yksipuolista sidonnaisuutta. Eri
näkökulmia tarvitaan. Näkökulmat viittaavat ongelmanratkaisun sosiaaliseen
kontekstiin, menestyskriteereihin ja ratkaisutilanteen objektiivisten elementtien
hahmotustapaan. Erilaiset sosiaaliset kontekstit johtavat helposti toisistaan poik-
keaviin tarpeiden ja mahdollisuuksien tulkintoihin. Kummallakin käsitteistöillä
ilmaistuna ongelmanratkaisun menestys riippuu – paitsi arvioitavan toimijan
kyvystä yhdistää äsken mainitut näkökulman kannalta menestykselliseksi on-
gelmanratkaisun kokonaisuudeksi – yleisesti valitusta näkökulmasta.

Äskeisten suhteen Tala puoltaa eräänlaista pluralistista mallia: tarvitsemme
erilaisia ongelmien jäsentämistapoja ja -horisontteja ja samalla erilaisia ongel-
manratkaisun menestyskriteereitä. Tala ei suoranaisesti viittaa tarpeeseen integ-
roida ja koota eri näkökulmia sosiaalisen epistemologian kaltaisella yleisem-
mällä teoreettisella välineistöllä484. Monia filosofisiakin haasteita sisältävänä

482Erilaisista ongelmanäkökulmista ks. myös Tala 1999 s. 73. Muitakin Talan esittämiä lakiuudis-
tusten vaikutusten jäsennyksiä voidaan tarkastella ”ongelmanäkökulman” konteksteina tai tulkin-
toina. Niinpä hänen esittämäänsä, alunperin Vedungin tarkasteluille rakentuvaa, ”vaikutuspyrami-
dia” (2001 s. 67), joka rakentuu kohdealan ja muiden alueiden mukaisten vaikutusten pääjäsentel-
ylle, ja edelleen myönteisten ja kielteisten sivuvaikutusten jatkojäsentelylle, voidaan käsitellä on-
gelmanäkökulmia koskevana analyysikehikkona. Kielteisiä vaikutuksia voidaan tarkastella (eri
ongelmanäkökulmista) ratkaisemattomina tai lainsäädännöllä suorastaan aikaansaatuina ongelmi-
na, myönteisiä taas (eri ongelmanäkökulmista) ratkaistuina ongelmina.
483Tala 2001 s. 38–40. Toisaalta Tala toteaa ”alhaalta ylös” mallin ongelmaksi huomiokentän ra-
joittumisen siihen, miten lähimpänä kohdetahoa olevat viranomaiset, muut toimijat ja kohdetahot
hahmottavat kyseisen alan ongelmia tai mitä kenttätason viranomaiset ovat kiinnostuneita teke-
mään (s. 41 ja siellä viitattu kirjallisuus).
484Hän sivuaa kysymystä tarkastellessaan erilaisten funktioanalyyttisten tulkintojen merkitystä la-
kiuudistusten vaikutusten jäljittämisessä. Pyrittäessä säädösten vaikutusten laaja-alaiseen jäljittä-
miseen voi hänen mukaansa olla hyödyllistä tutkia, mitä eri näkökulmista hyödyllisiä tai kielteisiä
seurauksia uudistuksella saattaisi olla esim. lainsäädännön yleisten funktioiden kannalta. Osuvim-
millaan funktioanalyyttiset tulkinnat voivat paljastaa yllättäviä, lainlaatijan ennakoinneista ja arki-
ajattelun kaavoista poikkeavia havaintoja, joihin päätöksentekijä ei ole itse kiinnittänyt huomiota.
Ne ulottavat tarkastelun näkökulman päätöksentekijän oman näkökulman ulkopuolelle. Toisaalta
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sen kysymyksen arvioiminen, riittääkö yksinomaan eri näkökulmien (deskrip-
tiivinen) korostus irrallaan niiden muodostaman kokonaisuuden laajemmasta
ongelmakentästä, näyttääkin jäävän merkittävässä määrin tulevaisuudessa har-
joitettavan tutkimuksen analysoitavaksi. Tätä näkökohtaa sivuttiin jo reflektio-
analyysissa rationaalisuuskäsitettä analysoitaessa. Tällöin käsitteen toistaiseksi
ratkaisemattomaksi dilemmaksi todettiin mm. suuntautuminen kokonaisvaltai-
suuden vaatimukseen ulottuvuudella olennaisuus–pluralistisuus.485

Sosiaalinen epistemologia asettaa lainsäätäjän ongelmanratkaisuille vaatimuk-
sen, jonka mukaan yksilöiden, yhteiskunnan ja luonnon suhteet tulee järjestää ja
niihin liittyvät ongelmat ratkaista integroidusti ottaen huomioon yhteiskunnal-
listen käytäntöjen moraalisen perustan turvaamisen asettamat vaatimukset. Voi-
daanko tästä määritelmästä johtaa joitakin vaatimuksia suuntaviivoille sen suh-
teen, mistä näkökulmasta ongelmia tulee määritellä esim. Talan esiin ottamalla
ulottuvuudella?

Vaikka moraalisen perustan elementtien turvaaminen viime kädessä yhdis-
tääkin yhteiskunnan eri tahojen ja tasojen intressit, eri elementtien ”edunsaa-
jien” piiri vaihtelee ainakin lyhyellä tähtäimellä merkittävästi. Myös moraalisen
perustan elementtien tulkinta voi vaihdella omaksutun näkökulman mukaan.
Esimerkiksi vihreälle eetokselle on ominaista valita perusnäkökulmaksi elämän
ekologiset reunaehdot.486

löyhä ja spekulatiivinen funktioiden nimeäminen”johtaa helposti lausumiin, joita ei perustella kun-
nolla konkreettisen ja empiirisen aineiston avulla”. Talan mukaan tulisikin pyrkiä huolelliseen,
konkreettiseen kuvaukseen siitä, missä määrin jokin uudistus toteuttaa tiettyä yleistä, tavallisesti
ei-tarkoitettua funktiota, johon ei tavanomaisessa tarkastelussa osata lainkaan kiinnittää huomiota
(2001 s. 65–66). Tala näyttää tarkastelevan funktioanalyyttisia näkökulmia lähinnä deskriptiivisinä
(vrt. s. 214 tutkimuksen roolista), eikä niinkään normatiivisina (vrt. kuitenkin mt. s. 202–203).
Funktioiden tarkasteleminen myös preskriptiivisinä tai jopa aksiologisina lauseina johtaisi osaksi
toisenlaisiin päätelmiin.
485Ks. jakso II/1.2.3. Vrt. lainvalmistelun tietotarpeiden näkökulmasta Kivivuori 1986 s. 10–11 ja
48–49, joka kiinnittää huomiota erityisesti riittävän laaja-alaisen ja monipuolisen tiedon tuottami-
sen tarpeellisuuteen ja lohkoutuneen tiedon ongelmiin. Virkkala puolestaan viittaa voimakkaam-
min tutkimuskeskeisen ajattelutavan ongelmiin tulkitessaan ”yhteiskunnalliseen ongelmaan orien-
toitumisen käynnistämällä asiaa koskevan tutkimuksen” suorastaan ”kulttuurimme sokean pilkun”
muodoksi. Irrallaan toimivien kokonaisuuksien ja niille ominaisten synteesiongelmien vaatimista
ajattelutavoista tutkimuskeskeinen ratkaisustrategia tuottaa Virkkalan mukaan tarpeettoman paljon
tarpeettoman yksityiskohtaista dataa (so. tarpeettoman tarkkoja numeroita) ja vain vähän ratkaisu-
ideoita (1994 s. 9). Vrt. Kivivuori 1986 a s. 25–26 ja s. 31 ns. holistisen tiedon merkityksen lisään-
tymisestä myös lainvalmistelussa. Taustaksi Kivivuori hahmottaa Pekka Kuusen huomioita sekä
von Wrightin jo Kivivuoren kirjoituksen ajankohtana ennakoiman mutta varsinaisesti vasta teok-
sessa ”Tiede ja ihmisjärki. Suunnistusyritys” jonkinasteisesti artikuloiman tieteen suuntautumis-
murroksen. Siinä atomistis-reduktionistisesta tiedon ja todellisuuden ymmärtämistavasta pyritään
holistiseen ja meristiseen suuntaan (1987). Virkkalan viittaukset ”toimiviin kokonaisuuksiin” ja
niihin liittyvään ”kulttuurimme sokeaan pilkkuun” saavatkin oikean perspektiivin vasta suhteutet-
tuna von Wrightin tähyilemään murrokseen, jonka aikaulottuvuus on pikemminkin lähivuosisata
kuin lähivuosikymmenet.
486Pursiainen 1999 s. 181.
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Näkökulmakysymystä arvioitaessa on omaksuttava se sosiaalisen epistemo-
logian väljä lähtökohta, jonka mukaan yksilö, yhteiskunta ja luonto ovat osa
jokaisen lainsäädännöllisen ongelmanratkaisun ”sosiaalista kontekstia” siinä
mielessä, ettei ongelmia tule määritellä tai ratkaista huomioimatta kutakin niis-
tä; näitä vaatimuksia on edellä tulkittu niin, että sosiaalisen epistemologian ja
viime kädessä yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan elementit
kontrolloivat sosiaalisen kontekstin ongelmanratkaisuille asettamia vaatimuk-
sia. Vaikka ne ovatkin tulkinnanvaraisia ja niitä voidaan myös artikuloida esim.
deonttiselta statukseltaan eri tavoin, näin muodostuva liikkumavara ei ole lopu-
ton. Jokaisen niistä tulee saada oikeussääntelyllä suoritettavien ongelmanrat-
kaisujen yhteydessä huomiota. Näin asettuvissa rajoissa jää kuitenkin tilaa eri-
laisille painotuksille ja tulkinnoille. Tämän vuoksi Talan pluraliteetin tarvetta
korostavaan näkemykseen on perusteltua yhtyä.

Tulkittaessa sosiaalisen epistemologian vaatimuksia näin, erilaisten näkökul-
mien tavoittelu ei poissulje edellä esitettyjä suuntaviivoja, vaan pikemminkin
perustelee niitä. Toisaalta näkökulmien tarpeen korostaminen voi toimia sysä-
yksenä myös laajempien integroivien lähestymistapojen kehittämiselle. Edellä
esitettyjen suuntaviivojen näkökulmasta on suhtauduttava kriittisesti ainoastaan
sellaiseen pluralistisuuteen, jossa kiistetään tarve sosiaalisen epistemologian
kaltaiseen erilaisia arvoja, mittapuita ja ongelmahahmotuksia argumentoivaan,
vertailevaan ja lopulta (metodologisesti) integroivaan tarkastelukehykseen ja
tämän pohjalta tapahtuvaan arviointiin. Tässä omaksutun käsityksen mukaan
tällainen integrointi on välttämätöntä, vaikka se onkin haasteellista.

Edellisen tarkastelun perusteella voimme muotoilla seuraavan suuntaviivan
ohjaamaan oikeussääntelyllä toteutettavan ongelmanratkaisun arviointia: TPOVA-
tutkimuksen tulisi arvioida oikeussääntelyä eri näkökulmista, ottaen kuitenkin huo-
mioon sosiaalisen epistemologian asettamat arvioinnin vaatimukset.

4) Ongelmanratkaisijan määritteleminen sääntelymallissa
Van Der Veldenin erittelemien mallien tyypillisenä lähtökohtana on lainsää-

täjä. Ongelma-analyysi tulee hänen mukaansa paikallistaa jo selvästi varhai-
sempaan vaiheeseen487. Mihin?

Ongelmanratkaisu määriteltiin edellä tarpeiden ja mahdollisuuksien toimi-
vaksi ja menestykselliseksi yhdistämiseksi. Laajemmassa evoluution virrassa
sekä inhimillisen ja yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun kokonaisuudessa oi-
keudellinen sääntely paikantuu osaksi sitä mahdollisuuksien kokonaisuutta, joka
ihmisellä on käytettävissään (elämän)ongelmiensa (so. tarpeiden) hallintaan (so.
tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistämiseen).

487Van Der Velden 1985 s. 163.
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Laajimmassa tulkintaskeemassa Ven Der Veldenin kritiikki kohdistuu siihen,
että prosessimallien elementtien alkaessa ”lainsäädäntöongelmasta” sääntely-
mallit jäsentävät oikeudellisen sääntelyn osuutta äsken kuvatussa mahdollisuuk-
sien kokonaisuudessa vain yhden toimijan, lainsäätäjän, näkökulmasta. Muut
säätelyvälineet – puhumattakaan deregulaation ideoille perustuvista malleista –
jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Samalla oikeudellisen sääntelyn merkitys äsken
mainittujen mahdollisuuksien kokonaisuudessa sekä eri toimijoiden suhteelli-
nen merkitys jäävät epäselviksi. Malleihin nojautuvalla arvioijalla ei ole tällöin
edellytyksiä normiaktoreiden ja yhteiskunnallisen säätelyn ratkaisujen syvälli-
seen arviointiin. Ongelma korostuu nykytilanteessa, jossa keskustelu on vähi-
tellen siirtynyt virallisten normiaktorien suhteista niiden ja lain soveltajien suh-
teeseen, jossa lainsäädäntövaltaa on katsottu tosiasiallisesti yhä enemmän siir-
tyneen viimeksi mainituille.488

Voimme täsmentää ja toisaalta myös laajentaa Van Der Veldenin esiin otta-
maa sääntelymallien ongelmaa kysymällä: mikä on se konteksti, johon sosiaali-
sen epistemologian viitoittamien arvojen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen reu-
naehtojen huomioimiseen oikeudellisessa sääntelyssä liittyvä ongelma-analyy-
si tulisi arvioinnin kohteena paikantaa? Mihin toimijaan, säädöshierarkian ta-
soon ja valmisteluprosessiin TPOVA-tutkimuksen tulisi kohdistaa huomiota
pyrkiessään muodostamaan käsityksen siitä, onko sääntelyn yhteydessä suori-
tettua ongelma-analyysia pidettävä sosiaalisen epistemologian tausta-arvojen
huomioimisen kannalta relevanttina? Kuka tai mikä on ongelmanratkaisija?

Luontevin joskin vain luonnosmainen vastaus äskeiseen kysymykseen on se,
että TPOVA-tutkimuksen tulee kohdistaa huomiota yhtäältä kaikkiin oikeudelli-
sen sääntelyn tasoihin ja muotoihin niiden yhteiskunnallisen ominaispainon ja
tärkeyden mukaisessa järjestyksessä. Sen tulee kohdistaa huomiota niihin koh-
teensa (so. oikeudellisen sääntelyn) prosesseihin, joissa tehdään sosiaalisen epis-
temologian tausta-arvojen tilaan ja asemaan yhteiskunnallisissa käytännöissä
vaikuttavia ongelma-analyyseja ja muita ratkaisuja489. Tämä merkitsee ensiksi-
kin sitä, että huomiota tulee kohdistaa kaikkiin erilaisiin oikeudellisen säänte-
lyn muotoihin ja menettelyihin.490 Implementaatio- ja viranomaismenettelyjen
merkityksen jatkuva lisääntyminen sääntelyprosessissa perustelee huomion koh-
distamisen yhä enemmän myös viranomaisten toimintaan ”sääntelijöinä”.491

488Ks. esim. Määttä T. 2001 s. 22–27, 107, Husa 2003.
489Tähän huomioon liittyy kuitenkin varauksia, jotka otetaan esiin seuraavassa kohdassa (5).
490Vrt. Eklin 1971 s.135–136. Kuten esim. Sipponen säädöspolitiikan kehittämistä valmistelleen
työryhmän työn aikaansaannoksia tarkasteltuaan viittaa, lainsäädäntötyön ohjauksesta puuttuvat
erilaisten säädännäisten keinojen välillä tapahtuvaa valintaa ohjaavat linjaukset (2000 s. 96). Oi-
keudellisen sääntelyn uusia ja perinteiselle sääntelylle vaihtoehtoisia muotoja on tutkinut Tala (1999).
Talan erittelyistä ilmenee, että varsinaisesti uusia oikeudellisen sääntelyn toimintavälineitä on otet-
tu käyttöön varsin niukasti (s. 85–86, s. 102–104).
491Implementaation merkityksestä sääntelyn vaikutusten muodostumisen kannalta ks. Tala 2001 s.
215–285.
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Hieman toisesta näkökulmasta tarkasteltuna ”ongelmanratkaisijan paikallis-
taminen” on sidoksissa – paitsi normiaktorien virallisiin toimivaltasuhteisiin ja
tosiasiallisiin toimivaltasiirtymiin ja siihen missä säädösvaltaa käytetään – myös
siihen, missä yhteiskunnallisen säätelyn kontekstissa ja muodossa yhteiskun-
nallisen säätelyn keinoin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa yhteiskunnallisiin
suhteisiin. Nämä seikat voivat liittyä ja usein liittyvätkin toisiinsa, mutta niiden
ero on silti huomioitava. Van Der Veldenin vaatimus voidaan siis laventaa vaati-
mukseksi kohdistaa oikeussääntelyn ongelma-analyysien arviointi niihin kei-
noihin tai instrumentteihin, joilla tosiasiallisesti voidaan parhaiten toteuttaa so-
siaalisen epistemologian yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä edellyttäisi mm.
tutkittua tietoa siitä, millaisella yhteiskunnallisen säätelyn muodolla, strategial-
la tai keinojen yhdistelmällä sosiaalisen epistemologian tausta-arvoja voidaan
parhaiten toteuttaa. Näin ymmärrettynä ongelma-analyysin avaaminen Van Der
Veldenin esittämällä tavalla lainsäätäjää ”edeltävään vaiheeseen” edellyttää tie-
toa tai perustellun näkemyksen mm. siitä, millä yhteiskunnallisen sääntelyn
muodoilla yhteiskunnallisiin ongelmiin tulisi hakea ratkaisua, ja tulisiko niihin
ylipäänsä hakea ratkaisua julkisen vallan välinein492.

Tältä osin suuntaviivojen täsmällisemmän määrittelyn perustaksi ei kuiten-
kaan ole kovin merkittävästi systemaattista tietoa. Lakiuudistusten sisältörat-
kaisujen (ml. sääntelystrategiat ja -keinot) tehokkuutta ja vaikuttavuutta erilai-
sissa konteksteissa (ml. erilaiset mittapuuarvot ja implementaatioympäristöt)
koskeva tieto on niukkaa ja epäsystemaattista, osin myös ristiriitaista. Pikaista
korjausta tähän asiantilaan ei liene realistista odottaa.493 Ainakin yhtä tärkeää
on tässä yhteydessä se, että sääntelytarpeen harkintoihin sisältyy aina myös vah-
voja oikeuspoliittisia, -ideologisia ja moraalisiakin ulottuvuuksia.494

Normiaktorien ja relevanttien keinojen rajaamisongelman lisäksi ratkaistava-
na on myös kolmas ongelma. Mihin toimintaprosessin vaiheeseen normiakto-
reiden tai muiden toimijoiden ongelma-analyyseja arvioitaessa tulee kiinnittää
huomiota? Tämäkään ei ole yksinkertaisesti ratkaistavissa. Tyypilliset rationaa-
lisen sääntelyn mallit rajaavat ”ongelma-analyysin” prosessin alkuvaiheeseen495.

492Van Der Velden viittaa tähän itse prosessikaaviossaan erottamalla toisistaan mm. seuraavat va-
lintatilanteet: sääntely vs. ei sääntelyä, oikeudellinen sääntely vs. ei-oikeudellinen säätely, lainsää-
däntö vs. muut oikeudellisen sääntelyn muodot. Vrt. Rentto 1995 a s. 155–157 ja Tala 2001 s. 34.
493Sääntelystandardien ja niitä koskevien tarkastelujen niukkuudesta ks. Määttä K 2001 s. 30 , ks.
myös Tala 2001 s. 179–180 ja kokoavasti mt. s. 207–214. Oikeudellisen sääntelyn eri keinovaihto-
ehtoja laajemmin vertailevasta näkökulmasta ks. vmt. 1999 s. 89.
494Ks. Rentto 1995 a s. 155–157.
495Esimerkiksi alemmanasteista norminantoa ohjeistaneen VM:n oppaan ”Hyvä norminvalmiste-
lu” lopussa olevassa normin valmistelun kulkua koskevassa kaaviossa ”ongelma-analyysi” tms.
sisältyy prosessiin selkeimmillään vaiheeseen ”valmistelun lähtökohdat” (VM 1991 s. 41). Tässä
vaiheessa tulee selvittää ohjauskeinon valinta ja normin tarve (ks. seikkaperäisemmin s. 12–14).
Myös vaihe ”vaikutusten selvittäminen” (s. 22) voidaan – tosin vain hieman keinotekoisesti – sisäl-
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Edellä esitetyn huomioiden tätä ei voida pitää relevanttina tapana jäljittää oi-
keudellisen sääntelyn käyttöön liittyvää ongelmanratkaisua eikä myöskään on-
gelmanratkaisun arvottamisen kannalta riittävänä menettelynä.

Edellisen alajakson alussa esitettyjen teesien 1–7 pohjalta oikeudellisen sään-
telyn muodossa toteutettava ongelmanratkaisu tulisi ymmärtää hierarkisina pro-
sesseina, jotka päättyvät vasta sääntelyn tullessa implementoiduksi – sikäli kuin
ongelmanratkaisua voidaan tällöinkään pitää päättyneenä.496 Analogisesti Pop-
perin viittaamaan evoluution ja yleisinhimillisen toiminnan (prosessuaaliseen)
luonteeseen nähden myös oikeudellisen sääntelyn tasolla ongelmanratkaisut tu-
lee ymmärtää jatkuviksi prosesseiksi, joissa epäonnistuneita ratkaisuja korva-
taan toisilla, minkä kautta tapahtuu siirtymistä uusiin ongelmiin. Oikeudellisen
sääntelyn näkökulmasta näin muodostuu kokonaisuus497.

Tämä kokonaisuus avautuu yhtäältä eri norminantajien prosessien väliseksi
jonkinasteiseksi hierarkiaksi – joka pohjautuu osin edellisen alajakson teesissä
7 b viitatulle ongelmahierarkian ajatukselle. Toisaalta se avautuu kunkin normi-
nantajan prosesseissa tapahtuvaksi ongelman (alustavan) hahmottamisen ja tar-
kentumisen edellä kuvatuksi hierarkiseksi prosessiksi. Molemmissa ulottuvuuk-
sissa keskeistä on ongelmanratkaisun (strukturaalinen) ymmärtäminen kulloi-
seenkin tasoon ja prosessin vaiheeseen liittyvien tarpeiden ja mahdollisuuksien
luovaksi yhdistämiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

lyttää ongelma-analyysin piiriin. Samalla logiikalla vaihe ”seuranta” (s. 38–40) voidaan sisällyttää
laajasti ymmärrettyyn ongelmanratkaisun skeemaan. Kyseisessä oppaassa norminvalmistelupro-
sessin logiikka perustuu pikemminkin rationaalisen tavoite–keino-mallin soveltamiseen normival-
mistelun kontekstiin kuin varsinaisesti ongelmanratkaisuajatteluun. Kuitenkin myös vm. ajattelu
on jossakin määrin ”upotettu” prosessin vaiheistukseen. Vaikka normivalmistelua on osin kiitettä-
västikin ohjein kehitetty, prosessia ei Sipposen mukaan useinkaan hahmoteta selkeästi (2000 s.
108). Tähän huomioon voitaneen yhtyä, mutta toisesta näkökulmasta tilannetta voidaan erittäin
hyvin myös ymmärtää edellä esitettyjen teesien 1–7 ja niitä seuranneen tarkastelun pohjalta. Tässä
omaksutun käsityksen mukaan yritys hahmottaa yleinen norminvalmistelun malli eri tasoille ja
prosesseille eri ministeriöissä on teesien mukaisen ongelmanratkaisuajattelun näkökulmasta niin
vaativa, ettei se ole realistinen.
496Vrt. Sipponen 2000 s. 88 lain elinkaaresta prosessina. Näin ymmärrettynä oikeudellisen säänte-
lyn sisältämän ongelmanratkaisuprosessin tulisi olla eräänlainen jatkuva prosessi, tai spiraali. Täl-
laisesta spiraalista tai edes jatkuvasta prosessista ei ole mahdollista kategorisesti määritellä mitään
yksittäistä ”vaihetta”, joka sisältää ”ongelman määrityksen”. Jotta prosessia voidaan käsitellä on-
gelmanratkaisuprosessina, sen tulisi omata edellä teeseissä 1–7 ja sen jälkeisessä tarkastelussa kä-
siteltyjä ominaisuuksia.
497Yllä esitettyjen huomioiden näkökulmasta on kaikki syy yhtyä VM:n hyvän norminvalmistelun
oppaan esittämään lähtökohtaan, jonka mukaan hallinnon ohjausta on arvioitava kokonaisuutena.
Pitkäjänteisyys ja eri ohjausmuotojen niveltyminen hyvin yhteen ovat toimivan kokonaisuuden
tunnusmerkkejä (1991 s. 12). Vaikka modernista ongelmanratkaisuajattelusta normivalmisteluun
muodostuva näkökulma poikkeaakin monessa suhteessa em. ohjeen detaljeista, voidaan tämä yleis-
lähtökohta nähdä lähtökohdat yhdistävänä ja monessa suhteessa myös eri näkökulmien menestyk-
sellisyyden koetinkivenä. On kuitenkin todettava, ettei äsken mainittu lähtökohta suinkaan tee ar-
vioinnista tai norminvalmistelusta ”käytännöllistä puuhastelua” sanan nähdäkseni jo vanhentuneessa
pragmatistisessa merkityksessä, osin tilanne lienee jopa päinvastoin. Tässäkin käytännöllisintä on
ehkä hyvä eli laaja-alaisesti määriteltävä ja ymmärrettävä (praktinen) teoria, joka kuitenkin vielä
huomattavalta osin puuttuu. Ks. myös Tala 2001 s. 364–365.
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Van Der Veldenin nyt käsiteltävä vaatimus tuleekin avata kokonaisvaltaiseksi
vaatimukseksi ymmärtää ja mahdollisuuksien mukaan myös arvioida oikeu-
dellista sääntelyä kompleksisena ja pikemminkin syklisenä kuin lineaarisena
ongelmanratkaisuprosessien kokonaisuutena. Näin ymmärretyllä kokonaisuu-
della, sen kummemmin kuin sen osillakaan, ei ole syvällisemmässä mielessä
alkua tai loppua. Pragmatismin näkökulmasta molemmat ovat osa laajempaa
prosessien kokonaisuutta, jota Erkki Kilpinen osuvasti kuvaa väitöskirjansa prag-
matismin historiaan ankkuroituvalla otsikolla ”The Enormous Fly-Wheel of So-
ciety”.498 Näin on siitä huolimatta, että molemmat ovat vastuullistettavissa or-
ganisaationormeista jäljitettävissä oleviin tahoihin ja skemaattisesti myös viit-
teellisiin prosessikuvauksiin. 499 Näin avarrettunakin vaatimus voidaan kiinnit-
tää pragmatismin lähtökohtiin kun niitä tulkitaan riittävän monipuolisesti.

Edellisen tarkastelun perusteella voimme muotoilla seuraavan suuntaviivan
ohjaamaan oikeussääntelyllä toteutettavan ongelmanratkaisun arviointia: Huo-
miota tulee kohdistaa kaikkiin oikeudellisen sääntelyn muotoihin ja niissä omak-
suttuihin menettelyihin, joissa vaikutetaan sosiaalisen epistemologian arvojen
toteutumiseen – niiden yhteiskunnallisen ominaispainon mukaisessa tärkeysjär-
jestyksessä. Prosessien arvioinnissa rajautumista tiettyyn ”ongelma-analyysin”,
”ongelmanratkaisun” tms. ”vaiheeseen” voidaan pitää usein tutkimusekonomi-
sesti perusteltuna. Tuotettavan tiedon validiteetin kannalta tätä ratkaisua voi-
daan kuitenkin pitää ongelmallisena. Valinta edellyttää tasapainoilua tarpeiden
ja mahdollisuuksien välillä.

5) Ongelmanratkaisu(tilanteen) kontekstin laiminlyöminen
Edellä kohdissa 1–4 käsiteltyjä sääntelymallien ongelmia voidaan eri näkö-

kulmista käsitellä kontekstuaalisuuden ongelmina. Ensimmäisessä kohdassa
piirtyi esiin malleihin sisältyvien prosessuaalisten kuvauksien kontekstuaalisuu-
den ”perustavin puutos”: malleissa ei välttämättä ymmärretä oikeudellista sään-
telyä ongelmanratkaisuna tai paikallisteta ”ongelmaa” johonkin tiettyyn proses-

498Tämä näkemys voidaan jäljittää myös modernin sosiologisen toimintateorian erääseen muutos-
piirteeseen: pyrkimykseen nähdä yhteiskunnallinen toiminta yleisesti pikemminkin jatkuvana pro-
sessina kuin yksittäisten tekojen joukkona (Kilpinen 2000 s. 385). Kilpisen väitöskirja edustaa
suurisuuntaista yritystä nähdä ja perustella myös rationaalisuuskäsite pragmatismin perinteessä
eräänlaisena prosessina: pikemminkin tavan (habit) kuin yksittäisen teon ja toiminnan (rationaali-
suuden) lähtökohdista. Ks. esim. mt. s. 27, jossa kiteytyy amerikkalaisen pragmatismin rationaali-
suuskäsite seuraavasti: rationaalisuus ilman tapaa on tyhjä ja tapa ilman rationaalisuutta on sokea.
Tästä lähtökohdasta käsin ongelmanratkaisunkin (rationaalisuuden) ymmärtäminen pikemminkin
prosessina (tai iteratiivisina prosesseina) kuin yhtenä prosessina tai yhden prosessin tiettynä vai-
heena saa liitynnän pragmatismin perinteeseen. Peircen mukaan inhimillisen rationaalisuuden pe-
rusta on sekä psykologisin että loogisin perustein tavassa. Kilpinen tulkitsee pragmatismin em.
ajatustavan ”pragmatismin vallankumokselliseksi kontribuutioksi toiminnanteorialle” (s. 50).
499Holismista eräänä pragmatismin perusvaatimuksena ks. Mähönen 2001 s. 17. Toinen pragmatis-
min perustava vaatimus on kontekstuaalisuus, joka on myös tarjonnut käsillä olevalle sääntelymal-
lien ongelmien tarkastelulle erään viitekehyksen (mt. s. 17).
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sin vaiheeseen. Kohdan neljä tarkastelun perusteella nämä ongelmat, varsinkin
jälkimmäinen, voidaan myös kyseenalaistaa. Toisessa kohdassa esiin nousi mal-
lien puutteellinen kyky identifioida yksittäinen sääntely osaksi laajempaa oike-
ussysteemiä, kolmannessa niiden kyvyttömyys kontekstualisoitua erilaisiin on-
gelmanäkökulmiin. Neljännessä kohdassa valotettiin mallien puutteita niiden
kyvyttömyytenä hahmottaa prosessia osana laajempaa oikeudellisen sääntelyn
hierarkian ja välineistön – ja samalla oikeudellisen sääntelyn muodossa tapah-
tuvan ongelmanratkaisun mahdollisuuksien – kokonaisuutta. Kunkin konteks-
tuaalisuuden puutteen tarkastelun päätteeksi pyrittiin lyhyesti muotoilemaan
täsmennystä edellä muodostetuille suuntaviivoille.

Lopuksi Van Der Velden paikallistaa malleista vielä puutteen, jonka hän ai-
noana nimeää varsinaiseksi kontekstuaalisuuden puutteeksi. Sen ymmärtämi-
seksi on syytä palauttaa mieleen hänen toisessa yhteydessä suorittamansa sosi-
aalisen lakisysteemin eriyttäminen viralliseen ja epäviralliseen. Kontekstuaali-
suuden kritiikki voidaan pelkistää väitteeksi, jonka mukaan lainsäädäntömallit
ja sääntelymetodologiat kontekstualisoituvat tietystä näkökulmasta liikaakin. Ne
eivät kykene ulottumaan epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin tarpeisiin, in-
tresseihin ja näkökulmiin, vaan rajoittuvat virallisen sosiaalisen lakisysteemin
(ongelma)näkökulmaan laajasti ymmärrettynä.500 Näin ymmärrettynä kritiikki
laajentaa edellä kohdassa 3 jo avatun näkökulmaongelman vaatimukseksi avata
sääntelymetodologian perustana olevat ongelmanäkökulmat epäviralliseen so-
siaaliseen lakisysteemiin.

Sääntelymallien kontekstuaalisuuskritiikki voidaan pyrkiä paikallistamaan eri
ulottuvuuksille501. Hieman Van Der Veldenin näkökulmaa laajentaen ja eritellen
kritiikin voidaan ymmärtää viittaavan mm. sääntelymetodologioiden:

1) keskittymiseen liiaksi ”mahdollisuuksien” tarkastelemiseen irrallaan niitä mää-
rittävistä tarpeista502.

500Van Der Velden 1985 s. 166.
501Sosiologisessa toimintateoriassa kontekstuaalisuusproblematiikkaan liittyy monia filosofisia liit-
tymäkohtia ja ongelmia. Pragmatismin ja modernin sosiologisen teorian liittymäkohdista ks. tältä
osin Kilpinen 2000 mm. s. 388–389. Ryhtymättä seikkaperäisempään tarkasteluun on syytä todeta,
että rationaalisen sääntelyn mallien kontekstittomuudella lienee juurensa mm. sosiaalisen toimin-
nan teorian tavassa tarkastella yhteiskunnallisia toimijoita ”atomistisesti” (mt. s. 389). Tutkimuk-
sen johtopäätösten osalta ks. mt. s. 394.
502Virkkala viittaa ongelmanratkaisun yleisenä keskeisenä ongelmana ”asiantuntemuksen” ja kva-
lifikaation taipumukseen keskittyä pikemminkin mahdollisuuksien puoleen (teknologiat, teknii-
kat, metodit jne.) kuin tarpeisiin tai äsken mainittujen saattamiseen yhteen toimivaksi kokonaisuu-
deksi (1994 s. 42). Lienee kuitenkin syytä nähdä minkä tahansa ongelmanratkaisun osion liian
yksipuolinen painotus samassa mielessä ongelmaksi. Silloin kun sääntelymetodologia suppeam-
pana toimivana tietokokonaisuutena on irrallaan arvo- ja tarvekehyksestä, sen yhdistämisessä vii-
meksi mainittuun (kehyksen sisällöstä riippumatta) kohdataan aina toimivan tietokokonaisuuden
rakentamisen ongelma. Teoriakäsitteistöön suhteutettuna kysymys on myös siitä, etteivät sääntely-
metodologiat muodosta praktisia teorioita ”toimivina kokonaisuuksina”. ”Teorioina” ne eivät ky-
kene ohjaamaan käytäntöjä mm. siksi, etteivät ne sisällä kaikkia päätöksenteon modaliteetteja.
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2) keskittymiseen vain oikeudellisen sääntelyn tarjoamien mahdollisuuksien ja
rajoitusten analysoimiseen ja esiin tuomiseen (tai tämän aspektin ylikorostami-
nen) irrallaan (erityisesti epävirallisten sosiaalisten lakisysteemien) ”tarpeista”
(ja näiden yhdistämisen problematiikasta).

3) keskittymiseen ”tarpeiden” tarkastelemiseen irrallaan ”mahdollisuuksista”.
4) keskittymiseen ”tarpeiden” tarkastelemiseen liiallisesti (tai yksinomaan) juri-

dis-hallinnollisen sosiaalisen lakisysteemin näkökulmaan rajoittuen irrallaan
sen ja varsinkin epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin tarjoamista ”mahdolli-
suuksista” (ja näiden yhdistämisen problematiikasta).

5) keskittymiseen ”yhdistämisen” problematiikan tarkastelemiseen yksipuolises-
ti juridis-hallinnollisen sosiaalisen lakisysteemin näkökulmasta, joko yksittäi-
siin kohtiin liittyvänä ongelmana tai kohtien 2, 4 ja 5503 aikaansaamana ”yli-
kontekstualisoitumisena”.504

Van Der Veldenin esitystä voi tulkita niin, että lähinnä kohdat 2 ja 4 vastaavat
hänen muotoilemaansa kontekstuaalisuuden ongelmaa päähuomion kohdentu-
essa kohtaan 2. Suuntaviivojen näkökulmasta Van Der Veldenin esiin ottamaa
kontekstuaalisuusongelmaa voidaan punnita kolmesta päänäkökulmasta505:

1) Tulisiko kontekstuaalisuusongelma tulkita vaatimukseksi priorisoida eri kon-
teksteja?

2) Tulisiko kontekstuaalisuusongelma tulkita pikemminkin vaatimukseksi laajen-
taa tähänastisten sääntelymetodologioiden pää (ongelma)näkökulmaa epävi-
rallisen sosiaalisen lakisysteemin puolelle?

3) Miten yllä kohtiin 1-5 sisältyviä kontekstuaalisuuden ongelmien variantteja
apuna käyttäen voitaisiin täsmentää, rajata tai muutoin konkretisoida edellä
omaksuttuja suuntaviivoja506?

503Erityisesti kohtien 2 ja 4 muodossa tapahtuvaa (mahdollista) kontekstuaalisuuden ylikorostu-
mista voidaan tarkastella myös disiplinaarisella tasolla, tietoisena pyrkimyksenä tai strategiana,
jolla pyritään kaventamaan tai suojaamaan oikeustieteen ”omaa” kontekstia (ks. Mähönen 2001 s.
15–16). Toisaalta em. ongelmavariantit on mahdollista muotoilla Van Der Veldenin näkökulmasta
poiketen niinkin, että ne tuovat esiin muiden tutkimusalojen taholla tapahtuvan ”suojautumisen”
(vrt. esim. Eklin 1971 s. 12). Tämän tarkastelun yhteydessä tähän on vain rajalliset edellytykset,
mutta seuraavassa pyritään silti huomioimaan molemmat aspektit.
504Kumulatiivisuus viittaa tässä tutkimuksen sinänsä välttämättömästä erikoistumisesta aiheutu-
vaan tilanteeseen, jossa eri disipliinit tutkivat jonkin ongelman eri aspekteja ilman että niitä liite-
tään toisiinsa ja on edes hahmotettu (saati artikuloitu) ”saman ongelman näkökulmiksi”. Taustalla
voi olla myös professionalismille tyypillisiä isoloitumisongelmia, tuloskulttuurin vaikutusta, on-
gelmanratkaisutoiminnan yleisestä teknisestä orientaatiosta lähtevää metodikeskeisyyttä, joka to-
sin voi myös yhdistää jne.
505Lisäksi ”kontekstuaalisuuden ongelmaa” tarkasteltaessa tulee luonnollisesti huomioida ongel-
manratkaisun yleinen viitekehys. Sen ratkaisemista tulee tarkastella (tutkimuksen) tarpeiden, mah-
dollisuuksien ja niiden yhdistämisen elementtien kautta. Käsittelyssä tulisi tällöin selkeyttää tarve-
ja mahdollisuuselementtiä ja näiden yhdistämistä/yhdistettävyyttä. Nämä ongelmat ovat tieteentut-
kimuksen tärkeitä kohteita.
506Toisaalta kyseisiä ongelmavariantteja voidaan luonnollisesti käyttää myös eräinä (TPOVA)tutki-
muksen suuntaviivojen (ja suuntautumisen) ja siten esim. käsillä olevan tarkastelun metatasoisina
arviointikriteereinä.
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Käsillä oleva suuntaviivatarkastelu – ja laajemmasta näkökulmasta tutkimus
kokonaisuudessaan – voidaan tulkita yritykseksi vastata Van Der Veldenin vm.
kontekstuaalisuushuomioon (TP)OVA-tutkimuksen näkökulmasta nousevana
haasteena. Voidaan kysyä, kumman päänäkökulman (yllä 1 ja 2) pohjalta tähän
kontekstuaalisuuskritiikkiin on edellä ”vastattu”?

Edellä on perusteltu sosiaalisen epistemologian mukaisen ”päälinssin” tar-
vetta monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevan (arvo- ja ongelmasuun-
tautuneen) TPOVA-tutkimuksen väljänä suunnan näyttäjänä. Toisaalta on nähty
tarvetta myös eri disipliinien edustamille, kehittelemille ja hiomille erityis- tai
alalinsseille. Sen sijaan edellä suhtauduttiin kriittisesti siihen, että reflektoiva
TPOVA-tutkimus ryhtyisi ”rakentamaan ja hiomaan” vm. linssejä. Äskeisiin
kohtiin suhteutettuna edellä esitettyjä näkökohtia ei voitane suoraan yhdistää
kumpaankaan vaihtoehdoista 1 ja 2, vaan vastaus riippuu jossakin määrin omak-
sutusta tarkastelun näkökulmasta. Edellä on kyllä esitetty kohtaan 1 viittaavia
argumentteja lähtien erityisesti TPOVA-tutkimuksen luonteesta monitieteisenä
ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapa-
na. Toisaalta edellä esitetyt näkökohdat voidaan tulkita myös varovaisemmin –
siten, että toiseen kysymykseen on joka tapauksessa tarpeen vastata myöntei-
sesti. Olennaisinta tuskin onkaan yrittää kategorisesti tai absoluuttisesti perus-
tella valintaa ulottuvuudella 1–2, joka helposti johtaisi disiplinaariseen dogma-
tismiin ja jakson II/3 alussa kuvattuihin ortodoksioihin; perustellumpaa on kes-
kittyä tämän yleisellä tasolla erittäin tärkeän ja vaikean ongelman valottamiseen
kohtaan 3 liittyvillä tarkasteluilla.

Hyödyllisen lähtökohdan yllä kohdissa 1–5 Van Der Veldenin erittelyn poh-
jalta muodostettujen ongelmavarianttien tulkitsemiseen tarjoaa niiden kytkemi-
nen eräänlaiseen metodologiseen case-tapaukseen. Seuraavassa Allardtin kestä-
vän kehityksen problematiikkaa koskevia huomioita käsitellään edellä esiin otet-
tujen Van Der Veldenin huomioiden ja samalla suuntaviivojen disiplinaarisen
ulottuvuuden selkeyttämiseksi pyrkimättä laaja-alaisempiin tavoitteisiin. Allard-
tin esiin ottama tieteiden välisen työn linssi tekee hänen tarkastelunsa käsillä
olevaan yhteyteen erityisen sopivaksi.

Vaikka ”kestävä kehitys” tyypillisesti viittaakin selvästi käsitealaltaan ja aksiolo-
gialtaan sosiaalista epistemologiaa rajatumpaan kokonaisuuteen, sosiaalinen epis-
temologia voidaan joissakin suhteissa hyödyllisesti rinnastaa kestävän kehityksen
käsitteeseen. Niiden soveltamiseen liittyy yhteisiä ongelmia507. Allardtin mukaan
kestävän kehityksen käsite voidaan määritellä monella, jopa keskenään ristiriitai-
sella, tavalla. Käyttökelpoisin määritelmä on hänen mukaansa kestävän kehityk-
sen luonnehtiminen kehitykseksi, joka tyydyttää tämän päivän tarpeet vaaranta-

507Yhdistäväksi lenkiksi voidaan nähdä mm. ”tarpeen” käsite ja siihen liittyvät monet ongelmat.
Tavallisempaa on tarkastella kestävää kehitystä vain EOU-1:n eräänä mahdollisena käsitekarttana.
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matta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan (lihavoin-
ti TO:n). Näin kestävä kehitys osoittautuu dynaamiseksi käsitteeksi ja samalla
prosessiksi, joka sopeutuu sekä ihmisten aineettomiin että aineellisiin tarpeisiin ja
niiden muutoksiin.

Tarpeille ja mahdollisuuksille rakentuessaan Allardtin määritelmä asettuu luon-
tevasti edellä muodostettuun ongelmanratkaisun yleiseen kehykseen. Kestävän
kehityksen toteuttaminen ja edistäminen voidaankin luonnehtia ongelmanratkai-
suhaasteeksi. Viittaus tarpeisiin edellyttää Allardtin mukaan sitä, että on asetettu
tavoitteita, joiden saavuttamista pidetään elintärkeänä ja arvokkaana. Tämä ei ole
yksinkertaista, mm. siksi, että kestävä kehitys ei ole arvovapaa käsite. Allardtin
mukaan onkin aina kysyttävä, kenelle ja mitä varten kehitys on kestävää.508 Tässä
yhteydessä kohtaamme edellä jo esiin nousseen ongelmanäkökulmien problema-
tiikan, joka sumentaa yhtä hyvin kestävän kehityksen käsitteen mukaista ongel-
manratkaisuprosessia kuin sosiaaliselle epistemologialle rakentuvaa ongelman-
ratkaisua.

Allardt ottaa esiin kaksi yleistä harhakäsitystä, jotka ovat hänen mukaansa hei-
kentäneet ympäristönsuojelutyön merkitystä. Ensimmäinen on oletus ihmisten
rationaalisuudesta: kuvitellaan ihmisten olevan sillä tavoin järkiperäisiä, että kun
biologisilla ja teknisillä menetelmillä osoitetaan luonnon kuormituksen haitalliset
vaikutukset, sekä päätöksentekijät että kansalaiset ryhtyvät oitis säästämään ja
harjoittamaan suojelutyötä. Järkiperäisyyden ja valistuksen lisäksi tarvitaankin
Allardtin mukaan myös toimintaa.509 Toinen virheoletus liittyy siihen, että ihmis-
ten oletetaan toimivan tottelevaisesti ja yhdenmukaisesti yhteiskunnallisten käs-
kyjen ja suositusten edessä. Nämä oletukset ovat hänen mukaansa osoittautuneet
monin tavoin katteettomiksi. Ihmisten tietoisuus on tosin lisääntynyt, mutta tämä
ei ole sanottavasti realisoitunut ihmisten käyttäytymisessä ja valinnoissa.510

Kestävän kehityksen vaatimusten, periaatteiden ja toteutumisehtojen selkeyttä-
misessä tarvitaan Allardtin mukaan sekä luonnontieteiden että yhteiskuntatietei-
den panosta. Allardtin mukaan yhteiskuntatieteet ovat vasta varsin myöhään ha-
vahtuneet ympäristötutkimuksen haasteisiin. Yhteiskuntatieteiden keskeinen teh-
tävä on osoittaa, millaisten ehtojen vallitessa ja millaisten toimenpiteiden avulla
ihmiset saadaan ratkaisevasti muuttamaan kulutustaan ja siten tavoittelemaan pie-
nempää ympäristön kuormitusta ja kestävää kehitystä. Yleisesti ottaen Allardt to-
teaa tutkimuksen osoittaneen, että ympäristöystävällisen käyttäytymisen valitse-
minen edellyttää sekä yksilölliseen etuun vetoavia kannusteita että yhteisön etua
ja yhteisyyttä tähdentäviä tavoitteenasetteluja.511

Allardt on tarkastelussaan spesifioinut kestävän kehityksen edellytyksiä. Niitä
ovat

1)  ympäristöystävällisen toiminnan taloudelliset kannustimet,
2) uusi moraali,
3) uusi todellisuuskäsitys,
4) organisoitu toiminta.512

508Allardt 1992 s. 11 ss.
509Allardt mt. s. 12.
510Allardt mt. s. 13. Ks. myös Uusitalo 1991 s. 24 ss.
511Allardt mt. s. 14–16. Näin kestävän kehityksen käsitteelle voidaan rakentaa empiirinen linkki
edellä hahmotetun sosiaalisen epistemologian vaatimukseen tarkastella (elämän)ongelmia integ-
roituna kokonaisuutena.
512Allardt mt. s. 18–22.
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Ongelmanratkaisuksi tulkittuna asetelma muodostuu sellaiseksi, että kestävä
kehitys on tarvekäsite, jonka sisältöä voidaan tarkastella sekä filosofisena että
erityistieteellisenä kysymyksenä513. Allardtin spesifioimat edellytystekijät 1–4
kuuluvat puolestaan mahdollisuuksien alueelle. Edellytystekijöinä niiden yh-
teys kestävään kehitykseen on lähtökohtaisesti pikemminkin kausaalinen kuin
käsitteellinen; tosin erottelu ei ehkä ole erityisesti kohtien 2–3 osalta kategori-
sesti läpivietävissä, mutta sillä ei ole casen yhteydessä ratkaisevaa merkitystä.

Yleisimmällä – ja luonnollisesti varsin viitteellisellä – tasolla ongelmanrat-
kaisuksi tulkittu kestävän kehityksen edistäminen on siis tarpeeksi tulkitun kes-
tävän kehityksen ja sen edellytystekijöiden 1-4 (mahdollisuudet) saattamista
toistensa yhteyteen luovalla ja menestyksellisellä tavalla514.

Ensimmäinen Van Der Veldenin esittämiä kontekstuaalisuuskritiikkejä suun-
taviivojen näkökulmaan johdatteleva kysymys on se, kuka ”yhdistämisen” suo-
rittaa. Kenelle se kuuluu? Prima facie tuntuisi luontevalta lähteä siitä, että aina-
kin oikeudellisen sääntelyn välineinä taloudelliset kannustimet kuuluisivat lä-
hinnä oikeustieteen ja taloustieteen alueelle, ehkä lähinnä oikeustaloustieteen
tutkimusalueeseen – tai sen ja ympäristötaloustieteen yhteiseen alueeseen. Edel-
lytystekijät 2–3 olisivat ehkä filosofian ja sosiologian yhteistä aluetta ja neljäs
ensisijaisesti sosiologian ja sosiaalipsykologian (ja ehkä osaksi myös psykolo-
gian) yhteistä aluetta515. Kukin niistä tuottaa tietoa ”mahdollisuuksista” kulle-
kin (vaihtelevasti) ominaisin käsittein, tutkimusmenetelmin ja lähestymistavoin.

TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen näkökulmasta tarkasteltuna kysymys
näyttäisi kuitenkin mutkistuvan. Oikeudellista sääntelyä voidaan tässäkin yh-
teydessä tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä sitä voidaan tar-
kastella keinona, instrumenttina, joka ongelmanratkaisussaan rajautuu sekä mah-
dollisuuksien että tarpeiden alueella omaksi enemmän tai vähemmän selväpiir-
teiseksi kokonaisuudekseen516. Tällaisena sille hahmottuu linkki lähinnä ympä-
ristöystävällisen toiminnan taloudellisiin kannustimiin517. Toisaalta näyttää kui-

513Ks. yleisesti von Wright 1985 s. 152 ss. Tarpeisiin sidottuna kestävän kehityksen käsitteeseen sitou-
tuu kaikki tarpeisiin liittyvä teoreettinen (Allardt 1976 s. 21–31) ja empiirinen (mt. s. 215 ss.) proble-
matiikka. Emme kykene helposti mittaamaan tarpeita. Varsinkin eri tarveulottuvuuksien välisissä suh-
teissa jäädään käytännössä varsin etäälle kausaaliyhteyksien tavoittamisesta (s. 215). Tämä ongelma
kohdataan myös pyrittäessä empiirisesti määrittelemään sosiaalisen epistemologian eri elementtien
välisiä suhteita (elämänongelmat, yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan ulottuvuudet).
514Niille, jotka vieroksuvat kuvatunlaisen globaalisiakin ulottuvuuksia sisältävän yhteiskunnalli-
sen jättihaasteen käsittelemistä ongelmanratkaisuna, voi tässä yhteydessä viitata perusteluksi esim.
Popperin tapaan tarkastella jopa koko evoluutiota ongelmanratkaisuprosessina.
515Todellisuuskäsityksiä koskevasta tutkimushaasteesta yleisesti ympäristösääntelyn alueella ks.
Määttä T. 2000 s. 353.
516Tarkastelun alussa Van Der Veldenin esiin ottaman kontekstuaalisuuden ongelman pohjalta
muodostetussa viisikohtaisessa jäsentelyssä instrumentaalisen tarkastelun kritiikki keskittyy koh-
taan kaksi.
517Vrt. kuitenkin Eklin 1971 s. 11–12, 130–134.
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tenkin välttämättömältä nähdä oikeussääntely myös laajemmasta horisontista:
vuorovaikutussuhteessa muihin osioihin tai elementteihin (2–4) olevana epävi-
rallisesta ja virallisesta sosiaalisesta lakisysteemistä muodostuvana monimut-
kaisena kokonaisuutena, joka ei determinoi mitään elementeistä, mutta on vuo-
rovaikutussuhteessa kaikkiin.518

Tässä yhteydessä on syytä palata Van Der Veldenin esittämästä sääntelymeto-
dologioiden kontekstuaalisuusongelmasta edellä johdettuihin tulkintoihin 1–5.
Ne, konkreettisimmin kohdat 1–2, voidaan ymmärtää oikeussääntelyn ensin
mainitun ymmärtämistavan kritiikiksi519. Niistä käsin arvioiden oikeudellista
sääntelyä ei tule tarkastella yksinomaan (tai edes ensisijaisesti) instrumen-
taalisesti arvioitavana keinona, vaan kokonaisuutena, jonka suhdetta kaik-
kiin case-tapauksen edellytystekijöihin 1–4 tulisi tutkia ja (TPOVA)tutki-
muksen näkökulmasta myös arvioida520. Kunkin kestävän kehityksen edelly-
tystekijän näkökulmasta (ja viime kädessä kestävän kehityksen tarve- ja arvo-
taustan näkökulmasta) muodostuu kysymys, mahdollistaako ja vahvistaako oi-
keudellinen sääntely niiden asemaa, tukeeko se niitä, onko se ”neutraali” olo-
suhdetekijä vai jopa jarruttava tai suorastaan estävä tekijä. Tässä omaksutun
käsityksen mukaan nämä kysymykset eivät ole disiplinaarisesti lajiteltavissa,
vaan ne ovat lainsäädäntötutkimuksen yhteisiä ongelmia.

Ongelmanratkaisutehtävän näkökulmasta oikeudellisen sääntelyn tulisi case-
tapauksessa – mahdollisuuksiensa rajoissa – vaikuttaa yhteiskuntaan kestävän
kehityksen tarpeiden suuntaisesti sekä instrumenttina että intensiteetiltään vaih-
televassa vuorovaikutussuhteessa ”mahdollisuuksien” alueen eri edellytyste-
kijöihin (1–4) olevana entiteettinä. Sitä tulisi myös arvioida tällaisena koko-
naisuutena.521 Näin menetellen on mahdollista ja samalla välttämätöntä edetä

518Vrt. Hurri 1999 s. 13–14. Hurrin ajatus laista kahden kontekstin asukkaana (law as ius and law
as lex), jossa laki asettuu välittäjäksi ideaalisen ja reaalisen välille, näyttäisi olevan sovitettavissa
Ven Der Veldenin tapaan jakaa sosiaalinen lakisysteemi epäviralliseen ja viralliseen lakisysteemiin
– ja näiden välisen vuorovaikutuksen korostukseen. Ks. seikkaperäisesti myös Laakso 1980.
519Instrumentalismin kritiikistä eräänä yhdysvaltalaisen Law and Society -tutkimuksen kantavana
teemana ja samalla muutospiirteenä ks. Houtsonen 2001 s. 438 ss.
520Vaikutustavoista ks. yleisesti von Wright 2001 s. 89–91. Tala näyttää väitöskirjassaan analyytti-
sesti lähestyvän kuvatunlaista ajattelutapaa (2001 s. 70–74), vaikka hänen tarkastelukehikkoaan ei
voida suoraviivaisesti yhdistää äskeiseen. Ks. myös Määttä T. 2000 s. 347 ss. Law and Society
-tutkimuksen piirissä epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin arvojen ja merkitysten sekä oikeuden
eri vaikutustapojen tutkimisen tärkeys ovat perustavia lähtökohtia (esim. Houtsonen 2001). Liik-
keen sisällä ja liepeillä tämä korostus näyttää hajoavan tulkinnallisen (konstruktivistisen) ja positi-
vistisen paradigman väliseksi debatiksi tai kiistaksi. Ks. esim. McCann 1996 ja Rosenberg 1996.
Ongelmanratkaisun kehyksessä ensin mainittu korostaa tarvetta ongelmanratkaisun sosiaalisen kon-
tekstin (ja siis ”menestyskriteerien) jäljittämiseen epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin hajautu-
neista, ”ruohonjuuritason” intresseistä ja arvoista, ja siis erilaisten näkökulmien tarvetta ongelmien
määrittelyyn ja ratkaisujen menestyksen arvioimiseen.
521Vrt. Uotila 1991 s. 336. Tutkimuksen nykytilanteen mahdolliseksi ongelmaksi tulkittuna tällä
vaatimuksella on yhteys Van Der Veldenin esittämästä sääntelymetodologioiden kontekstuaalisuus-
ongelmasta edellä johdettuun neljänteen tulkintaan tai ongelmavarianttiin. Ks. yleisesti myös
Houtsonen 2001 s. 439–440.
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virallisesta epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin alueelle.
Tällöin sen määrittely, kenen vastuulla arviointi (disiplinaarisesti) on, muo-

dostuu selvästi äskeistä monimutkaisemmaksi. Sitä ei voida ratkaista yksinker-
taisen disiplinaarisen työnjaon pohjalta. Kysymys vaikeutuu vielä, kun se asete-
taan koskemaan sitä, kenen tulisi arvioida ongelmanratkaisun ytimenä olevaa
tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistämisen ongelmaa, yhdistämisen toimivuut-
ta ja menestyksellisyyttä yksittäisen sääntelyn tai säädösjoukon kohdalla.

Tutkimuksen mahdollisuuksien näkökulmasta tulee vielä ottaa esiin eräs ”on-
gelmanratkaisu- asetelma”. Yllä case-esimerkissämme viitattiin tarpeeseen hank-
kia monipuolinen käsitys siitä, miten oikeussääntely vaikuttaa kestävän kehi-
tyksen eri edellytystekijöiden tilaan, niille tarjoutuviin mahdollisuuksiin, on-
gelmiin jne. ja myös tarpeeseen laajentaa sääntelyn arviointia tähän suuntaan.
Sosiaalisen epistemologian näkökulmasta tarvitsemme tietoa siitä, miten sään-
tely vaikuttaa yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan eri ulottuvuuk-
sien tilaan. Ongelmanratkaisun näkökulmasta tätä voidaan tarkastella tutkimuk-
sen harjoittamiseen (ja sen suuntaviivojen täsmentämiseen) liittyvän ongelman-
ratkaisun tarve-elementtinä. Ongelmanratkaisu on kuitenkin sidoksissa myös
mahdollisuuksiin, joihin tarve yhdistetään. Tähän törmättiin jo edellisen kohdan
(4) lopussa. Tarpeen ja mahdollisuuksien suhdetta tulee arvioida käyttäen apuna
esim. edellä kohdassa 2 kuvattua janaa ja sen yhteydessä esiin otettuja näkö-
kohtia.

(TPOVA-)tutkimuksen ja sen suuntaviivojen näkökulmasta tarkasteltuna mah-
dollisuus saada monipuolista tietoa oikeussääntelyn suhteesta edellä kuvattui-
hin kestävän kehityksen edellytystekijöiden kokonaisuuteen on käytännössä ra-
jallinen. On selvää, että sääntelyn vaikutustapa esimerkiksi ”uuden moraalin”
syntymiseen ja sen edellytyksiin on pääosin välillinen522. Tuo sidos – jota on
edellä luonnehdittu virallisen ja epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin välisek-
si yhteydeksi – on yhtä kaikki olemassa, eikä sen merkitystä tule aliarvioida523.

Kysymys tiedon saatavilla olosta ja riittävyydestä vaikuttaa periaatteellisesti
tärkeältä. Siihen liittyviä näkökulmia avataan jossakin määrin III pääjaksossa.
Tässä on rajoituttava toteamaan, että kestävä kehitys kuten myös sosiaalinen
epistemologia muodostavat ensisijaisesti sääntelyn konkreettisempien mittapui-
den (P1-Pn) validointi- tai vindikaatioperusteet eivätkä konkreettisia arvomitta-
puita524. Niiden soveltamiseen liittyy tämänkin huomioon ottaen ongelmia. So-

522Vrt. Tala 2001 s. 73–74.
523Ks. myös Sipponen 2000 s. 108.
524Tämä koskee luonnollisesti myös valtiosäännön ylimpiä arvoperusteita (Suomen Perustuslaki
1,2 §). Sipposen erittelystä ilmenee, ettei tätä ole aina kovin selkeästi mielletty, vaan myös ylim-
miltä arvoperusteilta odotetaan ristiriidattomuutta ja lisäksi operationaalisuutta myös konkreetti-
suutena (2000 s. 358–362).
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vellettavuus riippuu merkittävästi mm. siitä, missä määrin eri vaikutussuhteista
on käytettävissä tietoa. Kysymys ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Kysy-
mys tiedosta liittyy olennaisesti myös siihen, millaisia vaatimuksia tiedolle ase-
tetaan. Näin kysymys avartuu ongelmanratkaisuasetelmaksi. Joudumme pun-
nitsemaan vastakkain mittapuuarvojen merkitystä ja validiteettia (”tarpeet”),
niiden toteutumiselle asetettavan tiedon (objektiivisuus-, luotettavuus-, katta-
vuus- ym.) vaatimuksia (”mahdollisuudet” tässä lähinnä epistemologisena kate-
goriana) ja sitä, millaisia edellytyksiä käytettävissämme on näiden yhdistämi-
seen toimivaksi arvioinnin – tai yleisemmin tutkimuksen – kokonaisuudeksi (”yh-
distäminen”). Näin palaamme edellä useaan otteeseen esiin nousseeseen regula-
tiivisen idean käsitteeseen ja sen ongelmiin.525

Mikäli tiedolle (tutkimuksen näkökulmasta mahdollisuudet) asetetaan huo-
mattavia ja varsinkin analyyttisen tietoteorian mukaisia vaatimuksia, joudutaan
mittapuuarvojen merkityksellisyydelle ja validiteetille (tarpeet) asetettavia vaa-
timuksia yleensä laskemaan. Vaikka samalla saavutettaisiinkin jostakin sup-
peahkosta näkökulmasta ”toimiva (osa)kokonaisuus”, tilannetta kokonaisuudes-
saan ei voida arvioida myönteisesti. Sitä paitsi voidaan perustellusti kysyä, voi-
daanko kokonaisuuden toimivuudesta edes puhua ainakaan edellä kuvatussa
merkityksessä, mikäli sääntelyn merkittävimmistä arvomittapuista tiedon luo-
tettavuuden, objektiivisuuden ja varmuuden turvaamiseksi luovutaan526. Toimi-
vuuden ehkä keskeisin ehto on tulevaisuudessa yhä enemmän se, että kykenem-
me tarjoamaan vastauksia tärkeisiin arviointiongelmiin ja näkemään ongelmien
tärkeyden kaikki ulottuvuudet, sekä vertikaaliset että horisontaaliset.527 Näin

525Ongelmanratkaisuksi tulkittuna tämän ”kolmiodraaman” ratkaisu on perinteisesti tapahtunut
”mahdollisuuksien” osapuolen ehdoilla, ”mahdollisuudet” usein analyyttisen tai ”positivistisen”
tietoteorian pohjalta tulkittuna. Allardt on esittänyt tähän liittyvää yhteiskuntatieteilijöiden kritiik-
kiä, jonka ulkopuolelle jää lähinnä vain Galtung (1976 s. 14). Äskeinen näyttää saavan kiinnosta-
van vertauskohdan perinteisen ongelmanratkaisuajattelun taipumuksessa preferoida pieniä, täsmäl-
lisiä, hyvin määriteltyjä ongelmia, jonka perusteltavuuden esim. Vilkko Virkkala kyseenalaistaa.
Vuoden 2002 näkökulmasta Allardtin kriittinen arvio näyttää saavan jatkeen Perheentuvan osin
poleemisista mutta silti pohtimisen arvoisista huomioista (Perheentupa 2002 erityisesti s. 14–15).
Ks. myös Allardt 1995 tarpeesta suunnata yhteiskuntatieteitä diskurssianalyyseista ”olennaisiin
kysymyksiin”, sekä Sulkunen 2001.
526Laajemman kokonaisuuden näkökulmasta asiaa tarkastelevassa EU:n arviointiohjeistossa ”Eva-
luating EU Expedinture programmes” samanlainen käsityskanta on kiteytetty seuraavasti: ”It is
better to have imprecise answers to important questions than to have precise answers to unimpor-
tant questions” (1997 s. 42–43).
527Äsken kuvatun ”merkittävyyden” ohella, joka viittaa ongelmahierarkioiden vertikaaliseen ulot-
tuvuuteen, arviointiongelmien tärkeydellä on myös horisontaalinen ulottuvuus. Edellä on eri näkö-
kulmista tähdennetty sosiaalisen epistemologian vaatimusta arvosteluperusteiden keskinäisestä in-
tegroimisesta. Perustavimmillaan tämä ilmenee vaatimuksena integroida keskenään eri elämänon-
gelmien ulottuvuuksia ja vaatimuksena tarkastella myös yhteiskunnallisten käytäntöjen moraali-
sen perustan turvaamisen vaatimuksia ja niiden asettamia mittapuita integroituna kokonaisuutena.
Tähän liittyville TPOVA-tutkimuksen haasteille voidaan hakea metodologista vertauskohtaa eräis-
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kohtaamme edellä arvioinnin ongelmien suuntaviivojen yhteydessä käsitellyt ja
jo viitoitetutkin dilemmat ja ratkaisutilanteet.

Case-tapauksessamme äskeinen valintatilanne itsessään tuskin vaatii tässä
yhteydessä uusia suuntaviivoja edellä jo esitettyjen lisäksi.

Edellisen tarkastelun perusteella voimme muotoilla seuraavan suuntaviivan
ohjaamaan oikeussääntelyllä toteutettavan ongelmanratkaisun arviointia:

1) Kulloistakin sääntelyä ja siinä toteutettua ongelmanratkaisua tulee arvioida sekä
virallisen että epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin mittapuin.

2) Kohteen yhteydet mittapuuhun (”tarve”) tulee pyrkiä jäljittämään kaikilta rele-
vanteilta suunnilta (”tarpeen kannalta relevantit mahdollisuudet”).

3) Näiden yhdistäminen toimivaksi (tieto ja toiminta)kokonaisuudeksi voi taus-
toittua eri disipliinien linsseihin (kohdan 1 merkityksessä). Sen ei kuitenkaan
tule kiinnittyä minkään yksittäisen tutkimusalan ”mahdollisuuksien linssiin” ja
välineistöön (vrt. kohta 2) suhteessa siihen, miten sääntelyt eri tavoin vaikutta-
vat mittapuuarvon toteutumiseen tai sen edellytyksiin.528

4) Tutkimuksen mahdollisuudet näiden haasteiden kohtaamiseen ovat aina rajal-
liset.

Ongelmia tulee hallita ensisijaisesti tutkimuksen organisoitumista uudelleen
arvioimalla, eikä kohtiin 1–3 sisältyvistä tutkimuksen ja viime kädessä yhteis-
kunnan tarpeista tinkimällä.

Sitä, mitä vaatimuksia äsken esitetyt suuntaviivat asettavat disipliinien suh-
teille, arvosteluperusteille ja tiedon hankinnalle TPOVA-tutkimusta käytäntöön
sovellettaessa, selvennetään III pääjaksossa.

3.2.2.8 Suuntaviivojen kokoaminen

Edellä jaksossa II/3.2.2.3 muodostetut TPOVA-tutkimuksen suuntaviivat perus-
tuvat keskeisesti jo tutkimuksen I pääjaksossa TPOVA-tutkimuksen perusarvoksi

tä teknologiapolitiikan uudelleen arvioinneista. Schienstock nostaa uuden teknologiapolitiikan
keskeiseksi haasteeksi uudentyyppisessä keskinäisriippuvuudessa olevien innovaatioketjun toimi-
joiden kokonaisuuden huomioimisen tarpeen (”The important policy problem posed by the system
concept is that innovations are generated not only by organisations and institutions, but also by
their complex patterns of interaction”). Vielä tärkeämmäksi haasteeksi muodostuu ”to combine
specialised policies into holistic and coherent policy strategies”… ”This means that policy co-
ordination also needs to include environmental policy as well as labour market and social policy;
otherwise the destruction of social and environmental capital may undermine the benefits gained
from innovation policy” (2001 s. 55–56, vrt. Arnold 2001). Näistä huomioista saadaan nähdäkseni
ymmärtämiskehystä (tai ainakin vertailukohtaa) sekä TPOVA-tutkimuksen organisoitumisen tar-
peille toimivien tietokokonaisuuksien tuottajana (suhteessa perinteiseen disiplinaariseen ryhmi-
tykseen ja tiedon tuottamisen ideaaliin) että TPOVA-tutkimuksen arvosteluperusteiden integroimi-
sen tarpeille. Kokonaisuuden hahmotus asettaa mm. kausaliteetin käsitteen olennaisesti uuteen tul-
kintaskeemaan (vrt. Ost 1995, Arnold 2001 s. 10).
528Vrt. Eklin 1971 s. 86 ja 134, 137 sekä Tala 2001 s. 70–74, joka jäsentää lakiuudistusten vaiku-
tusten tutkimisen kehikkoa sekä virallisen sosiaalisen lakisysteemin että epävirallisen sosiaalisen
lakisysteemin alueelle. Vrt. myös Eklinin näkemykseen politiikan tutkimuksen keskeisestä merki-
tyksestä ”oikeusnormin asettamista ja toteuttamista tutkittaessa” (1971 s. 12).
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ehdotetulle rationaalisuuskäsitteelle. I pääjaksossa hahmoteltiin analyysien läh-
tökohdaksi oikeudellista sääntelyä tutkiville (tutkimus)käytännöille preskrip-
tiivinen praktinen teoria siitä, miten (so. millaisilla kysymyksenasetteluilla ja
sitoumuksilla) lainsäädäntöä tulisi teoriaperusteisesti arvioida. Tämä preskrip-
tiivinen teoria sisälsi alustavan näkemyksen arviointia harjoittavasta TPOVA-
tutkimuksesta joukkona komponentteja (hypoteesityypit H 1-2, sitoumus 3, H
4-5) ja yleisluonteisen näkemyksen niiden suhteista529.

Reflektioanalyysissa TPOVA-tutkimukselle pyrittiin löytämään aksiologisel-
le, substantiaaliselle rationaalisuuskäsitteelle rakentuva arvokehys. Arvokehyk-
sen suhdetta moraaliin ja oikeudenmukaisuuskäsitteeseen eriteltiin lyhyesti tar-
kastelun päätteeksi. Tutkimuksen tarkempia suuntaviivoja jäljitettiin ottaen läh-
tökohdaksi TPOVA-tutkimuksen perusarvojen jäsentyminen tieteen sisäiseen ja
ulkoiseen kontekstiin ja hedelmällisyysosioon. Omaksutun pragmatistisen ”tem-
peramentin” pohjalta suuntaviivoja keskityttiin etsimään erityisesti jälkimmäi-
sessä kontekstissa. Tämä johti täsmentämään reflektioanalyysissa avattua tie-
teen ongelmanratkaisukonseptia, ajatusta tieteestä yhteiskunnallisten ym. on-
gelmien ratkaisijana. Sisäisen hedelmällisyysosion suuntaan todettiin kuitenkin
tarpeelliseksi edetä siksi, että pragmatismin toimivuuteen ja menestykseen liit-
tyvät käytäntöjen perusarvot edellyttävät tutkimuksessa omaksutun käsityksen
mukaan – paitsi moraalin ja oikeuksien suuntaan eteneviä pidäkkeitä – toteutu-
akseen sitä, että ”toimivuus” perustuu oikeille syille.

Tämän pohjalta TPOVA-tutkimuksen suuntaviivoja tarkasteltiin kolmesta ra-
tionaalisuuskäsitteen määrittelemästä lähtökohdasta. Liikkeelle lähdettiin ar-
vioinnin luonteesta rationaalisena toimintana, jossa joudutaan ratkaisemaan ar-
vioinnin arvosteluongelma, tieto-ongelma ja funktio-ongelma. Tästä lähtökoh-
dasta jaksoissa II/3.2.2.1 ja 3.2.2.2 eriteltyjä suuntaviivoja koottiin jaksossa II/
3.2.2.3 (taulukot 7–9). TPOVA-tutkimuksen perusarvot voitiin yllä esitettyä vas-
taavasti jäsentää reflektioanalyysiin sekä aksiologiseen ja praktiseen rationaali-
suuteen kiinnittyvään sosiaaliseen epistemologiaan, rationaalisuuteen (lähinnä
epistemologiseksi ja metodologiseksi rationaalisuudeksi tulkitussa muodossa)
sekä legitiimisyyteen/kriittisyyteen. Näiden yhteensovittelun tarpeesta johdet-
tiin yritys koota äskeiset arvot arviointia ohjaavaksi regulatiiviseksi ideaaliksi.

Jaksossa II/3.2.2.4 koottujen ongelmien vuoksi suuntaviivojen jatkotarkaste-
lu todettiin tarpeelliseksi. Lähtökohdaksi omaksuttiin käsitys tutkimuksesta ja
arvioinnin kohteesta ongelmanratkaisuna (jakso II/3.2.2.5). Seuraavissa jaksoissa
arvioinnin kohteen luonne ongelmanratkaisuna kontekstualisoitiin oikeudelli-
sen sääntelyn ja sen metodologian alueelle (jaksot II/3.2.2.6 ja 3.2.2.7). Tarkas-
telun perusteella omaksuttuja suuntaviivoja täydennettiin ja selvennettiin. Seu-

529Ks. jakso I/4.
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raavassa esitettävät suuntaviivat eivät korvaa jakson II/3.2.2.3 suuntaviivakoon-
nosta, vaan täydentävät sitä530.

*  *  *

Suuntaviivataulukot 11–12 pyrkivät osoittamaan perusteet arvioitavan säänte-
lyn arvostelukehyksen rakentamiselle ja sääntelyn arvioimiselle. Ne asettavat so-
siaalisen epistemologian vaatimukset TPOVA-tutkimuksen arvosteluongelman
ratkaisemisen, arvostelukehyksen laadinnan ja viime kädessä arvioinnin lähtö-
kohdaksi531 (taulukko 11 kohta 1). Näitä perusteita voidaan luonnehtia ihmisen
ympäristösuhdetta ohjaavan sääntelyn päämäärien, tavoitteiden ja keinojen sekä
tutkijan mittapuiden (P1-Pn) validointi ja/tai vindikaatioperusteiksi. Näin mää-
räytyvän arvioinnin funktiota ei ole tarpeen ehdottomasti lukita. Tutkimus voi
painottua joko arvioinnin kohteen legitimiteetin (laajasti ymmärrettynä) tutkimi-
seen tai kohteen kritiikkiin; kokoomataulukossa 11 puollettu kysymyksenasette-
lujen ongelmapainotteisuus (b1–b2) johtaa käytännössä kohden jälkimmäistä.

Toisaalta taulukoissa 11–12 luodaan ja hyödynnetään pragmatismin viiteke-
hyksessä apuvälineistöä, jolla arvostelukehykseen nojautuvaa arviointia voidaan
rationalisoida ja selkeyttää (taulukko 11 kohta 2), käytännöllisesti terävöittää
(taulukko 11 kohta 1 b), teoreettisesti syventää (taulukko 12 kohta 1) sekä kon-
tekstualisoida oikeudellisen sääntelyn arvioinnin alueelle (taulukko 12 kohta 2).

Vaikka viimeksi mainitussa yhteydessä käsiteltiin tarkastelun viitekehykses-
sä suppeasti myös sääntelyn prosessimalleja, tämä tapahtui yksinomaan arvos-
telukehyksen suuntaviivojen, ei arvioinnin kohteen, jäsentämiseksi. Tarkaste-

530Muun muassa näkökulmaltaan seuraavassa esitettävää koonnosta laajempana ja monipuolisem-
pana jakson II/3.2.2.3 tarkastelu on syytä palauttaa mieleen ennen lopulliseen suuntaviivakoon-
nokseen perehtymistä. Lopulliseen suuntaviivakoonnokseen jakson II/3.2.2.3 välikoonnoksen eri
osien (taulukot 7–9) alakohdista 1–8 on sisällytetty ainoastaan kohta 3: ”Suuntaviivan … ydinsi-
sältö”. Suuntaviivan ”ydinsisältöä” on kuitenkin täydennetty jaksoissa 3.2.2.4–3.2.2.7 esiin nous-
seilla näkökohdilla. Raportointitekniseltä kannalta olisi ehkä ollut perusteltavissa myös jakson II/
3.2.2.3 taulukoiden 7–9 alakohtien 1–2 ja 4–8 liittäminen lopulliseen koonnokseen. Tähän ei kui-
tenkaan ryhdytty. Jakson II/3.2.2.3 taulukoiden 7–9 ja seuraavan suuntaviivakoonnoksen eriyttä-
misen ”logiikka” on se, että ensin mainituissa suuntaviivoja tarkastellaan arvioinnin luonteesta ja
logiikasta käsin, valottaen lisäksi myös suuntaviivojen yleisempiä taustakysymyksiä ja liityntöjä.
Kysymys oli myös laajan tarkastelun välttämättömästä väliyhteenvedosta, jossa myös avattiin eräi-
tä myöhemmin käsiteltyjä kysymyksiä (esim. suuntaviivojen keskinäinen suhde). Lopullisessa suun-
taviivataulukossa aiemman koonnoksen näkökulmaa täydennetään ottaen lähtökohdaksi tarve jä-
sentää suuntaviivoja (pragmatistisesti) myös arvioinnin kohteen luonteesta käsin, rajautuen kuiten-
kin samalla vain suuntaviivojen ydinsisällön kokoamiseen.
531Pragmatismiin peilattuna sosiaalinen epistemologia on preskriptiivinen käsitteellinen (meta)teoria
tutkimus- ja sääntelykäytännöille siitä, miten ”menestyminen” ja ”toimivuus” kummankin mitta-
puuna tulisi ymmärtää. Laudanin termistöön viitaten se on eräänlainen päällystakki, joka TPOVA-
tutkimuksessa asetetaan näille toimijoille. Siihen nojautuva pragmatismi ei palaudu kulloinkin ar-
vioitavan sääntelyn yhteydessä omaksuttuun implisiittiseen tai eksplisiittiseen praktiseen teoriaan
tai toimintaskeemaan (esim. kulloinkin omaksuttuihin tavoitteisiin ja arvoihin), vaan säilyttää nii-
hin kriittisen etäisyyden.
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lussa ei siis esitetty arvioinnin kohdetta jäsentäviä praktisia (deskriptiivisiä) sään-
tely- tai policyteorioita532 taikka niitä koskevia analyysikehikoita tai jäsennyk-
siä, vaan ainoastaan viimeksi mainittujen tutkimisessa ja arvioinnissa välttämä-
töntä välineistöä.

Taulukossa 13 on koottu ehdotus TPOVA-tutkimuksen tieto-ongelman ja
funktio-ongelman ratkaisemisen suuntaviivoiksi.

Vaikka seuraavilla suuntaviivoilla ei pyritä ymmärtämään tai selittämään
tai muutoinkaan jäsentämään TPOVA-tutkimuksen arviointien kohdetta, prag-
matismin perusajatusten pohjalta tulkittuina suuntaviivat kohdistuvat silti sekä
tutkimukseen että arvioitaviin toimijoihin. Normiaktoreiden kohdalla suunta-
viivat ilmentävät ideaaleja, joihin toimijoiden omaksumia praktisia teorioita ja
käytäntöjä tutkimuksessa verrataan. TPOVA-tutkimukselle suuntaviivat muo-
dostavat osin sisällöllisen (taulukko 11 kohta 1) osin formaalin (taulukko 11
kohta 2) ohjeen edetä tietyllä tavalla arvostelukehystä rakennettaessa, arviointia
kohdennettaessa ja kohdetta arvioitaessa.

532Näillä tarkoitetaan arvioitavien toimijoiden (esim. lainsäätäjä, sääntelyn implementoija) omak-
sumia (praktisia) teorioita siitä, mikä on ”ongelma” tai millä välineistöllä sitä tulisi lähestyä. Leeuw
on käsitteellistänyt äsken mainitut diagnostisiksi propositioiksi ja policypropositioiksi (1995 s.
82). Näiden jäsentämiseen ei ole arvioinnin suuntaviivojen yhteydessä perusteltua ryhtyä. Sen si-
jaan itse arvioinnissa, jossa kulloinenkin kohde suhteutetaan suuntaviivojen ohjaamana harjoitetta-
van tutkimuksen omaksumiin mittapuihin, äsken mainittujen merkitys on keskeinen (ks. tarkem-
min Leeuw 1995). (TPOVA)tutkimus pyrkii testaamaan em. propositioita asettamalla ne tutkitta-
vaksi ja asettamillaan mittapuilla arvioitavaksi.
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TAULUKKO 11 TPOVA-tutkimuksen luonteesta reflektoivana pragmatistise-
na arviointitutkimuksena johdettavat arvostelun mittapuiden suuntaviivat

 1) Sosiaalisesta epistemologiasta johdettavat arvostelun suuntaviivat

a) Arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevan TPOVA-tutkimuk-
sen tulee arvioida oikeudellista sääntelyä pyrkien selvittämään joko arvojen toteutumista tai
ongelmien ratkaisemista sille ominaisin kysymyksin, hypoteesein tai sitoumuksin (H 1-2,
sitoumus 3, H 4–5)

a1) elämänongelmien kaikilla ulottuvuuksilla (EOU 1, 2, 3) (H1)
a2) pyrkien arvostelukehyksessä eri ulottuvuuksien arvosteluperusteiden integroimiseen (EOU 1-3) (H 1)
a3) pyrkien arvostelukehyksessä elämänongelmien määrittelyn ja niiden ratkaisemisen/ratkaistavuuden

(pragmatistiseen) vastavuoroiseen huomioimiseen (EOU 1-3) (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5)
a4) kiinnittäen huomiota elämänongelmien ratkaisemiselle asettuviin erilaisiin normatiivisiin rajoitustekijöi-

hin ja tarpeeseen arvioida sääntelyä myös yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan turvaami-
sen vaatimuksesta käsin

a5) yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan turvaajana, riskinä tai ongelmana erityisesti
seuraavilla ongelmaulottuvuuksilla

1. Elämän ekologiset reunaehdot (EOU 1)
2. Perusturva (EOU 2 ja 3)
a. Osattomuuden ehkäisy
b. Syrjäytymisen ehkäisy
3. Perusluottamus (EOU 2)
4. Keskinäinen osakkuus (EOU 2)
5. Perusvalintojen vapaus (EOU 3)

b) Arvosteluperusteiden kysymyksenasetteluissa mahdollisista vaihtoehdoista valittaessa sosiaalinen
epistemologia edellyttää asetettavaksi etusijalle

b1)arvosteluperusteet, joiden suhteen esiintyy erityisiä ongelmia, esteitä, riskejä tai mahdollisuuksia
(teoreettisen tai empiirisen tiedon perusteella)

b2)arvosteluperusteet, joita muodostettaessa ja mittapuuksi valittaessa on huomioitu ongelmat, riskit ja
mahdollisuudet, joita niistä aiheutuu muiden arvostelu-ulottuvuuksien (a1: EOU 1-3; a5: 1-5 ) ja niillä
esiintyvien arvojen toteutumiselle (teoreettisen tai empiirisen tiedon perusteella)

b3)arvioinnin kohteet, joissa esiintyvät ongelmat heijastuvat esim. säädöshierarkian luonteesta johtuen myös
muihin säädöksiin ja niille rakentuviin käytäntöihin

2) Arvostelun arvokehykselle asetettavat yleiset suuntaviivat

a1) Arvokehyksen alkuperä tulee olla justifioitu
a2) Arvokehys ei saa sisältää mielivaltaista määrää arvoja
a3) Käytetyt arvoperusteet tulee eksplikoida
a4) Arvojen väliset suhteet tulee määritellä ja järjestää
a5) Arvotermit tulee täsmentää, spesifioida ja mahdollisuuksien mukaan operationalisoida, ottaen huomioon

tälle kohdan 2 a1 vaatimuksista muodostuvat rajoitukset.
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1) Arvosteltavan toiminnan luonteesta ongelmanratkaisuna johdettavat arvostelukehyksen rakenta-
misen ja arvioinnin lisäsuuntaviivat

* Sosiaalinen epistemologia asettaa vaatimuksia ongelmanratkaisun sosiaalisen kontekstin tulkinnalle ja
sosiaalinen konteksti antaa kiinnekohtia sosiaalisen epistemologian tulkinnalle

* Pyrkiessään arvioimaan ja edistämään sosiaalisen epistemologian asemaa yhteiskunnallisissa käytännöis-
sä TPOVA-tutkimuksen tulisi kohteen arvostelukehystä rakentaessaan ja kohdetta arvioidessaan suuntau-
tua sekä osiin että kokonaisuuteen:

a) TPOVA-B1-tutkimuksen tulee suuntautua sosiaaliseen epistemologiaan integroituihin tarpeisiin, näiden
selkeyttämiseen ja jonkinasteiseen artikuloimiseen sääntelyn mittapuuksi. TPOVA-tutkimuksen kohdalla
tämä sisältää H 1:n perustan selkeyttämishaasteen. Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan reflektio-
analyysissa ja edelleen suuntaviivojen arvosteluperusteita hahmoteltaessa (ks. taulukko 7). Empiirisen
TPOVA-A-tutkimuksen kohdalla tämä sisältää vaatimuksen sosiaalisen epistemologian konkretisoimisesta
arvioitavan sääntelyn mukaisen ongelmatilanteen konstitutiivisiksi elementeiksi, erityisesti sosiaaliseksi
kontekstiksi, joista käsin ongelmanratkaisutilanteen tarve-elementti määritellään.

b TPOVA-B1-tutkimuksen tulee suuntautua kohdan a mukaisten tarpeiden käsitteelliseen yhdistämiseen
mahdollisuuksiin ongelmanratkaisun yleisessä viitekehyksessä ja näiden suhteen yleiseen jäsentämiseen
H 4:n ja H 5:n perustaksi ja niiden kiinnittämiseksi H 1:een. Empiirisen TPOVA-A-tutkimuksen kohdalla
tämä sisältää vaatimuksen sääntelyn sisältämän ongelmanratkaisutilanteen mahdollisuuksien ja tilanteen
objektiivisten elementtien selvittämisestä.

c) TPOVA-tutkimuksen tulee suuntautua kohtien a ja b mukaisten ongelmanratkaisun konstitutiivisten
elementtien yhdistämisprosessin jäsentämiseen. TPOVA-B1-tutkimuksen kohdalla tämä sisältää
haasteen selkeyttää toimivien arvostelukokonaisuuksien rakentamisen yleistä perustaa TPOVA-tutkimuk-
sen kysymyksenasettelujen kokonaisuudessa (H 1-H 5). Empiirisen TPOVA-A-tutkimuksen kohdalla tämä
sisältää vaatimuksen muodostaa arvostelukehys niin, että kulloisenkin sääntelyn tai kokonaisuuden
mittapuista muodostuu erityisesti sosiaalisen epistemologian kannalta toimiva kokonaisuus.

TAULUKKO 12 Kohteen pragmatistisesta ymmärtämistavasta ja reflektio-
analyysista johdettavat arvostelun metodologian lisäsuuntaviivat
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2) Arvosteltavan toiminnan luonteesta oikeudellisella sääntelyllä toteutettavana ongelmanratkaisuna
johdettavat arvostelukontekstin ja -kehyksen suuntaviivat

a) Sääntelyprosessia kuvaavia tai määrittäviä malleja on perusteltua käyttää TPOVA-tutkimuksen apuväli-
neenä erityisesti silloin, jos niiden avulla voidaan muodostaa perusteltu käsitys ryhmätoimijoiden
päätöksentekoprosessista ongelmanratkaisumenettelynä ja edellyttäen, että niiden avulla voidaan
saavuttaa tietoa sosiaalisen epistemologian tausta-arvojen toteutumisesta lainsäädäntömenettelyissä ja
muun oikeudellisen sääntelyn yhteydessä.

b) Lainsäädäntömalleja tulisi käyttää TPOVA-tutkimuksen arvostelun apuvälineinä lähinnä silloin, kun
niiden avulla voidaan ymmärtää ja jäsentää yksittäisen sääntelyn suhde laajempaan sääntelyn kokonai-
suuteen.

c) TPOVA-tutkimuksen tulisi rakentaa arvostelukehys eri ongelmanäkökulmista, ottaen kuitenkin huomioon
sosiaalisen epistemologian asettamat arvioinnin vaatimukset.

d) Huomiota tulee kohdistaa kaikkiin oikeudellisen sääntelyn muotoihin ja niissä omaksuttuihin menettelyi-
hin, joissa vaikutetaan sosiaalisen epistemologian arvojen toteutumiseen – niiden yhteiskunnallisen
ominaispainon mukaisessa tärkeysjärjestyksessä, kulloisenkin tutkimuksen mahdollisuuksien rajoissa.
Valinta edellyttää tasapainoilua tarpeiden ja mahdollisuuksien välillä ja mahdollisuuksien avartamista
tutkimuksen organisointia koskevilla ratkaisuilla.

e) Kulloistakin sääntelyä ja siinä toteutettua ongelmanratkaisua tulee arvioida seuraavasti:
1. On omaksuttava sekä virallisen että epävirallisen sosiaalisen lakisysteemin arvo- ja tarvemittapuita.
2. Kohteen vaikutustapa arvomittapuuhun tulee pyrkiä jäljittämään kaikilta relevanteilta suunnilta.

Relevantit mahdollisuudet/rajoitukset on sisällytettävä arvostelukehykseen ja selvitettävä yli disiplinaa-
risten rajojen (sääntelyn vaikutus välinearvoihin, sosiaaliseen organisoitumiseen (kansalaisliikkeet yms.),
resursseihin, tietoon jne., josta tulee hankkia tietoa eri tutkimusaloilta).

3. Myöskään tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistäminen toimivaksi (tieto ja toiminta) arvosteluperustei-
den kokonaisuudeksi ei voi kiinnittyä minkään yksittäisen tutkimusalan ”mahdollisuuksien linssiin”  ja
välineistöön suhteessa siihen, miten sääntelyt eri tavoin vaikuttavat mittapuuarvon toteutumiseen tai sen
edellytyksiin (vrt. kohta 2)

4. Tutkimuksen mahdollisuudet näiden haasteiden kohtaamiseen arvostelukehystä rakennettaessa ovat
rajalliset. Ongelmia tulee hallita ensisijaisesti tutkimuksen organisoitumista tarvittaessa uudelleen
arvioimalla, ei kohtiin 1–3 sisältyvistä tutkimuksen ja viime kädessä yhteiskunnan tarpeista tinkimällä.

TAULUKKO 12 JATKOA Kohteen pragmatistisesta ymmärtämistavasta ja
reflektioanalyysista johdettavat arvostelun metodologian lisäsuuntaviivat
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TAULUKKO 13 TPOVA-tutkimuksen luonteesta reflektoivana pragmatistisena arviointitut-
kimuksena johdettavat tieto-ongelman ja funktio-ongelman ratkaisemisen suuntaviivat

1. Arvioinnin perusluonteesta johdettavat suuntaviivat
Arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevan TPOVA-tutkimuksen tulee tavoitella
arvosteluongelman kannalta (a) relevanttia sekä (b) objektiivista (tai ainakin intersubjektiivista) ja luotettavaa tietoa.
Arviointitutkimuksen identiteetin huomioiden
a) Relevanttisuusvaatimus merkitsee sitä, että
a1) TPOVA-tutkimuksen tulee tuottaa funktionsa, kulloistenkin arvosteluperusteidensa ja kulloisenkin ongelmanäkökulmansa

kannalta merkityksellistä tietoa – ja vain sitä.
a2) TPOVA-tutkimuksen tulee ensisijaisesti hyödyntää ja soveltaa jo tuotettua tietoa ja pyrkiä tuottamaan toimivia tietokoko-

naisuuksia. Viimeksi mainitun perustana on mm. kyky muodostaa arvostelukehyksestä toimiva kokonaisuus.
a3) toimivien tietokokonaisuuksien tavoittelu edellyttää tiedonhankinnan suuntautumista olemassa olevan tiedon (vrt. a2)

systematisoimiseen ja saattamiseen sosiaalisen epistemologian määrittelemien arvosteluperusteiden toteutumista
yhteiskunnallisissa käytännöissä koskevaksi toimivaksi tiedon hankinnan ja tuotosten kokonaisuudeksi.

b) Objektiivisuus- ja luotettavuusvaatimukset edellyttävät tiedon hankinnan organisointia seuraavasti:
b1)Varmistetaan mahdollisuuksien mukaan näin ymmärretyn ”toimivuuden” perustuminen ”oikeisiin syihin”.
b2)Koska (ja siinä määrin kun) näin kvalifioidun tiedon yleistettävyys ja luotettavuus lisäävät sosiaalisen epistemologian

määrittelemien arvosteluperusteiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta, TPOVA-tutkimuksen tulee mahdollisuuksien
mukaan pyrkiä myös tiedon luotettavuuteen ja yleistettävyyteen.

2. Sosiaalisesta epistemologiasta johdettavat tieto-ongelman ratkaisemisen suuntaviivat
a) TPOVA-tutkimuksen tulee pyrkiä sosiaalisen epistemologian kannalta relevantin toimivan tietokokonaisuuden muodosta-

miseen. Tietoa tuotetaan vain siitä, miten lainsäätäjä tai muu normiaktori ja sääntelyn implementoijat ovat sopeutuneet
sosiaalisen epistemologian mukaisiin reunaehtoihinsa, tai huomioineet ne.

3. Arvioitavasta toiminnasta ongelmanratkaisuna ja ongelmanratkaisuksi ymmärrettynä sääntelynä johdettavat
suuntaviivat

a) Hankittavan tiedon tulee ohjautua ongelmanratkaisun yleisestä logiikasta käsin. Tuotettavan tiedon tulee kattaa sosiaalisen
epistemologian avulla tulkitut ongelmatilanteen objektiiviset elementit (mahdollisuudet) ja ongelmanratkaisun sosiaalinen
konteksti (tarpeet).

b) Ongelmanratkaisuajattelu edellyttää kontekstuaalisen tiedon asettamista etusijalle TPOVA-tutkimuksen tiedonhankinnas-
sa. Tähän liittyy ainakin

b1)konstruktivismin lähtökohtien jonkinasteinen preferointi positivismiin nähden tieto-opillisissa sitoumuksissa
b2)H 5:n yleinen etusija H 4:een nähden
b3) H 5:n tulkinta niin, että kulloistenkin arvosteluperusteiden kontekstuaalisuus saa riittävän monipuolisen tilan tiedon

hankintaa ohjaavien kysymyksenasettelujen kokonaisuudessa. Tämä edellyttää H 5:n laajaa tulkintaa niin, että eri
kysymyksenasettelutyypit (H 5,1-4) ovat monipuolisesti mukana tiedon hankinnassa, sekä sitä, että tiedon yleistettävyydel-
le ja luotettavuudelle asetettavia vaatimuksia ei aseteta etusijalle.

b4)H 5:n ohjaaman tiedon ja tiedon hankinnan laaja-alaisuus; artikuloidun ja käsitteellistetyn, pitkälle jäsentyneen tiedon
ohella tarvitaan myös implisiittistä, kontekstisidonnaista, nopeasti muuttuvaa ja vaikeasti täsmennettävää ”tekijän tietoa”.

4. Sosiaalisen epistemologian ohjaaman arvioinnin rationaalisesta perusluonteesta johdettavat arvioinnin funktio-
ongelman ratkaisemisen suuntaviivat

a) arvioinnin tulee suuntautua kohteen legitimiteetin tutkimiseen tai kohteen kritiikkiin
b) arvioinnin legitiimisyyden saavuttamiseksi tulee huolehtia erityisesti seuraavien vaatimusten ja niiden ehtojen toteutu-

misesta
b1)Arvioinnin auktoriteetti tulee turvata huolehtimalla arvioinnin professionaalisuudesta, arvioitsijan kompetenssista

tehtäväänsä sekä arvioinnin aseman riittävästä itsenäisyydestä ja integriteetistä
b2)Arvioinnin internaliteetti tulee turvata huolehtimalla arvioinnin kyvystä ymmärtää kohteena olevan toiminnan arvot,

todellisuusstruktuurit ja toimintasäännöt.
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III
Millainen oikeussääntelyn
teoriaperusteisen arviointi-
tutkimuksen käytännöllinen

ulottuvuus on? Oikeussääntelyn
teoriaperusteisen arviointi-

tutkimuksen käytäntöön soveltamista
palvelevan ymmärryksen ja

metodologisen apuvälineistön
kehittäminen
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TPOVA-tutkimukseen liittyviä aktiviteetteja voidaan erotella toisistaan seuraa-
van tasoittelun avulla.

A.Looginen taso: TPOVA-tutkimus oikeussääntelyn teoriaperusteisena empiiri-
senä arviointitutkimuksena

B. Metataso: TP(OVA)-tutkimuksen yhteydessä harjoitettava tai TPOVA-tutki-
musta palveleva reflektio ja teorianmuodostus

B1. TPOVA-tutkimuksen teoria ja metodologia
B2. TPOVA-tutkimuksen teoriaa ja metodologiaa palveleva filosofinen ja

(tieteen)sosiologinen tutkimus
C. Looginen taso: TPOVA-tutkimuksen yhteydessä lähestymistapojen sekoittu-

misen johdosta harjoitettava (muu) teoreettinen tutkimus
D.Looginen taso: OVA-tutkimus oikeussääntelyn ns. metodiperusteisena arvi-

ointitutkimuksena
E. Looginen taso: arviointi yleisinhimillisenä aktiviteettina

I ja II pääjakson tarkasteluilla on pyritty luomaan perustaa kohdan A mukaiselle
TPOVA-tutkimukselle. I ja II pääjakson tarkastelu on sijoitettavissa tasoittelun
kohtaan B, jossa se lähtökohtaisesti sijoittuu tasolle B1. Raja B2:n suuntaan on
kuitenkin toisinaan jäänyt niukaksi tai jopa hävinnyt. Tämä voi johtua joko ana-
lyysin puutteista tai siitä, että ”omaehtoinen” argumentointi on osoittautunut
tarpeelliseksi.

Rajan liudentuminen koskee lähinnä B1:n rajaa tieteenfilosofisen tutkimuksen
suuntaan eikä niinkään tieteensosiologisen tutkimuksen suuntaan. Koska reflek-
tioanalyysissa tukeuduttiin filosofisen pragmatismin ohjaamana kriittisen ratio-
nalismin suunnalla kehitettyyn sosiaaliseen epistemologiaan, viimeksi mainittu
erottelu ei ole kovin selkeä. Sosiaalinen epistemologia ei kuitenkaan merkitse
siirtymistä selittämään tai ymmärtämään TPOVA-tutkimuksen arvostelu- ja tieto-
ongelman ratkaisemista sosiaalisilla seikoilla, vaan pikemminkin asettamaan nii-
den ratkaisemiselle (preskriptiivisiä tai normatiivisia) vaatimuksia tieteen ulko-
puolisista arvoista tai yhteiskunnallisista tarpeista käsin.1 Epistemologista ratio-
naalisuutta ei hylätty, vaikka sen TPOVA-tutkimuksen tieto-ongelman ratkaise-
miselle asettamia vaatimuksia tarkistettiin mm. toimivien tieto- ym. kokonaisuuk-
sien käsitteeseen tukeutumalla. Epistemologista rationaalisuutta täydennettiin
aksiologisella ja praktisella rationaalisuudella sekä sosiaalisilla tekijöillä.

1 TPOVA-tutkimuksen käytäntöön
soveltamisen ymmärtämistapojen
taustoittaminen

1 Vrt. Bloor 1984 a s. 297–298. Tieteenfilosofian ja -sosiologian suhteisiin soveltuvat hyvin myös
Sjöblomin disipliinien käsitteellisestä integraatiosta esittämät huomiot (Sjöblom 2003).
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Äskeisen tasoittelun pohjalta TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen voi-
daan tiivistetysti, eräänlaisena työmääritelmänä, luonnehtia kohdan A mukaisen
tutkimuksen harjoittamiseksi tai – käsillä olevan tutkimuksen näkökulmasta –
siirtymiseksi B1 tasolta A-tasolle.

Jakson II/3 yhteydessä esitettiin suuntaviivojen väliyhteenveto jaksossa II/
3.2.2.3. Tällöin muodostettujen suuntaviivataulukoiden 7–9 alakohdassa 6 tar-
kasteltiin tiivistetysti kunkin arvioinnin ongelman (a. arvosteluongelma, b. tie-
to-ongelma ja c. funktio-ongelma) suuntaviivan sisällön täsmentämisen haastei-
ta. Haasteita täsmennettiin kahteen suuntaan. Ensiksikin yleisellä tasolla

* yhteiskuntafilosofian, ympäristöfilosofian ja yhteiskuntatieteiden suuntaan ja
näihin tukeutuvan TPOVA-(B1)-tutkimuksen suuntaan (arvosteluongelma)

* epistemologisen ja tieteen tutkimuksen suuntaan ja näihin tukeutuvan TPOVA-
tutkimuksen suuntaan (tieto-ongelma)

* yhteiskuntafilosofian ja sosiologian suuntaan ja näihin tukeutuvan TPOVA-tut-
kimuksen suuntaan (funktio-ongelma)

Täsmennyshaasteita paikallistettiin myös empiiriselle TPOVA-A-tutkimukselle:

* tutkimusohjelmien, tutkimusten ja tutkimuskäytäntöjen suuntaan (arvostelu-,
tieto- ja funktio-ongelma).

Jaksossa II/3 praktisten teorioiden hierarkiaa tarkasteltaessa viitattiin siihen, että
kunkin tason ohjausmerkitys ulottuu ensisijaisesti seuraavaksi alemmalle tasol-
le. Tämän yleisluonteisen ilmaisun merkitystä ei täsmennetty. Se on syytä tulki-
ta vain viittaukseksi pidättäytyä pyrkimyksistä luoda TPOVA-B1-tutkimuksen
hahmottamilla suuntaviivoilla ”suljettu systeemi” TPOVA-A-tutkimukselle.
Reflektion ja suuntaviivojenkaan avulla ei voida muodostaa eikä tule pyrkiä
muodostamaan ”metodista keittokirjaa”, jonka avulla tutkimuksen kohtaamat
ongelmat ratkaistaan.

Yllä esitetyistä TPOVA-B1 tutkimuksen ja TPOVA-A-tutkimuksen välisen
suhteen ”pääsuuntaviivoista” huolimatta – tai niiden rajoissa – sekä suuntavii-
vojen täsmentämistä että TPOVA-tutkimuksen ”käytäntöön soveltamista” voi-
daan ja tulee lähestyä riittävän avarasta lähtökohdasta.
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Arvioinnin peruselementteihin, TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen sekä
TPOVA-tutkimuksen perusarvoihin ja suuntaviivoihin sisältyy korkeintaan imp-
lisiittinen ja puutteellisesti artikuloitunut näkemys siitä, millaiseksi TPOVA-tut-
kimuksen käytäntösuhde on hedelmällistä ymmärtää. TPA-tutkimusta on luon-
nehdittu teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen integroimaan pyrkiväksi ar-
viointitutkimuksen lähestymistavaksi2. Edellä ei ole poikettu tästä perushahmo-
tustavasta.

TPOVA-tutkimuksen tasapainottavaan tai integroivaan asemaan ja myös mui-
hin TPOVA-tutkimuksen yllä mainittuihin elementteihin voidaan sovittaa eri-
laisia metodologisia perusajattelutapoja. Niissä huomio siirtyy siitä, mitä evalu-
aatio on, miten se tulisi ymmärtää ja muista tutkimuksen teorian (”Mitä?”) ky-
symyksistä vähitellen kohden ”Miten?” kysymyksiä3, vaikka näiden välistä ra-
jaa ei ole helppoa tarkoin määritellä. Viimeksi mainittuihin – tai ”Mitä?” ja ”Mi-
ten?” kysymysten välimaastoon – kuuluvat TPOVA-tutkimuksen teoria–käytän-
tö-suhteen erilaiset hahmotustavat. Ne saavat vain yleisluontoisen raamin ar-
vioinnin luonnetta koskevista teoreettisista sitoumuksista (arvioinnin perusele-
mentit jne.). Seuraavassa esitettävät metodologiset kehykset eivät siis ole riip-
pumattomia tutkimuksen teorian tasoisista ”Mitä?”-hahmotuksista. Ne eivät kui-
tenkaan määräydy mekaanisesti viimeksi mainituista käsin.

Seuraavassa muodostetaan neljä metodologista tutkimusmallia TPOVA-
tutkimuksen käytäntösuhteen hahmottamiseksi. Nämä ovat

1) Teoreettinen metodologia
2) Teorialähtöinen praktinen metodologia
3) Käytännönläheinen praktinen metodologia
4) Käytäntöhakuinen metodologia.

Tämän tutkimuksen tarkastelut kuuluvat praktisen metodologian alaan. TPOVA-
tutkimuksen käytäntösuhdetta on kuitenkin tarpeen vielä tarkentaa. Tämä edel-
lyttää rajanvetoa metodologioiden 2–4 välillä. Metodologiat 2–4 muodostavat
laajimman kehyksen, jossa TPOVA-tutkimuksen ”käytäntöön soveltamista” voi-

2 TPOVA-tutkimuksen käytäntöön
soveltamisen ymmärtämistapojen
tiivistäminen erilaisiksi metodologioiksi

2 Chambers ym. 1992 s. 284.
3 Vrt. Cook 1997 s. 44.
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daan tarkastella. ”Praktisuus” ymmärretään tällöin Sarvimäen praktisista teorioista
esittämälle analogisesti laaja-alaisesti. Praktisen teorian ja metodologian kautta
käytännön toimijoiden (tutkijat, päätöksentekijät) tulee voida mm. orientoitua
toimintaympäristöönsä, ymmärtää ja arvioida kriittisesti omia käytäntöjään ja
kehittää niitä. Näin ymmärrettynä praktisen metodologian piiriin laajasti ym-
märrettynä kuuluu myös käsitys arvioinnin luonteesta (arvioinnin peruselementit,
arviointikehys, arvioinnin funktiot tiede–yhteiskunta-suhteessa jne.) ym. tutki-
muksen teorian tasoisista kysymyksistä. Näin ymmärrettynä tutkimuksen tarkas-
telut kokonaisuudessaan voidaan luonnehtia praktiseksi metodologiaksi, jolla py-
ritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin (tutkimus- ym.) käytäntöihin.

Vertailtaessa metodologioita voidaan ajatella, että niiden ”käytännöllisyys”
lisääntyy edettäessä metodologiasta 2 metodologiaan 4. Tämä päätelmä on yk-
sinkertaistava. Metodologiat 1–4 voidaan kaikki perustella erilaisista (tieteen)-
filosofisista lähtökohdista käsin. Seuraavassa rajoitutaan metodologioiden 2–4
taustan jäljittämiseen, koska ensisijaisesti niillä on merkitystä TPOVA-tutkimuk-
sen käytäntöön soveltamisen lähtökohtina.

Viimeinen eli neljäs metodologioista on yhdistettävissä Kuhnin eräisiin läh-
tökohtiin, perusteilla, joita on valotettu jakson II/3 suuntaviivatarkastelun alus-
sa. Metodologiaksi ymmärrettynä nämä perustelut eivät liity ”käytännöllisyy-
teen” vaan ennen muuta siihen, että Kuhnin näkökulma on ensisijaisesti tieteen-
sosiologinen. Siitä puuttuvat kokonaan ne preskriptiiviset ja evaluatiiviset piir-
teet, joita sosiaaliseen epistemologiaan suuntaviivatarkastelussa liitettiin. Kuhn
ei esitä normatiivista tieteenfilosofiaa. Hänen perusajatuksensa on se, että ”mal-
leja” on etsittävä tutkimuskäytännöistä. Malleilla ei ole erityistä normatiivista,
preskriptiivistä tai evaluatiivista merkitystä. Mallit ovat kuvauksia siitä, miten
käytännössä menetellään. Niitä ja varsinkaan niiden paremmuutta ei voida ratio-
naalisesti määritellä. Paradigma, jonka ”malleja” tutkimuskäytännöistä haetaan,
on tässä merkityksessä ytimeltään ”deskriptiivinen” tai sosiologinen, vaikka sii-
hen sisältyy myös ”velvoittavaa voimaa”.

Metodologiat 2–3 liitetään jäljempänä pragmatismin perinteeseen. Paul P.
Thompsonin, Larry A. Hickmanin ja eräiden muiden pragmatistien tarkastelu-
jen nojalla toinen metodologia (teorialähtöinen praktinen metodologia) on lii-
tetty John Deweyn eräisiin korostuksiin, kun taas kolmas metodologia (käytän-
nönläheinen praktinen metodologia) on liitettävissä William Jamesin painotuk-
siin, vaikka myös Jamesin filosofian ja psykologian tutkijan orientaatioon sisäl-
tyy teorian tärkeyttä korostavia piirteitä4. Tulkinnat ovat tässä tutkimuksessa

4  Ks. Thompson 1996. Vrt. Niiniluoto 2002 s. 121–124. Lisäksi voidaan viitata erityisesti Pihl-
strömin pragmatismin historiaa koskeneeseen tarkasteluun (Pihlström 1998). Tämä pragmatismin
historiaa koskeva tutkimus kokonaisuudessaan luo nähdäkseni monipuolisesti perusteita myös ”teo-
rialähtöisen praktisen metodologian” metodologisen mallin liittämiseen pragmatismin avaraan pe-
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omaksuttuja, eikä niiden perusteluja ei ole syytä ryhtyä tässä yhteydessä avaa-
maan. Ne ilmenevät ydinkohdiltaan seuraavissa taulukoissa.

Toisen ja kolmannen metodologian ydinero liittyy siihen, miten teoreettisen
tiedon suhde käytäntöön ymmärretään. Teorialähtöinen praktisen metodologian
(2) ydinajatus on pyrkimys teoreettisen metodologian (1) käytännöllistämi-
seen kontekstualisoimalla sitä tutkimuksen erilaisille kohdealueille (esim.
TPOVA-tutkimuksen alueelle tai ihmisen ympäristösuhdetta arvioivan TPOVA-
tutkimuksen alueelle). Samalla ylläpidetään kiinteää yhteyttä metodologian
preskriptiivisten tai evaluatiivisten piirteiden alkulähteille (tieteenfilosofia,
tieteen etiikka, sosiaalinen epistemologia) ilman että viimeksi mainittuja trans-
sendoidaan tai korotetaan kokemusperäisen kritiikin ja uudelleen arvioin-
tien ulkopuolelle5. Näin ymmärrettynä metodologia muodostaa linkin teoreet-
tisen metodologian ja empiirisen tutkimuksen välille. Jäljempänä perustellaan
erityisesti tämän metodologisen linkin tärkeyttä TPOVA-tutkimuksen perustana
– sekä yleisemmin, että erityisesti tutkimuksen nykyvaiheessa.

Käytännönläheinen praktinen metodologia ei pyri rakentamaan yllä
mainittua linkkiä vaan varmistamaan metodologian jatkuvan koettelun
käytännöistä käsin. Tällaisena sitä voidaan pitää pragmatismiin kohdistuviin
odotuksiin ja pragmatismin hajanaiseen ilmikuvaan paremmin sopeutuvana6.
Samalla metodologian normatiiviset tai preskriptiiviset juuret ohenevat. Tämän
metodologian perustava ongelma sisältyy siihen, että normatiivisten tai evalua-
tiivisten juurien ohentuessa tai hävitessä menetetään samalla myös kriittinen
etäisyys käytäntöihin. Näillä perusteilla liittäisin reflektoivan pragmatismin pi-
kemminkin teorialähtöiseen kuin käytännönläheiseen praktiseen metodologiaan.

Seuraavassa esitettävät mallit ovat monessa suhteessa luonnosmaisia. Ne luo-
vat tarpeellisen sillan seuraavaan jaksoon, jossa TPOVA-tutkimuksen käytäntö-

rinteeseen. Teorialähtöisellä praktisella metodologialla on ilmeisiä liittymäkohtia ajatuksiin, joita
Tapio Määttä on esittänyt ympäristöoikeuden muutoshaasteista (2000 erityisesti s. 336). Ks. myös
Kallio 2002 s. 101–104 sekä Oksanen 2002. Tieteentutkimuksen piirissä esitetyt ajatukset ”käytön
innoittamasta perustutkimuksesta” näyttävät nekin tulevan lähelle nimenomaan teorialähtöisen prak-
tisen metodologian ajattelutapoja. Niistä ks. Miettinen 2003.
5 Näin ymmärrettynä kyseisellä metodologialla on yhteys mm. edellä jaksossa II/3 viitattuun Pop-
perin ideaan aatteista kahden suuntaisen plastisen kontrollin välineenä: ne toimivat kritiikkimme
mittapuuna mutta samalla ne ovat myös alisteisia kritiikille. Vrt. Hickmanin Deweyn ajattelusta
esittämään (1996 s. 54–56).
6 Ei voida kuitenkaan sanoa, että tällainen ajattelutapa välttämättä olisi nimenomaan pragmatis-
min perinteitä parhaiten kuvaava. Tämä käy ilmi mm. Pihlströmin (1998) ja Kilpisen (2000) ana-
lyyseista, joissa pragmatismin varhaishistorian filosofista reflektiota koskevat korostukset (esim.
James, Dewey) tai sen refleksiivisen tavan (habit) käsitteeseen sidotut rationaalisuuskäsitteen ko-
rostukset (Kilpinen) antavat sille kokonaan toisenlaisen ulottuvuuden kuin uuspragmatismien (esim.
Rorty) postmodernit ns. ensimmäisen filosofian merkityksen kiistävät (naturalistiset tai dekonst-
ruktionistiset) korostukset. Ks. myös Niiniluoto 2002 s. 120 ja 122. Hänen mukaansa pragmatis-
mille oli jo 1900-luvun alussa ehdotettu 13 eri merkitystä. Peirce haki niihin etäisyyttä mm. puhu-
malla pragmatisismista ”koska näin ruma nimi pitää kidnappaajat loitolla”. Edellä tätä kirjoa on
”pragmatistisesti” lavennettu puhumalla vulgaaripragmatismista.
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suhdetta tarkastellaan laaja-alaisemmin ottaen lähtökohdaksi pragmatismiin yllä
yhdistetyt metodologiat 2–3. Kunkin mallin viimeiseen sarakkeeseen on sisäl-
lytetty havainnollisuuden vuoksi vertaus kokonaan toisen alueen ”metodolo-
giaan”. Analogioiden avulla ei voida lisätä eikä pyritäkään lisäämään mallien
tarkkuutta, vaan niiden havainnollisuutta.7

TAULUKKO 14/1 Metodologiat tutkimuksen käytäntöön soveltamisen malleina

7 Analogian eräänä heuristisena lähtökohtana on myös Klamin tämän tekijän lisensiaatintutki-
mukseen ja tiettävästi eräisiin muihinkin metodologisiin opinnäytetöihin kohdistama kritiikki, jon-
ka mukaan ”kirvestä ei voi tutkia irrallaan sen kohteesta”.
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TAULUKKO 14/2 Metodologiat tutkimuksen käytäntöön soveltamisen malleina
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TAULUKKO 14/3 Metodologiat tutkimuksen käytäntöön soveltamisen malleina
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TAULUKKO 14/4 Metodologiat tutkimuksen käytäntöön soveltamisen malleina

Yllä esitettyjen mallien yksityiskohtiin voidaan kohdistaa huomautuksia. Niitä
ei ole pyrittykään muotoilemaan tarkkoina tai edes täysin systemaattisina kuva-
uksina. Tämä edellyttäisi käsillä olevan tarkasteluyhteyden tarpeisiin nähden
suhteettoman laajaa tarkastelua8. Näitä kuten malleja yleisemminkin voidaan

8 Mallit eivät ole käytännössä erotettavissa selkeästi toisistaan. Mallit 1–4 voidaan kuitenkin väl-
jästi liittää jäsennykseen, jossa metodologiat jaetaan teoreettisiin ja tutkimusläheisiin (ks. esim.
Husa 1995 s. 10–11 ja siellä viitattu kirjallisuus). Metodologiat 1–2 ovat, toinen tosin vain varauk-
sin, liitettävissä ensin mainittuun. Mallit 3–4 ovat puolestaan liitettävissä tutkimusläheisiin. Meto-
dologiaa 2 voisi ehkä osuvimmin luonnehtia teoreettisten ja tutkimuslähtöisten metodologioiden
rajan ylittämään pyrkiväksi metodologiaksi.
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perustella lähinnä karkeina suunnannäyttäjinä, kompasseina, joiden perusteella
jatkossa ryhdytään tarkentamaan TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltami-
sen luonnetta. Jatkossa tarkastelun lähtökohdaksi omaksutaan teorialähtöinen
praktinen metodologia ja käytännönläheinen praktinen metodologia. Niiden avul-
la pyritään täsmällisempään kuvaan siitä, mitä ongelmia TPOVA-tutkimusta
”käytäntöön sovellettaessa” kohdataan ja miten niihin tulisi suhtautua.
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3.1 KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAMISEN TAPOJA
JÄSENTÄVÄN ANALYYSIKEHIKON
MUODOSTAMINEN

Seuraavilla sivuilla jatkotarkastelun perustaksi on koottu jäsennys, johon sisäl-
tyvät sekä tutkimuksen tähänastisten tarkastelujen ydinkohdat että TPOVA-tut-
kimuksen käytäntöön soveltamisen ulottuvuudet. Jäljempänä pyritään valotta-
maan periaatteellisia ja käytännöllisiä näkökohtia, joita TPOVA-tutkimuksen
käytäntöön soveltamisen merkityksiä, metodologisia suuntaviivoja ja konkreet-
tisia tutkimusetappeja määriteltäessä tulisi ottaa huomioon. Periaatteelliset nä-
kökohdat liittyvät erilaisiin filosofisiin positioihin ja niistä nouseviin tiedon hal-
linnan ja hankinnan suuntaviivoihin. Käytännölliset näkökohdat liittyvät harjoi-
tetun lainsäädäntötutkimuksen, lainsäädännön arviointitutkimuksen ja erityisesti
TPOVA-tutkimuksen nykytilanteeseen.

Seuraavissa taulukoissa esitetään eri tasoille jäsenneltyinä TPOVA-tutkimuk-
sen kohtaamia ongelmia. TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen voi-
daan ymmärtää tutkimuksen kohtaamiin ongelmiin eri tasoilla (vrt. jakson
III/1 alussa esitetty tasoittelu) esiintyvissä valintatilanteissa annettaviksi
vastauksiksi. TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen ongelmakenttää
jäsennetään ja tarkastellaan jatkossa näiden valintatilanteiden kautta.

Taulukkoja muodostetaan kaksi (taulukot 15 ja 16). Taulukon 15 näkökulma
TPOVA-tutkimuksen kohtaamiin ongelmiin on tutkimuksen lähestymistavan tai
tutkimusalan tasoinen. Tätä tasoa on edellä luonnehdittu symbolilla TPOVA-
B1. Käsillä olevan tutkimuksen analyysit ovat sijoittuneet tälle tasolle. Siirryttä-
essä tarkastelemaan TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen ongelmakent-
tää TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan tasoa on tarpeen laajentaa (tai supis-
taa) yksittäisen tutkimuksen tasolla kohdattaviin valintaongelmiin. Taulukossa
16 näkökulma valintaongelmiin on yksittäisen empiiristä lainsäädännön ar-
viointitutkimusta harjoittavan TPOVA-A-tutkimuksen ja samalla tutkijan.

Molemmissa taulukoissa valintaongelmat jaetaan kahteen sarakkeeseen: ei-
kontekstuaalisiin ja kontekstuaalisiin. Tällä jaolla jäsennetään TPOVA-tutkimuk-
sen kohtaamat ongelmat kahteen pääluokkaan: TPOVA-tutkimuksen arvo- ja on-
gelmasuuntautuneena, monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana lain-
säädäntötutkimuksen lähestymistapana yleisesti kohtaamiin ongelmiin (sarake

3 TPOVA-tutkimuksen käytäntöön
soveltaminen vaihtoehtoisina
pragmatistisina metodologioina
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1) ja disiplinaaristen kehysten alla (oikeustiede, etiikka, politiikka jne.) harjoi-
tettavassa tutkimuksessa kohdattaviin ongelmiin (sarake 2). Ensin mainittuja va-
lintaongelmia luonnehditaan ei-kontekstuaalisiksi, jälkimmäisiä (tutkimusaloit-
tain) kontekstuaalisiksi. Kummassakin pääsarakkeessa kohdattaviin ongelmiin
voidaan orientoitua edellisessä jaksossa muodostettujen metodologia 2:n (teo-
rialähtöinen praktinen metodologia) tai metodologia 3:n (käytännönläheinen
praktinen metodologia) raameissa. Tämä on huomioitu jakamalla kummankin
taulukon pääsarakkeet alasarakkeisiin (1.1 ja 1.2 sekä 2.1 ja 2.2). Taulukoiden
riveillä valintaongelmia jäsennetään käyttäen apuna jaksossa II/3 suoritettua ar-
vioinnin ongelmien eriyttämistä arvostelu-, tieto- ja funktio-ongelmiin (rivit b–
d). Riville a on sijoitettu tutkimuksen I pääjakson loppuosan fokuksessa ollut
TPOVA-tutkimuksen kysymyksenasettelujen ja sitoumusten alaa koskeva ongel-
ma, jota taulukossa on luonnehdittu ”arviointikehyksen ongelmaksi”.

TAULUKKO 15 TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana kohtaamat valinnan
ongelmat
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TAULUKKO 15 JATKOA TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana kohtaamat
valinnan ongelmat
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TAULUKKO 16 Yksittäisen TPOVA-tutkimuksen kohtaamat valinnan ongelmat
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3.2 METODOLOGIOIDEN KEHIKKO TPOVA-
TUTKIMUKSEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAMISEN
KOORDINAATISTONA

TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen ongelmia ja valintatilanteita ku-
vaavaa metodologioiden kehikkoa voidaan soveltaa eri tarkoituksiin. Sen avulla
voidaan muodostaa kuva tutkimuksen tähänastisista analyyseista. Toisaalta ke-
hikkoa voidaan käyttää III pääjakson tarkasteluja suuntaavana koordinaatisto-
na. Kehikon avulla voidaan muodostaa myös laaja-alaisempi käsitys siitä, mitä
eri tapoja, ulottuvuuksia ja tavallaan myös strategioita TPOVA-tutkimuksen käy-
täntöön soveltaminen voisi edetä tai noudattaa.

3.2.1 Metodologioiden kehikon käyttäminen tutkimuksen
tähänastisten tarkastelujen kokoamiseen

Tutkimuksen tähänastiset tarkastelut voidaan sijoittaa taulukon 15 ensimmäisen
sarakkeen alasarakkeeseen 1.1., jossa ne sijoittuvat riveille a–d sisältyviin tau-
lukon soluihin. Tutkimuksen I pääjaksossa luotiin tausta ja perusta TPOVA-tut-
kimuksen arviointiongelmien asettamiselle (ensimmäisen sarakkeen solu a).
Tarkastelu identifioi TPOVA-tutkimuksen yleisluonteisesti oikeustieteellisessä
ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä lainsäädäntötutkimuksen ja ar-
viointi- ja arvotutkimuksen kokonaisuudessa (jaksot I/1–3), vaikka tutkimusta
ei pyritty korostetusti erottamaan muusta tutkimuksesta, eikä myöskään disipli-
naarisesti rajaamaan. Tarkastelun tuloksena muodostettiin koko TPOVA-tutki-
muksen lähestymistavan tasolla sovellettava arviointikehys sekä samalla TPO-
VA-tutkimuksen praktisten teorioiden ja niiden keskinäissuhteiden yleinen ke-
hys (jakso I/4). Tarkastelun yhteydessä artikuloitiin jonkinasteisesti hypoteesi-
ja sitoumustyypit H 1-2, sitoumus 3, ja H 4-5, jotka ohjaavat TPOVA-tutkimuk-
sen kysymyksenasetteluja. Tämä yleinen kehys suuntaa TPOVA-tutkimuksen
huomion tietynlaisiin kysymyksiin, antamatta itse kysymyksille sisällöllistä
suuntaa tai muutakaan eksplisiittistä arvo- tms. horisonttia.

Toisessa pääjaksossa muodostettiin ensiksikin TPOVA-tutkimuksessa koh-
dattavan arvosteluongelman ratkaisemisen (tai hallinnan) yleinen kehys (ensim-
mäisen sarakkeen solu b). Se muodostui reflektioanalyysista ja arvioinnin ar-
vosteluongelman ratkaisemisen suuntaviivoista. Reflektioanalyysia edelsi tar-
kastelu, jossa taustoitettiin ja tarkennettiin reflektioon liittyviä mahdollisia on-
gelmapiirteitä (jakso II/1). Reflektioanalyysissä (jakso II/2.) TPOVA-tutkimuk-
selle pyrittiin argumentoimaan arvo- ja ongelmasuuntautunut arvokehys. Ratio-
naalisuuskäsitteen lisäksi analyysi kiinnittyi löysästi pragmatismin filosofiseksi
temperamentiksi luonnehdittuun tarkastelun kehykseen tai horisonttiin.
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Tuloksena oli ehdotus TPOVA-tutkimuksen praktiseksi ongelma(meta)-
teoriaksi (ns. vahva ongelmanratkaisukonsepti) sekä praktinen arvoteoria (em.
konseptin deontologiset rajoitustekijät), joiden tarkoituksena on ohjata yleis-
luonteisesti tutkimuskäytäntöä. Molemmat toimivat TPOVA-tutkimuksen lähes-
tymistavan tasoisina majakoina, joilla pyritään suuntaamaan arviointeja ja omak-
suttavia arvomittapuita (H 1) olennaisiin kysymyksiin. Vaikka reflektioanalyy-
sissa keskityttiin ihmisen ympäristösuhdetta ohjaavan sääntelyn arvomittapui-
den selkeyttämiseen, analyysi johti korostamaan pikemminkin eri tutkimusalo-
jen ja sääntelyalueiden arvomittapuita integroivia kuin niitä eriyttäviä piirteitä.
Tämä seikka terävöityi reflektioanalyysia seuranneen suuntaviivatarkastelun
yhteydessä (II/3).

Vaikka reflektioanalyysia ohjasi näkemään TPOVA-tutkimuksen arvo- ja on-
gelmasuuntautuneena tutkimuksena, sen sisältöön ja laajuuteen vaikutti merkit-
tävästi myös TPOVA-tutkimuksen luonne monitieteisenä ja poikkitieteellisyyt-
tä tavoittelevana tutkimuksen lähestymistapana. Viimeksi mainittu johti jäljittä-
mään arvokehystä eri suunnilta sekä etsimään pikemminkin yhdistäviä kuin erot-
tavia lankoja. Silloin kun arvokehystä etsitään disiplinaarisessa kehyksessä (ks.
taulukon 15 toinen pääsarake rivi b), analyysin luonne ja laajuus muuttuvat mer-
kittävästi.

Arvokehystä tarkennettiin ja strukturoitiin arvioinnin arvosteluongelman rat-
kaisemista koskevilla suuntaviivoilla (jakso II/3). Tarkastelua syvennettiin tar-
kastelemalla suuntaviivoja arvioinnin kohteesta käsin jäsentyvinä tutkimuksen
ohjenuorina9. Tarkastelussa pyrittiin jonkinasteisesti artikuloimaan teoriaa arvi-
oinnista arvosteluongelman ratkaisemisena (alustavasti ja eri näkökulmista jak-
so II/3.2.2.3 taulukko 7), arvioinnin kohteesta yleisenä ongelmanratkaisutoimin-
tana (erityisesti jakso II/3.2.2.5) ja erityisesti oikeudellisen sääntelyn keinoin
tapahtuvana ongelmanratkaisuna (jaksot II/3.2.2.6–3.2.2.7). Lopputuloksena oli
ehdotus TPOVA-tutkimuksen harjoittaman arvioinnin arvosteluongelman rat-
kaisukehykseksi (jakso II/3.2.2.8 taulukot 11–12).

Suuntaviivatarkastelun yhteydessä muodostettiin myös TPOVA-tutkimuksen
tieto-ongelman hallinnan yleinen ratkaisukehys (taulukon 15 ensimmäisen sa-
rakkeen solu c, alustavasti jakso II/3.2.2.3 taulukko 8 sekä kootusti II/3.2.2.8
taulukko 13). TPOVA-tutkimuksen arvioinnin funktio-ongelman ratkaisukehys
(taulukon 15 ensimmäisen sarakkeen solu d) muodostettiin jakson II/3.2.2.3 tau-
lukossa 9 ja kootusti jaksossa II/3.2.2.8 (taulukko 13).

*  *  *

9 Asian voi ilmaista myös niin, että itse arviointia koskeva arvoteoria ja erityisesti ongelma(meta)-
teoria edellytti myös kohteen ymmärtämistä ongelmanratkaisuna ja tarkemmin lausuen oikeudelli-
sen sääntelyn keinoin toteutuvana yhteiskunnallisena ongelmanratkaisuna.
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Koska II pääjaksossa kehitelty metodologia on ytimeltään preskriptiivinen ja
praktinen – sillä pyritään vaikuttamaan lainsäädännön arvioinnin ja yleisem-
minkin lainsäädäntötutkimuksen tutkimuskäytäntöihin, jossakin määrin myös
ohjaamaan ja ”suunnittelemaankin” niitä – tutkimuksen tähänastisia tarkastelu-
ja voidaan jo perustellusti luonnehtia T(POVA)-tutkimuksen käytäntöön sovel-
tamiseksi. Hieman täsmällisemmin lausuen tarkasteluja voidaan luonnehtia fi-
losofisen tutkimuksen, tieteentutkimuksen, yleisen arviointitutkimuksen teori-
an sekä lainsäädäntötutkimuksen tuottaman teoreettisen tiedon ja (viimeksi mai-
nittujen osalta) teoreettisen metodologian kehittelemiseksi käytännön sovellu-
tusten suuntaan10. Tämä käy ehkä havainnollisimmin ilmi jaksossa II/3.2.2.2
esitetystä taulukosta 6 (Toimivat tietokokonaisuudet praktisten teorioiden ele-
menttien kokonaisuudessa). Siinä II pääjakson tarkastelut paikallistuvat riveille
C ja D, eivät riville A (tai B).

Tutkimuksen tekijän alkuperäisenä tarkoituksena oli muodostaa III pääjak-
sossa tutkimusohjelma, jossa mm. konkretisoidaan tutkimuksen kahden ensim-
mäisen pääjakson kuluessa kehiteltyä praktista metodologiaa ympäristöä kos-
kevan oikeudellisen sääntelyn alueelle11 mm. Lakatosin ja Laudanin teoreettis-
ten tarkastelujen avulla.

Tutkimuksen kuluessa tämä osoittautui kuitenkin tutkimusekonomisesti vaa-
tivaksi ja haasteelliseksi. Vielä tärkeämpää on, ettei tutkimuksen nykytilantees-
sa ole selvää, millainen tapa ymmärtää ”TPOVA-tutkimuksen käytäntöön sovel-
taminen” – ja sille rakentuva praktinen metodologia – edesauttaa parhaiten tut-
kimuksen aktivoitumista myös käytännössä12. Tämä on selvimmin nähtävissä,
jos pragmatismin perusarvot (toimivuus, menestys) hyväksytään, mutta niille
halutaan muodostaa normatiivisia tai preskriptiivisiä pidäkkeitä ja/tai epistemo-
logisia takeita. Nämä vaatimukset hallitsivat II pääjakson tarkasteluja. Asiaan
palataan seikkaperäisemmin jaksossa III/3.3. Jo tässä yhteydessä voidaan kui-

10 Teknisistä tieteistä saatavan analogian mukaan tällaista praktista metodologiaa voidaan ainakin
viitteellisesti kutsua myös eräänlaiseksi ”teknologian siirroksi”. Tällä tarkoitetaan teknologisen
tutkimuksen alueella teoreettisen tiedon siirtämistä erilaisiin käytännöllisiin sovellutuskontekstei-
hin (innovaatioina yms.). Innovaation käytännöllisyysaste voi vaihdella huomattavasti. Useimmi-
ten innovaatiot vaativat vielä pitkällistä jatkokehittelyä ennen varsinaisten tuotantosovellutusten
käynnistämistä. Prosessi voi saada alkusysäyksensä joko yhteiskunnallisista tarpeista (need pull)
tai tarpeesta etsiä teoreettiselle tiedolle praktisia sovellutuskohteita sen koettelemiseksi, laajenta-
miseksi jne (discovery push). Ks. esim. Husso ym. (toim.) 2000 s. 89 ss. Vaikka äskeistä vertailua
voidaan – kuten analogioita yleensäkin – kritisoida, em. ilmiöiden välillä on kuitenkin riittävä
vastaavuus, jotta vertailua voidaan pitää hyödyllisenä.
11 Tekijä laatikin alustavan III pääjakson tässä tarkoituksessa. Siitä saatu palaute oli verrattain
myönteistä, joskin huomiota kiinnitettiin myös työn keskeneräisiin piirteisiin.
12 Pragmatismiin kiinnittyvän metodologian soveltamista käytäntöön on omiaan rajoittamaan ao.
tradition sisällöllinen moniselitteisyys ja se, ettei pragmatismi ole kyennyt konkretisoitumaan käy-
tännön policyohjelmiksi ja metodologioiksi (esim. Light & Katz (ed.) 1996 s. 1–4, Thompson
1996 s. 187). Tutkimuksen toimintaympäristön murrostilanteesta vuosituhannen vaihteessa ks. myös
Oksanen ym. (toim.) 2003 1. luku (Tutkimustoiminnan edellytykset ja toimintaympäristö).
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tenkin todeta, että tutkimuksen kuluessa muodostuneen käsityksen mukaan
”TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen” suuntien, ongelmien ja pullon-
kaulojen yleisempi tarkastelu saattaa nykytilanteessa olla tehokkaampi keino
pyrittäessä edistämään tutkimuksen aktivoitumista kuin helposti epäonnistuva
yritys astua liian monta askelta kerrallaan.13

 Askelten mittakaavan selventämiseksi TPOVA-tutkimuksen käytäntöön so-
veltamisessa on vielä erotettava kaksi ”vaihetta” ja niille ominaiset ongelmako-
konaisuudet:

1) TPOVA-(A)-tutkimuksen harjoittaminen ja sille edellä argumentoitujen arvo-
jen ja suuntaviivojen soveltaminen tutkimuskäytännöissä.

2) Kohdassa 1 tarkoitetun tutkimuksen soveltaminen muissa yhteiskunnallisissa
käytännöissä. Näitä ovat sääntely- ja viranomaiskäytännöt sekä ne muut kan-
salaisyhteiskunnan kontekstit, joissa tutkimusta ja sen tuloksia tavalla tai toi-
sella hyödynnetään ja sovelletaan.

Kumpaakin ongelmakokonaisuutta ja niille ominaisia TPOVA-tutkimuksen käy-
täntöön soveltamisen haasteita voidaan jossakin määrin hahmottaa taulukossa 6
kuvatulla praktisten teorioiden hierarkialla, vaikka taulukko alunperin havain-
nollistikin lähinnä kohdan 1 mukaisen käytäntöön soveltamisen haasteita. Sekä
1 että 2 kohdan mukaisena TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen sisäl-
tää useilla eri tasoilla kohdattavia haasteita, joita ei voida palauttaa teoria–käy-
täntö-suhteen yksinkertaisiin (esim. reduktionistisiin tai teknologisiin)
(lineaari)malleihin ja kuvauksiin. Lähinnä praktisten teorioiden heuristisen oh-
jauskyvyn rajoituksia, ongelmia ja monitasoisuutta kuvaava taulukon 6 luokitus
ei kuitenkaan sisällä riittävää välineistöä kohdan 2 yhteydessä kohdattavien ”käy-
täntöön soveltamisen” ongelmien monipuoliseen hahmottamiseen. Tähän se on
mm. liian idealistinen: hierarkia sisältää sekä laadullisia rajoituksia että muita

13 Tuoreen ja monipuolisen kokonaiskuvan suomalaisen tutkimusjärjestelmän tilasta sekä tutki-
muksen yhteiskunnallisten vaikutusten osin ristiriitaisista tavoitteista sekä niiden haasteista ja pul-
lonkauloista vuosituhannen alussa tarjoaa Suomen Akatemiassa hiljattain valmistunut ”Suomen
tieteen tila ja taso 2003” -katsaus (Oksanen ym. (toim.) 2003). Katsauksen yleisen osan lopussa
tutkimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten todetaan eroavan merkittävästi vaikutustyypeittäin (tek-
nologiset, taloudelliset, poliittiset jne.). Vaikutusten taustalla, niiden eräänä tärkeänä selittäjänä,
viitataan tutkimuksen laatuun, jonka nähdään riippuvan mm. tutkimushenkilöstön osaamisen ta-
sosta sekä harjoitetusta tiedepolitiikasta. Tutkijoiden korkean osaamistason lähtökohtana kiinnite-
tään huomiota tutkijakoulutuksen laatuun, monipuolisuuteen ja riittävyyteen. Laatuajattelun ka-
pea-alaisuutta ja staattisuutta silmälläpitäen kiinnitetään huomiota myös riskinoton välttämättö-
myyteen tutkimuksen uusiutumisen takeena sekä rahoituksen tarkoituksenmukaisuuteen. ”Kun pää-
töksentekijät, rahoittajat ja tutkimuksen harjoittajat ovat kukin kantaneet omat vastuunsa ja saatta-
neet perusasiat kuntoon, voidaan tutkimukselta odottaa myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta” (s.
133). Vaikka huomiot viittaavatkin ensisijaisesti tutkimusjärjestelmän vaikutuksia makrotasolla
määritteleviin tutkimuksen käytäntösuhteen ulottuvuuksiin, näkökohdat soveltuvat myös yksittäis-
ten tutkimusten vaikutusten syntymisen laajaksi ymmärtämistaustaksi ja jopa yksittäisten opinnäy-
tetyön valmistumisen ja laadun jonkinlaiseksi hahmotusmalliksi.
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yksinkertaistuksia (rivit A–E). Tutkimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten syn-
tymisen ymmärtämiseen ja arvottamiseen tarvitaan olennaisesti monimuotoi-
sempi selitysskeema.14 Sellaisen rakentamiselle tarjoaa taulukkoa 6 olennaises-
ti monipuolisemman vertauskohdan jo yhteiskunnallisen säätelyn arvioinnille
edellä TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen yhteydessä hahmotettu arvioin-
tikehys (H1-2, sitoumus 3, H 4-5), vaikka sitäkin voidaan tieteensosiologisesti
kritisoida yksinkertaistuksista15.

Miten TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen olisi III pääjaksossa mie-
lekästä ymmärtää? Tulisiko tarkastelussa edetä – taulukkoon 6 vielä palaten – koh-
dan C mukaisista suuntaviivatarkasteluista kohdan D mukaisiin sovellutuksin (tek-
niset normit) vai peräti E-kohtaan (esim. case-tutkimus)? Tällöin tarkastelua kon-
tekstualisoitaisiin erilaisiin sovellutuksiin ja sääntelyn toimintaympäristöihin. Tämä
merkitsisi seuraavien (tai joidenkin seuraavista) TPOVA-tutkimuksen arviointike-
hyksen elementtien tarkastelua kontekstissa K1-Kn, ottaen huomioon kysymyk-
sen 4 asemasta TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä edellä esitetyt seikat:

1) Miten validoinnin tai vindikaation perusteita X, Y tulee K1-Kn:ssä tulkita?
2) Miten konkreettiset arviointimittapuut P1-P2 tulee johtaa X, Y:tä K1-Kn:ssä?
3) Mitä seurauksia muille arvoille (P3-Pn) K1-Kn:ssä P1:n asettamisesta säänte-

lyn arvioinnin mittapuuksi muodostuu?
4) Miten P1-Pn ovat toteutuneet K1-Kn:ssä?
5) Miten toimivia omaksutut sääntelystrategiat ja -metodit ovat olleet P1-Pn:n

kannalta?
6) Mitä esteitä P1-Pn:n toteutumiselle K1-Kn:ssä on ollut? jne.

Tutkimuksessa muodostuneen käsityksen mukaan TPOVA-tutkimuksen nykyti-
lanteessa matka taulukon 6 B tasolta (reflektioanalyysi) ja C-tasolta (suuntavii-
vatarkastelu) empiirisen TPOVA-A-tutkimuksen ongelmiin on siinä määrin kar-
toittamaton, että sitä tulee silloittaa metodologisella tarkastelulla. Tämä tarkoit-
taa sitä, että edellä tutkimustehtäviä täsmennettäessä jaksossa I/3.3 ilmaistu läh-
tökohta – synteesiongelmien ensisijaisuus analyysiongelmiin nähden – asete-
taan etusijalle yllä kohdissa 1–6 mainittuihin ongelmiin nähden, jotka metodo-
logisen tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna sisältävät kukin lähinnä ana-
lyysiongelman. Ilman metodologisten synteesiongelmien selkeyttämisen tarjoa-
maa taustaa yksittäiset analyysiongelmat tarjoavat vain katkoksittaisia näkökul-
mia TPOVA-tutkimuksen käytäntösuhteen rakentamiseen ja arviointiin.

Jatkotarkastelua voidaan selventää tukeutumalla Fischerin arviointilogiikoi-
den erotteluun. Sitä hyväksi käyttäen III tutkimustehtävä jäsennettiin edellä jak-
sossa I/3.3 seuraaviin osioihin, jotka tarjoavat lähtökohdan jatkotarkastelulle.

14 Ks. eri näkökulmista esim. Frederiksen ym. 2003, Nutley ym. 2003 sekä von Wright 1995.
15 Ks. esim. Molas-Gallart ym. 2000.
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Praktisen metodologian tehtävistä käsin III pääjaksossa jo suoritettu tarkastelu
ja jatkotarkastelu jäsentyy seuraaviin osioihin:

1) Sen hahmottaminen, miten TPOVA-tutkimuksen suhde käytäntöön ymmärre-
tään erilaisissa teoria–käytäntö-suhteen tieteenfilosofisissa hahmotuksissa (jak-
sot III/1–2 ja jäsentyneemmin jaksossa III/3.4.1)

2) Havainnollistavien esimerkkikuvauksien esittäminen yksittäisten säädösten
validointi- ja vindikaatio- ja verifikaatiomittapuista, selventäen erityisesti tut-
kimusalojen eroja ja näkökulmia sekä TPOVA-tutkimuksen tehtävää tutkimuk-
sen lähestymistapana suhteessa disipliineihin (jakso III/3).

3) Käytäntöön soveltamisen vaatimusten taustoittaminen ja problematisoiminen
tarkastelemalla lainsäädäntötutkimuksen nykytilannetta, sen joitakin pullon-
kauloja tai etenemisen esteitä, tutkimuksen organisoitumisen vaatimuksia yms.
seikkoja, joiden huomioimatta jättäminen on johtanut tai tulee jatkossa johta-
maan siihen, ettei TPOVA-tutkimus vireydy käytännössä aktiivisesti harjoitet-
tavaksi toiminnaksi. (jakso III/4).

Kohtiin 1–3 sisältyvien tarkastelujen suhde voidaan nähdä puhtaasti käytännöl-
lisenä tutkimusteknisenä valintaongelmana, mutta siihen voidaan ja tuleekin si-
sällyttää myös laajempi harkinnan ulottuvuus. Tutkimuksessa omaksutun käsi-
tyksen mukaan kohtiin 1–3 sisältyy kokonaisuus, joka on asetettava sen osien
edelle. Koska kokonaisuus jakautuu käytännössä eri disipliinien vastuilla ole-
viin osioihin tai on erilaisten metodologisten positioiden ristiriitaisesti jäsentä-
mä (tieteenfilosofia, eri alojen praktinen empiirinen (TPOVA)tutkimus tai käy-
tännönläheinen tai käytäntöhakuinen metodologia sekä empiirinen tieteen-
(sosiologinen)tutkimus), tarkastelun rakentaminen ehyen disiplinaarisen kehyk-
sen alle ei ole mahdollista. Erillisnäkökulmista kohdistuu toisistaan poikkeavia
odotuksia jäljempänä suoritettavaan tarkasteluun, sen painotuksiin ja suuntau-
tumiseen, samoin tarkastelun sisältöön. Jäljempänä suoritettavalla tarkastelulla
ei voida tyydyttää yksittäisten näkökulmien kaikkia odotuksia, vaan on rajoitut-
tava kokonaisuuden hahmottamisen mahdollistavalle tasolle jäävään eri ulottu-
vuuksien (1–3) tarkasteluun.

3.2.2 Metodologioiden kehikko jatkotarkastelujen suunta-
viivana ja TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen
koordinaatistona

Jatkotarkastelussa jakson III/3 yhteydessä (taulukot 15–16) luotua metodolo-
gioiden kehikkoa sovelletaan TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen
”suuntaviivana”, ei harjoitetun tutkimuksen analyysiin. Ensin mainitussa mer-
kityksessä kehikon tärkein anti liittyy pikemminkin metodologioiden muodos-
tamaan kokonaisuuteen kuin taulukkojen osiin. Kokonaisuus auttaa ymmärtä-
mään TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen sisältämien haasteiden mo-
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niulotteisuuden ja mittakaavan sekä näin ylläpitämään etäisyyttä pinnallisiin so-
vellutuskorotustuksiin. Nämä ovat monessa suhteessa erityisesti pragmatismiin
perinteisesti liitettyjä – ja liittyneitä – ongelmia16. Tätä tarkoittaen edellä on
puhuttu myös vulgaaripragmatismista.

Taulukoiden kokonaisuutta ja sen haasteellisuutta voidaan havainnollistaa liittä-
mällä taulukot edellä luonnosteltuun ongelmanratkaisun yleiseen struktuuriin. On-
gelmanratkaisua tarkasteltiin tarpeiden/arvojen ja mahdollisuuksien luovana yh-
distämisenä toisiinsa. Tätä ajattelutapaa soveltaen molempien taulukoiden riviä b
voidaan tarkastella ongelmanratkaisun tarve- ja arvo-osiona. Rivit a ja c–d voi-
daan nähdä ongelmanratkaisun mahdollisuusosioina. Molemmat ovat ongelman-
ratkaisulle tyypillisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa. Edellisten ”luovaa yhdistä-
mistä toisiinsa” voitaisiin ehkä luonnehtia laajimmaksi TPOVA-tutkimuksen käy-
täntöön soveltamisen tulkinnaksi. Näin hahmottuvan ”malliongelmanratkaisun”
disiplinaaristen ym. piirteiden eriyttäminen sulkee helposti näkyviltä sen, että tut-
kimuksen mahdollisuuksia, rajoituksia, haasteita ja arvoja tulisi tarkastella myös
kokonaisuutena. Varsinkin eri tutkimusalojen suhteiden näkökulmasta ne tulisi
nähdä myös kokonaisuutena. Erityisen tärkeää tämä on pyrittäessä laskeuttamaan
tieteiden välistä työtä koskeva tiedepoliittinen retoriikka tutkimuskäytäntöihin tai
paljastamaan sen läpinäkymättömiä tai heikosti valaistuja piirteitä.

Taulukoiden osat tulevat ymmärrettäviksi ensisijaisesti kokonaisuudesta käsin.
Tämä johtuu siitä, että taulukoiden perusidea liittyy monitieteisen ja poikkitie-
teellisyyttä tavoittelevan tutkimuksen lähestymistavan käytäntöön soveltamisen
haasteiden havainnollistamiseen. Kehikot toimivat haasteiden koordinaatistona,
eivät niiden täsmentäjinä. Tämän korostaminen on tarpeen mm. siksi, että taulu-
koiden osiin liittyy tulkinnanvaraisuuksia ja ylimenoja. Käytännössä tutkimus
ei jakaudu taulukon sarakkeisiin ja niiden soluihin selväpiirteisesti, minkä taus-
ta nousi esiin jo jakson II/3. alussa viitatuissa Kuhnin huomioissa. Tämä ei vä-
hennä kokoavien ja myös yksityiskohtien ydinpiirteitä jäsentävien ”mallien” ja
erottelujen tarvetta. Kehikoiden ongelmat on kuitenkin syytä pitää jatkotarkas-
telun yhteydessä mielessä.

16 Ks. esim. Weston 1996 s. 285.
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3.3 TPOVA-TUTKIMUKSEN KÄYTÄNTÖÖN
SOVELTAMISEN TAPOJEN TAI MERKITYSTEN
TÄSMENTÄMINEN

3.3.1 TPOVA-tutkimuksen ja eri tutkimusalojen väliset suhteet:
esimerkkinä päihdehuoltolaki ja vuokra-asuntolainojen
korkotukilaki

Seuraavassa tarkastellaan jakson III/3.1 analyysikehikon (taulukko 15) avulla
TPOVA-tutkimuksen yleisenä lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapana suhdet-
ta erityistieteiden tutkimuslinsseihin. Tarkastelu etenee ja jäsentyy arvioinnin pe-
rusongelmien avulla17. Tarkastelua havainnollistetaan esimerkkitapauksin.

Jakson 3.3.1 perustaksi otetaan seuraava propositio: Pyrittäessä monitietei-
seen ja varsinkin poikkitieteelliseen lähestymistapaan disipliinit tarvitse-
vat yleisempiä lähtökohtia, eli molemmissa taulukoissa (15–16) oikeanpuo-
leinen sarake tarvitsee vasemman puoleista ”päällystakikseen”, mutta riip-
puvuutta esiintyy myös päinvastaiseen suuntaan. Äskeinen koskee ensisijai-
sesti pääsarakkeiden suhteita, mutta nähdäkseni jossakin määrin myös niiden
alasarakkeiden suhteita.

3.3.1.1 TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana ja
eri tutkimusalojen väliset suhteet arvosteluongelman kohdalla

Tarkastelun lähtökohta on taulukon 15 rivillä b. Esimerkiksi sosiaalioikeuden
alueella (ks. pääsarake 2, rivi b) päihdehuoltolakia arvioivan on tarpeen tuntea
sosiaalietiikan perusperiaatteita ja TPOVA-tutkijan myös yhteiskunnallisten
käytäntöjen moraalisen perustan turvaamiseen (oikeudenmukaisuusteoria) liit-
tyviä sääntelyn taustoja18. Näin on siinäkin tapauksessa, että arviointi mittapuil-
taan (H 1) rakentuisikin esim. sosiaalioikeuden oikeusperiaatteille tai sosiaali-
sille perusoikeuksille. Vastaavasti sosiaalietiikan kehyksessä tapahtuvassa ar-

17 Vaihtoehtoinen tapa jäsentää tarkastelua olisi lähteä siitä, että taulukon havainnollistamat valin-
taongelmat ovat ongelmanratkaisutilanteita, joissa voidaan erottaa toisistaan ”tarveosio”, ”mahdol-
lisuusosio” ja niiden ”yhdistäminen”. Seuraavaa havainnollistusta ei rakenneta suoranaisesti tälle
jäsentelylle, mutta siihen viitataan eri asiayhteyksissä.
18 Vrt. Renton subsidiariteettiperiaatteen juridisen ja poliittisen (moraalifilosofisen) version erois-
ta esittämään (1995 a s. 1–2). Ks. myös esim. Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 43. Heidän mukaansa
”sosiaalieettinen analyysi voidaan kohdistaa lainsäädäntöön ja vallitseviin oikeudellisiin käytän-
töihin. Siinä ei kuitenkaan tyydytä kuvailemaan lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä sinänsä vaan
pyritään niiden taakse, niissä vaikuttaviin periaatteisiin. Normatiivinen sosiaalietiikka tähtää päte-
vien ja perusteltujen periaatteiden hahmotteluun, periaatteiden, jotka sopivat esim. yhteiskunnan
lainsäädännön ja oikeudellisten käytäntöjen lähtökohdaksi. Lainsäädännöllisten ratkaisujen taus-
talla on sosiaalieettisiä tulkintoja”.
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vioinnissa on tarpeen tuntea oikeussysteemin tarjoamia pidäkkeitä, mahdolli-
suuksia ja arvomittapuita.19

Edellä eri yhteyksissä analysoitu erityistieteiden reflektion tarve liittyy olen-
naisesti tähän ulottuvuuteen, samoin omaksuttavien arviointimittapuiden (P1-
Pn) oikeuttamista koskevat vaatimukset (validointi ym.). Tutkimuksen eriyty-
minen on perusteltua ja jopa välttämätöntä. TPOVA-tutkimuksen ja itse asiassa
minkä tahansa tieteiden välisen työn syventämiseksi on kuitenkin välttämätöntä
pyrkiä jäljittämään ja tarvittaessa kyseenalaistamaan kullakin tutkimusalueella
omaksuttujen lähtökohtien juuria, minne ne sitten johtavatkin.20 Järkevä kyseen-
alaistaminen ei ole mahdollista, ellei juuria tunneta.

Käsillä olevassa tarkastelussa ja esimerkkitapauksessa on kysymys ensisijai-
sesti rivin b ensimmäisen ja toisen pääsarakkeen suhteesta – ja siis TPOVA-
tutkimuksen lainsäädäntötutkimuksen monitieteisenä lähestymistapana ja eri
tutkimusalojen suhteista. On kuitenkin syytä ottaa esiin myös rivin b kunkin
solun arvioinnin mittapuuksi sisällöllistämiseen kohdistuva vaatimus, koska sillä
on yhteys ensin mainittuun kysymykseen.

Jo reflektioanalyysissa ja myöhemmin jakson II/3 suuntaviivatarkastelussa
kiteytettiin suuntaviivoihin sisältyvä vaatimus, jonka mukaan ”TPOVA-tutki-
muksen tulee arvioida oikeudellista sääntelyä pyrkien arvostelukehyksessä eri
ulottuvuuksien (EOU 1-3) arvosteluperusteiden integroimiseen” (taulukko 11,
alakohta 1/ a2). Sosiaalisen epistemologian näkökulmasta vaatimusta sosiaali-
oikeuden reflektoimiseen muiden tieteenalojen, esim. sosiaalietiikan, suuntaan
on laajennettava vaatimukseksi huomioida muitakin kuin tyypillisesti sosi-
aalieettisiä tai -tieteellisiä mittapuita.

Äskeistä havainnollistetaan seuraavassa kahden esimerkkitapauksen avulla.
Näistä ensimmäinen liittyy päihdehuoltolakiin (41/1986), jälkimmäinen vuok-
ra-asuntolainojen korkotukilakiin (867/1980), joka uudistettiin lailla vuokra-
asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta vuonna 2001 (604/2001).

1) Elämänongelmien ja niiden lainsäädännöllisen hallinnan tarkasteleminen so-
siaalisen epistemologian mukaisena integroituna ongelmanratkaisuna edellyttää
TPOVA-tutkimuksen arvosteluperusteiden laajentamista niin, että kaikki käy-
tettävissä olevan tiedon pohjalta relevantit ongelmien merkitys- ja vaikutusyhtey-
det ja niitä sivuavat oikeudellisen sääntelyn yhteydet ainakin periaatteessa tulevat
saatetuiksi TPOVA-tutkimuksen suorittaman arvioinnin piiriin21. Esimerkkita-

19 Vrt. Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 64 ss. Viimeksi mainitun kytkennän osalta ks. esim. Määttä
T. 2000 s. 351.
20 Vrt. Husan dekonstruktiosta esittämään (1997 s. 145 ss.).
21 Ks. erityisesti jakson II/3 päätteeksi eri tieteenalojen suhteista esitettyjä näkökohtia (jakso II/
3.2.2.7.2) sekä taulukko 13 (”TPOVA-tutkimuksen luonteesta reflektoivana ...”) alakohta 1). Edel-
lä omaksuttuun ongelmanratkaisun käsitteistöön suhteutettuna tässä on ytimeltään kysymys ”mah-
dollisuuksien” ja ”tarpeiden” laajenevaan alueeseen paneutumisesta toimivien ratkaisujen löy-
tämiseksi.
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pauksissa sosiaalinen epistemologia edellyttää sosiaalioikeudellisten arvostelu-
perusteiden avartamista laajasti ymmärretyn ympäristöoikeuden – ja yleisemmin-
kin ympäristötieteiden – suuntaan. Vaatimus elämänongelmien integroidusta hal-
linnasta sisältää sen, että on tarkasteltava sekä ihmisen suhdetta yhteiskuntaan
(so. yhteisöön) ja itseensä (EOU 2-3) että ihmisen suhdetta ympäristöön ja luon-
toon (so. tässä tapauksessa asuinympäristöön, mutta myös muuhun ympäristöön)
(EOU-1)22. Arvioinnin kehys (vrt. taulukon rivi a), arvostelun kehys (rivi b) ja
lisäksi myös arvioinnin kohde tulee tämän saavuttamiseksi muodostaa niin, että
sääntelyjä voidaan arvioida TPOVA-tutkimukselle ominaisesti arvo- ja ongel-
masuuntautuneesti. Tämä edellyttää tieteenalarajojen omaksumien arvostelupe-
rusteiden linssien ylittämistä.

2) Korkotukilaissa ja erityisesti sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa
on säädetty korkotukea saaneiden vuokra-asuntoyhteisöjen asukasvalintojen pe-
rusteista. Nyttemmin jo kumotun valtioneuvoston päätöksen (VnP 1135/1995)
mukaan päätöksen 2 §:ssä määrättyjen asukasvalintaperusteiden (tulot, varalli-
suus, asunnon tarve) mukaisesta etusijajärjestyksestä voitiin yksittäistapauksessa
poiketa, jos se ”hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asun-
totilanne tai vuokratalon asukasrakenne huomioon ottaen on erityisen perustel-
tua”. Poikkeussäännöksellä pyrittiin mm. niin sanotun segregaatio-ongelman (ns.
slummiutuminen) hallitsemiseen. Ei ole selvää, mahdollistiko kyseinen säännös
sellaisen elämänongelmien integroidun hallinnan, että ihmis(t)en suhde asuin-
ym. elinympäristöön (EOU-1), itseensä (EOU-3) (tässä tapauksessa asumiseen
ym. liittyviin osin sosiaalisiin, osin yksilöllisiin tarpeisiinsa) ja laajempaan yhtei-
söön (EOU-2) tulivat asukasvalintojen perussäännöksellä ja ao. poikkeussään-
nöksin saatetuksi tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi23. Asiasta esitettiin
hyvinkin poikkeavia arvioita.24 Niiden ja samalla sääntelyn arvioiminen edellyt-
tää mm. molempien hahmottamista ongelma- ja arvoperusteisesti laajana koko-
naisuutena.

22 Luonnon käsitteen laaja-alaisuudesta ja kapea-alaisten reduktioiden vaaroista tässä suhteessa
ks. esim. Ojanen 1998 s. 135 ss. Ympäristöoikeuden näkökulmasta ks. taas Määttä T 2001 s. 342–
343, joka erityisesti ”ympäristörelevantin tutkimuksen” käsitteellään näyttäisi tulevan verrattain
lähelle yllä esitettyä korostusta. Esimerkkisäädöksillä on esim. elinkeino-oikeudellisia ja työoikeu-
dellisia ulottuvuuksia. Samalla arvioinnin yhteydessä muodostuva tiedontarve ylittäisi ehkä jopa
sosiaalitieteiden rajat (vrt. esim. elinkeino-oikeuden kytkennät liikkeenharjoittamisen oikeuteen).
Omien kokemuksieni perusteella on hyvin mahdollista, että esim. alkoholin myyminen kerrostalo-
alueen korttelin kioskissa aina klo. 21 saakka on omiaan vähentämään alkoholin käytön pidäkkeitä
ja lisäämään siihen kohdistuvia yllykkeitä ja samalla häiriöitä.
23 Päihdehuoltolakiin liittyneeseen esimerkkiin palaten voitaisiin esimerkiksi katsoa, että suhteel-
lisen hyvätuloisen (ja esim. säädetyt tulorajat ylittävän) lievästi alkoholisoituneen hakijan hyväk-
syminen ns. hyvän alueen vuokra-asuntoon, jossa hänen ongelmahistoriansa voitaisiin katkaista,
olisi perusteltavissa sen sijaan, että asuntoon valittaisiin ao. asukasyhteisön tyypillisesti preferoima
hakija, jolta puuttuu kuvatunlainen ongelmahistoria. Tulorajat ja asukasvalintaan liittyvät sosiaali-
set (ja juridiset) paineet johtavat kuitenkin todennäköisesti tässä tilanteessa toisenlaiseen ratkai-
suun (ks. seikkaperäisesti Laukkanen 1998, VTV 2000 s. 234 ss., vrt. Sipilä 1985 s. 46–49.).
24 Tämän tekijä suoritti asiasta Valtiontalouden tarkastusvirastossa ns. toiminnantarkastuksen v.
1999–2000 (VTV 4/2000). Asunnon sosiaalista tarvetta oli asukasvalintakäytännössä tulkittu ver-
rattain väljästi, vaikka se ilmaisee koko järjestelmän perusarvot (s. 62 ss., erityisesti s. 68). Valtio-
neuvoston päätöksen voimassaoloaikana myös ns. segregaatio-ongelma oli kuitenkin joillakin paik-
kakunnilla kärjistynyt kaavamaisesti sovellettujen tulo- ja varallisuusperusteiden vuoksi. Oli muo-
dostunut liian yksipuolisia asukasyhteisöjä, joissa mm. ihmisen suhde ympäristöönsä (vrt. EOU
1), erityisesti asuin- mutta myös laajempaan sosiaaliseen ja luonnonympäristöön, oli muodostu-
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Sosiaalioikeudellinen tai edes sosiaalitieteellinen näkökulma ei välttämättä tar-
joa äskeisiin riittäviä edellytyksiä. Molemmissa esimerkkitapauksissa on hyvin
mahdollista, että vasta ihmisen ymmärtäminen tietyissä olosuhteissa vieraantu-
vaksi kulttuuriolennoksi ja tähän liittyvä historiallinen, ymmärtävä ja toisaalta
kriittinen, vastuullistava ote tarjoavat riittävän laajan horisontin, jossa ihmisen
ympäristösuhde saa valaistuksen25. Vasta tämän ”valaistuksen” avulla oikeudel-
lisen sääntelyn arvostelukehys ja arvioinnin kohde voidaan paikallistaa niin, et-
tei tärkeitä yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja katkaista.26 Tämä voi merkitä yhtä
hyvin sitä, ettei lainsäätäjää kuormiteta oikeudellisen sääntelyn keinoin ratkai-
sematta jäävillä ongelmilla, kuin sitä, että lainsäätäjää ”kuormitetaan” kaikilla
sääntelyn kannalta relevanteilla ongelmilla.

Ennen kuin sosiaalisen epistemologian arvosteluperusteiden integroimista
koskeva vaatimus voidaan hahmottaa ”disipliinien päällystakiksi”, yksittäisille
disipliineille relevantit tai tyypilliset ongelmanäkökulmat on erotettava konk-
reettisiksi arviointimittapuiden (P1-Pn) ulottuvuuksiksi. Korkotukilain ja alem-
man asteisten säädösten ohjaamien asukasvalintojen kohdalla voidaan erottaa
esimerkiksi seuraavat ongelmanäkökulmien ulottuvuudet:

1) Voidaanko ja miten oikeusturvaongelmia hallita asukasvalintoja sääntelemällä,
asukasvalinnoilla ja niiden valvonnalla? Miten laki L vaikuttaa niihin ja ottaa
ne huomioon? (oikeustutkimuksen ongelmanäkökulma)

2) Voidaanko ja miten (muita) sosiaalisia ongelmia hallita asukasvalintoja säänte-
lemällä, asukasvalinnoilla ja niiden valvonnalla? Miten laki L vaikuttaa niihin
ja ottaa ne huomioon? (sosiaalipolitiikan (tieteen- ja tutkimusalana) ongelma-
näkökulma)

3) Voidaanko ja miten lasten kehitykseen liittyviä ongelmia hallita asukasvalinto-
ja sääntelemällä, asukasvalinnoilla ja niiden valvonnalla? Miten laki L vaikut-
taa niihin ja ottaa ne huomioon? (sosiaalipsykologian ja psykologian ongelma-
näkökulma)

massa ongelmalliseksi. Ruotsista saatujen kokemusten perusteella tämä oli (ja on) vaarassa johtaa
jopa kokonaisten asuinalueiden tyhjenemiseen. Asiantilaa pyrittiin jälkikäteen korjaamaan ns. lä-
hiöprojektilla, jossa alettiin kiinnittää lisähuomiota asukkaiden ja asuinyhdyskuntien laajempaan
arvo- ja tarveprofiiliin. Jälkikäteisten ratkaisujen kustannukset ovat huomattavia. Vaikka tässä monia
hallinnonaloja ja eri tutkimusaloja sivuavassa vaikeassa asiassa ei ollut eikä ole helppo tehdä pit-
källe meneviä johtopäätöksiä (vrt. s. 309 ss.), on ilmeistä että yhteiskunnallisen sääntelyn kokonai-
suus ei toiminut toivotulla tavalla. Ks. esim. s. 38 ss., s. 62 ss., s. 234 ss.
25 Terveydenhuollon osalta vrt. Stakes 1994 s. 8–11. Subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta ks.
Rentto 1995 a s. 48–49. Ihmiskäsityksen osalta ks. myös mt. s. 45.
26 Etnologiasta ihmisen tutkimisena kulttuuriolentona ks. Lönnqvist 1999 s. 13–33. Ks. myös Aro
1999 s. 177–187 ihmisen identiteetistä. On selvää, että linssiä näin avarrettaessa saatetaan jo piankin
tulla hahmotustapoihin ja niistä johdettuihin toimintamalleihin, joissa oikeudellisen sääntelyn mah-
dollisuudet ehtyvät ja rajat tulevat vastaan. Näitä rajoja tulee kuitenkin selvitellä. Toisaalta on ilmeis-
tä, että äskeisen kaltainen laveampi horisontti saattaa useammissa tapauksissa johtaa sääntelyn mah-
dollisuuksiin kohdistuvaan terveeseen ja kriittiseen epäilyyn kuin regulaatiokeskeiseen ajatteluun.
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4) Voidaanko ja miten asuntomarkkinoiden tasapaino-ongelmia ja niiden heijas-
tumia kansalaisten tarpeentyydytykseen hallita asukasvalintoja sääntelemällä,
asukasvalinnoilla ja niiden valvonnalla? Miten laki L vaikuttaa niihin ja ottaa
ne huomioon? ((sosiaali)taloustieteen ongelmanäkökulma)

5) Voidaanko ja miten ihmisen luonteeseen kulttuuriolentona liittyviä ongelmia
hallita asukasvalintoja sääntelemällä (tai luopumalla sääntelystä), asukasvalin-
noilla ja niiden valvonnalla? Miten laki L vaikuttaa niihin ja ottaa ne huomioon?
((sosiaali)antropologian ongelmanäkökulma)

Disiplinaariset ongelmanäkökulmat eivät rajoitu yllä mainittuihin. Edelliset riit-
tävät havainnollistamaan disiplinaaristen ongelmanäkökulmien tarvetta sekä
sosiaalista epistemologiaa tai muita validointi- tai vindikaatioperusteita konk-
reettisempien arviointimittapuiden (P1-Pn) tarvetta. Yhteiskunnallisten ongel-
mien monimutkaisen kokonaisuuden eri näkökulmien kokoamisessa TPOVA-
tutkimuksen luoma päällystakki on tarpeen, mutta se ei korvaa eri disipliinien
panosta näkökulmien hahmottajana, sisällöllistäjänä ja tutkimustiedon tuottaja-
na. Alajakson alussa viitattiinkin TPOVA-tutkimuksen ja disipliinien molem-
min puoleiseen riippuvuuteen.

On huomattava, ettei TPOVA-tutkimus edellä kuvattujen disiplinaaristen
(ongelma)näkökulmien ”päällystakkina” samastu sosiaalisen epistemologian
asettamiin arvostelumittapuiden integroinnin vaatimuksiin. Sosiaalinen episte-
mologia muodostaa ainoastaan yhden TPOVA-tutkimusta integroivan elemen-
tin, jota ei edellä liitetty TPOVA-tutkimusta lähestymistapana identifioiviin piir-
teisiin (arvioinnin peruselementit, arviointikehys). Tutkimuksen lähestymista-
pana TPOVA-tutkimuksen tehtävä ei myöskään ole muodostaa disipliinien on-
gelmanäkökulmien muotoilemisessa konkreettisiksi arvioinnin mittapuiksi (P1-
Pn) tarvittavia argumentteja. TPOVA-tutkimuksen tehtävänä on luoda yleisiä
metodologisia välineitä disipliineille niiden orientoituessa yhteiskunnallisiin
ongelmiin ja (esim.) pyrkiessä kohtaamaan sosiaalisen epistemologian asetta-
man vaatimuksen arvosteluperusteiden integroimisesta laajempaan kokonaisuu-
teen.

Arvioinnin kehyksen (taulukoiden 15–16 sarake a) kannalta äskeisillä esi-
merkeillä havainnollistettu vaatimus voidaan tulkita kahdella tavalla. Yhtäältä
voidaan ajatella, että se edellyttää arvioinnin arvomittapuiden (H 1) laajenta-
mista ihmisen asuin- ja elinympäristön huomioivaan suuntaan (ja samalla to-
dennäköisesti myös arvioinnin kohteen laajentamista). Toisaalta vaatimus voi-
daan tulkita myös ongelmanratkaisun kehyksessä, jolloin H 1 ymmärretään on-
gelmanratkaisun tarve/arvo-osioksi ja H 4-5 sen mahdollisuusosioksi. Tällöin
äskeinen vaatimus voidaan ymmärtää niin, että arvosteluperusteita (vs. varsinai-
sesti arvomittapuita) tulee avartaa niin, että saavutetaan riittävä käsitys sosiaali-
oikeudellisen mittapuuarvon toteutumisen mahdollisuuksista. Tämä edellyttäisi
arvostelun suuntaamista myös H 4-5:n alueelle. Tällöin tarkasteltavaksi tulisi
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se, miten oikeudellinen sääntely laajempana kokonaisuutena luo edellytyksiä
päihdehuoltolain mukaiselle ”ongelmanratkaisulle” tai korkotukilain nojalla suo-
ritettaville ongelmanratkaisuiksi tulkituille asukasvalinnoille.27 Tässä yhteydessä
ei ole syytä poissulkea kumpaakaan mahdollisuutta.

Esimerkkitapauksissa johtoa arvosteluperusteiden alan määrittelemiselle ja
siihen liittyville eri tutkimusalojen suhteiden arvioimiselle haettiin sosiaalisesta
epistemologiasta. Miten tähän sovitetaan suuntaviivojen yhteydessä esitetty vaa-
timus sosiaalisen epistemologian ja ongelmatilanteen sosiaalisen kontekstin
vuorovaikutteisesta tulkinnasta?

Sosiaalisen epistemologian ja sosiaalisen kontekstin väliin tarvitaan erään-
laiseksi tulkiksi intressianalyysia28. Intressianalyysi, jossa on kysymys (Uoti-
lan erittelyä lainaten) eräänlaisesta toteutuneen sääntelyn ymmärtävästä kiin-
nittämisestä sen taustalla oleviin intresseihin29, vaatii ”päällystakikseen” sosi-
aalisen epistemologian. Viimeksi mainittu asettaa eräänlaiset peruspyykit, joi-
den läpi intressianalyysia on suunnattava ja tarvittaessa korjattava. Intressiana-
lyysissa TPOVA-tutkija tulkitsee aktiivisesti ongelmatilanteen sosiaalista kon-
tekstia eikä rajoitu sen passiiviseen rekisteröimiseen. Tämä tulkinta ei kuiten-
kaan ole omaehtoista intressien artikulointia ja argumentointia, vaan tapahtuu
sosiaalisen epistemologian (ja ehkä sen jonkin disiplinaarisen tulkintakehyk-
sen) ohjaamana.

Näin ohjatulla intressianalyysilla arvioinnin arvosteluongelman perusteet
voidaan konkretisoida sosiaalisesta epistemologiasta käsin alistamatta niitä suo-
raan kulloisillekin intresseille. Lisäjohtoa arvostelukehykselle saadaan muista
suuntaviivoista. TPOVA-tutkimuksen ja eri tutkimusalojen suhteiden kannalta
intressianalyysiin liittyy eräs tärkeä seikka. Intressianalyysi voidaan suorittaa
yhdenkin tutkimusalan näkökulmasta. Huolellinen ja riittävän laaja-alainen int-
ressianalyysi edellyttää kuitenkin intressien artikuloimista. Tämä ei voine ta-
pahtua yksinomaan tietyn tutkimusalan (ongelma)näkökulmasta. Seuraavassa
jaksossa pyritään selvittämään, mitä tämä merkitsee eri tutkimusaloja koskevan
tiedon hankinnan näkökulmasta.

Päihdehuoltolain ja korkotukilain kohdalla on varsin ilmeistä, että niin hyvin
sääntelyn arvomittapuita (H 1) (tai ainakin niiden täsmennyksiä) kuin relevant-
teja mahdollisuuksiakin (H 4-5) tulisi jäljittää ainakin terveystieteellisestä, ym-
päristötieteellisestä, sosiaalipoliittisesta, sosiaalipsykologisesta ja ehkä myös

27 Ks. jakso II/3.2.2.7.2 kohta 2.
28 Intressianalyysista ks. yleisesti Uotila 1989 sekä erityisesti ympäristöoikeuden alueella ks. myös
Vihervuori 1981 s. 28–48.
29 Ks. erityisesti Uotila mt. s. 185–186. Hänen mukaansa tehdessämme intressianalyysin jostakin
laista ”ei kysymys ole lain syntymiseen myötävaikuttaneiden henkilöiden tarkoitusperien ja lähtö-
kohtien arvioimisesta vaan työn lopputuloksen analyysista”.
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psykologisesta analyysista, vaikka perimmäiset arvomittapuut johdettaisiinkin
esimerkiksi etiikasta ja oikeudesta.30

Edellä mainittujen disipliinien ongelmanäkökulmiin (yllä kohdat 1–5) rajoit-
tuminen johtaa siihen, että esimerkkisäädösten ongelmatilanteen sosiaalista kon-
tekstia tulkitaan liian suppealla intressianalyysilla. Niinpä (oikeus)tutkija, joka
keskittyy selkeyttämään yksinomaan oikeusturvaongelman taustalla olevia in-
tressejä, on vaarassa jättää muista ongelmanäkökulmista (sosiaalipolitiikka, so-
siaalipsykologia jne.) esiin nousevat arvot ja intressit liian vähälle huomiolle tai
jopa sivuuttaa ne. Oikeusturvaongelmien jäljittäminen hakijaruokakunnan H,
kanssahakijoiden K, asukasvalitsijan A ja valvojan V väliseksi relaatioksi ja
pyrkiminen tästä näkökulmasta relevanttiin arvosteluperusteiden integroimi-
seen toimivaksi kokonaisuudeksi, johtaa sivuuttamaan ne muut näkökulmat tai
relaatiot, joiden huomioon ottamista ihmisten ja asuinyhdyskuntien tasapainoi-
sen kehityksen turvaaminen edellyttäisi. Näitä ovat esimerkiksi:

1) Lapsi – perhe – asukasyhteisö: johtaako segregaation torjuminen (tai hillitse-
minen) asukasvalintojen poikkeussäännökseen turvautumalla ao. perheen ja
yhteisön sekä lapsen asumiseen liittyvien lyhyen tähtäimen (näennäis?)etujen
turvaamiseen samalla kun lapsen mahdollisuus saavuttaa tasapainoinen kehi-
tysympäristö estetään tai sitä häiritään?31

2) Perhe – asuinyhteisö – asuinyhdyskunta: johtaako poikkeussäännöksien ole-
massaolo ja aktiivinen soveltaminen siihen, että asukasvalintojen ohjaamista
poikkeussäännöksien kaltaisilla ”varaventtiileillä” edellyttävät laajemmat yh-
teiskunnalliset ongelmat sivuutetaan? Tällaisia ovat esimerkiksi:

a. kaavoituksen ohjautuminen liian yksipuolisesti lyhyen aikavälin yhdyskunta-
tai yritystaloudellisista intresseistä

30 Sosiologinen analyysi voi täydentää näitä, mutta yleisyysasteeltaan korkeana siitä ei muodostui-
si välttämättä kovin merkittävää apua. Eräs kiinnostava lisäys, lähinnä kuitenkin tutkimuksen lä-
hestymistapana, edellisiin voisi olla etnometodologia. Se tutkii kansanomaisia käsityksiä, jotka
ohjaavat arkipäivän rutiineja (otaksumat, käsitykset, rutiinit, säännöt). Näihin tutustuminen voi
antaa ymmärrystaustaa esim. sille, miten asukas- ym. yhteisöt suhtautuvat muutoksiinsa ja tulkitse-
vat eri tilanteita (ks. Eskola 1982 s. 69–70). Tällä voi olla suuri merkitys sääntelyn vaikuttavuuden
kannalta. Sääntelyn kohdetahojen reaktioiden merkityksestä lakiuudistusten vaikutuksille ks. seik-
kaperäisesti Tala 2001 s. 286–336.
31 Tässä lähinnä disiplinaaristen näkökulmien erojen havainnollistukselle rakentuvassa tarkaste-
lussa ei ole mahdollista kuvata esim. sitä, että äskeisen tilanteen (ja siihen johtavien sääntelytavoit-
teiden tai -metodien) tulkinta lapsenkin kannalta riippuu olennaisesti omaksutuista validointimitta-
puista. Niinpä tilanteen tarkasteleminen lapsen hyvinvointioikeuksien näkökulmasta (jolloin pai-
notetaan tasapainoisen kasvuympäristön merkitystä lapsen oikeutena ja sen esteiden poistamisen
tärkeyttä) ja subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta, jolloin saatetaan korostaa myöskin vaikei-
den olosuhteiden tärkeyttä esim. perheen ja lapsen omavastuisuuden kehittymisen ja inhimillisen
kasvun näkökulmasta, johtaa hyvin erilaiseen asenteeseen asukasvalintojen poikkeussäännöksiin.
Jos (hieman kärjistäen) poikkeussäännökset ovat ensin mainitusta näkökulmasta (hieman ambiva-
lentisti) sekä mahdollisuus että uhka tai riski, niiden aktiivinen soveltaminen edistäisi tietyissä
olosuhteissa subsidiariteettiperiaatteen taustalla olevia arvoja (ks. yleisesti Rentto 1995 a). Tähän
liittyviin kysymyksiin palataan tuonnempana, joskaan validointiperiaatteiden sisältöä ja niiden
konflikteja ei voida laaja-alaisesti tarkastella.
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b. asumisen tarjontatukien ohjautuminen liian yksipuolisesti asuntopolitiikan ly-
hyen tähtäimen tehokkuusvaatimuksista.32

3) Asuinyhteisö – asuinyhdyskunta – kunta – seutu: Ovatko poikkeussäännökset
liian ahtaita pyrittäessä hillitsemään alueellisen muuttoliikkeen vaikutuksia
omistusasuntojen hintoihin ja asuntoalueen tai paikkakunnan markkinoiden
tasapainoon (ja lopulta kansalaisten asumiseen liittyvään tarpeentyydytykseen)?

Kapea-alaisen intressianalyysin ongelmana on ennen kaikkea se, että osittais(on-
gelma)näkökulmat ovat yleensä ja jopa säännöllisesti jännitteessä ja ristiriidas-
sa keskenään. Näin on myös esimerkkitapauksessa. Ongelmatilanteen konstitu-
tiiviset tekijät (ongelmanratkaisija, sosiaalinen konteksti ja tilanteen objektiivi-
set elementit) määräytyvät sen mukaan, mikä ongelmanäkökulma valitaan. So-
siaalinen epistemologia edellyttää intressianalyysilta kykyä ylittää disiplinaari-
set ongelmanäkökulmat, mutta disipliinit eivät tähän itsenäisesti ja omaehtoi-
sesti kykene.

Asian hahmottamista helpottaa disiplinaaristen ongelmanäkökulmien suhteut-
taminen säädösvalmistelijoiden, normiaktorien ja (kansalais)yhteiskunnan tie-
dontarpeisiin. Viimeistä ehkä osaksi lukuun ottamatta nämä arviointitiedon tar-
vitsijat kykenevät vain hyvin rajallisesti hyödyntämään disiplinaaristen ongel-
marajojen ”leikkaamaa” tietoa. Perusongelma on siinä, ettei disiplinaarinen on-
gelmanäkökulma muodosta yhteiskunnallisten ongelmien näkökulmasta (onto-
logisesti) realistista ja relevanttia jäsennystapaa. Disipliinit eivät jäsenny yhteis-
kunnallisten ongelmien vaan niihin suunnattavien (tieteellisten) linssien perus-
teella. Wittgensteinilainen vertaus avaimien etsimisestä sieltä missä on eniten
valoa, katulampun alta, vaikuttaa luontevalta vertauskohdalta kuvattaessa disip-
linaaristen rajojen ohjaamaa ongelmanratkaisua (ja ongelmanratkaisujen arvi-
ointia). Samalla jo reflektioanalyysissa hyödynnetty valokeilavertaus täydentyy
hyödyllisellä tavalla.

Esimerkkejä voitaisiin jatkaa ja laajentaa perinteisen ympäristöoikeuden
alueelle, jossa yllä kuvatut holistisuuden vaatimukset (arvosteluperusteiden in-
tegroiminen) nousevat erityisen merkittäviksi ja saavat jopa uusia ulottuvuuk-
sia. Schreringer ym. erottavat toisistaan

1) konfirmaatioon liittyvän holismin (tietoa ei voida konfirmoida irrallisina lau-
seina vaan ainoastaan kokonaisuuksina) (Duhem),

2) merkityksiin liittyvän holismin (yksittäisillä väitelauseilla ei ole merkitystä ir-
rallaan lauseiden järjestelmästä) (Quine), sekä

3) todellisuuden luonteeseen palautuvan (tai sieltä käsin erityisesti perusteltavan)
epistemologisen holismin: kokonaisuudet on otettava vakavasti ainakin mer-
kittäviä vastavuoroisia riippuvuuksia sisältävillä todellisuuden alueilla.

32 Ks. myös VTV 2000 s. 262–263.
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Ensin mainitut holismin alueet asettavat EOU 2-3:lla (ihmisen suhde yhteiskun-
taan ja itseensä) kokonaisuuden huomioon ottamista koskevia vaatimuksia. Niistä
toinen (merkitysten ”kokonaisvaltaisuus”) voidaan ymmärtää sosiaalisen epis-
temologian erääksi tärkeäksi elementiksi, joka edellyttää sääntelyn arvostelupe-
rusteiden integroimista. Ensimmäinen (konfirmaation ”kokonaisvaltaisuus”)
muodostuu taas seuraavassa jaksossa tarkasteltavan arvioinnin tieto-ongelman
tärkeäksi taustafiguuriksi. Ihmisen ympäristösuhteessa (EOU 1) holismin vaati-
mus perustuu Schreringerin ym. mukaan itse todellisuuden luonteeseen. Koska
todellisuus on täynnä keskinäisiä riippuvuuksia, sitä ei voida kuvata tai ymmär-
tää atomistisesti.33

Äskeisen perusteella voidaan ymmärtää, miksi vaatimus elämänongelmien tar-
kastelemisesta kokonaisuutena on erityisen keskeinen juuri ihmisen ympäristö-
suhteen ja sitä koskevan sääntelyn alueella. Ympäristön ja ihmisen ympäristösuh-
teen ongelmia (EOU-1) ajatellen oikeudellisen sääntelyn kannaltakaan olennai-
sinta ei ehkä ole viime kädessä se, mitä nimenomaisiin ympäristösäädöksiin sisäl-
tyy, niin tärkeitä kuin ne monessa suhteessa ovatkin. Olennaista on se, miten
oikeudellisen sääntelyn laajempi kokonaisuus vaikuttaa ihmisen ympäristö-
suhteen muodostumiseen. Myös ympäristösäädösten vaikuttavuus on kuitenkin
keskeisesti sidoksissa siihen, missä määrin niissä on onnistuttu muodostamaan
erilaiset arvokehykset huomioivia ja tasapainottavia kokonaisuuksia. Mitä toden-
näköisimmin ihmisen ympäristösuhteen kokonaisuus ja sen tulevaisuus tulee kes-
keisiltä osiltaan hallituksi – siinä määrin kuin se ylipäänsä on oikeudellisen sään-
telyn keinoin hallittavissa – muun kuin ympäristöoikeuden ydinsääntelyn keinoin34.

Tähän voi sisältyä jonkin asteinen kärjistys. Tässä yhteydessä se on asian tärke-
yden vuoksi perusteltu. Ellei muu oikeusjärjestys kansainvälisine ulottuvuuksi-
neen huomioi ympäristöoikeuden perusarvoja, yritys korjata tätä ongelmaa ”puh-
taan” ympäristösääntelyn keinoin ei todennäköisesti tuota toivottua tulosta.35 Elä-

33 Ks. Schreringer ym. 2000 s. 35, jotka transdisiplinaarisuuden teoriaperustaa analysoidessaan
kiinnittävät huomiota ympäristötieteiden erityisluonteeseen seuraavasti: ”Our thesis is that in the
environmental sciences the situation is such that the objects of the science manifest interconnec-
tions which are so deep that the epistemological claims of meaning holism and confirmation ho-
lism can no longer be ignored. This means that, in the environmental sciences, the object of science
itself manifests some sort of holism. In distinction from the holism that is discussed in the philoso-
phy of science, this is an ontological holism, i.e. a holism that concerns the structure of environ-
mental systems themselves. Ks. myös Oksanen 2002 s. 115–116.
34 Oikeudellisen sääntelyn mahdollisuuksista tällä alueella ks. Luhmann 1989 s. 66–67, 72–73
erityisesti ympäristökysymyksen osalta. Yleisemmin oikeudellisen sääntelyn tarpeen jatkumisesta
ns. deregulaatioideoista huolimatta ks. Laakso 1990 s. 54 sekä vastaavasti Tala 1999 s. 102–104.
Ympäristöpolitiikan näkökulmasta ks. vastaavasti myös Massa 1995 s. 21.
35 Vrt. siten esim. Wilhelmsson 1993 s. 120, jonka mukaan sopimusoikeuden EU-säädöksissä ei
näy jälkeäkään ympäristönsuojelusta. Ks. myös Kuusiniemi 2000 s. 194–196 sekä Määttä 2000 T
yleensä ja erityisesti s. 347–349. Yleisemmästä näkökulmasta ks. myös Klami 1983 s. 488–489,
sekä ympäristötieteen näkökulmasta myös Goode 1997 s. 71. Disiplinaaristen suhteiden näkökul-
masta ks. myös Scheringer ym. 2000.
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mänongelmat on nähtävä kokonaisuutena. Tutkimukselta tämä saattaa edellyttää
eräänlaista dualistista strategiaa. On tutkittava yhtäältä ihmisen ympäristösuhteen
”julkisivua” (ympäristöoikeuden ydinalue). Toisaalta on tu(t)kittava myös ”pimeitä
takapihoja”, on harjoitettava myös eräänlaista paljastavaa kritiikkiä.36 Molemmissa
tarvitaan arvosteluperusteiden integroimista yli perinteisten tutkimusalueiden ra-
jojen.

3.3.1.2 TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana ja eri
tutkimusalojen väliset suhteet tieto-ongelman kohdalla

Jakson II/3 lopussa kiteytettyihin suuntaviivoihin sisältyi vaatimus, jonka mu-
kaan ”TPOVA-tutkimuksen tulee pyrkiä sosiaalisen epistemologian kannalta
relevantin toimivan tietokokonaisuuden aikaansaamiseen. Tietoa tuotetaan vain
siitä, miten lainsäätäjä tai muu normiaktori ja sääntelyn implementoijat ovat
sopeutuneet sosiaalisen epistemologian mukaisiin reunaehtoihinsa, tai huo-
mioineet ne”. Vaikka molemmat edellisessä jaksossa kuvatut esimerkkitapauk-
set lähtökohtaisesti sijoittuvatkin taulukossa yksittäisen rivin ja solun sisälle (ks.
taulukko 15, pääsarake 2 rivi b solut 2.1. tai 2.2.), niillä on yhteys arvioinnin
tieto-ongelmaan (rivi c). Liitynnät ilmenevät yllä esitetyssä suuntaviivassa, jota
voidaan pitää TPOVA-tutkimuksen tieto-ongelman hallinnan ydinsuuntaviiva-
na.

Esimerkkisäädösten arvioinnin yhteydessä tarvittavaa laajempaa tietoa (asuin-
ym. ympäristön vaikutuksista sosiaalisiin ongelmiin, esim. päihdeongelmiin,
asukasvalintojen vaikutuksista yhdyskunnan sosiaaliseen rakenteeseen jne.) ei
yleensä tuoteta oikeustutkimuksen sisällä37. Asuin- ja elinympäristön vaikutuk-
sista sosiaalisten ongelmien (esim. päihdeongelmat, muut hyvinvointihäiriöt)
muodostumiseen on kuitenkin käytettävissä tietoa. Tämä tieto on hajautunut eri
tieteenaloille38. TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta se on yleensä myös irrallis-
ta ja kontekstitonta. Toimivien (tieto)kokonaisuuksien rakentaminen edellyttää
sen saattamista sellaiseen muotoon ja struktuuriin, jossa tiedon avulla voidaan
arvioida omaksuttujen arvosteluperusteiden tilaa sääntelyn kohteessa. Tähän on
käytettävissä erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja.

Tärkeimpänä näistä voidaan mainita tieteellisen tiedon soveltamista koske-
va tutkimus ja sen piirissä tuotetut lähestymistavat ja metodit. Kysymyksessä
on nopeasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana laajentunut monitietei-
nen tutkimusala, jonka lähtökohdan ja perustehtävän Frans Leeuw kiteyttää

36 Vrt. yleisesti von Wright 1987 s. 118–119.
37 Vrt. yleisemmin Määttä T. 2000 s. 349–351.
38 Ks. Eskola 1982 s. 32–33.
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Dunnin ja Holznerin seuraavalla kysymyksellä: ”What must we examine in or-
der to comprehend and deliberately shape applications of scientific and profes-
sional knowledge to the manifold problems facing contemporary societies?”.
Tämän lähestymistavan ja sen omaksumien metodien avulla voidaan tutkia poli-
cyjen ja sääntelyjen taustalla olevia oletuksia ja rekonstruoida niistä praktisia
policy- ja sääntelyteorioita. Lähestymistapa tarjoaa välineitä lainsäätäjän ym.
toimijoiden ongelma-analyyseihin ja keino/strategiavalintoihin sisältyvien va-
lintojen ja toimien eksplikointiin.

Esimerkkitapauksiimme suhteutettuna lähestymistapa tarjoaa metodologisia
välineitä päihdehuoltolain ja korkotukilain (ja alemman asteisen sääntelyn) yh-
teydessä omaksuttujen perustavien ongelmatulkintojen ja ongelmanratkaisume-
nettelyjen avaamiseen ja eksplikointiin ja niiden saattamiseen systemaattisen
arvioinnin kohteeksi. Ellei tällaista ”avaamista” suoriteta, ongelmatulkintoja ja
-ratkaisumenettelyjä ei voida saattaa arvioitaviksi. Toinen ja vielä keskeisempi
ulottuvuus on se, että lähestymistapa mahdollistaa toimijoiden ongelma- ja on-
gelmanratkaisuoletusten ja -välineiden saattamisen vertailtavaksi tieteelliseen
tietoon, jota nykyinen tutkimus on asianomaisilla tutkimusaloilla kyennyt tuot-
tamaan (the state of the art). Tällöin niiden onnistuneisuutta voidaan arvioida.
Esimerkkitapauksessa metodien soveltaminen näyttäisi mahdollistavan vasta-
uksen etsimisen juuri tapausten kuvaamisen yhteydessä esiin nousseisiin ongel-
miin.39 Alajakson loppuosassa kuvataan lyhyesti eräitä lähestymistavan ja sen
metodien ydinpiirteitä. Näin voidaan tarkentaa sitä, millaiseksi eri disipliinien
suhteet taulukoiden 15 ja 16 sisällä erityisesti tieto-ongelman kohdalla muodos-
tuvat. Samalla voidaan havainnollistaa TPOVA-tutkimuksen käytettävissä ole-
via metodisia välineitä.

Johdannoksi ja taustaksi eri tutkimusalojen suhteita havainnollistetaan kui-
tenkin vielä hieman yleisemmällä tasolla. Seuraavassa taulukossa niitä kuva-
taan vuokra-asuntolainojen korkotukilain mukaista asukasvalintaa koskevalla
esimerkkitapauksella. Taulukossa etsitään disipliinien totunnaisia näkökulmia
korkotukilailla (tai sen nojalla annetuilla alemmanasteisilla säädöksillä) sään-
neltyihin asukasvalintaongelmiin. Taulukossa on yksinkertaistettu eräitä tutki-
musalueiden suhteisiin arvioinnin näkökulmasta liittyviä kysymyksiä asian kä-
sittelyä eteenpäin vievien kysymysten herättämiseksi40. Johdannon jälkeen ede-
tään tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimusta koskeviin huomioihin disiplii-
nien suhteiden selventämiseksi.

39 Ks. seikkaperäisemmin Leeuw 1995 s. 74 ss. ja siellä viitattu kirjallisuus.
40 Esitysteknisesti taulukko 17 voidaan liittää jaksossa III/3.1 esitettyyn metodologioiden tauluk-
koon 15 niin, että taulukon 17 kuudes rivi (TPOVA-tutkimus ...) liittyy taulukon 15 ensimmäiseen
pääsarakkeeseen (TPOVA-tutkimuksen yleinen taso tai ulottuvuus). Ensimmäiset 4 riviä voidaan
puolestaan liittää taulukon 15 toiseen pääsarakkeeseen (tutkimusaloittain eriytyvä TPOVA-tutkimus).
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TAULUKKO 17 Eri tutkimusalojen näkökulmat korkotukisääntelyn arvioinnissa

41 Sosiaalipsykologian sijoittaminen taulukon esittämään skeemaan ei välttämättä vastaa ao. tie-
teenalan piirissä esitettyjä käsityksiä eri sosiaalitieteiden suhteista tai kuvaa niitä havainnollisesti.
Ks. siten esim. Eskola 1982 s. 33, joka näkee sosiaalipsykologian eräänlaisena sosiaalitieteet integ-
roivana tieteenä. Tosin hän esittää tämän hypoteesina.
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Sarake A. Taulukon rivit havainnollistavat disipliinien erilaisia näkökulmia ja tut-
kimusintressejä oikeudelliseen sääntelyyn, esimerkkitapauksessa säädökseen L.
Tutkimusalat eivät eroa toisistaan ensisijaisesti kohteensa tai metodiensa erojen
vaan ennen kaikkea näkökulmansa eroavuuden perusteella42.

Sarake B. Näkökulmansa perusteella disipliinit kiteyttävät ja artikuloivat käsit-
teellisiä lähtökohtiaan, hankkivat tietoa tutkimuskohteeseensa liittyvistä syy-seu-
raus -suhteista ja/tai pyrkivät ymmärtämään kohdettaan soveliain menetelmin.
Kutsun tätä Virkkalan terminologiaa seuraten karkeasti ”analyysiongelmien” rat-
kaisemiseksi ja käsitteellistämiseksi.

Sarake C. Arvioinnin kannalta disipliinien näkökulmaeroja kuvaa se, että ne saa-
vat arvosteluongelman ratkaisukehyksen ainakin osittain eri lähteestä. Tätä voi-
taisiin kutsua ”arvosteluongelman” ratkaisemiseksi.

Sarake D. Arvioidessaan oikeudellista sääntelyä disipliinit lähtevät omista näkö-
kulmistaan. Tulkittaessa arviointiongelmien ratkaiseminen ongelmanratkaisuksi
havaitaan, että ne saavat ”tarveosion” (H 1) osittain omista näkökulmistaan ja
taustapositioistaan, määrittelevät mahdollisuuksien alueen tästä näkökulmasta ja
yhdistävät nämä äsken mainittujen erojen eriyttämänä, mutta pääosin yhteisin tut-
kimusmenetelmin (metodein). Niinpä sosiaalipsykologista oikeussääntelyn arvi-
ointitutkimusta luonnehtii sääntelyn L tarkasteleminen esimerkkitapauksessa lap-
sen kehityksen (psykologian) näkökulmasta. Mikäli säädöstä L ryhdytään arvioi-
maan, sovelletaan sarakkeen A näkökulman ohjaamana omaksuttuja käsiteväli-
neitä, hankittua ymmärrystä ja syy-seuraustietoa (H 4-5) sekä relevantteja arvo-
mittapuita (H 1) pyrkien yhdistämään nämä perustelluksi käsitykseksi arvojen
toteutumisesta tai ongelmien hallinnasta käyttäen apuna soveliaita empiirisiä tut-
kimusmetodeja (H 2). Mikäli tutkimuksen käytettävissä on riittävän monipuolista
syy-seuraustietoa, voidaan muodostaa käsitys myös siitä, miksi arvot toteutuivat
tai miksi ne eivät toteutuneet (H 4-5).

Eräät täsmennykset ovat tarpeen. On varsin todennäköistä, ettei sosiaalipsyko-
logia kykene itse tuottamaan kaikkea äsken mainittua tietoa. Myös sen näkökul-
ma arvosteluperusteisiin voi olla rajallinen, mikäli tutkimuksessa pyritään muo-
dostamaan syvällinen käsitys siitä, toteutuivatko arvot ja varsinkin tutkittaessa
sitä, miksi arvot toteutuivat tai eivät toteutuneet. Sosiaalipsykologian omat edel-
lytykset tuottaa tietoa edes sen kannalta relevantista näkökulmasta ovat rajalli-
set. Jo sen selvittämiseksi, millaisessa ympäristössä lapsen (tai kenen tahansa)
suotuinen kasvu tai hyvinvointi voivat toteutua (vrt. sarake B), tutkimuksen on
hyödynnettävä myös ympäristötutkimuksen tuottamaa tietoa. Näissä kysymyk-
sissä esimerkiksi ympäristösosiologia, ympäristöpsykologia ja ympäristöeste-
tiikka ovat eri näkökulmista tuottaneet tietoa, jota sosiaalipsykologia ei voi itse

42 Eskola omaksuu kannan, jossa ”jonkin erityisen tieteen määrittelee ja erottaa toisista tieteistä
ensi sijassa sen tutkimuskohde. Sanalla tarkoitetaan …sekä todellisuuden aluetta, johon jonkin
tieteenalan mielenkiinto kohdistuu, että aspektia, josta kyseinen tiede näitä ilmiöitä tarkastelee”
(Eskola 1982 s. 18). Esimerkkitaulukon nojalla näistä vain jälkimmäistä voidaan pitää relevanttina.
Myöhemmin Eskola tarkentaakin kantaansa niin, että ”tutkimuskohde tarkassa mielessä olisikin
jostakin erityisestä aspektista tematisoitu todellisuuden alue” (s. 22, kursivointi AE). Tämä vastaa
yllä esimerkkitapauksessa esitettyä jäsennystä tai ajattelutapaa.
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tuottaa eikä sen ole tarkoituksenmukaistakaan pyrkiä tuottamaan. Perusnäkö-
kulma ja sen ohjaama arvostelunäkökulma säilyy (sarakkeet A ja C, H 1), mutta
tietoperusta avartuu (sarake B, H 4-5) pyrittäessä tarkoituksenmukaiseen loppu-
tulokseen (sarake D). Tässä prosessissa arvioitsija joutuu hankkimaan ja yhdis-
tämään hyvin monenlaista tietoa.

Sääntelyn vaikutusta äskeisessä esimerkissä kuvatussa arvostelukehyksessä
tai sen suhdetta siihen voidaan eritellä eri tavoin. Voimme erottaa esimerkiksi
pakote-, arvo-, tavoite-, (muu) kiihoke-, mahdollisuus-, rajoitus- ja este(vaiku-
tus)kentän. Sääntely voi ”tuottaa” arvoja, muodostaa tavoitteita tai velvoittaa
niiden asettamiseen sekä muodostaa esim. taloudellisia kiihokkeita tai sanktioi-
ta näiden toteuttamiseen. Näin se voi tuottaa vaihtelevassa määrin mahdolli-
suuksia arvioinnin arvostelukehyksen mukaisten arvojen toteutumiselle. Sään-
tely voi kuitenkin asettaa viimeksi mainitulle myös normatiivisia tai faktisia
rajoituksia ja jopa suoranaisia esteitä.

Jotta arviointi voisi laaja-alaisesti palvella sääntelyn kritiikkiä tai sen kehittä-
mistä, siinä tulisi kyetä muodostamaan jonkinlainen käsitys kaikista kuvatuista
ulottuvuuksista. Miten esimerkkitapauksen mukaisessa arvioinnissa kyetään
käsitteellisesti, analyyttisesti ja empiirisesti hahmottamaan kuvatunlaisia ketju-
ja? Tässä tulemme sosiaalipsykologisen lainsäädännön arviointitutkimuksen
rajoille äskeisestä poikkeavalta ja vielä perustavammalta suunnalta. Mainittu
tutkimus kykenee itsenäisesti (sanan suhteellisessa merkityksessä) suoriutumaan
vain viimeksi mainitusta (”ketjujen” empiirinen tutkiminen). Käsitteellisen ja
analyyttisen ulottuvuuden kohdalla sen on tukeuduttava ainakin lainsäädäntö-
teoreettiseen ja sääntelymetodiseen tutkimukseen.

Äskeinen esimerkki auttaa ymmärtämään disiplinaaristen kehysten rajoja ja
mahdollisuuksia TPOVA-tutkimuksessa. Esimerkkitapaus johdattelee myös di-
siplinaaristen suhteiden tarkentamiseen erityisesti tietokysymysten kohdalla.

Miten TPOVA-tutkimus (rivi 6) tulisi taulukon kokonaisuudessa (rivit 1–6)
määritellä tai identifioida? Seuraavassa ehdotuksessa TPOVA-tutkimuksen mää-
rittelemiseksi on tukeuduttu Anneli Sarvimäen praktisen tieteen käsitettä koske-
vaan analyysiin ja Luhmannin lainsäädäntötutkimusta ja oikeussosiologista tut-
kimusta koskeviin huomautuksiin43. TPOVA-tutkimus edustaa pikemminkin
tiedon soveltamista tai soveltavaa tutkimusta kuin itsenäistä praktista tie-
teen- tai tutkimusalaa. Tämän alajakson kannalta tärkein seuraus ja johtopäätös
äskeisestä on se, että edellisen taulukon kuudennelle riville asettuva TPOVA-tut-
kimus ei ole rinnastettavissa taulukon varsinaisiin tutkimusaloihin tieteenaloina,
eikä myöskään lainsäädäntötutkimukseen disipliininä. Arviointitutkimuksena se
muodostaa erään substanssitieteenalojen aputieteen osa-alueen. Teoriaperustei-

43 Ks. Sarvimäki 1988 yleensä ja erityisesti s. 228–232 sekä Luhmann 1985 s. 1–3 sekä 6–7, 9 ja
273–274. Vrt. Tala 2001 s. 70–74. Sääntelymallien osalta vrt. Van Der Velden 1985 s. 157 ja 161.
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sena lainsäädäntötutkimuksen osa-alueena se muodostaa lainsäädäntötutkimuk-
sen erään lähestymistavan. Suhteessa itsenäisille disipliineille ominaiseen koh-
de- ja näkökulmaperusteiseen identiteettiin TPOVA-tutkimus muodostaa ensisi-
jaisesti yleisen lähestymistavan, joka ylittää eri tieteen- ja tutkimusalojen koh-
teiden ja (varsinkin) näkökulmien rajat. Tällä on se koko III pääjakson kannalta
tärkeä merkitys, että myös TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana suhde käytän-
töön ja sen havainnollistaminen muodostuu monimutkaiseksi ja esimerkiksi tau-
lukon 17 yksittäisiä tutkimusaloja merkittävästi vaikeammin kuvattavaksi.

Lähestymistapana TPOVA-A-tutkimus pyrkii ylittämään disipliinien rajat omak-
sumalla esim. edellisen taulukon kuvaamien tutkimusalojen näkökulmia, käsit-
teellisiä välineitä, analyysiongelmiin tuottamaa tietoa ja arvostelun mittapuita
kulloisenkin sääntelyn arvioimiseen sekä yhdistämällä ne lainsäädäntötutkimuk-
sen luomiin käsitteellisiin välineisiin, analyysikehikoihin, malleihin jne. Tätä on
pyritty havainnollistamaan edellä eri yhteyksissä, mm. jaksossa II/3. TPOVA-B1-
tutkimus pyrkii myös integroimaan eri alojen arviointia kokoamalla oikeussään-
telyn teoriaperusteiselle arvioinnille arviointikehyksen, mahdollisen arvosteluke-
hyksen (sosiaalinen epistemologia) ja suuntaviivoja sille, miten eri näkökulmia
voidaan sääntelyn arvioinnissa integroida. Tätä kehikkoa on pyritty tiivistämään
edellä jaksossa III/3.1 (taulukko 15) ja samalla kehittelemään silmällä pitäen TPO-
VA-tutkimuksen käytäntöön soveltamista. Näin ymmärrettynä TPOVA-tutkimuk-
sen ja eri disipliinien välillä on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde.

Tällä on seurauksia myös sen suhteen, miten eri aloilla harjoitettavan TPO-
VA-tutkimuksen suhde TPOVA-tutkimukseen arvo- ja ongelmasuuntautuneena,
monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana lainsäädäntötutkimuksen
lähestymistapana on hedelmällistä ymmärtää. Myös jaksossa III/3.1 muodos-
tettu taulukko 15 ja sen ensimmäisen ja toisen pääsarakkeen suhteet asettuvat
pikemminkin komplementaariseen asetelmaan kuin yksiselitteiseen etusijajär-
jestykseen. Molemmat hyödyntävät toinen toistensa tuottamaa tietoa, analyysi-
kehikoita yms. Ilman eri disipliinien tuottamaa tietoa TPOVA-tutkimus on ky-
kenemätön suuntautumaan lainsäädännön empiiriseen arviointitutkimukseen.
Toisaalta ensin mainitut jäävät erillisiksi ja irrallisiksi ilman TPOVA-tutkimuk-
sen tarjoamaa yleistä kehikkoa. Tässä omaksutun käsityksen mukaan myös nii-
den yhteiskunnallinen relevanssi jää vaillinaiseksi ilman sosiaalisen epistemo-
logian tarjoamaa suuntaa.

TPOVA-tutkimuksen tiedon hankinnan menettelyä voidaan kuvata tieteelli-
sen tiedon soveltamista koskevan tutkimuksen tarjoamin apuvälinein. Tukeudun
seuraavassa Frans Leeuwin esimerkkitapaukseen.44 Kyseinen esimerkki voidaan
yhdistää yllä esitettyihin korkotukilain ja päihdehuoltolain esimerkkitapauksiin.

44 Ks. Leeuw 1995 s. 79–84.
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Tekniikoiden kuvaukseen ei voida tässä yksityiskohdiltaan mennä.
Leeuwin esimerkki koskee tilannetta, jossa tutkimuslaitos suoritti Hollannin oi-

keusministeriölle tehdyn asiantuntijaehdotuksen arvioinnin. Kysymyksessä oli asi-
antuntijaryhmän ministeriölle laatima raportti, jonka teemana oli ”Yhteiskunta ja
rikollinen käyttäytyminen”. Raportti sisälsi diagnostisia ja policypropositioita. Näillä
tarkoitetaan asianomaisen yhteiskunnallisen toiminnan alueen ongelma-analyysia
sekä ongelmien hallitsemiseksi mahdollisia ja relevanteiksi tulkittuja toimenpide-
kokonaisuuksia. Tutkimuslaitoksen ydintehtävänä oli tutkia, olivatko äsken maini-
tut sopusoinnussa nykyisin käytettävissä olevan tieteellisen tutkimuksen tuottaman
tiedon kanssa. Tutkimuslaitos selvitti asiaa tukeutuen kriminologiseen, kasvatus-
tieteelliseen, sosiologiseen, antropologiseen, demografiseen, psykologiseen, poli-
tologiseen, taloustieteelliseen ja kunnallistieteelliseen tutkimukseen45. Tutkimus-
alojen rajaamisen perusteena oli se, että näillä tutkimusalueilla oli muodostunut
perinteitä sosiaalisen kontrollin, sosiaalisen disorganisoitumisen ja nuorisorikolli-
suuden alueella, jotka tulkittiin tässä tapauksessa ”the key sectors of interest”.

Tutkimuksessa sovellettiin Cooperin kehittämää metodia ”narrative research
review”. Tutkimus eteni seuraavasti:

1) Aluksi kutsuttiin edellä mainittujen tutkimusalojen tutkijoita ehdottamaan tär-
keitä lähdeteoksia sekä johtavia tutkijoita kyseisillä tutkimusalueilla.

2) Seuraavaksi edettiin ns. lumipallotiedonkeruuta hyväksikäyttäen kontaktien
luomiseen tutkimusalueiden muihin tutkijoihin. Heitä pyydettiin laatimaan ku-
vaukset alueen tutkimuksesta.

3) Samanaikaisesti suoritettiin tietokoneilla kirjallisuus- ja artikkelihakuja tärkeim-
millä disiplinaarisilla ja muilla tiedon alueilla.

4) Seuraavaksi käytiin läpi tietyltä ajanjaksolta kaikki relevantit tieteelliset julkai-
sut ja aikakauskirjat, jotta myös yllä kuvattujen formaalimpien tiedonhakume-
nettelyjen läpi mahdollisesti ”livahtaneet” lähteet saatiin esiin.

Tiedon hankinnan tuloksena kertyi n. 1 500 mahdollisesti relevanttia tieteellistä
julkaisua, yhteensä n. 90 000 sivua tieteellistä tutkimusta46. Tutkimuslaitoksen
suorittaman tiedon suodattamisen, yhdistelyn yms. tuloksena materiaali saatiin
suodatetuksi n. 350 sivuun.

Tämän tiedon avulla ryhdyttiin tutkimaan, miten perusteltuja asiantuntijaeli-
men suorittamat diagnostiset ja policypropositiot olivat. Näin menetellen saavu-
tettiin tietoa tutkimustiedon käytöstä/alikäytöstä policyn yhteydessä, policyn

45 Viimeksi mainittu on tämän tekijän vapaa käännös tutkimusalueesta nimeltään ”the field of
community studies”. Tämän alueen voi tulkita viittaavan yhtä hyvin sosiaalipsykologiseen pien-
ryhmätutkimukseen kuin kunnallistutkimukseen, jopa pikemminkin ensin mainittuun kuin jälkim-
mäiseen. On kiinnostavaa havaita, ettei Leeuwin mainitsemien tutkimusalojen joukossa (s. 79)
mainittu lainkaan lainsäädäntötutkimusta, -teoriaa, sääntelyteoriaa tms. oikeustieteelliseksi perin-
teisesti miellettyä tutkimusaluetta. Tutkimuksen suorittanut laitos oli Leydenin yliopiston yhteis-
kuntatutkimuksen instituutti.
46 Käyttäen apuna Latourin ja Woolgars´in luokitusta tätä materiaalia jäsennettiin ottamalla lähtö-
kohdaksi tiedon robustisuuden luokitus, jossa tieto jaettiin arvauksiin, alustaviin tuloksiin, hyväk-
syttyihin tutkimustuloksiin, oppikirjatietoon ja tacit-tietoon (Leeuw mt. s. 82).
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vaikuttavuuden edellytyksistä sekä kyettiin tukemaan policyjen vaikuttavuuden
arviointia.47 Edellä omaksuttua käsitteistöä hyödyntäen voidaan todeta, että äs-
ken kuvatulla menettelyllä voitiin saavuttaa kohtuullisen artikuloitu arvostelu-
kehys nimenomaan H 4-H 5 osalta sen suhteen, mitä edellytyksiä ehdotetun
policyn vaikuttavuudelle oli olemassa.

Korkotukisäädösten mukaisen asukasvalintojen sääntelyn ja esim. päihdehuol-
tolain tai vaikkapa ympäristösäädösten arvioinnissa voidaan noudattaa saman-
laista metodia. Metodin yksityiskohtiin ei ole tässä yhteydessä perusteltua sy-
ventyä. Olennaista on se, että myös TPOVA-tutkimuksen käyttöön soveltuvaksi
on jo kehitelty metodisia apuvälineitä, joiden avulla tiedon hankinnan yhteydes-
sä kohdattavia rajojen ylityksen ongelmia voidaan tyydyttävästi hallita48. Näi-
den metodien avulla kulloisenkin arvosteluongelman näkökulmasta relevantti,
eri tieteenaloilla tuotettu tieto voidaan koota kokonaisuudeksi myös muun kuin
niille ominaisten näkökulmien horisontissa. Tällä on olennainen merkitys ni-
menomaan monitieteisen lähestymistavan mahdollisuuksia avartavana ja avaa-
vana näköalana. Kuvattu lähestymistapa metodeineen ei ratkaise kaikkia tiedon
hankintaan tai edes eri tieteenalojen suhteisiin liittyviä ongelmia. Tutkimuksen
resurssit, mahdolliset tai tarkoituksenmukaiset painotukset jne. asettavat rajoi-
tuksia yksittäisten tutkimuksien mahdollisuuksille.49 Niiden käsitteleminen ei
ole tässä yhteydessä perusteltua, osittain niihin palataan vielä seuraavissa jak-
soissa.

Ongelmineenkin tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimus avaa näköaloja
sekä yksittäisten disipliinien tyypillisiin näkökulmiin ja arvokehyksiin rajoit-
tuvalle tutkimukselle että disipliinien rajat ylittämään pyrkivälle tutkimuksel-
le. Millä tahansa alalla (esimerkiksi edellä kuvatussa sosiaalipsykologian alaan
kuuluvassa esimerkkitutkimuksessa) voidaan relevantista näkökulmasta tut-
kia esim. lainsäädännön yhteydessä omaksuttuja diagnostisia ja policypropo-
sitioita käyttäen apuna tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimuksen tarjoamia
välineitä.

47 Leeuw 1995 s. 74. GAO:n raportteihin viitaten Leeuw näkee lähestymistavan etuna myös sen,
että sillä kyetään lähentämään toisiinsa lainsäädäntöelimiä ja tutkimusta sekä saattamaan ne keski-
näiseen vuorovaikutukseen. Tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimus lähestyy tässä muodossa
mm. GAO:n merkittävällä panoksella kehitettyä prospektiivista evaluaatiota.
48 Ks. seikkaperäisemmin Cooper 1984.
49 Yleisemmin voidaan vielä viitata esim. sen seikan haasteellisuuteen, miltä tutkimusaloilta tietoa
hankitaan. Tämän ratkaiseminen edellyttää jo verrattain jäsentynyttä kuvaa siitä, mitkä tutkimus-
alueet ovat tuottaneet esillä olevan arvosteluongelman kannalta tärkeää tietoa. Leeuwin esimerkis-
sä tietyt tutkimusalat olivat ”luonnollisesti päämielenkiinnon kohteena”. Tämän kysymyksen rat-
kaiseminen edellyttää kuitenkin perustakseen varsin hyvää yhteiskuntatieteellisen tietoaineksen
yleistuntumaa, tietoa eri tutkimusalojen suhteista jne. Ks. myös Chen 1990 s. 19. Vrt. yleisesti
Pawsonin otsikolla ”Evidence-based Policy: In Search of a Method” esittämään (2002), josta muo-
dostuu Leeuwin esitystä jossakin määrin kriittisempi kuva ao. lähestymistavan nykytilanteesta. Ks.
myös Cook 1997 s. 48–50.
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Edellisen taulukon viimeisellä rivillä suhteiltaan eri disipliineihin täsmennet-
ty TPOVA-tutkimus tarjoaa tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimusta laa-
ja-alaisempia välineitä integroivalle, ongelma- ja arvosuuntautuneelle lä-
hestymistavalle, jolla disipliinien linssit voidaan hallitusti ylittää. Tässä teh-
tävässä se tarvitsee ja hyödyntää ensin mainittua lähestymistapaa, mutta ei ra-
joitu yksinomaan sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Taulukkoon vielä palaten
TPOVA-tutkimus täydentää tieteellisen tiedon soveltamisen tutkimuksen tarjo-
amia apuvälineitä taulukon A, C ja D sarakkeiden kysymyksissä ja haasteissa.
Tieteellisen tiedon soveltamistutkimuksen kontribuutio sisältyy ensisijaisesti sen
kykyyn tuottaa välineitä sarakkeeseen B liittyvien tutkimusalojen rajojen ylittä-
miseen sarakkeen D mukaisia synteesiongelmia ratkaistaessa. Sen avulla kul-
loisenkin sääntelyn kannalta relevantti, analyysiongelmia koskeva tieto on mah-
dollista saada integroiduksi kulloisiinkin sosiaalisen epistemologian mukaisiin
arvosteluperusteisiin.

Ongelmanratkaisun yleiseen käsitekehykseen suhteutettuna näin tuotetun tie-
don avulla voidaan edetä ennen kaikkea ongelmatilanteen objektiivisten ele-
menttien selvittämiseen. ”Tarve- ja arvo-osion” osalta tässä yhteydessä viita-
taan edellisen alajakson tarkasteluihin.

3.3.1.3 TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana ja eri
tutkimusalojen väliset suhteet funktio-ongelman kohdalla

Jaksossa II/3.2.2.3 TPOVA-tutkimuksen funktio-ongelman suuntaviivoihin vii-
tattiin mm. seuraavasti (taulukko 9 alakohta 1). ”Funktio-ongelman lähtökohta-
na ja pragmatismiin nojautuvana perusarvona on se, että arvioinnin tulee viime
kädessä edistää sosiaalisen epistemologian asettamia tutkimuksen ja yhteiskun-
nallisten käytäntöjen vaikuttavuustavoitteita.” TPOVA-tutkimuksen arvioinnin
funktio-ongelman ratkaisemisen avainsuuntaviivaksi asetettiin legitimiteetin ja
kriittisyyden tavoittelu.

Tässä yhteydessä keskeisin esiin nouseva kysymys on se, poikkeavatko TPO-
VA-tutkimus ja eri tutkimusalat jo perusluonteeltaan jotenkin funktio-ongelman
kohdalla toisistaan. Millaiseksi niiden suhde tässä kysymyksessä asettuu? Onko
TPOVA-tutkimuksen lähestymistapana suhde disipliineihin tältäkin osin jakson
3.3.1 alussa esitetyn kaltainen, siis taulukoissa 15 ja 16 vasemmalta oikealle
etenevä ja ”päällystakkia” rakentava?

Praktisen tieteen käsitettä analysoinut Sarvimäki kiinnittää praktisen tieteen
tehtävät mm. Habermasin tiedonintressiteoriaan. Sarvimäki jäljittää praktisen
tieteen käsitettä lähtien siitä, että tutkimuksen kohteena olevissa käytännöissä
on erilaisia todellisuuden aspekteja. Habermasin analyysia praktisen tieteen
alueelle soveltaen hän erottaa toisistaan emansipatoris-evolutiivisen, herme-
neuttis-mytologisen ja teknis-rationaalisen todellisuuden aspektin. Esimerkik-
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si sääntely- ja säädösvalmistelukäytäntöihin suhteutettuna emansipatoris-evolu-
tiivinen aspekti sitouttaa tutkimusta näiden käytäntöjen kehittämiseen mm. kri-
tisoimalla vanhentuneita toimintamalleja. Hermeneuttinen aspekti ohjaa tutki-
musta käytäntöihin sisältyvien merkitysten ja kokemusten pariin. Se on ensin
mainitun aspektin ennakkoehto ja auttaa toimijoita mm. orientoitumaan tule-
vaisuuteen. Teknis-rationaalinen aspekti viittaa toiminnan ja todellisuuden mi-
tattaviin ja kvantifioituviin aspekteihin. Praktisen tieteen käsitteen ydin nousee
siitä, että näiden todellisuuden aspektien tutkimiseen tarvitaan eri lähestymis-
tapoja, jotta ne voidaan saattaa tutkimuksen piiriin. Todellisuuden aspekteja
tutkitaan eri tieteenaloilla. Tämä kävi ilmi myös edellisestä taulukosta ja sosi-
aalipsykologiaa koskevasta esimerkkitapauksesta.50

Kokoavasti Sarvimäen esityksestä voidaan poimia seuraavat praktisen tieteen
kriteerit. Praktinen tiede on tiede,

– jonka tutkimuskohteena on käytäntö, jota voidaan kuvata sen omin käsittein,
– joka kehittelee omia praktisia teorioitaan,
– jonka tavoitteena on ohjata käytäntöä ja pyrkiä vaikuttamaan toimijoiden pää-

töksenteon sisäisiin determinantteihin.51

Edellä on jo irtauduttu ajatuksesta, jonka mukaan TPOVA-tutkimus olisi prakti-
nen tiede disiplinaarisessa merkityksessä. Entä funktionsa osalta? Tältä osin
merkittäväksi nousee yllä esitetty viimeinen ranskalainen viiva, jossa praktisen
tieteen tehtäväksi nähdään käytäntöjen ohjaaminen. Mitä tämä merkitsee TPO-
VA-tutkimuksen funktio-ongelman näkökulmasta?

Mikäli praktisen tieteen käsite ymmärretään Sarvimäen tavoin laajasti, kaik-
kiin tiedonintresseihin ulottuvaksi, TPOVA-tutkimuksen ja muiden tutkimus-
alojen välille ei muodostu tarkasteltavalla ulottuvuudella edellisen jakson kal-
taista juopaa tai rajaa. Raja muodostuu vasta, jos praktisen tieteen käsite rajoite-
taan Niiniluodon ja Pörnin tavoin teknisten normien kaltaisten toimintaohjeiden
antamiseen yhteiskunnallisille käytännöille (esim. lainsäätäjä, lainvalmistelu
jne.). Mikäli praktisen tieteen rajautuminen yksinomaan teknisen tiedonintres-
sin alueelle kiistetään, disipliinien ja TPOVA-tutkimuksen välille muodostuu
arvioinnin funktio-ongelman yhteydessä rajan sijaan linkki erityisesti kriittis-
emansipatorisen tiedon- ja tutkimusintressin alueelle.

Äskeiseen sisältyy kuitenkin ainakin jonkinasteinen yksinkertaistus. Rajoi-
tun seuraavassa tämän vaikean kysymyksen käsittelyn pariin tärkeään huomi-
oon. Ne suhteellistavat äsken esitettyä linkkiä ja toisaalta laajentavat sitä myös
teknisen ja hermeneuttisen tiedonintressin alueelle.

50 Sarvimäki 1988 s. 228–229 ja siellä viitattu kirjallisuus.
51 Praktisen tieteen käsitteestä ks. seikkaperäisemmin Sarvimäki 1988 s. 228–232. Teon teoriassa
toimijan sisäiset determinantit viittaavat arvoihin ja tietoon (Von Wright 1985 s. 169 ss.).
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”Kriittisen tutkimuksen” käsite ja sen ympärille kiteytyvä tutkimusaktiviteet-
ti näyttää kokeneen kriisin 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Tyydyn tässä
pariin asiaa koskevaan huomioon. I pääjaksossa viitattiin von Wrightin näke-
mykseen, jonka mukaan kriittinen tutkimus suuntauksineen on vähitellen lakas-
tumassa52. Tieteen ja kulttuurin välimaastoon asemoituvassa kulttuurilehdessä
(kriittisen) tieteen tilaan kiinnitti hiljattain huomiota myös Keijo Virtanen, joka
edustanee sekä tieteen että tiedepolitiikan tasoa. Samaa kysymystä sivusi Suo-
men Akatemian tuoreessa katsauksessa yliopistojen rehtorien neuvoston puheen-
johtaja Jorma Sipilä53. Ilmeisesti on perusteltua tulkita tilanne niin, että Sarvi-
mäen ehdottama praktisen tieteen käsitteen avaaminen teknisestä hermeneut-
tisen ja varsinkin kriittis-emansipatorisen tiedonintressin alueelle sisältää tut-
kimuskäytäntöjä koskevan teorian, jota itseään ei voida luonnehtia praktiseksi.
Se ei ole realisoitunut tutkimuskäytännöissä eikä ohjaa niitä. Tämän kysymyk-
sen käsittelyyn on uhrattu merkittävästi tieteen ja tiedonsosiologian huomiota.
Asiasta käytyyn keskusteluun ei ole tässä yhteydessä mahdollista paneutua.54

Edelliseen jaksoon viitaten voidaan kysyä, merkitseekö äskeinen sitä, että
TPOVA-tutkimukselta puuttuu tietoperusta. Asiaa voidaan havainnollistaa yk-
sinkertaisella teknisen normin kuvauksella ja siitä johdetulla tieteen ja filosofi-
an rajanvedolla. Asiaa selventää sen liittäminen ongelmanratkaisun yleiseen
käsitteelliseen skeemaan. Edellä viitatun Niiniluodon huomion mukaan tekni-
sen normin ”jos-lauseen” perusteleminen on filosofian tehtävä. Teknistä tiedon-
intressiä tyydyttämään pyrkivä tutkimus ei kuitenkaan hae arvoperusteitaan, ta-
voitteitaan ym. ”jos-lauseensa” argumentaatiota filosofialta, vaan ottaa sen yh-
teiskunnallisilta toimijoilta annettuna. Se kerää tietoa näin saatujen mittapuiden
toteutumisesta sekä (vaihtelevasti) tämän ehdoista, suotuisista olosuhteista yms.
ja välittää sen päätöksentekijöille (”niin-lause”).

Vaikka tavoiteltava tieto jää useimmiten etäälle ns. kausaalitiedosta, tämä ei
välttämättä heikennä tiedon käyttöarvoa nopeatempoisessa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa55. Edellä jaksossa II/3 asiaan paneuduttiin tarkasteltaessa ns.
toimivien tietokokonaisuuksien tavoittelua praktisen tieteen eräänä keskeisenä
perustana ja tuntomerkkinä. Ongelmanratkaisun skeemaan liitettynä kyseessä
on tutkimus, joka tutkii vaihtelevalla tarkkuudella ennalta määritellyn ”tarve-
osion” kannalta relevanttia ”mahdollisuuksien” aluetta, sen ehtoja ja ongelmia
ja (parhaimmillaan) pyrkii yhdistämään nämä ”toimivaksi kokonaisuudeksi”.

52 Von Wright 1992 s. 127.
53 Ks. Virtanen 2001 otsikolla ”Hukataanko kriittinen tiede?” sekä Sipilä 2003. Sipilä kantaa huol-
ta mm. taipumuksesta tarkastella tutkimuksen sosio-ekonomisia vaikutuksia lähinnä taloudellises-
ta ja teknologisesta näkökulmasta ja kuvaa kriittisesti näihin liittyvien odotusten jatkuvaa voimis-
tumista. Ks. myös Allardt 1995 tieteen näkökulmasta sekä mt. 1997 tiedepolitiikan näkökulmasta.
54 Ks. yleisesti esimerkiksi Anttiroiko 1993.
55 Ks. Niiniluoto 1985 s. 174–175.
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TPOVA-tutkimuksen kannalta ongelmaksi ei muodostu niinkään se, missä
tarkoituksessa eri tutkimusalat ovat tietoa tuottaneet. Ongelmana on teknisten
normien ympärille rakentuvan ”niin-tiedon” konditionaalisuus, kontekstuaali-
suus ja sirpaloituminen. Ongelmaa ei vähennä se, että kuvatunlainen tutkimus
tuottaisikin ns. toimivia tietokokonaisuuksia. Sen kummemmin atomisoitunut
tieto kuin teknisen tiedonintressin ympärille kiertyvät toimivat tietokokonaisuu-
det eivät ole helposti saatettavissa muunlaisten tiedonintressien tyydyttämiseen
tähtäävälle tutkimukselle hyödylliseen muotoon. Perusongelmana on se, ettei
näin orientoitunut erityisalojen tutkimus orientoidu ”niin-lauseosioita” tuotta-
essaan kulloisiakin tavoitteita yleisemmällä tasolla oleviin ja varsinkaan itse-
näistyneitä arvoja sisältäviin ”jos-lauseisiin”, tai se orientoituu niihin vain hy-
vin rajoitetusti56. Tästä seuraa, ettei tuotettava tieto ole kovin helposti yleistettä-
vissä toisenlaisille lähtökohdille rakentuvan tutkimuksen käytettäväksi.

Hermeneuttisen tiedonintressin ohjaama yhteiskuntatutkimus voi auttaa TPO-
VA-tutkimusta jäljittämään yhteiskunnallisia rakenteita, prosesseja ja mekanis-
meja, jotka estävät yhteiskunnallisten tarpeiden, arvojen ja päämäärien toteutu-
mista. Sen yleisyysaste on kuitenkin usein sillä tasolla, ettei tämäkään tieto ole
helposti ”käännettävissä” esim. TPOVA-tutkimuksen hypoteesien (H 5) asetta-
mista palvelevaan muotoon. Näin voidaan todeta, että

* ns. kriittisen tutkimuksen niukkuus,57

* hermeneuttista tiedonintressiä tyydyttävän tutkimuksen keskittyminen joko
(diskurssianalyyttisiin) mikrodiskursseihin58 tai sitten (vähenevässä määrin) laa-
joihin yhteiskunnallisiin rakenneanalyyseihin59 ja

* teknistä tiedonintressiä tyydyttävän tutkimuksen keskittyminen kulloistenkin
päätösten valmisteluun tai seurantaan

heikentävät TPOVA-tutkimuksen yleisiä edellytyksiä. Rajoitukset eivät kuiten-
kaan liity niinkään TPOVA-tutkimuksen ja eri tieteenalojen tutkimuksen ylei-
siin suhteisiin funktio-ongelman näkökulmasta vaan tutkimuksen käytännölli-
sestä painottumisesta muodostuviin ongelmiin. Sosiologisessa tutkimuksessa on

56 Myös arviointitutkimuksen kohdalla on kiinnitetty huomiota rationalistisen kulttuurin taipu-
mukseen ”rationalisoida” diskursiivisella tasolla arvorationaaliset lähtökohdat ja teoriat tavoittei-
den ja intressien toteutumista koskeviin kysymyksiin sekä näiden ehtojen toteutumista koskeviin
kysymyksiin (ks. Åberg 1997 erityisesti s. 90). Lainsäädännön vaikutustutkimuksen liian kapea-
alaisen hyötyorientaation vaikutuksista on varoittanut mm. Blankenburg (1986 s. 310).
57 Harjoitettua niukkaa ”kriittistä tutkimusta” luonnehtivat lisäksi jossakin määrin samat piirteet
kuin teknistä ja hermeneuttista tiedonintressiä tyydyttävää tutkimusta. Senkin tuottama tieto on
joko hyvin kontekstuaalista (ajatellen sen hyödynnettävyyttä muissa yhteyksissä), tai korkealla
abstraktiotasolla liikkuvaa (esim. Habermas, ks. myös Luhmann 1985 s. 2 ja 4). Vaikka näitä piir-
teitä ei voikaan erittelemättömästi tulkita ongelmiksi, TPOVA-tutkimuksen kannalta ne muodostu-
vat sellaisiksi.
58 Ks. Allardt 1995. Ks. myös Alvesalo & Kivivuori 2003 sekä Ervasti 2003.
59 Rakenneongelmien laiminlyönneistä sosiologisessa tutkimuksessa ja uusien tutkimusotteiden
tarpeista ks. Allardt 1997. Ks. myös Julkunen 2003 ja Sulkunen 2003.
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jo paikallistettu jonkinasteisia merkkejä empiirisen tutkimuksen uudesta nou-
susta, joka voi merkitä uutta mahdollisuutta myös kriittiselle tutkimukselle.
Mahdollisuudet ovat erilaisten yhteiskunnallisten tekijöiden saartamia, mutta
kysymys on liitetty myös tutkijoiden asenteisiin.60

Tala on jäsentänyt lakiuudistusten vaikutustutkimusta ehdottamalla seuraa-
vaa vaikutusten perusjaottelua:

1) Lakiuudistuksen vaikutukset oikeussubjektien materiaalisessa elämäntilantees-
sa,

2) lakiuudistusten vaikutukset säännöksiä soveltavien tai valvovien viranomais-
ten toimintapiirissä,

3) lakiuudistusten vaikutukset oikeudellisten menettelytapojen alueella,
4) lakiuudistusten vaikutukset ihmisten tietoisuuden, arvojen, ideoiden ja moraa-

lin alueella.61

Jäsennyksen eräs tavoite on parantaa mahdollisuuksia oikeusjärjestyksen sisäi-
sen näkökulman huomioon ottamiseen lakiuudistusten vaikutuksia tutkittaessa.
Tämä toteutuu ennen muuta toisen ja kolmannen vaikutusryhmän kohdalla.62

Miten tähän jäsennykseen tulisi TPOVA-tutkimuksen ja erityisesti sen funktioi-
den näkökulmasta suhtautua?

Prima facie näyttäisi siltä, että näistä ulottuvuuksista lähinnä ensimmäinen ja
neljäs olisivat kriittisen tutkimuksen lähtökohtiin sopeutuvia tai niitä hedelmöit-
täviä. Vastaavasti toista ja kolmatta luonnehtii ensisijaisesti oikeusjärjestyksen
kehittämiseen liittyvää teknisempi tiedonintressi. Arvio näyttäisi vastaavan Luh-
mannin oikeustieteen alaa koskevia huomioita.63 Jos lakiuudistusten vaikutus-
tutkimuksen ”oikeustieteellisyys” kiinnitetään tutkimuksen ”relevanssiin pää-
töksentekijöille”, ollaan lähellä sen typistymistä teknisen tiedonintressin ympä-
rillä harjoitettavaksi tutkimus- tai kehittämistoiminnaksi. Edelliseen taulukkoon
suhteutettuna tämä merkitsisi sitä, että lakiuudistusten oikeustutkimuksen pii-
riin kuuluva vaikutustutkimus olisi määritelmällisesti ”praktinen tiede” – jopa
riippumatta siitä, missä määrin sen tulokset faktisesti vaikuttavat oikeudelliseen

60 Ks. Julkunen 2003.
61 Tala 2001 s. 72–74.
62 Tala mt. s. 71.
63 Luhmannin mukaan ”Legal science is also concerned with the reality of law – not with its social,
but symbolic, reality. …Social realities – in terms of societal conditions, causal factors and effects
– are not excluded from this meaningfull and symbolic context of law; they remain apparent and
accessible to legal science in the horizon of meaning, but they are only contained in a characteristic
condensation and abbreviation, namely only so far as they are relevant for desicion making on legal
questions. In this respect law becomes, once created, the possible object of a special science – legal
science” (1985 s. 274). Ks. myös mt. s. 275 oikeustieteen ja sosiologian erottelusta sillä perusteel-
la, että (vain) ensin mainittu on päätöksentekoa tukeva tiede (decision-making science). Vrt. kui-
tenkin Uusitalon oikeustieteen merkittävistä rajoituksista vm. suhteessa esittämään (Uusitalo J 1983
s. 248–249).
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päätöksentekoon eri tasoilla. Vastaavasti ollaan lähellä päätelmää, että TPOVA-
tutkimus – joka ei ole disipliini eikä siten praktinen tiede – jäisi näin määritellyn
oikeustutkimuksen ulkopuolelle. Sehän on arvo- ja ongelmasuuntautunut, mo-
nitieteinen ja poikkitieteellisyyttä tavoitteleva lainsäädäntötutkimuksen osa-alue
tai lähestymistapa.

Nämä päätelmät ovat nähdäkseni epätarkoituksenmukaisia ja ennenaikaisia.
On perustellumpaa tavoitella lakiuudistusten vaikutustutkimuksen osa-alueiden
tai lähestymistapojen ”(oikeus)tieteellisyyttä” pikemminkin niiden pyrkimyk-
sestä praktisten teorioiden luomiseen tai hyödyntämiseen niiden pyrkiessä vai-
kuttamaan oikeudellisen sääntelyn sisältöön. Tämä näyttäisi vastaavan Aarnion
esittämää oikeuspoliittisen tutkimuksen määritelmävarianttia, jossa sanottu tut-
kimus määritellään jomman kumman seuraavan kriteerin nojalla: tutkimuksen
pyrkimyksestä vaikuttaa lainsäädännön suunnitteluun tai siitä, että sitä on mah-
dollista käyttää lainsäädännön suunnittelussa.64

Näin ymmärrettynä TPOVA-tutkimus näyttäisi sovittuvan oikeuspoliittisen tut-
kimuksen alueelle. Talan jäsennyksen osalta on erikseen todettava, että lakiuudis-
tusten vaikutuksia jäsennyksen kohdissa 2–3 voidaan ja tuleekin suhteuttaa myös
erilaisiin arvomittapuihin. Van Der Velden erottaa toistaan lainsäädäntöproses-
sin vaiheiden perusteella institutionaaliset arvot (oikeusturva, yhdenvertaisuus),
prosessiarvot ja tuotosarvot. Sääntelyprosessi ja sen lopputulos voidaan kokonai-
suudessaan nähdä keinona tyydyttää institutionaaliset arvot.65 Taulukossa 17 oi-
keustutkimukselle onkin haettu identiteettiä kiinnittämällä se oikeusturvaan in-
stitutionaalisena arvona. Tässä yhteydessä olennaista on se, että Talan jäsennyk-
sen kohtien 2–3 kiinnittäminen institutionaalisiin arvoihin mahdollistaa myös niis-
tä ohjautuvan tutkimuksen kriittisyyden. Tällaisen tutkimuksen ei tarvitse ohen-
tua yksinomaan kulloistenkin tavoitteiden toteutumisen varmistajaksi.66

Erityisen hyvin kriittisen ja legitimiteettiä selvittävän TPOVA-tutkimuksen
tarpeisiin näyttäisi soveltuvan Van Der Veldenin tapa jäsentää sääntelymetodien

64 Aarnio 1983 s. 235. Tarkasteltuaan mahdollisia määritelmävaihtoehtoja Aarnio suhtautuu kriit-
tisesti mm. vaihtoehtoon, jossa ensin mainittu kriteeri (pyrkimys vaikuttaa) liitetäänkin siihen, että
tutkimusta myös tosiasiallisesti hyödynnetään lainsäädännön suunnittelussa. Tämä johtaa Aarnion
mukaan oikeuspoliittisen tutkimuksen teknokratisoitumiseen. Yllä tekstissä esitettyä vaihtoehtoa
Aarnio luonnehtii puolestaan seuraavasti: ”This sort of critical social research may include both
attempts to at tackling social issues within the frame of the prevailing order and inquiries that
suggest policies affecting the very foundations of social order” (kursiv. AA). Tutkimuksen perus-
orientaatio tässä suhteessa määrittää sen hyödyntämisen edellytykset käytännössä, mutta tällä ei
ole merkitystä arvioitaessa sitä, kuuluuko tutkimus oikeuspoliittisen tutkimuksen alaan vai ei. Tek-
nokraattisen oikeuspoliittisen tutkimuksen riittämättömyydestä ja ongelmista ks. myös Rentto 1995
a s. 149–158.
65 Van Der Velden 1987 s. 90–91.
66 Oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden ohella oikeustutkimuksen sisäinen näkökulma voidaan kiin-
nittää muihinkin arvoihin. Näistä voidaan erikseen mainita demokratia ja ennustettavuus, joka
muodostaa oikeusturvan toisen osatekijän.
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(suunnittelun) tavoitteet formaalisiin, semiformaaleihin ja substantiaalisiin ta-
voitteisiin. Näistä vain ensin mainittu rajoittuu teknisen tiedonintressin alueelle.
Jälkimmäiset suuntautuvat laajempaan tiedonintressikenttään.67 Ymmärrettäes-
sä Van Der Veldenin hahmottama kehikko sääntelyn arvioinnin kehikoksi, myös
arvioinnin funktio voidaan määritellä riittävän avaralta pohjalta. Tällöin lakiuu-
distusten vaikutuksia voidaan selvittää yhtäältä sääntelyn ohjaustehokkuuden
kannalta, jolloin polttopisteeseen nousevat Talan jäsennyksen 2–3 kohdat joko
institutionaalisten tai välinearvojen pohjalta arvioituina. Jäsennyksen osiot 1 ja
4 voidaan puolestaan ymmärtää oikeuden sisäisten arvojen tavoittelulle rajoi-
tuksia asettaviksi tai ne korvaaviksi arvioinnin kehyksiksi, joissa oikeuden si-
säinen näkökulma ylittyy. Näin ymmärrettynä sekä oikeuden sisäiselle että sen
ulkoiselle vaikutusarvioinnille voidaan hahmottaa myös kriittinen funktio.

Yllä esitetyissä esimerkkitapauksissa päihdehuoltolain ja korkotukilain sekä
niiden nojalla annettujen säädösten ja näiden implementaation arviointi voi siis
rakentua sekä oikeuden sisäisille, esimerkiksi institutionaalisille, arvoille että
muille arvoille. Näkökulmia ja arviointimittapuita, joista käsin arviointi voi jä-
sentyä, on havainnollistettu taulukossa 17. Mikäli eri tutkimusaloille sijoittuva
arviointi omaksuu sosiaalisen epistemologian mukaisen arvostelukehyksen, se
saa kriittisen tutkimuksen piirteitä. Tällainen tutkimus voidaan luonnehtia oike-
uspoliittiseksi, jos/kun sen tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan oikeudelliseen
sääntelyyn tai sen implementaatioon, tai jos se voi vaikuttaa siihen. Laaja oikeus-
poliittisen tutkimuksen määritelmä on tarpeen yhtäältä oikeuspoliittisen tutki-
muksen arvosuhteen vaalimiseksi68, toisaalta siksi, ettei tutkimuksen ensisijai-
selle tiedonintressille tulla asettaneeksi haitallisia rajoitteita.

Edellä on esitetty joitakin säädösten arviointiin liittyviä esimerkkitapauksia.
Kun esimerkeissä viitattiin tarpeeseen ”siirtyä” jakson III/3.1 taulukon 15 toi-
sesta pääsarakkeesta ensimmäiseen tai toisen sarakkeen yksittäisestä solusta ri-
vin laajempaan kokonaisuuteen tällä ei viitattu siihen, että ensimmäisen sarak-
keen mukainen TPOVA-B1-tutkimus voisi lähestymistapana huolehtia konk-
reettisen tiedon tuottamisesta ja arvosteluperusteiden justifioinnista. Esimerkeillä
havainnollistettiin yksinomaan toisen pääsarakkeen disiplinaaristen kehysten
riittämättömyyttä TPOVA-tutkimuksen kohdalla ja tarvetta omaksua ensimmäi-
sen pääsarakkeen mukainen monitieteinen lähestymistapa arvioinnin arvoste-
lu- ja tietoperustaongelmaan.

67 Ks. tarkemmin Van Der Velden 1987 s. 80–84. Ensin mainitun tavoitteena on turvata se, että
oikeudellinen sääntely kykenee ohjaamaan adressaattien käyttäytymistä. Toinen tarkastelee ohja-
uskykyä tiettyjen reunaehtojen raameissa: sääntelymetodissa pyritään optimoimaan sääntelyn oh-
jauskyky tiettyjen reunaehtojen (esim. vapauden suoja ja oikeudenmukaisuuden toteuttaminen)
asettamissa puitteissa. Kolmannessa keskeistä on sen selvittäminen, mitä ominaisuuksia lailla ja
sen implementaatiolla tulee olla, jotta voidaan ohjata ja toteuttaa erityisesti joitakin sisällöllisiä
arvoja (esim. oikeudenmukaisuutta).
68 Oikeuspoliittisen tutkimuksen kiinteästä arvosuhteesta ks. Van Der Velden 1987 s. 83.
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Esimerkkitapauksia tarkasteltiin lähinnä koko TPOVA-tutkimuksen lähesty-
mistavan ongelmina eli TPOVA-B1-tasolla. Oikeampi taso olisi itse asiassa tau-
lukon 16 taso, jossa konkreettiset arvosteluongelmat muotoillaan. Asiaa on kui-
tenkin tarpeen tarkastella sekä taulukon 15 että taulukon 16 tasolla. Taulukon 15
tasolla esimerkit havainnollistavat ainakin jossakin määrin sitä, että toisen pää-
sarakkeen mukaisessa disiplinaarisesti eriytyvässä arvioinnissa tarvitaan myös
ensimmäisen taulukon tasoista yleisempää arvostelu-, tieto- ja funktio-ongel-
mien suuntaviivojen tarkastelua. Taulukon 16 tasolla eli konkreettisten arvioin-
tiongelmien tasolla esimerkit havainnollistavat puolestaan yksittäisen TPOVA-
tutkijan (esimerkissä päihdehuoltolaki) arvioinnin ongelmien liittymistä laajem-
paan kokonaisuuteen.

3.3.2 TPOVA-tutkimuksen kokonaisuuden ja
yksittäisten TPOVA-tutkimusten väliset suhteet

Asian käsittelyn havainnollistamiseksi ja lukijan helpottamiseksi jaksossa III/
3.1 muodostettu kehikko otetaan seuraavassa esiin aiemmasta hieman supiste-
tussa muodossa.
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Kummassakin taulukossa alempi rivi tarvitsee ylempää riviä ”päällysta-
kikseen”. Asiaa voi tarkastella niinkin, että taulukoita tulisi lähteä TPOVA-tut-
kimusta käytäntöön sovellettaessa purkamaan pääasiallisesti ylhäältä alaspäin.
Arvosteluongelma (rivi b) saa peruspuitteensa arvostelukehyksestä (rivi a). Tau-
lukon 15 tasolla reflektioanalyysissa ja suuntaviivatarkasteluissa on pyritty ar-
gumentoimaan arvoja, joille TPOVA-tutkimus voisi rakentua. On selvää, että
suuntaviivojen yhteydessä muodostetut arvostelukehykset ovat vain perusteltu-
ja ehdotuksia siitä, mille arvoille tutkimus voisi rakentua.69 Omaksuttuina sitou-
muksina nämä molemmat (a–b) asettavat kuitenkin puitteet tiedon hankinnalle
(c) ja funktiolle (d), jota arviointi voi käytännössä tyydyttää.

Yhtä tärkeää on se, että kummassakin taulukossa ylempi taso tarvitsee alem-
paa konkretisoituakseen ja tutkimuksellisen kokonaisuuden muodostumiseksi.
Olennaisimmaksi muodostuukin näin kokonaisuus, eivät sen osat.

69 Tässä yhteydessä voidaan viitata myös tutkimusohjelmien metodologiaan. TPOVA-tutkimusta
tulisi jo sen perusluonteesta (lähestymistapana) johtuen tarkastella eräänlaisena aggregaattitasona.
Näin yksittäisen tutkimuksen ja laajemman kokonaisuuden suhdetta tulisi tässä suhteessa arvioida
myös tutkimusohjelmien metodologian viitoittamalla tavalla.
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Tutkimuksessa omaksutun ja perustellun käsityksen mukaan äskeisiä huomi-
oita voidaan laajentaa niin, että taulukko 16 tarvitsee perustakseen taulukon 15.
Vastaavasti TPOVA-A-tutkimus tarvitsee perustakseen TPOVA-B1-tutkimuksen.
Tähän liittyviä näkökohtia tarkastellaan jatkossa jäsenneltäessä TPOVA-tutki-
musta eri tasoista muodostuvaksi kokonaisuudeksi ja käsiteltäessä eri tasojen
suhteita. Tutkimuksen sisällön kannalta asiaa tarkasteltiin reflektioanalyysissa
ja sitä seuranneessa suuntaviivatarkastelussa. Laajemmasta näkökulmasta tutki-
muksen tarkastelut kokonaisuudessaan voidaan ymmärtää yritykseksi perustel-
la TPOVA-tutkimukseksi luonnehditun monitieteisen tutkimuksen lähestymis-
tavan tarvetta yksittäisten tutkimusten sateenvarjona tai aggregaattitasona. Edellä
esitettyihin näkökohtiin ei voida tässä yhteydessä systemaattisesti palata. Lan-
koja vedetään vielä yhteen loppujaksoissa (III/3.4.3.2 ja 3.4.3.3).

3.3.3 Tarkentavia näkökohtia: esimerkkeinä vuokra-
asuntolainojen korkotukilaki ja maa-aineslaki

Ongelmien ja ongelmanratkaisujen kontekstuaalisuus lisääntyy taulukos-
sa kullakin rivillä oikealle mentäessä ja niiden konkreettisuus alaspäin men-
täessä. TPOVA-tutkimusta käytäntöön sovellettaessa kohdattavien ongelmati-
lanteiden rakenteet eriytyvät taulukoissa sekä oikealle että alaspäin mentäessä.
Seuraavassa tämä muutos pyritään hahmottamaan yksinomaan molempien tau-
lukoiden pääsarakkeiden 1 ja 2 suhteiden tasolla (kontekstuaalisuuden lisäänty-
minen) ja taulukoiden 15–16 suhteiden tasolla (konkreettisuuden lisääntymi-
nen). Taulukoiden sisällä voidaan perustella hienojakoisemminkin em. muutos-
ta. Tämän perusteleminen on kuitenkin merkittävästi kiistanlaisempaa ja myös
käsillä olevan tarkastelun kannalta vähemmän merkityksellistä70.

Jaksossa III/3.3.1.1 kuvattiin esimerkein sosiaalisen epistemologian asetta-
maa vaatimusta tarkastella oikeudellisen sääntelyn arvosteluperusteita mahdol-
lisuuksien mukaan integroituna kokonaisuutena. Jaksossa III/3.3.1.2 tarkastel-
tiin integroinnin arvioinnin tietoperustaan liittyviä seuraamuksia ja ulottuvuuk-
sia ja jaksossa II/3.3.1.3 asian liityntöjä arvioinnin funktio-ongelmaan eri tutki-
musalojen ja TPOVA-tutkimuksen suhteiden näkökulmasta.

Tässä jaksossa esitetään joitakin tarkentavia huomioita eri disipliinien näkö-
kulmien eroista. Eroja tarkennetaan tarkastelemalla arviointia ja sen disipli-
naarista kontekstualisoitumista ja konkretisoitumista ongelmanratkaisun viite-
kehyksessä. Eri disipliinit omaavat erilaisia ”tarvelinssejä” tai ”tarvetulkinto-

70 Tutkimuksen loppujaksossa pyritään ottamaan esiin myös taulukoiden pääsarakkeiden alajäsen-
nyksinä toimivien metodologioiden (1.1.–1.2., 2.1.– 2.2.) välisiä eroja vaihtoehtoisina TPOVA-
tutkimuksen käytäntöön soveltamisen kehikkoina.
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ja”. Myös niiden ”mahdollisuusalueet” kontekstualisoituvat ja konkretisoitu-
vat siirryttäessä eri tutkimusaloille ja yksittäisen tutkimuksen tasolle. Linssien
erojen tarkentaminen on välttämätöntä, vaikka edellä ei katsottukaan perustel-
luksi pyrkiä eriyttämään TPOVA-tutkimuksen suuntaviivoja disiplinaariselle
tasolle. Integroinnin mahdollisuutta ja sen sisältöä ei ole mahdollista arvioida
kriittisesti ja selkeyttää ilman että disiplinaaristen linssien eroja kyetään ensin
selkeyttämään.

3.3.3.1 Arvostelun sisältämän ongelmanratkaisun tarve-
elementin määritteleminen, kontekstualisoituminen ja
konkretisoituminen

Ongelmanratkaisu on edellä ymmärretty tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistä-
miseksi toisiinsa luovalla ja menetyksellisellä tavalla. Myös arviointia voidaan
tarkastella ongelmanratkaisuna. TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä koh-
teen arvomittapuut P1-Pn ilmaiseva H 1 voidaan ymmärtää ongelmanratkaisuk-
si tulkitun arvioinnin tarveosioksi, jolle tarvitaan validointi- ja vindikaatiope-
rusteet. Sitoumus 3 sekä H 4-5 voidaan puolestaan tulkita ongelmanratkaisun
mahdollisuusosioksi. Tässä alajaksossa tarkastellaan ensin tarve-elementin va-
lidointiperusteiden ja sitten itse tarve-elementin kontekstualisoitumista ja konk-
retisoitumista TPOVA-tutkimuksen ja disipliinien suhteiden kannalta, siirtäen
näkökulmaa ensin mainitusta jälkimmäiseen. Jakson III/3.1 taulukossa 15 tar-
kastelu paikallistuu riville b.

Taulukon 15 rivin b toisessa pääsarakkeessa (kontekstuaaliset valintaongel-
mat) ongelmanratkaisuksi tulkitun arvioinnin tarveosiot eriytyvät disiplinaari-
sesti. Samalla niiden validointi- ja vindikaatioperusteet saavat disiplinaarisesti
eriytyviä piirteitä. Niinpä yhteiskuntafilosofian oikeudenmukaisuusperiaatteis-
ta71, subsidiariteettiperiaatteesta72 ja sosiaalietiikan perusperiaatteista73 voidaan
eriytyä esimerkiksi teologian altruismin periaatteisiin74, oikeustieteen sosiaali-
siin perusoikeuksiin75, sosiaalipolitiikan hyvinvointipolitiikan periaatteisiin76 jne.
Kutakin näistä voidaan tarkastella sosiaalisen epistemologian alla toimivina sään-
telyn arvioinnin mittapuiden vindikaatio- tai validointiperusteina, joiden sovel-
tamiselle arvioinnin mittapuina sosiaalinen epistemologia asettaa vaatimuksia.
Vastaavasti ympäristöfilosofian abstrakteista teorioista voidaan eriytyä ympä-

71 Ks. esim. Pursiainen 1997 s. 27 ss.
72 Ks. Rentto 1995 a ja 1995.
73 Ks. esim. Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 64 ss.
74 Ks. Malkavaara (toim.) 2000.
75 Ks. Tuori 1995 s. 150 ss.
76 Ks. Sipilä 1985 s. 11, Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 120 ss.
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ristöpolitiikan ja edelleen ympäristöoikeuden periaatteisiin, vaikka tähän liitty-
vien linkkien rakentaminen on toistaiseksi alkutekijöissään.77

Validointi- ja vindikaatioperusteiden ja konkreettisten arvioinnin mittapuiden
(P1-Pn) välisten linkkien rakentaminen on paljolti juuri disiplinaaristen näkö-
kohtien ja raja-aitojen hallitsevuuden vuoksi jäänyt vähäiseksi. Tätä ongelmaa ei
voida ratkaista metodologisen tutkimuksen keinoin. Seuraavassa pääpaino on-
kin validointiperusteiden ja sosiaalisen epistemologian suhteuttamisessa toisiin-
sa78. Myös eri disipliinien arviointimittapuista esitetään kuitenkin joitakin huo-
mioita. Esimerkit vuokra-asuntolainojen korkotukilain mukaisista asukasvalin-
noista ja maa-aineslain mukaisista lupaharkinta-asioista valaisevat asiaa.

Asukasvalintoja koskevaa korkotukilain sääntelyä voidaan arvioida käyttä-
en mittapuiden validointiperusteena esim. niiden kykyä tyydyttää asumiseen liit-
tyviä moninaisia tarpeita tai vapausperiaatetta.79 Nämä periaatteet on edellä si-
sällytetty sosiaalisesta epistemologiasta johdettuihin arvosteluperusteiden suun-
taviivoihin. Niissä erityisesti ”perusturva” ja ”perusvalintojen vapaus”, ehkä
myös ”perusluottamuksen turvaaminen”, liittyvät äsken kuvattuihin periaattei-
siin80. Lisäksi asukasvalintoja koskevaa sääntelyä tai sille perustuvaa yhteis-
kunnallista ja arviointikäytäntöä voidaan arvioida altruismin periaatteista käsin
esim. sitä silmällä pitäen, johtavatko ne joissakin tapauksessa jopa lähelle heit-
teille jättöä tulkittavissa olevaan tilanteeseen, tai edistävätkö ne sitä81. Tämäkin
arvostelulinssi voidaan vindikaatio- tai validointiperusteena joko palauttaa äs-
ken mainittuihin suuntaviivoihin validointiperusteena tai konstruoida niiden
uudelleen tulkinnalla.

Sekä sääntelyä että asukasvalinta- ja valvontakäytäntöjä voidaan ja tuleekin
arvioida käyttäen mittapuuna myös Suomen perustuslain (731/1999) 19,4 §:ään
sisältyvää säännöstä, jonka mukaan ”julkisen vallan tehtävänä on edistää jokai-
sen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä”. Molempia
on mahdollista tarkastella myös subsidiariteettiperiaatteen taikka sosiaalieettis-
ten ansio-, tasa-arvo- ja tarveperiaatteiden muodostaman monimutkaisen ja si-
säisesti jännitteisen kokonaisuuden tarjoamista vindikaation tai validoinnin läh-
tökohdista käsin. Tällöin on tarpeen kiinnittää huomiota myös hyvinvoinnin eri
ulottuvuuksien välisiin jännitteisiin sekä yksilön oikeuksien ja vastuiden väli-
siin jännitteisiin. Näillekin linsseille voidaan jäljittää kiinnekohta myös sosiaa-

77 Ks. Lähde 2001 sekä Oksanen 2002 erityisesti s. 121–128.
78 Tämä merkitsee sitä, että monet arvosteluperusteiden kontekstuaalisuuteen liittyvät käytännölli-
set aspektit sekä arvosteluperusteiden kontekstuaalisuuden ulottuvuuksien teoreettinen jäsentely
(esim. Rentto 1988 s. 69–78) jäävät seuraavassa sivuun.
79 Sisällöllisestä oikeudenmukaisuudesta tässä suhteessa ks. esim. Sajama 1999 s. 147–148.
80 Ks. jakso II/3.2.2.8 suuntaviivataulukko 11 alakohta 1) a52, a55 ja a53.
81 Vrt. yleisesti Laaninen 1998, joka tosin lähestyy kysymystä lähinnä oikeudenmukaisuusteorian
kannalta.
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liseen epistemologiaan edellä käsitellyssä muodossa sisältyviin arvosteluperus-
teiden suuntaviivoihin.82

Kaikkien äsken kuvattujen linssien yksilöön tai yksilön ja yhteisön suhteisiin
kiinnittyvää perusnäkökulmaa (EOU 2-3) voidaan myös vaatia avarrettavaksi
ihmisen ympäristösuhteeseen liittyvään kokonaisuuteen (EOU 1). Tämä edel-
lyttää todennäköisesti ao. sääntelyn (ja siis arvioinnin kohteen) ymmärtämistä
osaksi laajempaa yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun kokonaisuutta. Samalla
arvioinnin kohdetta tulee todennäköisesti laajentaa niin, että kohteeksi tulevat
asukasvalintasäännösten ohella korkotukilaissa säädetyt tuen myöntämisen pe-
rusteet ja näiden lisäksi esim. kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen liittyviä sää-
döksiä.

Disiplinaaristen tarve-elementtien vindikaatio- ja validointiperusteita selkeäm-
pänä disiplinaariset näkökulmat, niiden tarve mutta samalla myös rajoittunei-
suus, tulevat esiin itse tarve-elementeissä, jollaisiksi P1-Pn voidaan ongelman-
ratkaisun näkökulmasta ymmärtää. Edellä korkotukisääntelyn ja sitä konkreti-
soivan alemman asteisen sääntelyn arviointimittapuita (P1-Pn) on eriytetty tar-
kastelemalla ongelmanäkökulmina oikeusturvaongelmia, muita sosiaalisia on-
gelmia, lasten kehitykseen liittyviä äskeisen alaongelmia, yhteiskuntataloudel-
lista ongelmanäkökulmaa sekä ihmisen luonteesta kulttuuriolentona muodostu-
vaa ongelmanäkökulmaa.

Lasten kehityksen ongelmanäkökulmasta tutkija voi asettaa arviointimitta-
puukseen (P1) sääntelyn kyvyn turvata lapsen asumiseen liittyvien sosiaalisten
perustarpeiden tyydyttäminen. Mikäli tutkija omaksuu mittapuidensa validoin-
tiperusteeksi lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamisen, sekä tutkija että hä-
nen mittapuidensa arvioija kohtaavat ongelmia. Onko ”asumiseen liittyvien so-
siaalisten perustarpeiden” ja ”tasapainoisen kehityksen” välinen suhde käsit-
teellinen (looginen) vai empiirinen? Kuten Fischer toteaa, validointi tulee suo-
rittaa joko loogisella operaatiolla, jolloin asumiseen liittyvät sosiaaliset tarpeet
johdettaisiin tasapainoisen kehityksen käsitteestä (looginen johtaminen). Toi-
nen vaihtoehto olisi osoittaa, että sosiaalisten perustarpeiden tyydyttämisestä
myös käytännössä seuraa (kausaalisesti) ”lapsen tasapainoinen kehitys” (gene-
ralisaatio).83

Molempiin näistä sisältyy ongelmia, käsitteellisiä ja/tai empiirisiä. (Sosiaali-
politiikan) tutkija, jonka mittapuiden validointiperusteina ovat sosiaaliseen tur-
vallisuuteen liittyvät yleisemmät arvot (esim. asunnottomuuteen liittyvät puu-
tostarpeet) ja oikeustutkija, jonka mittapuiden vindikaatio- tai validointiperus-

82 Ks. jakso II/3.2.2.8 suuntaviivataulukko 11 alakohta 1) a53, a54, a52. Suuntaviivoja on tällöin
tulkittava (hyvinvointi)oikeudellisesta näkökulmasta tai kiinnittäen huomiota oikeusturvaa ylei-
sempään kansalaisten turvallisuuden ulottuvuuteen ja tarpeiden osa-alueeseen (ks. Hämäläinen &
Niemelä 1993 s. 120 ss.).
83 Fischer 1980 s. 125–126.
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teina ovat oikeusturvaan liittyvät yleisemmät arvot, välttävät näihin perusnäkö-
kulmiinsa pitäytyessään lasten kehitystä mittapuunaan käyttävän tutkijan äsken
kuvatut ongelmat. Sosiaalisen epistemologian tai yllä kuvattujen validointipe-
rusteiden johtaminen mittapuiksi (P1-Pn) tai mittapuun ja validointiperusteen
välisen suhteen empiirinen osoittaminen asettaa silti heillekin merkittäviä haas-
teita, joiden kohtaamista disiplinaaristen rajanvetojen todettiin edellä vaikeutta-
van.

Sosiaalisen epistemologian kyky tukea eri alojen arviointia sisältyy mm. sen
kykyyn yhtenäistää omaksuttuja mittapuita sekä näiden validoinnin ja vindikaa-
tion perusteita disipliinien yhteiseksi ”päällystakiksi”. Tässä suhteessa sosiaali-
selle epistemologialle voidaan hahmottaa tärkeä linkki oikeustutkimuksen nor-
matiiviseen paradigmaan, argumentaatioteorian ja oikeuslähdeopin puolelle.
Vaatimus ratkaisujen tosiasiallisten seurausten monipuolisesta punninnasta la-
kia sovellettaessa rinnastuu osaksi oikeussääntelyn arvosteluperusteiden integ-
rointia koskevaan sosiaalisen epistemologian vaatimukseen. Reaalisten argu-
menttien yhteydessä kohdataan edellä mainittu generalisaation ongelma. Rat-
kaisun (vrt. arvosteluperusteet) vaikutuksia yleisiin arvoihin ja intresseihin on
vaikea määritellä, ennakoida ja arvioida.

Sosiaalisen epistemologian ja reaalisten argumenttien väliseen linkkiin sisäl-
tyy kuitenkin metodia laajempikin ulottuvuus. Ratkaisukäytäntöjen ja -tilantei-
den arvosteluperusteina ja valokeiloina niillä on (toinenkin) yhteinen ongelma.
Reaalisten argumenttien oikeuslähdeopillinen asema on heikko. Tähän on kiin-
nitetty eri yhteyksissä huomiota84. Reaalisten argumenttien jääminen auktori-
soitujen oikeuslähteiden ja argumenttien katveeseen muodostaa eräänlaisen tul-
pan myös sosiaalisen epistemologian yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, sen
kyvylle ohjata yhteiskunnallisia käytäntöjä. Ongelman luonne tulee selvemmin
näkyviin (ja tietystä näkökulmasta myös kärjistyy) kun otetaan huomioon lain
säätämistehtävän liukuminen tosiasiallisesti yhä enemmän lain soveltajille ja
tätä koskeva keskustelu.85

Yritystä määritellä oikeussääntelylle ja virallisille normiaktoreille sosiaali-
sen epistemologian kaltaista arvosteluperusteiden validointi- ja vindikaatiope-
rustaa ei tarvitse tulkita yritykseksi kääntää viimeksi mainittua kehitystä (tai
paremminkin muutosta) toisin päin.86 Sitä ei myöskään tule ymmärtää pyrki-
mykseksi dekontekstualisoida TPOVA-tutkimuksen arvosteluperusteet ja mitta-
puut disiplinaaristen rajojen ulkopuolelle. Pikemminkin reaalisia argumentte-

84 Ks. esim. Tolosen Tuorin kriittistä positivismia koskevassa arviossa esittämiä huomioita (2000
s. 523) sekä Määttä K 2001 s. 107. Ks. myös Tuori 1995 s. 14–15 pragmaattisesti sekä moraalisesti
ja eettisesti latautuneiden periaatteiden etusijan ongelmista sosiaalioikeudessa.
85 Ks. esim. Husa 2003, Määttä T 2001 s. 107.
86 Jaakko Husan esitarkastajanlausunnossa viitattiin käsikirjoituksen puutteena mm. siihen, ettei
oikeussääntelyn muutospiirteisiin ollut kiinnitetty riittävää huomiota tässä suhteessa.
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ja ja oikeuslähdeopin uudistamista koskeva jo kauan jatkunut keskuste-
lu87, yritykset laajentaa empiirisen tutkimusotteen alaa oikeustutkimuk-
sessa sekä normiaktorien arvioinnin välineiden kehittäminen on syytä näh-
dä toisiaan täydentävinä horisontteina. Viimeksi mainittu horisontti on myös
hedelmällistä tulkita sillä tavoin laajasti, että sen piiriin kuuluvat yhtä hyvin
perusoikeusuudistus kuin tutkimuksen uusien lähestymistapojen ja mallien ke-
hittäminen. Kaikki edellä mainitut ja erityisesti myös molemmat viimeksi mai-
nitut ovat tärkeitä näkökulmia, joista käsin oikeussääntelyn ja sen toiminta-
ympäristön muutoksia on tarkasteltava ja joista käsin niihin on myös reagoitava.
Samalla ne edustavat toisistaan poikkeavia näkökulmia TPOVA-tutkimuksen ar-
vosteluperusteiden kontekstualisoitumisen ja konkretisoimisen ongelmaan, joilla
kaikilla on oikeutuksensa ja perusteensa.

Mikään näistä horisonteista ei konkretisoidu nopeasti oikeustodellisuuden ja
tutkimuskäytännön muutoksiksi ja murroksiksi, eikä tätä ole syytä odottaakaan.
Tilannetta ei paranna kiistely suuntien paremmuudesta tai disiplinaarisesta oi-
keaoppisuudesta, vaan aiempaa monipuolisemmista horisonteista tapahtuva vä-
hittäinen eteneminen. Niinpä esimerkiksi oikeustutkimuksessa jo perusoikeuk-
siin ja ihmisoikeuksiin tukeutuva ongelmalähtöinen analyysi, joka ylittää taulu-
kossa 17 kuvatun suppean oikeusturvanäkökulman ja laajenee muihin näkökul-
miin, toteuttaa yllä mainittua horisonttien laajentamisen tarvetta88.

Edellä on perusteltu arvosteluperusteita integroimaan pyrkivän sosiaalisen
epistemologian tarvetta sekä disipliinien rajat ylittävän tutkimuksen lähestymis-
tavan tarvetta. Tässä yhteydessä korostuu kuitenkin erityisesti se, että vasta disi-
plinaariset ”tarvelinssit” mahdollistavat ongelmien näkemisen, analysoimisen
ja arvioimisen niiden eri ulottuvuuksissa89. Ellei esimerkkitapauksen asukasv-
alintojen poikkeussäännöstä lainkaan arvioida esimerkiksi yhdyskunta- ja jul-
kistaloudellisesta näkökulmasta, selkeyttäen (ensin) sen asettamia vaatimuksia
(ja ehkä myös niiden toteutumista), vaatimus arvosteluperusteiden integroimi-
sesta on vaarassa jäädä katteettomaksi metodologiseksi periaatteeksi. Näin lau-
suttaessa havaitaan samalla, ettei arvosteluperusteiden integroimisen ytimenä
ole disiplinaaristen näkökulmien rajoittaminen.

Vaikka näkökulmia ei rajoitettaisikaan, integroinnin vaatimus on aina vaaras-

87 Oikeuslähdeoppi oli eräänä teemana mm. Turussa v. 2001 järjestetyillä oikeustieteen päivillä.
Asian liitynnöistä käsillä olevaan teemaan ks. myös Kallio 2002 s. 101–104, joka on hahmottanut
mm. käsillä olevista ongelmista perustaa ns. vaihtoehtoiselle ympäristöoikeudelle. Kysymyksellä
on yhteys mm. oikeuden hajautumista koskevaan keskusteluun (esim. Nuotio 2002 s. 22–23).
88 Tuoreen esimerkin tällaisesta tarjoaa Asko Uotin väitöskirja, jossa tutkittiin taloudellisten, sosi-
aalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien asemaa kunnallisessa päätöksenteossa erityisesti las-
ten hyvinvointipalvelujen näkökulmasta. Vaikka oikeuksien näkökulma onkin sinänsä perinteinen,
ongelmanasettelu avautui taulukossa 17 selkeästi myös ”oikeustutkimuksen alueen” ulkopuolelle,
erityisesti riveille 2–3 (ks. Uoti 2003). Ks. myös Oksanen 2002 s. 131–132.
89 Ks. myös Scheringer 2000 s. 36.
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sa sivuuttaa (esimerkkitapauksessa) yhdyskunta- ja julkistaloudellisten arvo- tai
muiden mittapuiden toteutumisen spesifit olosuhteet, ongelmat ja esteet sekä
mekanismit, joiden välityksellä nämä vaikutukset leviävät.90 Näin integroitumi-
nen ja eriytyminen täydentävät ja osaksi myös kyseenalaistavat ja suhteellista-
vat toinen toisiaan. Prosessin kaksisuuntaista luonnetta tarkastellaan vielä jäl-
jempänä hieman seikkaperäisemmin käsiteltäessä TPOVA-tutkimuksen suotui-
sia ja mahdollisia etenemissuuntia ja -tapoja.

Myös ihmisen ympäristösuhteen (EOU 1) määrittämästä maa-aineslain on-
gelmanratkaisukokonaisuudesta on löydettävissä erilaisia arvioinnin arvostelu-
linssejä ja ongelmanratkaisuksi tulkitun arvioinnin tarvetulkintoja. Tätäkin sään-
telyä voidaan arvioida käyttäen mittapuuna esim. sen kykyä tyydyttää ihmisen
ympäristöön liittyviä moninaisia tarpeita ja vapausperiaatetta. Nämä periaatteet
– tai niiden toteuttamisessa välttämättömät lisäperiaatteet – on sisällytetty myös
edellä sosiaalisesta epistemologiasta johdettuihin arvosteluperusteiden suunta-
viivoihin. Niissä erityisesti ”elämän ekologisten reunaehtojen turvaaminen” ja
”perusvalintojen vapaus”, ehkä myös ”perusluottamuksen turvaaminen” ja ”kes-
kinäinen osakkuus”, liittyvät äsken kuvattuihin periaatteisiin91. Edellä toisessa
pääjaksossa on kiinnitetty huomiota oikeudenmukaisuusteorian perustaviin puut-
teisiin erityisesti ihmisen ympäristösuhteen näkökulmasta. Tässä tilanteessa jopa
teologialla altruismin periaatteineen tai egoismin ja altruismin keskinäissuhtei-
ta koskevine analyyseineen saattaisi olla jotakin annettavaa sääntelyn arvioin-
nille ainakin hedelmällisinä analogioina.

Sekä sääntelyä että valvontakäytäntöjä voidaan ja tuleekin arvioida käyttäen
mittapuuna Suomen perustuslain 20 §:ään sisältyvää säännöstä. Sen mukaan
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperin-
nöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koske-
vaan päätöksentekoon”.

Maa-aineslainkin yhteydessä sääntelyä käytäntöineen on mahdollista tarkas-
tella myös sosiaalieettisten tasa-arvo- ja tarveperiaatteiden muodostaman moni-
mutkaisen ja sisäisesti jännitteisen kokonaisuuden tarjoamista lähtökohdista
käsin, kiinnittäen huomiota myös hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien välisiin jän-
nitteisiin ja esimerkiksi possessiivisen individualismin (vrt. PL 15 §:n turvaama
omistusoikeus) ja hyvinvoinnin ulottuvuuksien välisiin jännitteisiin92. Näillekin

90 Tähän liittyviä kysymyksiä tarkastellaan jaksossa 3.3.3.2.
91 Ks. jakso II/3.2.2.8 suuntaviivataulukko 11 alakohta 1) a51, a55, a53, a54. Todettakoon, että
näihin (erityisesti a54:een) sisältyy ratkaisusuuntaviivoja mm. ympäristösääntelyn yhteydessä vai-
keaksi osoittautuneen vapaamatkustajaongelman ja vangin dilemman nimellä kulkevan yksilölli-
sen ja yhteisöllisen rationaliteetin yhdistämisen ongelmakenttään. Ks. Pursiainen 1999 s. 114 ss.
sekä yleisemmin Tuomela & Mäkelä 1997 s. 207–212.
92 Vrt. Kuusiniemi 2000 s. 196 (ks. myös alaviite 8 ja siellä viitattu kirjallisuus).

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11422



423

linsseille voidaan jäljittää kiinnekohta myös sosiaaliseen epistemologiaan edel-
lä käsitellyssä muodossa sisältyviin arvosteluperusteiden suuntaviivoihin.93

Maa-aineslakia on yllä tarkasteltu EOU 1-3:n muodostamien ongelmaulottu-
vuuksien kokonaisuuden näkökulmasta. Sääntelyn saattaminen tarkoituksenmu-
kaiseen arviointiasetelmaan saattaa tässäkin edellyttää sen (ja siis arvioinnin
kohteen) ymmärtämistä osaksi laajempaa yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun
kokonaisuutta. Arvioinnin kohdetta tuleekin laajentaa niin, että kohteeksi tulee
yhtäältä laajempi uusiutumattomien luonnonvarojen sääntelyn kokonaisuus, toi-
saalta myös elinkeinotoimintaa koskevan sääntelyn laajempi kokonaisuus94.

Mistä kontekstualisoitumisessa on siis kysymys? TPOVA-tutkimuksen tehtä-
väksi ei ole edellä asetettu disipliinien saattamista tärkeysjärjestykseen. Mitta-
puiden disiplinaarinen eriytyminen on välttämätöntä, mutta eriytyviä mit-
tapuita on pyrittävä integroimaan ja mittapuita on myös käytettävä oikeu-
dellisen sääntelyn arvioimiseen edellisestä taulukosta ilmenevien yleisperi-
aatteiden mukaisesti. Näin ymmärrettynä TPOVA-tutkimus ei edusta niinkään
Laudanin termiä käyttäen tutkimusten päällystakkia kuin tuoreissa ympäristöfi-
losofian katsauksissa tavoiteltua metateoreettista pluralismia95. Se on pikem-
minkin monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevan lainsäädäntötutkimuk-
sen eräs lähestymistapa kuin yksinomaan johonkin disiplinaariseen linssiin (tai
sen alalinssiin) hedelmällisesti kiinnitettävissä oleva väline.

*  *  *

Edellä esitettyjä esimerkkejä voidaan soveltaa myös jakson III/3.1 taulukoiden
15 ja 16 välisiin suhteisiin, jolloin arvosteluperusteet ja -kehys kontekstualisoi-
tumisen lisäksi myös konkretisoituvat. TPOVA-tutkimuksen yleinen arvostelu-
kehys (taulukko 15 rivi b) konkretisoituu yksittäisen tutkimuksen tasolla koh-
dattaviin valintaongelmiin vastattaessa (taulukko 16 rivi b). Tähän ei luonnolli-
sestikaan voi sisältyä mitään loogista suhdetta. Sosiaaliseen epistemologiaan II
pääjaksossa sisällytettyjen arvostelumittapuiden konkretisoimista tarkasteltiin
suuntaviivojen yhteydessä (jakso II/3) lähinnä strategisena harkintana. Omak-
sutun lähtökohdan mukaan yksittäiset tutkimukset realisoivat suuntaviivoihin
sisältyvää arvosteluperusteiden harkintatilaa perustein, joita ei ole mahdollista
eikä tarvettakaan yleisellä tasolla rajata.

Äskeinen koskee kuitenkin yksinomaan TPOVA-tutkimuksen eri tasojen (B1/
A) tavallaan ”disiplinaarista” suhdetta. Se ei koske konkreettisten mittapuiden

93 Ks. jakso II/3.2.2.8 suuntaviivataulukko 11 alakohta 1) a53–a55. Suuntaviivoja on tällöin tulkit-
tava (hyvinvointi- ja omistus)oikeudellisesta näkökulmasta ja kiinnittäen lisäksi huomiota oikeus-
turvaa yleisempään kansalaisten/ihmisten turvallisuuden ulottuvuuteen ja tarpeiden osa-alueeseen
(ks. Hämäläinen & Niemelä 1993 s. 120 ss.).
94 Ks. myös jakso II/3.2.2.7.2 alakohta 2.
95 Ks. Light & Katz (ed.) 1996 s. 4.
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(P1-Pn) oikeuttamista. Mikäli TPOVA-tutkija hyväksyy edellä esitetyt suunta-
viivat vindikaatio- ja validointiperusteikseen ja haluaa täysimääräisesti oikeut-
taa omaksumansa sääntelyn arvostelun mittapuut (P’) niillä, hänen tulee kyetä
johtamaan viimeksi mainitut suuntaviivoista tai osoittamaan mittapuiden sovel-
tamisen myös käytännössä muodostavan suuntaviivojen ilmaisevien arvojen
suuntaisia seurauksia. Koska näihin oikeuttamisen metodien soveltamiseen liit-
tyy lähes säännöllisesti ongelmia, Fischerin arviointilogiikat (validointi, vindi-
kaatio, rationaalinen harkinta) ja edellä hahmotetut suuntaviivat eivät käytän-
nössä tarjoa tutkijalle yksityiskohtaista heuristista apuvälinettä. Sosiaalinen epis-
temologia ohjaa määrittelemään sääntelyn arvosteluperusteet disiplinaariset va-
lokeilat ohittaen, mutta se ei tarjoa yksityiskohtaisia vastauksia siihen, mitä ne
kulloinkin ovat. Suuntaviivat ja Fischerin arviointilogiikat tarjoavat vain väljiä
suuntaviittoja. Sekä TPOVA-A-tutkijalle että tämän arvioijalle mutta myös yh-
teiskunnallisille käytännöille ne tarjoavat usein pikemminkin hedelmällisiä ky-
symyksiä kuin selkeitä ja yksiselitteisiä vastauksia. Tätä on reflektioanalyysissa
perusteltu pikemminkin suuntaviivojen ja arviointilogiikoiden vahvuutena kuin
niiden ongelmana.

Korkotukilain sääntelemissä asukasvalinnoissa saattaisivat tulla kysymykseen
esimerkiksi seuraavat (alustavat) arvosteluongelman mittapuiden muotoilut:

– Miten sääntelyssä X ja asukasvalinnoissa X’ ja X’’on huomioitu asunnon tar-
vekriteeri asukasvalintaperusteena? Painotetaanko asunnon tarvetta, tuloja vai
varallisuutta? Miten kriteerit on yhteensovitettu?

– Missä määrin sääntelyssä ja asukasvalinnoissa on edistetty ihmisten mahdolli-
suutta valita vapaasti erilaisten asumisen ja niiden tuen muotojen välillä? Mi-
ten tämä on yhdistetty asunnon sosiaalisiin tarvekriteereihin?

– Mitä ongelmanäkökulmaa sääntelyssä X ja asukasvalinnoissa X’ ja X’’on pai-
notettu (alueen, paikkakunnan, asuinyhdyskunnan, asuinyhteisön, perheen, ai-
kuisen, lapsen?).

– Mihin tämä on johtanut muiden relevanttien ongelmanäkökulmien kannalta?
– Miten poikkeussäännöksillä on kyetty turvaamaan eri näkökulmista relevantte-

ja tarpeita?
– Huomioiko poikkeussäännösten asettama standardi asumiseen liittyvien tar-

peiden alueelliset ja paikkakunnittaiset vaihtelut?

Maa-aineslain oikeustutkimukseen kiinnittyvä arviointi voisi puolestaan nostaa
esiin esim. seuraavat arvosteluongelman mittapuiden muotoilut yleisluonteisik-
si tutkimuskysymyksiksi:

– Missä määrin sääntelyssä ja lupaharkinnassa (Y ja Y’) on mahdollistettu aines-
ten ottamistoiminnan sopeuttaminen
– luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kohdistuviin vaatimuksiin?
– kulttuuriperinnön suojelemiseen?
– luonnon esteettisiin ja virkistyskäyttöön liittyviin arvoihin ja intresseihin?
– ainesten ottamistoimintaan liittyviin pidemmän tähtäimen tuotannollis-

taloudellisiin intresseihin (erotukseksi lyhyen tähtäimen intresseistä)?
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– alueellisiin, seudullisiin yms. arvoihin ja intresseihin, yhdyskuntien erityis-
olosuhteisiin, lupahakijoiden erityistarpeisiin tai muihin kontekstuaalisiin
seikkoihin?96

– Missä määrin sääntelyssä on edistetty äskeisten ongelmanäkökulmien saatta-
mista yhtenäisen (kokonais)harkinnan piiriin?

– Mitä ongelmanäkökulmaa on erityisesti painotettu ja mihin tämä johtaa muista
relevanteista ongelmanäkökulmista?

Esimerkkejä ei ole muodostettu konkreettisiksi tutkimusongelmiksi tai -tehtä-
viksi. Ne antavat silti suuntaviivoja sen arvioimiselle, mitä arvosteluongelman
siirtäminen TPOVA-B1-tutkimuksen tasoisista suuntaviivoista konkreettisen lain-
säädännön arviointitutkimuksen tasolle merkitsee.

3.3.3.2 Arvostelun sisältämän ongelmanratkaisun
mahdollisuusosion kontekstualisoituminen ja konkretisoituminen

Ongelmanratkaisu sisältää arvojen/tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistämisen
toisiinsa luovalla ja menestyksellisellä tavalla. Kun arvot ja tarpeet kiinnittyvät
H 1:een, kiinnittyvät ”mahdollisuudet” sitoumus 3:n ohella H 4-5:een.

Jakson ytimessä on kysymys: Mitä äskeisessä jaksossa kuvattu ”tarpeiden/
arvojen” disiplinaarinen eriytyminen merkitsee ”mahdollisuuksien” kannalta?
Tässäkin esimerkki valaisee asiaa parhaiten. Voidaan kysyä, mitä korkotukilain
sääntelemien asukasvalintojen tarkasteleminen yhteiskuntafilosofian oikeuden-
mukaisuusperiaatteen kannalta merkitsee ”mahdollisuuksien” osiossa verrattu-
na tilanteeseen, jossa tarkastelun perusteena on esimerkiksi Suomen perustus-
lain 19,4 §:ään sisältyvä julkisen vallan velvoite edistää ”jokaisen oikeutta asun-
toon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä”.

Oikeudenmukaisuusperiaatetta mittapuuna sovellettaessa eräs merkittävä on-
gelma kohdataan periaatteen vaihtoehtoisista ymmärtämistavoista tapahtuvassa
valinnassa97. Sajama tulkitsee oikeudenmukaisuuskäsitettä niin, että hänen kol-
mijaostaan (formaalinen, proseduraalinen, materiaalinen) ainoastaan formaali-
nen ja materiaalinen koskevat lain säätämistä. Proseduraalinen käsite koskee
vain lain soveltamista. Koska TPOVA-tutkimuksen ja esimerkiksi korkotukilain
arvioinnin kohteena on myös viranomais- ja yhteisökäytäntöjä, myöskään pro-
seduraalista käsitettä ei voida lainsäädännön arvioinnissa poissulkea.

Riippuen siitä, ymmärretäänkö oikeudenmukaisuudella esimerkiksi formaa-
lia ”kullekin ansionsa mukaan” periaatetta vai sisällöllistä ”kullekin tarpeensa

96 Molempien esimerkkitapausten kysymykset ovat yksinomaan havainnollistuksia. Niitä ei ole
pyritty erityisesti suuntaamaan nykyhetken keskeisimpiin tutkimustarpeisiin.
97 Sajama erottaa toisistaan formaalisen, horisontaalisen, kommutatiivisen, materiaalisen, prosedu-
raalisen ja vertikaalisen oikeudenmukaisuuden (1999 s. 142). Hienojakoisemmasta jäsentelystä ks.
esim. Pursiainen 1997 s. 27 ss.
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mukaan” periaatetta (joka on vain eräs substantiaalisen oikeudenmukaisuuskä-
sitteen variantti), arvioinnin sisältämän ongelmanratkaisun ”tarveosio” muodos-
tuu erilaiseksi. Tällöin myös mahdollisuusosio eriytyy perustavalla tavalla.
Molempia voidaan havainnollistaa korkotukisääntelyn ja sen kohteena olevien
asukasvalintojen kohdalla. ”Ansion” täsmentäminen ei tosin ole helppoa ja se
johtaa hyve-etiikan ongelmiin.

Sääntelyn kohdalla asukasvalintaperusteet eriytyvät valtioneuvoston asetuksessa (VNa
1191/2001) asunnon tarpeeseen, tuloihin ja varallisuuteen, jotka sisältyivät asukas-
valintaperusteina jo aikaisempaan valtioneuvoston päätökseen (VnP 1135/1995).

Varsinkin eräiden yksityisten työnantajina toimivien korkotukiyhteisöjen asu-
kasvalintakäytännöissä on voitu havaita piirteitä eräänlaisen ansioperiaatteen so-
veltamisesta: asuntoihin on valittu ensisijaisesti hyvin toimeentulevia yrityksen
työntekijöitä myös tilanteissa, joissa hakijoina on ollut merkittävästi suuremman
asunnon tarpeen omaavia muita hakijoita. Sääntelyssä omaksuttu lähtökohta on
kuitenkin ollut se, että tärkein valintaperuste on asunnon (sosiaalinen) tarve.

Riippuen siitä, tavoitellaanko asukasvalinnoilla kansalaisten valinnanvapauden
turvaamista tai laajentamista, sosiaalisten väestöryhmien tasapainoa ja sosiaali-
selta rakenteeltaan tasapainoisia asuinyhdyskuntia (esim. segregaation torjumi-
seksi) vai asunnottomuuden tehokasta torjumista, sääntelyn mahdollisuudet,
soveliaat toimintastrategiat ja menettelyt poikkeavat toisistaan merkittävästi,
vaikka myös yhteisiä tavoiteltavia piirteitä voidaan löytää98.

Arvioinnin arvostelukehys muodostuu siis H 4-5:n kohdalla erilaiseksi riip-
puen siitä, kumpi oikeudenmukaisuuskäsitteen variantti H 1:n perustaksi vali-
taan. Vielä merkittävämmiksi erot muodostuvat ylitettäessä disiplinaariset rajat,
jolloin myös perusnäkökulma usein muuttuu. Rakennettaessa sääntelyn ja käy-
täntöjen arvostelukehys PL 19,4 §:lle, näyttää välttämättömältä laajentaa myös
arvioinnin kohdetta, koska julkisen vallan velvoitteita ja niiden toteutumista ar-
vioitaessa on otettava huomioon asuntopoliittisen tukijärjestelmän kokonaisuus.99

PL 19,4 §:n kannalta relevanttiin arviointiasetelmaan pääsemiseksi tulee ottaa
huomioon oikeussääntelyn ja muiden ohjausvälineiden kokonaisuus.100 Joitakin
ääritapauksia kenties lukuun ottamatta PL 19,4 §:tä ei voitane suoraan johtaa
yksittäisiä asukasvalintoja koskevia vaatimuksia ainakaan yksityisille yhteisöil-
le. Sama koskee niiden sääntelyä101.

98 Tällaisena voidaan mainita esimerkiksi tehokkaat tietojärjestelmät (ks. VTV 2000 s. 44, 56–59
ja 201 ss.)
99 Ks. HE 309/1993 vp. s. 72. Ks. myös VTV 2000 s. 69–75.
100Tältä osin oikeudenmukaisuuskäsitteelle ja PL 19,4 §:lle rakentuva arviointiasetelma näyttäisi-
kin poikkeavan toisistaan varsin perustavasti. Ensin mainitun kohdalla jopa yksittäisten asukasva-
lintojen arvioimista voidaan pitää perusteltuna (ks. esim. Laaninen 1998).
101Ks. myös Sipponen 2000 s. 360 ja siellä viitattu kirjallisuus.
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Ongelmanratkaisutilanteen rakenteessa erot ilmenevät siten, että ongelmanrat-
kaisun menestystekijöitä ilmaiseva tarveosio ja sen vaihtoehtoiset disiplinaariset
ym. arvo- ja tarvetulkinnat (esim. asunnon tarve oikeudenmukaisuuskäsitteen tai
subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta, asunnon tarve yleisenä sosiaalisena tar-
vekategoriana, asunnon tarve juridisoituna kategoriana) omaavat toisistaan poik-
keavan mahdollisuusosion. Tämä johtuu lähinnä kahdesta seikasta. Ensimmäinen
sisältyy disiplinaaristen arvo- ja tarvetulkintojen tai -linssien deonttisen aseman
eroavuuksiin. Juridisoitu tarvekäsite saavuttaa asukasvalintakäytännöissä toden-
näköisesti, vaikkakaan ei itsestään selvästi102, muita vahvemman aseman. Sen
tyydyttämiselle on vähemmän juridisia ja ehkä myös muita sosiaalisia reunaehto-
ja – tosin viimeksi mainittujen kohdalla tilanne ei ole lainkaan selvä103.

Toisaalta eri arvo- ja tarvetulkintojen mahdollisuusosioiden ero johtuu siitä,
että niiden kannalta relevantti instrumentaalinen kehys poikkeaa toisistaan. Se,
millä sääntely- ym. strategioilla ja välineillä esimerkiksi yllä sulkeissa kuvat-
tuja arvo- ja tarvetulkintoja tulisi (instrumentaalisesti) toteuttaa, tai voidaan
toteuttaa, vaihtelee olennaisesti104. I pääjaksossa omaksutulla käsitteistöllä äs-
keinen voidaan lausua niin, että arvioinnin kohteen ideaalisten ominaisuuk-
sien muuttuessa normatiivisessa tai preskriptiivisessä merkityksessä myös sen
ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä muuttuvat.

Tämänkin vuoksi tarvitaan eri disipliinien näkökulmasta suoritettavaa ar-
viointia. Toisaalta disipliinien tarvetulkintojen poikkeavuus ja niiden mahdolli-
suuskartastojen erot perustelevat samalla myös TPOVA-tutkimusta monitietei-
senä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana tutkimuksena. Ne asettavat kuitenkin
TPOVA-tutkimuksen integroivalle tehtävälle myös rajoja.

Sosiaalisen epistemologian näkökulmasta oikeudellisen sääntelyn arviointia
tulisi tietyllä tapaa pyrkiä yhtenäistämään, vaikka täysin yhtenäistä viitekehystä
ei ole senkään avulla syytä tavoitella. Tämä koskee jo itse sosiaalisen epistemo-
logian asemaa ja sisältöjä, puhumattakaan sen arviointikäytännöissä saamista
sovellutuksista ja tulkinnoista105. Suuntaviivoista eri disipliinien mittapuiden

102Vrt. VTV 2000 s. 296–302.
103Ks. esim. VTV 2000 s. 84–85, 200–308.
104Kysymys saattaa olla esimerkiksi siitä, että poliittinen prosessi ei mahdollista eikä voikaan mah-
dollistaa kaikkien yhteiskunnallisten tarpeiden välittymistä sääntelyyn. Sääntelyn ja sitä edeltävän
poliittisen prosessin muodostaman seulan läpi kulkee monista syistä johtuen käytännössä vain ra-
jallinen osa yhteiskunnallisista (esim. asunnon) tarpeista. Näin myös sääntelyn perustana oleva ja
sääntelyllä juridisoitu ”tarvekäsite” poikkeaa käytännössä ehkä merkittävästikin eri tutkimusalojen
arvokehyksistä saatavista mittapuista. Jo julkisen vallan toimintapiiriä koskevien periaatteiden va-
lossa (esim. subsidiariteettiperiaate) kaikkien tarpeiden ei tule ohjautua tai tulla tyydytetyiksi julki-
sen toiminnan kautta. Toisaalta, silloinkin kun lailla voidaan ajatella legitiimisti tavoiteltavan ni-
menomaan tiettyjen tarpeiden tai tavoitteiden toteutumista, sääntelyn sisältöä muotoavat aina muut-
kin seikat (ks. Tala 2001 s. 201–203).
105Sosiaalisen epistemologian kiteytymättömyydestä ks. Fuller 1997 s. 1–11 sekä Räikkä 1999 s.
109–110.
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mahdollisuusosion jonkinasteiseen yhtenäistämiseen tarjoutuva potentiaali liit-
tyy ennen muuta niiden kykyyn integroida ja suunnata eri alojen arvosteluke-
hystä ja niiden hankkimaa tietoa. Näin se on tietyllä tapaa välillinen. Muuta
vaikutusta ei ole perusteltua tavoitellakaan, koska erilaisista näkökulmista ja
funktioista käsin tapahtuvaa arviointia tarvitaan. Suuntaviivoista muodostuvat
normatiivisluonteiset kompassit ja monitieteisyyden mahdollistama tarpeiden
ja mahdollisuuksien laajeneva alue ovat kontribuutio, jota TPOVA-tutkimuksel-
ta on perusteltua odottaa.

*  *  *

Korkotukilain esimerkkiä voidaan soveltaa myös taulukoiden 15 ja 16 välisiin
suhteisiin. Myös mahdollisuusosion yhteydessä taulukosta 15 taulukkoon 16
siirtymisessä on kysymys kontekstualisoitumisen sijaan arvosteluperusteiden ja
-kehyksen konkretisoitumisesta. Jaksossa II/3 omaksutun lähtökohdan mukaan
yksittäiset tutkimukset realisoivat suuntaviivoihin sisältyvää mahdollisuusosi-
on harkintatilaa perustein, joita ei ole mahdollista eikä tarvettakaan yleisellä
tasolla rajata.

Korkotukilain (tai sitä laajemman kokonaisuuden) sääntelemien asukasvalin-
tojen kohdalla saattaisivat sosiaalietiikan lähtökohtiin kiinnittyvän arvioinnin
kohdalla tulla kysymykseen esimerkiksi seuraavat arvosteluongelman mahdol-
lisuusosion muotoilut:

– Miten sääntelyssä X on huomioitu kansalaisten/hakijoiden asunnon tarpeen
tyydyttämisen kannalta nykytiedon valossa tehokkaat sääntelystrategiat ja -kei-
not sekä toimintamallit ? Entä asukasvalinta- ja valvontakäytännöissä X’ ja X’’?
Onko sääntelystrategiat ja -mallit sopeutettu sääntelyintressien alueellisiin ja
paikallisiin eroihin?

– Miten sääntelyssä X on huomioitu kansalaisten valinnan vapauksien ja heidän
omavastuisuutensa edistämiseen nykytiedon valossa tehokkaat sääntelystrate-
giat ja -keinot sekä toimintamallit ? Entä asukasvalinta- ja valvontakäytännöis-
sä X’ ja X’’?

– Onko poikkeamista äsken mainituista erityisesti sosiaalisen epistemologian
kannalta arvioiden hyväksyttävällä tavalla perusteltu?

Maa-aineslain kohdalla voitaisiin esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

– Miten sääntelyssä on huomioitu edellisessä jaksossa kuvattujen arvojen ja int-
ressien kannalta nykytiedon valossa relevantit, tehokkaat ja vaikuttavat säänte-
lystrategiat ja -keinot?

– Onko poikkeamista äsken mainituista perusteltu sosiaalisen epistemologian
kannalta hyväksyttävällä tavalla?
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3.3.3.3 Arvostelun sisältämän ongelmanratkaisun tarveosion
ja mahdollisuusosion yhdistämisen kontekstualisoituminen
ja konkretisoituminen

Jaksossa III/3.3.3.2 tarkasteltiin oikeudellisen sääntelyn arvioinnin ongelmien
disiplinaarista kontekstualisoitumista ja konkretisoitumista TPOVA-tutkimuk-
sen arvostelukehyksen tarve- ja arvo-osion kohdalla käyttäen apuna joitakin esi-
merkkitapauksia. Tarkasteltavana oli jakson III/3.1 taulukoissa 15 ja 16 ja pel-
kistetymmin jakson III/3.3.2 taulukossa rivillä b esitetty TPOVA-tutkimuksen
valintaongelmien kokonaisuus. Edellisessä jaksossa vastaavia seikkoja tarkas-
teltiin mahdollisuusosion kohdalla. TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksessä
ensin mainittu liittyy H 1:een ja jälkimmäinen H 4-5:een. Tutkimuksen koh-
taamien valintaongelmien käsitteleminen ja siinä yhteydessä tapahtuva
kontekstualisoituminen ja konkretisoituminen voidaan ymmärtää TPOVA-
tutkimuksen käytäntöön soveltamisen keskeisiksi ulottuvuuksiksi.

Arvostelun tarve/arvo-osion ja mahdollisuusosion kontekstualisoitumista ja
konkretisoitumista seuraa myös niiden yhdistämisen ongelmien kontekstuali-
soituminen ja konkretisoituminen. Tämä on luonnollinen seuraus edellisissä jak-
soissa kuvatuista disiplinaaristen linssien ja näkökulmien eroista. Tämä koskee
myös arvioinnin tieto-ongelmaa ja funktio-ongelmaa. Tältä osin erot ovat rajoi-
tetumpia, eikä niiden havainnollistamiseen esimerkkitapauksin katsottu edellä
perustelluksi ryhtyä.

Arvioinnin yleisessä kehyksessä yhdistämisongelma liittyy ennen muuta H
2:een. Sen – Fischerin arviointikäsitteistössä verifikaation – ydinrakennetta voi-
daan molempien edellisissä jaksoissa esiin otettujen esimerkkitapausten koh-
dalla kuvata skemaattisesti seuraavasti:

– Onko relevanttien mahdollisuuksien huomioiminen johtanut arvostelukehyk-
selle argumentoitujen mittapuuarvojen toteutumiseen sääntelyn yhteydessä ja
missä laajuudessa?

– Entä hallinto-, kansalais- ym. yhteiskunnallisissa käytännöissä?

TPOVA-tutkimuksen kyky integroida eri disipliinien harjoittamaa arvostelu-
kehyksen ja arvioinnin kohteen ”yhdistämistä” eroaa jossakin määrin sen kyvys-
tä integroida esim. arvosteluperusteiden valintaa. TPOVA-tutkimuksen kykyä in-
tegroida eri disipliinien tutkimusta määrittävät yhdistämisongelman kohdalla
TPOVA-tutkimukselle määritellyt suuntaviivat kokonaisuudessaan, eivät yksin-
omaan arvioinnin yleinen kehys (ks. jakso III/3.1, taulukon 15 rivi a) tai arvoste-
luongelmien ratkaisukehys (jakso III/3.1, taulukon 15 rivi b). Näin lausuttaessa
on tärkeää muistaa, että tällöin puhutaan vain ”ideaalisesta vaikutuksesta”. Ky-
symys on yksinomaan ”tieteen sisäisestä vaikutuksesta” siinä merkityksessä, että
käytännössä tutkimuksen harjoittamista säätelevät hyvin monet tieteen sisäiset ja
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ulkoiset tekijät. Niiden tutkiminen on tieteen- ja tiedonsosiologian kohteena.
Myös ”tieteen sisällä” tutkimusta säätelevät lukemattomat seikat. Edellä kiin-

nitettiin huomiota TPOVA-tutkimuksen (monitieteisenä lähestymistapana) ja
disipliinien linssien eroihin erityisesti suuntaviivojen näkökulmasta. Disiplinaa-
risten linssien ympärille muodostettaviin suuntaviivoihin suhtauduttiin TPO-
VA-tutkimuksen yleisellä tasolla kriittisesti. Arvo- ja ongelmasuuntautunee-
na, monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana lainsäädäntötutkimuk-
sen lähestymistapana TPOVA-tutkimuksen haasteeksi nähtiin pikemminkin ko-
koavien linssien vähittäinen hahmottelu (ks. jakso III/3.1 taulukoiden 15 ja 16
ensimmäinen pääsarake) kuin eri tutkimusalojen linssien kiteyttäminen (tai ki-
vettäminen) niille relevantteihin asetelmiin ja näkökulmiin (ks. jakso III/3.1 tau-
lukoiden 15 ja 16 toinen pääsarake). Edellä esitetyillä havainnollistavilla esi-
merkeillä ei ole pyritty poikkeamaan tästä lähtökohdasta.

3.4 TPOVA-TUTKIMUKSEN KÄYTÄNTÖÖN
SOVELTAMISEN MAHDOLLISUUKSIEN JA
SUOTUISIEN ETENEMISVÄYLIEN ARVIOINTIA

TPOVA-tutkimuksen soveltamista käytäntöön voidaan tarkastella tutkimuksen
valintaongelmiin eri tasoilla annettavina vastauksina. Jaksossa III/3.1 muodos-
tetuissa metodologioiden taulukoissa106 esitetyistä lukuisista valintaskeemoista
voidaan jatkoa ajatellen nostaa esiin seuraavat pääkysymykset jäsentämään ny-
kytilanteessa tärkeimpiä TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen valinta-
ulottuvuuksia:

A. Suuntautumisen valinta teorialähtöisen praktisen metodologian ja käytännön
läheisen praktisen metodologian välillä: 1.1. / 2.1. versus 1.2. / 2.2.

Onko käytäntöön soveltaminen perustelluinta ymmärtää ja onko siinä perustel-
luinta edetä sosiaalisesta epistemologiasta, tutkimuskäytännöistä vai sääntely-
ja viranomaiskäytännöistä johdettavien TPOVA-tutkimuksen menestys- ja toi-
mivuuskriteereiden määrittelemisenä/ selkeyttämisenä ja soveltamisena käytän-
töön? Mitä ne merkitsevät käytännössä?

Kohdan A valintaongelmaan vastaaminen konstruoi jakson III/2 alussa taulu-
koitujen metodologioiden 2 ja 3 väliseen valintaan liittyvän ”ongelmanratkaisu-
tilanteen”. Valinnat tällä ulottuvuudella ratkaisevat keskeiseltä osin sen,
miten TPOVA-tutkimuksen käytäntösuhde sekä TPOVA-tutkimuksen ylei-
sellä tasolla että eri tutkimusaloilla hahmottuu ja miten tutkimus etenee107.

106Taulukot 15–16 otetaan havainnollisuuden vuoksi jäljempänä uudelleen esiin jaksoihin III/3.4.2
ja 3.4.3 sisältyvien tarkastelujen yhteydessä.
107Tällä ei viitata vain tämän tutkimuksen valintoihin vaan laajempaan tutkimuksen kokonaisuuteen.
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Tähän liittyviä kysymyksiä käsitellään jaksossa III/3.4.2.

B. Suuntautumisen valinta TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan kehittelyn ja
konkretisoimisen ja eri disipliinien tarjoamien lähtökohtien kehittelyn välillä: 1.1.
/ 1.2. versus 2.1. / 2.2.

Onko käytäntöön soveltaminen perustelluinta ymmärtää ja onko siinä perustel-
luinta edetä TPOVA-tutkimuksen yhteisten ja yleisten arvojen mukaisena vai
disiplinaaristen linssien läpi tulkitun arvo- ym. kehyksen mukaisena? Mitä ne
merkitsevät käytännössä?

Tähän valintaongelmaan ”vastaaminen” konstruoi kannanoton siihen,
tulisiko TPOVA-tutkimusta soveltaa käytäntöön ensi sijassa tutkimuksen
moni- ja poikkitieteisyyttä ja muita edellä hahmoteltuja yleisiä piirteitä
soveltaen ja kehittämään pyrkien vai disiplinaarisia lähtökohtia selventäen
ja konkretisoiden. Tähän liittyviä kysymyksiä käsitellään jaksossa III/3.4.3.

Ennen etenemistä äsken mainittuihin tarkasteluihin kysymysten käsittelyä
taustoitetaan eräillä tieteenfilosofisilla huomioilla. Tarkastelussa kiteytetään jo
varsin pitkälle äskeisiin kysymyksiin omaksuttava näkemys. Sen käytännöllisiä
seurauksia kiteytetään ja selkeytetään jaksoissa III/3.4.2 ja 3.4.3.

3.4.1 Suuntautumiskysymyksen perusteet
tieteenfilosofisella tasolla

Tieteenfilosofisella tasolla metodologioiden valintaan liittyy monia näkökohtia.
Seuraavassa otetaan esiin kaksi tärkeintä, ensimmäinen periaatteellisempi ja toi-
nen käytännöllisempi.

1) TPOVA-tutkimuksen teoria–käytäntö-suhdetta ei voida mielekkäästi tarkas-
tella kiinnittämättä huomiota tieteenfilosofisten hahmotustapojen eroihin. Suo-
malaisessa tutkimuskulttuurissa, joka on ammentanut lähtökohtansa pikemmin-
kin pohjoismaisesta ja anglosaksisesta perinteestä kuin mannermaisesta, positi-
vismin ihanteet ovat edelleen nähtävissä. Edelleen esiintyy taipumusta palaut-
taa teorian ja käytännön suhde verraten yksinkertaiseen asetelmaan. Hieman
kärjistetysti sitä voidaan kuvata seuraavasti: ”Jos teoriaa ylipäänsä tarvitaan –
mitä sillä kulloinkin tarkoitetaankin – se on joka tapauksessa viipymättä alistet-
tava ”empirian testattavaksi””108. Vaikka analyyttinen filosofia laajempana ja jo

108Rationaalisuuskäsitteessä nämä vaatimukset voidaan palauttaa ensisijaisesti edellä Bungen avulla
identifioituihin epistemologisen ja metodologisen rationaalisuuden käsiteulottuvuuksiin. Oikeus-
tieteen kohdalla tähän voidaan käsillä olevan jakson ensisijaisesti tieteenteoreettisesta näkökul-
masta osaksi poikkeavasta linssistä suhteuttaa oikeudellisten ajatustraditioiden jakautuminen idea-
listisiin ja realistisiin, josta Aarnio etenee jäsentämään toisistaan erillisiksi oikeusidealismin ja oi-
keusrealismin (1975 s. 4–5). Vaikka molempiin sisältyykin varsin heterogeenista ja vaikeasti
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sekoittuneena pohjavirtauksena lähestyykin teorian ja empirian suhdetta positi-
vismia (tai loogista empirismiä) olennaisesti eriytyneemmin109, molempia yh-
distää havaintotodellisuuden ylivertainen asema (epistemologinen etusija) teo-
reettisten lauseiden ja lähtökohtien viimekätisenä mittapuuna.

Siirryttäessä filosofisen pragmatismin alueelle ajattelu voi avartua mutta tie-
tystä näkökulmasta se voi muodostua vielä kaavamaisemmaksi: ”Teoria on jota-
kin epäiltävää ja jos sitä kaikesta huolimatta ”rakennetaan”, sen toimivuutta ja
menestystä käytännössä on jatkuvasti koeteltava”110. Yhdistämättä popperilai-
suutta pragmatismiin, voi todeta, että Popperin falsifikationistinen epistemolo-
gia tuo erityisen voimakkaan sysäyksen tähän suuntaan. Arvaukset ja kumouk-
set111 on liitettävä kiinteästi toisiinsa. Kumousten aikaansaamiseksi teoriat on
alistettava kiireiseen testiin ja tiedon lisääntymiseksi niistä on pyrittävä eroon
sen sijaan että jäätäisiin varjelemaan niitä empirian testeiltä. Mikäli pyritään
popperilaisuuden ja pragmatismin ”yhdistämiseen”, teorioiden ja viitekehysten
koetteluun pyrkiminen voidaan katsoa tarpeelliseksi siitä riippumatta, tarkoite-
taanko ”testillä” falsifioimisen metodien vai toimivuuden todentamisen kautta
tapahtuvaa ”teorian koettelua”112.

Jäljempänä tarkastellaan Imre Lakatosin tieteenteoreettisia lähtökohtia. Pyr-
kimättä tässä yhteydessä luonnosmaista yhteenvetoa pidemmälle on syytä ottaa
esiin Lakatosin ja Popperin perusero. Tämä selventää Lakatosin rajaa myös po-
sitivismin ja sitä lähelle tulevien ajattelutapojen suuntaan.

Lakatos luonnehti ajattelutapaansa sofistikoituneeksi falsifikationismiksi ero-
tukseksi ns. naiivista falsifikationismista. Ydinpiirteenä on sen korostus, ettei
tiede ja tutkimus etene yksinomaan lähtökohtien ja teorioiden epäilyllä ja niiden
kumoamiseen pyrkimällä. Vaikka teoriat ja lähtökohdat onkin saatettava käy-
täntöjen testeihin ja virheellisistä teorioista on pyrittävä eroon, tiede ja tutkimus
eivät etene yksinomaan tähän liittyvin korostuksin. Myös jotakin uutta on kyet-

luokiteltavaa ainesta, yllä tekstissä kuvattu ”teoriakriittisyyden” piirre kiinnittyy nimenomaan oi-
keusrealismiin: oikeutta koskevat väitteet on aina kiinnitettävä ilmiöihin, jotka – ainakin periaat-
teessa ja jossakin merkityksessä – ovat ”empiirisesti havainnoitavia”. ”Teorioita”, jotka pyrkivät
”livahtamaan” tästä testistä, ei tule hyväksyä. Oikeustieteen kontekstissa tällaisia ovat ennen muuta
luonnonoikeudelliset teoriat. Vaikka tieteenteoreettista kysymystä tieteen edistymisestä ja sen kri-
teereistä/olosuhteista on tarkasteltava myös erillään filosofisten traditioiden ontologisista sitou-
muksista, niille voidaan väljästi hahmottaa myös yhteisiä alkujuuria.
109Tähän liittyviä kysymyksiä on hiljattain valaissut Sintonen (2002).
110Vrt. Light & Katz (ed.) 1996 s. 5. Bungen identifioimissa rationaalisuuskäsitteen ulottuvuuksis-
sa pragmatismin tyypillisesti painottama ulottuvuus on praktinen (rationaalisuus).
111Ks. Popper 1995.
112Popperilaisuuden ja pragmatismin suhdetta on tarkastellut kiinnostavalla tavalla Pihlström ar-
tikkelissaan ”Tieteenfilosofian jättiläiset vastakkain” (1996 erityisesti s. 8–9), vaikka hänen pää-
teemansa onkin vertailla keskenään Kuhnia ja Popperia. Näiden lähtökohtien hedelmälliseen yh-
distämiseen pyrkiessään Pihlström tukeutuu pragmatismiin.
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tävä kestävästi rakentamaan.113 Tämä edellyttää tutkimustyön jonkinasteista ”rau-
hoittamista” intensiivisiltä pätevyys- ja toimivuustesteiltä, ovat ne sitten tieteen
sisäisiin tai ulkoisiin lähtökohtiin ja arvoihin perustuvia.

Jossakin määrin samantyyppisiä korostuksia on esittänyt pragmatismin pe-
rinteeseen liitetty Larry Laudan. Tässä yhteydessä rajoitutaan viittaamaan Lau-
danin ehdotukseen tutkimustraditioiden arvioinnin eriyttämisestä pätevyyden
(adequacy) ja edistyvyyden (progress) arviointiin.114 Ensin mainitussa etusijal-
le asetetaan ”teoriat”, joiden ongelmanratkaisukyky on jo osoittautunut vahvim-
maksi. Tietynlainen linkki edellä viitattujen konseptien teoria–käytäntö-suhteen
hahmotustapaan on havaittavissa kun otetaan huomioon, että ”osoittautuminen”
on selvästi ainakin osaksi empiiriseen koetteluun viittaava vaatimus.

Edistyvyyden arvioiminen sisältää erilaisen asetelman. Edistyvyys sisältää
dynaamisempia kriteereitä. Tällaisia ovat mm. tutkimuksen ja tutkimustradition
kyky avata uusia hedelmällisiä suuntia, kyseenalaistaa entisiä ja ylipäänsä tuot-
taa lupauksia edistymisestä (vs. konkreettisia nopeita tuloksia). Tällä on merki-
tystä sekä traditioiden (positivismi ja konstruktivismi tieteenfilosofisina positi-
oina, yksittäiset tutkimusalat jne.) välisessä vertailussa että niiden sisäisissä ver-
tailuasetelmissa (tradition sisäiset koulukunnat, lähestymistavat jne.). Vaikka
edistys sisältääkin aina arvottavia ja ristiriitaisiakin piirteitä, tämä ei poissulje
sitä, etteikö tutkimusta tulisi arvioida myös muilla kuin kunkin tradition oikeik-
si ja päteviksi jo määrittelemien ja vakiinnuttamien kriteerien avulla.115

Näiden perustelujen kautta Laudan näyttäisi eräissä suhteissa lähestyvän La-
katosia. Yhdistävänä tekijänä on ennen muuta kaksi seikkaa:

a) Molemmat määrittelevät tieteen ja tutkimuksen ”perusyksiköiksi” erilaiset ”tut-
kimusotteet”, ”lähestymistavat”, ”teoriasarjat” ja ylipäänsä laajemmat koko-
naisuudet, eivätkä yksinomaan tai edes ensisijaisesti yksittäisiä teorioita, hy-
poteeseja yms. suppeita kokonaisuuksia. Erottelu monimutkaistaa tutkimuk-
sen käytäntösuhteen määrittelemistä ja arvottamista.

113Ks. Lakatos 1970.
114Laudan 1977 s. 108. Arvioinnin jakaminen kahteen kontekstiin merkitsee Laudanille ennen
muuta sitä, että empiirisen koeteltavuuden vaatimus on sinänsä tarpeellinen, mutta riittämätön var-
sinkin yksittäisiä empiirisiä tutkimuksia ja niiden hypoteeseja laajemmalla tutkimuksen arvioinnin
tasolla. Varsinkin tutkimuksen edistyvyyden arvioimiseen sovellettavana tavoiteltavuusnormina se
on hänen mukaansa liian kapea-alainen (mt. s. 108). Ks. myös seuraava alaviite.
115Äskeiseen liittyy se, että Laudan jakaa tieteen arvioinnin pätevyys- tai hyväksymiskontekstissa
tapahtuvaan arviointiin ja tavoiteltavuuskontekstissa tapahtuvaan arviointiin. Ensin mainittu pai-
nottuu pätevyyteen tutkimuksen arviointikriteerinä, jälkimmäinen taas edistyvyyteen. Ks. tarkem-
min mt. 1977 s. 107–108. Humanistisilla aloilla ja mm. oikeustieteellä on luonnollisesti omia läh-
tökohtiaan, joiden vuoksi tavoiteltavuuskonteksti omaa niiden kohdalla omia erityispiirteitään (vrt.
Pöyhönen 1997 s. 361 ao. tieteiden traditiosidonnaisuudesta). Erityispiirteiden liiallinen korostus
voi kuitenkin johtaa myös ortodoksioihin. Laudanin mukaan tieteen rationaalisessa edistysproses-
sissa tavoiteltavuuskonteksti vetää tutkijoita myös sellaisten hankkeiden pariin, joita he eivät ehkä
ole vielä (tai kenties koskaan) valmiita hyväksymään pätevyyskontekstin mukaisessa merkitykses-
sä. Ratkaisu tilanteeseen voi olla myös se, että tutkijat toimivat näissä molemmissa konteksteissa.
Vrt. Jyränki 1996 s. 44 sekä Suoranta 1997 s. 147.
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b) Molemmat tunnistavat äskeisen erottelun haasteet mm. sen suhteen, mihin ar-
viointiskeemaan tutkimus on asetettava116. Sekä suppeita että (varsinkin) laa-
jempia kokonaisuuksia on arvioitava sekä pätevyyden että edistyvyyden kri-
teereillä. Tämä tekee arvioinnista monimutkaisen ja haasteellisen. Tutkimu-
stradition, tutkimusohjelman tai muun tutkimuksen ”osa-alueen” tai sellaisista
muodostuvan laajemman kokonaisuuden asettaminen hypoteeseja, teorioita
yms. vastaavaan käytäntösuhteeseen voimakkaine ja kiireellisine empiirisine
testeineen ja sovelluskorostuksineen voi pahimmillaan johtaa tieteen näivetty-
miseen. Laajemman kokonaisuuden tasolla tapahtuvan arvioinnin ulottuvuu-
den unohtaminen on vaarassa johtaa myös haitallisten ortodoksioiden vahvis-
tumiseen117. Erityisen selvältä riski vaikuttaa tilanteessa, jossa laajemman ko-
konaisuuden arviointiskeemaksi omaksutaan – tietoisesti tai tiedostamatta –
suoraan suppean kokonaisuuden operationaalisuus-, empiirisyys-, testaus- (ve-
rifioitavuus ja falsifioitavuus) tai soveltamishaasteet ja vaatimukset.

Tarkasteltaessa TPOVA-tutkimuksen ”käytäntöön soveltamista” sekä TPOVA-B1-
ja A-tutkimuksen suhteita yllä esitetyt näkökohdat on tärkeää ottaa huomioon.
Lakatosin tutkimuksen arvioitavuudesta esittämiä huomioita täsmennetään vielä
hieman laajemmasta näkökulmasta jaksossa III/4.4.3, jossa suppeiden ja laajem-
pien kokonaisuuksien arvioinnin ero tavallaan ehdollistuu liitettäessä se tutkimuk-
sen ohjaavan tason tuottamaan informaatioon (ns. positiivinen heuristiikka). Jo
TPOVA-tutkimuksen eriytys TPOVA-B1- ja TPOVA-A-tasoihin (ja tavallaan ta-
soittelu kokonaisuudessaankin) perustuu osaltaan äsken mainituille näkökohdille.

2) TPOVA-tutkimuksen ”käytäntöön soveltamista” sekä TPOVA-B1- ja A-tutki-
muksen suhteita määriteltäessä ja arvioitaessa on otettava huomioon myös tut-
kimuksen nykytila. Tämä seikka sisältyy tosin selkeästi jo Laudanin perusaja-
tuksiin. Tässä yhteydessä onkin kysymys lähinnä Laudanin (ja Lakatosin) huo-
mioiden suhteuttamisesta TPOVA-tutkimuksen sekä arviointitutkimuksen ja lain-
säädäntötutkimuksen tilanteeseen. TPOVA-tutkimusta on edellä valotettu eri
suunnilta eräänä lainsäädäntötutkimuksen tavoiteltavana kehittämissuuntana.
Tähän sisältyy ainakin jonkinasteinen evaluatiivinen elementti – kannanotto
siihen, mihin suuntaan tulisi pyrkiä vähitellen etenemään. Lisäksi ”tavoiteltavan
kehityssuunnan” ilmaisuun – kuten arvo- ja tavoitekäsitteisiin ylipäänsä – sisäl-
lytetään yleensä myös deskriptiivinen elementti118.

116Laudan erottaa yllä kuvatut suppeat ja laajat kokonaisuudet käsitteillä miniteoriat ja maksiteoriat.
Hänen mukaansa Lakatosin ja Kuhnin teorioiden tarkastelu osoittaa, että on olemassa vaikeuksia erot-
taa miniteorioita maksiteorioista ja antaa viimeksi mainituille tarpeeksi huomiota ”teorioita” testattaes-
sa (1977 s. 78). Ilman tätä eroa emme voi Laudanin mukaan kuitenkaan luoda teoriaa tieteen edistyk-
sestä, koska nämä teoriat eroavat sekä yleisyysasteeltaan että soveliailta arviointikriteereiltään (s. 72).
117Vastaavasta tieteen arviointiin liittyvästä yleisemmästä korostuksesta ks. von Wright 1987 s. 119.
118Tavoitekäsitteiden kaksinaisuudesta yhtäältä evaluatiivisen elementin sisältävinä, toisaalta des-
kriptiivisen elementin sisältävinä, ks. Van Der Velden 1987 s. 59–60. Hän käyttää esimerkkinä
termiä terveys. Tätä termiä voidaan käyttää sekä inhimillisen olion tiettynä terveystieteen ja lääke-
tieteen metodein tutkittavissa olevana ominaisuutena (deskriptiivinen käyttötapa) että kyseisen oli-
on positiivisesti arvoladattuna olotilana (evaluatiivinen käyttötapa). Viimeksi mainitun tutkimiseen
em. disipliinien – nimenomaan jälkimmäisen – metodit ja lähestymistavat käyvät riittämättömiksi.
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Viimeksi mainituksi voitaisiin ehkä tässä yhteydessä ymmärtää tähänastisen
lainsäädäntötutkimuksen painottuminen ja volyymi ja laajemmassa katsannos-
sa tutkimuskäytäntö yleisemmin, johon edellä suoritettua tarkastelua voitaisiin
ajatella pyrittävän sitomaan. Seuraavassa pyritään aluksi tiiviisti perustelemaan,
miksi tarkastelun kiinnittäminen konkreettisista tutkimuskäytännöistä etsittä-
vään ”deskriptiiviseen elementtiin” on nähdäkseni sekä tutkimuksen niukkuu-
den vuoksi vaikeaa että muutoinkin ongelmallista.

Lainsäädäntötutkimusta kokonaisuudessaan on erityisesti Suomessa harjoi-
tettu niukasti, mutta edellä esitetyn perusteella ongelmaa voidaan pitää yleisem-
pänäkin119. Nämä seikat käyvät seikkaperäisesti ilmi esimerkiksi Talan väitös-
kirjasta120. Varsinkin tässä tilanteessa niin Talan kuin muidenkin lainsäädäntö-
tutkimuksen harjoittajien tulosten merkitystä on etsittävä pikemminkin Suomessa
harjoitettavan lainsäädäntötutkimuksen tulevaisuudesta kuin sen nykytilasta.
Tutkimuksen vahvuus ei tällöin ole ensisijaisesti sen kyvyssä osoittaa nykytila
erilaisine yksityiskohtineen, juonteineen ja puutoksineen, vaan sen tulevaisuu-
dessa harjoitettavalle tutkimukselle tarjoamat metodologiset ym. sykäykset.

Tämä koskee nähdäkseni myös TPOVA-tutkimusta, jota on edellä eri näkö-
kulmista perusteltu lainsäädäntötutkimuksen eräänä osa-alueena, näkökulmana
ja lähestymistapana. Vaikka äskeisten vertailu ei ole joka suhteessa hedelmällis-
tä tai mielekästä, näen tarpeelliseksi tässä yhteydessä viitata erääseen tärkeään
seikkaan. Kummankin kohdalla olisi vaikeaa määritellä jotakin yksittäistä tutki-
muksen hahmoa, ideaalityyppiä, ”edustavaa tapausta” (vrt. Kuhn) tms., johon
tutkimukselle hahmotettuja ”suuntaviivoja” voitaisiin kokonaisuudessaan pei-
lata. Tätä päätelmää ei muuta ratkaisevasti se, että Talan tarkastelua leimaa sel-
keästi suurempi teoreettisen metodologian tai lainsäädäntöteorian painotus kuin
tätä tutkimusta, jolla on myös selkeämmin preskriptiivisen tai evaluatiivisen
metodologian ”ohjelmallisempia” piirteitä.

Molempien kohdalla tutkimuksen ja sen arvioinnin ”painopisteen” tulisi olla
pikemminkin tulevaisuudessa kuin menneessä tai edes nykytilanteessa. Niin
hyvin oikeustutkimuksessa kuin (muussa) yhteiskuntatieteellisessä tutkimuk-
sessa samoin kuin suomalaisen ja muunkin lainsäädäntötutkimuksen kokonai-
suudessa molemmat ovat – vaihtelevin painotuksin – Laudanin termein pikem-
minkin tavoiteltavuuskontekstin kuin pätevyyskontekstin asukkaita. Tämä on
eräs tärkein lähtökohta arvioitaessa sitä, miten TPOVA-tutkimuksen (ja lainsää-
däntötutkimuksen yleisemminkin) ”käytäntöön soveltaminen” on syytä ymmär-
tää ja mitä vaatimuksia tai reunaehtoja siihen kohdistuu.121

119Ks. Luhmann 1985 s. 1–2.
120Ks. Tala 2001 esim. s. 357–358.
121Käsillä olevan tutkimuksen omaksumien mallien kohdalla voidaan erikseen nostaa esiin tutki-
muksen sijoittuminen pragmatistiseen traditioon. Tämän merkitys tutkimuksen teoria–käytäntö-suh-
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Äskeisistä seikoista johtuen suhtaudun varauksin siihen, että ”tavoitteeksi”
tulkitulle TPOVA-tutkimuksen metodologiselle skeemalle pyrittäisiin tässä tut-
kimuksessa tai ylipäänsä löytämään laaja, selkeä ja konkreettinen referenssi tut-
kimuskäytäntöihin, siis tavallaan deskriptiivinen elementti. ”Edustavien tapaus-
ten” löytämiseen sisältyy ns. case-tutkimusten metodologisissa esityksissä ylei-
sesti käsiteltyjä ongelmia122. Kun tutkimus on lisäksi ollut niukkaa, vaara pres-
kriptiivisesti tai evaluatiivisesti latautuneiden metodologioiden vinoutumiseen
tai muuhun yksipuolistumiseen niitä yksittäisin ”mallitutkimuksin” havainnol-
listettaessa on ilmeinen. Lievemmässä mittakaavassa kuvattu ongelma luon-
nehtii myös suppeampimuotoisia havainnollistuksia, esimerkkejä yms., joihin
edellä on muutamin poikkeuksin suhtauduttu varovaisesti.

3.4.2 Jatkosuuntana teorialähtöinen praktinen metodologia
vai käytännön läheinen praktinen metodologia?

Jaksossa III/2 muodostettiin neljä metodologista mallia (taulukko 14). Niistä
toinen ja kolmas sopeutuvat parhaiten edellisen jakson lähtökohtiin. Seuraavas-
sa malleja koskevat kuvaukset (taulukot) otetaan uudelleen tarkasteluun. Tar-
kastelulla ei pyritä vertailemaan niiden yleistä paremmuutta. Tähän tieteenfilo-
sofia tuskin tarjoaisi kovinkaan selkeitä lähtökohtia. Sen sijaan esitetään joita-
kin näkökohtia, joista käsin mallien soveltuvuutta käsillä olevan tutkimuksen
ratkaisuihin ja samalla TPOVA-tutkimuksen tulevaisuuden haasteisiin voidaan
arvioida. Mallit tai metodologiset kehykset on numeroitu uudelleen sen huo-
mioimiseksi, että tarkastelu rajautuu vain kahteen malliin.

teessa on tyypillistä tulkita yksinkertaistetusti. Laudanin mukaan tieteenfilosofia ei ole kyennyt tai
halunnut merkittävästi suuntautua ongelmanratkaisuksi ymmärrettyyn teoriakäsitteistöön. Ajatus tie-
teestä ongelmanratkaisijana on tieteenfilosofian valtavirralle vieras (Laudan 1977 s. 5 ja 12 ja s. 14
ss.). Tällä on ollut mm. se seuraus, että tieteen ulkoinen arviointikonteksti on jäänyt kehittymättö-
mäksi. Tämä on ongelma, koska esim. Laudanin mukaan tieteen ymmärtäminen ongelmanratkaisi-
jaksi asettaa myös tieteenfilosofialle omia merkittävästi spesifejä vaatimuksiaan. Jaksossa II/3 mm.
Fullerin, Kekesin ja Briskmanin tarkastelujen pohjalta hahmoteltu sosiaalinen epistemologia on si-
ten monessa suhteessa Laudanin käsitteistössä pikemminkin tavoiteltavuuskontekstin kuin pätevyys-
kontekstin asukas. Reflektioanalyysissa ja jaksossa II/3 tämä Laudanin esiin ottama tieteen ja ongel-
manratkaisutieteen ero on piirtynyt esiin ennen muuta ns. toimivien tietokokonaisuuksien tavoitte-
lun tarvetta korostettaessa ja taustoitettaessa. Asialla on myös selkeitä seuraamuksia sen suhteen,
miten metodologinen panos voi painottua ja miten sen rationaalisesti arvioiden tulee painottua. Sa-
moin kysymys vaikuttaa siihen, miten TPOVA-B1-tutkimuksen ja A-tutkimuksen suhde tulee nyky-
tilanteessa ymmärtää ja myös sen arviointiin, minkä tason ja aikaulottuvuuden omaavaksi haasteek-
si myös (tai erityisesti!) pragmatistisesti suuntautuvan TPOVA-tutkimuksen ”käytäntöön soveltami-
nen” on syytä ymmärtää. Laudanin konseptin kritiikistä ks. esim. Niiniluoto 1984 s. 43. Edellä
Niiniluodon kritiikki on pyritty huomioimaan ottamalla suuntaviivatarkastelun erääksi lähtökoh-
daksi se Kekesin vaatimus, että ongelmanratkaisujen menestyksen tulee perustua ”oikeisiin syihin”.
122Vrt. siten esim. Teittisen implementaatiotutkimusten laadusta ja luonteesta esittämään (1985 s. 26).
Tosin Teittinen suhtautuu kriittisesti myös laajempiin malliasetelmiin. Näyttää kuitenkin siltä, että
hänen kritiikkinsä suuntautuu pikemminkin yrityksiin luoda laajoja deskriptiivisiä yleistyksiä ”tutki-
musmalliksi” kuin preskriptiivisiä tai evaluatiivisia piirteitä omaaviin metodologioihin. Implementaa-
tiotutkimuksen ensin mainittujen pyrkimysten heikosta menestyksestä ks. myös Tala 2001 s. 280.
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TAULUKKO 18/1 TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen metodologiset kehykset
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TAULUKKO 18/2 TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen
metodologiset kehykset
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Tutkimuksessa kehiteltävänä ollut lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapa
muodostaa laajan, monitieteisen kokonaisuuden. Tällaisena sen kehittelyä kos-
keva tutkimus saa joissakin suhteissa rinnastuskohdan Lakatosin ja Laudanin
edellä käsiteltyihin ydinargumentteihin. Kehitteillä olevan kokonaisuuden laa-
jamittaista suuntaamista käytännöllisiin sovellutuksiin ei ole pidetty tässä tutki-
muksessa perusteltuna ratkaisuna, eikä siihen ole ollut myöskään tutkimuseko-
nomisia mahdollisuuksia.123 Tutkimuksen kolmannessa pääjaksossa on viitattu
joihinkin esimerkkitapauksiin. Niillä on pyritty havainnollistamaan eräitä TPO-
VA-tutkimusta harjoitettaessa kohdattavia ongelmatilanteita myös konkreetti-
sen tutkimuksen tasolla.

Tutkimuksessa omaksuttu metodologia on ensisijaisesti teorialähtöinen prak-
tinen metodologia. Sen ydinpiirteenä on pyrkimys muodostaa linkki teoreetti-
sen metodologian ja käytännön lainsäädännön arviointitutkimuksen välille. Tut-
kimuksessa kehitteillä ollutta lähestymistapaa voidaan (metodologisesti) luon-
nehtia myös ensimmäiseksi askeleeksi pyrittäessä avaamaan käytännöllisiä so-
vellutusmahdollisuuksia lainsäädäntöteorialle ja teoreettiselle metodologialle.
Sen käytännölliset hyödyt ja tätä koskevat odotukset tulee suhteuttaa tähän.124

Yllä taulukossa osittain konkretisoitu linkkivertaus voi kuitenkin peittää nä-
kyvistä erään tärkeän seikan, joka vaatii tässä huomiota. Tässä tutkimuksessa
metodologia 1:n muodossa kehitelty linkki ei ole siinä mielessä neutraali, että
se pyrkisi vain siirtämään teoreettista ymmärrystä johonkin konkreettiseen sään-
telykontekstiin. Vertauskuvallisesti sanoen linkki sisältää preskriptiivisen tai
evaluatiivisen metodologian virtaa, ja pyrkii myös siirtämään sitä. Se pyrkii lau-
sumaan jotakin siitä, miten oikeussääntelyä tulisi arvioida.

Tällaisena linkin merkitys ei tyhjene siihen, millaista eri tyyppistä tutkimusta
on harjoitettu, eikä siihen, voidaanko esimerkiksi kaikki jakson II/3 suuntavii-
voissa eritellyt vaatimukset myös kaikissa tutkimuksissa huomioida – puhumat-
takaan siitä, että tulisi kyetä osoittamaan jonkinlainen vastaavuus vallitseviin
tutkimuskäytäntöihin. Kahteen viimeksi mainittuun ja erityisesti viimeksi mai-
nittuun seikkaan on syytä suhtautua epäilevästi. Suuntaviivojen yhteydessä on-
kin monin kohdin korostettu niiden luonnetta eräänlaisena regulatiivisena ide-
aalina. Näillä piirteillä varustetun linkin liittäminen käytännössä harjoitettuun

123Tässä suhteessa tutkimus saa rinnastuskohdan esimerkiksi Mikko Eklinin väitöskirjaan ”Oi-
keusnormin asettaminen yhteiskunnassa”, jossa ei edetä empiiriseen tutkimukseen vaan tyydytään
havainnollistamaan luotua kehikkoa esimerkein (1971 s. 135).
124Vrt. Tapio Määtän ns. yhteyshakuisen ympäristöoikeuden haasteista ja sen hyötyvaikutuksien
arvioinnista esittämään (2000 s. 336, ks. myös alaviite 336). Ks. myös Kallio 2002 erityisesti s.
101–104. Yllä mainitulle linkille voidaan hakea vertailukohta myös jaksossa II/3.2.1 esitettyyn
praktisten teorioiden hierarkiaa kuvaavaan taulukkoon 6. On tuskin täysin harhaanjohtavaa kuvata
TPOVA-B1-tutkimusta kokonaisuudessaan taulukon riveille B ja C sisältyväksi linkiksi ja samalla
arviointitutkimuksen ja oikeussääntelyn arviointitutkimuksen (erään lähestymistavan) suuntavii-
voitukseksi.
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tutkimukseen esimerkkeinä, analogioina yms. ei ole yksinomaan tutkimuseko-
nomisesti kuormittavaa, vaan siihen sisältyy myös muita ongelmia. Teoreettisen
ja praktisen metodologian suhde on nykyisellään eri syistä siinä määrin etäinen
ja niiden välinen ”dialogi” siinä määrin heikkoa, että niiden välimaastossa tulee
vielä pitkään löytymään uusia ja lupaavia metodologisia tarkastelutasoja.

Äskeinen ei vastaa kokonaisvaltaisesti siihen, miten TPOVA-tutkimus voisi
edetä suotuisimmin nykytilanteesta eteenpäin. Seuraavassa korostetaan kolmea
keskeistä arvoa tai näkökohtaa, joiden pohjalta molempia metodologioita (1–2)
voidaan hyvin perustein tukea pyrittäessä TPOVA-tutkimuksen käytännöllisten
sovellutusten aktivoimiseen:

1) Myös jatkossa tarvitaan metodologia 1:een kiinnittyvää tutkimuspanos-
ta, jolla turvataan TPOVA-tutkimuksen (ja muidenkin lainsäädäntötutkimuksen
osa-alueiden tai lähestymistapojen) kehittäminen, ottaen huomioon eri tutkimus-
alojen erityispiirteet ja vaatimukset sekä tarve kehittää vähitellen myös koko-
naisuuksia.

2) (Myös) jatkossa tarvitaan metateoreettista pluralismia. Tämä mm. Ligh-
tin ja Katzin ympäristöpragmatismia eritellessään käyttämä ja ympäristöetiikan
tutkimuksen suuntaviivaksi tarjoama käsite on ydinkohdiltaan purettavissa seu-
raavasti. Lainsäädäntötutkimuksen monimuotoisuutta on tarpeen edistää kehit-
tämällä erilaisia ja jopa keskenään yhteismitattomia viitekehyksiä tai lähesty-
mistapoja (approach), joista käsin samaan tai samalla alueella sijaitsevaan koh-
teeseen voidaan suunnata tutkimusta (metateoreettinen pluralismi). Tämä ei tar-
koita sitä, että yksittäisen tutkimuksen tasolla olisi välttämättä suotavaa pyrkiä
yhteensovittamaan keskenään teorioita tai lähtökohtia, joiden lähtökohdat er-
kautuvat (teoreettinen pluralismi). Viimeksi mainittua on tapana kutsua eklekti-
syydeksi.

Eklektisyys voi olla suurisuuntaisempien lähestymistapojen miltei väistämätön
seuraus. Esimerkkejä on yllättävän helppoa luetella. Voidaan viitata Kilpisen huo-
mioon Giddensin lähtökohtien hajanaisuudesta sekä yleisemminkin 1960–90-lu-
kujen merkittävimpien yhteiskuntateoreetikkojen eklektisiin piirteisiin. Tällaisi-
na voidaan mainita Habermas ja Bordieu.125 Taaksepäin mentäessä voidaan kiin-
nittää huomiota esim. Marxin kuvatunlaisiin piirteisiin ja edelleen historiaan men-
täessä myös Aristoteleen metodin eklektisyyteen.126 Oikeustutkimuksen kohdalla

125Ks. Kilpinen 2000 s. 386. Habermasin osalta ks. Hilpelä 1986 s. 180 ja Bordieun osalta Kuusela
1996 s. 222. Ks. myös Luhmann 1989 esipuhe.
126Marxin osalta ks. esim. Koskinen 1994 s. 268 ja Aristoteleen osalta esim. Hellsten 1996 s. 101–
102. Ks. yleisemmin myös Luoma 1991 s. 148–149, 151 sekä Galtung 1977 s. 131. Molemmat
viimeksi mainitut kiinnittävät huomiota siihen, että mahdollisuus edetä yhtenäisiin teorioihin on
myös ajallisesti jatkuvasti vaikeutunut. Maailmankuvan tasolla tähän liittyviin piirteisiin on kiin-
nittänyt huomiota von Wright (esim. 1997).
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asiaan ovat kiinnittäneet huomiota mm. Klami ja Backman.127 Monitieteisyys ja
jo pyrkimys sellaiseen johtaa itsessään varsin helposti eklektisyyteen128. Edellä
tätä ongelmaa on kuitenkin pyritty hallitsemaan mm. reflektioanalyysin ja suun-
taviivatarkastelun keinoin.

Tässä yhteydessä on hyödyllistä erottaa toisistaan Laudanin tavoin maksiteoriat
ja miniteoriat129. Maksiteorioissa on kysymys tutkimustraditioista, -ohjelmista,
lähestymistavoista ja vastaavista laajemmista kokonaisuuksista, joita kaikkia tar-
vitaan. Äskeiset esimerkit osoittavat, ettei toisiaan poissulkeviin, ehyisiin tai
edes ristiriidattomiin konstruktioihin voida tällaisten kokoomalinssien tasolla
helposti päästä130. Miniteorioissa on puolestaan kysymys laajemman lähesty-
mistavan omaksumista täsmällisemmistä linsseistä tai alalinsseistä, esimerkiksi
edellä käsitellyistä praktisista suuntaviiva- ym. teorioista.

Lainsäädäntötutkimuksen yksittäisiä osa-alueita tai lähestymistapoja kuten
TPOVA-tutkimusta voidaan luonnehtia eräänlaisiksi kokoomalinsseiksi. Niiden
välillä ei ole ehdottomia eroja tai katkoksia, vaan ne eroavat toisistaan – Kuhnin
ilmaisua käyttäen – kuten kielen termit: vain likimääräisesti131. Ne voivat käyt-
tää ja käyttävätkin samoja ”miniteorioita” apuvälineinään. Metateoreettinen plu-
ralismi pyrkii edistämään erilaisia kokoomalinssejä, joista käsin tutkimuskoh-
detta voidaan tarkastella. Näin voidaan välttää tilanne, jossa ”kadonneita avai-
mia etsitään disiplinaaristen katulamppujen alla” eikä esim. niiden välillä ja
käyttäen apuna muitakin kuin ”virallisia katulamppuja”. Tämä ei tarkoita sitä,
etteikö yksittäisen lähestymistavan rajoissa tulisi pyrkiä lähtökohtien ehyeen
kokonaisuuteen. Tosin tähänkin liittyy perustavia vaikeuksia. Tässä yhteydessä
voidaan viitata edellä käsiteltyihin tieteen sisäisen ja ulkoisen hedelmällisyys-
kontekstin eroihin.

Metateoreettinen pluralismi perustelee yleisesti TPOVA-tutkimuksen tar-
vetta ja lisäksi TPOVA-tutkimuksen kuten muunkin lainsäädäntötutkimuksen
suuntautumista sekä teorialähtöiseen praktiseen metodologiaan että käytän-
nönläheiseen praktiseen metodologiaan lähestymistapaa käytäntöön sovellet-
taessa.

Metateoreettista pluralismia voidaan silloittaa metodologisten tarpeiden suun-
taan palaamalla suuntaviivojen luonnetta koskeviin tarkasteluihin. Sosiologit
Pawson ja Tilley käsittelevät mielenkiintoisella tavalla hahmottelemiensa meto-

127Ks. Klami 1986 a s. 123, Backman 1992 s.18–19, 103. Kriittisen oikeustutkimuksen osalta ks.
myös Alvesalo 1996 s. 149. Lakiuudistusten vaikutustutkimuksen näkökulmasta ks. yleisesti myös
Tala 2001 s. 31.
128Ks. esim. Kaivo-Oja 1995 s. 23.
129Laudan 1977 s. 78.
130Asian syvemmistä ulottuvuuksista ks. Sintosen artikkelia ”Von Wrightin tuotannosta” Niin &
Näin -lehden numerosta 2/1995 (Sintonen 1995).
131Kuhn 1994 s. 58.
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dologisten sääntöjen luonnetta. Tässä tutkimuksessa ei ole yksityiskohtaisesti
tukeuduttu heidän ”realistisen evaluaation” epistemologiaa ja metodologiaa kos-
keviin ehdotuksiinsa. Seuraava katkelma luo tästä huolimatta perustaa TPOVA-
tutkimuksen yleisen tarpeen ymmärtämiselle, TPOVA-tutkimuksen suuntavii-
vojen tarpeen ymmärtämiselle sekä molempien metodologioiden (1–2) merki-
tyksen ymmärtämiselle. Katkelmassa kaikki nämä asettuvat osaksi prosessia,
jossa TPOVA-tutkimus lähestymistapana suuntaviivoineen ja metodologioineen
voi vähitellen kiteytyä käytännöllisiksi sovellutuksiksi ja tutkimuskäytännöiksi
osana laajempaa yhteiskuntatutkimuksen, arviointitutkimuksen ja lainsäädän-
tötutkimuksen virtaa ja prosessia.

”Methodological progress can actually be charted in much the same way as we
trace the success of a program. The same realist explanatory principles apply. Our
baseline argument throughout has been not that programs are ”things” that may
(or may not) ”work”; rather they contain certain ideas which work for certain
subjects in certain situations. We hardly have to change terminology at all to the
appreciation that methodological rules contain ideas which work for certain in-
vestigations of certain processes. These ideas on the scope and salience of meth-
odological rules do not simply descend from metaphysical heaven but are estab-
lished by being tried and tested in research practice. In the beginning, the great
epistemological and ontological principles act as high totems inspiring research
practioner to certain broad and prized objectives. Success in a spesific investiga-
tion may be claimed as an embodiment of these principles – but that particulary
inquiry will necessarily have a range of distinctive features which allowed it to
meet the goals. It is the task of the methodologist to elucidate these features, so
that the research community can copy the practice. And that practice, having been
imitated across a range of inquiries which mixed success, then enables the re-
search community to reflect back on the principles (and allows the methodologist
a little carve of the totem). Over time there develops a picture of the research
contexts in which the particular investigative mechanisms work best to generate
the desired methodological outcomes. Methodological rules, like program theo-
ries, are thus under a process of continual refinement. This book has attempted to
distill the process by acting as go-between, connecting up the ideas of half-dozen
philosophers and a handful of evaluators. The following statements will thus only
gain currency if many more evaluators adopt the rules by adapting them”.

Pawsonin ja Tilley ovat ”realistisen evaluaation” lähestymistavan säännöissään
artikuloineet ja kehitelleet pidemmälle mm. vaatimuksia, joita jaksossa II/3 on
kuvattu Kekesin vaatimuksella ”ongelmanratkaisujen perustumisesta oikeisiin
syihin”. Tässä tutkimuksessa TPOVA-tutkimuksen epistemologiaa on kehitelty
hieman toiseen suuntaan korostaen erityisesti toimivien tietokokonaisuuksien
tavoittelun tärkeyttä, mutta käsillä olevan tutkimuksen ja em. tutkijoiden konst-
ruktion välillä ei silti tarvitse nähdä ristiriitaa. Heidän äskeisiin (sosiologin)

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11442



443

huomioihinsa on tarpeen lisätä vain se, että metodologisiin sääntöihin saattaa
sisältyä myös preskriptiivisiä elementtejä (tai ”toteemeja”), joihin yllä kuvattu
testaus- ja toimivuusajattelu ei joka suhteessa suoraan sovellu132. Tällä arvos-
tusongelmaa koskevalla varauksella tutkijoiden kuvaama vähittäinen prosessi
luonnehtii TPOVA-tutkimuksen kohdalla kaikkia jakson III/3.1 taulukoissa 15–
16 kuvattuja TPOVA-tutkimuksen valintaongelmien ulottuvuuksia sekä niille
jaksossa II/3 luonnosteltuja suuntaviivoja:

– TPOVA-tutkimukselle ehdotettua yleistä arviointikehystä (H1-2, sitoumus 3,
H 4-5) (rivi a),

– TPOVA-tutkimukselle ehdotettua arvosteluongelman ratkaisukehystä (rivi b),
– TPOVA-tutkimuksen tieto-ongelmalle ehdotettua ratkaisukehystä (rivi c),
– TPOVA-tutkimuksen funktio-ongelmalle ehdotettua ratkaisukehystä(rivi d).133

3) Jatkossa tarvitaan yhä enemmän metodologia 2:een kiinnittyvää tutki-
musta. Asiaa voidaan havainnollistaa ongelmanratkaisun yleisessä viitekehyk-
sessä. Mikäli TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen perustellusti ym-
märretään ”tarpeeksi”, sille vähitellen mm. metodologia 1:n kautta kehittynei-
den ”mahdollisuuksien” realisoiminen toimivaksi kokonaisuudeksi (so. tarpei-
den ja mahdollisuuksien yhdistäminen toimivaksi tutkimukselliseksi kokonai-
suudeksi) on luonnollisesti TPOVA-tutkimuksen viimekätinen tavoite. Kun yllä
kohdassa 2 viitattu linkki vahvistuu, on sen edelleen kontekstualisoimisen ja
konkretisoimisen vuoro, samoin sovellettavuutta täsmentävien kriittisten arvi-
oiden vuoro. Nämä arviot rakentuvat keskeisesti metodologia 2:n ympärille
muodostuvan tutkimuksen varaan.

Metodologia 2:n tärkein perustelu sisältyy pragmatismin ydinajatuksiin, jot-
ka on tässä vaiheessa syytä nostaa esiin Lakatosin ja Laudanin edellä viitattujen
huomioiden ja samalla metodologia 1:n taustalta. Pragmatismin filosofisesta
horisontista katsottuna TPOVA-tutkimus ja sen perustaksi edellä hahmote-
tut arvot ja suuntaviivat ovat tapoja vastata elämänongelmiin ja tutkimuk-

132Tämä korostus näyttäisi edellyttävän metodologia 1:n em. tutkijoita hieman merkittävämpää
painottamista. Tästä huolimatta yllä esitetystä katkelmasta voidaan karkeasti jäljittää myös meto-
dologia 1:n ja 2:n ”raja”. Se näyttäisi asettuvan osapuilleen tekstin puoliväliin. Virke, joka alkaa ”It
is the task of the methodologist...” sisältää tässä omaksutun käsityksen mukaan siirtymän metodo-
logiasta 1 metodologiaan 2. Tätä ei tule tulkita niin, että tutkijat asemoisivat itsensä yksinomaan
2:een. Jo yllä esitetty katkelma osoittaa tämän. Joissakin suhteissa heitä on luonnehdittava pikem-
minkin metodologia 1:n kuin 2:n kehittäjiksi. Kuten tekstistä ilmenee, tutkijat kokevat kuitenkin
tärkeäksi korostaa ennen muuta metodologia 2:n merkitystä – tässä omaksutun käsityksen mukaan
kuitenkin metodologian preskriptiivisiä piirteitä aliarvioiden – metodologia 1:n piirissä harjoitetun
tutkimuksen ”testaajana”. Toisaalta on todettava, että heidän metodologiansa sisältää ylipäänsä
käsillä olevaa tutkimusta selkeästi suuremman deskriptiivisen metodologian painotuksen. Heidän
metodologiastaan puuttuu lähes kokonaan edellä sosiaalisen epistemologian ym. arvojen avulla
argumentoitu sisällöllinen arvostelukehys. Tällöin metodologia 2:lle annetulle painotukselle on
olemassa hyviä perusteita.
133Suuntaviivaehdotuksista ks. alustavasti jakso II/3.2.2.3 sekä loppuyhteenveto jaksossa II/3.2.2.8.
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sen niihin suuntautuessa kohtaamiin ongelmiin. Tältä kannalta arvioiden ”toi-
mivuus” ja ”menestyksellisyys” ovat TPOVA-tutkimuksen viime kätisiä arvi-
ointikriteereitä. Niitä ei ole viime kädessä mahdollista soveltaa ja saavuttaa
muutoin kuin tutkimuskäytännöissä ja niiden arvo määräytyy viime kädessä
yhteiskunnallisissa käytännöissä laajasti ymmärrettynä. Tutkimuksessa omak-
sutun käsityksen mukaan tähän testiin ei kuitenkaan ole rationaalista oikotietä
ohi metodologia 1:n avulla hahmotettujen ja kohdattujen haasteiden. Lisäksi on
huomattava, ettei preskriptioiksi ymmärrettyjen suuntaviivojen validiteettia voida
lopullisesti selvittää yksinomaan käytännöissä. Niiden arvioimiseen ei liene
muuta mahdollisuutta kuin rationaalisuuskäsitteeseen ja muihin arvoihin tukeu-
tuminen. TPOVA-tutkimuksen perusarvoiksi onkin edellä pyritty täsmentämään
nimenomaan rationaalisuutta. Missä määrin suoritetut tarkastelut tyydyttävät
tähän kohdistuvat vaatimukset, sitä ei voida tämän tutkimuksen puitteissa ryh-
tyä arvioimaan.

Näin ymmärrettynä otsikkokysymykseen on vastattava kielteisesti: suuntana
ei ole teorialähtöinen praktinen metodologia tai käytäntölähtöinen praktinen
metodologia yksinomaisesti vaan molempien yhdessä muodostama tasapainoi-
nen kokonaisuus.

3.4.3 Jatkosuuntana TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan
kehittely ja konkretisoiminen vai eri disipliinien
tarjoamien lähtökohtien kehittely?

3.4.3.1 Riskien, mahdollisuuksien ja tarkastelutasojen erittelyä

Otsikkokysymystä täsmennettiin edellä seuraavasti: Onko käytäntöön sovelta-
minen perustelluinta ymmärtää ja onko siinä perustelluinta edetä TPOVA-tutki-
muksen yhteisten ja yleisten arvojen mukaisena vai disiplinaaristen linssien läpi
tulkitun arvo- ym. kehyksen mukaisena? Valintaongelmaan ”vastaamisen” to-
dettiin muodostavan kannanoton siihen, tulisiko TPOVA-tutkimusta soveltaa
käytäntöön ensi sijassa tutkimuksen moni- ja poikkitieteisyyttä ja muita edellä
hahmoteltuja yleisiä piirteitä soveltaen vai disiplinaarisia lähtökohtia selven-
täen ja konkretisoiden.

Viimeiseksi vastattavaksi jäävä kysymys ei ole helppo. Se soveltuu kuitenkin
parhaiten päättämään tutkimuksen jakson III/3 tarkastelut.

Monessa suhteessa kyseinen kysymys on myös ”aloittanut” tutkimusprosessin –
vaikka sitä ei ole kirjattu eksplisiittisesti esimerkiksi tutkimustehtäviin – ja myös
seurannut tutkimusprosessia. Koko tutkimusprosessi voidaan tietyssä mielessä
luonnehtia yritykseksi saada eri näkökulmista otetta tähän vaikeaan kysymyk-
seen. Tutkimus on opinnäytetyö, joka tulee kyetä riittävän ehyesti myös disipli-
naarisesti fokusoimaan. Otsikkokysymys voidaan monessa suhteessa luonnehtia
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tieteentutkimuksen piiriin kuuluvaksi ongelmaksi. Myös erityistieteilijöiden it-
sensä on kuitenkin kannettava vastuuta siihen liittyvien ongelmien käsittelemi-
sestä.134

Otsikon perusulottuvuudella kulkeva valintaulottuvuus halkaisee tietyllä tapaa
koko tutkimuksen tarkastelut. Vasta jaksossa II/3 suoritettu TPOVA-tutkimuk-
sen suuntaviivojen tarkastelu nosti kuitenkin kysymyksen ”pinnalle”, sekä imp-
lisiittisesti että eksplisiittisesti. Eksplisiittisesti asia nousi esiin tarkasteltaessa
jaksossa II/3.2.2.2 suuntaviivojen disiplinaarista ulottuvuutta. Disiplinaarisiin
linsseihin viitattiin tällöin muun muassa ”eri tutkimusalojen tulkintoina sosiaa-
lisesta epistemologiasta”. TPOVA-tutkimuksen tehtäväksi tieteidenvälisen työn
lähestymistapana ei katsottu disiplinaaristen alalinssien hiominen. Implisiitti-
semmin tämä ulottuvuus hallitsi jaksoa II/3 siten, että se pyrittiin tarkastelun
yhteydessä määrätietoisesti ylittämään ja joka tapauksessa pääosin unohtamaan.

Jaksossa III/3.1 kysymys artikuloitiin hieman selkeämmin. Siinä esitetyissä
taulukoissa 15–16 pääsarakkeista ensimmäinen jäsensi TPOVA-tutkimuksen
yleisen ulottuvuuden ja toinen pääsarake eri tutkimusalojen ulottuvuuden. Jak-
sossa III/3.3.3 otsikon perusulottuvuus nousi jo selkeästi esiin. Sitä pyrittiin avaa-
maan muun muassa erilaisiin esimerkkisäädöksiin nojautuvalla disiplinaaristen
arvostelulinssien erojen valaisemisella.

Loppujakson kannalta keskeisimmäksi kysymyksiksi muodostuvat seuraavat:
1) Onko ja missä määrin tutkimuksessa edellä kehiteltyjä integroivia ratkaisuja
tarpeen purkaa TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen mahdollistami-
seksi? 2) Miten disiplinaarisesti eriytyvälle TPOVA-tutkimukselle voidaan tur-
vata sellaiset yhtenäiset kehykset, joilla voidaan välttää TPOVA-tutkimuksen
hajoaminen ja pirstaloituminen?

Molempiin otsikon perusvalinnan suuntiin sisältyy riskejä ja mahdollisuuksia.

A. Painotettaessa yksipuolisesti TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan kehittelyä
ja konkretisointia irrallaan eri disipliinien tarpeista ja ongelmista on vaarana
tutkimuksen irtautuminen tutkimuskäytännöistä, niiden mahdollisuuksista ja
ongelmista. Ääritapauksessa ovat vastassa Luhmannin huomiot tiedon sosiolo-
gian ajautumisesta ”sukupuuttoon” sen pyrkiessä luomaan tutkimusaloja, joil-
le ei löydy riittävää kontaktia käytäntöihin, tutkimuksen ja sen kohteen todelli-
suuteen135. Tällainen kehityskaari ei ole välttämättä rationaalista tieteen edisty-
misen kannalta. Se on kuitenkin todellinen vaihtoehto. Vaikka lähestymistapo-
jen ym. linssien eriytymiselle voidaan esittää monia edellä eri yhteyksissä vii-
tattuja positiivisia perusteluja, nämä eivät muuta miksikään sitä, että tutkimuk-
sen lähestymistavoilla, osa-alueilla ja aputieteillä – joita voidaan eräästä näkö-

134Tämän merkitys korostuu erityisesti kun otetaan huomioon se, että tieteentutkimus, varsinkin
suomalaisessa kontekstissa, on edelleen pikemminkin käynnistysvaiheessa kuin seestyneessä vai-
heessa, vaikka se parhaillaan onkin kehittämistoimien kohteena. Ks. Niiniluoto 2003.
135Ks. Luhmann 1985 s. 1–3, 6, 7–9 ja 273–274. Ks. myös Tala 2001 s. 70–74.
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kulmasta kuvata ”kokonaislinsseiksi” – tulee olla riittävä linkki tieteenaloihin
silloinkin kun nämä kehittelevät omia alalinssejään136. Tutkimustodellisuus on
edelleen merkittävästi disiplinaarisesti eriytynyttä. Käytännössä kuvatunlainen
eriytymisriski ei ole 2000-luvulle tultaessa kovin merkittävä jo siksikään, ettei
kuvatunlaisen ”disiplinaarisesti irrallisen” tutkimuksen rahoitus tieteen ja tut-
kimuksen nykyisessä rahoitusjärjestelmässä ole kovin todennäköistä.

B. Painotettaessa liiallisesti (tai tarkemmin sanottuna liian yksipuolisesti tai kii-
reisesti) disiplinaaristen linssien kehittelyn tärkeyttä ja erityisesti tähän liitty-
viä käytännöllisiä sovellutuksia, ollaan puolestaan tiellä, joka johtaa yhteisten
merkitysten, arvojen, viitekehysten ja mallien hämärtymiseen (tai puutteelli-
seen kehittymiseen ja artikuloitumiseen) ja niiden preskriptiivisten piirteiden
ohentumiseen tai haitalliseen pirstoutumiseen.

Jäsentyneemmän näkemyksen omaksuminen molemmista ongelmista tai riskeistä
edellyttää tarkastelun eriyttämistä kahdelle tasolle. Yhtäältä on tarpeen tarkastel-
la ongelmia yleisellä tasolla. Toisaalta kysymystä on tarpeen tarkastella erikseen
erilaisten valintaongelmien tasolla. Vasta tämän perusteella voidaan pyrkiä muo-
dostamaan edes jossakin määrin tasapainoinen käsitys siitä, mitä esteitä ja mah-
dollisuuksia edellä vaihtoehtoisiksi hahmotettujen etenemissuuntien edessä
on. Näin voidaan edetä etsimään realistista mahdollisuuksien väylää.

3.4.3.2 Johtaako disiplinaarisuus integroinnin ja
 TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen purkautumiseen?

Lähestyn teemaa palaamalla jaksossa II/3.2.2.1 esiin otettuun TPOVA-tutkimuk-
sen suuntaviivojen jännitteeseen. Arviointiin kohdistuvien arvojen välistä jänni-
tettä kuvattiin seuraavasti:

1) Rationaalisuus: Tärkeintä on saavuttaa objektiivista, luotettavaa ja yleistettävää
tietoa tukemaan kulloistenkin päätöksentekijöiden ja sidosryhmien tiedontarpei-
ta erityisesti siltä osin, että kulloisetkin tavoitteet on saavutettu ”oikeista syistä”.
Arvioinnin tai sen kohteen muusta legitimoinnista (tai ”sosiaalisesta epistemolo-
giasta”) on tarpeen mukaan näiden vaatimusten tyydyttämiseksi tingittävä.

136Ks. myös Husa 1995 s. 259–261, joka terävöittää vaatimusta tilastotieteen pysyttäytymisestä
(oikeustieteen) aputieteenä toteamalla, että tätä vaatimusta ”ei voi korostaa liikaa” (s. 261 alaviite
266). Toisaalta Husa korostaa lähtökohtaisesti tasapainoista ja avointa asennetta: ”Metodologia ja
jokin tietty tieteenhaara eivät muodosta mitään kohtalonomaista yhteyttä. Ei liene mitään syytä
välttää metodologista asennetta ”anything goes”, kunhan vain valittu tutkimusmenetelmä palvelee
asetetun tutkimustehtävän suorittamisessa”. Arviointitutkimuksen kohdalla aputieteen eriytymis-
riskiin tai paremminkin sen muodostumiseen käytännölliseksi ongelmaksi on kiinnittänyt huomio-
ta Thomas Cook (1997 s. 48–50). Cookin kritiikki ei kuitenkaan kohdistu arviointitutkimuksen
reflektointiin ja sen oman perustan selkeyttämiseen itsessään. Päinvastoin: jo äskeistä huomiota
aiemmin Cook katsoi tarkastelussaan arviointitutkimuksen erääksi pääongelmaksi sen oman teo-
rian (ja itseymmärryksen) puutteellisuuden (s. 44–47). Cookin esittämät näkökohdat onkin huo-
mioitava ensisijaisesti sen korostuksena, että äsken mainittuja ongelmia tulee pyrkiä ratkaisemaan
integroidusti.
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2) Legitimaatio: Tärkeintä ei ole arvosteluongelman ratkaisun laatu ja suuntau-
tuminen ”sosiaalisen epistemologian” edellyttämiin olennaisiin sisällöllisiin
arvoihin tai ongelmiin (yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalinen perusta,
oikeudenmukaisuus, sisällöllinen rationaalisuus), elleivät nämä tuota legiti-
miteettiä kohteelle tai arvioinnille, eikä itseisarvoisesti myöskään (muu) ra-
tionaalisuus, vaan se, että arvioinnin kohde ja itse arviointi kyetään oikeutta-
maan.

3) ”Sosiaalinen epistemologia”: Olennaista ei ole viime kädessä se, että toiminta
oikeutetaan tai että näytetään toimitun rationaalisuussääntöjen mukaan, eikä
myöskään se, että menestytään ”oikeilla syillä” epäolennaisten ongelmien rat-
kaisemisessa, vaan viime kädessä se, että tavoitellaan ja saavutetaan menestys-
tä olennaisten ongelmien ratkaisemisessa (arvorationaalisin perustein).

Suuntaviivojen jatkoanalyysi luonnehdittiin yritykseksi modifioida Åbergin
mainitsemaa rationaalisuuden ja legitimiteetin jännitettä niin, että perustellaan
TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen keskeinen tehtävä auttaa hallitsemaan ra-
tionaalisuuden, legitimiteetin ja sosiaalisen epistemologian välinen jännite. Jak-
sossa II/3.2.2.2 tarkennettiin tähän liittyviä ongelmia ja perusteltiin disiplinaari-
sen ulottuvuuden ylittämistä erityisesti toimivien tietokokonaisuuksien käsitet-
tä lyhyesti analysoimalla.

Jaksossa II/3.2.2.4 tarkasteltiin suuntaviivojen kannalta ongelmallisia tilan-
teita asiaa havainnollistavan ympyräkuvion avulla, jolloin eri arvoille erotettiin
omia alueitaan, mutta myös leikkauskohta. Tätä leikkauskohtaa luonnehdittiin
suuntaviivojen regulatiiviseksi ideaaliksi. Tarkastelussa nostettiin esiin suunta-
viivojen yksipuolisen tai kapea-alaisen soveltamisen ongelmia. Esimerkiksi ir-
rallaan kriittisyydestä tapahtuvan rationaalisuuden tavoittelun nähtiin johtavan
teknokraattisuuteen. Irrallaan sosiaalisesta epistemologiasta ja kriittisyydestä
sovelletun rationaalisuuden vaaraksi todettiin ajautuminen kvasievaluaatioon tai
jopa pseudoevaluaatioon. Lukuisia muitakin suuntaviivojen ja niiden tausta-ar-
vojen yksipuolisesta soveltamisesta muodostuvia ongelmia käsiteltiin viitteelli-
sesti.

Sisältyykö TPOVA-tutkimuksen soveltamisen disiplinaariseen ulottuvuuteen
joitakin loogisia tai käytännöllisempiä riskejä näiden vinoutumien suuntaan?

Loogisella tasolla tällaista välttämättömyyttä ei liene olemassa. Eri disipliinit
voivat kehitellä omia linssejään joko vuorovaikutuksessa edellä hahmoteltuihin
suuntaviivoihin, niitä tulkiten, tai niistä irrallaan. Käytännössä sosiaalinen epis-
temologia on eri syistä vaarassa jäädä rationaalisuuden ja legitiimisyyden ta-
voittelun jalkoihin jos/kun eri disipliinit pyrkivät omaksumaan TPOVA-tutki-
muksen tarjoamia lähtökohtia kiintopisteekseen. Tähän liittyvän monimutkai-
sen kokonaisuuden sijaan seuraavassa rajoitutaan tarkastelemaan eräitä ydinon-
gelmia.
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1) Arviointikulttuuria hallitsee edelleen jossakin määrin positivistiseen (tai tar-
kemmin ilmaisten analyyttiseen) filosofiaan taustoittuva kvantitatiivinen ar-
viointiparadigma137. On tuskin liioiteltua todeta, että disipliinien tasolla yllä
kuvattu rationaalisuuden, legitiimisyyden ja sosiaalisen epistemologian väli-
nen jännite on tieteen sisäisistä painotuksista, liitynnöistä ja perinteistä johtu-
en vaarassa vinoutua tai tulla ratkaistuksi yksipuolisesti tai kapea-alaisesti tul-
kitun rationaalisuuden suuntaan. Suomalainen arviointikulttuuri on ollut moni-
arvoistumassa138. Täällä sanotun kulttuurin vaikutus voidaan jäljittää esimer-
kiksi vahvaan menetelmäsuuntautuneeseen orientaatioon, johon Cook on arvi-
ointitutkimuksen kohdalla myös kansainvälisesti kiinnittänyt huomiota, samoin
arvioinnin perinteisiin liittyneisiin rationalistisiin painotuksiin.139

2) Legitiimisyyden liialliseen tai yksipuoliseen painotukseen johtavat puolestaan
helposti erilaiset tieteen ulkoiset sidokset. Näistä voidaan ennen muuta maini-
ta tieteen rahoitusjärjestelmä, jossa ns. ulkoisen rahoituksen osuus on 1990-
luvun kuluessa jatkuvasti korostunut140. Vallitsevissa olosuhteissa jo laitoksen
tai tutkimusyksikön olemassaolon varmistaminen – puhumattakaan lievemmistä
suotuisan tulevaisuuden varmistamiseen liittyvistä tarpeista ja intresseistä – saat-
taa edellyttää merkittävimmän huomion kohdistamista toiminnan legitiimisyys-
ulottuvuuteen. Tähän liittyviä näkökohtia on edellä kuvattu myös jaksossa III/
3.3.1.3. Sosiaalisen epistemologian näkökulmasta legitiimisyyden tavoittelu on
vaarassa suunnata tutkimuksen reflektoivasta pragmatismista erilaisten vulgaa-
ripragmatismin muotojen suuntaan.

3) TPOVA-tutkimuksen kannalta kriittinen piste muodostuukin siitä, miten sosi-
aalisen epistemologian asema disipliinien vakiintuneiden ”suuntaviivojen” ja
ulkoisten determinanttien jännitteessä tai tässä suhteessa jopa yhdensuuntai-
sessa vastavaikutuskentässä voidaan turvata. Pyrittäessä hallitsemaan arvo- ja
ongelmasuuntautuneen monitieteisen lainsäädännön arviointitutkimuksen ja di-
sipliinien suhteisiin sisältyviä jännitteitä tarvittaneen herkkää tasapainottelua.
Reflektioanalyysin eräitä perusideoita analogisesti soveltaen voidaan omaksua
myös päinvastainen tulkinta: tasapainottelun sijaan tulisi teorialähtöistä prak-
tista metodologiaa vahvistamalla luoda vastavoimia ”vinoumille” tai vinou-
man suuntaan johtaville tendensseille. Miten tämä on käytännössä toteutetta-
vissa? Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttäisi sellaista tieteensosiologis-
ta tai -sosiaalipsykologista tarkasteluotetta, johon ei ole käsillä olevassa tarkas-
telussa mahdollisuutta. Tilannetta onkin selkeytettävä ensisijaisesti toisilta suun-
nilta.

137Chen 1990 s. 21–25. Chenin itsensä arviointia tältä osin ks. Åberg 1997 s. 37–39. Ks. myös vmt.
s. 90 rationalistisen kulttuurin taipumuksista ”rationalisoida” arvorationaaliset kysymykset kysy-
myksiksi asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vakiintunein tieteellisin menetelmin ja niille omi-
naisin arvoin (objektiivisuus jne.).
138Ks. esim. Ahonen 2001.
139Ks. esim. Ahonen 1994 s. 8–9 sekä rationalistisen kulttuurin piirteistä s. 13. Ks. myös Sinkko-
nen & Kinnunen 1994 s. 108–109. Vrt. Pöntinen 1999.
140Ks. esim. Husso ym. (toim.) 2000 s. 12 ss, Oksanen ym. (toim.) 2003 s. 13–30.
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3.4.3.3 Johtaako disiplinaarisuus valintaongelmiin
vastaamisen hajoamiseen tai tyrehtymiseen?

Kysymyksen käsittelyn perustaksi on syytä vielä kerran ottaa esiin jakson III/3.1
yhteydessä esitetyt valintaongelmien taulukot 15 ja 16 suppeammassa muodossaan.
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Seuraavassa tarkastelussa tukeudutaan havainnollisuuden vuoksi edellä jaksos-
sa III/3.3.1.2 esitettyyn taulukkoon 17, jossa eroteltiin eri tutkimusalojen näkö-
kulmia ja muita orientaatioeroja vuokra-asuntolainojen korkotukilain mukaista
tukea saaneiden yhteisöjen asukasvalintojen sääntelyyn ja itse asukasvalintoi-
hin. Taulukkoa ei seuraavassa enää toisteta. Samassa tarkoituksessa seuraavassa
tukeudutaan myös ao. jakson sosiaalipsykologian alaan liitettyyn case-kuvauk-
seen. Kuten aiemmissakin esimerkeissä, näkökulma esimerkkitapaukseen on
ensisijaisesti TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamista yleisesti selventä-
vä, disiplinaarisia suhteita yleisellä tasolla kartoittava ja otsikkokysymyksen
vastaussuuntia haarukoiva, ei tarkkoja metodisia ratkaisuja malliksi konstruoi-
va.

1) Edellisellä sivulla esitettyjen taulukoiden 1–2 rivillä a esitetään arvioinnin
yleistä kehystä koskeva valintaongelma. Jos sosiaalipsykologi haluaa muodos-
taa perustellun käsityksen siitä, miten tietyt arvot tai ongelmat toteutuvat jonkin
sääntelyn yhteydessä, hänen on omaksuttava jonkinlainen arviointikehys. Jos
hän haluaa muodostaa arvo- ja ongelmasuuntautuneen perustellun käsityksen
mainituista seikoista, eräs vaihtoehto ratkaista tähän liittyvät valintaongelmat
on tukeutua I pääjaksossa kehiteltyyn TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen.
Arviointikehys muodostettiin I pääjaksossa hypoteesityypeistä H 1-2 ja H 4-5
sekä sitoumuksesta 1.141

H 2 muodostaa TPOVA-tutkimuksen ytimen. Sitä koskevaa tietoa on esimerk-
kitapauksessakin joka tapauksessa hankittava. Myös jäljempänä hieman tarkem-
min analysoitava lakatosilainen termi (kova ydin) on tässä perusteltu ennen muuta
siksi, että tästä kysymyksenasettelun (hypoteesin) tyypistä ja kysymyksenaset-
telusta (hypoteesista) ei voida luopua luopumatta TPOVA-tutkimuksen identi-
teetistä142. On perusteltua tulkita termi ”kova ydin” tässä yhteydessä sillä tavoin
laveammin, että myös H 1 kysymyksenasettelun (H 2) perustelun vaatimuksena
sisällytetään sen piiriin.143 Arviointikehyksen laajentaminen H 2:ta (H 1:n ja) H
4-5:n suuntaan on perusteltua ennen kaikkea siksi, että näin menetellen voidaan
vahvistaa tutkimuksen arvo- ja ongelmaorientaatiota ja esitettyjen tulosten pe-
rusteltavuutta sekä huolehtia siitä, että tutkijan ja arvioinnin kohteen ongelman-
ratkaisut ”perustuvat oikeisiin syihin”. Viimeksi mainittujen kohdalla mahdolli-

141Ks. jakso I/4.1.
142Ks. myös jakso I/4.3.
143Sen sijaan en pidä perusteltuna jaksossa II hahmotetun sosiaalisen epistemologian muodosta-
man arvostelukehyksen luonnehtimista TPOVA-tutkimuksen kovaksi ytimeksi. II pääjakso ja sen
lopussa muodostetut arvosteluongelmaan vastaamiseen suuntaviivat ovat luonnehdittavissa pikem-
minkin TPOVA-tutkimuksen kovaa ydintä suojaavaksi kerrokseksi (protective belt) tai sen osaksi.
Sen sivuuttaminen ei luonnollisestikaan estä luonnehtimasta esimerkkitutkimustamme TPOVA-
tutkimukseksi.
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suus arviointi- ja arvostelukehyksen laajentamiseen riippuu kuitenkin ratkaise-
vasti siitä, mitä tietoa on käytettävissä (ks. jäljempänä kohta 3).

TPOVA-tutkimukseen nojautuvan sosiaalipsykologin ”arvo- ja ongelmakes-
keisyys” on liitettävissä arviointikehykseen ydinpiirteiltään seuraavasti. Lähtö-
kohtana on se, että tutkija pyrkii viime kädessä vastaamaan arviointikehyksen
kokonaisuuden (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5) mukaiseen synteesiongelmaan, ei
yksinomaan arvostus- tai analyysiongelmaan144. Synteesiongelmakin kietoutuu
viime kädessä H 2:n ympärille, mutta kehys laajenee jaksossa I/4.3 kuvatulla
tavalla muiden hypoteesien ja sitoumusten suuntaan.

Riippuen siitä, onko tutkijan orientaatio arvo- vai ongelmakeskeinen, konk-
reettinen arviointikehys ja arvosteluperusteiden laatu voivat jossakin määrin
vaihdella. Tutkija voi muotoilla H1:n ja H 2:n arvo- tai ongelmaperusteisesti.
Taustalla voi olla jokin arvioitavan säädöksen ja sosiaalipsykologian näkökul-
masta relevantti arvo, josta mittapuu muodostetaan, tai jokin siitä johdettu on-
gelma, jonka esiintymisestä halutaan hankkia tietoa (ks. tältä osin myös kohta
2). Molemmissa tapauksissa päähypoteesi kietoutuu H 2:n ympärille, mutta se
saa juurensa äskeisellä tavalla ymmärretystä H 1:tä.

Ongelmakeskeisesti suuntautuva tutkija haluaa saavuttaa tietoa myös siitä,
onko ongelma aidosti ratkaistu, vai perustuuko tutkimuksella selvitetty tilanne
esimerkiksi erilaisiin ad hoc -syihin. Arvo-orientoitunut tutkija haluaa muodos-
taa perustellun käsityksen siitä, onko arvo aidosti toteutunut. Näistä varmistuak-
seen tutkija joutuu tukeutumaan H 4-5:een. Tältä osin sosiaalipsykologi- ym.
tutkijan mahdollisuudet TPOVA-tutkijana riippuvat olennaisesti siitä, onko tä-
hän tarkoitukseen relevanttia tietoa käytettävissä. Tutkijalla ei ole todennäköi-
sesti tässä yhteydessä mahdollisuutta ryhtyä hankkimaan perustietoa asettamal-
la analyysiongelmia koskevia tutkimustehtäviä, vaan hänen on perusteltua tu-
keutua jo tuotettuun tietoon (ks. jakson III/3.3.1.2 taulukko 17 sarake B). Tähän
liittyviä kysymyksiä käsiteltiin esimerkinomaisesti jo edellä jaksossa III/3.3.1.2
ja laajemmin jaksossa II/3. Niitä sivutaan vielä jäljempänä kohdassa 3. Mikäli
tutkija esimerkiksi mahdollisia ongelmatilanteita ajatellen (ks. H 5,3 edellä)
haluaa muodostaa perustellun käsityksen siitä, olisiko lainsäätäjä tai muu nor-
miaktori voinut ylipäänsä hallita tutkittavana olevia ongelmia tai mittapuuarvo-
ja, hänen on perusteltua pyrkiä hankkimaan myös lainsäädäntöteoreettista tai
sääntelymetodista tietämystä syventääkseen johtopäätöksiään tai testatakseen
niitä (sitoumus 3, H 4-5).

144Analyysiongelmien kohdalla tämä on selvää. Sen sijaan voidaan katsoa, että TPOVA-tutkimuk-
sen ytimenä on viime kädessä H 2:n ympärille kietoutuva arvostusongelma. Edellä on kuitenkin
perusteltu näkemystä, jonka mukaan TPOVA-tutkimus on tavoiteltavaa nähdä pikemminkin syn-
teesiongelman ratkaisuja kuin arvostusongelman ratkaisuja etsivänä tutkimuksena. Tämä edellyt-
tää arvioinnin kehyksen laajentamista H 2:ta (ja H 1:tä) sitoumus 3:n ja H 4-5:n suuntaan.
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Mikäli yksittäinen tutkija haluaa luopua arvo- tai ongelmaorientaatiostaan tai
pyrkimyksestä saavuttaa arviointikehyksen avulla perusteltuja tuloksia, hänen
on todennäköisesti etsittävä jokin muu kuin TPOVA-tutkimuksen tarjoama arvi-
ointikehys. Sosiaalipsykologialle tai muillekaan tutkimusaloille disipliineinä
kuvatun arviointikehyksen omaksumisesta ei muodostune ongelmaa145.

2) Taulukoiden 1–2 rivillä b esitetään arvioinnin arvostelukehystä koskeva
valintaongelma. TPOVA-tutkimuksessa arvioijan arvosteluongelman ratkaise-
miselle ja ratkaisukehykselle vaaditaan perusteluja. Sosiaalinen epistemologia
ja sen ympärille jaksossa II/3 kiteytetyt suuntaviivat on edellä muodostettu eh-
dotukseksi siitä, miten arvosteluongelma tulisi päälinjoiltaan ratkaista. Mille
arvoille vuokra-asuntolainojen korkotukea saaneiden yhteisöjen asukasvalinto-
ja koskevan sääntelyn ja niille perustuvien asukasvalintojen arviointi tulisi ra-
kentaa? Esimerkkitapauksessa lähtökohtana oli lasten kehitykseen liittyviä on-
gelmia selvittävä sosiaalipsykologisen tutkimuksen osa-alue. Sosiaalipsykolo-
gille arvosteluongelman suuntaviivat antavat yleisluontoisen suunnan pyrkiä
integroimaan sosiaalipsykologian ehkä EOU 2- ja EOU 3-keskeistä – tai nämä
näkökulmat integroimaan pyrkivää – näkökulmaa myös ihmisen luonto- tai
ympäristösuhteeseen eli EOU 1:een. Yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen
perustan ongelmissa ne antavat samalla tutkijan näkökulmalle suuntaa myös
muihin kuin sosiaalipsykolologialle perinteisesti läheisimpiin osa-ongelmiin ja
osa-elementteihin146.

Viimeksi mainittuun sisältyvät ao. alan (tai minkä tahansa disipliinin) tutki-
jan epäilemättä suurimmat haasteet. Miten muiden alojen tieto ja ”niiden” näkö-
kulmat integroidaan disipliinien perinteisiin näkökulmiin ja tapaan asettaa tut-
kimuskysymyksiä? Tämä koskee muita disipliinejä arvosteluongelman kannalta
relevantin analyysiongelmia koskevan tiedon tuottajana (H 4-5), arvosteluon-
gelmien suuntaamisen uudelleen arviointeihin virikkeitä antavina (H1) tai arvi-
oinnin kohteen (oikeudellinen sääntely) perusmekanismeista (H 1-2, H 4-5) tie-
toa antavina tiedon tuottajina.

145Arviointikehyksen luonteesta ks. seikkaperäisemmin jakso I/4.3.
146Tällaisina voidaan tässä yhteydessä mainita esim. elämän ekologiset reunaehdot, jotka täydentä-
vät ao. tutkimusalalle tyypillisestä perusnäkökulmaa yhteiskunnallisten käytäntöjen (moraalisen
perustan) ongelmiin. Arvotutkimukseksi tulkittuna sosiaalipsykologian perusnäkökulmana lienee
väljästi tulkiten ensisijaisesti perusturva (osattomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy). Ks. yleisesti
Eskola 1994 s. 31–32, joka havainnollistaa sosiaalipsykologian ja yleisemminkin yhteiskuntatie-
teiden näkökulman laajentamisen tarvetta EOU 2:ta ja 3:ta EOU 1:n suuntaan (näihin viittaamatta)
mm. eräisiin Rooman klubin raportteihin viittaamalla. Hän esittää myös asiantilan metodologisia
seurauksia koskevan kannanoton. Jos ihmisellä ei ole erillistä ”ympäristöä” vaan on vain kokonai-
suus, johon ihminen saumattomasti kuuluu ja joka vaikuttaa myös häneen itseensä ”Eikö tästä
seuraa, että yhteiskuntatieteilijä, joka teorioissaan ja tutkimuskäytännöissään leikkii ”riippumatto-
milla” ja ”riippuvilla” muuttujilla, elää harhamaailmassa?” (s. 31). Eskolan positivismikritiikistä
laajemmin ks. mt. s. 28–45.
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Nämä haasteet eivät välttämättä edellytä muuta kuin näkökulman avartamis-
ta. Äskeisessä tapauksessa kysymys ei ole mainitun tutkimusalan muuttumises-
ta ”ympäristötutkimuksen osa-alueeksi” vaan ympäristönäkökulman (mm.) avaa-
misesta tutkimusalan jo omaksumaan näkökulmaan. Voidaan puhua näkökul-
man hedelmöittämisestä.

Arvosteluongelman suhteen TPOVA-tutkimuksen eriytymisestä disiplinaari-
siin linsseihin ei seuraa mitään väistämätöntä ongelmaa. Tieteen ulkoisten ja
sisäisten tekijöiden luonnetta ja vaikutusta koskevalla edellä esitetyllä varauk-
sella kaikki riippuu tutkimuksen yhteydessä omaksutuista asenteista. Vaikka
asenteet heijastavatkin äsken viitattuja tekijöitä, varaukseen ei sisälly determi-
nististä selitysskeemaa. Se, missä määrin tutkija kykenee muodostamaan arvos-
teluperusteistaan toimivan kokonaisuuden jakson II/3 mukaisessa merkitykses-
sä, riippuu joka tapauksessa ratkaisevasti siitä, missä määrin arvostelukehys
avartuu suuntaviivojen kokonaisuuteen.

3) Taulukoiden 1–2 rivillä c esitetään arvioinnin tieto-ongelmaa koskeva va-
lintaongelma. Esimerkkitapauksemme sosiaalipsykologin kohdattavana ei ole
yksinomaan arviointiin ryhtymiseen (vrt. rivi a) ja arvosteluongelman ratkaise-
miseen (esim. arvosteluperusteiden avartamiseen) (rivi b) liittyviä ongelmia.
Näiden lisäksi hänen tulee ottaa kantaa tieto-ongelmaan ja funktio-ongelmaan
(rivit c ja d). Arvioinnin kehys ja arvostelukehys asettavat perusraamit näihin
ongelmiin vastaamiselle. Tältä kannalta katsoen tutkijamme suurimmat ongel-
mat kahden valtakunnan asukkaana: yhtäältä erityisalan tutkijana, toisaalta TPO-
VA-tutkijana, sisältyvät niihin.

Se, missä määrin esimerkkitapauksen tutkija voi edetä H 4:n ja H 5:n alueel-
le, riippuu sekä tutkijan asenteista ja kvalifikaatiosta että käytettävissä olevasta
tiedosta. Riippuen arvioinnin ja arvostelun kehyksen laajuudesta ja laajuudesta,
tutkijan tulisi pyrkiä yhdistelemään ja saattamaan eri alojen tieto ennen kaikkea
arvosteluperusteiden ja niitä ohjaavan sosiaalisen epistemologian näkökulmasta
toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin ymmärrettynä ”toimiva kokonaisuus” raken-
tuu H 1 ja H 4-5 saattamisesta tukemaan H 2:n ympärille rakentuvaa TPOVA-
tutkimuksen ydintä. Riippumatta siitä, tarkoitetaanko arvosteluongelmalla tau-
lukon 15 mukaista arvosteluongelmaan vastaamisen tapaa (rivi b ja siihen sisäl-
tyvä H 2 kysymyksenasettelun tyyppinä) vai taulukon 16 mukaista konkreettista
kysymyksenasettelua hypoteeseineen (rivi b ja siihen sisältyvä H 2 konkreetti-
sena hypoteesina), H 2 muodostaa TPOVA-tutkimuksen kovan ytimen. Sitä kos-
kevaa tietoa on siis esimerkkitapauksessakin joka tapauksessa hankittava.

Jakson III/3.3.1.2 taulukossa esimerkkitutkimusalueina mainittiin oikeustut-
kimus, sosiaalipoliittinen tutkimus, sosiaalipsykologia, (sosiaali)taloustieteelli-
nen tutkimus ja sosiaaliantropologinen tutkimus. Lisäksi taulukkoon sisältyi
TPOVA-tutkimus näitä integroimaan pyrkivänä tutkimuksen lähestymistapana.
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Eri disipliinien edellytykset hankkia TPOVA-tutkimuksen tieto-ongelman kan-
nalta relevanttia tietoa vaihtelevat jossakin määrin riippuen tutkimusperinteistä,
omaksutuista lähestymistavoista, metodisista malleista ja muista vastaavista sei-
koista. Tähän liittyy eri aloilla erilaisia ongelmia. Näitä ei ole kuitenkaan syytä
nähdä ylipääsemättöminä, vaan luonteeltaan käytännöllisinä147.

4) Taulukoiden 1–2 rivillä d esitetään arvioinnin funktio-ongelmaa koskeva
valintaongelma. Esimerkkitutkijamme taustalla on tutkimusala, joka on toden-
näköisesti jo asemoinut itsensä tietyllä tavalla esimerkiksi Habermasin tiedon-
intressiteorian suuntaan, joko tietoisesti ja tavoitteellisesti tai tosiasiallisesti har-
joittamansa tutkimuksen (sidosten) kautta148. Onkin mahdollista, että kohdassa
2 käsitellyn arvosteluongelman yhteydessä kohdattavien arvosteluperusteiden
integrointiongelmien ohella juuri funktio-ongelma tuottaa esimerkkitutkijalle
merkittävimpiä haasteita. Toisin kuin tieto-ongelman usein metodiset ja jopa
tutkimustekniset haasteet, tutkimuksen funktioon liittyvät kysymykset ”kourai-
sevat” kunkin tutkimusalan ”(ala)paradigmaa” syvemmältä. Niillä voi olla jon-
kinasteinen yhteys jopa tutkimusalan tulevaisuuteen. Tältä osin yhtyisin ainakin
osittain niihin, jotka eivät näe hedelmälliseksi tarkastella Habermasin tiedonint-
ressiteoriaa yksittäisen tutkijan ”valintojen apuvälineenä” vaan laajempana yh-
teiskunnallisena (makro)teoriana.

Tilanne on mahdollista ymmärtää niinkin, että kussakin disipliinissä vakiin-
tunut yhteiskunnallinen profiili tai tiedonintressi ratkaisevat jo sen, nouseeko
kysymys oikeussääntelyn (teoriaperusteiseen) arviointiin ryhtymisestä yli-
päänsä esille149. Tämä merkitsisi sitä, että edellisessä taulukossa ei tavallaan
edettäisi a-kohtaa pidemmälle vaan tutkimusalan/tutkijan intressit tai mahdolli-
suudet oikeussääntelyn arviointitutkimukseen tai TPOVA-tutkimukseen ehtyi-
sivät kuvainnollisesti ilmaisten jo siinä.

I pääjaksossa viitattiin Jorma Kuitusen huomioon, joka koski tieteensosiolo-
gian suhdetta tutkimuseettiseen argumentointiin. Kuitusen mukaan ”ilman tie-
teensosiologista aspektia moraalifilosofisesti vahva ja sinänsä mielenkiintoinen
ja puhutteleva hahmotelma utooppisesta vaihtoehdosta kääntyy tieteen toimin-
takäytännöistä ja yhteiskunnallisista ehdoista irralliseksi ”tutkimuseetistelyk-
si”.150 TPOVA-tutkimus on mahdollista kokonaisuudessaan tulkita ”tutkimusee-
tistelyksi”. Tällainen määrittely tuskin kuitenkaan tekee oikeutta TPOVA-tutki-
mukselle. Kuitusen esittämät näkökohdat on silti syytä ottaa vakavasti.

147Oikeustutkimuksen näkökulmasta ks. Luhmann 1985 s. 5. Vrt. Eskola 1998 s. 307–309.
148Asian taustoituksena ks. yleisesti jakso III/3.3.1.3.
149Tähän liittyvistä transdisiplinaarisuuden haasteista ks. yleisesti Häberli ym. 2001 s. 9–10 ja 13–
15. Ks. myös Oksanen 2002.
150Kuitunen 1995 s. 22–23.
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III pääjakson ja käsillä olevan tarkastelun tavoitteet perustuvatkin monessa suh-
teessa jo lähtökohdiltaan TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen aspek-
tien ja mahdollisuuksien hahmottamiseen. Yhteiskunnallisten käytäntöjen legiti-
miteettiä (kriittisesti) selvittävän tutkimuksen olemassaolo perustuu jo lähtökoh-
diltaan sille, että torjutaan yhteiskunnan ja tieteen, tutkimuksen ja sen kohteen,
välisen suhteen deterministinen tulkinta151. Omaksuttu filosofinen positio ei si-
nänsä tuo tutkimukselle resursseja eikä muitakaan tutkimusinfrastruktuuriin kuu-
luvia ”kovia tosiasioita”. Kuitenkin myös tieteensosiologisen pessimismin siivit-
tämä uskomus kriittisyyden kuoleutumisesta vallitsevassa yhteiskunnallisessa ja
tutkimusilmastossa muodostaa helposti itsensä toteuttavan ennusteen152. Tällaise-
na sitä ei ole syytä hyväksyä153, vaikka sitä ei voida liioin sivuuttaakaan.

Edellisessä jaksossa TPOVA-tutkimuksen kriittisen pisteen todettiin muodostu-
van siitä, miten sosiaalisen epistemologian asema disipliinien vakiintuneiden ”suun-
taviivojen” ja ulkoisten determinanttien jännitteessä tai tässä suhteessa jopa yhden-
suuntaisessa vastavaikutuskentässä voidaan turvata. Jännitteiden todettiin edellyt-
tävän joko tasapainottelevaa otetta tai vastavoimia pyrittäessä hallitsemaan arvo- ja
ongelmasuuntautuneen monitieteisen lainsäädännön arviointitutkimuksen ja disip-
liinien suhteisiin sisältyviä jännitteitä. Tässä yhteydessä tähän tuskin on muuta li-
sättävää kuin se, että vaatimukset löytää tasapainotila disiplinaaristen intressien ja
tutkimuksen monitieteisen kokonaisuuden välillä korostuvat entisestään154.

151Ks. myös Palonen 1975 s. 102.
152Ks. myös Hilpelä 1986 s. 12.
153Optimistisia näköaloja ainakin tieteen sisäisestä näkökulmasta näyttää avaavan mm. Sulkunen.
Tarkastellessaan evaluaation laajentumista yhteiskunnassa myös kriittisesti, hän toteaa mm. seu-
raavasti: ”Eivät kaikki traditiot ole säilymisen arvoisia. Minusta ei myöskään ole mitään pahaa
siinä, että me yhteiskuntatieteilijät entistä enemmän ja myös käytännöllisistä lähtökohdista – maa-
ilmanparantamisen hengessä – osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun niillä resursseilla ja
siitä ulkopuolisen asemasta, joka meillä on. Päinvastoin, on aika ottaa tosissaan oma roolimme
yhteiskunnan keskustelukumppanina, samoin kuin se, että toiseen osapuoleen kuuluu osaksi niitä,
joilla on valtaa ja osaksi niitä, jotka ovat pääasiassa muiden vallankäytöstä riippuvaisia” (Sulkunen
2001 s. 30). Valtasuhteiden näkökulmasta ks. myös mt. 2003 sekä yleisemmin myös Julkunen
2003. Tutkimuksen arvioinnista erilaisilla ”toreilla” (tutkijat viittaavat termillä kreikkalaiseen ter-
miin ”Agora”) tapahtuvana eri toimijoiden kohtaamisena ja vuorovaikutuksena ks. puolestaan Fre-
deriksen ym. 2003. Tieteen sisällä tutkijoiden oma osallistuminen tutkimuksen arviointiin tapah-
tuu opinnäytetöiden tarkastusmenettelyissä. Niin sanottu osallistuva arviointi (Participate Evalua-
tion) muodostaa menettelyn, jossa arvioinnin kohteena olevat toimijat pääsevät aktiivisesti myötä-
vaikuttamaan myös arviointikriteerien muotoilemiseen ja arvioinnin tuloksien määrittelyyn ja tul-
kintaan sekä johtopäätösten tekemiseen. Tähän liittyvät institutionaaliset arviointimenettelyt ovat
toistaiseksi kansainvälisestikin kehittymättömiä. Suomen Akatemian Tieteen tila ja taso 2003 hank-
keessa tätä arviointimallia sovellettiin jossakin määrin. Mallin laaja-alaisempaan käyttöönottoon
liittyy lukuisia haasteita, joita on kohdattava pidemmällä aikajaksolla.
154Positiivisena seikkana voidaan tässä yhteydessä viitata siihen, että tutkimuksen ulkopuolinen
rahoitus on joiltakin osin kehittynyt erityisesti laajempien tutkimuskokonaisuuksien merkitystä
painottavaan tai ainakin sen huomioivaan suuntaan. Viittaan tässä erityisesti Suomen Akatemian ja
ehkä laaja-alaisimpien hankkeiden kohdalla myös Tekesin tarjoamaan lisääntyvään rahoitukseen.
Tutkimusohjelmien metodologian TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamiselle tarjoamia mah-
dollisuuksia tarkastellaan jäljempänä erikseen.
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3.4.3.4 Johtopäätöksiä

Edellä esitetyn perusteella TPOVA-tutkimuksen ja eri tutkimusalojen integroi-
tuminen ja eriytyminen on perustelluinta ymmärtää kahden suuntaiseksi proses-
siksi. Yksittäinen erityistieteen (esim. oikeustutkimus) TPOVA-tutkimuksen
harjoittaja tarvitsee samanaikaisesti omaa alaansa yleisempiä lähtökohtia ja vä-
lineitä, oman alansa yksilötutkijaa laaja-alaisempaa orientoitumista TPOVA-tut-
kimukseen ja eri disipliinien lähtökohtia kokoavaa TPOVA-B1-tutkimusta. Edel-
lisen jakson (III/3.4.3.3) alussa (s. 449) esitettyjen taulukoiden 15–16 muodosta-
massa kokonaisuudessa integroitumista ja eriytymistä voidaan kuvata Z-kirjai-
men muotoiseksi ”prosessiksi”. Siinä integroituminen etenee alhaalta oikealta
(taulukko 16 pääsarake 2) alas vasemmalle (taulukko 16 pääsarake 1) sitten ylös
oikealle (taulukko 15 pääsarake 2) ja edelleen ylös vasemmalle (taulukko 15
pääsarake 1). Välttämätön eriytyminen taas etenee päinvastaiseen suuntaan: yl-
häältä vasemmalta oikealle, sieltä alas vasemmalle ja edelleen alas oikealle. Seu-
raavassa kuvataan tiiviisti tätä prosessia tutkimuksen tarkastelujen päätteeksi.

Lähdemme liikkeelle tietyn tutkimusalan yksittäisen TPOVA-tutkijan tilan-
teesta. Tutkija suorittaa oikeudellista sääntelyä arvioidessaan useita valintoja.
Edellä näitä on kuvattu arvioinnin yleiseen kehykseen, arvostelukehykseen, tie-
to-ongelmaan ja funktio-ongelmaan liittyvien valintaongelmien ratkaisemisek-
si. Ennen siirtymistä konkreettisten tutkimusongelmien ja -tehtävien määritte-
lyyn, metodien valintaan yms. tutkijalla tulisi olla käsitys siitä, mihin laajem-
paan kokonaisuuteen valintaongelmat asettuvat. Tämä näyttäisi edellyttävän ”siir-
tymistä” eräänlaiselle refleksiiviselle tasolle. Asia voidaan ilmaista niinkin, että
ennen kontekstuaalisten ongelmien ratkaisemista ei-kontekstuaaliset ongelmat
on hahmotettava ja tietyllä tapaa myös ”hallittava”.

Äskeisessä vaatimuksessa on kysymys siirtymisestä ei-kontekstuaalisten va-
lintaongelmien tasolle, taulukon 16 toisesta pääsarakkeesta ao. taulukon ensim-
mäiseen pääsarakkeeseen. Pyrkiessään näkemään itsensä osaksi monitieteisen
oikeussääntelyn arviointitutkimuksen ja TPOVA-tutkimuksen kokonaisuutta tut-
kijalla tulisi olla käsitys arvioinnin yleisen kehyksen, arvostelukehyksen, tieto-
ongelman ym. ongelmien käsittelemisestä myös omaa disipliiniään laajemmas-
sa kehyksessä. Tutkimus on varmaankin mahdollista ilman tällaista reflektiota.
Irtautumisesta lainsäädäntötutkimuksen kaltaisesta laaja-alaisesta ja monitietei-
sestä kokonaisuudesta on kuitenkin seurauksena se, ettei tutkija näe tutkimuk-
sensa kohdealueen kokonaisuutta eikä siten pysty myöskään löytämään halli-
tusti ja rationaalisesti omaa osuuttaan (ja oman alansa osuutta) siinä.

Tutkija ei kuitenkaan voi näin menetellessään irrota oman tutkimusalansa
perinteistä, lähestymistavoista, metodeista yms., ainakaan ajautumatta juuret-
tomaksi. Ilman oman tutkimusalansa laajempaa metodologista kehystä TPO-
VA-tutkimuksen ei-kontekstuaalisten valintaongelmien käsitteleminen on vaa-
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rassa jäädä irralliseksi. Tässä mielessä vaikuttaa perustellulta sanoa, että tutki-
jan suuntautuminen ei-kontekstuaalisiin valintaongelmiin edellyttää perus-
takseen myös disipliinin yksittäistä tutkimusta laaja-alaisempaa suuntau-
tumista. Toisaalta disipliinit rakentuvat luonnollisesti viime kädessä yksilöistä.
Disipliinit itsessään eivät ”harjoita tutkimusta”. Sitä tekevät yksittäiset tutki-
jat155. Yksittäisen tutkijan reflektoiva pyrkimys on aina vaarassa jäädä ponnet-
tomaksi ”anomaliaksi”. Taulukoissa yllä tarpeelliseksi todettu laajempi suun-
tautuminen ilmenee tai toteutuu taulukon 15 toiseen pääsarakkeeseen sijoittu-
van tutkimuksen aktivoitumisena.

Tieteiden välisyys voi ehkä lainsäädäntötutkimuksessa edistyä jo silloin kun
useammalla tutkimusalalla tapahtuu äsken kuvattua aktivoitumista. Mikäli ta-
voitteeksi asetetaan pyrkimys poikkitieteellisyyteen, eri tutkimusalojen lähtö-
kohtia kokoavaa tutkimusta tulisi tukea yritys hahmottaa eri tutkimusalo-
jen lähtökohtia integroivia piirteitä. Toisin kuin disipliinien tyypilliset pyrin-
nöt, tämä pyrkimys ei ohjaudu ensisijaisesti tieteen itsensä asettamista tavoit-
teista ja arvoista, vaan ennen kaikkea yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja yh-
teiskunnallisten ongelmien peruspiirteistä.156 Taulukoissa kuvatunlainen suun-
tautuminen ilmenee tai toteutuu taulukon 15 ensimmäisessä pääsarakkeessa.
Yritys suunnata tutkimusta väljästi joihinkin perustelluiksi argumentoituihin
lähtökohtiin ja suuntiin voi ehkä toteutua myös kolmen ensin mainitun ”vai-
heen” tai osion kautta. Lainsäädäntötutkimuksessa tai sen jollakin osa-alueella
vallitsevia tieteiden välisen työn pullonkauloja ja ongelmakohtia ei kuitenkaan
voida kunnolla hahmottaa ilman rajat ylittävää tutkimusotetta. Joissakin tapa-
uksissa nämä rajat voivat olla myös liian ahtaasti ymmärretyn rationalistisen
tutkimuskulttuurin rajoja.157 Vielä tärkeämpää on se, etteivät yhteiskunnalliset
ongelmat noudata disiplinaarisia rajoja, vaan vaativat disiplinaariset rajat ylittä-
viä tutkimuksen lähestymistapoja.

155Transdisiplinaarisuuden ongelmia onkin jäljitetty mm. siihen, että tutkimuksen ja yliopistojen
rahoitusrakenteet, tutkijoiden palkkio-, ura- ja kiihokejärjestelmät, organisaatiomallit, arviointi-
mallit ym. ”determinantit” tukevat yksipuolisesti ja kapea-alaisesti disiplinaarisuutta (yleensä ao.
alaparadigman ”ydinalueella”), vaikka myös ”monitieteisyydestä” ja rajojen ylittämisen tarpeesta
”lukukauden avajaisissa” ja tulosanalyyseissa sekä resurssitarpeita esitettäessä (sinänsä aiheelli-
sestikin jos intentio on aito) merkittävästi puhutaankin. Ks. Häberli ym. 2001 s. 15–21 ja Feller
2002 sekä jaksot II/1.2.1. ja 1.2.2.
156Ks. yleisesti Thompson Klein ym. (toim.) 2001.
157Suomalaisessa tutkimuskäytännössä myönteisen esimerkin tarjoaa nähdäkseni Talan lakiuudistus-
ten vaikutuksia koskeva tutkimus (2001). Näin on siitä huolimatta, että Tala argumentoi tutkimukses-
saan myös oikeustutkimuksen alueelle sijoittuvan vaikutustutkimuksen aktivoitumisen puolesta (mt. s.
71–72) ja luo tälle edellytyksiä. Näkisinkin perusteita luonnehtia tutkimusta siten, että siinä liikutaan
taulukon 15 molemmissa pääsarakkeissa. Syvemmässä mielessä kysymys siitä, voidaanko rajoja pe-
rustellusti määritellä ylittämättä niitä jossakin merkityksessä, on filosofinen. Ks. yleisesti myös Sulku-
nen 2001 s. 28, jossa luodataan tutkimuksen rajojen määrittelyn ongelmaa perinteisen rationalistisen
kulttuurin ylittävään suuntaan mm. seuraavasti: ”…samoista lähtökohdista operoiva kritiikki ei pääse
kohdettaan pidemmälle; se voi vain todeta omat rajansa ja sen, että niitä pidemmälle ei päästä”.
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Eriytymisen prosessi kulkee äsken kuvattua ”reittiä” päinvastaiseen suuntaan.
Tämänkin osittelun ydinpiirteet voidaan löytää jakson III/3.1 taulukosta ja tiivis-
tetymmin edellisen jakson taulukosta. Ilman taulukoiden 15–16 toista pääsara-
ketta TPOVA-tutkimus säilyy disipliineistä irrallisena monitieteisenä ”tutki-
museetistelynä” tai preskriptiivisenä metodologiana, joka ei ruumiillistu tutki-
muskäytäntöihin. Tällaisiakin ehkä tarvitaan, mutta yhteiskunnallisesti tilanne
ei silti olisi tyydyttävä, jäisihän nykyisissä tutkimuskäytännöissä ja niiden taus-
talla olevissa yhteiskunnallisissa tarpeissa esiintyvä vaje edelleen täyttämättä.
Tutkimus jäisi TPOVA-tutkimukseksi. Ilman taulukossa 16 kuvattua tutkimus-
aktiivisuutta taulukossa 15 luotu perusta ei hedelmöidy empiirisen tutkimuksen
tutkimuskäytännöiksi, vaan jää (esim.) TPOVA-tutkimukseksi. Ilman taulukos-
sa 15 kuvattua aktiivisuutta tutkimus on puolestaan rajoittumassa suunnattomaksi
TP(O)VA-tutkimukseksi. Tätäkään tilannetta ei ole perusteltua maalata synkin
värein, mutta tämän tutkimuksen näkökulmasta tilanne ei olisi tyydyttävä.

Edellistä vaiheistuskuvausta voidaan pitää yksinkertaistuksena. Kaikkiin em.
siirtymän vaiheisiin voidaan esittää varauksia ja huomautuksia, eikä kuvion
muodossa tapahtuva havainnollistuskaan ole joka suhteessa selkein tapa kuvata
tarkasteltavaa monimutkaista ilmiötä. Jo siirtymän tai prosessin käsitteet voi-
daan tulkita virheellisiksi158. Voidaan myös katsoa, että kyseessä on ideaalinen
ja rationalistinen (re)konstruktio, joka ei vastaa tutkimuksen todellisuutta. Mui-
takin kritiikkejä voidaan esittää.

Edellä suoritettu TPOVA-tutkimuksen jäsentäminen eri osioihin ei pyrikään
esittelemään selkeästi hahmottuvaa ja käytännöstä jäljitettävissä olevaa proses-
sia. Taulukot 15–16 eivät ole ”ontologisia” vaan ensisijaisesti analyyttisia heuris-
tiikkoja. ”Osioiden” välillä ei ole loogista (käsitteellistä) suhdetta eikä vahvaa
kausaalista riippuvuussuhdetta. Nähdäkseni yllä esitetty asetelma kuvaa kui-
tenkin päälinjoiltaan käytännön tutkimuksessa esiintyviä tarpeita ja jon-
kinasteisia riippuvuuksia. Sitä voidaan myös pitää eräänlaisena ideaalityyppi-
nä159.

158Hedelmällisempää olisikin ehkä nähdä asetelma pikemminkin rakenteiden kuin prosessien ku-
vauksena. Kussakin ”osiossa” esiintyy prosesseja. Kuitenkin kokonaisuuden ymmärtäminen on
tuskin mahdollista ilman että osioiden välille hahmotetaan myös joitakin ”prosessuaalisia” piirtei-
tä. Muun muassa tutkimuskäytännöissä tapahtuvien muutoksien ymmärtäminen ei ole mahdollista
ilman prosessiajattelua.
159Tältä osin sille voidaan hakea vertailukohtaa myös jakson I/4.3 eli I pääjakson lopussa TPOVA-
tutkimuksen arviointikehyksestä (H 1-5) esitetyistä huomioista. Siellä TPOVA-tutkimuksen arvi-
ointikehystä luonnehdittiin mm. seuraavasti: ”H 2:n ylittävältä osalta (H 1, sitoumus 3, H 4-5)
kehys muodostuu eräänlaiseksi paradigmaattiseksi kompassiksi ja kartaksi. Sen avulla tutkimusta
suuntaamalla voidaan saavuttaa tieteellisesti (tiede avarasti ymmärrettynä) asteittain vahvemmalla
argumentatiivisella perustalla olevia ja tietosisällöltään rikkaampia vastauksia oikeussääntelyä ar-
vioivan tutkimuksen kysymyksenasetteluihin”. Kun huomioon otetaan tutkimuksen II ja III pää-
jakson tuottamat lisälähtökohdat ja suuntaviivat, tätä lausumaa voidaan III pääjakson lopussa pitää
vielä perustellumpana kuin I pääjakson lopussa

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11458



459

Tässä omaksutun käsityksen mukaan ihanteellisessa tilanteessa yllä kuvatut
osiot voisivat yhdistyä jossakin laajemmassa tutkimuskokonaisuudessa, esimer-
kiksi tutkimusohjelmassa. Ajatus, että ne voisivat yhdistyä yksittäisessä tutki-
muksessa on nähdäkseni jo tutkimusekonomisista syistä epärealistinen, niin suo-
tavaa (vertauskuvallisesti ilmaisten) kuin omenapuun istuttaminen ja hedelmien
nauttiminen jo saman vuoden aikana olisikin – varsinkin tilanteessa, jossa tai-
men kasvualuetta ei olisi tarvinnut edes lannoittaa tai suorittaa muita istutusval-
misteluja. Tällainen ”tutkimuksen bioteknologia” odottaa kuitenkin vielä kehit-
täjäänsä. Jaksossa II äskeistä on perusteltu mm. eriyttämällä toisistaan TPOVA-
tutkimuksen B1 taso ja A-taso. Äskeinen kriittinen vertaus soveltuu kuitenkin
nähdäkseni myös tutkimusohjelmiin. Ajatus, että yksittäinen tutkimusohjelma
voisi ratkaista lainsäädäntötutkimukselle, oikeussääntelyn arviointitutkimukselle
tai TPOVA-tutkimukselle ominaiset pullonkaulat on sekin mm. internalistisuu-
dessaan epärealistinen, vaikkakaan ei aivan yhtä epärealistinen kuin yksittäistä
tutkimusta koskeva odotus160.

Edellä TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisessa relevanteiksi katso-
tut metodologiset kehykset – teorialähtöinen praktinen metodologia ja käytän-
nönläheinen praktinen metodologia – silloittavat yllä kuvattua integroitumisen
ja eriytymisen ”prosessia”. Päätän tutkimuksen metaforaan, niin epätarkaksi kuin
tällainen kuvaus yksityiskohdat jättääkin.

Puutarhan tai metsikön istutuksen alkuvaiheessa tarvitaan kasvua hedelmöittä-
viä, valmistelevia ja yleisesti edeltäviä toimia. Niitä voidaan jostakin näkökul-
masta luonnehtia myös ”integroiviksi”. Tällaiset toimet on suoritettava tietynas-
teisen ”uskon” voimin, ilman että seuraukset ovat vielä nähtävissä. Itse kasvupro-
sessin perustaksi 161 – tai tässä tapauksessa paremminkin jo alkaneen myönteisen
kehityksen vauhdittumiseen – tarvitaan toimia, joita edellä on kuvattu teorialäh-
töisen praktisen metodologian käsitteellä. ”Kasvu” eriytyy, differentioituu – jois-
sakin kohdin jopa tyrehtyy – ja etenee epälineaarisesti. Näitäkin piirteitä voidaan
tosin ”säädellä” käyttäen apuna asiaa koskevaa jo kertynyttä tietoa, riittäviä re-
sursseja jne. Prosessi edellyttää todennäköisesti myös erilaisia korjaavia toimia,
jopa lähtökohtien uudelleen arviointeja, uutta lannoitusta ja kasvua edistäviä lisä-
toimia. Prosessiin liittyviä piirteitä on edellisessä jaksossa hahmotettu mm. Paw-
sonin ja Tilleyn huomioilla ja viimeksi mainittuja piirteitä hieman systemaatti-
semmin myös käytännönläheisen praktisen metodologian käsitteellä.

Kiisteleminen siitä, kumpi – teorialähtöinen vai käytännönläheinen praktinen
metodologia – on ”hedelmällisempi” tapa edistää kasvua (so. TPOVA-tutki-
muksen käytäntöön soveltamista) tai siitä, kumpi näistä on kasvua (so. TPOVA-

160Vrt. Koskiaho 1990 s. 178–179.
161Niille joille termi ”kasvu” on tässä yhteydessä liian klassinen, paternalistinen tai luonnontieteel-
linen, voidaan ehdottaa tässä yhteydessä myös termiä ”kehitys”.
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tutkimuksen käytäntöön soveltamista, integroitumista ja eriytymistä) on hedel-
mätöntä, vaikka siitäkin voitaneen käydä myös rationaalista keskustelua162. Olen-
naista on se, että molemmissa näissä kasvu- tai kehitysprosessin ymmärtämi-
sestä ja teoreettisesta haltuunotosta on otettu askel näiden prosessien käytännöl-
listämisen suuntaan. Äskeisellä ei tarkoiteta viitata siihen, että vasta viimeksi
mainittu siirtymä aloittaa rationaalisen kasvu- tai kehitysprosessin lainsäädän-
tötutkimuksen alueella. Ilman kohdealueen ja kasvuprosessin jonkinasteista teo-
reettista ymmärtämistä ja tämän ymmärryksen hyödyntämistä kasvun käytän-
nöllisessä tukemisessa omaksuttavissa menettelyissä, viimeksi mainitut ovat
vaarassa hidastua, heikentyä jne. Näin päädymme ymmärtämään myös teorian
ja käytännön välisen suhteen tavalla, joka on hedelmällinen. Pragmatismin ym-
märtäminen näin ei ehkä vastaa läheskään kaikkia sen piirissä esitettyjä eikä
varsinkaan siitä omaksuttuja tulkintoja. Tämä on kuitenkin tässä tutkimuksessa
omaksuttu pragmatismin tulkinta. Samalla se on positiivinen ja nähdäkseni pe-
rusteltu tulkinta siitä, mitä ”teoriaperusteisuus” TPOVA-tutkimuksen kohdalla
ytimeltään voisi merkitä.

Lopuksi vielä eräs huomio. Kaikissa äsken kuvatuissa metodologisissa ke-
hyksissä (teoreettinen metodologia, teorialähtöinen praktinen metodologia,
käytännönläheinen praktinen metodologia, käytäntöhakuinen metodologia) puu-
tarhan tai metsikön istuttamisen ja tämän arvioinnin perushorisontti voivat vaih-
della huomattavasti. Perushorisontilla voidaan viitata esimerkiksi omaksuttuun
arvolähtökohtaan ja tavoitteisiin sekä näistä mm. nousevaan tiedolliseen orien-
taatioon, näiden taustalla oleviin tiedon- ja tutkimusaloihin jne. Käytännön elä-
mässä molempia hankkeita myös arvioidaan erilaisista ja jopa ristiriitaisista ar-
voista, tavoitteista, intresseistä ja näkökulmista käsin. Puutarhuri, rakennusval-
voja, kaupunkisuunnittelija, ekonomi, verottaja, kesävieras sekä naapurit tieto-
taitokenttineen ja professionaalisine ym. asenteineen omaavat todennäköisesti
kukin oman näkökulmansa näihin hankkeisiin. Hankkeen ”omistaja” joutuu to-
teamaan tämän varsin todennäköisesti myös negatiivisena, eikä yksinomaan

162Tässä yhteydessä voidaankin todeta, että teorialähtöisessä praktisessa metodologiassa ja käytän-
nönläheisessä praktisessa metodologiassa esimerkiksi edellä jaksossa II/3 suoritettu suuntaviiva-
tarkastelu hahmotetaan eri tavoin. Ensin mainitun näkökulmasta suuntaviivatarkastelu olisi voitu
hyvin sijoittaa myös III pääjaksoon. Tämän perusteluna on se, että elävässä elämässä nimenomaan
erilaisten (tutkimuksen ym.) arvojen, intressien ja tavoitteiden yhteensovittelu on välttämätöntä.
Teoreetikko voi tyytyä ja usein tyytyykin suppeampaan linssiin, jota hän – kenties vuosikymmenet
– hioo yhä terävämmäksi. Toisella suunnalla voidaan hahmottaa (vulgaari)pragmaatikon rooli, jol-
le kaikki teoria näyttäytyy yksinomaan elävälle elämälle vieraantumisena. Ensin mainituista tarjo-
aa hyvän kuvan esimerkiksi Kuuselan analyysi 1900-luvun yhteiskuntateoreetikoista (1996) kun
taas mm. Urpo Kankaan erittely sivuaa tasapuolisesti molempien äsken mainittujen ongelmia (1997
s. 99–105). Suuntaviivatarkastelun yritys sovitella yhteen erilaisia tutkimuksen arvoja ja tarpeita,
joka vaatii samanaikaisesti läheisyyttä kohteeseen ja tietynlaista etääntymistä siitä riittävän hori-
sontin ja jäsentyneen kuvan saavuttamiseksi, on tässä omaksutun näkemyksen mukaan mitä syväl-
lisimmin praktinen.
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”näkökulmien rikkautena”. Edellä omaksuttu pragmatismin ja kriittisen ratio-
nalismin perushorisontti on johdattanut tarkastelemaan tutkimusta elämänon-
gelmien integroituna ratkaisuna tai – toisesta näkökulmasta lausuen – ratkaisu-
prosessiin intellektuaalisin keinoin osallistuvana toimijoiden joukkona.

Yllä esitettyyn vertauskuvaan liitettynä tämä on johtanut pidättäytymään pyr-
kimisestä rajoittua tai keskittyä johonkin tiettyyn disiplinaariseen kehykseen tai
aladisipliiniin. Vaikka valintoja on jouduttu tekemään, sekä kasvua edistäviin
metodologisiin kehikkoihin omaksuttu suhtautumistapa että itse prosessin pe-
rustana olevat disiplinaariset ym. arvot ja linssit on haluttu nähdä ennen kaikkea
pluralistisesti ja integroidusti.

Yksittäisiä, sinänsä tärkeitä erillislinssejä, joista käsin katsoen tutkimuksen huo-
mion kohteena ollut puutarha tai metsikkö (tutkimuskasvustona) on jäänyt riittä-
mättömälle ravinnolle, voisivat tulkitsijasta jossakin määrin riippuen olla tieteen-
filosofia, etiikka, tieteentutkimus (erityisesti tieteensosiologia), implementaatio-
tutkimus, ympäristöoikeus ja jostakin näkökulmasta jopa oikeustiede kokonai-
suudessaan disipliininä. Kaikkien näiden näkökulmia on pyritty käyttämään hy-
väksi ja myös hedelmöittämään, mutta tutkimuksen peruslähtökohtia on pyritty
ylläpitämään laajemmassa tulkintakehyksessä.

Kun otetaan huomioon yllä esitetty ja TPOVA-tutkimuksen edellä hahmotettu
luonne aputieteen (arviointitutkimus) alueelle ja lainsäädäntötutkimuksen disipli-
naariselle alueelle sijoittuvana monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoitteleva-
na lähestymistapana, avautuu näköpiiriin pähkinänkuoressa koko TPOVA-tutki-
muksen perusongelma ja – paradoksaalista kyllä – samalla sen vahvuus. Se ei ole
työkalu, jonka perusidea toteutuisi, jos – vertauskuvaan palaten – kaikki em. tahot
(rakennusvalvoja ym.) voisivat sitä ryhtyä sellaisenaan aktiivisesti ja monipuoli-
sesti hyödyntämään yksinomaan omaan perinteiseen näkökulmaansa rajoittuen.
Näin on siitä huolimatta, että edellä on pyritty kokoamaan joitakin perusteita tu-
kemaan disiplinaarista edelleen kehittelyä ja soveltamista. Asiaa jossakin määrin
yksinkertaistaen voi todeta, että TPOVA-tutkimuksen tehtävä ei ylipäänsä ole niin-
kään kilpailla konkreettisten mallien ja tekniikoiden tasolla operoivien mallien ja
lähestymistapojen tasolla kuin kyseenalaistaa eräitä niiden taustalla olevia ajatte-
lutapoja.

Tässä on TPOVA-tutkimuksen muodostaman lähestymistavan merkittävin vah-
vuus ja heikkous163. Viimeksi mainittuun on kuitenkin lisättävä se, että – toisin
kuin monet muut arviointitutkimuksen lähestymistavat ja disipliinien aputieteet
tai niiden osa-alueet – TPOVA-tutkimus asettuu yhteisrintamaan kunkin tieteen-
alan refleksiivistä tarvetta korostavien ajattelutapojen kanssa, ei niitä vastaan.
Tutkimuksen alkusivuilla terminologisesti avattuna ja tutkimuksessa kehitelty-
nä se on tästä huolimatta – tai tämän vuoksi – pikemminkin tieteenalojen väli-
maastoon sijoittuva ajattelutapojen ja lähestymistapojen verkon luonnostelma
kuin väline tai metodi, joka rajoittuu yksittäisten tieteenalojen työvälineeksi.

163Vrt. Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 102–103.
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Vertauskuvaan vielä palaten se on puutarhurin, rakennusvalvojan ym. yhtei-
nen ”väline”, joka ”pakottaa” ottamaan huomioon myös muut, heidän näkökul-
mansa, tietovarantonsa jne. Tämän tutkimuksen muodostamia, mm. Chenin ana-
lyyseille rakentuvia alkusykäyksiä pidemmälle kehiteltynäkin se tulisi viime
kädessä nähdä pikemminkin eri tieteenalojen yhteisenä verkkona kuin yksittäi-
sen tieteenalan osa-alueiden verkkona, vaikka sitä voidaan ja tuleekin soveltaa
myös eri alueiden tutkimustarpeisiin. Näin sen kunnosta, laadusta yms. huoleh-
timinen on sekä yksittäisten tutkimusalueiden vastuulla että eri alojen yhteis-
vastuulla. Toivoa sopii, ettei tämä johda lähestymistavan murenemiseen ja tu-
kahtumiseen – esimerkiksi vastuiden siirtämiseen muille – vaan integroitumi-
sen ohella myös disiplinaariseen rikastumiseen ja erilaisten kasvustojen kukois-
tamiseen.

Näin esitetyllä tavalla ymmärrettynä tähänkin otsikkokysymykseen on vas-
tattava kielteisesti: suuntana ei ole joko TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan
kehittely ja konkretisoiminen tai eri disipliinien tarjoamien lähtökohtien kehit-
tely vaan molempien yhdessä muodostama tasapainoinen kokonaisuus.
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4.1 TARKASTELUN ULOTTUVUUDET

Edellä on viitattu TPOVA-tutkimuksen ja lainsäädäntötutkimuksen edessä ole-
vien haasteiden merkittävyyteen. Haasteita ja niiden vastaamisessa tarpeellisia
välineitä voidaan selventää tarkastelemalla TPOVA-tutkimuksen organisoitumis-
ta ja asemaa tutkimuksen laajemmassa kokonaisuudessa. Siihen sisältyy kaksi
pääulottuvuutta, vertikaalinen ja horisontaalinen. Vertikaalisessa ulottuvuudessa
TPOVA-tutkimus paikantuu osaksi lainsäädäntötutkimusta ja TPOVA-tutkimuk-
sen sisällä tutkimus jakautuu edellä todetusti B1- ja A-tasoon. Viimeksi maini-
tussa voi vielä tapahtua eriytymistä tutkimusohjelmatasoon sekä sen sisällä
metatasoon, ongelma-aluetasoon ja ongelmatasoon. Horisontaalinen ulottuvuus
sisältää puolestaan TPOVA-tutkimuksen paikallistumisen perinteisellä teoreet-
tinen tutkimus/soveltava tutkimus ulottuvuudella.

4.2 TPOVA-TUTKIMUKSEN PAIKALLISTAMINEN
LAINSÄÄDÄNTÖTUTKIMUKSEEN
JA SEN ONGELMIIN

4.2.1  Tarkastelun tarkoitus

TPOVA-tutkimus on edellä paikallistettu lainsäädäntötutkimuksen erääksi lä-
hestymistavaksi. Lainsäädäntötutkimus voidaan väljästi määritellä oikeudelli-
seen sääntelyyn kohdistuvaksi yhteiskunta- ja oikeustieteelliseksi, moni- ja poik-
kitieteelliseksi teoreettiseksi tai soveltavaksi tutkimukseksi, joka pyrkii oikeu-
dellisen sääntelyn selittämiseen, ymmärtämiseen, arviointiin tai kehittämiseen.

Tutkimuksen alkupuolella (1.4) tarkasteltiin OV-tutkimuksen aktivoitumisen
edellytyksiä. Tällöin lainsäädäntötutkimukseen viitattiin ”lainsäädännön vaiku-
tusten teoreettisena ja empiirisenä tutkimuksena”. Samalla viitattiin Suomen
Akatemian oikeustieteen arviointityöryhmän huomioon, jonka mukaan ”Suo-
mesta puuttuu sanan vaativassa mielessä lainsäädäntötutkimus, jollaista muual-
la on harjoitettu jo vuosikymmeniä”. Tämä muotoilu kuitenkin suhteellistettiin
ja samalla avattiin myös kansainväliselle tasolle tukeutuen Atienzan analyysiin.
Se päättyy mm. toteamukseen, jonka mukaan ”lainsäädäntötutkimus on polku,
jossa on liian paljon varjoja ja hyvin vähän valoa”.164

4 TPOVA-tutkimuksen organisoituminen
ja asema disiplinaarisessa kentässä

164Ks. Atienza 1992.
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Seuraavassa lainsäädäntötutkimuksen nykytilaa paikallistetaan hieman tarkem-
min tukeutuen Mikko Eklinin, Niklas Luhmannin ja John Finnisin analyyseihin.
Niitä täydennetään eräiden muiden tutkijoiden huomioilla ja tuoreempia tutki-
musponnistuksia koskevilla havainnoilla. Tarkastelun tarkoituksena on selvittää,
sisältyykö lainsäädäntötutkimukseen nykytilanteessa sellaisia ongelmia tai pul-
lonkauloja, jotka asettavat erityisiä esteitä TPOVA-tutkimuksen harjoittamiselle
tai jotka edellyttävät harjoitetun tutkimuksen suuntaamista, rajaamista tai organi-
soimista jollakin erityisellä tavalla. Tarkastelu avataan jaksossa III/4.2. Ongelmien
merkitystä TPOVA-tutkimuksen kannalta arvioidaan jaksossa III/4.3.

4.2.2 Lainsäädäntötutkimuksen ongelmien avaaminen
erityisesti TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta

Eklinin väitöskirjatutkimuksen kohteena oli oikeusnormin asettaminen yhteis-
kunnassa. Jo tutkimuksensa alussa Eklin kiinnitti huomiota sekä lainsäädäntöä
palvelevan tutkimuksen monitieteisyyteen että harjoitetun tutkimuksen niukkuu-
teen165. Eklin ei soveltanut konstruktioitaan väitöskirjan yhteydessä empiriaan,
vaan tyytyi havainnollistamaan tarkastelujaan ja osoittamaan niiden käytännöl-
lisiä mahdollisuuksia erilaisten esimerkkien avulla166. Ratkaisua voidaan va-

165Eklin 1971 s. 11–12. Eklin kiinnitti huomiota myös tieteiden välisen lainsäädäntötutkimuksen
ongelmiin seuraavin huomioin: ”Vaikka näillä kummallakin alalla (so. oikeustieteessä ja kansanta-
loustieteessä, TO:n huom.) tutkittaisiin samoja yhteiskunnallisia ilmiöitä, talouselämään liittyviä
kysymyksiä, on suoralta kädeltä varsin vaikeaa nähdä, miten näillä aloilla tapahtuvaa tutkimustyötä
voitaisiin yhdistää, missä määrin yhteisiä kysymyksiä koskevissa tutkimuksissa voitaisiin käyttää
samoja termejä, tarkastelukehyksiä sekä menetelmiä, ja missä määrin näiden tieteenalojen keskeis-
ten aiheiden väliin jääviä kysymyksiä voitaisiin ottaa yhteisen tutkimuksen kohteeksi”. Vrt. Mähö-
nen 2001 s. 15–16. Eklin vastaa näihin kysymyksiin osaksi analyysiensa ja suorittamansa lainsää-
däntömenettelyn vaiheistuksen pohjalta (ks. s. 129–135), mutta tieteiden välisen työskentelyn kes-
keiset teoreettis-metodologiset haasteet jäävät – luonnollisesti – tämän sinänsä ansiokkaan väitös-
kirjatutkimuksen jäljiltä edelleen pääosin avoimiksi. On merkillepantavaa, että nimenomaan oike-
ustutkimuksen näkökulma tieteiden välistä työskentelyä sisältävän lainsäädäntötutkimuksen prob-
lematiikkaan oli Eklinin suorittaman kirjallisuusanalyysin valossa puutteellisin. Vrt. Myllymäen
julkistalouden valvonnan tutkimuksesta esittämään (1994 s. 10–11). Esimerkiksi taloustieteen ja
politologian näkökulmia yhdistävää tarkastelua löytyi olennaisesti enemmän (Eklin mt. s. 12–13).
Ks. myös Määttä K 2002 yleensä ja erityisesti s. 137–138. Vrt. Laitinen 1996 s. 50, jonka oikeusso-
siologisen tutkimuksen teemojen kartoituksessa aihe ”Laki osana yhteiskuntaa, lain laadinta” kattaa
n. 12 % jo sinänsä hyvin niukasta oikeussosiologisesta tutkimuksestamme. Eklinin toteamaa tilan-
netta täydentää – hieman paradoksaalisella tavalla – se, että lainvalmistelun tieto- ja kvalifikaatiope-
rustassa on päinvastainen epätasapaino: sinänsä tärkeä juridinen tietoperusta on erityisesti lainsää-
däntömenettelyn teknisessä vaiheessa Eklinin mukaan syrjäyttänyt muiden tieteenalojen asiantun-
temuksen. Vrt. Kivivuori 1986 s. 6 ss., 44–49, Tala 2001 s. 363, Sipponen 2000 s. 97.
166Mt. s. 135. Vrt. Tala 2001 s. 354–356. Esim. Kultalahti eteni empiiriseen tutkimukseen ilman
laajan teoreettisen mallin kehittelyä, vaikka tähän liittyvät ongelmat, tai sellaisiksi tulkittavissa
olevat seikat, onkin hyvin tiedostettu (1979 s. 10–15, erityisesti s. 12–14). Eklinin tilanteeseen,
laajemman kehikon ja mallin kehittelyyn, näyttää rinnastuvan esim. Klamin vahingonkorvaussään-
telyn ja kausaliteetin välistä suhdetta koskeva tutkimus (1973), jossa ei edetty empiiriseen vaihee-
seen alkuraportoinnin yhteydessä (ks. myös mt. 1986 s. 2). Ks. myös Husa 1995. Tutkimuksia,
joissa yleisiä kehikoita laaja-alaisesti sovelletaan konkreettiseen sääntelykontekstiin, ei ole kovin
runsaasti. Esimerkkinä sellaisesta voidaan mainita Ralf Östermarkin väitöskirjatyö ”Kirjanpidon
sääntelyn tavoitteellisuus”. Siinä on sovellettu Klamin finalistista mallia (Östermark 1983).
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laista Ahosen huomiolla, jonka mukaan (evaluaatio)metodologian eräänä tehtä-
vänä on täsmentää evaluaatiometodeja konkreettisiin käyttöyhteyksiin167. Tässä
yhteydessä kiinnostavimpia ovat Eklinin arviot tutkimuksen vastaisista näkö-
aloista, jotka ovat monessa suhteessa edelleen ajankohtaisia.

Teoreettisen tai perustutkimuksen osalta Eklin kiinnittää huomiota kehittele-
mänsä viitekehyksen tarkentamisen ja laajentamisen tarpeeseen ja siihen, että
viitekehystä tulisi voida käyttää moninaisempien yhteiskunnallisten ilmiöiden
tutkimiseen168. Muiden etenemissuuntien joukossa Eklin erottaa tämän tutki-
muksen kannalta kiinnostavimpana etenemisen suppeasti päätöksenteko-orien-
toituneesta näkökulmasta teoreettislähtöisempien kysymysten suuntaan169. Ku-
vatunlaisen lainsäädäntötutkimuksen strategian läpivientiä vaikeuttaa muun ohel-
la se Atienzan esiin ottama seikka, että lainsäädäntötutkimus on jo ”kätkytvai-
heessa” liimautunut erilaisiin 1990-luvun megatason ongelmiin (lainsäädännön,
yhteiskunnan, hyvinvointivaltion ja sivilisaation kriisit).

Atienzan mainitsema ongelmakenttä vaikeuttaa epäilemättä tutkimusstrate-
gian kehittelyä. Ongelmat tuskin silti asettavat ratkaisevaa estettä muulle kuin
täysin yhtenäisen teoreettisen perustan rakentamiselle170. Tässä tutkimuksessa
tavoitellaan Eklinin visioimaa lainsäädäntötutkimuksen laajempaa tarkastelu-
kehystä ja strategiaa, johon suuntaan myös Tala on väitöskirjassaan edennyt171.
Tarkastelua ei kuitenkaan viedä eteenpäin lainsäädäntötutkimuksen yleisellä ta-
solla, vaan sen eräällä TPOVA-tutkimuksen alarakenteen tasolla sijaitsevalla
osapolulla.

167Ahonen 1994 s. 7.
168Soveltavan tutkimuksen osalta ks. mt. s. 137.
169Vrt. Tala 2001 esim. s. 28, 37–42, 72–74. Tällaisina suuntina Eklin nostaa esiin tieteiden välisen
työn haasteet mm. seuraavissa teemoissa: korkeakoululaitoksen kehittäminen poliittisena, talou-
dellisena, sosiaalisena ja sivistyksellisenä kysymyksenä ja valtiosäännön talouselämää koskevat
vaikutukset, jotka ovat jo laajentuneet EU-oikeudellisen liitynnän johdosta. Näitä vaikutuksia on
myös pyritty selvittelemään. Viitteenomaisesti voidaan mainita, että hakuohjelma Altavista tuotti
hakusanalla ”Lain# and vaiku#” maaliskuulla 1997 kaikkiaan 82 viitettä, joista varsin monet sel-
vittävät integroitumisen taloudellisia vaikutuksia. Syyskuulla 2003 viitteitä tuli jo 405. Taloudelli-
set vaikutukset ovat yleisemminkin olleet vilkkaimman selvityksen kohteena (ks. Ervasti & Tala
1996 s. 195). Lisäksi mainitaan protestanttisuuden/katolisuuden vaikutukset poliittiseen ja talou-
delliseen kehitykseen, omistusoikeuden merkitys taloudellisen sektorin kannalta jne. Osa Eklinin
aiheista on edelleen ajan tasalla, osa on jo jäänyt ajastaan jälkeen, osa olisi taas modifioitavissa
mielenkiintoisiksikin tutkimuspoluiksi.
170Vrt. Tala 2001 s. 31 sekä yleisesti Temmeksen hallinnon kokonaisarvioinnin teoriaperustan on-
gelmista esittämään (1994 s. 30 ja 78). Tähän liittyvät näkökohdat koskettavat tätä tutkimusta eri-
tyisesti ns. interventiosääntelyn teoreettisen idean monimutkaistumisen muodossa. Voi sanoa, että
Håkan Hydenin 1980-luvulla kehittelemä interventiosääntelyn idea on monin tavoin törmännyt
1990-luvulla vastatuuleen, jossa sen elaboroiminen on sidoksissa vaikeisiin yhteiskuntafilosofi-
siinkin ongelmiin (ks. myös Järvelä 1992 s. 6).
171Tala 2001.
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Liiallisesti päätöksenteko-orientoitunut viitekehys kaventaa tarpeettomasti
lainsäädäntötutkimuksen näkökulmaa172. Myös teoreettisemmin orientoituvas-
sa tutkimuksessa voidaan kuitenkin joutua sivupoluille, tai pääpolku voi hai-
tallisesti kaventua. Tässä yhteydessä voidaan viitata Shin Oikawan huomioon,
jonka mukaan oikeussosiologisesti suuntautuvan lainsäädäntöteorian yhtey-
det (oikeus)filosofian alueelle ovat olleet niukat tai yksipuoliset173. Niin sano-
tut realistiset virtaukset ovat miltei yksipuolisesti hallinneet harjoitettua tutki-
musta.174 Lainsäädäntötutkimuksen teoreettinen orientaatio on ollut heikko
tai yksipuolinen.

Suomalaisen lainsäädäntöteoreettisen tutkimuksen avauksena oikeustutki-
muksen opinnäytetöiden tasolla voidaan pitää Talan väitöskirjaa ”Lakien vai-
kutukset”175. Lainsäädäntöteoreettisesta viitekehyksestä huolimatta sitä voi-
taneen luonnehtia myös yritykseksi tasapainoilla lainsäädäntöteoreettisen tut-
kimuksen ja praktisten sovellutusintressien välimaastossa. Talan lähestymis-
tapa tuottaa kehikon, jonka valossa lainsäädännön vaikutuspolkua voidaan jäl-
jittää kokonaisvaltaisesti ja – tietyissä rajoissa – myös pyrkiä hallitsemaan.
Tarkasteluun sisällytetään ne keskeiset tekijät, joista käsin lainsäädännön vai-
kutuksia voidaan kokonaisvaltaisesti jäljittää176. Praktinen sovellutusintressi

172Yksinomaan päätöksentekijän lähtökohdasta tapahtuvan lakiuudistusten vaikutusten tutkimisen
ongelmista ks. myös Tala 2001 s. 38–42. Lainsäädännön vaikutustutkimuksen liiallisesta tai liian
kapea-alaisesta sovellutus- ja hyötyorientaatiosta muodostuviin ongelmiin on kiinnittänyt huomio-
ta mm. saksalaistutkija Erhard Blankenburg (1986 s. 310). Blankenburg näkee evaluaatiotutkimuk-
sen mahdollisuudet periaatteessa hyviksi, mikäli tutkimus hyväksytään siinä määrin, että sille saa-
daan tukea. Mutta: ”Usein tutkimusta uhkaavat liian teknokraattiset sidonnaisuudet: toimeksianta-
jat eivät halua, että tietynlaisia kysymyksiä esitetään, rajoittavat mahdollisuutta päästä käsiksi kriit-
tisiin kysymysalueisiin, tai eivät halua päästää raporttien tiettyjä kohtia julkisuuteen. Jos tutkimus
”yhdenmukaistetaan” ja sidotaan niin tiukasti toimeksiantajien tavoitteisiin ja ideologioihin että se
menettää kriittisen funktionsa, ei sillä evaluaatiotutkimuksena ole enää paljoa merkitystä”. Vastaa-
vasti lainvalmistelun näkökulmasta s. 312. Ks. myös Ahonen 1994 s. 11–12.
173Tästä erillinen mutta kuitenkin omalla tavallaan relevantti on myös se kysymys, missä määrin
oikeusfilosofia on vaalinut yhteyksiään filosofian ja etiikan laajempaan kokonaisuuteen, eli kysy-
mys siitä, miten laaja tällä suunnalla potentiaalisesti avautuva polku olisi. Stephen W. Ballin katsa-
us eettisen teorian relevanssista oikeusfilosofian hedelmöittäjänä viittaa siihen, että tämä yhteys ei
ole ollut kovinkaan avoin (Ball 1990). Samaan suuntaan viittaavat mm. Erik Lagerspetzin eräät
huomiot (1996 s. 8); tosin vm. puhuu ensisijaisesti oikeustieteen erityistieteilijöistä viitatessaan
oikeuden ja filosofian välisen muurin korkeuteen. Vrt. Laakso 1978 s. 21.
174Oikawa 1983 s. 232–233. Tuoreemmasta ja oikeuskulttuurisesti edellisestä poikkeavasta lähtö-
kohdasta ks. Bringham & Gordon 1996 s. 266, jotka kiinnittävät huomiota oikeusrealismiin kiin-
nittyvän instrumentaalisen paradigman valta-asemaan sosiologisessa tutkimuksessa. Ks. myös
Nuotio 1996 s. 1019 kriittisen (oikeus)tutkimuksen yleisemmästäkin realistisesta suuntautumises-
ta, jota ei tietenkään tule tarkastella yksinomaan ongelmana (ks. Laitinen 1996 s. 175–176). Puut-
teellisesta tai yksipuolisesta filosofisesta orientaatiosta aiheutuvaa kapea-alaisuutta ei tietenkään
paranna se, että samoihin ongelmiin törmätään sekä idässä että lännessä. Asiaintila on pikemmin-
kin oire ongelman syvyydestä ja ratkaisukeinojen vaikeudesta. Integroimispyrkimyksestä tuoreen
oikeusteorian vahvana trendinä ks. Tolonen 1997 s. 110.
175Ks. Tala 2001.
176Tala mt. erityisesti s. 70–74.
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ja -mahdollisuus nousee esiin työn metodologisesta perusratkaisusta: pyrki-
myksestä jäljittää lakiuudistusten vaikutusten syntymekanismia eri tekijöistä
ja tekijäryhmistä ja erityisesti pyrkimyksestä keskittyä tekijäryhmiin, jotka
ovat lainsäätäjän vaikutettavissa177. Näin selkeytettyä ”vaikutusprosessia”
koskeva tieto on hyödynnettävissä yhtä hyvin pyrittäessä ymmärtämään lain-
säädännön vaikutusten syntymistä, ongelmia ja puutteita kuin pyrittäessä vah-
vistamaan lakiuudistusten vaikutusten syntymisen edellytyksiä säädösvalmis-
telussa.178

Lakiuudistusten tavoitteiden lisäksi Tala ei sisällytä tarkastelukehikkoonsa
yleisempää normatiivista teorialähtökohtaa tai ohjelmallista viitekehystä. Jo
perussuuntautumisensa vuoksi tarkastelun anti on pikemminkin teoreettinen
(ymmärtävä) kuin konkreettisen ohjelmallisen metodologisen rakenteen jatko-
tutkimukselle tuottava. Erityisesti tutkimuksen nykytilanteessa tätä ei voida pi-
tää puutteena. Lähestymistavan täydennykseksi tarvitaan kuitenkin muunkin
tyyppisiä otteita.

Atienzan esiin ottamat megaluokan ongelmat saavat joissakin suhteissa ki-
teytyneemmän muodon Niklas Luhmannin tarkasteluissa. Sama koskee lainsää-
däntötutkimuksen, niin hyvin teoreettisen kuin empiirisen, mittavia metodolo-
gisia ongelmia modernissa yhteiskunnassa, joihin myös Tala on kiinnittänyt
huomiota sekä teoreettisen että empiirisen lainsäädäntötutkimuksen näkökul-
masta179. Luhmannin analyysit on seuraavassa pääosin sivuutettava. Tarkaste-
lussa rajoitutaan niiden tekijöiden esiin ottamiseen, jotka antavat osaltaan lisä-
valoa lainsäädäntötutkimuksen niukkuuden ongelmiin ja tekijöihin, jotka pel-
kistävät esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Luhmannin tarkastelu mahdollistaa näkemyksen muodostamisen lainsäädän-
tötutkimuksen polun aukeamisesta modernin oikeussosiologisen tutkimuksen
nousun myötä. Luhmannin mukaan on olemassa kolme keskeistä seikkaa, jotka
erottavat modernin lain luonnonlaista. Nämä ovat

a) Laki normatiivisena struktuurina erotetaan yhteiskunnasta reaalis-faktuaalise-
na elämänä (laki irrotetaan ontologisesti yhteiskunnasta).

b) Laki ja yhteiskunta mielletään kahtena toisistaan riippuvaisena muuttujana,
joiden vaihteleva konteksti tulkitaan luonteeltaan evolutionaariseksi (1800-lu-
vulla lähinnä säännöllisenä sivilisaatioprosessina).

c) Näiden ennakkoehtojen vallitessa on mahdollista muodostaa testattavissa ole-

177Tala mt. s. 337–338.
178Tosin tutkijan johtopäätökset ovat varovaisia. Ks. erityisesti s. 343, jossa Tala viittaa mm. lain
sisältöratkaisujen tapahtuvan aina merkittävän tiedollisen epävarmuuden vallitessa ja ohjautuvan
aina myös muista näkökohdista kuin vaikutusten tavoittelusta käsin. Ensin mainitun osalta hän
viittaa myös siihen, ettei teoriaa, joka kykenisi vastaamaan yleispätevästi kysymykseen lakien vai-
kutusmekanismeista, ole näköpiirissäkään. Ks. seikkaperäisemmin myös s. 360–366.
179Ks. Tala 2001 s. 13–21, 55–56, 149 ja 354–356.
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via hypoteeseja lain ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, jotka ovat verifioita-
vissa havainnoitavissa olevassa kontekstissa.180

Näyttäisi perustellulta arvioida, että yllä mainittu muutos avaisi nimenomaan
empiirisen lainsäädäntötutkimuksen – ja monessa suhteessa myös teoreettisen –
tiellä olevia esteitä ja sulkuja hyvinkin perustavalla tavalla. Näin on varmaan
jossakin suhteessa käynytkin. Yksipuolisella idealistisella orientaatiollaan luon-
nonoikeus – tai sen jokin ymmärtämistapa tai doktriini – tavallaan sulkee koko
tutkimuspolun; tässä yhteydessä on syytä rajoittua viittaamaan idealistisen kult-
tuurin yksipuolisuudesta tutkimuksen I pääjaksossa esitettyyn.

Luonnonoikeus voidaan kuitenkin myös ymmärtää liian yksipuolisesti. Aja-
tus oikeussosiologiasta avaraan teoreettis-empiiriseen tutkimukseen vapautta-
vana disipliininä saattaa osaksi perustua juuri tällaiseen yksipuoliseen tulkin-
taan. Lisäksi oikeussosiologisen polun pimeys (hieman drastisesti ilmaistuna)
saattaa osaltaan johtua siitä, ettei luonnonoikeuden suunnalla yksipuolisesta luon-
nonoikeuden tulkinnasta johtuen nähdä valoa. Teoreettis-empiirisen lainsäädän-
tötutkimuksen polun hämäryys voidaan ainakin joltakin osin poistaa eräiden
peruskäsitteiden uudelleenarvioinnilla.

Yllä todetun siirtymän keskeisyys tutkimukseen vapautumisen kannalta pe-
rustuu nähdäkseni ajatukselle, että luonnonoikeus ymmärretään positiivisen oi-
keuden osaksi ja elementiksi, joka suojaa viimeksi mainittua yhtä hyvin ajan
hampaalta kuin kritiikiltäkin varmistaen samalla sen, että luonnonoikeudelle
nojaava vallankäyttö voi säilyttää ikuisen legitimiteettinsä. Kun positiivinen oi-
keus ja luonnonoikeus loogisesti ja käsitteellisesti samastetaan, lainsäädäntötut-
kimuksen metodologiset perusteet tai kivijalat puuttuvat. I pääjaksossa konstru-
oituihin arvioinnin peruselementteihin viitaten asia voidaan ilmaista niin, että
kuvatunlaisessa samastuksessa viime kädessä arvioinnin kohde ja mittapuut
samastuvat. Tällöin arviointi (seuranta ja ainakin kritiikki) menettää pohjansa.

180Luhmann 1985 s. 11. Luhmann selostaa oikeussosiologisen ja luonnonoikeudellisen ajattelun
eroa ja viittaa siihen, että ensin mainittu on abstraktimpi eli jättää enemmän tilaa varioinnille, mikä
palautuu sen kontingenttiin luonteeseen. Luhmannin huomio jättää liian vähälle huomiolle esim.
Akvinolaisen ajattelussa esiin nousevan luonnonoikeuden osaksi kontingentin luonteen. Ks. Tolo-
nen 1984 s. 126, josta ilmenee että vain ”universaaliset periaatteet” ovat muuttumattomia; niiden
ohella luonnonoikeuteen kuuluvat myös ”välittömät päätelmät” ja ”välilliset päätelmät”. Sigmund
viittaa Willksin arvioon, jonka mukaan Tuomaan ratkaisu, jossa maallisen lain legitimiteetti irro-
tettiin teologiasta, käynnisti sekularisaation, joka lopulta johti katolisen kirkon intellektuaalisen ja
ideologisen vallan tuhoutumiseen (Sigmund 1993 s. 218–219). Luhmann kuvaa muutosta seuraa-
vasti: ”It can no more be concluded that the existence of society is based on the validity of certain
norms, rather, law and society must be seen to the full extent as empirically researchable variables,
which interact in a certain way” (s. 10). Laitinen kiinnittää aiheellisesti huomiota siihen, että mikäli
laki luonnonoikeuden (tietyn tulkinnan, TO:n huom.) hengessä tulkitaan ilmaukseksi esim. juma-
lallisesta tahdosta, vasta irtautuminen tällaisesta epistemologiasta ja ontologiasta instrumentaali-
seen suuntaan nostaa esiin kysymyksen lain ja moraalin välisestä suhteesta potentiaalisena ongel-
mana (1996 s. 75). Ks. myös Rentto 2000 s. 275–277 sekä luonnonoikeuteen liittyvän ”virhetul-
kinnan logiikasta” myös mt. s. 240–241. Virhetulkintojen tyypillisyydestä filosofien keskustelussa
ja erityisesti myös luonnonoikeuden alueella ks. myös Korkman 2001 s. 221.
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Tällaista luonnonoikeuden ja positiivisen oikeuden samastavaa tai verrannollis-
tavaa ajattelua, josta luopumista lainsäädäntötutkimukseen ryhtyminen epäilyk-
settä edellyttää, voidaan luonnehtia symmetrisyysteesiksi.181

Positiivisen oikeuden ja luonnonoikeuden suhteen ymmärtämistä vaihtoehtoi-
sella tavalla, niin, että jälkimmäinen ymmärretään ensin mainitusta loogisesti ja
käsitteellisesti erilliseksi mittapuuksi, on korostanut esim. Rentto. Renton mu-
kaan luonnonoikeus ja positiivinen oikeus ovat saman järjestyksen eri puolia:
luonnonoikeus on inhimillisten mahdollisuuksien kartta, ja positiiviset normit
ovat kartalle piirrettyjä polkuja ja teitä sekä maastoon pystytettyjä viittoja182.
Tälle vaihtoehtoinen tapa välttää symmetrisyysteesi on erottaa Hembergin ja Kla-
min tapaan toisistaan oikeusnormien juridinen ja moraalinen voimassaolo.183

Miten luonnonoikeus voisi – edellä esitettyyn vertauskuvaan uudesta näkö-
kulmasta palaten – valaista modernin lainsäädäntötutkimuksen niukasti valais-
tua polkua, Atienzan ilmaisua käyttäen? Tai miten luonnonoikeudellisen traditi-
on totaalinen hylkääminen voi osaltaan pimentää lainsäädäntötutkimuksen po-
lun? Aluksi itse polun luonnetta tarkentava havainto. Luhmann avaa sosiologi-
sen teorian perustaa koskevan katsauksensa seuraavalla huomiolla:

None of the sociologies of law offered so far has penetrated to the roots of law. We
can quickly overview the achievements in this direction to date. The ought is seen
as a precondition that is capable of being experienced, but which has no further
analysable experimental quality and as the basic ”fact” of legal life. Thus access
to the theoretically fruitful questions is already barred. The only possibility that
remains is, then, to distinguish between different types of social relations and to
investigate where and in which constellations they occur”.184

181Ks. Von Wright & Aarnio 1990 s. 325. Von Wrightin mukaan jo osittainenkin symmetrisyystee-
sistä kiinni pitäminen merkitsee sitä, että lainsäädäntöön moraalista virtaava kriittinen potentiaali
vähenee ja ehtyy (s. 326–327). Sama koskee luonnonoikeutta. On kuitenkin vältettävä sitä harha-
käsitystä, että tämä looginen erillistäminen jotenkin välttämättä immunisoisi oikeuden moraalin
suunnalta tulevalta kritiikiltä. Tämän huomion taustaksi on syytä todeta, että erillisyysteesi on eräs
oikeuspositivismin kulmakivi (Alexy 1989 s. 167–168). Ks. myös Niemi 1996 s. 127–130, jonka
terminologiaa seuraten voidaan erottaa toisistaan mm. lain taustalla oleva virallinen moraali ja
tosiasiallinen tai kriittinen moraali. Tosiasiallinen tai kriittinen moraali mahdollistuu vasta ymmär-
rettäessä oikeus kontingentiksi.
182Rentto 1991 s. 720–721, 2000, 2001 s. 79. Vaikka luonnonoikeuden ja positiivisen oikeuden
ontologinen erillistäminen tietyllä tapaa luonnehtiikin Renton ajattelua, ajatukseen luonnonoikeu-
desta ja positiivisesta oikeudesta oikeusjärjestyksen ”eri puolina” ei sisälly ajatusta, että positiivi-
sen oikeuden ja luonnonoikeuden välinen yhteys kokonaan puuttuisi. Renton mukaan molemmilla
on yhteinen tehtävä, mikä (Renton ajattelussa) muodostaa myös lain ja moraalin välisen käsitteel-
lisen yhdyssäikeen. Olennaista on, ettei kysymys ole sellaisesta loogisesta yhteydestä, jossa posi-
tiivinen oikeus (esim. jokin yksittäinen normi) jotenkin apriorisesti saisi legitimiteetin luonnonoi-
keudesta – tällöinhän koko mittapuuajatus jouduttaisiin hylkäämään. Tässä suhteessa ks. Laitinen
1996 s. 76 Renton konseptista ja sen suhteesta Wibergin toisenlaisiin näkemyksiin.
183Klami 1980 a s. 212.
184Luhmann 1985 s. 22. Ks. myös Morrow & Brown 1994 s. 50–51: ”sosiologit ja empiiriset
politologit ovat 1800–1900-luvut tutkineet erilaisten poliittisten järjestelmien toimintaa kuvaavia
faktoreita, kykenemättä yhdistämään tuloksia siihen, mitä tulisi tehdä” (s. 51).
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Tämän asiantilan yhteys luonnonoikeudellisen tradition kieltämiseen ei ole kiis-
taton, eikä asiantilan laaja-alainen selvittäminen ole tässä yhteydessä mahdol-
lista. Viittaan kuitenkin eräisiin John Finnisin huomioihin.

Finnis erottaa toisistaan praktisen päättelyn normatiivisena aktina ja deskrip-
tiivisen yhteiskuntateorian. Hänen keskeinen lähtökohtansa on se, ettei deskrip-
tiivinen yhteiskuntateoria voi koskaan kuvata kohdettaan päättämättä siitä, mikä
siinä on olennaista, perustavaa, tärkeää ja fundamentaalista. Käsitteenmuodos-
tuksessaan yhteiskuntateoria on Finnisin mukaan perustavalla tavalla sidoksissa
praktisen päättelyn tarjoamiin lähtökohtiin. Finnis viittaa Weberiin ja kiteyttää
asian seuraavasti: ”Teoreetikon itsensä evaluaatiot ovat välttämätön ja olennai-
nen osa siinä käsitteenmuodostuksessa, jonka avulla kuvataan sellaisia inhimil-
lisen toiminnan aspekteja kuin lakia ja oikeusjärjestystä. Finnis päätyy pian tä-
män todettuaan kysymään: merkitseekö tämä sitä, että deskriptiivinen oikeus-
tiede (ja samalla yhteiskuntatiede kokonaisuudessaan) joutuu alistumaan kun-
kin teoreetikon hyvää ja käytännöllistä järkevyyttä koskeville käsitteille.185

Finnis vastaa kysymykseen sekä myönteisesti että kielteisesti. Myönteisesti
siinä merkityksessä, että jos teoria pyrkii enempään, kuin kuvaamaan valtavan
läjän sekalaisia faktoja yhteismitattomien kielten moninaisuudessa, sen tulee
kohdata teoreettinen vaatimus tärkeyden ja olennaisuuden määrittämisestä. Kiel-
teisesti hän vastaa kysymykseen siinä merkityksessä, että kurinalainen ja luotet-
tava tiedon hankkiminen inhimillisistä asioista – ja siten siitä mitä muut ovat
harkinneet praktisesti tärkeäksi – on tärkeä apuväline reflektoivalle ja kriittisel-
le tutkijalle, joka pyrkii muuttamaan omat ja kulttuurinsa ennakkokäsitykset
(prejudices) todellisiksi järkeviksi arvioiksi siitä, mikä on hyvää ja praktisesti
järkevää.186

Viimeksi mainittu merkitsee mm. sitä, että deskriptiivinen tietämys tuottaa
osaltaan kontrolliperustaa tutkijan käsitteille ja ”olennaisuuden” määritelmille
ja voi näin johtaa käsitteiden korjaamiseen. Tietoa ei olisi kuitenkaan saavutettu
ilman ennakollista tai esikäsitteellistämistä – ehkä voitaisiin puhua myös esi-
ymmärryksestä – ja siihen sisältyvää ennakollista käsitystä siitä, mikä on rele-
vanttia ja olennaista.187

Finnisin yllä pelkistetysti kuvatussa esityksessä luonnonoikeuden teorian mer-
kitys muodostuu kahtalaiseksi. Yhtäältä se tuottaa justifioidun käsitteellisen pe-

185Finnis 1980 s. 16–17.
186Vrt. Sihvolan aristoteelisesta ajattelusta esittämään (1996 s. 16). Tässä yhteydessä Finnisin ja
edellä esitellyn Popperin rationaalisuus-käsitteiden välille löytyy ilmeinen linkki. Se on siinä ko-
rostuksessa, että muiltakin voi oppia ja että muiden käsitteisiin tutustumiseen ja muilta (yksilöiltä
ja yhteisöiltä aina kulttuureihin saakka) oppimisen valmiuteen sisältyy jopa keskeinen rationaali-
suuden tunnusmerkki.
187Mt.s. 17.
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rustan deskriptiivisille yhteiskuntatieteille188. Toisaalta sen merkitys ulottuu myös
toimintaan: luonnonoikeuden tehtävä on auttaa toimimaan velvoitettuja tai pako-
tettuja, niin hyvin kansalaisia kuin päätöksentekijöitäkin, löytämään toiminnal-
leen rationaaliset perusteet.189 Vielä keskeisempää on panna merkille eri disiplii-
nien tehtävänjako tai vuorovaikutuksellinen liike, joka Finnisin esityksessä nou-
see esiin: Yhtäältä tarvitaan inhimillisen hyvän ja sen praktisten vaatimusten arvi-
ointia, toisaalta tarvitsemme eksplanatorisia selityksiä inhimillisistä konteksteis-
ta, joissa inhimillinen hyvinvointi on vaihtelevasti toteutunut ja tuhoutunut190.

Äskeisestä voidaan johtaa linkki jaksossa I/1.2 hahmoteltuun arvioinnin käsi-
terakenteeseen sekä TPOVA-tutkimuksen arviointikehykseen. Inhimillisen hy-
vän vaatimukset viittaavat tai paikallistuvat arvioinnin kohteen ideaalisiin omi-
naisuuksiin normatiivisessa tai preskriptiivisessä merkityksessä. Eksplanatiivi-
set selitykset viittaavat tai paikallistuvat arvioinnin kohteen ideaalisiin ominai-
suuksiin analyyttisessa merkityksessä. TPOVA-tutkimuksen arviointikehykses-
sä ensin mainitut viittaavat H1:een, jälkimmäiset H 4-5:een.

Tässä dialektisessa vuorovaikutuksessa sekä praktinen päättely (luonnonoi-
keus) että deskriptiivinen yhteiskuntatiede säilyttävät oman epistemologisen ja
metodologisen ominaisluonteensa ja autonomiansa. Kumpikin ovat sellaisenaan
riittämättömiä191.

188Mikäli luonnonoikeuden teorialle ei tällaista tehtävää hyväksytä, analyyttinen oikeustiede erityi-
sesti (ja ainakin valtaosa deskriptiivisistä yhteiskuntatieteistä) jää Finnisin mukaan ilman kriittisesti
justifioituja (yleisten) käsitteiden muodostuksen kriteereitä. Seurauksena on se, että käsitteiden sisäl-
tö jää partikulaaristen ihmisten tai heihin kiinnittyvien teoreetikkojen ilmaukseksi (1980 s. 18).
189Kummassakaan näistä luonnonoikeuden teoria ei voi Finnisin mukaan suoriutua tehtävistään
luotettavasti ilman tietoa inhimillisten mahdollisuuksien, tilaisuuksien, taipumusten ja kykyjen koko
alueesta, tietoa, jonka hankkiminen edellyttää deskriptiivisen ja analyyttisen yhteiskuntatieteen
apua (mt. s. 18–19). Yhteiskuntatieteiden tehtävistä ”mahdollisen” empiirisenä tutkijana ks. esim.
Lagerspetz 1996 s. 46–47. II pääjaksossa TPOVA-tutkimukselle hahmotettiin suuntaviivoja mm.
ongelmanratkaisuajattelusta käsin, jäsentämällä sitä tarpeiden, mahdollisuuksien ja niiden yhdistä-
misen käsiteskeemassa.
190Tässä yhteydessä Finnisin tarkastelun läheinen yhteys Aristoteleen ajatteluun tulee selkeästi esiin
siinä merkityksessä, kuin se tutkimuksen I pääjaksossa nostettiin esiin: inhimillisen hyvän aina osaksi
kontekstuaalisena luonteena. Samalla tekstissä nousee esiin I pääjaksossa jo esiin tuotu tieteen kahtia-
jako suuntautumisessa joko inhimillisen hyvän etsimiseen tai pahan olosuhteiden jäljittämiseen.
191Finnisille luonnonoikeus ja deskriptiivinen yhteiskuntatiede näyttäytyvät siis tiiviissä keskinäis-
yhteydessä, ei kuitenkaan niinkään orgaanisena kuin komplementaarisena kokonaisuutena, tavalla,
jolle ei ole helppoa löytää suoraa vertailukohtaa keskinäisessä eristyksessä olevien normatiivisten
ja reaalitieteiden tyypillisissä disiplinaarisissa määrityksissä. Vrt. Klamin modernista luonnonoi-
keudesta esittämään (1980 a s. 217) sekä Kirjavaisen sosiaalietiikan ja yhteiskuntatieteiden välises-
tä suhteesta esittämään, 1996 s. 1–2 ja eriytyneemmin s. 3–4). Ehkä keskeisin ongelmakysymys on
tutkimuskokonaisuuden normatiivisten ja deskriptiivisten (tai eksplanatiivisten) osioiden suhde.
Sitä Finnis selventää mm. seuraavasti: inhimillisten toimintojen teoreettisen kuvaamisen ja arvotta-
misen projektin välillä on olemassa molemminpuolinen, joskaan ei symmetrinen, keskinäisriippu-
vuus. Evaluaatioita ei johdeta kuvauksista, mutta se, jonka tietämys inhimillisten olosuhteiden
tosiasioista on hyvin rajoittunut, tuskin kykenee tekemään hyviä ratkaisuja johtaessaan perusar-
voista praktisia implikaatioita (s. 19, ks. tarkemmin mt. s. 33 ss.). Yhtymäkohta aristoteeliseen
ajatteluun on ilmeinen. Myöskään deskriptioita ei johdeta evaluaatioista, mutta ilman evaluaatiota
ei ole mahdollista määritellä, mitkä kuvaukset ovat olennaisia ja tärkeitä.
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Finnis tarkentaa näin muodostuvaa kokonaisuutta erilaisten väärinkäsitysten
suuntaan monimutkaisella ilmaisulla:

”Just as there is no question of deriving one’s basic judgments about human val-
ues and the requirements of practical reasonableness by some inference from the
facts of the human situation, so there is no question of reducing descriptive social
sciences to an apologia for one’s ethical or political judgments, or to a project of
apportioning praise or blame among the actors on the human scene: in this sense
descriptive social science is ”value free”. But when all due emphasis has been
given to the differences of objective and method between practical philosophy
and descriptive social science, the methodological problems of concept-forma-
tion as we have traced it in this chapter compel us to recognize that the point of
reflective equilibrium in descriptive social science is attainable only by one in
whom wide knowledge of the data, and penetrating understanding of other men’s
practical viewpoints and concerns, are allied to a sound judgment about all as-
pects of genuine human flourishing and authentic practical reasonableness.”

Yllä esitetystä saadaan karkea vastaus edellä esitettyyn kysymykseen: miten
luonnonoikeus relevantilla tavalla ymmärrettynä voisi osaltaan valaista moder-
nin lainsäädäntötutkimuksen polkua? Nimenomaan lainsäädäntötutkimuksen
normatiivisen tai praktisen ja käsitteellisen osion teoreettisen tarkastelun kan-
nalta tutkimuspolun hämäryys lienee ainakin osaksi seurausta siitä, että teoreet-
tinen tarkastelu – nimenomaan polun (määrän)pään etsiminen ja käsitteellistä-
minen ja näin polun suuntaaminen – ei saa riittävää voimaa luonnonoikeudelli-
sesta teoriasta kokonaan irti katkaistusta sosiologisesta analyysista ja yksipuoli-
sesta realistisesta ontologiasta. Ongelma ei rajoitu yksinomaan kriittiseen lain-
säädäntötutkimukseen, mutta siellä sen vaikutukset ovat kenties suurimmillaan.

Valo ja suunta eivät tietenkään muodosta riittävää perustaa lainsäädäntötutki-
muksen polun täydellistämiseksi käyttökelpoiseen kuntoon, vaikka ne polun pe-
rustan muodostavatkin. Lisäksi on täsmennettävä sitä, mitä Harry W. Jonesin viitta-
us lainsäädännön kivulloiseen toteutumisprosessiin: long and rocky road from ”law
in the books” to ”law in action”192 merkitsee. Toinen, saksalaisperäinen ja tuoreem-
pi, mutta samaan teoreettis-empiirisen lainsäädäntötutkimuksen ongelmavyyhteen
liittyvä tapa ilmaista sama asia on sanonta ”Jokainen laki on laukaus pimeään”193.

Molemmat ilmaisut viittaavat siihen, että riippumatta mahdollisuuksista in-
tegroida luonnonoikeusteoria oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen lainsäädäntö-
tutkimukseen ja mahdollisuudesta antaa näin perusvalaistusta ja suuntaa lain-
säädäntötutkimuksen polulle, tuo polku on edelleen sekä tutkimuksellisesti että
lainsäädännöllisenä aktiviteettina vaikeasti lähestyttävissä ja hallittavissa. Para-
doksaalista kyllä, tutkimuskohteen monimutkaistuessa ongelmat ovat monessa
suhteessa pikemminkin kasvaneet kuin vähentyneet.

192Jones 1969 s. 9.
193Blankenburg 1986 s. 312. Ks. myös Tala 2001 esim. s. 56, 343, 359.
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Tarkastellessaan (oikeussosiologisen) lainsäädäntötutkimuksen ongelmia
Luhmann asettaa lähtökohdakseen sen, että oikeusjärjestys on nykyisen ymmär-
ryksemme mukaan entiteetti, jota luonnehtii valtava, strukturoitunut komp-
leksisuus. Kompleksisuudella Luhmann tarkoittaa kokemus- ja toimintamah-
dollisuuksien totaliteettia, joka aktualisoituessaan aggregoituu tai kasautuu mer-
kitykselliseksi rakenteeksi (Sinnzusammenhang). Tämä rakenne sisältää siis
oikeudellisesti relevantit inhimilliset mahdollisuudet. Riippuen mahdollisuuk-
sien määrästä, heterogeenisuudesta ja keskinäisestä riippuvuudesta, oikeudelli-
sen mahdollisuuksien alueen kompleksisuus voi olla pieni tai suuri.194 Luhmann
pitää ilmeisenä, että lailla ja oikeusjärjestyksellä on keskeinen funktio sosiaalis-
ten systeemien pyrkiessä kohti suurempaa ja strukturoidumpaa kokonais-
kompleksisuutta. Oikeusjärjestyksen ja yhteiskunnan muutoksen ja kompleksi-
suuden keskinäissuhdetta Luhmann havainnollistaa mm. toteamalla, että yksin-
kertaisissa yhteiskunnissa oikeusjärjestys on traditioista määräytynyt ja suhteel-
lisen konkreettinen ja ymmärrettävä. Yhteiskunnan kehittyessä asteittain komp-
leksisemmaksi lain ja oikeusjärjestyksen tulee jatkuvasti abstrahoitua säilyttääk-
seen käsitteellis-tulkinnallisen elastisuutensa vaihtelevissa tilanteissa. Komp-
leksisuuden lisääntyessä oikeusjärjestyksen tulee myös olla muutettavissa, mikä
edellyttää sen positivointia.195

Luhmannin esitys vaikuttaa perustellulta ymmärtää niin, että säädännäisen
oikeuden ja oikeusjärjestyksen monimutkaistuminen, sen strukturoiminen ja
kompleksisuuden lisääminen voidaan ymmärtää myös tietoiseksi strategiaksi,
jolla yhteiskunnan kokonaismahdollisuuksien ja mielekkäiden valintamahdolli-
suuksien määrää lisätään. Näin ymmärretty moderni positiivinen oikeus voi-
daan ymmärtää tavallaan jatkeeksi Luhmannin perustavaksi tulkitsemalle muu-
tokselle. Tämä muutos sisältyi invariantin luonnonoikeuden hylkäämiseen ja sen
muuntumiseen positiiviseksi laiksi, jonka vahvistaminen on luonteeltaan kon-
tingentti yhteiskunnallinen tosiseikka ja johon kontingenssiin sisältyvään mah-
dollisuuteen valita eri vaihtoehtojen välillä Luhmann kiinnittää jopa oikeusso-
siologian ytimen.196 Näin ymmärrettynä edellä erityisesti Finnisin esittämän

194Luhmann 1985 s. 5.
195Luhmann mt. s. 6–7.
196Luhmann mt. s. 10. Vrt. Palosen politologian osalta esittämään (1994 s. 58 ss.) Asiaa voidaan
Mausin tapaan tarkastella myös laajuudeltaan vaihtelevien lakikäsitteiden pohjalta (Maus 1989 s.
141). Luonnonoikeudellinen tai moraalin immanentisti sisältävä lakikäsite on suppeampi kuin posi-
tiivisoikeudellinen. Moraalin ja lain välisen suhteen näkökulmasta ks. myös von Wright & Aarnio
1990 s. 326. Kontingenssiin liitetään helposti instrumentalistinen asenne oikeuteen ja viime kädessä
instrumentalistinen asenne oikeuteen voikin luonnollisesti syntyä vasta oikeuden kontingenssin myö-
tä. Instrumentalismista lainsäädännön vaikutustutkimuksena lähtökohtana ks. Ervasti & Tala 1996 s.
9, jotka kuitenkin huomauttavat, ettei oikeusjärjestyksen kehitystä viime vuosikymmeninä voida
ymmärtää yksinomaan instrumentalismista käsin. Lisäksi he kiinnittävät huomiota mahdollisuuteen
asemoitua kriittisesti instrumentalismiin (s. 10). On syytä huomata, että instrumentalismin ongelmia
voi sisältyä myös luonnonoikeudelliseen ajatteluun (ks. Kirjavainen 1996 s. 194).
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pohjalta virinnyt ajatus mahdollisuudesta integroida luonnonoikeudellista tar-
kastelua moderniin positiivisoikeudelliseen teoriaan ja näin hälventää lainsää-
däntötutkimuksen polun hämäryyttä näyttää joutuvan vastatuuleen.

Edellä viitattiin kuitenkin mahdollisuuteen ymmärtää luonnonoikeus positii-
visesta oikeudesta käsitteellisesti irralliseksi entiteetiksi, joka kuuluu myös kon-
tigenssin piiriin ja jota käytetään yksinomaan positiivisen oikeuden mittapuu-
na. Tämä jättää tilaa myös positiivisen oikeuden kontingenssille. Sama koskee
Hembergin ja Klamin esittelemää oikeuden juridisesta voimassaolosta eriytet-
tyä moraalisen voimassaolon käsitettä, joka soveltuu hyvin mittapuu -ajatte-
luun197. Molemmat jättävät loogista ja jopa normatiivista tilaa myös Luhmannin
kuvaamalle modernin positiivisen oikeuden muutokselle ja niille lisäkiemuroil-
le ja tuntemattomille juonteille, joita kontingenssin käsitteen syveneminen em.
jatkumossa modernin oikeuden lainsäädäntöpolkuun muodostaa.

Viitattuaan oikeusjärjestyksen keskeiseen tehtävään sosiaalisten systeemien
korkeamman ja strukturoituneemman kompleksisuuden tavoittelussa Luhmann
kiinnittää laajaa huomiota yhteiskunnallisia systeemejä koskevan tutkimuk-
sen metodologisiin vaikeuksiin ja tutkimusvälineiden puutteisiin. Luhmannin
mukaan nykyinen teoreettis-metodologinen välineistö soveltuu ainoastaan
pienten systeemien tutkimiseen. Luhmannin mukaan hyvin korkeasti struk-
turoitujen monimutkaisten systeemien kohdalla on ilmeinen vaje kehittyneis-
tä tutkimusvälineistä, jonka poistumisesta ei hänen mukaansa ole pikaisia toi-
veita198.

Yllä kuvatut ongelmat heijastuvat myös empiirisen oikeussosiologisen tutki-
muksen alueelle ja selittävät sen puutteita. Luhmann katsoo metodologisen mak-
ro/mikro-tasapainottomuus-ongelman tulevan entistä akuutimmaksi sen vuok-
si, että tähänastisen sovellutusten ja metodologisen kehittelyn painottumisen
johdosta pienten systeemien ja niiden suhteellisen strukturoitumattomien ag-
gregaattien tutkimusvälineistö on nopeasti ja jatkuvasti jalostunut ja kehittynyt.
Kun parantuneet välineet heijastuvat uusina paradigmaattisina tms. odotuksina

197Klami 1980 a s. 212. Vrt. Habermas 1987 s. 115 sekä Wiberg 1988 erityisesti s. 40.
198Luhmannin mukaan ei ole lainkaan liioiteltua väittää, että mainitunlaisten kompleksisten systee-
mien kohdalla tiede on joutunut pullonkaulaan, joka voidaan laajentaa vain hyvin hitaasti (1985 s.
6). Suuntina, joissa ongelma on jo tiedostettu ja ratkaisuja etsitty, Luhmann nimeää funktionalis-
min ja systeemiteorian. Funktionalismi ei ole kuitenkaan saavuttanut laajaa suosiota yhteiskunta-
teoreetikkojen keskuudessa enää aikoihin, joskin tietynlaista elpymistä ja pyrkimyksiä uudempiin
ratkaisuihin on esiintynyt (Kuusela 1996 s. 151–152). Arviointitutkimuksen yhteydessä asia on
noussut esiin erityisesti kritisoitaessa kvantitatiivisen paradigman ongelmia laajatavoitteisten yh-
teiskunnallisten toimintaohjelmien yhteydessä (esim. Chelimsky 1979, Chen 1990 s. 21–25. Ks.
myös vmt. s. 194–195). Eskolan esittämän pohjalta Luhmannin esiin ottamia ongelmia ei tule
tulkita niinkään sen korostuksena, etteikö yhteiskuntatutkimuksella myös pienempien systeemien
kohdalla olisi metodisia ongelmia, kuin sen esiin ottamisena, että suurten ja monimutkaisten sys-
teemien kohdalla varsinkin empiirisen tutkimuksen tutkimusvälineet puuttuvat miltei kokonaan
(Eskola 1994 s. 28 ss.).
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ja normeina, suurten systeemien tutkimisen metodologinen ongelma kärjistyy
entisestään199.

Viime kädessä tutkimusvälineiden ongelmat heijastavat itse tutkimuskohteen
komplisoitumista – tai sen peruskompleksisuutta jossakin syvällisemmässä mer-
kityksessä. Jäljitettyään politiikan alun – analogisesti Luhmannin oikeussosio-
logiasta esittämän kanssa – kontingenssin käsitteeseen Palonen viittaa saksalai-
seen keskusteluun. Hän toteaa systeemiteoreetikkojen ja toimintateoreetikkojen
näkemysten eroavan jyrkästi sen suhteen, miten politiikan mahdollisuudet mo-
nimutkaistuneessa yhteiskunnassa ja maailmassa arvioidaan. Viitaten Luhman-
nin ja Willken esittämään200 Palonen katsoo systeemiteoreetikkojen tulkitsevan
kontingenssin lisääntymisen sen universalisoitumisena tapahtuvan niin, että
politiikan mahdollisuudet eivät suinkaan lisäänny, vaan pikemminkin vähene-
vät. Käsitys kontingenssilla pelaavasta politikoinnista katoaa. Kontingenssi ra-
joittuu pelkäksi fortuna-tyyppiseksi taustafiguuriksi, johon tulee vain sopeutua
(a la Guicciardini), mutta josta ei voi epäsuorastikaan pelata (a la Machiavelli),
saati sitten pelata kontingenssilla itsellään (a la Weber). Palosen huomiot koske-
vat suoranaisesti vain politiikkaa. Ne voidaan suhteellisen vaivattomasti siirtää
oikeuden ja oikeussosiologian alueelle.201

Klamin tutkimus ”Ihmisen säännöt” päätyy korostamaan lainsäätäjän merkit-
tävää sidonnaisuutta reunaehtoihinsa. Niitä Klami jäljittää mm. toteamalla, että
”ihmisen asettamat säännöt eivät suurimmalta osin ole hänen itse asettamiaan
välttämättömyyksiä, vaan ilmentävät niitä”. Klami täsmentää huomauttamalla,
jonka mukaan ihminen on sidoksissa myös perusajattelutapoihinsa.202

199Vertaillessaan tilannetta 1800-luvulle Luhmann huomauttaakin, että 1800-luvun yhteiskunta-
teorioiden kohtaamat metodologian testaamisen, käsitteellisen täsmällisyyden ja empiirisen kont-
rollin suhteellisen vaatimattomat vaatimukset ovat nousseet erittäin merkittävästi 1900-luvun aika-
na (ks. myös s. 103). Ne saavat ilmauksen mm. teoreettisten väitteiden ”operationaalistamisen”
vaatimuksina, joita mikään keskustelussa olevista laajojen sosiaalisten systeemien teorioista ei
Luhmannin mukaan kykene täyttämään. Hän herättääkin kysymyksen, mitä mahdollisuuksia oi-
keussosiologialla vallitsevassa tilanteessa on (1985 s. 7). Vrt. Tala 2001 s. 64–66.
200Luhmann 1992 ja Willke 1992.
201Palonen 1994 s. 55–56, 62. Georg Henrik von Wright on puhunut osapuilleen samasta ilmiöstä
– politiikan jäämisestä erityisesti taloudellisen Systeemin alle – ilmaisulla ”olosuhteiden diktatuu-
ri” (1992 s. 126). Ks. myös Klami 1983 s. 485–486, sekä mt. s. 492
202Klami 1983 s. 492 ja 2001 s. 240–241. Toisin kuin yllä viitatut Palosen, Luhmannin ja Willken
lähtökohdat, joita on pidettävä ensisijaisesti (erityis)tieteellisinä, Klamin huomiot ovat ensisijaisesti
filosofisia. Klami toteaakin seuraavaksi, että ihmisen tulee selvittää paikkansa maailmankaikkeudes-
sa – huomio, joka ao. tarkasteluyhteydessä on selvästi ensisijaisesti filosofinen (eikä esim. biologi-
nen). Klami jatkaa seuraavasti: ”Viime kädessä ihmisen ja hänen sääntöjensä ongelman ratkaisemi-
nen ei ole mahdollista ilman että ratkaisuun sisältyy myös tietty tulkinta olemisen tarkoituksesta tai
tarkoituksettomuudesta. Väite saattaa tuntua inhimillisen yhteiskunnan ongelmien liialliselta metafy-
sisoimiselta. Käsitykseni mukaan kuitenkin tämä on esitykseni keskeisin tulos. Emme voi välttää
perimmäisiä kysymyksiä vain sillä perusteella, että emme osaa niihin pätevästi vastata” (s. 492). Vrt.
Laitisen oikeussosiologian näkökulmasta esittämään (1996 s. 71, ks. kuitenkin myös s. 73).
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Miten yllä esiteltyjä huomioita tulisi käsillä olevassa tarkasteluyhteydessä
arvioida?

Säännönmukaisuuksia etsivälle mielelle ehkä houkuttelevinta olisi arvioida,
että olisimme eräällä tavalla kulkeneet ympyrän umpeen: apodiktisesta (tai sel-
laiseksi tulkitusta) luonnonoikeudesta olisi kontingenssin avautumisen kautta
tultu takaisin tilanteeseen, jossa kontingenssi katoaa tai osoittautuu näennäisek-
si. Samalla voidaan kysyä, sisältääkö yllä esitetty kehityskulku jotenkin imma-
nentisti paluun luonnonoikeuteen jossakin sofistikoituneessa merkityksessä, tai
sellaisen mahdollisuuden – vai pikemminkin myöhäismodernin yhteiskunnan
voimistuvan etääntymisen ao. traditiosta? Entä miten tilanne tulisi tulkita lain-
säädäntötutkimuksen metodologian ja sen ongelmien kannalta? Jääkö lainsää-
däntötutkimuksen polulle lainkaan valoa yllä esitetyn perusteella?

Kun yllä esitettyihin huomioihin vielä lisätään edellä esitetyt Harry W. Jonesin
ja Erhard Blankenburgin huomiot lainsäädännön toteutumisprosessin kompleksi-
suudesta, voi kysyä, onko tässä vaiheessa tultu myös käsillä olevassa tutkimukses-
sa kehiteltävänä olevan TPOVA-tutkimuksen tien päähän. Onko edellä muodoste-
tun TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen sitoumus 3:lla, joka postuloi todelli-
suuden luonteen oikeussääntelyn vaikutettavissa olevaksi, perustaa? Tutkimuk-
sessa omaksutut vastauskannanotto ensimmäiseen kysymykseen on varovaisen
kielteinen. Jälkimmäiseen omaksuttu kanta on puolestaan varovaisen myöntei-
nen. Tämä seuraa jo omaksutusta arviointikehyksestä. Etsimme seuraavassa ala-
jaksossa erityisesti ensin mainitun vastauksen perustaa pyrkien tarkentamaan TPO-
VA-tutkimuksen asemoitumista paradigmaattisen tason huomioilla.

4.3 LAINSÄÄDÄNTÖTUTKIMUKSEN ONGELMIEN
MERKITYKSEN ARVIOIMINEN ERITYISESTI
TPOVA-TUTKIMUKSEN KANNALTA

Kysymystä voidaan tarkoituksenmukaisimmin lähestyä hieman konkreettisem-
masta päästä eli kysymällä ensiksi, miten Luhmannin esittämiin ongelmiin on
käytännössä vastattu. Tässäkin yhteydessä on tyydyttävä joihinkin aivan keskei-
simpiin huomioihin.

Luhmannin esityksestä ilmenee, että yllä kuvatut ongelmat ovat osaltaan joh-
taneet ”oikeuteen” kohdistuvan tutkimuksen hajoamiseen erilaisiin metodin tai
jonkun muun tieteen- tai tutkimusalan tiedonintressin mukaan määräytyviin osit-
taisteemoihin. Samalla ”oikeus” totaliteettina on jäänyt löytymättä ja ikään kuin
paitsioon, osittaisnäkökulmien varjoon. Tällaisina kapeampina tutkimusaloina
Luhmann erottaa 1) lakimiesten rooleihin ja 2) lakimiesten ammattiin kohdis-
tuvat tutkimukset. Edelleen Luhmann ottaa esiin 3) tuomioistuimiin kollegiaa-
leina kohdistuvat sosiaalipsykologiset tutkimukset, joissa niinikään voidaan erot-
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taa vahva oikeustieteen ulkoinenkin tutkimusintressi tai lähtökohta. Kaikkia näitä
yhdistää se, että – toisin kuin lakiin sosiaalisena systeeminä kokonaisuudessaan
kohdistuvassa tutkimuksessa – kohde on verrattain helposti rajattavissa ympä-
ristöstään ja kaikkia empiirisen tutkimuksen sofistikoituneita menetelmiä voi-
daan suhteellisen helposti käyttää hyväksi niiden koko laajuudessa.203

Neljäntenä ja TPOVA-tutkimuksen kannalta selvästi mielenkiintoisempana
ryhmänä Luhmann ottaa esiin 4) lakeihin kohdistuvat mielipidetutkimukset.
Näissä tutkimuksissa voidaan erottaa kaksi päähaaraa, jotka voidaan systemati-
soida erillisiksikin204. Yhtäältä erotetaan tutkimukset, joissa (4a) selvitetään sitä,
miten kansalaiset ”vastaanottavat” lain muutoksia. Nämä erotetaan tutkimuk-
sista, joissa (4b) selvitetään, kuinka lait vaikuttavat yhteiskuntaan (”how they
take effect”). Viimeksi mainitussa tutkimuksessa selvitetään joko haluttujen käyt-
täytymispiirteiden syntymistä tai sitä, miksi haluttuja käyttäytymispiirteitä ei
synny tai syntyy ei-toivottuja käyttäytymispiirteitä.205

Viimeksi mainitussa tutkimuksessa on kysymys tutkimuksen I pääjaksossa kä-
sitellystä OV-tutkimuksesta. Luhmannin esityksen valossa jälkimmäisen tutkimus-
tyypin (4b) kenties merkittävin ongelma on sen vahvasti kasuistinen luonne, tut-
kimuksen sidonnaisuus kulloisenkin sääntelyn substanssiin, joka ei mahdollista
juurikaan yleistämistä säädöksestä toisen säädöksen alueelle 206. Tähän on jo edel-
lä jaksossa I/4.2.4 kiinnitetty huomiota. Kasuismin ymmärtäminen yksiselittei-
sesti ongelmaksi on kuitenkin positivismille ja sen arvostamille tiedontarpeille
ominainen lähtökohta, jota ei voida välttämättä avartaa muihin lähtökohtiin ja
metodologioihin207.

203Luhmann 1985 s. 2–4. Ks. myös Laitinen 1996 erityisesti s. 145–170.
204Vrt. Ervasti & Tala 1996 s. 11 sekä Tala 2001 s. 216, jossa on erotettu toisistaan yhtäältä sään-
nösten toimeenpano ja toteutuminen ja toisaalta säännösten vaikutukset. Eriytyneemmästä skee-
masta ks. vmt. 2001 s. 32 ss.
205Vrt. Laitinen 1996 s. 129 ss., sekä 61–64 ja 67 ss. sekä erityisesti Tala 2001 passim.
206Luhmann 1985 s. 4–5. Esimerkkeinä Luhmann mainitsee vuokralainsäädännön ja perintölain-
säädännön, joiden kohdalla ensin mainittua koskevan tiedotuksen merkityksestä ei voida johtaa
sanottavia päätelmiä jälkimmäiseen nähden. Toisena esimerkkinä nousee esiin se, ettei kotityönte-
kijöitä (so. ulkopuolisten palkkaamista kotityöhön) koskevan sääntelyn seurauksista voida myös-
kään tehdä päätelmiä siihen, mitä seurauksia nuorten alkoholinkäytön rajoittamiseen tähtäävällä
sääntelyllä olisi. Tutkijoiden kiinnostuksen vähäisyys, johon Ervasti ja Tala kiinnittävät erityistä
huomiota lainsäädännön vaikutustutkimuksen yhteydessä (1996 s. 9, 11 ja 16), voi osaksi taustoit-
tua juuri em. ongelmiin. Luhmannin huomio, jonka mukaan nimenomaan oikeussosiologia on
ollut sosiologian erityisaloista eniten laiminlyöty alue (1985 s. 1–2), selittyneekin tutkijoiden kva-
lifikaatio-ongelman ohella juuri sillä, että yleistyksiin, jotka Luhmannin mukaan ovat tyypillisesti
sosiologien mielenkiinnon kohteena ja sosiologian muilla aloilla usein myös mahdollisia, tarjou-
tuu oikeussääntelyn vaikutusten yhteydessä paljon niukemmin mahdollisuuksia.
207Perustavin ratkaisu, jolla em. ongelmia voidaan lähestyä kokonaan uudesta tarkasteluperspektiivis-
tä, mutta josta ei ole helppo saavuttaa yhteisymmärrystä, on metodologisen orientaation hakeminen
positivismin sijaan konstruktivismista, esim. Michael McCannin kokoamien lähtökohtien pohjalta
(1996) tai yleisemmin positivismin lähtökohdista poikkeavalla tavalla. Ks. siten esim. Uusitalo 1982 s.
141 sekä Ervasti & Tala 1996 s. 200, jotka lähestyvät yhteiskunnallista säätelyä ja lainsäädännön
tavoitteenasettelua selvästi konstruktivismin lähtökohdista käsin, tai niitä joka tapauksessa lähestyen.
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Luhmann huomauttaa, että empiirisen lainsäädäntötutkimuksen rajat ovat
hyvin ahtaat silmälläpitäen lain kokonaisuutta. Edellä kohtien 1–4 mukaisesta
tutkimuksesta jää hänen mukaansa puuttumaan ”laki itsessään” ja samalla tutki-
muksen sisäinen koherenssi. Integroiva tekijä puuttuu208. Äskeinen on mahdol-
lista tulkita niin, että edettäessä empiristisestä OV-tutkimuksesta TPOVA-tutki-
muksen suuntaan, Luhmannin esiin ottaman metodologisen kompleksin kohtaa-
mista ei voida välttää. Tällöin tutkimuksen niukkuus selittyisi Luhmannin mai-
nitsemista metodologisista pullonkauloista (bottleneck) käsin, eikä esim. tutki-
joiden mielenkiinnon puutteesta.

TPOVA-tutkimuksenkin kohdalla pullonkaula-argumentti on ymmärrettävä,
eikä suinkaan perusteeton. Lähtökohtana, jota seuraavassa ryhdytään purkamaan,
on se, että mainittu argumentti voidaan TPOVA-tutkimuksen kohdalla torjua
kiinnittämällä huomiota TPOVA-tutkimuksen suurten systeemien tutkimukses-
ta poikkeavaan tutkimuslogiikkaan, tiedonintressiin ja paradigmaattisiin nä-
kökohtiin. Suurten (strukturoitujen) kompleksisten systeemien tutkimus ja TPO-
VA-tutkimus eriytyvät jo perustiedonintressiltään sillä tavoin, että monet ensin
mainitun ongelmista voidaan TPOVA-tutkimuksessa välttää. Tätä seikkaa sel-
vennettiin jo I pääjaksossa erotettaessa Galtungin trilateraalisen tiedekonsepti-
on ilmaisevan kolmion vasemmassa alareunassa ymmärtävät selitykset ja oi-
keassa alareunassa yhteiskunnallisen todellisuuden arvottaminen.

Siltä osin kuin Luhmannin esiin ottamia teoreettis-metodologisia ongelmia
jää jäljelle, ongelmien paradigmaattiseen lähtökohtaan on kiinnitettävä huomiota
arvioitaessa niiden merkitystä ja laajuutta TPOVA-tutkimuksen yhteydessä.
Ongelmina, joita suurten systeemien teoriat erityisesti kohtaavat, Luhmann mai-
nitsee yleisluontoisesti metodologisen perustan justifiointia, käsitteellistä täs-
mällisyyttä ja empiiristä kontrollia koskevat vaatimukset, jotka ovat hänen mu-
kaansa 1900-luvun aikana merkittävästi kiristyneet209. Vaikka tämä pitääkin paik-
kansa, lausuma on samalla yksipuolinen tai karkea kuvaamaan tilannetta Luh-
mannin esiin ottamien ongelmien osalta. Jo tutkimuksen I pääjaksossa viitattiin
huomioon, joka koski yhteiskuntatieteellisen teoria-käsitteen väljentymistä vii-
me vuosina, erityisesti 1980- ja 90-lukujen kuluessa. Tämän taustoihin ei voida
tässä yhteydessä seikkaperäisesti paneutua. Asialla on yhteys mm. filosofisen
konstruktivismin nousuun. Teoreettisen työn käsite kokonaisuudessaan on avau-
tunut yleistyksiin pyrkivästä kausaaliajattelusta avarampaan kehykseen. Laadul-
lisen paradigman ja yleisemmin konstruktivismin näkökulmasta teoretisointi

208Luhmann mt. s. 5.
209Luhmann 1985 s. 6–7. Morrow ja Brown viittaavat kuitenkin systeemitutkimuksen muutoksiin.
Yhteiskunnat on alettu nähdä yhä enemmän avoimina systeemeinä, joiden säännönmukaisuudet
ovat rajallisia, muuttuvia ja ja vain heikosti formalisoitavissa. Humanistisen systeemitutkimuksen
tarpeesta, jossa monet Luhmannin esiin ottamista ongelmista joutuvat arvioitavaksi eri pohjalta,
ks. Seppälä 1983 s. 40–43, 68 ss.
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avartuu kausaaliyleistysten rinnalla (tai niiden sijasta) kattamaan mm. tutkimuk-
sen perusoletusten käsitteellistämisen ja analyysia strukturoivien loogisten muo-
tojen käsitteellistämisen210.

Siltä osin, kun tutkimuksessa pyritään yleistyksiin, Luhmannin esittämät on-
gelmat eivät ole muuttaneet merkitystään. Metodologinen kehittelytyö on kui-
tenkin 1970–80-luvuilla ja osaksi edelleenkin mahdollistanut joidenkin Luh-
mannin esiin ottamien ongelmien merkityksen jonkinasteisen uudelleen arvi-
oinnin211. Todellisuuden muuttuminen yhä kompleksisemmaksi on tosin muut-
tanut metodien ja todellisuuden välistä ”kilpajuoksuasetelmaa”, mitätöinyt ta-
pahtunutta kehitystä ja samalla pakottanut pohtimaan yhä enemmän sitä, missä
määrin yleistyksiin ja varsinkaan kausaalisuhteiden tavoittamiseen pyrkimistä
voidaan ylipäänsä pitää ainoana tai edes mielekkäimpänä tutkimushaasteena212.
Yleistämistavoitteita on jouduttu arvioimaan uudelleen myös positivistisen tra-
dition sisällä ja tietenkin erityisesti silloin, kun ao. traditiosta pyritään osaksi tai
kokonaan irtautumaan213.

Paradigmaattisten lähtökohtien erojen esiin tuomisen ohella on syytä todeta,
että eräitä Luhmannin esiin ottamista ongelmista (erityisesti yleistämisen on-
gelmaa) ei voida hedelmällisesti tarkastella dikotomialla positivistinen metodi
—> yleistys / konstruktivismi —> ei-yleistys, vaan tarkastelu vaatii olennaisesti
hienojakoisempaa lähtökohtaa. Tämä selkeytyy esim. Michael MaCCannin kon-
struktivismin ja positivismin eroja lainsäädäntötutkimuksen näkökulmasta sel-
vittävästä esityksestä214. Mikäli TPOVA-tutkimus ei kykene kaikkialla etene-
mään laajoihin yleistyksiin – tuotettuna tai hyödynnettynä tietämyksenä, ei vaih-
toehtona ole yleistyksistä kokonaan luopuminen; kaksiarvologiikan sijaan tätä-
kin kysymystä on hyödyllistä tarkastella myös moniarvologiikan avulla. Puhu-
minen TPOVA-tutkimuksen omista mahdollisuuksista ja ongelmista johtaa li-
säksi helposti unohtamaan sen, että TPOVA-tutkimuspolun juuret johtavat laa-
jaan tutkimukselliseen tieto- ja polkuverkostoon niin hyvin erityistieteissä kuin
filosofiassakin; tämä ei ole yksinomaan (valinnan) ongelma vaan myös episte-

210Konstruktivismille ominaisesta teoreettisten yleistysten positivismia avarammasta ymmärtämis-
tavasta ks. esim. McCann 1996 s. 473–474. Praktisten teorioiden ja praktisen tiedon käsitteistä ks.
jakso II/3.
211Ks. esim. Rossi & Wright 1984 s. 341 ss.
212Ks. Laitinen 1996 s. 8–9, Tala 2001 s. 354–356.
213Esim. Uusitalo 1982 s. 141. Vrt. Tala 2001 s. 354 tutkimuksen kontekstuaalisuuden tarpeen
korostuksesta.
214McCann 1996. Esityksestä ilmenee hyvin se, ettei konstruktivistinen ajattelu hylkää kokonaan
yleistysten tavoittelun arvoa, mutta suhteuttaa sen laajempaan metodologiseen arvovalikoimaan
sekä samalla tutkimuksen käytännöllisiin mahdollisuuksiin. Eräs tärkeä seikka on intressivertailu
ja valintojen tekemisen välttämättömyys: pyrittäessä kokonaisvaltaiseen, syvälliseen ja monipuoli-
seen tietoon, jota konstruktivismi ja laadullinen ajattelu preferoivat, ei yleensä ole mahdollista
päästä samanaikaisesti systemaattisiin yleistyksiin. Konstruktivismista oikeustutkimuksen viiteke-
hyksessä ks. esim. Kumpulan ja Määtän tuoretta tarkastelua (Kumpula & Määttä 2002).
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mologisen rikkauden ja valon lähde. TPOVA-tutkimuksen teoreettinen perusta
eriytyy laajaan disiplinaariseen kirjoon. Tämä merkitsee myös sitä, että tutki-
muksen tietoperustan turvaaminen on ainoastaan osaksi sidoksissa yhteiskunta-
tieteiden yleisiin metodologisiin ongelmiin.

Lopuksi on syytä todeta metodologisten ongelmien ja samalla mahdollisuuk-
sien eriytyminen mm. sääntelyn kohteen mukaan, mihin esim. Ervasti ja Tala
kiinnittävät huomiota215.

Kaikki yllä esitetyt näkökohdat suhteellistavat tai täydentävät hyödyllisellä
tavalla Luhmannin esiin ottamia suurten sosiaalisten systeemien tutkimuksen
metodologisia ongelmia ja saattavat ne yhteyteen laajemman metodologisen
arvo- ja arviointiperustan sekä TPOVA-tutkimukselle ominaisten osaksi spe-
sifien piirteiden kanssa. Samalla ne osoittavat lisävaloa TPOVA-tutkimus-
polulle – tai – (konstruktivismiin vielä tukeutuen) osoittavat polun valotto-
muutta ja vaikeakulkuisuutta koskevien tulkintojen suhteellisuuden niiden riip-
puessa mm.

*  kyvystä/kyvyttömyydestä hahmottaa luonnonoikeuden ja oikeussosiologian (ja
muiden yhteiskuntatieteiden) suhde mielekkäällä tavalla,

* omaksuttavasta kosmologisesta ja ontologisesta sitoumuksesta (TPOVA-tutki-
muksessa erityisesti sitoumus 3 liittyy tähän),

* omaksuttavista metodologisista ihanteista,
* konkreettisista tutkimusolosuhteista,
* sääntelyn kohteesta,
* harjoitetun muun tutkimuksen tilasta.

Lyhyesti ilmaisten lainsäädäntötutkimuksen polun valoisuutta koskeva tulkinta
riippuu kaikista niistä seikoista, joista tutkimus kokonaisuudessaan viime kä-
dessä ammentaa pluraliteettinsa, rikkautensa, ongelmansa ja haasteensa216.

Edellä on pyritty osoittamaan, ettei TPOVA-tutkimuksen lainsäädäntötutki-
muksen kokonaisuuden tasolle yltäviä ongelmia tule tarpeettomasti korostaa,
vaikka ne onkin tiedostettava. Lainsäädäntötutkimusta kokonaisuutena ajatellen
huomiot olivat vain viitteellisiä. Tämä johtuu osaksi kysymysten vaikeudesta,
mutta asialla on myös toinen, periaatteellisempi, puoli. TPOVA-tutkimuksen
yleisenä lähtökohtana ei voi olla teoreettis-metodologisten kysymysten ja rat-
kaisujen pyykittäminen ja ratkaiseminen yleisellä tasolla – edes siltä osin kun

215Ervasti & Tala 1996 s. 14, jossa kiinnitetään huomiota mm. oikeusjärjestyksen eri osa-alueiden
toisistaan poikkeaviin piirteisiin ja niiden huomioimisen tarpeeseen OVA-tutkimuksen metodolo-
giassa. Vrt. Tala 2001 s. 31, ks. kuitenkin myös vmt. s. 170–178 ja s. 354.
216Vrt. Tala 2001 s. 354–356. Lopuksi voidaan vielä palauttaa mieleen Luhmannin huomio, joka
koski lisätutkimuksen ja optimistisen asennoitumisen tarvetta suurtenkin metodologisten ongelmi-
en edessä (1985 s. 5 ja 7). Jotta tällainen sinänsä terve optimistinen asenne ei samalla merkitse pään
lyömistä seinään, tulee tutkimuksen myös organisoitua suurten haasteiden mukaisesti. Tähän liitty-
viin kysymyksiin syvennytään seuraavassa alajaksossa.
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ne voivat saada korrektin ratkaisun, mikä piirre ei toki luonnehdi moniakaan
filosofian ongelmista – vaan raamien asettaminen ja identiteetin viitoittaminen.
Lisäksi on korostettava yleisen lainsäädäntötutkimuksen ja TPOVA-tutkimuk-
sen B1-tason merkitystä ja tarvetta valon näyttäjänä lainsäädäntötutkimuk-
sen (osa)polulle ja myös osapolun alapoluille.

Edellä suoritetut tarkastelut edustavat juuri tällaista yleisvaloa. Tarkoitukse-
na ei ole sitoa TPOVA-tutkimusta yksittäisiin yhteiskunta- tai muihinkaan teo-
rioihin, vaan mm. käsiteanalyysin avulla pikemminkin valaista niitä mahdolli-
suuksia, joita polulle nimenomaan TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta lukui-
sista vaikeista ongelmista huolimatta sisältyy. Disiplinaariset valokeilat, joiden
avulla ”kadonneita avaimia” etsitään – ja joihin lainsäädäntötutkimuskin on-
gelmineen kuuluu – eivät palaudu dikotomialle valoa/ei-valoa. Tässä mielessä
Atienzan edellä viitattu arvio vaikuttaa yksipuoliselta ja virheellisesti yleistä-
vältä. Valon luonne ja riittävyys ovat kontekstisidonnaisia myös siinä merki-
tyksessä, että kummankin määrittely riippuu omaksutusta tutkimuksen lähes-
tymistavasta, tutkimusintressistä, ja muista arvioijan valinnoista eli siitä, millä
lainsäädäntötutkimuksen osapolulla liikutaan ja millaista valoa katsotaan tar-
vittavan.

Ongelmat ovat kuitenkin sitä suuruusluokkaa, että tutkimuksen tulee tarvit-
taessa organisoitua myös suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Seuraavaksi siirrytään
tarkastelemaan tutkimusohjelmien metodologian merkitystä TPOVA-tutkimuk-
sen osalle kuuluvan lainsäädäntötutkimuksen polun osan (lisä)valaistuksen tar-
joajana.

4.4 TPOVA-TUTKIMUS TUTKIMUSOHJELMANA
SEKÄ TUTKIMUSOHJELMISTA JA
TUTKIMUKSISTA KOOSTUVANA RAKENTEENA

4.4.1 Tutkimusohjelmien ja tutkimusohjelmarakenteen
yleispiirteet

Imre Lakatosin mukaan tieteen kehitystä tulee tarkastella pikemminkin teoria-
joukon (tai -sarjan) kuin yksittäisten teorioiden ominaisuutena. Lakatos kiinnit-
tää huomiota tieteen kehityksen kannalta keskeisten teoriasarjojen yhtenäisyy-
teen ja teoriasarjojen sisällä havaittavaan jatkuvuuteen. Molemmat perustuvat
hänen mukaansa siihen, että teoriat aggregoituvat suuremmiksi kokonaisuuk-
siksi erityisen aggregaattitason, tutkimusohjelman, ympärille, joka on muo-
dostettu jo tutkimuksen varhaisvaiheessa. Tämän tason merkitystä Lakatosin
metodologian perustana kuvaa osaltaan Lakatosin vaatimus määritellä tieteen ja
pseudotieteen raja pikemminkin tällä aggregaattitasolla kuin yksittäisten teo-
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rioiden tasolla.217 Lakatosin ajattelu ei ole välttämättä laaja-alaisesti tunnettua
eikä hänen käsitteistönsä liioin ole ollut yksiselitteinen218. On syytä jo aluksi
todeta, ettei tutkimusohjelmissa ole kysymys metodien ja tekniikoiden kokoel-
masta, eikä myöskään ensisijaisesti tiedepoliittisesta tai – hallinnollisesta il-
miöstä, vaan koko tieteen(filosofian) perusteisiin saakka ulottuvasta metodolo-
gisesta rakennelmasta.219

Viimeksi mainittua, osaksi myös Lakatosin käsitteistön venyvyyttä, kuvaa
osaltaan se, että jopa tiede kokonaisuudessaan voidaan Lakatosin mukaan ym-
märtää tutkimusohjelmaksi. Ensisijaisesti Lakatos tarkastelee kuitenkin tutki-
musohjelmia rajatumpana kokonaisuutena, yksittäisten teorioiden liitos- tai ko-
koomatasona. Myös käsillä olevan tutkimuksen tarpeisiin tällainen tarkasteluta-
son fokusoiminen ja rajaaminen on perusteltua. Se mahdollistaa myös puhumi-
sen tutkimushankkeen tai vastaavan käynnistämisestä220. TPOVA-tutkimuksen
kaltaisen monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevan lähestymistavan tai
tutkimuskokonaisuuden perusteiden hahmottamisessa Lakatosin käsitteistö ja
sen rajaaminen on erityisen perusteltua. Kielenkäytön rajaus ilmentää myös sitä,
ettei tutkimusohjelman käsite ole yksinomaan tieteen historioitsijoiden tai tie-
teensosiologien tieteen laajojen kehitys- ja muutospiirteiden tai syklien retros-
pektiiviseen analyysiin kehittämä käsitteellinen apuväline. Jäljempänä esitettä-
vin varauksin ja täsmennyksin se on myös ennakollinen väline laajoja haasteita
ja kysymyksiä käsittävän tutkimuskompleksin jäsentämisessä.

Molemmissa tarkoituksissa Lakatosin metodologiaan sisältyy ongelmia. Tämä
koskee kuitenkin pikemminkin sen yksityiskohtia kuin sen peruspiirrettä, joka
erottaa sen sekä popperilaisesta että (muusta) positivistisesta ajattelusta. Tämä
on sen edellä jo viitattu korostus, että tieteellisen tutkimuksen eteneminen on
vaivalloista, hidasta ja epälineaarista. Tämä on huomioitava mm. luomalla tutki-
mukselle erilaisia suoja- ja tukirakenteita, jotka mahdollistavat liian voimak-
kaan tai pinnallisen tieteen sisäisen tuloskäsitteistön välttämisen. Näin ne mah-
dollistavat tieteen ja sen osakokonaisuuksien hedelmien vähittäisen kypsymisen
sekä myös puun rappeutumisen riittävän perusteellisen todentamisen.

217Lakatos 1970 s. 132. Laudan on eräässä yhteydessä esittänyt saman huomion tutkimustraditioita
koskien.
218Lakatosin keskeisen käsitteistön selkeytymättömyyteen on kiinnittänyt huomiota mm. Niini-
luoto (1983 s. 198–199).
219Lakatosin tutkimusohjelmien metodologiasta tarjoavat hyvän yleiskuvan Honneland (1999) sekä
Herne ja Setälä (2000).
220Eskolan mukaan tutkimusaloja ei ”löydetä” eikä ”perusteta”. ”Tutkimuskohteet eivät piileskele
jossakin mistä ne olisivat löydettävissä niin kuin sienestäjä löytää mättäiden välistä voitatin; eikä
tieteitä perusteta kuin valtakuntia.” Teksteistä ja kehiteltävistä tutkimuskäytännöistä koostuu vähitel-
len yhä järjestelmällisemmäksi käyvä kokonaisuus, joka konstruoi erään ajattelemis- ja tutkimusob-
jektin (1994 s. 19). Vaikka Eskolan esittämät näkökohdat kuvaavatkin omata osaltaan myös tutkimus-
ohjelmatason ongelmia, on syytä todeta, että nimenomaan tutkimusohjelmataso on laajin aggregaat-
titaso, jolla tutkimuksen ”käynnistämisestä” vielä voidaan suhteellisen mielekkäästi puhua.
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Tässä suhteessa Lakatosin metodologia lähestyy Feyerabendin ajattelua. Vii-
meksi mainittua luonnehtii vielä pidemmälle viety ”Lempeän puutarhurin stra-
tegia”221. Lakatos itse luonnehtii kehittelemänsä tutkimusohjelmien metodolo-
gian suhdetta popperilaiseen ajatteluun siirtymiseksi naiivista falsifikationismista
sofistikoituneeseen falsifikationismiin222. Kaikessa abstraktisuudessaan käsit-
teistö ilmaisee toisen tärkeän piirteen Lakatosin metodologiasta, joka on tar-
peen nostaa esiin edellisen vastapainoksi. Kysymys on edelleen falsifikationis-
mista. Empiria ei menetä merkitystään Lakatosin ohjelmassa, vaikka teoreetti-
nen työ saa siinä lisää ymmärrystä ja painoarvoa. Vaikka Lakatos hakee etäi-
syyttä Popperiin, hän ei samastu Feyerabendiin, vaan kehittelee eräänlaista dog-
maattisen falsifikationismin ja relativismin (tai epistemologisen anarkismin)
välistä kompromissia.223

Tällä rajatummalla tasolla Lakatos aloittaa käsitteistönsä tarkentamisen luon-
nehtimalla tutkimusohjelmaa vahvaksi heuristiseksi prinsiipiksi, joka lannis-
taa tutkimusohjelman kanssa ristiriitaista kehittelyä sekä rohkaisee kehittämään
lisähypoteeseja, jotka voivat pelastaa tutkimusohjelman vastaevidenssiltä. Tut-
kimusohjelmat sisältävät sääntöjä, joilla yllä mainittu heuristinen prinsiippi to-
teutetaan. Säännöt muodostuvat negatiivisesta ja positiivisesta heuristiikas-
ta.

Negatiivinen heuristiikka kertoo sen, mitä polkuja (paths) tulee välttää. Posi-
tiivinen heuristiikka kertoo sen, mitä polkuja tulee tavoitella224. Heuristiikkoja
koskevalle Lakatosin luonnehdinnalle voidaan mieltää yhtymäkohta Atienzan
tutkimuspolkukäsitteistöön. Heuristiikat voivat olla preskriptiivisiä tai deskrip-

221Feyerabend kritisoikin Popperin falsifikationismille ominaista teoreettisten kumousten ensisi-
jaisuuden periaatetta huomauttamalla mm., että vahvan falsifikationismin laaja-alainen omaksumi-
nen hävittäisi tieteen meidän tuntemassamme merkityksessä, eikä tiede olisi voinut syntyäkään
mikäli siitä olisi alusta alkaen pidetty johdonmukaisesti kiinni (1977 s. 144). Jotta viittausta ”Lem-
peän puutarhurin strategiaan” ei ymmärretä yksinomaan tiedepoliittiseksi maksiimiksi, on syytä
todeta, että Lakatosille ilmaisu kulminoituu syvemmälle, jopa rationaalisuuskäsitteen juurille. La-
katos hylkää ns. ”pikarationalismin” (”instant rationality”), ajatuksen että rationaalisuus on toden-
nettavissa nopeasti, esim. justifikationismin mukaisesti jo ennen teorian julkistamista, probabilisti-
sen ajattelun mukaan koneen muodossa, joka laskee nopeasti teorian konfirmaatioasteen, taikka
naiivin falsifikationismin mukaan, jossa falsifikaatio ajatellaan voitavan tehdä jo pikaisesti kokeen
perusteella. Lakatosin mukaan rationaalisuus toimii hitaammin kuin useimmat ymmärtävät ja sil-
loinkin erehtyvästi (1970 s. 174).
222Lakatos 1970 s. 116 ss.
223Ks. myös Honneland 1999 s. 194–195. Myös Feyerabendin kuvaus Lakatosin keskeisistä ideois-
ta vastaa osapuilleen yllä esitettyä. Hänen mukaansa Lakatosilla on ensisijaisesti kaksi ideaa. Toinen
on se, että tutkimusohjelmat tarvitsevat ”kypsymisaikaa” ja kehittämisvaiheen (mitä ideaa voitaneen
pitää Lakatosin tutkimusohjelmien metodologian persoonallisimpana korostuksena). Toinen on se,
että metodologisia kriteereitä itseään ei saa suojata kritiikiltä (1977 s. 151). Viimeksi mainittu tuo
esiin metodologian ja sen validiteettikriteereiden kontingentin luonteen ja jatkuvan tutkimuksen
tarpeen. Sellaisena sillä on yhtymäkohtia erityisesti popperilaiseen traditioon ja sen jälkikasvuun/
fragmentteihin (esim. Albert 1987 s. 70 ja 77, Briskman 1987 s. 321 ja Palonen 1975 s. 16).
224Mt. s. 132.
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tiivisiä. Lakatosin kritiikissä on kiinnitetty huomiota siihen, että hänen metodo-
logiansa jää deskriptiiviseksi ja hyvin yleisluonteiseksi225.

Vaikka Lakatos on toisinaan tämän johdosta rinnastettu Feyerabendiin, hänen
metodologiset perusarvonsa eivät ole sidoksissa epistemologiseen anarkismiin.
Se, ettei jo edesmennyt Lakatos itse kehitellyt pitkälle vietyjä tutkimusohjel-
man heuristisia sääntöjä, ei estä omaksumasta muualla kehiteltyjä sääntöjä ja
kriteereitä226. Lakatosin ohjelmaan pätee se mikä kaikkiin muihinkin TPOVA-
tutkimuksen teoreettis-metodologisiin välineisiin eri tasoilla: niitä tulee hyö-
dyntää tutkimuksen perusarvojen raameissa ja siinä määrin, kuin se palvelee
tutkimuksen tarpeita.

4.4.2 Tutkimusohjelmien negatiiviset heuristiikat

Tutkimusohjelman negatiivinen heuristiikka jakautuu kovaan ytimeen (hard
core) ja suojavyöhön (protective belt). Pietilä havainnollistaa niitä osuvasti luon-
nontieteellisillä analogioilla227. Tämän tutkimuksen kannalta valaisevampaa on
vertauskohdan etsiminen TPOVA-tutkimuksen I pääjaksossa muodostetun ar-
viointikehyksen hypoteesi- ja sitoumustyyppeihin.

Kova ydin muodostuu tutkimusohjelman perussitoumuksesta, josta tutkimus-
ohjelmassa ei haluta ainakaan lyhyellä tähtäimellä luopua. Negatiivinen heuris-
tiikka kieltää suuntaamasta modus tollenssia (testiä) tutkimusohjelman kovaan
ytimeen. Testit tulee suunnata ytimen ympärille kehiteltävään suojavyöhön, jouk-
koon ideoituja apuhypoteeseja, joita tulee tarvittaessa modifioida, korjata ja jopa
korvata muilla hypoteeseilla.228

225Ks. esim. Feyerabend 1977 s. 153 ss. Feyerabendin mukaan Lakatos tavoittelee tutkimuksen
rationaliteetin palauttamista (justifikationistisen rationalismin haaksirikon jäljiltä), mutta hänen
rationaalisuutensa jää Feyerabendin mielestä valepukuiseksi anarkiaksi. Keskeinen syy on se, että
Lakatos ei esitä yksityiskohtaisia metodologisia sääntöjä. Hänen esittelemänsä sofistikoituneen
falsifikationismin rationaalisuuskriteerit eivät omaa Feyerabendin mukaan heuristista voimaa, kos-
ka ne eivät sisällä tutkimusprosessia koskevia konkreettisia sääntöjä (s. 162–163). Tämä johtaa
Feyerabendin mukaan siihen, että vaikka Lakatos sitoutuukin rationalismiin, hänen metodologian-
sa ero Feyerabendin anarkistiseen epistemologiaan jää viimeksi mainitun mielestä olemattomaksi.
Feyerabendin mukaan Lakatos hyödyntää erittäin taitavasti rationaalisuuskäsitteen monitulkintai-
suutta ja määrittelee Lakatosin rationaalisuuskäsitteen rationalistien leiriin sijoitetuksi Troijan puu-
hevoseksi (s. 166–167). Vrt. Niiniluoto 1983 s. 199.
226Niiniluodon suorittama Lakatosin rinnastus Kuhniin – sillä perusteella, että Lakatosilta puuttu-
vat yksityiskohtaiset standardit – ei tee oikeutta Lakatosille, joka pyrki hakemaan tieteellisten tut-
kimusohjelmien metodologialleen etäisyyttä Kuhnista. Hän arvosteli Kuhnia varsin suoraviivaises-
ti ja jopa ankarasti (tieteen)sosiologismista ja relativismista sekä näiden aikaansaamasta irrationa-
lismista (esim. Pietilä 1983 s. 95).
227Pietilä 1983 s. 98.
228Ks. seikkaperäisemmin Lakatos 1970 s. 133–134, Niiniluoto 1983 s. 197–198, Pietilä 1983 s.
97–98.
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TPOVA-tutkimuksessa tämä merkitsisi tutkimuksen perusstrategiaa, jossa
kova ydin muodostettaisiin tutkimuksen päähypoteesista (H 2). Strategia on tar-
peen eriyttää niin, että TPOVA-B1-tutkimuksen kohdalla kysymys on TPOVA-
tutkimuksen päähypoteesin sisällyttämisestä arviointikehykseen, sen perustak-
si tai identifioijaksi muun (yhteiskunta)tutkimuksen suuntaan. Yksittäisessä
TPOVA-A-tutkimuksessa kysymys on arvioinnin kohdetta koskevan vaikutta-
vuushypoteesin tai mittapuuarvon toteutumishypoteesin asettamisesta tutkimuk-
sen tiedonhankinnan perustaksi. Testattava suojavyö muodostettaisiin H 5 hy-
poteesista, sen kolmannesta tulkinnasta (H 5,3)229.

Tutkimusstrategia etenisi seuraavasti. Koska TPOVA-tutkimuksen tulee kye-
tä perustelemaan ja oikeuttamaan päähypoteesi tai sen toteutumattomuutta kos-
keva väite, arviointikehykseen tulee sisällyttää myös hypoteesityyppi, jonka
avulla H 2:n toteutumattomuuden syitä ja ehtoja on mahdollista tutkia (TPOVA-
B1). Sen varalta, että tutkimuksen päähypoteesi (oikeussääntelyn vaikuttavuus-
hypoteesi) ei toteudu, tutkimuksessa ideoidaan ja kehitellään oletuksia ja edel-
leen hypoteeseja tekijöistä, jotka selittävät H 2:n toteutumattomuuden (TPOVA-
A). Näiden hypoteesien, joita kutsutaan seuraavassa koodilla H 5,3 (viittaamalla
H 5:n 3. tulkintaan), osoittauduttua testissä virheelliseksi, kehitellään uusia H
5,3 hypoteesikandidaatteja, testataan niitä jne. (H 5,3a; H 5,3b; H 5,3c … H
5,3n). Suojavyön kertyminen tarkoittaa tiedon kertymistä H 2:n toteutumatto-
muutta eri olosuhteissa selittävistä tekijöistä.

Ero popperilaiseen ajatteluun on tiivistetysti seuraava. Viimeksi mainitussa tällai-
nen strategia hylätään antifalsifikationistisena. Tämä koskee sekä TPOVA-B1-tut-
kimusta TPOVA-tutkimuksen arviointikehyksen rakentajana että empiiristä TPO-
VA-A-tutkimusta hypoteesin asettajana. Popperilaiselle metodologialle osaksi ra-
kentava, mutta siitä myös osaksi irtautuva Palonen korostaa puolestaan luonnon-
lakihypoteeseiksi luonnehtimiensa H 5,3 hypoteesien falsifioimisen tärkeyttä230.
Jokainen onnistunut yritys falsifioida mainitunlainen H 5,3 hypoteesi lisää (lain-
säätäjän ja arvioitsijan) valinnanvapautta ja inhimillisesti käytettävissä olevien
toimintavaihtoehtojen määrää. Metodologinen kehittely ei suuntaudu H 2:ta suo-
jaavan vyön rakentamiseen, vaan mainitun hypoteesin (H 2) toteutumista estävien
ongelmien pois raivaamiseen ja tätä koskevien teorioiden ja hypoteesien kehitte-
lyyn. Tätä kautta huomio siirtyisi H 5,3:n alueelta pikemminkin H 5,2:n ja 5,4:n
alueelle231. Olennaisinta on kuitenkin se, että suhtautuminen H 5,3:een on lakato-

229Ks. I pääjakson alajakso 4.2.5. ”Väliin tulevan tekijän” käsitettä koskeva kolmas tulkinta määri-
teltiin tällöin niin, että se selittää H 2:n toteutumattomuuden viittaamalla vaikuttavuuden estäviin
tekijöihin ao. tapauksessa.
230Palonen 1975 s. 10.
231H 5,2 viittaa siihen, että vaikuttavuuteen johtava prosessi voi edellyttää ja käytännössä edellyt-
tääkin sitä, että jokin ulkopuolinen tekijä (esim. sääntelyn toimeenpanoympäristön tietynlainen
muutostila) luo edellytykset halutun vaikutuksen ja viime kädessä vaikuttavuuden muodostumisel-
le. H 5,4:ssä ”väliin tuleva tekijä” määriteltiin puolestaan niin, että on olemassa (arvioitavan) ohjel-
man ja sen lopputuotoksen välinen, (ohjelman ja sen lopputuloksen) väliin tulevalla kausaalimuut-
tujalla luonnehdittava asiaintila (esim. kansalaisten tietoisuus), johon toimintamuuttujalla vaikut-
tamalla voidaan aikaansaada vaikuttava (lopputulosmuuttujalla kuvattava) lopputulos.
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silaiselle metodologialle käänteinen tai päinvastainen. Palosen metodologinen
asenne muistuttaa I pääjaksossa esitettyä Galtungin kritiikkiä, jossa yhteiskunta-
tutkimusta kritisoidaan taipumuksesta ottaa yhteiskunnalliset olosuhteet (ja sa-
malla H 5,3) liiaksi annettuna.

Ero positivistiseen ja varsinkin empiristiseen ajatteluun muodostuu taas siitä,
ettei niissä olla kiinnostuneita muusta kuin arviointitutkimuksen päähypoteesista.
Tämä ilmenee siinä, ettei positivistinen paradigma – joka puhtaimmillaan on löy-
dettävissä klassisen tavoiteperusteisen arvioinnin yhteydessä – ole kiinnostunut
arviointikohteensa toimintaprosesseista, vaan yksinomaan tuotosarvioinnista tai
(tavoite)vaikutusarvioinnista. Usein käytettyä ilmaisua käyttäen toimintaproses-
seista – ja samalla arviointikehyksen hypoteesiketjun muista kuin H 2-osiosta –
muodostuu näin asemoituvassa arviointitutkimuksessa black-box232.

Lakatos määrittelee tieteen edistymisen merkitsevän sitä, että jokainen negatii-
visen heuristiikan synnyttämistä apuhypoteeseista (H 5,3a-n) ennustaa jonkin
sellaisen asiantilan, jota ei ole aiemmin ajateltu. Tällaisen tiedon kertyminen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palvelee sekä säädösvalmistelua että oi-
keussääntelyn ennakollista tai jälkikäteistä arviointia. Tällöin on kysymys tutki-
musohjelman teoreettisesta edistyvyydestä.233 Tutkimusohjelman empiirinen
edistyminen tarkoittaa sitä, että tutkimusohjelman hypoteesit, tai jotkut niistä,
saavat ainakin ajoittain empiiristä tukea, siis (Popperin terminologiassa) korra-
boroituvat.234

Lakatosin tarkastelusta voidaan johtaa myös TPOVA-tutkimukselle sen omista
sitoumuksista riippumattomia arviointikriteereitä. Tutkimusohjelma voidaan
vaihtaa toiseen, mikäli hylätyksi tuleva tutkimusohjelma ei enää pidemmällä
aikavälillä yllä kuvatussa merkityksessä edisty235, tai mikäli on ilmaantunut uusi,

232Tässä yhteydessä voidaan viitata vaikkapa Kari Niinistön kasvatustieteellisen evaluaation näkö-
kulmasta suorittamaan tarkasteluun (1984 s. 84 ss.) ja Terho Vuorelan lähinnä hallinnon arvioinnin
lähtökohdista suorittamaan tarkasteluun (1990 s. 41 ss.).
233Lakatos 1970 s. 133–134, Pietilä 1983 s. 99.
234Lakatos ilmaisee empiirisen edistyvyyden edellytyksen niin, ettei hypoteesien vaadita kussakin
tapauksessa ja välittömästi luovan mahdollisuutta uusien ilmiöiden ennakointiin, mutta näin tulee
tapahtua toisinaan. Lakatos käyttää tässä yhteydessä ilmaisua intermittently (ajoittain, katkoksittain)
ja toteaa sen antavan riittävästi rationaalista tilaa pitää kiinni hypoteeseista, jotka prima facie näyttävät
virheellisiltä. Tätä aikaa voidaan (ja tulee) käyttää hypoteesin tarkentamiseen ja kehittelyyn.

Tutkimusohjelman taantumisen kriteerit ovat käänteiset. Väljästi ilmaisten korraboroituminen
merkitsee sitä, että hypoteesista pidetään toistaiseksi kiinni, sitä ei (vielä) toistaiseksi hylätä.
235Lakatos hakee itse etäisyyttä eräihin muihin filosofeihin sillä, että hänen ohjelmassaan tutki-
musohjelma voi selkeästi tulla hylätyksi. Lakatos toteaa kuitenkin tutkimusohjelman hylkäämisen
periaatteellisesti ongelmalliseksi mm. sillä perusteella, että ohjelmien kehitys on epälineaarista
eikä hetkellä t1 ole luotettavasti arvioitavissa, miten menestyksellinen sama ohjelma on hetkellä t4
(1970 s. 101). Lakatosin tutkimusohjelmien hylkäämiseen liittyvien kannanottojen epäjohdonmukai-
suudesta ks. Pietilä 1983 s. 101. Vrt. Niiniluodon ”Lempeän puutarhurin strategian” mukaisen
ajattelutavan ”löysyyteen” kohdistuvasta kritiikistä, jonka eräs lähtökohta on erottaa toisistaan tut-
kijan ja tutkimusalan rationaliteetit (1983 s. 199 alaviite 177): vaikka tutkijan roikkuminen taantu-
vassa ohjelmassa voi olla rationaalista, ei tämä ole rationaalista koko tutkimusalan tasolla. Asiassa
on kuitenkin kääntöpuoli. Tutkijan varovaisuus riskien suhteen voi olla viisasta ja jopa vastuullista,
ja joka tapauksessa perustellumpaa kuin tutkimusalan pidättäytyminen riskeistä. Yksilötason ja
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kilpaileva tutkimusohjelma. Kilpailevan tutkimusohjelman hyväksymiselle muo-
dostuu kaksi ehtoa. Uuden ohjelman tulee kyetä selittämään aiemman ohjelman
menestys ja ylittämään se heuristiselta voimaltaan236. Vaikka Lakatosin vertaa-
minen tieteensosiologisesti ja -psykologisesti suuntautuvaan Kuhniin ei eräistä
päinvastaisista arvioista huolimatta ole perusteltua, yhdistää heitä eräs keskei-
nen sitoumus: teoriaa, tutkimusohjelmaa ja paradigmaa ei hylätä ennen kuin
elinvoimaisempi uusi konstruktio on löytynyt (esim. yksinomaan sillä perus-
teella, ettei ao. konstruktio vastaa havaintoja tai tuota kaikkea tarvittavaa tie-
toa)237. Kun tähän yhdistetään Lakatosin dynaaminen rationaalisuuskäsite, esiin
nousee Lakatosin tutkimusohjelmien metodologian keskeinen ero positivismiin
ja popperismiin238: sen rakentuminen teoreettisen tieteen suhteellisen autono-
mian periaatteelle239.

Lakatosin tutkimusohjelmien metodologian sisältämiä tutkimusohjelmien
edistyksen kriteereitä ei voida tässä yhteydessä seikkaperäisemmin tarkastella.
Eräs huomio on kuitenkin paikallaan. Lakatosin metodologiaa kuvatessaan ja
arvioidessaan Feyerabend kiinnittää huomiota mm. siihen, että Lakatos haluaa
saattaa tieteen ja muunkin älyllisen elämän tiettyjen kiinteiden kriteerien alai-
seksi, rationaaliseksi (tosin siinä Feyerabendin mukaan onnistumatta, mitä vm.
tosin ei pidä kaikilta osin edes tavoiteltavana). Feyerabendin mukaan Lakatos
edellyttää valittujen rationaalisuuskriteereiden säilymistä tieteen sisäisinä. Nii-
tä ei saa korvata muunlaisilla (so. muiden elämänalojen) rationaalisuuskri-
teereillä240. Jos tiede nähdäänkin osana laajempana kokonaisuutta, tämä ei saa
Lakatosin mukaan vaikuttaa sen olemukseen. Feyerabend itse lähtee siitä, että

aggregaattien välinen rationaalisuussidos on Niiniluodon ilmaisemaa monimutkaisempi. Vrt. Fey-
erabend 1977 s. 47, jossa hän kiinnittää huomiota tieteen taipumukseen hylätä teorioitaan jo paljon
ennen, kuin niillä on ollut tilaisuus osoittaa voimansa.
236Esimerkiksi Niiniluoto 1983 s. 198.
237Vrt. Palonen 1975 s. 9, joka kriittisen rationalismin kerettiläisen tutkimusohjelmansa yhteydes-
sä näyttää aivan erityisesti painottavan Popperin aatemaailman negatiivis-kumouksellista puolta
(josta nimitys kerettiläinen tutkimusohjelma). Kriittinen tai negatiivisuus-aspekti korostuu mm.
huomiossa, jonka mukaan ”vaikka hyvä teoria ei ole riittävä tae hyvälle käytännölle, niin huono
teoria on riittävä tae huonolle käytännölle”. Ohjelmaa luonnehtii lisäksi äärimmäisen voluntaris-
min ja samalla popperilaisen anti-historisismin korostus: ”Pyritään osoittamaan, että ei ole olemas-
sa mitään ihmisille voittamattomia esteitä ei-toivottujen asiaintilojen poistamiselle. Ihmisten ei tule
syyttää tutkimusohjelman valossa esim. ”jumalaa”, ”luontoa”, ”historiaa” tai ”tosiasioita”. He voi-
vat syyttää kulloisiakin vallanpitäjiä ja itseään siitä, että he eivät ole vielä keksineet tapoja, joilla he
voivat tehokkaasti vastustaa vallanpitäjiä (mt. s. 10).
238Lakatosin mukaan keskeinen ero hänen ja Popperin välillä on siinä, ettei Lakatos hyväksy pelk-
kää destruktiivista kritiikkiä, vaan katsoo kritiikin pitkäksi ja turhauttavaksikin projektiksi. Tutki-
musohjelma voidaan kyllä upottaa, mutta vain konstruktiivisella kritiikillä, joka nojautuu vaihto-
ehtoisiin ohjelmiin (1970 s. 179).
239Lakatos 1970 s. 137.
240Eri elämänalojen rationaalisuusaspekteja on tutkinut mm. Gellner (1992 s. 136 ss.).
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tiede tarvitsee kivettymisen vastapainoksi myös ulkoista kontrollia.241

Rationaalisuuskriteereiden rajaaminen tieteen sisälle siinä merkityksessä, että
sivuutettaisiin tieteen etiikka ja tieteen yhteiskuntasuhde, ei ole perusteltua.
Reflektioanalyysi ja sitä seurannut suuntaviivatarkastelu rakentuivat mm. tälle
lähtökohdalle.

 4.4.3 Tutkimusohjelmien positiiviset heuristiikat

Tutkimusohjelmat voivat aina selviytyä vastaevidenssistä vain osittain. Anoma-
lioita ei voida koskaan täysin torjua. Anomalioita ei voida kuitenkaan kohdata
tyystin varustautumattomana – ainakaan ajautumatta hallitsemattomaan tilaan.
Tutkimusohjelman ydintä suojaavaa kerrosta, vyötä, ei myöskään voida kehittää
ja ylläpitää ilman mitään järjestystä. Politiikkaa tai pitkän tähtäimen strategiaa,
jonka avulla kielteinen evidenssi torjutaan, kutsutaan positiiviseksi heuristii-
kaksi.242 Kun otetaan huomioon Lakatosin määritelmä positiivisesta heuristii-
kasta heuristiikkana, joka osoittaa, mitä tutkimuspolkuja tulisi tavoitella, yllä
esitetty positiivisen heuristiikan määritelmä vaikuttaa kapea-alaiselta ja samalla
hyvin defensiiviseltä ja vaatimattomalta, pikemminkin tieteensosiologiselta kuin
tieteenfilosofiselta243. Sama koskee Lakatosin jatkohuomiota, jonka mukaan
positiivinen heuristiikka muodostuu sen osoittamisesta, miten kumottavissa ole-
vaa suojakerrosta modifioidaan ja jalostetaan, miten anarkia vältetään ja miten
turvataan tutkijaa ja tutkimusohjelmaa sekoittumasta anomalioiden valtamereen.

Positiivisella heuristiikalla on kuitenkin muitakin kuin suojaavia ja legitimoi-
via tehtäviä. Huomio kiinnittyy erityisesti positiivisen heuristiikan heuristiseen
tehtävään. Sitä koskevaa Lakatosin havainnollistusta voidaan kuvata seuraa-
valla yksinkertaisella kaaviolla:

241Feyerabend 1977 s. 162, 48. Vrt. kokeellisen psykologian ja filosofian emeritusprofessori Sze-
kely (1992 s. 5–9), joka tarkastelee 1) tietoisuuden transsendenttia tietä ja 2) luonnon (tieteellistä)
tietä rinnakkaisina totuuden teinä sekä 3) suurten ajattelijoiden tiedon, viisauden ja kulttuurin tietä
ensin mainitut integroivana totuuden tavoittamisen väylänä. Hänen mukaansa molempia ensin
mainittuja uhkaa kivettyminen ja muiden väheksyminen: Mestareita ideoiden kivettyminen jäh-
mettyneiksi laitoksiksi ja hallitusmuodoiksi ja liioitteleva keinotekoisen universumin luominen,
tiedettä taas ylimielinen suhtautuminen kausaaliketjujen merkityksen ja niiden ulkopuolisen todel-
lisuuden ongelmiin.
242Lakatos 1970 s. 135.
243Samalla määritelmä antaa Lakatosille selkeästi Kuhniin rinnastuvan ”positivistisen” ulkopuoli-
sen tarkkailijan roolin, joka lienee osaksi sen taustalla, että hänen metodologiansa normatiivinen
voima ehtyy. Lakatosin horjumisesta normatiivisen ja deskriptiivisen moodin välimaastossa ks.
Pietilä 1983 s. 101. Tämä seikka selittää myös Kuhnin jotkut selkeytymättömyydet (Kuhnin em.
kritiikistä ks. Kuhn 1994 s. 216–219).
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Lakatosin mukaan tutkimusohjelman kehittely muodostaa pitkän ja kompleksi-
sen prosessin. Sitä havainnollistamaan sopinee Popperin huomio tieteestä yri-
tyksen ja erehdyksen kautta mahdollisesti oppivana yhteiskunnallisena toimin-
tona244. Kehittelyn alkuvaiheessa operoidaan käsitteillä ja (alkeis)malleilla, jot-
ka käytännöllisesti katsoen varmasti tiedetään jo etukäteen korvautuvan tutki-
musohjelman kypsyessä kehittyneemmillä ratkaisuilla. Kun tämä jo etukäteen
tiedetään, myös anomalioihin suhtaudutaan jossakin määrin liberalistisesti – il-
man, että tutkimusohjelma kokonaan immunisoituisi empirian suuntaan245.

Yllä esitetyn havainnollistuksen pohjalta Lakatos määrittelee positiivisen
heuristiikan strategiaksi, jolla tutkimusohjelmaa edistetään ja tehdään ennustet-
tavaksi. Heuristiikan sisältö jää Lakatosin jäljiltä varsin avoimeksi. Tällöin hä-
nen lausumansa, jonka mukaan nimenomaan positiivisen heuristiikan tutkimus-
ohjelman ydintä suojaavan hypoteesikentän rakentamista ohjaava heuristinen
voima synnyttää teoreettisen tieteen autonomian, jää ongelmalliseksi. Jos heuris-
tinen voima jää niukaksi, kuten Lakatosin kritiikissä on yleisesti katsottu, voi-
daan kysyä, mitä legitiimejä perusteita Lakatosin tärkeäksi katsomalle teoreetti-
sen tieteen autonomialle jää jäljelle.

Seuraavassa myös positiivista heuristiikkaa pyritään selkeyttämään TPOVA-
tutkimukseen kytketyllä havainnollistuksella. Lähtökohdaksi on syytä ottaa Pie-

KAAVIO 16 Positiivisen heuristiikan ohjaama tutkimusohjelman kehittyminen

244Popper 1974 s. 587. Vrt. Klamin mallien dynamiikasta esittämään (1983 erityisesti s. 14–15).
Lakatos itse tuskin tähän tulkintaan yhtyisi, määritteleehän Lakatos toisessa yhteydessä tutkimus-
ohjelmat kypsän tieteen tunnusmerkiksi, ja sellaisena suoranaisesti vastakohdaksi yrityksen ja ereh-
dyksen mallin soveltamiselle tieteessä (1970 s. 175). Vaikka Lakatosin normatiivisen metodologi-
an ohuuden jättäisikin huomiotta, voidaan hänen äskeinen toteamuksensa jo Lakatosin yllä esite-
tyn lausuman pohjalta problematisoida. Mitä muuta kuin yrityksen ja erehdyksen metodia tutki-
musohjelman varhaisvaiheessa voitaisiin soveltaa, kun myös ohjelman kypsän vaiheen kriteerit ja
standardit jäävät suurelta osin avoimiksi?
245Lakatosin mukaan em. osoittaa, miten merkityksettömiä tutkimusohjelmien yksittäisten osioi-
den kumoamiset ovat. Anomaliat rekisteröidään ja laitetaan muistiin, kuitenkin lähinnä siinä toi-
vossa, että ne voitaisiin myöhemmin kääntää tutkimusohjelmaa tukeviksi argumenteiksi (1970 s.
137).
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tilän huomio, jonka mukaan positiivinen heuristiikka on osittain artikuloitu eh-
dotus- ja vihjejoukko koskien sitä, miten tutkimusohjelman kumottavissa ole-
vaa suojavyötä voidaan muuntaa ja hienojyväistää. Huomio nostaa aiempaa sel-
keämmin esiin positiivisen heuristiikan suuntautumisen tutkimusohjelman oman
logiikan mukaiseen kehittämistyöhön. Negatiivisen heuristiikan edellyttämä tut-
kimusohjelman kovaa ydintä suojaavan vyön kehittely on ensisijaisesti puolus-
tautumista hyökkääjää, anomalioita, kohtaan. Positiivisen heuristiikan kehittely
ohjautuu ”mallin kehittelyn omasta, sisäisestä logiikasta”, joka mahdollistaa ete-
nemisen hienojakoisempaan ja analyyttisempaan rakenteeseen246.

Lakatosin tutkimusohjelmien metodologian yhteydessä harjoitettavalle teoreetti-
selle työlle on hyödyllistä hakea linkki Kuhnin esittämään teoreettisen työn kol-
mijakoon. Siinä teoreettinen työ jakautui teorioiden käyttöön, manipulointiin ja
artikulointiin247. Näistä teorioiden manipulointi on toimintaa, jonka virikkeet si-
joittuivat teorian kohtaamiin empiirisiin ongelmiin (anomalioihin). Tällaisesta teo-
reettisesta työstä on kysymys nimenomaan tutkimusohjelman kovaa ydintä suo-
jaavan vyön, hypoteesikerroksen konstruoimisessa ja tarkentamisessa. Positiivi-
sen heuristiikan ohjaama tutkimusohjelman omaehtoisempi teoreettinen työ rin-
nastuu taas teorioiden artikulointiin Kuhnin tarkoittamassa mielessä.

Mikäli TPOVA-tutkimus ymmärretään tutkimusohjelmaksi, sen kova ydin muo-
dostuu edellä todetusti tutkimuksen päähypoteesista (H 2). Testattava suojavyö
muodostuu H 5,3 hypoteesista edellisessä alajaksossa selvitetyssä merkitykses-
sä. Positiivisen heuristiikan ohjaama tutkimusohjelman omaehtoisempi teo-
reettinen kehittely liittyy erityisesti TPOVA-tutkimuksen päähypoteesin (H
2) perustelutaustan kehittelyyn seuraavasti:

a) Mittapuuarvon (P1-Pn) normatiivisen argumentoinnin perusteiden etsiminen
ja niiden hienojakoistaminen arviointikehyksen osioissa (H 2 —> perusteet —
> H 1—> perusteet x,y —> ?) (kohteen ideaaliset ominaisuudet normatiivises-
sa tai preskriptiivisessä merkityksessä).

b) Mittapuuarvon toteutumisen arvioinnin metodologian hienojakoistaminen ar-
viointikehyksen osioissa (H 2 —> perusteet —> H 4a —> H 4b —> H 5,2 —>
H 5,4) (kohteen ideaaliset ominaisuudet analyyttisessä merkityksessä).

Ymmärtämällä koko TPOVA-tutkimus Lakatosin tutkimusohjelma-käsitteen
joustavuutta hyödyntäen ”tutkimusohjelmaksi”, reflektioanalyysin ja sitä seu-
ranneen suuntaviivatarkastelun rationaalisuushaaste voidaan jälkikäteen tulkita
sen selvittämiseksi, voiko ja miten TPOVA-tutkimus määritellä rationaali-
sesti kovan ytimensä (H 2) ja sitä suojaavan vyön (H 5,3) sekä omaksua
rationaalisen positiivisen heuristiikan, joka ohjaa ”tutkimusohjelman” ke-

246Pietilä 1983 s. 99.
247Kuhn 1994 s. 43–47.
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hittämistä ja jalostamista (H 1, sitoumus 3, H 5,2 ja H 5,4). Lakatosin ter-
mein reflektioanalyysissa ja suuntaviivatarkastelussa oli siis kysymys TPOVA-
tutkimusta ohjaavan positiivisen heuristiikan perusteiden ja sisällön eksplikoin-
nista ja selkeyttämisestä.

Ennen etenemistä tutkimusohjelmarakenteen tarkentamiseen myös positiivi-
nen heuristiikka on syytä suhteuttaa popperilaiseen traditioon. Lakatosin ohjel-
malle ominainen teoreettisen tieteen suhteellinen autonomia ilmenee erityisesti
siinä, että positiivinen heuristiikka, eivätkä yksittäiset empiriassa havaittavat
ongelmat, ohjaavat tutkimusohjelmaa248. TPOVA-B1-tutkimuksessa tämä mer-
kitsee edellä I ja II tutkimustehtävän yhteydessä omaksuttujen tutkimushaastei-
den jonkinasteista etusijaa III tutkimustehtävään nähden. Samalla positiivisen
heuristiikan kehittäminen asettaa vaatimuksia sille, miten III tutkimustehtävä
tulee ymmärtää ja muotoilla.

Popperilaisessa traditiossa TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan pitkäjäntei-
nen kehittely ja TPOVA-A-tutkimuksen suuntaaminen muuhun kuin sääntelyn
vaikuttavuushypoteesin falisifikationistisiin kumoamisyrityksiin tulee laimin-
lyödyksi ja jopa epäarvoksi. Molemmat tulkitaan helposti ns. Duhen–Quine-
teesin tarkoittamaksi teorioiden, tutkimusmallien, lähestymistapojen tms. ja
hypoteesien ”puolustustaisteluksi”. Mikäli lähestymistapa tai teoria ”olennai-
sessa testissä” falsifioituu, se on popperilaisessa traditiossa yksinkertaisesti hy-
lättävä. TPOVA-tutkimuksen kohdalla tämä koskisi sekä TPOVA-tutkimusta lä-
hestymistapana (B1-taso) että konkreettisen TPOVA-A-tutkimuksen asettamia
vaikuttavuushypoteeseja (H 2).

Kuvatunlainen tieteenfilosofisten lähtökohtien vertailu on tosin väistämättä
yleispiirteistä ja ongelmallista. Vertailua vaikeuttaa erityisesti se, että Lakatosin
perusajattelu poikkeaa Popperin ajattelusta jo (tai myös) tieteen ”perusyksikön”
tasolla. Ajatus teoriaryhmän tai joukon ensisijaisuudesta yksittäiseen teoriaan
nähden läpitunkee Lakatosin ajattelun verrattaessa sitä Popperiin ajatteluun.
Asiaa voisi yrittää selventää pyrkimällä skemaattisesti valottamaan, miten Pop-
per ja Lakatos asennoituisivat TPOVA-tutkimuksen ongelmiin. Monessa suh-
teessa positivismia lähestyvä Popper tarkastelisi TPOVA-tutkimuksen ongelmia
ja testejä lähinnä yksittäisten TPOVA-tutkimusten hypoteesien tasolla. Huomio
kiinnittyisi yksittäisten tutkimusten kykyyn suoriutua konkreettisen empiirisen
tutkimuksen haasteista ja osoittaa voimansa oikeussääntelyn empiirisessä arvi-
oinnissa vaikuttavuushypoteeseja (H 2) falsifioimalla.

Lakatosille tämä ei riittäisi – vaikka hänenkin tavoitteenaan olisivat empiiri-
sen tutkimuksen sovellutukset – vaan pääkysymys asettuisi hieman toisin. La-
katos tarkastelisi tilannetta ensisijaisesti koko TPOVA-tutkimuksen lähestymis-

248Lakatos 1970 s. 137.
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tavan tasolla, sen kehittämishaasteiden näkökulmasta. Tämä merkitsisi huomion
suuntaamista ensi vaiheessa kohtiin a) ja b) edellä sisältyviin positiivisen heuris-
tiikan kehittämishaasteisiin.

Molemmat hylkäävät kuitenkin essentialistisen teoriakäsitteen: ajatuksen,
että tiede – tutkimusohjelmana tai yksittäisenä teoriana – kuvaisi asioiden ”ole-
muksia” tai ”varsinaisia laatuja”.249

Tämän voi tulkita merkitsevän mm. sitä, että sekä teoria että tutkimusohjelma
voidaan hylätä. TPOVA-tutkimuksen B1-tasolla tämä merkitsee mahdollisuutta
todeta kyseinen lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapa (ja yleisemmällä ta-
solla koko lainsäädäntötutkimus) hedelmättömäksi. TPOVA-A-tasolla tämä
merkitsee sitä, että esimerkiksi maa-aineslakia koskeva vaikuttavuushypoteesi
(H 2) voidaan sangen nopeastikin hylätä siitä hankitun näytön pohjalta. Sekä
TPOVA-B1-tasolla (lähestymistapa) että TPOVA-A-tasolla (konkreettiset oikeus-
sääntelyn vaikuttavuushypoteesit) lakatosilaisessa metodologiassa painottuu
popperilaista selvemmin se, etteivät tiede, tutkimus ja niiden kohde kehity yk-
sinomaan kritiikillä. Myös jotakin uutta ja kestävää on kyettävä pitkäjänteisesti
rakentamaan. Tätä rakentamista tulee myös arvioida pitkäjänteisesti.

Lakatosille tiede ja tutkimus eivät samastu polkuun, joka hylättäisiin ensim-
mäisen oksan, vaivan tai ongelman jälkeen, mutta eivät myöskään valtatiehen,
joka jäisi suunnaltaan, perusteiltaan, tarkoitukseltaan ja toimivuudeltaan relati-
vistisen merkityksettömäksi (Feyerabend) tai kaiken kritiikin ulkopuolelle (es-
sentialismin vahva versio).

Asumuksen ja polun raivaaminen tieksi ja tien kehittely ymmärretään pitkäjän-
teiseksi projektiksi, johon sisältyvää työtä tulee ohjata, mutta myös ymmärtää ja
suojata asiantuntemattomalta puuttumiselta (positiivinen heuristiikka). Sillä ei ole
lopullista ydintä, mutta kuitenkin tietty keskeisidea, jota ei alituisesti aseteta ky-
seenalaiseksi eikä korvata toisella ilman (konstruktiivista) vaihtoehtoa (hard core).
Näin Lakatosin ajattelu identifioituu sekä Popperin että Feyerabendin suuntaan.

Koska keskeneräistä asumusta tai tieuraa ei Lakatosin ajattelussa hylätä en-
simmäisten vakavampienkaan vaikeuksien yhteydessä, tarvitaan – paitsi sitkeyt-
tä250 – heuristiikkoja, jotka auttavat ymmärtämään, kehittämään ja suojaamaan

249Essentialistisesta teoria-käsitteestä ks. Popper 1995 s. 103–104. Tällaiselle teorialle on Popperin
mukaan ominaista se, ettei se tarvitse enempää selitystä, eikä ao. teorioita tarvitse epäillä. Ne olisi-
vat lopullisia selityksiä ja niiden löytäminen olisi tutkijan lopullinen päämäärä.
250Aurela korostaa sitkeyden ja peräänantamattomuuden tarvetta erityisesti uutta luovan tutkimuk-
sen yhteydessä (1993 s. 34–35). Viitattuaan tämän puutteiden vaikutuksiin hän huomauttaa esimer-
kiksi, että ”Einsteinin gravitaatioaaltojen käsite on saanut hyväksyntää vain hitaasti. Vielä 1940- ja
1950-luvuilla useat pätevät tiedemiehet kieltäytyivät uskomasta tällaiseen energian siirtymiseen.
Vuosikymmenien ajan lahjakkaat tutkijat ovat rakentaneet yhä tarkempia ja kalliimpia gravitaatio-
aaltojen ilmaisimia, toistaiseksi ilman selkeää tulosta”. Aurelan mukaan asialle on saatu vasta 1974
todiste, ja sekin vain epäsuorasti (1993 s. 34–35). Lakatosin esittämän pohjalta ajatus vähittäisestä
kehittelystä luonnehtii tiedettä kokonaisuudessaan.
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vireillä olevia hankkeita. Näistä varsin karkeasti määritellyistä ydineroista voi-
daan johtaa seuraamuksia myös TPOVA-tutkimuksen metodologialle. H 2:n
ohella H 1:n sekä H 4-5:n tulee saada huomiota osakseen. Niihin suunnataan
teoreettis-metodologista tutkimusta, jota on tarpeen ohjata (positiivinen heuris-
tiikka) ja koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Reflektioanalyysin ja sitä seu-
ranneen suuntaviivatarkastelun luonne saa näin myös laajemman tieteenteoreet-
tisen ymmärtämiskehyksen.

Sen sijaan TPOVA-tutkimuksen perusteiden hahmottaminen Lakatosin tutki-
musohjelmien metodologiaan tukeutuen ei ole ongelmatonta. Lakatos ei itse
juurikaan kehitellyt normatiivista heuristista metodologiaa. Tämä seikka ei kui-
tenkaan ole yhteydessä Lakatosin metodologian fundamentaalisiin piirteisiin.
Lakatosin metodologiaa, joka on suhteellisen eklektinen251 voidaan harkitusti
täydentää. Vakavampi ongelma kuin Lakatosin metodologian eklektisyys on
Lakatosin tieteenteorian ja metodologian sidos luonnontieteelliseen teoriakon-
tekstiin ja -perheeseen. Siihen tukeutuva yhteiskunta- ja oikeustutkimus on tätä
kautta vaarassa eklektoitua äskeistä vakavammassa merkityksessä, onhan luon-
nontieteellisten teorioiden ja selitysmallien logiikan siirtäminen yhteiskuntatie-
teisiin katsottu yleensä ongelmalliseksi252. Vaikka tunnistettaisiinkin Lakatosin
mallien ideaalityyppisyys – se, ettei Lakatos itsekään katsonut malliensa mah-
dollistavan tieteen kulloisenkin kehityksen tarkkaa kuvaamista, vaan toimivan
pikemminkin kehityksen rationaalisuusmittapuuna253 – voidaan kysyä, onko tämä
ideaalityyppisyyskään ”siirrettävissä” ongelmitta yhteiskuntatieteisiin.

Muodostuvina ongelmina voidaan ennen muuta viitata siihen, ettei Lakatosin
käsitteistöön sisälly ”yhteiskuntatieteen reflektiivisyyteen, kriittisyyteen, mo-
niarvoisuuteen ja anarkistisuuteenkin liittyviä olennaisia teemoja”.254 Tässä
omaksutun näkemyksen mukaan puheena olevat ongelmat muodostuvat ensisi-
jaisesti Lakatosin – tai Kuhnin – käyttämisestä yhteiskuntatieteiden kehityksen
yleisenä (ja varsinkin dogmaattisena) selitysmallina tai ymmärtämiskehikkona.
Tällaisesta ei ole edellä kysymys.255 Toisaalta TPOVA-tutkimuksen arviointike-

251Ks. myös Lakatos 1970 s. 122 sofistikoituneen metodologisen falsifikationismin eklektisyydes-
tä. Myös Morrow ja Brown viittaavat tutkimusohjelmansa eklektisyyteen (1994 s. 227).
252Kuhnin paradigmakäsitteistön kohdalla tähän ongelmaan on viitattu esim. huomautettaessa, että
yhteiskuntatieteet ovat vasta ”esiparadigmaattisessa vaiheessa”. Tällöin kuitenkin sivuutetaan se
perustava ongelma, voiko yhteiskuntatieteitä lainkaan ymmärtää paradigmakäsitteistön valossa.
253Ks. esim. Pietilä 1983 s. 102.
254Ks. Salomäki 2001 s. 177. Salomäen huomiot liittyvät hänen esittämiinsä kriittisiin näkökoh-
tiin, jotka koskevat Lakatosin ja Laudanin metodologian hyväksi käyttämistä rationaalisen valin-
nan teorian analyysikehikkona. Tällaisina niitä ovat hyödyntäneet Herne ja Setälä (2000).
255 Myös yhteiskuntatieteiden kehityksen ehtoja kuvattaessa voitanee jossakin määrin tukeutua
tutkimusohjelman käsitteeseen. Esimerkkinä voidaan käyttää Palosen kriittisen aatetutkimuksen
tutkimusohjelmaa (1975). Tällöin on kuitenkin hyväksyttävä rinnakkaisten tutkimusohjelmien
mahdollisuus, tai jopa edellytettävä sitä.
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hykseen sisältyy hypoteesi- tai teoriatyyppejä (H 2, H 4-5 vaikutustietona/ vai-
kutusten edellytystietona), joiden peruslogiikka ei kaikilta osin ratkaisevasti
poikkea luonnontieteellisestä teoriaskeemasta. Ihmisen ympäristösuhdetta kos-
kevan sääntelyn arvioinnissa joudutaan tukeutumaan tiedonaloihin, jotka eivät
kiteydy yksinomaan hermeneuttiseen tai kriittis-emansipatoriseen tiedonintres-
siin, vaikka näitä voidaankin pitää TPOVA-tutkimuksen perustarkoituksen kan-
nalta teknistä tiedonintressiä tärkeämpinä. Näillä varauksilla Lakatosin ja Lau-
danin eräitä metodologisia ideoita voidaan hyödyntää.

Negatiivisten ja positiivisten heuristiikkojen tarkastelu on selkeyttänyt jossa-
kin määrin TPOVA-tutkimuksen lähtökohtia. Sen sijaan tarkastelu ei ole autta-
nut ymmärtämään TPOVA-tutkimuksen vertikaalista rakennetta kovinkaan pit-
källe. Lakatosin tarkasteluihin ei sisälly tutkimusohjelman rakenteellista ana-
lyysia. Sellaisen tarjoaa Kari Palosen esitys, jossa on hyödynnetty Lakatosin
lähtökohtia kriittisen aatetutkimuksen tutkimusohjelman muodostamiseen. Pa-
losen analyyseja hyödynnetään seuraavassa jaksossa ohjelmarakenteen yksityis-
kohtaistamiseksi.

4.4.4 Tutkimusohjelmien rakenteen hienojakoistaminen

Lakatos luonnehti tutkimusohjelman tietyssä keskinäisyhteydessä olevien teo-
rioiden joukoksi. Keskinäisyhteyden luonne jää Lakatosin esityksessä selkeyty-
mättömäksi. Palonen määrittelee tutkimusohjelman ”niiden tiettyjen periaattei-
den mukaan toisiinsa liittyvien teorioiden joukoksi, joita suositellaan käytettä-
väksi analyysivälineenä tutkimuksessa”. Palosen mukaan tutkimusohjelman te-
kee tärkeäksi näkemys tutkimuksen metafyysisten ja normatiivisten taustaole-
tusten keskeisestä asemasta kaikessa tutkimuksessa. Tutkimusohjelman avulla
voidaan tehdä keskeisiä taustaoletuksia eksplisiittiseksi ja täsmentää erilaisten
taustaoletusten asemaa toisiinsa. Tällä tavoin selkeytetty tutkimusohjelma antaa
mahdollisuuden sekä terävämpään että systemaattisempaan taustateorioiden
hyväksikäyttöön analyysivälineenä kuin niiden jättäminen implisiittisiksi.256

256Palonen 1975 s. 2. Palonen ei pidä taustaoletusten täydellistä eksplikaatiota mahdollisena, mutta
se ei ole hänen mukaansa tarpeellistakaan. Jokaista eroon pääsemistä analyysia kahlitsevista taus-
taoletuksista voidaan käyttää hyväksi analyysin parantamisessa. Palonen katsoo taustaoletusten
eksplikoinnin olevan ristiriidassa Lakatosin ohjelman kanssa. Se tuskin itsessään on vastoin Laka-
tosin metodologiaa, ellei ”eroon pääseminen” viittaa kokonaan ao. lähtökohtien hylkäämiseen.
Tutkimuksen I pääjaksossa TPOVA-tutkimuksen arviointikehystä konstruoitaessa Palosen huomio
toimi eräänä arviointikehyksen eksplikoinnin tausta-ajatuksena. Palosen kielenkäytöstä on syytä
poiketa siinä suhteessa, että rajataan ”taustaoletuksista” puhuminen niihin hypoteeseihin tai ole-
tuksiin, joita ei tutkimuksen kuluessa varsinaisesti riitauteta. Tällaisena toimii TPOVA-tutkimuk-
sessa lähinnä teoreettinen lähtökohta 3, jota ei voida TPOVA-tutkimuksen mahdollisuutta ja ratio-
naliteettia torjumatta riitauttaa.

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11494



495

Tutkimusohjelmassa voidaan erottaa ”rakenteellinen” ja ”sisällöllinen” puoli.
Rakenteella tarkoitetaan tutkimusohjelmassa omaksuttua näkemystä erilaisista
teoriatyypeistä ja niiden keskinäisistä suhteista. Teoriatyyppeinä Palonen käsit-
telee metafyysisiä, normatiivisia ja empiirisiä teorioita. Tutkimusohjelman kes-
keinen rakenteellinen ongelma on se, millaiseksi em. teorioiden ”paino” ristirii-
tatilanteessa määritellään.257 Tutkimusohjelman sisältö koostuu kannanotoista
erilaisiin ongelmiin258. Rakenne ja sisältö eivät ole toisistaan riippumattomia,
vaan ne vaikuttavat kaksisuuntaisesti toisiinsa.

Tutkimusohjelmissa voidaan erottaa eri tasoja. Palonen erottaa seuraavat
kolme tasoa tai kerrostumaa:

a) Meta-analyysi
b) Ongelma-alueittaiset sovellutukset
c) Yksittäisten ongelmien ratkaisuun tähtäävät erityiset tutkimusohjelmat.

Meta-analyysi muodostaa tutkimusohjelman ylimmän tason. Se koostuu niistä
tutkimusohjelman sisällöllisistä ja rakenteellisista periaatteista, jotka soveltuvat
mille tahansa ongelma-alueelle.259

Palonen katsoo tärkeäksi, että ohjelman sisällöllinen ja rakenteellinen puoli
pyritään integroimaan mahdollisimman hyvin. Hän taustoittaa tämän koherens-
siteoreettisen vaatimuksen viittaamalla tutkimusohjelman sisällöllisen ja raken-
teellisen puolen keskinäiseen loogiseen yhteyteen. Eri teoriatyyppien välisiä
suhteita – joiden määrittämiseen sisältyy rakenteellisen puolen keskeinen haas-
te – ei voida ratkaista ilman jonkinlaista sisällöllistä maailmankuvaa. Myöskään
sisällöllisiä ongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista ilman jonkinlaista arviota eri
tyyppisten teorioiden suhteellisesta merkityksestä. Rakenteen ja sisällön integ-
roimisessa Palonen suosittelee noudatettavaksi eräänlaista inkrementalistista
strategiaa. Rakennetta ja sisältöä ei tulisi käsitellä erikseen, jotta integroimises-
ta ei muodostuisi kehämäistä. Kummallakin puolella tulee edetä askel askeleel-
ta.260

Ongelma-alueittaiset sovellutukset muodostavat tutkimusohjelman toisen
tason. Ongelma-alueittaiset sovellutukset kohdistuvat tietyille todellisuuden loh-

257Palonen mt. s. 2 ja 13. TPOVA-tutkimuksen kohdalla edellä hahmotettu arviointikehys sisältää
yleisluonteisen kannanoton TPOVA-tutkimuksen rakenteelliseen ongelmaan. Kuten edellä viitat-
tiin, se jättää kuitenkin tilaa esim. erilaisille tieteenfilosofisille lähtökohdille ja eräin varauksin
myös todellisuuskäsityksille.
258Edellä ei ole TPOVA-tutkimuksen osalta esitetty tällaisia kannanottoja. Toimiessaan yksittäisen
TPOVA-tutkimuksen mittapuiden (P1-Pn) validointi- tai vindikaatioperusteena, reflektioanalyysi
ja suuntaviivatarkastelu viitoittavat kuitenkin yleisluontoisesti tällaisia ”kannanottoja”, määrittele-
mättä niiden sisältöä.
259Palonen mt. s. 3.
260Palonen mt. s. 3.
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koille. Meta-analyysin periaatteet asettavat joitakin rajoituksia ongelma-aluei-
den erityisongelmien ratkaisemiselle. Samoin ne tarjoavat analogioita ongelmi-
en ratkaisemiselle. Kysymys ei kuitenkaan ole loogisesta johtamisesta. Se, ettei
suhde ole deduktiivinen ilmenee Palosen huomiossa (tai kannanotossa), jonka
mukaan meta-analyysin ja aluekohtaisten periaatteiden joutuessa ristiriitaan
voidaan hylätä periaatteita kummalta tahansa tai molemmilta tasoilta.261

Viimeksi mainittu kannanotto on Palosen oman tutkimusohjelman metodolo-
ginen linjaus, joka nousee popperilaisesta metodologiasta. Se ei sisälly Lakato-
sin metodologisiin periaatteisiin. Palonen tulkitsee ratkaisun olevan ristiriidassa
Lakatosin ”kovan ytimen” suojaamista koskevan perusperiaatteen kanssa262.
Kysymyksessä näyttäisikin olevan popperilaisen ”mitään ei suojata kritiikiltä”
-metodiperiaatteen sovellutus, terävöitettynä feyerabendlaisella anarkismilla.263

Ratkaisu muistuttaa hieman Hattiangandin ehdotusta korvata tieteellisen tutki-
muksen kiinteät säännöt ja sitoumukset ikään kuin kelluvalla ratkaisulla, jatkuval-
la debatilla. Kuhnin tavoin Hattiangandi katsoo, että tieteen rationaalisuus on pe-
ruuttamattomasti pirstoutunut tieteen sisäisten traditioiden tasolle. Toisin kuin
Kuhn, Feyerabend ja Lakatos ajattelevat, traditiota ei Hattiangandin mukaan pe-
rusteta paradigmalla, ristiriidattomalla näkemyksellä, ideaalisella selitysmallilla
taikka tutkimusohjelmalla, vaan intellektuaaliset traditiot ovat debatteja. Hänen
mukaansa älyllinen historiamme on erimielisyyksien ja ongelmien historiaa264.

Palosen ajattelua voisi ehkä luonnehtia tutkimusohjelman sisäiseksi jatku-
vaksi itsereflektioksi, jossa mitään sitoumuksia ei perustavasti omaksuta. Perus-
periaatteetkin säilyvät koko ajan avoimina tai joustavina. Tällöin debatti ei muo-
dostu yhtä perustavaksi ideaksi kuin Hattiangandilla: se toimii yksinomaan tut-
kimusohjelman sisällä, jossa se näyttäisi korvaavan kiinteän positiivisen heuris-
tiikan eräänlaisen kestoreflektion idealla, jossa kaikkea koko ajan arvioidaan.
Lopulta herää kuitenkin kysymys, mistä ”debatti” saa sisäiset mittapuunsa, jos
kaikki on koko ajan kyseenalaistettu ja millä teltta tai rakennus pysyy kasassa,
jos perustukset jäävät kaiken aikaa irrallaan kelluviksi. Mikäli rationaalisuuskä-
site jää tutkimusohjelman sisäisen debatin tasolle, mihin äskeinen helposti joh-

261Palonen mt. s. 3.
262Palonen mt. s. 3 alaviite 7.
263Edellä esitettyihin vertauksiin suhteutettuna Palosen linjausta voitaisiin TPOVA-tutkimuksessa
tulkita niin, että yksittäisen empiirisen TPOVA-tutkimuksen harjoittaja voisi jollakin perusteella
päätyä hylkäämään arviointitutkimuksen perushypoteesin (H 2) ja keskittyä esimerkiksi vaikutta-
vuuden edellytysten yleiseen teoreettiseen analyysiin ja argumentointiin tai mittapuuarvojen (H 1:
P1´) analysoimiseen ja argumentointiin. Palosen kannanotolle voi kuitenkin löytyä tilaa esimerkik-
si tietyssä sääntelykontekstissa, jossa äsken mainitut analyysit olisivat tähän mennessä kokonaan
sivuutettu. Äskeisellä ei myöskään tarkoitettu luoda kiinteää rajaa TPOVA-tutkimuksen B1 ja A-
tasojen välille yksittäisessä tutkimuksessa. TPOVA-tutkija voi liikkua ja hänen tuleekin liikkua
mahdollisuuksien mukaan sekä B1 että A-tasoilla.
264Hattiangandi 1987 s. 103.
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taa, jäävät myös tutkimusohjelman ovet avoimiksi relativismille, vaikka Palo-
nen ei relativismiin halua ”sitoutuakaan”265.

Yksittäisten TPOVA-tutkimusten valinnoille on edellä pyritty määrittelemään
kiinnekohtia erityisesti TPOVA-tutkimuksen arviointikehystä argumentoitaessa
sekä reflektioanalyysissa ja sitä seuranneessa suuntaviivatarkastelussa.

Ongelmakohtaiset sovellutukset muodostavat tutkimusohjelman kolmannen
tason. Palosen konstruktiossa yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen tähtäävät
tutkimusohjelmat suuntautuvat erityisesti selittämiseen. Ongelmakohtaisten
erityistutkimusohjelmien merkitys liittyy Palosen mukaan siihen, että niiden
avulla suppeiden ilmiöiden selittämistä voidaan vahvistaa kytkemällä ne laa-
jempaan teoreettiseen yhteyteen. Tutkimusohjelman meta-analyyttiset ja alue-
kohtaiset periaatteet toimivat ongelmakohtaisia tutkimusohjelmia rajoittavina
ja analogioita antavina tekijöinä.266

TPOVA-tutkimukselle Palosen tapa ymmärtää ongelmakohtaiset tutkimus-
ohjelmat luonteeltaan eksplanatiivisina ei ole relevantti. Asiaan palataan seik-
kaperäisemmin seuraavassa alajaksossa.

Tutkimusohjelman eri tasojen tai komponenttien suhde ja metatason periaat-
teiden yhteys ongelma-aluetason ja ongelmatason kanssa voidaan tulkita Palo-
sen tavoin monensuuntaiseksi vuorovaikutus- ja kontrollisuhteeksi. Se voidaan
tulkita myös tutkimusohjelman normatiivisluontoisen positiivisen heuristiikan
ylhäältä alas kulkevaksi ohjausinformaatiovirraksi. Edellä on omaksuttu jäl-
kimmäinen tulkinta.

4.4.5 TPOVA-tutkimus tutkimuksista koostuvana rakenteena

Edellä on tarkasteltu TPOVA-tutkimuksen vertikaalista asetelmaa B1-tasolla sekä
tutkimusohjelman metatasolla ja ongelma-aluetasolla. Kun ylemmät tasot ovat
eräänlaisia teoreettis-metodologisia aggregaattitasoja, TPOVA-A-tutkimusta
voidaan luonnehtia niille rakentuvaksi tutkimukseksi. Rajoituksistaan johtuen
empiiristä tutkimusotetta täysipainoisesti oikeussääntelyn arvioinnissa hyödyn-
tävä TPOVA-tutkimus ei yleensä voine kohdistua ongelma-aluetasolle kokonai-

265Vrt. Palonen mt. s. 14–17. Palonen on kyllä muodostanut tutkimusohjelmien arvostelukriteerei-
tä, jotka hän jakaa tutkimusohjelmien omaksumista pätevyyskriteereistä riippumattomaan kritiik-
kiin ja pätevyyskriteerejä koskevaan kritiikkiin. Ensimainitussa hän erottaa mm. meta-analyysin
periaatteiden sisäisten ristiriitojen osoittamisen ja tulosten heikkouksien osoittamisen meta-ana-
lyysin periaatteisiin verrattuna (mt. s. 4–5). Näistä ensimmäinen osoittaa, ettei Palonen ole suin-
kaan hylännyt rationaalisuuskonseptiota tutkimusohjelmien arviointikehikkoa pystyttäessään, vaikka
hän onkin rajannut ristiriidattomuusvaateen yksinomaan meta-analyysin sisäiselle tasolle. Jälkim-
mäinen kriteeri herättää kuitenkin kysymyksen, miten tuloksien ”heikkous” tulkitaan ja ymmärre-
tään, mikäli eri tasojen välisestä ristiriidattomuusvaateesta ei pidetä ankarasti kiinni.
266Palonen mt. s. 3.
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suudessaan, vaan sen tulee suunnata tutkimusponnistuksensa ongelma-alueen
rajatumpaan lohkoon, ongelmaan.

Mahdollisen tutkimusohjelman teoreettis-metodologinen kokonaisrakenne ja
TPOVA-tutkimus lainsäädäntötutkimuksen spesifinä lähestymistapana arvioin-
nin peruselementteineen ja arviointikehyksineen muodostavat yksittäisen TPO-
VA-A-tutkimuksen viitekehyksen laajasti ymmärrettynä. Näiden lisäksi A-ta-
son TPOVA-tutkimuksella on sille ominainen konkreettisempi teoreettinen vii-
tekehys.

Myöskin tällä tasolla joudutaan määrittelemään yksittäisten teorioiden (me-
tafyysiset, normatiiviset, empiiriset) keskinäissuhteet, mikä tapahtuu yleisem-
män teoreettis-metodologisen rakenteen ohjaamana. TPOVA-A-tason suhde
ylempiin tasoihin on teoriarakenteen (H1-2, sitoumus 3, H 4-5) keskinäissuhtei-
ta tarkentava, konkretisoiva ja sääntelykontekstien konkretisoituviin ja vaihtele-
viin olosuhteisiin sopeuttava267.

 *  *  *

Edellisissä jaksoissa muodostetun tutkimusohjelmarakenteen sisällöllistä osio-
ta (”sisällöllinen kannanotto ongelmaan”) ei ole edellä juurikaan tarkasteltu.
Meta-analyysin tasolla se jää niukaksi johtuen jo siitä, ettei tällä tasolla ole yli-
päänsä helppoa esittää mielekkäitä sisällöllisiä kannanottoja.

4.5 TPOVA-TUTKIMUKSEN
HORISONTAALINEN ASEMA JA LUONNE

4.5.1 Tarkastelun ulottuvuudet

TPOVA-tutkimuksen horisontaalinen asema voidaan alustavasti käsitteellis-
tää dikotomiaan teoreettinen tutkimus/käytännöllinen tai soveltava tutkimus.
Tämän jaottelun perusteena on se, tutkitaanko kohdetta teoreettisesti (abstra-
hoituna ja samalla käsitteellisesti) vai onko kyse jo hankitun teoreettis-käsit-
teellisen tai empiirisen tiedon soveltamisesta taikka yksinomaan viimeksi
mainitun hankkimisesta käytännöllisten ongelmien ratkaisemiseksi. Seuraa-
vassa TPOVA-tutkimus pyritään aiempaa seikkaperäisemmin asemoimaan tä-
hän jäsennykseen.

Aluksi on syytä tarkentaa tarkastelun fokus ja keskeinen tavoite. TPOVA-
tutkimuksen vertikaaliseen ja horisontaaliseen asemoitumiseen liittyvillä kysy-

267Vrt. Tala 2001 s. 354.
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myksillä on merkittävä tiedepoliittinen ulottuvuus.268 Tieteen sisällä nämä ky-
symykset kuuluvat lähinnä tieteenfilosofian ja tieteentutkimuksen alaan. Sekä
vertikaaliseen että horisontaaliseen ulottuvuuteen voidaan erottaa useita tärkei-
tä näkökulmia. Eräs keskeisin liittyy TPOVA-tutkimuksen teoria-käytäntösuh-
teen määrittelemiseen. Se, miten TPOVA-tutkimus asemoituu näihin ulottuvuuk-
siin, luo eri syistä peruspuitteet sen teoria-käytäntösuhteelle. Kumpaakaan ulot-
tuvuutta ei voida jättää yksinomaan yllä mainituille tahoille, vaan TPOVA-tutki-
muksen on kannettava oma vastuunsa asemoitumiseensa liittyvän itseymmär-
ryksen luomisesta. Jatkotarkastelussa pyritään erityisesti selventämään, miten
Chambersin ym. luonnehdinta TPOVA-tutkimuksesta soveltavan ja perustut-
kimuksen integroivana lähestymistapana269 olisi hedelmällistä ymmärtää.
Tutkijat itse jättävät ilmauksen hyvin avoimeksi.

4.5.2 Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen käsitteistä

Galtung erottaa toisistaan perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja pää-
määrätutkimuksen270. Perustutkimuksen hän määrittelee ”puhtaaksi tieteek-
si”, jonka tulee esittää asiat niin kuin ne ovat. Tutkimus kuvailee ja selittää ilmi-
öitä ja niiden keskinäissuhteita pyrkien laadukkaisiin tuloksiin tieteellisen me-
todin avulla. Tutkimuksen on noudatettava tiettyjä pelisääntöjä, jotka määrittä-
vät ”hyvän tutkimuksen”.271

Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen käsitteet havaittiin jo tutkimuk-
sen I pääjaksossa tulkinnanvaraisiksi ja ongelmallisiksi272. Varsinkin 1970-lu-
vun jälkeen perustutkimuksen käsite on käynyt yhä heiveröisemmäksi ja jopa
kriisiytynyt. Muun muassa Michael Gibbonsin tulkinnan mukaan tutkimukses-
sa on tapahtunut siirtymä perinteisestä tiedon tuotannon mallista (Malli 1) uu-
denlaiseen tiedon tuotannon malliin (Malli 2). Muutosta on kuvattu seuraavasti.

268 Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että tutkimuksen rahoittajaorganisaatioiden rahoitusinstrumentit
jakautuvat tällä hetkellä erilaisiin ohjelmainstrumentteihin (tutkimus-, teknologia- ja klusteriohjel-
mat) ja ns. vapaaseen rahaan, jota ei ole erikseen tematisoitu ja jota tutkimusryhmät ja projektit
voivat hakea ilman ohjelmallisia sitoumuksia. Ohjelmista ks. seikkaperäisemmin Oksanen ym.
(toim.) 2003 s. 66–77. Tarkastelusta ilmenee, että yksinomaan kahteen ensin mainittuun ohjelma-
tyyppiin kohdistettiin v. 2002 rahoitusta noin 225 miljoonaa euroa. Tästä rahoituksesta valtaosa (n.
200 milj. euroa) kanavoituu Tekesin kautta soveltavan tutkimuksen rahoittamiseen. Akatemia ra-
hoittaa ensisijaisesti perustutkimusta, mutta rahoittajatahojen yhteistyö on lisääntynyt mm. yhteis-
ohjelmissa.
269Chambers ym. 1992 s. 284.
270Galtung 1969 s. 12–13.
271Galtung 1969 s. 12–13, 14.
272Jaottelun ongelmista ks. esim. Arnold 2001 ja Miettinen 2003. Arviointitutkimuksen näkökul-
masta ks. myös Sinkkonen & Kinnunen 1994 s. 32–33.
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Mallit 1–2 eivät pyri kuvaamaan perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen
eroja vaan itse perustutkimuksessa tapahtunutta muutosta. Muutoksen luonne ei
kuitenkaan ole selkeä274. Muutossuunta on tosin ilmeinen. Kysymys on enem-
mänkin siitä, yksinkertaistaako ja missä määrin Malli 2 siirtymän luonnetta jät-
tämällä esimerkiksi disiplinaariset rajat ja erityispiirteet sekä muutoksen aika-
jänteen liian vähälle huomiolle. TPOVA-tutkimukselle edellä hahmotettujen in-
tegroivien tasojen (arvioinnin peruselementit, TPOVA-tutkimuksen arviointike-
hys, TPOVA-tutkimuksen perusarvot ja suuntaviivat, TPOVA-tutkimuksen käy-
täntöön soveltamista ohjaavat metodologiset kehykset sekä tutkimuksen valin-
taongelmia jäsentävät tarkastelukehikot) näkökulmasta Gibbonsin Malli 2 ei
muodosta ongelmaa. Ne ottavat huomioon Mallin 2 keskeiset piirteet, rationaa-
lisuuskäsitteen ylläpitäessä linkkiä myös Malli 1:een. Mallit sivuuttaen seuraa-
vassa tarkastellaan TPOVA-tutkimuksen horisontaalisen asemoitumisen kriitti-
siä pisteitä tällä TPOVA-tutkimuksen viimeisellä integroivalla tasolla.

Galtung pyrkii erityisesti soveltavan tutkimuksen käsitteen selventämiseen.
Soveltavat tieteet syntyvät ”kun käytämme puhtaita tieteitä (so. perustutkimus-
ta) saadaksemme mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten tietty päämäärä on
saavutettavissa, esim. terveys kun on kysymys lääketieteestä, hyvinvointi kun

TAULUKKO 19 Perustutkimuksessa tapahtuneet muutokset
Gibbonsin mukaan273

273Mallit on poimittu Erik Arnoldin perustutkimuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevasta
analyysista (2001 s. 3).
274Ks. esim. Miettinen 2002, Nieminen 2002 ja Feller 2002. Sovellutusorientaation lisääntymisen
rinnalla avautumassa on kuitenkin ollut myös toisenlaisia muutoksia. Tällainen on esim. von Wrigh-
tin ajatus Suomen Akatemian mahdollisesta uudelleen organisoimisesta tulevaisuudessa tieteen ja
taiteen välisessä suhteessa tapahtuneiden uudelleen arviointien huomioimiseksi (2001 a s. 10).
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on kysymys kansantaloustieteestä, tiedon lisääminen kasvatustieteessä, fyysi-
nen luonnon kontrolli teknisissä tieteissä, biologisen luonnon kontrolli maanvil-
jelytieteissä sekä kansojen ja muiden suurten väestöryhmien välinen rauha rau-
hantutkimuksessa.” Galtungin tarkastelussa päämäärähakuisuudesta tulee suo-
rastaan soveltavan tutkimuksen määritelmällinen ominaisuus. Lisäksi sen kes-
keisiä ominaisuuksia ovat puhtaiden tieteiden hyödyntäminen, tieteiden väli-
syys ja kansainvälisyys. Näistä kaksi viimeistä eivät luonnollisestikaan identi-
fioi soveltavaa tutkimusta perustutkimuksen suuntaan.275 Kun perustutkimus saa
pätevyytensä yksinomaan laadusta, soveltavan tutkimuksen yhteydessä koros-
tuu tutkimuksen relevanssi. Näiden yhteensovittaminen on Galtungin mukaan
välttämätöntä, mutta samalla erittäin vaikeaa.

Seuraavaksi Galtung siirtyy tarkastelemaan yhteiskuntatieteellisen sovelta-
van tutkimuksen keskeisiä eroja esimerkkitapauksena käsittelemäänsä lääketie-
teeseen. Soveltavien yhteiskuntatieteiden (esimerkkitapauksena on rauhan-
tutkimus) tietoperusta on lääketiedettä heikompi. Samalla Galtung varoittaa ar-
vioimasta eroa liian kärjekkäästi. Metodologiset ongelmat tuodaan selkeästi esiin
keskeisenä erottavana ulottuvuutena. Lisäksi kiinnitetään huomiota soveltavan
tutkimuksen päämääristä vallitseviin yksimielisyyden asteen eroihin ulottuvuu-
della yhteiskuntatieteet/luonnontieteet – lääketieteet.276

Koskiahon mukaan soveltavan tieteenharjoituksen ”riesana” ja myös hyvänä
puolena on tiedon käyttökelpoisuuden vaatimus. Esitettävien teorioiden ja la-
kien tulee olla riittävän käyttökelpoisia ja yksinkertaisia, jotta ne ovat sovellet-
tavissa aiottuun tarkoitukseen. Tähän seikkaan sisältyy kuitenkin vaara. Sovel-
tava tutkimus sisältää useassa tapauksessa yksinkertaistetun teorian. Niiniluotoon
viitaten Koskiaho huomauttaa, että teoriaa yksinkertaistettaessa sen totuuden-
kaltaisuus vähenee. Tarkastelunsa pohjalta Koskiaho erottaa kaksi soveltavan
tutkimuksen tärkeintä uhkaa: pinnallisuuden ja itsestäänselvyyden. Pinnalli-
suus syntyy empiirisestä tutkimusotteesta, jota ei sovelleta teoreettiseen kehyk-
seen. Itsestäänselvyys syntyy taas siitä, että yritetään olla syvällisiä ilman syväl-
lisyyden edellyttämiä välineitä.277

Päämäärätutkimus asettuu soveltavan tutkimuksen rinnalle perustutkimuk-
sen vastapooliksi. Sen merkitys voitanee tällä hetkellä arvioida niukaksi278. ”Län-
simaisen tieteen” sijaan päämäärätutkimukselle voidaan löytää luontevampi link-
ki kreikkalaiseen tiedekonseptiin. Päämäärätutkimuksen kysymyksiin palataan
vielä seuraavassa alajaksossa.

275Galtung mt. s. 14–15.
276Galtung mt. s. 15–16.
277Koskiaho 1990 s. 21.
278Päämäärätutkimuksen kysymyksiin Galtung on paneutunut seikkaperäisesti artikkelissaan ”Om
fredsforskning” (Galtung 1966).
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4.5.3 TPOVA-tutkimuksen aseman määritteleminen

Jonkin tutkimusalan piirissä harjoitettavan TPOVA-tutkimuksen ymmärtäminen
yksiselitteisesti soveltavaksi tutkimukseksi näyttäisi edellyttävän sitä, että tutki-
muksen arviointikehyksen mukainen tieteellinen tieto (erityisesti H 4-H 5) han-
kitaan ns. puhtailta tieteenaloilta. Vielä kategorisemmin TPOVA-tutkimuksen
tulkitseminen ”puhtaaksi” soveltavaksi tieteeksi edellyttäisi, että TPOVA-tutki-
mukselle voitaisiin määritellä selkeä ennakollinen ja yleinen päämäärä tai pe-
rusarvo. Ainakin toistaiseksi vallitsevan joskin jo kriisiytyneen ajattelun mu-
kaan TPOVA-tutkimuksen määritteleminen puhtaaksi perustutkimukseksi edel-
lyttäisi puolestaan luopumista tutkimukselle asetettavista tieteen ulkoisista pää-
määristä tai perusarvoista279.

Galtung tarkastelee sekä soveltavaa tutkimusta että päämäärätutkimusta pe-
rustutkimuksen vastapoolina. Molemmilla ensin mainituilla on tieteen ulkoinen
eksplisiittinen arvoperusta, joka viime kädessä motivoi tutkimukseen ja legiti-
moi sen. Perustutkimukselta – ainakin toistaiseksi vallitsevan tieteen eetoksen
mukaan – tämä puuttuu. Vaikka tilanne muilta osin muodostuisikin tulkinnanva-
raiseksi, immanentin arvo- ja päämääräelementtinsä (H 1 ja H 2) kautta TPO-
VA-tutkimus on epäilemättä ymmärrettävä soveltavaksi tutkimukseksi, ei pe-
rustutkimukseksi.

Kysyttäessä TPOVA-tutkimuksen tiedon lähdettä, sitä, mistä TPOVA-tutki-
mus saa hypoteesiensa asettamisen ja testaamisen perustaksi tarvitsemansa tie-
don, kuva vahvistuu. Sekä vaikuttavuuden edellytyksiä (H 4-5) että vaikutta-
vuuden normatiivista arvoperustaa (H 1) koskevan tiedon osalta TPOVA-tutki-
mus pyrkii olemassa olevan teorian ja tutkimuksen hyväksikäyttöön. Kysymys
on soveltavasta tutkimuksesta.

Entä mikä on reflektion suhde käsitepariin perustutkimus/soveltava tutki-
mus? Kumpaa reflektio edustaa? Reflektiota on edellä väljästi luonnehdittu tut-
kimuksen lähtökohtien ja perusarvojen selkeyttämiseksi. Palautettaessa mieleen
edellä esitetty soveltavan ja perustutkimuksen ydinero – päämäärien immanens-
si/poissaolo – vaikuttaa selvältä, ettei reflektiokaan edusta perustutkimusta yllä
esitetyssä merkityksessä. Reflektiohan suorastaan tähtää tutkimuksen arvo- ja
päämääräperustan selkeyttämiseen, eikä se tässä mielessä ole suinkaan ”puh-
dasta” tutkimusta.

279Modernin tieteen eetoksesta, joka rakentuu olennaisesti tieteen autonomian ideologialle, ks.
esim. Stolte-Heiskanen 1987 s. 53 ja siellä viitattu kirjallisuus. Stolte-Heiskasen mukaan tieteen
autonomian ideologia syntyi 1600-luvulla tieteen ja yhteiskunnan kompromissina. Objektiivisuu-
den takaavia eettisiä normeja noudattava tiede luopui kaikista moraalisista, poliittisista ja yhteis-
kunnallisista tavoista. Valtiovalta taas palkitsi ”puhtaan” tieteen vakiinnuttamalla akateemisen tie-
teen laajamittaisia etuoikeuksia nauttivaksi instituutioksi. Näin määräytyvän autonomiaideologian
problematisoinnista erityisesti tieteen oman eettisen vastuun korostuksena ks. yleisesti Kuitunen
1995 passim. ja von Wright 1992 erityisesti s. 192. Ks. myös Arnold 2001.
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TPOVA-tutkimuksessa on aina kyse normatiivisten, empiiristen ja metafyy-
sisten teorioiden (H 1-5) tavoitteellisesta hyödyntämisestä lainsäädännön syste-
maattisen ja mahdollisimman perustellun arvioinnin (arviointitutkimuksen)
mahdollistamiseksi. Riippuen siitä, mille asteelle tieteiden välinen työ ja tutki-
muksen liittäminen erilaisiin sovellutus- ja hyödyntämisympäristöihin on eden-
nyt, kysymys on tieteiden välisyydestä, poikkitieteellisyydestä tai transdisipli-
naarisuudesta.

Mitä edellä esitetty ajatus TPOVA-tutkimuksesta soveltavan ja perustutkimuk-
sen integroivana tutkimuksen lähestymistapana voisi edellä esitettyjen reuna-
huomioiden pohjalta merkitä? Lopuksi otetaan esiin kaksi tähän liittyvää näkö-
kohtaa. Ensimmäinen liittyy TPOVA-tutkimukselle ominaisen ”päämäärähakui-
suuden” luonteeseen. Vaikka TPOVA-tutkimus on päämäärähakuista ja siten
soveltavaa tutkimusta, TPOVA-tutkimukselle ei ole edellä haluttu esittää sovel-
tavalle tutkimukselle tyypillistä välitöntä sidosta johonkin materiaaliseen arvo-
taustaan (vrt. esim. lääketiede: terveys jne.). Tutkimuksen päämäärät joudutaan
oikeuttamaan ja perustelemaan yksittäisen TPOVA-tutkimuksen tai tutkimus-
ohjelman tasolla. H 1-”hypoteesin” valinnan ja argumentoinnin yhteydessä ei
taas yleensä voi olla kysymys teorian mekaanisesta soveltamisesta, vaan TPO-
VA-tutkimus saa lunastettavakseen tiettyjä puhtaan tieteen (so. itsenäisen teo-
reettisen artikuloinnin ja argumentoinnin) vaatimuksia. Myös raja esim. eetti-
sen (meta)teorian käytön ja sitä koskevan argumentoinnin välillä on liukuva280;
samoin teorioiden mahdollisten valintastandardien soveltaminen TPOVA-(A)-
tutkimuksessa sisältää aina itsenäisen evaluatiivisen (tulkinta- ja valinta)ele-
mentin.

Filosofian (etiikan) erityistieteenä ja TPOVA-tutkimuksen välinen sidos tai
työnjako on jo filosofisten teorioiden selkeytymättömyydestä ja niiden välisistä
ristiriidoista johtuen aina vain osittainen. Näiden seikkojen vuoksi TPOVA-tut-
kimus tekee aina myös itsenäisiä ratkaisuja arvoperustaansa identifioidessaan,
konstruoidessaan ja argumentoidessaan. Tällöin nousevat esiin Koskiahon edel-
lä viittaamat ongelmat (erityisesti soveltavalle tutkimukselle helposti ominai-
nen pinnallistuminen). Ellei mitään ”soveltamista” harkinnan ja arvottamisen
merkityksessä nousisi esiin, ongelmia ei lainkaan syntyisi. Koskiahon mainitse-
miin ongelmiin on edellä pyritty vastaamaan reflektioanalyysin ja sitä seuran-
neen suuntaviivatarkastelun avulla.

Lopuksi on syytä vielä palata Galtungin tarkasteluun. Galtung ottaa esiin har-
joitetun rauhantutkimuksen jakautumisen kahteen päähaaraan, negatiiviseen ja
positiiviseen. Negatiivinen rauhantutkimus tutkii konfliktien syitä ja pyrkii pää-
semään selville siitä, miten niihin voidaan vaikuttaa, jotta avoimen väkivallan

280Niin sanotun soveltavan etiikan näkökulmasta ks. esim. Häyry 1997 s. 66–69, Hertzberg 2000 s.
57.
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käytöltä vältyttäisiin. Positiivinen rauhantutkimus pyrkii löytämään ryhmien ja
kansakuntien sopusointuisen yhteistyön edellytykset. Galtung asettaa kysymyk-
sen, kumpaan näistä ao. tutkimuksen tulisi keskittyä ja vastaa siihen samalla että
rauhantutkimuksen tulisi edetä molemmilla väylillä281. Sen jälkeen hän erottaa
vielä sodan syiden primaarisen tason perusteella kansansisäiset, kansainväliset
ja ylikansalliset selitysmallit. Analogisesti positiivisuus–negatiivisuus-koulukun-
tien väliselle kiistalle esittämänsä ratkaisun kanssa Galtung katsoo välttämättö-
mäksi, että rauhantutkimus toimii kaikilla kuvatuilla tasoilla.

Tässä omaksutun käsityksen mukaan TPOVA-tutkimuksen tulisi omaksua
samanlainen avara ajattelutapa suhteessa tutkimuksen päästrategioihin. Nega-
tiivisuus–positiivisuus-dilemmaa sivuttiin jo edellä Lakatosin metodologian
popperilaista vertailukohtaa tarkasteltaessa. Edellä kävi jo ilmi, että omaksutta-
va strategia on sidoksissa omaksuttavaan (tieteen)filosofiseen konseptioon. Sitä
ei tule yrittää lukita yksittäisiä tutkimuksia ylemmällä TPOVA-B1-tutkimuksen
tasolla. Sitä paitsi strategiat voivat myös hedelmällisesti yhdistyä. Näin näyttää
käyvän mm. Allardtin kestävän kehityksen konseptissa. Siinä painottuu yhtäältä
ongelmaolosuhteiden identifioimisen tarve. Toisaalta esimerkiksi viittaukset
uuden moraalin tarpeeseen sisältävät tutkimuksellisia haasteita, jotka eivät aina-
kaan kokonaisuudessaan aukene em. tutkimusstrategian avulla282.

Rauhantutkimuksen tavoin myös TPOVA-tutkimuksen horisontaalista asemaa
ja sen strategioita voidaan tarkastella edellä esitetystä poikkeavassa, alueellises-
sa merkityksessä. TPOVA-tutkimuksen mallien prioriteetti ulottuvuudella kan-
sallinen, kansainvälinen ja ylikansallinen riippuu ratkaisevasti tutkimuskohteen
määrittämisestä. Tutkimuksessa kehiteltävänä ollut TPOVA-tutkimuksen lähes-
tymistapa ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen tasoon tai ulottuvuuteen. Sitä
voidaan käyttää yhtä hyvin kansainvälisten sopimusten ja EU-säädösten kuin
kansallisten säädösten arvioimiseen. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että tutki-
muksen perusarvot ja sitoumukset ulottuvat ao. tasolle ja tutkimuksen metodo-
logiassa on huomioitu mm. kompleksisuudeltaan, ympäristöltään ja deonttiselta
asemaltaan vaihtelevan tutkimuskohteen haasteet.

Miten äskeiset tutkimusstrategiset kysymykset liittyvät TPOVA-tutkimuksen
vertikaaliseen ja horisontaaliseen asemaan? Horisontaaliseen asemaan tutkimuk-
sen strategiset valinnat liittyvät ennen kaikkea siinä suhteessa, että TPOVA-tut-
kijalta on voitava odottaa näissä kysymyksissä tietoisia ja perusteltuja valintoja.
Arvostelu-, tieto- ja funktio-ongelman ratkaiseminen ei voi koskaan tapahtua
mekaanisesti, vaan sen tulee olla tietoinen ja reflektoitu. Sama koskee tutki-
muskohteen määritystä283. Tässä mielessä TPOVA-tutkimus ei voi koskaan olla

281Galtung 1969 s. 19.
282Ks. Allardt 1992 s. 18–22.
283Ks. myös jakso II/3.2.2.7.2. alakohta 2.
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puhdasta soveltavaa tutkimusta.
Tällä on puolestaan seurauksia sen suhteen, millaiseksi TPOVA-tutkimuksen

vertikaalinen rakenne muodostuu. Yksittäiset tutkijat, tutkimukset ja tutkimus-
alat tarvitsevat TPOVA-tutkimusta tutkimusohjelmana, joka kykenee esim. La-
katosin ja Laudanin lähtökohdille rakentuessaan ottamaan vastaan tutkimuksen
pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvät haasteet (jaksot 4.4.1.–4.4.3). Monissa
tapauksissa tutkimusohjelman käsite näyttää tarpeelliselta eriyttää myös raja-
tummaksi, mitä kuvattiin edellä jaksoissa 4.4.4.–4.4.5. Ellei näitä vaatimuksia
oteta vakavasti, TPOVA-tutkimuksen mahdollisuudet toimia soveltavan ja pe-
rustutkimuksen integroivana lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapana jäävät
vaillinaisiksi. Mikäli näin käy, myös sen edellytykset ottaa vakavasti sekä teori-
an että empirian vaatimukset heikkenevät. Ja jos näin käy, TPOVA-tutkimus on
menettänyt sen, mikä lienee sen syvin identifioiva ja ominaispiirre.

Reflektioanalyysin alussa esitettyihin passuksiin viitaten tällöin TPOVA-tut-
kija ei tietäisi mitä on (olla) kunnon TPOVA-tutkija, tai tähän liittyvä potentiaali
olisi joka tapauksessa aktuaalistunut huonosti. Onko tuon potentiaalin aktuaa-
listuminen – yllä eri yhteyksissä kuvatun itseymmärryksen ja tutkimuksen tilan
tavoitteleminen ja saavuttaminen – sitten ”tervejärkisyyttä”, ”tervejärkisyyden
puutetta”, ”elämässä vaikeinta” vai ”elämässä helpointa” ja missä määrin tuo
potentiaali on tässä tutkimuksessa aktuaalistunut ?
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IV
Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä
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”Ymmärtävässä lähestymistavassa käytetään selitystä, missä selitykset ovat kult-
tuurisia. Toiminta kytketään niihin mahdollisuuksiin ja potentiaaleihin, jotka ovat
tarjolla tarkastellussa tilanteessa kulttuuristen mittapuiden mukaan. Käsitteistö
tutkimuksessa muodostuu tutkittavan ilmiöjoukon sisäisten sääntöjen mukaan.
Mekaanisesta lähtökohdasta ponnistava selittäminen objektivoi kohteen. Kriteerit
joilla kohdetta tarkastellaan, tukeutuvat tutkijan omaan maailmankuvaan – ken-
ties myös maailmankatsomukseen – ja ne ovat tutkittavaan kohteeseen nähden
ulkokohtaisia”.

”Tästä saa helposti sen käsityksen, että tutkimuksen pitäisi aina olla ymmärtä-
mässä tutkittavan kohteen omia intentioita ja ikään kuin hyväksymässä ja legiti-
moimassa niitä. Tähän ei kuitenkaan tarvitse tyytyä. Tarvitsemme kriittistä tutki-
musta, mutta onko välttämätöntä, että kriittinen tutkimus objektivoi kohteensa.
Eikö sen pitäisi mahdollisimman hyvin ottaa selville, mitkä seikat kokonaisuuden
kannalta evaluoitavassa kohteessa ovat keskeisiä itse toiminnan ja sen vaikutusten
kannalta ja sen jälkeen pyrkiä selvittämään toimintaa niin monipuolisesti kuin
mahdollista, jotta keskeiset tekijät tulisivat paljastetuiksi? Viime kädessä evaluaa-
tioprosessi nojaa tutkijan etiikkaan sekä niihin arvoihin, jotka tutkijaamme ohjaa-
vat.”1

Äskeinen huomio voidaan vertauskuvallisesti ymmärtää disiplinaaristen rajojen
ylittämiseen tai yksittäisen disipliinin (eli tieteen- tai tutkimusalan2) näkökul-
man laajentamiseen johdattelevan virvelin uistimeksi. Sen avulla tutkimuksen
tarkasteluja voidaan ryhtyä kelaamaan johtopäätöksiksi. Sisällöllisesti huomi-
oon sisältyy odotus tai vastuullistus. Se on puettavissa ohjenuoraksi, johon si-
sältyy kaksi lähtökohtaa. Yhtäältä kunkin disipliinin kohdetta on tutkittava sen
koko alueella ja pyrittävä myös ymmärtämään. Lainsäädäntötutkimuksen alu-
eella tämä edellyttää myös suomalaisen oikeustieteen tutkimustarpeen tunnista-
mista, tunnustamista ja tutkimuksen aktivoitumista. Muutoin on vaarana, että
kohde tulee ”objektivoiduksi”: saatetuksi eräiden sen kannalta olennaisten mer-
kitysten, käsitteiden ja vaikutusyhteyksien ulottumattomiin jättämällä kohde
kokonaan muiden yhteiskuntatieteiden vastuulle.

1 Keskeisten tulosten yhteenveto

1 Koskiaho 1990 s. 173.
2 Disipliiniä on edellä käytetty yleiskäsitteenä, joka kattaa sekä tieteenalat (perustieteet, substans-
sitieteet) että suppeammat ja fokusoidummat tutkimusalat (esim. naistutkimus, rauhantutkimus).
Tässä yhteydessä on erikseen todettava, että ”disipliini” kattaa myös ”aputieteiksi” luonnehditut
(Åberg 1997 s. 13) tutkimusalat tai tutkimuksen lähestymistavat (esim. tilastotiede, arviointitutki-
mus).
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Tutkimuspolku jää vajavaiseksi ja puutteellisesti valaistuksi, mikäli herme-
neuttinen korostus johtaa kriittisyyden hiipumiseen. Tämän välttämiseksi tulee
hakea etäisyyttä tutkimuskohteeseen ja tukeutua myös muiden disipliinien nä-
kökulmiin, tietoperustaan, metodivälineistöön ja ajattelutapoihin. Vaikka tutki-
muskohdetta lähestyttäisiinkin näin kokonaisuutena eri näkökulmista, tämäkään
ei vapauta yksittäistä disipliiniä reflektion vaatimuksesta: itseymmärryksen ke-
hittämisestä sekä omaksutun näkökulman jatkuvasta uudelleen arvioinnista.
Useampien disipliinien jakaman kohteen yhteydessä on lisäksi perusteltua odot-
taa, että kukin pyrkii myös muiden omaksumien näkökulmien hedelmöittämi-
seen tuottamalla muille kohteesta hankkimaansa ymmärrystä ja myös kohde-
kriittistä välineistöä3.

Äskeiset vaatimukset saavat erityistä kantavuutta lainsäädäntötutkimuksen
kaltaisilla tutkimusaloilla, joilla kohde moninaisine tutkimus- tai tiedonint-
resseineen vain keinotekoisesti jäsentyy jonkin yksittäisen disipliinin ”omaksi
alueeksi” tai eri alojen tarkkarajaisiksi vyöhykkeiksi. Jonkinasteinen tiedon han-
kinnan systematisoiminen ja strukturoi(tu)minen yli disiplinaaristen rajojen on
tällöin erityisen tarpeellista. Tälle on käytännössä monia rajoituksia, mutta myös
mahdollisuuksia.

Disiplinaaristen näkökulmien, linssien tai valokeilojen suuntaaminen kuva-
tunlaiseen kohteeseen ei edellytä tai perustele kohteen tulkitsemista kaikille sa-
maksi esim. yhtenäisen disiplinaariset rajat ylittävän teorian- tai käsitteenmuo-
dostuksen merkityksessä. Toisaalta yhteisten puitteiden hahmottaminen yksin-
omaan tiedon hankinnan konkreettisten menetelmien tasolle jättää puolestaan
helposti katvealueita: yhteisiä ongelmia, näkökulmia tai kysymyksenasetteluja,
joiden kohdalla disiplinaariset erot eivät välttämättä ole esteenä yhteisten ajatte-
lutapojen ja suuntaviivojen määrittelemiselle ja vakiinnuttamiselle. Yhteisiä toi-
mintavälineitä ja -struktuureja voidaan etsiä myös teorioiden ja metodien väli-
maastosta. Asian voi ilmaista myös vertauskuvallisesti. Jos useampien disiplii-
nien mielenkiinnon ja tärkeiden yhteiskunnallisten tiedontarpeiden kohteena
oleva suovyöhyke – esimerkiksi lainsäädäntö ongelmineen ja yhteiskunnallisi-
ne tiedontarpeineen – ei ole päällystettävissä yhteiseksi tieksi ja jos yksittäiset
tukikepit ja pitkospuut ovat riittämättömiä sen hallintaan, on kehitettävä verta-
uskuvallisesti näiden väliin sijoittuvia tieteellisen tutkimuksen puitteita.

Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset apu- ja menetelmätieteet ja tieteellisen tut-
kimuksen lähestymistavat. Näistä tämän tutkimuksen huomion kohteena on ar-
viointitutkimus. Arviointitutkimuksen hyödyntäminen lainsäädäntötutkimuksen
alueella – ja jo tähän kohdistuva yritys – on perusteltavissa ennen kaikkea kah-

3 Vrt. Sipposen oikeus- ja yhteiskuntatieteilijöiden korrekteista (?)suhteista esittämään: ”Oikeus-
ja yhteiskuntatieteiden yhteisillä aloilla kummatkin osapuolet välttelevät ongelmia eivätkä hevin
halua lausua arvioita toisen työn tuloksista” (2000 s. 373).
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della näkökohdalla. Arviointitutkimuksen avulla on mahdollista tyydyttää kan-
salaisyhteiskunnan tiedontarpeita sekä nykypäivän että tulevaisuuden näkökul-
mista, ottaen huomioon myös disiplinaariset näkökulmat ja disipliinien legitii-
mit itseintressit. Toisaalta arviointitutkimus sisältää potentiaalia myös herme-
neuttisen ja kriittisen tiedonintressin tai asenteen vaikeaksi osoittautuneen rajan
ylittämiseen.

Kuten Koskiahon huomiosta ilmenee, arviointitutkimuksen kuvattu potentiaali
on toistaiseksi aktuaalistunut hyvin vajavaisesti. Arviointitutkimus on rajoittu-
nut ensisijaisesti teknisen tiedonintressin ohjaamaksi tutkimuskäytännöksi. Ar-
viointitutkimuksen historiaa 25 vuoden ajalta tutkinut Thomas Cook to-
teaakin, ettei arviointitutkimus ole (aputieteenä) kyennyt luomaan kunnollisia
linkkejä sitä ympäröivien substanssitieteenalojen tietorakenteisiin. Lisäksi siltä
puuttuu Cookin mukaan oma tieteellinen itseymmärrys, tutkimuksen teoria. Tek-
nisen tiedonintressin tyydyttämiseen pyrkivän tutkimuksen ohella arviointitut-
kimus on jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan keskittynyt liian yksipuolisesti
menetelmävarantonsa kehittelyyn ja ajan tasalla pitämiseen.4

Yllä tiiviisti taustoitettujen haasteiden pohjalta tutkimuksessa asetettiin seu-
raavat tutkimustehtävät:

I Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen lähestymistavan iden-
tifioiminen arviointina, arviointitutkimuksena, teoriaperusteisena arviointi- ja
arvotutkimuksena sekä oikeussääntelyn arvioinnin lähestymistapana.

II Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitutkimusta ohjaavien arvojen ja suun-
taviivojen selkeyttäminen rationaalisuuskäsitteen avulla.

IIIOikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen käytäntöön soveltamista
palvelevan ymmärryksen ja metodologisen apuvälineistön kehittäminen.

I Oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen lähestymis-
tavan identifioiminen arviointina, arviointitutkimuksena, teoriaperus-
teisena arviointi- ja arvotutkimuksena sekä oikeussääntelyn arvioinnin
lähestymistapana

Arviointi on ymmärrettävissä vertailuprosessiksi, jossa arvioinnin kohde tietoi-
sesti suhteutetaan arvioinnin perusteeseen (mittapuuhun) kohteen arvon määrittä-
miseksi. Arviointi sisältää yleisinhimillisen aktiviteetin. Tällaisena sillä on merki-

4 Cook 1997. Cook mitoittaakin arviointitutkimuksen yllä kuvatut haasteet koko alkaneen vuosi-
sadan perspektiiviin. Hän asennoituu haasteiden kohtaamismahdollisuuksiin jossakin määrin pes-
simistisesti mm. siksi, etteivät nuoren polven tutkijat ole osoittaneet rohkeutta ja innostusta niiden
vastaanottamiseen (1997 s. 43–50).
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tystä sekä oikeuteen että oikeussääntelyyn kohdistuvalle tutkimukselle. Arviointi-
tutkimus voidaan määritellä tieteellisten välineiden ja menetelmien avulla tapah-
tuvaksi arvioinnin suorittamiseksi. Teoriaperusteinen arviointitutkimus soveltaa
näiden ohella kohteensa arvioimisessa erilaisia (praktisia) teorioita, normatiivisia,
empiirisiä ja metafyysisiä. Praktiset teoriat ovat teorioita, jotka pyrkivät ohjaa-
maan kohteensa käytäntöjä. Syvemmässä merkityksessä teoria on luonnehditta-
vissa praktiseksi, mikäli teoriaa sovelletaan käytäntöjen refleksiivisen orientoitu-
misen välineenä. Teoriaperusteisessa arviointitutkimuksessa kuten muussakin tut-
kimuksessa tämä soveltuu sekä tutkimukseen (tutkimuksen teoria) että tutkimuk-
sen kohteena oleviin käytäntöihin (käytäntöjä koskeva teoria). Näin ymmärretty-
nä tutkimuksen haasteeksi muodostuu artikuloida TPOVA-tutkimuksen teoriaa pyr-
kien praktiseen (tutkimuksen) teoriaan, joka voisi toimia eräänä lainsäädäntötut-
kimuksen, oikeussääntelyn arviointitutkimuksen ja molempia ympäröivien sub-
stanssitieteenalojen refleksiivisen orientoitumisen välineenä.

Oikeussääntelyyn kohdistuvaa teoriaperusteista arviointitutkimusta (TPOVA-
tutkimus) voidaan ryhtyä identifioimaan ja systematisoimaan erottelemalla ar-
vioinnin käsitteellisestä rakenteesta arvioinnin peruselementit. Ne voidaan jä-
sentää seuraavasti:

1) Arvioinnin kohteena olevat oikeudelliset normijärjestelmät tai niiden osajär-
jestelmät (N1…Nn) (objektiluokka)

2) Relevantiksi argumentoitu arvo- tai normijärjestelmä AS (arvojärjestelmä eli
arvojoukot ja -ulottuvuudet)

3) Arvioinnin kohteen AS:n puitteissa relevanteiksi perustellut arvomittapuut (P1-
Pn) (arvokäsitteiden sisällöt, arvokvaliteetit), joista käsin ja joihin perustuen
arvioinnin kohteen (N1) arvo arvioinnin yhteydessä viime kädessä määritel-
lään

a.  kohteen ei-empiirisinä tai ideaalisina ominaisuuksina
a1.normatiivisessa (tai preskriptiivisessä) merkityksessä
a2.analyyttisessä merkityksessä
b. kohteen empiirisinä ominaisuuksina.

Arvioinnin peruselementeistä TPOVA-tutkimukselle voidaan muodostaa erään-
laiset käsitetikapuut tai käsitekartasto, jotka tarjoavat kompassin tutkimustehtä-
vien I–III edellyttämille jatkoanalyyseille. Arvioinnin peruselementit muo-
dostavat ensimmäisen TPOVA-tutkimusta integroivan tason tai elementin.
Ne integroivat tutkimusta yhteiskuntatieteiden substanssitieteenaloihin ja iden-
tifioivat sitä arviointitutkimuksen muihin osa-alueisiin tai lähestymistapoihin.

TPOVA-tutkimuksen suorittaman tiedonhankinnan systematisoimiseksi ja sen
käytännöllisen perustan luomiseksi arvioinnin peruselementeistä tulee johtaa
TPOVA-tutkimuksen arviointikehys. Kehys muodostuu joukosta hypoteesi- ja
sitoumustyyppejä, jotka ohjaavat tutkimusta ja sen tiedonhankintaa ja ilmaise-
vat sen kannalta välttämättömät sitoumukset. Arviointikehys on TPOVA-tutki-
muksen arvioinnissaan soveltamien hypoteesien ja praktisten teorioiden kehys.
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Varsinaisen teorian sijaan se on pikemminkin tutkimuksen metatasoinen malli5,
joka saa lähtökohtansa arvioinnin peruselementeistä, mutta kehittää niitä tutki-
muksen käytännöllisemmiksi puitteiksi. Sijoittamalla arviointikehykseen ar-
vioinnin peruselementtien mukaiset osiot (ks. yllä 1–3), voidaan edetä askel kohti
TPOVA-tutkimuksen käytännöllisen tiedon hankinnan haasteita ja kysymyksiä.

Alla esitetyssä muodossa arviointikehys koostuu mm. arvioinnin perusele-
menttien pohjalta rajatusta joukosta hypoteesi- ja sitoumustyyppejä, jotka
voidaan kokonaisuuden hahmottamiseksi kirjoittaa peräkkäisten lauseiden muo-
toon, eräänlaiseksi lauseketjuksi. Konkreettisessa lainsäädännön arvioinnissa
arviointikehykseen sisältyvistä hypoteesi- ja sitoumustyypeistä muodostetaan
arvioinnin kohdetta (esim. maa-aineslaki) koskevia preskriptioita (H 1) ja hy-
poteeseja (H 2, H 4-5). Symbolit P1-Pn, X, Y, t 1, T, D1-Dn ja E1-En ilmaisevat
eräänlaisina ideaaleina niiden normatiivisten argumenttien (H 1) ja propositioi-
den (H 2, H 4-5) loogisen muodon, joihin kohdetta arvioinnissa verrataan sekä
sitoumukset, joille arvioinnin rationaalisuus yleisemmin rakentuu (T).

Seuraavassa esitetään muodostettu arviointikehys, jonka jälkeen kehystä va-
laistaan eräillä lisähuomioilla6:

1) Mittapuun perustelulause H 1, joka ilmaisee kohteen (N1) ideaaliset ominai-
suudet normatiivisessa merkityksessä perusteluineen: ”Perusteilla X ja Y sää-
döksen N1 keskeiset merkitykset ja niistä johdettavat tausta-arvot ja/tai
normatiiviset arviointimittapuut ovat P1-Pn”

2) Mittapuun toteutumis- tai vaikuttavuushypoteesi H 2, jonka avulla selvitetään
arvioinnin kohteen (N1) mittapuun perustelulauseen H 1 kannalta relevantit
empiiriset ominaisuudet: ”Mittapuuarvot P1-Pn toteutuvat säädöksen N1
tai sen implementaation yhteydessä yhteiskunnallisissa käytännöissä (ta-
solla t1)…”

3) Teoreettinen taustaoletus T, joka ilmaisee kohdetta koskevat välttämättömät
sitoumukset ja kohteen arvioinnin kannalta välttämättömät piirteet: ”… koska
lainsäätäjä/normiaktori on voinut vaikuttaa sääntelyn kohteeseen”

4a) Perusteluhypoteesi H 4a, joka ilmaisee kohteen ideaaliset ominaisuudet ana-
lyyttisessä merkityksessä: ”… ja lainsäätäjä/normiaktori on huomioinut
mittapuuarvon toteutumisen edellytyksenä olosuhteissa C1-Cn olevat sei-
kat D1-Dn …”, tai

4b) Perusteluhypoteesi H 4b, joka ilmaisee kohteen ideaaliset ominaisuudet ana-
lyyttisessä merkityksessä: ” … koska lainsäätäjä/normiaktori on huomioi-
nut mittapuuarvon toteutumisen edellytyksenä olosuhteissa C1-Cn olevat
seikat D1-Dn…”

5 Metatasoisena tämä malli sisältää yhtäältä tutkimuksen mallin (”Millaista arvioinnin tulee olla?”),
toisaalta puitteet myös tutkimuksen kohdetta (esim. maa-aineslaki) koskevan evaluatiivisen mallin
rakentamiselle (”Miten kohdetta koskevaa evaluatiivista mallia tulee rakentaa?”).
6 Arviointikehyksen formalismien havainnollistaminen purkamalla niitä käytännöllisiksi esimerk-
kitapauksiksi ei ole enää tässä yhteydessä mahdollista. Arviointikehystä muodostettaessa kustakin
osiosta esitettiin havainnollistava esimerkki (jakso II/4.1). Arviointikehyksen soveltamista käytän-
töön havainnollistettiin myös jaksossa III/3.3.
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5) Perusteluhypoteesi H 5, jonka osiot E1-En kuvaavat kohteen ideaalisten omi-
naisuuksien analyyttisessä merkityksessä (D1-Dn) määrittelemisen tai koh-
teen mittapuiden normatiivisessa merkityksessä (P1-Pn) oikeuttamisen riip-
puvuutta olosuhdetekijöistä: ”… ottaen huomioon väliin tulevat tekijät E1-
En”. Väliin tulevat tekijät E1-En voivat olla

a. mittapuuarvon toteutumisen edellytyksenä olevia olosuhdetekijöitä (H 5.2)
b. mittapuuarvon toteutumisen estäviä tai sitä heikentäviä tekijöitä (H 5.3)
c. mittapuuarvon toteutumisen ja arvioitavan toiminnan väliin asettuvia tekijöitä,

joihin toiminnalla vaikuttamalla voidaan saavuttaa mittapuuarvon mukainen
lopputulos tai edistää sitä (H 5.4).

Arviointikehyksen symboliosioihin sisältyy arvioinnin kohde (N1) sekä arvi-
oinnille ominainen vertailuperuste. Hieman yksinkertaistetusti ilmaisten viimeksi
mainittuun sisältyy eräänlainen ideaalisen toiminnan, rakenteen tms. kuvaus
(esim. D1) tai sitä määriteltäessä huomioon otettava seikka (esim. C1, E1). Näin
symboliosiot muodostavat kohteen mittapuut tai niiden määrittelyssä välttämät-
tömät puitteet. Jotta arvioinnille välttämätön vertailu on mahdollista, tarvitaan
symbolien viittaaman ”ideaalitiedon” hankkimista (H 4-5: D1-Dn) tai argumen-
toimista (H1: P1-Pn, X, Y). Lisäksi tarvitaan kohdetta koskevan empiirisen tie-
don hankkimista (H2: t1; H 4: C1-Cn, D1-Dn; H 5: E1-En, D1-Dn) joko olemas-
sa olevaan tietoon tukeutumalla (H 4a, H 5) tai itsenäisiä kausaalihypoteeseja
asettamalla ja testaamalla (H 4b, H 5). Arviointiperusteensa muodostettuaan ja
argumentoituaan ja tiedon hankittuaan arvioija suorittaa kohteen ja mittapuun
välisen systemaattisen vertailun, arvioinnin.

Arviointikehyksen perusluonteeseen kuuluu, ettei siihen sisälly kannanottoa
siihen, mille (materiaalisille ym.) arvoille yksittäisen kohteen (esim. maa-aines-
laki, päihdehuoltolaki) arvioinnin tulisi rakentua (H 1: P1-Pn, X, Y), eikä myös-
kään siihen, mille oikeussysteemin alueille arviointi tulisi suunnata ja mistä kohde
(N1) tulisi valita. Arviointikehys on TPOVA-tutkimuksen kysymyksenasettelut,
oletukset ja sitoumukset kokoava arvoneutraali kehys. Se suuntaa tiedon han-
kintaa ja argumentointia ja osoittaa näiden kannalta kriittiset pisteet, mutta ei
tarjoa vastausta siihen, mistä tieto hankitaan ja miten argumentointi tapahtuu.
Näistä seikoista johtuen arviointikehystä voidaan soveltaa laaja-alaisesti, kul-
loisenkin disipliinin ja tutkimuksen erityispiirteet ja rajoitukset huomioon otta-
en. Kokoavasti todeten arviointikehys sisältää arvioinnin ja arviointitutkimuk-
sen perusidentiteetistä sekä arviointiparadigmaattisista, disiplinaarisista, tiede-
eettisistä ja tiedekonsepteihin liittyvistä lähtökohdista käsin tutkimuksessa ar-
gumentoidun TPOVA-tutkimuksen lähestymistavan äärirajat. Lisäksi arviointi-
kehys viitoittaa TPOVA-tutkimuksen rajoja tutkimuksen lähestymistapana (ap-
proach) muun tutkimuksen suuntaan.

Äärirajoille on ominaista mm. se, että niitä ei voida ylittää mutta ne voidaan
alittaa. Arviointikehys muodostaakin eräänlaisen paradigmaattisen kompassin
ja kartan. Sen avulla tutkimusta mahdollisuuksien (esim. käytettävissä olevan
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tiedon määrän ja laadun jne.) mukaan suuntaamalla, hypoteeseja ja sitoumuksia
asettamalla ja argumentoimalla sekä niitä testaamalla voidaan saada perusteltu-
ja vastauksia oikeussääntelyä arvioivan tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.

Arviointikehys muodostaa toisen TPOVA-tutkimusta integroivan tason
tai elementin. Arvioinnin peruselementit ja TPOVA-tutkimuksen arviointike-
hys taustoituksineen ovat tutkimuksen päävastaus I tutkimustehtävän asettamiin
haasteisiin. Ne identifioivat TPOVA-tutkimuksen lainsäädäntötutkimuksen ja
oikeussääntelyn arviointitutkimuksen lähestymistapana.

II Oikeussääntelyn teoriaperusteista arviointitutkimusta ohjaavien
arvojen ja suuntaviivojen selkeyttäminen rationaalisuuskäsitteen avulla

TPOVA-tutkimuksen ja sitä koskevan teorian tehtävänä on eri disipliinien suo-
rittaman oikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen systematisoi-
minen ja integroiminen. Arvioinnin peruselementtien ja arviointikehyksen li-
säksi tähän tarvitaan myös muita elementtejä.

Toisen tutkimustehtävän kohdalla systematisoimis- ja integroimishaaste avar-
tuu tutkimuksen suuntautumista koskevaksi haasteeksi, joka edellyttää TPOVA-
tutkimuksen arvojen selkeyttämistä sekä tutkimuksen suuntaviivojen määritte-
lyä ja perustelemista. Tässä tarkoituksessa tutkimuksessa reflektoidaan ihmisen
ympäristösuhdetta ohjaavan oikeudellisen (interventio)sääntelyn ja sitä arvioi-
van TPOVA-tutkimuksen perustana olevia arvoja. Arvioinnin peruselementtien
avulla ilmaistuna reflektioanalyysissa selvitetään ihmisen ympäristösuhdetta
koskevan sääntelyn ideaalisia ominaisuuksia normatiivisessa tai preskriptiivi-
sessä merkityksessä (ks. peruselementit kohta 3 a1). TPOVA-tutkimuksen arvi-
ointikehyksessä analyysi suuntautuu ensisijaisesti H1:n (P1-Pn) asettamista yleis-
luontoisesti taustoittaviin arvoihin (X, Y). Ymmärrettäessä arviointi Frank Fi-
scherin tavoin monitasoisena toimintona, arvot toimivat sääntelyn arvioinnin
konkreettisten mittapuiden (P1-Pn) lähteenä sekä niiden oikeuttamisen perus-
teina (validointi, vindikaatio, rationaalinen harkinta).

Filosofian ja erityistieteiden välisen vastuujaon ja tutkimuksen nykytilanteen
huomioon ottamiseksi toisen tutkimustehtävän perustaksi omaksuttiin käsitteel-
listys, jossa reflektio ymmärretään ensisijaisesti tutkimuksen perustavien arvo-
jen selkeyttämiseksi, eksplikoinniksi ja artikuloinniksi ja toissijaisesti arvojen
argumentoinniksi. Tutkimuksessa omaksutun käsityksen mukaan erityistieteet
eivät voi vastata omasta perustastaan yksin. Niiden tulee kuitenkin kantaa oma
vastuunsa arvojensa ja sitoumustensa pohtimisesta, selkeyttämisestä ja tarvitta-
essa myös niiden kriittisestä kyseenalaistamisesta. Filosofiassa muun muassa
uuskantilaisiin korostuksiin jäljitettävissä olevat reflektion vaatimukset saavat
erityistä kantavuutta lainsäädäntötutkimuksen kaltaisilla tieteiden välisillä tut-
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kimusaloilla. Johtuen TPOVA-tutkimuksen erityisluonteesta teoreettisen ja so-
veltavan tutkimuksen integroimaan pyrkivänä lähestymistapana, tutkimuksen
erityiseksi haasteeksi muodostuu pragmatismin filosofisen temperamentin ja
rationaalisuuskäsitteen jännitteisten vaatimuksien sovitteleminen.

Ankkuroitaessa reflektioanalyysi pragmatismiin, arvioinnin ja sen kohteen
välinen raja joudutaan ylittämään. Tämä raja ilmentää tieteen ja sen kohteen
(yhteiskunta) rakentumista erilaisille rationaliteeteille, joilla on kuitenkin myös
yhteisiä elementtejä. Tutkimuksessa tärkeäksi nähty rationaalisuuskäsitteen ja
pragmatismin sidos johtaa aksiologisen rationaalisuuskäsitteen integroimiseen
praktisen rationaalisuuden vaatimuksiin. II tutkimustehtävä jäsentyy niin, että
reflektioanalyysi (jakso II/2) kohdistetaan tieteen ulkoisten arvojen ja sitä pal-
velevan rationaalisuuskäsitteen analyysiin. Sitä seuraavassa TPOVA-tutkimuk-
sen suuntaviivojen tarkastelussa (II/3) keskitytään tieteen sisäisiin arvoihin ja
erityisesti pyrkimykseen integroida tieteen ulkoisia ja sisäisiä rationaalisuusar-
voja tutkimuksen suuntaviivoiksi. Lisäksi suuntaviivatarkastelu kokoaa yhteen
äsken mainittujen analyysien tulokset.

Reflektioanalyysin ydinpyrkimyksenä on selkeyttää substantiaalisen rationaa-
lisuuskäsitteen sisältöä ja osoittaa sen tarve ja mahdollisuudet tutkimuksen ar-
vojen lähteenä. Reflektioanalyysin yhteydessä substantiaaliselle rationaalisuus-
käsitteelle muodostetaan teleologinen ja deontologinen osio.

Teleologisen osion ytimenä on tieteen justifikaation etsiminen sen osallistu-
misesta elämänongelmien ratkaisemiseen käytössään olevin intellektuaalisin ym.
resurssein yhdessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Elämänon-
gelmat muodostetaan kolmesta ongelmaulottuvuudesta: ihmisen suhteesta luon-
toon (EOU 1), ihmisen ja yhteiskunnan/yhteisön välisestä suhteesta (EOU 2)
sekä ihmisen suhteesta itseensä (EOU 3). Analyysin yhteydessä muodostetaan
ns. vahva ongelmanratkaisukonsepti kokoamaan suoritettua analyysia erityises-
ti pragmatismin näkökulmasta. Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen teleolo-
gisella osiolla pyritään osoittamaan ihmisen ympäristösuhdetta koskevan oike-
ussääntelyn arvioinnissa ja erityisesti arvioinnin mittapuiden ja sääntelytavoit-
teiden oikeuttamisessa (validointi) tarpeelliset rationaalisuusarvot.

Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologinen osio muodostuu elä-
mänongelmien ratkaisemisen aksiologisista perusteista ja rajoitustekijöistä.
Deontologinen osio rakentaa rationaalisuuskäsitteelle siltaa myös moraalin ja
oikeudenmukaisuuskäsitteen suuntaan.

Deontologisen osion kautta substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen ohjaaman
tutkimuksen vastuille etsitään rajoja kantilaisen etiikan ja oikeudenmukaisuus-
käsitteen suunnalla. Substantiaalisen rationaalisuuskäsitteen deontologisella
osiolla pyritään osoittamaan ihmisen ympäristösuhdetta koskevan oikeussään-
telyn arvioinnissa ja erityisesti arvioinnin mittapuiden ja sääntelykeinojen vali-
doinnissa tarpeelliset rationaalisuusarvot. Oikeudenmukaisuuskäsite argumen-
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toidaan myös tieteen yhteiskunnallisen vastuun erääksi peruspilariksi. Näin
TPOVA-tutkimuksen sisällölliseksi ohjenuoraksi ehdotetaan määriteltäväksi
seuraavat arvolähtökohdat:

Arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä tavoittele-
van TPOVA-tutkimuksen tulee arvioida oikeudellista sääntelyä pyrkien selvittä-
mään joko arvojen toteutumista tai ongelmien ratkaisemista sille ominaisin kysy-
myksin, hypoteesein tai sitoumuksin (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5)

1) elämänongelmien kaikilla ulottuvuuksilla (EOU 1, 2, 3) (H 1)
2) pyrkien arvostelukehyksessä eri ulottuvuuksien arvosteluperusteiden integroi-

miseen (EOU 1-3) (H 1)
3) pyrkien arvostelukehyksessä elämänongelmien määrittelyn ja niiden ratkaise-

misen/ratkaistavuuden (pragmatistiseen) vastavuoroiseen huomioimiseen (EOU
1-3) (H 1-2, sitoumus 3, H 4-5)

4) kiinnittäen huomiota elämänongelmien ratkaisemiselle asettuviin erilaisiin nor-
matiivisiin rajoitustekijöihin ja tarpeeseen arvioida sääntelyä myös yhteiskun-
nallisten käytäntöjen moraalisen perustan turvaamisen vaatimuksesta käsin

5) (yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan turvaajana, riskinä tai on-
gelmana) erityisesti seuraavilla ongelmaulottuvuuksilla

1. Elämän ekologiset reunaehdot (EOU 1)
2. Perusturva (EOU 2 ja 3)
a. Osattomuuden ehkäisy
b. Syrjäytymisen ehkäisy
3. Perusluottamus (EOU 2)
4. Keskinäinen osakkuus (EOU 2)
5. Perusvalintojen vapaus (EOU 3)

Kohtiin 1–5 alakohtineen kiteytyy ehdotus TPOVA-tutkimuksen sosiaaliseksi
epistemologiaksi. Reflektioanalyysissa kiteytettyihin arvoihin tukeutuva tutkimus
muodostaa arvoista yhteiskunnallisten käytäntöjen legitimiteetin selvittämisen ja
kritiikin välineitä. Vaikka reflektioanalyysi pyrkii selkeyttämään TPOVA-tutki-
muksen tieteen ulkoisia perusarvoja, sosiaalisen epistemologian suuntaama TPO-
VA-tutkimus ei pyri osoittamaan yhteiskunnallisille toimijoille positiivisia arvoja
ja tavoitteita, joihin näiden tulisi pyrkiä tai jotka näiden tulisi viime kädessä to-
teuttaa. TPOVA-tutkija selvittää, onko arvot pyritty huomioimaan yhteiskunnal-
lisissa käytännöissä, mutta ei vaadi yhteiskunnallisten käytäntöjen eetosten ja ta-
voitteiden rakentamista (yksinomaan) näille arvoille, saati yhteiskunnallisten
käytäntöjen arvojen ja eetosten palauttamista (tai palautettavuutta) niihin.

Kuvatunlainen sosiaalisen epistemologian ei-reduktiivinen tulkinta pyrkii tur-
vaamaan yhteiskunnallisten käytäntöjen pluralistiset eetokset, politiikat ja ta-
voitteet käsittelemällä kohtiin 1–5 kiteytettyä sosiaalista epistemologiaa pikem-
minkin yhteiskunnallisten käytäntöjen jatkuvuuden turvaamaan pyrkivänä reu-
naehtona kuin niiden sisällöllisenä perustana. Näin voidaan välttyä objektivoi-
masta arvioinnin kohdetta suuntauduttaessa yhteiskunnallisten käytäntöjen ar-
viointiin ja kritiikkiin.
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Tutkimusta ohjaavassa kompleksissa voidaan erottaa toisistaan mm. arvot,
suuntaviivat, standardit ja tekniset normit. Reflektioanalyysissa kiteytetyt arvo-
lähtökohdat ja niitä konkretisoivat suuntaviivat asettuvat näin hierarkiseen ase-
telmaan, osaksi laajempaa praktisten teorioiden kokonaisuutta (jakso II/3.2.2).
Tästä kokonaisuudesta vain arvot sisällytettiin reflektioanalyysin piiriin. Tämä
johtuu reflektioanalyysin rajoittumisesta arvioinnin ja arvioinnin kohteen ide-
aalisten normatiivisten tai preskriptiivisten ominaisuuksien selvittämiseen. TPO-
VA-tutkimuksen suuntaviivoilla täydennettynäkään II tutkimustehtävää toteut-
tavat analyysit eivät pyri luomaan täsmällistä ja jäykkää tutkimuksen mallia. Ne
rajoittuvat yleisten arvojen ja suuntaviivojen määrittelemiseen.

Näin voidaan luoda tilaa sekä tutkimuksen kohteen että tutkimuksen vaihte-
leville käytännöille: eri toimijoiden ja disipliinien eetoksille, sitoumuksille ja
erityispiirteille. Näin voidaan turvata monitieteiselle arvotutkimukselle välttä-
mätön eetosten moninaisuus. Lisäksi voidaan ylläpitää tutkimuksen ja muiden
yhteiskunnallisten käytäntöjen välissä tarvittavaa autonomista (legitimiteetti)tilaa
ja samalla kriittistä etäisyyttä. Disipliineille ja toimijoille pyritään kuitenkin
muotoilemaan integroiva perusta.

Reflektioanalyysin tehtäväksi ei nähty eri tieteen- ja tutkimusalojen arvojen
reflektointia, vaan niille yhteisten arvojen selkeyttäminen. Disipliinit kehittele-
vät ja argumentoivat itse omat arvonsa joko sosiaalisen epistemologian tulkin-
toina tai muihin lähtökohtiin nojautuen.

Reflektioanalyysissa selkeytetyt arvot muodostavat kolmannen TPOVA-
tutkimusta integroivan tason tai elementin. Arvot antavat arvioinnin perus-
elementtien ja arviointikehyksen systematisoimalle ja integroimalle tutkimuk-
selle myös väljän sisällöllisen suunnan.

TPOVA-tutkimuksen suuntaviivojen tarkastelu sisältää kaksi keskeistä integ-
roinnin ulottuvuutta, abstraktimman ja konkreettisemman. Tarkastelulla pyri-
tään rakentamaan linkki tieteen ulkoisten ja sisäisten TPOVA-tutkimuksen ar-
vojen välille. Tarkastelun lähtökohtana on hedelmällisyys tieteen sisäisen ja ul-
koisen arvokehyksen integroivana arvona. Konkreettisemmalla tasolla tutkimusta
pyritään integroimaan artikuloimalla TPOVA-tutkimukselle suuntaviivoja sekä
arvioinnin rationaalisesta luonteesta käsin että arvioinnin kohteen luonnetta on-
gelmanratkaisuna pragmatismin kehyksessä selventäen.

Arviointia on luonnehdittu yritykseksi tasapainoilla rationaalisuuden ja legi-
timiteetin osittain ristiriitaisten vaatimusten välillä7. Suuntaviivatarkastelussa
kehitellään tätä käsitystä TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta niin, että perustel-
laan tutkimuksen suuntaviivojen keskeinen tehtävä auttaa hallitsemaan (episte-
mologisen ja metodologisen) rationaalisuuden, legitimiteetin ja sosiaalisen epis-
temologian (aksiologinen ja praktinen rationaalisuus) välistä jännitettä.

7 Åberg 1997 s. 286.
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Sosiaalinen epistemologia muodostaa perustan TPOVA-tutkimuksen tieteen
ulkoisen hedelmällisyyden määrittelylle. Pragmatismin näkökulmasta yritys
saattaa tieteen ulkoiset ja sisäiset rationaliteetit yhteyteen toistensa kanssa to-
teutuu asetettaessa samanaikaisesti kaksi vaatimusta:

1) Vaatimus tieteen toimimisesta elämänongelmien ratkaisijana (vrt. yllä kohdat
1–5 ja niissä kiteytetty sosiaalinen epistemologia) (hedelmällisyyden tieteen
ulkoinen ulottuvuus).

2) Vaatimus, jonka mukaan tieteen ongelmanratkaisujen tulee perustua oikeisiin,
perusteluihin syihin8 (hedelmällisyyden tieteen ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus).

Molempia voidaan täsmentää ja eriyttää jakamalla arvioinnin ongelmat arvoste-
lu-, tieto-, ja funktio-ongelmiin. Arvosteluongelma edellyttää perustellun kan-
nanoton siihen, millä perusteilla (kriteereillä) kohdetta arvioidaan. Tieto-ongel-
ma edellyttää kannanoton tuotettavan tiedon ja kohdetta koskevan ymmärryk-
sen luonteeseen ja funktio-ongelma kannanoton siihen, mihin arvioinnilla pyri-
tään, mitä tarkoituksia se palvelee. Suuntaviivatarkastelun yhteydessä kehitel-
lään ja artikuloidaan TPOVA-tutkimuksen arviointiongelmien ratkaisun alusta-
va kehys siten, että

1) Sosiaalinen epistemologia (mukaan lukien rationaalisuuskäsitteen aksiologi-
nen ja praktinen ulottuvuus) ehdotetaan asetettavaksi arvioinnin arvosteluon-
gelman ratkaisemisen avainsuuntaviivaksi.

2) Rationaalisuusvaatimus (täsmällisemmin lausuen rationaalisuuskäsitteen epis-
temologinen ja metodologinen ulottuvuus) ehdotetaan alustavasti asetettavaksi
tieto-ongelman ratkaisemisen avainsuuntaviivaksi.

3) Legitiimisyys/kriittisyysvaatimus ehdotetaan asetettavaksi arvioinnin funktio-
ongelman ratkaisemisen avainsuuntaviivaksi.

Näiden vaatimusten välillä vallitsee jännite, jonka ääriviivoja analyysissa jäsen-
nettiin seuraavasti:

1) Sosiaalinen epistemologia: Olennaista ei ole viime kädessä se, että (tutkimus)-
toiminta oikeutetaan tai että näytetään toimitun rationaalisuussääntöjen mukaan,
eikä myöskään se, että menestytään ”oikeilla syillä” epäolennaisten ongelmien
ratkaisemisessa, vaan viime kädessä se, että tavoitellaan ja saavutetaan menes-
tystä olennaisten ongelmien ratkaisemisessa (arvorationaalisin perustein).

2) Rationaalisuus: Tärkeintä on saavuttaa objektiivista, luotettavaa ja yleistettä-
vää tietoa tukemaan kulloistenkin päätöksentekijöiden ja sidosryhmien tiedon-

8 Kohdan 2 taustalle voidaan jäljittää seuraava teoriakäsitys: Teorioiden ymmärtäminen ongel-
manratkaisuiksi turvaa sen, että vain menestyneet teoriat ovat päteviä. Tämä vaatimus ei kuiten-
kaan kykene turvaamaan sitä, että menestyminen on aitoa eikä perustu satunnaisiin olosuhteisiin
tms. ad hoc -syihin (ks. Niiniluoto 1983 s. 222, 1997 s. 234). Lisäksi teorian ymmärtäminen ongel-
manratkaisuksi jättää avoimeksi sen, kenen ongelmia ja millä ehdoilla, ratkaistaan. Ensiksi maini-
tun huomioiminen edellyttää pragmatismin praktisen rationaalisuuden ulottuvuuden täydentämis-
tä epistemologisen ja metodologisen rationaalisuuden vaatimuksilla. Jälkimmäinen edellyttää sen
täydentämistä aksiologisen rationaalisuuden vaatimuksella.
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tarpeita erityisesti siltä osin, että kulloisetkin tavoitteet on saavutettu ”oikeista
syistä”. Arvioinnin tai sen kohteen muusta legitimoinnista ja kritiikistä (tai ”so-
siaalisesta epistemologiasta”) on tarpeen mukaan näiden vaatimusten tyydyttä-
miseksi tingittävä.

3) Legitimaatio/kriittisyys: Tärkeintä ei ole arvosteluongelman ratkaisun laatu ja
suuntautuminen ”sosiaalisen epistemologian” edellyttämiin olennaisiin sisäl-
löllisiin arvoihin tai ongelmiin (yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalinen pe-
rusta, oikeudenmukaisuus, sisällöllinen rationaalisuus), elleivät nämä tuota
legitimiteettiä kohteelle tai arvioinnille, eikä itseisarvoisesti myöskään (muu)
rationaalisuus, vaan se, että arvioinnin kohde tai itse arviointi kyetään oikeutta-
maan tai että kohdetta voidaan kritisoida.

Arvioinnin ongelmien ratkaisemisen suuntaviivoja ei ole mahdollista artikuloi-
da niin, että niiden väliset jännitteet voitaisiin kokonaan eliminoida. Suuntavii-
vojen soveltaminen ja niiden ohjaama arvioinnin ongelmien ratkaiseminen osoit-
tautuukin pikemminkin ongelmien hallintayritykseksi, kuin niiden ratkaisemi-
seksi. Ongelmat ovat hallittavissa soviteltaessa keskenään eri vaatimuksia tar-
koituksenmukaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi (ks. seikkaperäisemmin
jakson II/3.2.2.3 taulukoiden 7–9 alakohdat 7–8). Suuntaviivoista muodostuu
näin eräänlainen heuristinen majakka ja samalla regulatiivinen ideaali. Sen teh-
tävä ei ole tarjota yksiselitteistä suuntaa arvioinnille – sellaista ei yksinkertai-
sesti ole olemassakaan – vaan osoittaa arviointiin kohdistuvien vaatimusten mo-
ninaisuus sekä perustella tarve tasapainoilla eri vaatimusten välillä.

Arvioinnin perusluonteesta johdettavia suuntaviivoja ja niiden jännitteitä voi-
daan selkeyttää, konkretisoida ja kontekstualisoida analysoimalla arviointia ja
TPOVA-tutkimuksen arviointien kohdetta ongelmanratkaisuna ja viimeksi mai-
nittua myös oikeudellisen sääntelyn keinoin tapahtuvana ongelmanratkaisuna.
Ongelmanratkaisua luonnehtii tarpeiden ja mahdollisuuksien yhdistäminen toi-
siinsa hyväksyttäväksi ja toimivaksi (tieto ym.) kokonaisuudeksi. Ongelmanrat-
kaisun perusluonteeseen liittyy tasapainoilu ongelmatilanteen sosiaalisen kon-
tekstin (vrt. tarpeet), tilanteen objektiivisten elementtien (vrt. mahdollisuudet)
ja ongelmanratkaisijan (äskeisten yhdistäjänä tarve- ja mahdollisuustulkintoi-
neen ja toimintaympäristöineen) muodostamassa kokonaisuudessa. Näin ongel-
manratkaisuksi tulkittu arviointi ja arvioinnin kohteen toiminta saavat yllä suun-
taviivojen yhteydessä kuvattuja jännitteitä. Rationaalisen sääntelyn malleissa
on liityntöjä ongelmanratkaisuteoriaan, mutta käytännössä linkki on varsin puut-
teellinen.

Arvioitavan toiminnan tarkasteleminen ongelmanratkaisuna ja TPOVA-tut-
kimuksen perustehtävän näkeminen sosiaalisen epistemologian yhteiskunnal-
listen vaikuttavuustavoitteiden edistäjänä luo perusteen painottaa erityisesti so-
siaalisen epistemologian merkitystä suuntaviivojen ohjenuorana. TPOVA-tutki-
muksen keskeiseksi vaatimukseksi muodostuu sosiaalisen epistemologian nä-
kökulmasta relevanttien ja toimivien arvostelukehysten rakentaminen arvioita-
van sääntelyn mittapuuksi ja tästä näkökulmasta toimivien tietokokonaisuuk-
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sien tuottaminen, ei epistemologinen rationaalisuus äsken mainitusta irrotettu-
na arvona. Näin sosiaalinen epistemologia määritellään oikeudellisen sääntelyn
arvioinnin viimekätiseksi rationaalisuusarvoksi. Se asettaa rajat (epistemologi-
sen) rationaalisuuden tavoittelulle ja suunnan legitiimisyyden tavoittelulle. Sa-
malla se kuitenkin asettaa myös sosiaalisen epistemologian kannalta relevantin
rationaalisuuden ja legitiimisyyden tavoittelua koskevan vaatimuksen.

Analyysien tuloksena kiteytetty suuntaviivojen koonnos sisältää arvioinnin pe-
rusluonteesta johdettavat TPOVA-tutkimuksen arvostelu-, tieto-, ja funktio-on-
gelmien hallinnan suuntaviivat sekä niiden avartamisesta arvioinnin kohteeseen
(yleisenä ongelmanratkaisuna ja oikeudellisen sääntelyn keinoin toteutuvana on-
gelmanratkaisuna) johdetut lisäsuuntaviivat. Lisäksi koonnokset taustoittavat
suuntaviivojen merkitystä, niiden ydinsisältöä, ydinperusteluja, metodologista
funktiota, sisällön täsmentämisen haasteita sekä suuntaviivojen tausta-arvojen ja
itse suuntaviivojen keskinäissuhteita. Koska yllä mainitut koonnokset ovat tiiviy-
destään huolimatta laajoja ja sisältyvät taulukoituna ao. analyysien lopputarkas-
teluun, niiden esiin ottaminen tässä yhteydessä ei ole perusteltua9.

Suuntaviivat muodostavat neljännen TPOVA-tutkimusta integroivan ta-
son tai elementin. Kun arvot antavat arvioinnin peruselementtien ja arviointi-
kehyksen systematisoimalle ja integroimalle tutkimukselle väljän sisällöllisen
suunnan, suuntaviivoihin sisältyvän jännitteisen kompleksin kykyyn suunnata
arviointia voidaan suhtautua varauksellisesti. Yllä jo todettiin, että suuntaviivo-
jen tehtävä on myös kuvata (TPOV)A-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen
haasteiden moninaisuutta ja jopa ristiriitaisuutta. Niiden tehtävänä ei ole pyrkiä
eikä niillä tule pyrkiä legitimoimaan tutkimusta esimerkiksi jännitteitä ja ongel-
mia sumentamalla tai yksinkertaistamalla, näköpiiristä häivyttämällä, keinote-
koisesti standardoimalla jne. (ks. myös jaksot II/1.2 ja II/3.2.2.4).

Integroivina elementteinä arvot ja suuntaviivat muodostavat TPOVA-tutki-
muksesta arvo- ja ongelmasuuntautuneen, monitieteisen ja poikkitieteellisyyttä
tavoittelevan lainsäädäntötutkimuksen ja lainsäädännön arviointitutkimuksen
osa-alueen ja lähestymistavan. Arviointitutkimuksena se muodostaa erään sub-
stanssitieteenalojen aputieteen osa-alueen.

IIIOikeussääntelyn teoriaperusteisen arviointitutkimuksen käytäntöön
soveltamista palvelevan ymmärryksen ja metodologisen apuvälineistön
kehittäminen

TPOVA-tutkimuksen arviointikehystä voidaan yleisesti luonnehtia hypoteesien,
sitoumusten ja (praktisten) teorioiden kehykseksi. Tiedon hankinnan perustei-

9 Ks. väliyhteenveto jakso II/3.2.2.3 taulukot 7–9 sekä jakso II/3.2.2.8 taulukot 11–13.
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den näkökulmasta arvioinnin ja TPOVA-tutkimuksen (käsitteelliset) perusele-
mentit, arviointikehys, perusarvot ja suuntaviivat muodostavat TPOVA-tutkimuk-
selle praktisen, preskriptiivisen tai evaluatiivisen metodologian. Suunnittelemalla
ja reflektoimalla TPOVA-tutkimuksen metodeja10 tutkimuksessa pyritään lau-
sumaan, miten TPOVA-tutkimusta tulisi tietyllä alueella (erityisesti ihmisen
ympäristösuhdetta koskevan oikeudellisen sääntelyn alueella) harjoittaa. Prak-
tisena tämä metodologia pyrkii ohjaamaan harjoitettavaa tutkimusta. Evaluatii-
visena sitä voidaan käyttää myös harjoitetun tutkimuksen arvioimiseen. Näillä
piirteillään se eroaa teoreettisesta metodologiasta. Viimeksi mainittu ei pyri suun-
nittelemaan, reflektoimaan ja ohjaamaan metodeja, vaan ymmärtämään niiden
taustalla olevia oletuksia, sitoumuksia ja muita lähtökohtia sekä eksplikoimaan
ja artikuloimaan niitä.

Teoreettisen ja praktisen metodologian eron hahmottaminen on tärkeää. Sen
huomioimatta jättäminen johtaa helposti sekä tutkimuksen että sen arvioinnin
vinoutumiseen: pyrkimykseen ymmärtää, sen sijaan että pyrittäisiin suunnitte-
lemaan, reflektoimaan tai ohjaamaan. Vastaavasti eron huomioimatta jättämi-
nen tutkimuksen arvioinnissa johtaa arvioimaan tutkimusta perustein, jotka ei-
vät vastaa sen perustavia tavoitteita11. Tutkimuksen ja sen arvioinnin perustava
ongelma on se, että nimenomaan TPOVA-tutkimuksen kohdalla ja varsinkin tut-
kimuksen nykytilanteessa eron määritteleminen ja arvioiminen ei ole välttämät-
tä helppoa. III tutkimustehtävän kohdalla tutkimuksessa on nähty välttämättö-
mäksi myös tietoisesti ylittää teoreettisen ja praktisen metodologian raja. TPO-
VA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen luonnetta, edellytyksiä ja tapoja on
ensin ymmärrettävä. Vasta tämän jälkeen sitä voidaan ryhtyä tarkoituksenmu-
kaisesti edistämään.12

10 Metodikäsite on tässä ymmärrettävä laajasti, esim. Kari E Turusen esittämällä tavalla, jolloin sen
piiriin kuuluvat tiedon hankinnan menetelmät, tiedon käsittelyn menetelmät, perustelut ja teoria
(Turunen 1995 s. 182–185). Näistä kaksi ensin mainittua on rajattu II tutkimustehtävän ulkopuo-
lelle.
11 Jakson alkuhuomioihin yhdistettynä äskeinen merkitsisi TPOVA- tutkimuksen objektivoimista,
sen omien intentioiden ja pyrkimysten huomiotta jättämistä. Disiplinaarisesti se merkitsisi rajoittu-
mista näkemään TPOVA- tutkimus yksinomaan filosofisena tutkimuksena ja esimerkiksi teoreetti-
sena metodologiana. Tutkimuksen analyyseissa puheena olevaa eroa on pyritty korostamaan eri
tavoin, esimerkiksi jäsentämällä TPOVA-tutkimus ideaalityyppisen tasoittelun avulla TPOVA-B2-
tutkimukseen (TPOVA-tutkimusta yleisempi filosofinen analyysi), TPOVA-B1-tutkimukseen
((TPOVA-A-tutkimuksen) metodeja suunnitteleva, reflektoiva ja ”ohjaava” tutkimus) ja TPOVA-
A-tutkimukseen (oikeussääntelyn teoriaperusteinen empiirinen arviointitutkimus), jolla on yksi-
löity arviointikohde (esimerkiksi maa-aineslaki) ja jonka metodeja (edellisen alaviitteen mukaises-
sa merkityksessä) ohjaavasta, suunnittelevasta ja reflektoivasta tutkimuksesta käsillä olevassa tut-
kimuksessa on kysymys. Äsken esitetyn jäsentelyn (TPOVA-B2, TPOVA-B1 ja TPOVA-A) ideaa-
lityyppisyyttä voidaan kritisoida. Yllä teoreettisen ja praktisen metodologian perustavista eroista
esitetyt huomiot osoittavat sen kuitenkin hyvin perustelluksi. Ks. myös Niiniluoto 1997 s. 241.
12 Tämä lähtökohta on otettu huomioon jo III tutkimustehtävän muotoilussa.
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TPOVA-tutkimuksen käytäntösuhteen jäsentäminen on eri syistä vaikeaa.
Tämän eräs perussyy liittyy TPOVA-tutkimuksen luonteeseen perustutkimuk-
sen tai teoreettisen tutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen integroivana tutki-
muksen lähestymistapana ja tutkimuksen mallina. Tasapainoiluaseman ohella
käytäntösuhteen määrittelemistä vaikeuttaa käsillä olevan tutkimuksen asemoi-
tuminen rationaalisuuskäsitteen ja pragmatismin jännitteiseen kenttään. Tämä
on kuitenkin myös seurausta TPOVA-tutkimukselle ominaiseksi nähdystä in-
tegroijan tai tasapainoilijan asemasta.

Riittävän jäsentyneen ja monipuolisen kuvan saavuttamiseksi TPOVA-tutki-
muksen teoria–käytäntö-suhdetta päädyttiin analysoimaan kolmesta eri näkö-
kulmasta:

1) Sen hahmottaminen, miten TPOVA-tutkimuksen suhde käytäntöön ymmärre-
tään erilaisissa teoria–käytäntö-suhteen tieteenfilosofisissa hahmotuksissa (jak-
sot III/1–2 ja jäsentyneemmin jaksossa III/3.4.1).

2) Havainnollistavien esimerkkikuvauksien esittäminen yksittäisten säädösten
mittapuiden oikeuttamisperusteista (validointi-, vindikaatio- ja verifikaatiomit-
tapuut), selventäen erityisesti tutkimusalojen eroja ja näkökulmia sekä TPO-
VA-tutkimuksen tehtävää tutkimuksen lähestymistapana suhteessa disipliinei-
hin (jakso III/3).

3) Käytäntöön soveltamisen vaatimusten taustoittaminen ja problematisoiminen
tarkastelemalla lainsäädäntötutkimuksen nykytilannetta, sen eräitä pullonkau-
loja tai etenemisen esteitä, tutkimuksen organisoitumisen vaatimuksia ym. seik-
koja, joiden huomiotta jättäminen on johtanut tai tulee jatkossa johtamaan sii-
hen, ettei TPOVA-tutkimus vireydy käytännössä aktiivisesti harjoitettavaksi
toiminnaksi (jakso III/4).

Tutkimuksessa hahmoteltiin neljä metodologista kehikkoa, joista käsin TPO-
VA-tutkimuksen käytäntösuhdetta ja käytäntöön soveltamista voidaan ryhtyä
metodologisesti edistämään ja arvioimaan ja samalla potentiaalisesti myös ra-
jaamaan. Nämä ovat teoreettinen metodologia, teorialähtöinen praktinen meto-
dologia, käytännönläheinen praktinen metodologia ja käytäntöhakuinen meto-
dologia. Näistä ensin mainittu sivuutettiin.

Tieteen teorian ja tutkimuksen teorian tasolla jälkimmäiset ovat liitettävissä
vaihtelevin painotuksin ainakin analyyttiseen filosofiaan, positivismiin, kriitti-
sen rationalismin popperilaiseen peruslähtökohtaan (ns. naiivi falsifikationis-
mi) ja sen eriytyneeseen jälkikasvuun, lakatosilaiseen tutkimusohjelmien meto-
dologiaan (sofistikoitunut falsifikationismi), pragmatismiin liitetyn Larry Lau-
danin tieteellisten tutkimustraditioiden metodologiaan sekä Kuhnin paradigma-
teoriaan. Kukin näistä asettaa toisistaan poikkeavia, mutta myös monia yhdys-
säikeitä sisältäviä vaatimuksia (TPOVA)tutkimuksen teoria–käytäntö-suhteen
ymmärtämistavalle. Nämä vaatimukset jännitteineen kohdistuvat myös TPO-
VA-tutkimukselle I ja II tutkimustehtävän yhteydessä muodostetun praktisen
metodologian jatkokehittelyyn.
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Kiteyttämällä Lakatosin ja Laudanin lähtökohtia seuraaviksi vaatimuksiksi
tutkimuksessa edettiin TPOVA-tutkimuksen teoria–käytäntö-suhteen väljään
pyykittämiseen:

1) Tieteen ja tutkimuksen ja niiden edistymisen ”perusyksikkönä” tulee nähdä
ensisijaisesti laajemmat kokonaisuudet (teoriasarjat, lähestymistavat, tutki-
musotteet yms. tutkimuksen osa-alueet, osiot tai elementit), eikä yksinomaan
yksittäiset teoriat, hypoteesit yms. suppeat kokonaisuudet.

2) Näiden pätevyyden ja edistyvyyden kriteerit eroavat merkittävästi toisistaan.
Ensin mainittujen käytäntösuhteen (tyypillinen) arvioiminen yksinomaan jäl-
kimmäisten yksiulotteisilla pätevyyskriteereillä (tyypillisimmin empiirisen tes-
tauksen: verifioinnin ja falsifioinnin ja empiirisen soveltamisen/pätevyyden
vaatimuksilla) on vaarassa johtaa tieteen yksipuolistumiseen ja haitallisten or-
todoksioiden lujittumiseen.

Suppeatkin kokonaisuudet vaativat kehittelyä, kypsyttelyä ja artikulointia en-
nen niiden testaamista ja mahdollista hylkäämistä. Laajemmat kokonaisuudet,
niiden käytäntösuhteen määritteleminen, kehittäminen ja arvioiminen vaativat
erityisen pitkäkestoista huomiota, luopumista liian yksiulotteisista tieteen sisäi-
sistä ja ulkoista tehokkuus- ja vaikuttavuuskorostuksista ja ylipäänsä suppeam-
mista kokonaisuuksista poikkeavia arviointikriteereitä. Näiden vaatimusten ki-
teyttäminen konkreettisiksi arvioinnin suuntaviivoiksi on kuitenkin tieteenfilo-
sofiassa pääosin laiminlyöty13 .

Yleisluonteisina äsken kuvatut vaatimukset voidaan kuitenkin kohdistaa sekä
TPOVA-tutkimukseen lähestymistapana kohdistuvaan arviointiin että TPOVA-
tutkimuksen harjoittamaan oikeussääntelyn arviointiin. Vaatimukset perustele-
vat sovellettavuusvaatimusten hillitsemistä sekä teoreettis-metodologisen työn
jonkinasteisen autonomian tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi tulisi ym-
märtää tieteen ja tutkimuksen luonne vähitellen, epälineaarisesti ja ennalta ar-
vaamattomasti edistyvinä kokonaisuuksina ja osakokonaisuuksina, jotka vaati-
vat asteittaista kypsymistä ja kehittelyä. TPOVA-tutkimukselta itseltään koko-
naisuuksien hahmotus edellyttää yhteiskunnallisten käytäntöjen arvioimista riit-
tävän laajan arviointikehyksen, eriytyneiden ja reflektoitujen perusarvojen sekä
arvioinnin ja sen kohteen luonteen huomioivien suuntaviivojen ja muiden väli-
neiden avulla.

Yhteiskunnallisten toimijoiden ja käytäntöjen yksiulotteinen vaikuttavuus-
tai tulosarviointi ja niiden vastine tieteen sisäisissä arvoissa – esimerkiksi pop-
perilainen naiivi falsifikationismi yrityksinä osoittaa nopeasti yhteiskunnallis-
ten toimintaohjelmien lopputulokset ja vaikuttavuus tai (mieluummin) yhteis-

13 Vrt. Niiniluoto 1997 s. 247–248. Samanaikaisesti tieteen ulkoisessa arvioinnissa kansainvälinen
suuntaus on tällä hetkellä lähes päinvastainen: yhdysvaltalainen tulos- ja vaikutuskeskeinen arvi-
ointi, joka jättää tutkimuksen prosessit ja niihin sisältyvät ensin mainittujen edellytykset huomiotta
tai taka-alalle, on kansainvälisesti jatkuvasti vahvistunut (ks. Cozzens 2002).
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kuntakriittisesti niiden puuttuminen – eivät täytä äsken kuvattuja vaatimuksia.
Arvojen toteutumista tai toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevien
hypoteesien ohella tarvitaan syvällisempää orientaatiota. Tarvitaan yrityksiä
syventyä tutkimuksen ja sen kohteen vaikuttavuuden ehtoihin ja niiden ymmär-
tämiseen (H 4-5), perusteltuja mittapuita (H 1) ja lisäksi pyrkimystä ymmärtää
arvioinnin kohteen luonnetta sekä arvioijan ja arvioinnin kohteen todellisuuskä-
sitysten luonnetta eräänä arvioinnin rationaliteettia ohjaavana pohjavirtauksena
(sitoumus 3). Tällainen ote ei edellytä kriittisestä otteesta luopumista. Pikem-
minkin se syventää kriittistä otetta, vaikka asettaakin sille tiettyjä rajoja. Näin
tulkitut Laudanin ja Lakatosin korostukset ovat yhdistettävissä myös jakson alus-
sa siteerattuihin Koskiahon huomioihin.

Lähtökohtiaan rationaalisuuskäsitteen avulla reflektoivan pragmatismin teo-
ria–käytäntö-suhteen hahmotukseen soveltuvat erityisesti toinen ja kolmas ke-
hys: teorialähtöinen praktinen metodologia ja käytännönläheinen praktinen me-
todologia.

Teorialähtöisen praktisen metodologian ydinpiirteenä on teoreettisen meto-
dologian ja arviointikäytäntöjen välisen linkin rakentaminen. Pyrkimyksenä on
teoreettisen metodologian monessa suhteessa vajavaisesti eksplikoimien, arti-
kuloimien ja argumentoimien lähtökohtien kokoaminen ja käytännöllistäminen
kontekstualisoimalla ja konkretisoimalla niitä tutkimuksen kohteeksi rajatulle
alueelle (esim. TPOVA-tutkimus ja ihmisen ympäristösuhdetta ohjaava oikeus-
sääntely). Samalla ylläpidetään kiinteää yhteyttä metodologian preskriptiivis-
ten tai evaluatiivisten piirteiden alkulähteille (normatiivinen tieteenfilosofia, tie-
teen etiikka, sosiaalinen epistemologia). Viimeksi mainittuja ei kuitenkaan trans-
sendoida tai koroteta kokemusperäisen kritiikin ja uudelleen arviointien ulko-
puolelle.

Keskeinen ero käytännönläheiseen praktiseen metodologiaan muodostuu sii-
tä, että viimeksi mainittu rakentaa metodologiaa korostetummin tutkimuskäy-
täntöjen sekä niissä kiteytettyjen arvojen ja sitoumusten avaamiselle, ekspli-
koinnille, artikuloinnille ja kritiikille.14 Vaikka tutkimuksessa on kiinnitytty en-
sisijaisesti teorialähtöisen praktisen metodologian kehykseen, laajahaasteisten
tutkimuskokonaisuuksien ongelmien hallinnassa on tutkimuksen nykytilantees-
sa ja jatkossa yhä enemmän tarvetta molemmille äsken mainituille metodologi-
sille kehyksille ja myös muille metodologisille kehyksille.

TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltaminen voidaan määritellä tutkimuk-
sen kohtaamiin valintaongelmiin tutkimuksen eri analyysitasoilla annettaviksi
vastausyrityksiksi ja vastauksiksi. TPOVA-tutkimuksen tärkeimpinä analyysi-
tasoina erotettiin toisistaan TPOVA-tutkimuksen teoria ja metodologia (B1-taso

14 Metodologisten kehikkojen yksityiskohdista ks. jakson III/2. taulukon 14 osiot 2–3.
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eräänlaisena ”refleksiivisenä tasona”) sekä TPOVA-tutkimus oikeussääntelyn
teoriaperusteisena empiirisenä arviointitutkimuksena (A-taso). Lisäksi erotet-
tiin B2-taso, jolla viitattiin tieteenfilosofiseen ja -sosiologiseen (perus)tutki-
mukseen.

Valintaongelmat voidaan ryhmitellä TPOVA-tutkimuksen:

1) arviointikehystä,

2) arvioinnin perustana olevia arvoja,

3) arvioinnin suuntaviivoja

ja niiden sisältöä koskeviksi (eksplikointi-, artikulointi-, argumentointi- ja so-
veltamis-) ongelmiksi ja niihin eri tasoilla (B2, B1, A) annettaviksi vastauksiksi.
Ongelmat ja niihin annetut vastaukset kulminoituvat viime kädessä TPOVA-
tutkimuksen suorittaman arvioinnin

1) arvosteluongelman ratkaisemista (tai sen tausta-arvoja ja suuntaviivoja),

2) tieto-ongelman ratkaisemista (tai sen tausta-arvoja ja suuntaviivoja), sekä

3) funktio-ongelman ratkaisemista (tai sen tausta-arvoja ja suuntaviivoja)

koskeviksi osaongelmiksi ja näihin tutkimuksen eri tasoilla annettaviksi vas-
tauksiksi. TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisessa kohdattavien ongel-
mien tarkastelemiseen eri tasojen kautta sisältyy etuja. Niistä kaksi tärkeintä
ovat seuraavat:

Soveltamisen tarkasteleminen valintaongelmina avaa näköpiiriin sen, että
soveltaminen ei ole luonteeltaan mekaaninen tapahtuma. Siihen sisältyy aina
erilaisia harkinnan ongelmia. Niiden joukossa on myös perinteisten toimintata-
pojen reflektioon sisältyvä haaste.

Toisaalta tutkimusta käytäntöön sovellettaessa kohdattavien valintatilantei-
den ja niiden perusteiden kohdentaminen eri tasoille (B2, B1, A) mahdollistaa
pinnallisen käytäntöhakuisuuden välttämisen, eri tasojen ongelmien jäljittämi-
sen myös muille tasoille ja eri tasojen muodostaman kokonaisuuden korostuk-
sen, sen sijaan, että käytäntöön soveltaminen ja ongelmien hallinta määriteltäi-
siin jostakin suppeasta vaiheesta, lähtökohdasta tai osiosta käsin. Samalla eri
tasojen ja niillä suoritettavan analyysin tarpeet ja vastuut toimivan kokonaisuu-
den aikaansaamisesta nousevat esiin. Lisäksi praktisten teorioiden ja tutkimuk-
sen käytäntösuhdetta konstruoivien metodologioiden näkeminen jonkinasteise-
na hierarkiana ja toisaalta ”prosessina” on omiaan lisäämään ymmärrystä erilai-
sia tutkimusprofiileja kohtaan ja vähentämään dikotomisesta (teoreettinen / käy-
tännöllinen) ajattelusta nousevia asenteellisia ongelmia, ristiriitoja ja kaavoittu-
neita näkemyksiä.

TPOVA-tutkimuksen kohtaamat valintaongelmat voidaan jakaa ei-konteks-
tuaalisiin ja kontekstuaalisiin. Ei-kontekstuaaliset valintaongelmat ovat arvos-
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teluongelmia, tieto-ongelmia ja funktio-ongelmia, joihin TPOVA-tutkimus mo-
nitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana oikeussääntelyn arviointitut-
kimuksen lähestymistapana joutuu yleisesti ottamaan kantaa sekä koko lähesty-
mistavan tasolla (TPOVA-B1-tutkimus) että lähestymistapaa soveltavan yksit-
täisen empiirisen tutkimuksen tasolla (TPOVA-A-tutkimus)15. Näistä ensin mai-
nittu sisältää tämän tutkimuksen kohteena olevan ongelmakentän.

Kontekstuaaliset valintaongelmat sisältävät valintaongelmia, joita eri tutki-
musaloille eriytynyt TPOVA-tutkimus kohtaa. Nämäkin jakautuvat tutkimus-
alan yleisesti kohtaamiin ongelmiin, joita kohdataan sovellettaessa TPOVA-tut-
kimusta esimerkiksi oikeustutkimuksen, sosiaalipsykologisen tutkimuksen ja
sosiaalipoliittisen tutkimuksen alueella, sekä näiden disipliinien raameissa har-
joitettavan yksittäisen tutkimuksen kohtaamiin ongelmiin.

Tutkimuksessa eritellään yllä mainittuja ongelma-alueita ja suoritetaan eräi-
siin esimerkkisäädöksiin liitettyjä havainnollistavia tarkasteluja. Samalla konk-
retisoidaan ja havainnollistetaan TPOVA-tutkimuksen luonnetta monitieteisenä
ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapa-
na ja sen suhdetta eri disipliinien piirissä harjoitettavaan oikeussääntelyn arvi-
ointiin (jakso III/3.3). Esimerkeiksi valittiin vuokra-asuntolainojen korkotuki-
laki, päihdehuoltolaki ja maa-aineslaki, joista päähuomion kohteena oli ensin
mainittu. Esimerkeillä ei pyritä valaisemaan eikä luonnollisesti voidakaan sys-
temaattisesti valaista arvioinnin ongelmien luonnetta, eikä myöskään sosiaali-
sen epistemologian ja suuntaviivojen mahdollisia tulkintoja kaikissa yksittäisis-
sä ongelmatilanteissa. Tarkastelu mahdollistaa kuitenkin yleiskäsityksen muo-
dostamisen siitä, mitä haasteita TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamises-
sa kohdataan ja miten niitä voidaan lähestyä.

TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamista ohjaavat metodologiset
kehykset ja tutkimuksen valintaongelmia jäsentävät tarkastelukehikot
muodostavat viidennen TPOVA-tutkimusta integroivan tason tai elemen-
tin.

TPOVA-tutkimuksen rakenteessa voidaan erottaa vertikaalinen ja horison-
taalinen ulottuvuus. Vertikaalisesti TPOVA-tutkimus asemoituu lainsäädäntö-
tutkimuksen ja oikeussääntelyn arviointitutkimuksen osa-alueeksi. Se ei pyri
teoreettisesti ymmärtämään kohdettaan, vaan suuntautuu sen arvottamiseen käyt-
täen apunaan praktisia teorioita ja erilaisia metodeja. Tutkimuksessa tarkastel-

15 TPOVA-tutkijan asema eräänlaisena ”kahden tason kansalaisena” ei eroa minkä tahansa tutki-
muksen lähestymistavan tai osa-alueen tutkijan tilanteesta. Niinpä sosiaaliantropologi ratkaisee
joitakin tutkimuksen ongelmia lähtien siitä, että hän ”on” sosiaaliantropologi, tukeutuen omaan
alaparadigmaansa ja sen arvoihin ym. sitoumuksiin ja näkökulmiin erottautuen näin likimääräisesti
muista tutkimusaloista. Toisaalta hän kohtaa valintaongelmia ja joutuu etsimään niihin ratkaisuja
aina myös yksittäisen tutkimuksen tasolla, sovittelee yllä mainittuja lähtökohtia konkreettisiin tut-
kimusongelmiin jne.
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laan eräitä lainsäädäntötutkimuksen ongelmia. Näitä ovat mm. tutkimuskohteen
nopea muutos ja jatkuva monimutkaistuminen (esim. oikeussääntelyn ja oike-
ussysteemien pirstoutuminen) sekä näistä aiheutuvat epistemologiset, metodo-
logiset ja tutkimusvälineiden ongelmat. Muutokset koskettavat myös TPOVA-
tutkimusta. Sen yhteiskuntateoreettisesta, oikeussosiologisesta ja lainopillisen
tutkimuksen valtavirrasta poikkeava tiedonintressi ja lähestymistapa auttavat
kuitenkin välttämään monia ongelmia ja suhtautumaan tulevaisuuteen optimis-
tisesti. Haasteiden todettiin kuitenkin asettavan vaatimuksia mm. tutkimuksen
organisoitumiselle.

Lakatosin metodologiaan yhdistettynä TPOVA-tutkimus voidaan ymmärtää
ja muodostaa tutkimusohjelmaksi, jonka rakennetta tutkimuksessa analysoidaan
tukeutuen Lakatosin ja eräiden muiden tutkijoiden analyyseihin (III/4.4). Tästä
näkökulmasta reflektioanalyysin ja suuntaviivatarkastelun haasteet voidaan kään-
tää ja tulkita sen selvittämiseksi, voiko ja miten TPOVA- tutkimus lähestymista-
pana ja yksittäisenä tutkimuksena määritellä rationaalisesti kovan ytimensä (H
2) ja sitä suojaavan kerroksen (H 5,3) sekä omaksua rationaalisen positiivisen
heuristiikan, joka ohjaa tutkimusohjelman kehittämistä ja jalostamista (H 1, si-
toumus 3, H 4, H 5,2 ja H 5, 4-5). Tästä näkökulmasta tulkittuna reflektioanalyysi
ja suuntaviivatarkastelu tarjosivat varauksellisen myönteiset vastaukset äskei-
siin kysymyksiin.

Horisontaalisessa ulottuvuudessa TPOVA-tutkimus paikallistuu teoreettisen
ja soveltavan tutkimuksen integroimaan pyrkiväksi lainsäädäntötutkimuksen osa-
alueeksi ja lähestymistavaksi (jakso III/4.5). TPOVA-tutkimuksessa on sekä so-
veltavan että perustutkimuksen piirteitä. Jälkimmäisen raja ensin mainitun suun-
taan on yleisesti kaventunut, joskin muutoksessa on runsaasti epäselvyyttä ja
tieteenaloittain eriytyviä piirteitä. Muutos on otettu huomioon TPOVA-tutki-
muksen integroivissa tasoissa. TPOVA-tutkimuksen (ja tutkijan) arvostelu-, tie-
to- ja funktio-ongelmiin omaksumien ratkaisujen tulee olla tietoisia ja perustel-
tuja. Tämän vuoksi TPOVA-tutkimus ei voi olla puhtaasti soveltavaa tutkimus-
ta. TPOVA-tutkimuksen luonteesta soveltavan ja perustutkimuksen integroijana
seuraa, että sen harjoittaja tulee olemaan haasteellisella näköalapaikalla lähi-
vuosikymmenien murroksessa.

TPOVA-tutkimuksen vertikaalinen ja horisontaalinen rakenne muodos-
tavat kuudennen TPOVA-tutkimusta integroivan tason tai elementin.
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Arvioinnin peruselementit ja TPOVA-tutkimuksen arviointikehys ovat tutkimuk-
sen päävastaus I tutkimustehtävän asettamiin haasteisiin. TPOVA-tutkimuksen
reflektion ongelmapiirteiden tarkastelu sekä tutkimuksen perusarvot ja suunta-
viivat sisältävät tutkimuksen päävastauksen II tutkimustehtävään. TPOVA-tut-
kimuksen käytäntöön soveltamisen lähtökohtien taustoitus erilaisiin tieteenfilo-
sofisiin lähtökohtiin, erilaisten metodologisten kehysten ääriviivojen hahmotte-
leminen, arvioinnin ongelmien jäsenteleminen eri tasoille ja niiden havainnol-
listaminen säädöksiin liitetyillä esimerkkitapauksilla sekä TPOVA-tutkimuksen
vertikaalisen ja horisontaalisen rakenteen ongelmakeskeinen tarkastelu sisältä-
vät puolestaan tutkimuksen päävastauksen III tutkimustehtävään. Tarkastelun
perusteella erotettiin kuusi TPOVA-tutkimusta integroivaa tasoa. Tiivistetys-
ti kuvattuna näitä ovat 1) arvioinnin peruselementit, 2) TPOVA-tutkimuksen ar-
viointikehys, 3) tutkimuksen perusarvot ja 4) suuntaviivat, 5) TPOVA-tutkimuk-
sen käytäntöön soveltamista ohjaavat metodologiset kehykset ja valintaongel-
mia jäsentävät tarkastelukehikot sekä 6) tutkimuksen vertikaalinen ja horison-
taalinen rakenne.

Mitä johtopäätöksiä tutkimustehtävien suorittaminen perustelee tai mihin tul-
kintoihin suoritettu tarkastelu antaa aihetta? Tulkinnat voivat avata tutkimustu-
losten merkitystä esim. selventämällä tuloksia. Lisäksi tulkinnat voinevat kos-
kea tulosten ennakoitavaa vaikutusta tai analyysin ongelmia. Seuraavassa sel-
vennetään 1) integroivien tasojen tai elementtien avulla hahmotetun TPOVA-
tutkimusmallin elementtien luonnetta, 2) integroivien elementtien keskinäissuh-
teita, 3) hahmotettujen metodologisten kehysten keskinäisiä suhteita sekä 4)
TPOVA-tutkimuksen mahdollisia tasapainottomuuksia, vasta-argumentteja tai
muita esteitä. Viimeksi mainittujen ja analyysin ongelmien raja on luonnollises-
ti liukuva. Seuraavassa esitettäviä näkökohtia on jo osaksi otettu esiin aikaisem-
massa tarkastelussa, mutta tärkeimpiin niistä on syytä vielä kokoavasti palata.

1) Kukin integroiva taso luo osaltaan identiteettiä TPOVA-tutkimukselle, pyrkii
systematisoimaan ja integroimaan tutkimusta (1–2, 5–6) tai lisäksi myös suun-
taamaan sitä tietyllä tavalla (3–4). Integroiviin tasoihin sisältyy TPOVA-tutki-
muksen teorian (tai mallin) rakentamiseen tähtääviä elementtejä. Tällainen on
mm. tieteen ja yhteiskunnan suhdetta ja tutkimuksen funktiota taustoittava ja
välillisesti myös määrittelevä TPOVA-tutkimuksen rakenne. Lisäksi niihin si-
sältyy puhtaammin metodologisia elementtejä, jotka määrittävät TPOVA-tutki-
musta tieteellisen tiedon hankinnan lähestymistapana lomittuen osaksi ensin

2 Tutkimustulosten tulkitseminen
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mainittujen elementtien sisään (arvioinnin peruselementit, arviointikehys jne.).
Mikään integroivista tasoista ei luo TPOVA-tutkimukselle omaa, täysin itse-

näistä tutkimusaluetta. Jo sellaisen tavoitteleminen perustuisi tutkimuksen har-
joittamisen perusteiden ja käytäntöjen puutteelliseen ymmärtämiseen. Tutkimuk-
sessa on tukeuduttu mm. Kuhnin huomioon, jonka mukaan normaalitieteen pii-
rissä syntyvät ja kehkeytyvät tutkimustraditiot ja tutkimuksen lähestymistavat
eivät ole erotettavissa toisistaan tarkkarajaisesti, vaan kielen termien tavoin ai-
noastaan likimääräisesti. Säännöt ja muut yhdentävät rakenteet jaetaan osaksi
eri traditioissa ja lähestymistavoissa. Osaksi ne erottavat niitä toisistaan. Sama
koskee TPOVA-tutkimusta integroivia rakenteita ja esimerkiksi TPOVA-tutki-
mukselle edellä hahmoteltua vertikaalista ja horisontaalista ulottuvuutta tasoit-
teluineen. Kaikki nämä muodostavat TPOVA-tutkimukselle vain jonkinasteisen
suhteellisen identiteetin.

Asian selventämiseksi integroivien tasojen kautta muodostuvat yhteiset lan-
gat tai säikeet on syytä ymmärtää tietyllä tavalla hierarkiseksi kokonaisuudeksi.
Lakatosin metodologiaa (kova ydin/ suojavyö) edellä esitettyä hieman laajem-
massa tulkintakehyksessä soveltaen seuraavassa selvennetään TPOVA-tutkimuk-
sen linkkejä muihin tutkimuksen osa-alueisiin ja lähestymistapoihin. Arvioin-
nin käsitteellisestä rakenteesta kehitellyt peruselementit ja arviointikehys muo-
dostavat TPOVA-tutkimuksen ytimen. Tutkimuksen vertikaalinen ja horisontaa-
linen rakenne, perusarvot ja suuntaviivat muodostavat ydintä täydentävän ja jos-
sakin mielessä myös suojaavan vyöhykkeen. Päällimmäiseksi asettuvat tutki-
muksen käytäntöön soveltamista ohjaavat ja reunustavat metodologiset kehyk-
set. Näiden päälle asettuvat konkreettiset metodit ja käytännössä harjoitettava
TPOVA(A)-tutkimus. Kokonaisuutta eriyttävät myös erilaiset disiplinaariset lins-
sit. Eri kerrokset ovat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Näin
muodostuva kokonaisuus ei ole eristyksissä, vaan hahmottuu osaksi arviointi- ja
lainsäädäntötutkimuksen laajempaa kokonaisuutta ja limittyy siihen monin säi-
kein.

Tutkimuksen harjoittamista säätelevät olennaisesti myös erilaiset tieteen ul-
koiset tekijät. Olisi kuitenkin virhe nähdä vain tutkimuksen pintakerrokset – tai
niiden niukkuus – ja sivuuttaa niitä integroivat muut osat, niiden merkitys, puut-
teet, ongelmat ja reflektion tarpeet. Kuten Otto Neurath totesi, tiede ja tutkimus
ovat valtamerellä purjehtiva laiva, jota merimiehet jatkuvasti purkavat ja kasaa-
vat.

Integroivien ja eriyttävien piirteiden välisen dynaamisen tasapainotilan
löytäminen on TPOVA-tutkimuksen kuten muunkin tutkimuksen keskei-
nen haaste16. Miten se on kyetty tutkimuksessa kohtaamaan? Yllä kuvatuissa

16 Tällä on keskeinen merkitys myös tiedepoliittisen ja -hallinnollisen säätelyn kannalta. Tähän
liittyviin seikkoihin ei voida tässä yhteydessä syventyä. Ks. esim. Niiniluoto 1997 s. 63.
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integroivissa vyöhykkeissä tämän haasteen kohtaaminen näyttäisi edellyttävän
hierarkisuuden tavoitteellista tulkitsemista niin, että ytimen lähellä korostetaan
integroivia piirteitä. Siitä kauemmaksi edettäessä korostetaan erilaisten konteks-
tuaalisten piirteiden merkitystä. Tämä näyttäisi vastaavan esimerkiksi pragma-
tismin piiriin lukeutuvien ympäristöfilosofien Andrew Lightin ja Eric Katzin
esittämää metateoreettisen pluralismin korostusta. Mainitut tutkijat näkevät
ympäristöfilosofian nykytilan seisahtuneeksi ja asettavat metateoreettisen plu-
ralismin tilanteen keskeiseksi korjauskeinoksi17. Ajatustapa on yhdistettävissä –
paitsi edellä hahmotellun sosiaalisen epistemologian eräisiin keskeisiin piirtei-
siin – myös Imre Lakatosin tutkimusohjelmien metodologian lähtökohtiin (mm.
negatiivisen heuristiikan (kovan ytimen ja sen suojaamisen) ja positiivisen heuris-
tiikan erottaminen toisistaan). Kaikkiin näihin sisältyy eräänlainen hillityn de-
konstruktion pyrkimys. Se vahvistuu edettäessä ”ytimestä” reuna-alueille. Yti-
men lähellä korostetaan integroitumista ja siitä poispäin edettäessä erilaisia plu-
ralistisia ja kontekstuaalisia piirteitä.

Tutkimuksessa hahmotetussa muodossa integroivat piirteet ulottuvat siinä
määrin pitkälle, että ne luovat monitieteiselle ja poikkitieteellisyyttä tavoittele-
valle TPOVA-tutkimukselle yhteisiä perusteita ja kiintopisteitä. Ne jättävät tilaa
disipliinien omintakeisten piirteiden, olosuhteiden, arviointikehysten ja jopa
arvojen ja suuntaviivojen näkemiselle ja artikuloimiselle. Ne asettavat kuiten-
kin myös rajoja, jotka tasapainottavat integroitumisen ja eriytymisen prosesseja
ja mahdollistavat kokonaisuuden näkemisen. Jos integroivista piirteistä luovu-
taan tai niitä haurastutetaan, seurauksena on luopuminen TPOVA-tutkimuksen
hahmottamisesta ja kehittämisestä arvo- ja ongelmasuuntautuneena, monitietei-
senä ja poikkitieteellisyyttä tavoittelevana arviointitutkimuksen ja oikeussään-
telyn arviointitutkimuksen lähestymistapana. Mikäli integroivia piirteitä yliko-
rostetaan tai reifioidaan ne dogmeiksi, on seurauksena (mm.) ao. tutkimuksen
muodostaman lähestymistavan jääminen kirjoituspöydille – tai Pawsonin ja Til-
leyn esiin ottamaksi hengettömäksi toteemiksi, jonka ympäriltä puuttuvat tans-
sijat (ks. tarkemmin jakso III/3.4.3).

Dynaamisen tasapainoalueen löytäminen ja määritteleminen on kuitenkin
vaikeaa. TPOVA-tutkimuksessa omaksuttuja ja myös tämän tutkimuksen ratkai-
suja voidaankin eri näkökulmista arvioida myös perustellun kriittisesti.

Integroivat piirteet mahdollistavat TPOVA-tutkimukselle kriittisen etäisyyden
yhteiskunnallisiin toimijoihin ja päätöksentekijöihin. Ne jättävät molemmille län-
tisten demokratioiden valtiosäännöille nojautuvissa yhteiskunnissa välttämätöntä
ja legitiimiä autonomista tilaa, eivätkä pyri objektivoimaan poliittiselle päätök-

17 Esittämättä tässä vastaavaa arviointia muista ympäristötieteistä on syytä todeta, että myös ympä-
ristöpolitiikka ja ympäristöoikeus saattaisivat hyötyä Lightin ja Katzin analyysista. Vrt. yleisesti
Määttä T 2001 ja Kallio 2002 sekä Oksanen 2002.
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senteolle välttämätöntä pluralistista eetosta. Ne eivät myöskään riistä poliittiselle
päätöksenteolle kuuluvaa asemaa. Mikäli halutaan erityisesti korostaa tutkimuk-
sen praktisia hyötyulottuvuuksia, näitä piirteitä voidaan arvioida myös kriittisesti.

Tutkimuksessa edellä esitettyihin metaforiin liitettynä integroivat piirteet
mahdollistavat Vikströmin tiede- ja korkeakoulupoliittisen keskusteluforumin
päätökseksi muotoileman tieteen linnoituksen vartijan tehtävän, kirkastavat var-
tijan linssejä sekä mahdollistavat ja johdattelevat huomion suuntaamisen myös
linnoituksen sisällä oleviin (valtiollisen vallankäytön) ongelmiin. Serresin me-
taforassa integroivien piirteiden voidaan havaita johdattelevan ”vartiomiehet”
myös maalta merelle, tutkimaan ja viitoittamaan elämänongelmia ja niiden in-
tegroitua ratkaisemista myös ekologisten ja muiden globalisoituvien ongelmien
alueella, kiinnittymättä sen kummemmin aksiologiseen kuin metodologiseen-
kaan reduktionismiin tai yksipuolisiin käytännöllisiin hyötykorostuksiin.

2) Vaikka suljettuja kokonaisuuksia ei ole syytä tavoitella, kokonaisuuksia ja
niitä jonkinasteisesti konstruoivia ja integroivia ratkaisuja on TPOVA-tutkimuk-
sessakin silti perusteltua tavoitella. Metodologisen tutkimuksen kykyä täsmen-
tää näiden eroa voidaan pitää sen eräänä arviointikriteerinä. Tutkimuksessa on
eri yhteyksissä painotettu tarvetta nähdä osat ja kokonaisuus keskenään vuoro-
vaikutteisessa, toisinaan myös dialektisessa, suhteessa. Seuraavassa hahmote-
taan tähän liittyviä näkökohtia.

Ihmisen ympäristösuhdetta koskevan oikeudellisen sääntelyn muodostaman
arvioinnin kohteen ideaalisia ominaisuuksia normatiivisessa/preskriptiivisessä
merkityksessä analysoivassa reflektioanalyysissa muodostettiin neljä interven-
tiosääntelyn käsitettä. Ne kuvaavat luonnosmaisesti yhteisöllisen ongelmanrat-
kaisun ”ideaalityyppejä”. Niillä pyritään toisistaan poikkeaviin ajatusmalleihin
nojautuen ratkaisemaan yksilöllisen ja yhteisöllisen rationaalisuuden ristiriitoi-
hin sisältyvää ongelmaa ja tasapainottamaan ne keskenään. Samalla ne kuvaavat
oikeudellisen sääntelyn tehtäviä tässä prosessissa, ensimmäiset kaksi vakiintu-
neempina konsepteina ja jälkimmäiset reflektioanalyysin yhteydessä kiteytet-
tyinä hahmotuksina. Ensimmäinen ja toinen kuvaavat klassisen ja modernin tai-
tekohdassa muodostunutta luonnonoikeusajattelua. Jälkimmäiset kuvaavat mm.
rationaalisuuskäsitteen justifikaatio-ongelmista nousevaa kriittisen rationalismin
ja pragmatismin ajattelutapaa. Konsepteja on tarkasteltava ensisijaisesti edellä
kuvattua reflektioanalyysin tehtävää ja luonnetta vasten. Ne on nähtävä osana
tutkimuksessa kehiteltyä praktista ja evaluatiivista metodologiaa. Niitä ei tule
nähdä yrityksenä tuottaa itsenäisiä sääntelyteoreettisia, oikeusfilosofisia tai yh-
teiskuntafilosofisia kontribuutioita. Konseptit ovat seuraavat18:

18 Ks. seikkaperäisemmin jaksot II/2.3.1.2.1.3 (ensimmäinen ja toinen), 2.3.1.2.2 (kolmas) ja
2.3.2.2.2 (neljäs).
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1) Positiivisen oikeuden tehtävä on varmistaa sisällöllisesti ymmärrettyjen luon-
nollisten lakien toteutuminen: ihmisluonnon toteuttaminen tarpeineen ja sa-
malla yksilöllisen rationaalisuuden toteutuminen – poistamalla niiden tiellä ole-
vat esteet (interventiosääntelyn käsite 1)

2) ”The role of law, then, would be to restructure deliberation by supplanting judg-
ments of good and evil that are based on the agent’s own appetites and aver-
sions with judgments that are based on what is truly good” (interventiosäänte-
lyn käsite 2)

3) Elämänongelmia on pyrittävä ratkaisemaan ja hallitsemaan integroidusti myös
oikeudellisen sääntelyn sisältämin mahdollisuuksin etsien ratkaisuja, joissa on
huomioitu:

* ihmisen dynaaminen riippuvuussuhde luontoon ja muuhun ympäristöön,
* ihmisen riippuvuussuhde yhteisöön ja yhteiskuntaan,
* ihmisen suhde itseensä psykofyysisenä olentona (interventiosääntelyn käsite 3)
4) Elämänongelmia on pyrittävä ratkaisemaan ja hallitsemaan integroidusti myös

oikeudellisen sääntelyn sisältämin mahdollisuuksin etsien ratkaisuja, joissa on
huomioitu:

* ihmisen dynaaminen riippuvuussuhde luontoon ja muuhun ympäristöön,
* ihmisen riippuvuussuhde yhteisöön ja yhteiskuntaan,
* ihmisen suhde itseensä psykofyysisenä olentona,

kohdellen sääntelyn kohteena olevia toimijoita aina myös päämääränä sinänsä ja
pyrkien näin yhteiskunnallisten käytäntöjen moraalisen perustan ja oikeudenmu-
kaisuuden vahvistamiseen ja edistämiseen (interventiosääntelyn käsite 4).

Käsitteet ilmaisevat vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa ihmisen ympäristösuhdet-
ta ohjaavan oikeudellisen sääntelyn muodostaman arvioinnin kohteen ideaalisia
ominaisuuksia normatiivisessa/preskriptiivisessä merkityksessä. Viimeksi mai-
nitut (3–4) kattavat muita laajemman arvokehyksen jännitteineen ja ongelmi-
neen. Viimeinen vastaa reflektioanalyysissa omaksuttua hahmotustapaa. Meto-
dologiselta kannalta sen sääntelylle hahmottamat ideaaliset ominaisuudet kitey-
tyvät metateoriaksi, eräänlaiseksi sateenvarjoksi ja kokonaisuudeksi. Sen alle
voidaan sijoittaa erilaisia arvoja, normatiivisia teorioita, evaluatiivisia malleja,
yksittäisiä arviointiteorioita yms. ”osia”. Se ei osoita viimeksi mainittujen avul-
la hahmotettaville ja oikeutettaville sääntelyn mittapuille ja sääntelyn kohteelle
kokonaisvaltaista sisältöä. Sen sijaan metateoria osoittaa rajoja, joita ei tulisi
ylittää, jotka tulisi huomioida ja joiden toteutumista tulisi arvioida.

(Interventio)sääntelyn käsitteet eivät lausu mitään omista sovellutusehdois-
taan, vaikka termi ”interventio” tähän suuntaan ehkä hieman harhaanjohtavasti
assosioikin. Ne kuvaavat kohteen ideaalisia ominaisuuksia normatiivisessa tai
preskriptiivisessä merkityksessä, eivät analyyttisessä merkityksessä. Tällaisina
edellä kuvatut konseptit tulee sopeuttaa mm. erilaisiin sääntelykonteksteihin.
Pyrittäessä arviointikehyksen kokonaisuuden kattaviin mittapuihin (H 1, H 4-
5), niitä on täydennettävä sääntelyteoreettisella, -metodologisella ja empiirisel-
lä tiedolla, kohteen ideaalisilla ominaisuuksilla analyyttisessä merkityksessä.

Näin muodostuvalle kokonaisuudelle asettaa rajoja se, että muodostettujen
(interventio)sääntelykäsitteiden perusluonne on aksiologinen ja normatiivinen
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tai preskriptiivinen. Tällaisena ne omaavat vertailukohdan pikemminkin Kelse-
nin hypoteettiseen perusnormiin G kuin johonkin olemassa olevaan normijär-
jestelmään. Ideaaleina niiden merkitys ei tyhjene kulloisiinkin sääntelymah-
dollisuuksiin, sääntelystrategioihin ja lainsäätäjän omaksumiin arvoihin. Prag-
matistinen orientaatio vaatii kuitenkin niiden sopeuttamista kulloinkin käytet-
tävissä oleviin mahdollisuuksiin. Tätä edellyttää myös praktinen ja aksiologi-
nen rationaalisuus esim. Bungen esittämällä tavalla muotoiltuna. Näin kokonai-
suus ja osat saavat vuorovaikutteisen, dynaamisen luonteen. Kokonaisuudelle
hahmottuu vertauskohta esim. Renton tapaan nähdä luonnonoikeus inhimillis-
ten mahdollisuuksien kartastoksi, ja positiivinen oikeus kartalle piirretyiksi po-
luiksi ja teiksi sekä maastoon pystytetyiksi viitoiksi.

Eri lähtökohdista tapahtuva (tai eri lähtökohtiin kiinnittyvä) kohteen hahmotus-
tapa (kohteen ideaalinen hahmo normatiivisessa tai preskriptiivisessä merkityk-
sessä) johtaa eriytyviin ”kokonaisuuksiin”. Samalla se johtaa toisistaan poikkea-
viin tapoihin hahmottaa arvioinnin kohteen ideaaliset ominaisuudet analyyttises-
sä merkityksessä (”osat”). Jos H1:n perusta muuttuu, myös H 4-5 muuttuvat. Aja-
tuskokeena voidaan kysyä, miten edellä hahmotetut TPOVA-tutkimuksen suunta-
viivat muuttuisivat, jos omaksuttava (interventio)sääntelyn käsite olisikin 3, 2 tai
1. Näin kysymällä voidaan samalla viitteellisesti testata suuntaviivojen herkkyyttä
erilaisille arvokehyksille, niiden vaihtelulle – ja Fullerin termein samalla sitä, ovat-
ko ne normatiivisesti yli- vai alimääräytyneitä. Voidaan puhua myös eräänlaisesta
”herkkyysanalyysista”. Seuraavassa esitetään eräitä varovaisia arvioita.

Kun arvostelukehystä ohjaavissa suuntaviivoissa (jakso II/3.2.2.8 taulukko 11:
TPOVA-tutkimuksen luonteesta reflektoivana pragmatistisena arviointitutkimuk-
sena johdettavat arvostelun mittapuiden suuntaviivat) arvioinnin kohteen ideaali-
nen hahmotus normatiivisessa merkityksessä muuttuu, tapahtuu muutoksia taulu-
kon alakohdassa 1 (Sosiaalisesta epistemologiasta johdettavat arvostelun suunta-
viivat). Näin käy, jos pragmatismista luovutaan ja siirrytään esimerkiksi yksittäis-
ten ideaalisten arvojen merkitystä painottavaan arvostelukehykseen (esim. ympä-
ristöetiikka tai ihmisoikeudet). Tämä muutos ei kuitenkaan vaikuta taulukon ala-
kohdan 2 suuntaviivoihin (Arvostelun arvokehykselle asetettavat yleiset suunta-
viivat), ellei rationaalisuuskäsitteestä kokonaisuudessaan samalla luovuta.

Arvostelukehyksen sisältö sekä siinä ja tutkimusta ohjaavissa suuntaviivoissa
tarvittavien muutosten määrä ja laatu riippuvat yleisemminkin ratkaisevasti sii-
tä, sitoudutaanko rationaalisuuskäsitteeseen ylipäänsä, millaiseen rationaalisuus-
käsitteeseen sitoudutaan sekä siitä, pyritäänkö kehyksessä ylittämään rationaa-
lisuuskäsitteen ja pragmatistisen orientaation jännitteet vai ei. Näissä tapahtuvat
muutokset heijastuvat taulukon 11 ohella merkittävästi myös taulukon 12 suun-
taviivojen sisältöön (Kohteen pragmatistisesta ymmärtämistavasta ja reflektio-
analyysista johdettavat arvostelun metodologian lisäsuuntaviivat), samoin tau-
lukon 13 suuntaviivoihin (TPOVA-tutkimuksen luonteesta reflektoivana prag-

Oks-01.pmd 30.9.2003, 20:11534



535

matistisena arviointitutkimuksena johdettavat tieto-ongelman ja funktio-ongel-
man ratkaisemisen suuntaviivat). Viimeksi mainitussa alakohta 1 kiteyttää kui-
tenkin arvioinnin luonteesta rationaalisena hankkeena johdettavia suuntaviivo-
ja. Niiden sivuuttaminen johtaa kyseenalaistamaan myös tutkimuksen luonteen
tieteellisenä tutkimuksena – ja jopa tutkimuksena ylipäänsä. Lisäksi alakohtiin
2–3 sisältyy suuntaviivoja, joiden sivuuttaminen on omiaan johtamaan joko tut-
kimuksen käytännöllisten sovellutusmahdollisuuksien ehtymiseen tai niiden yli-
korostamiseen tutkimuksen kriittisen otteen kustannuksella.

Tutkimuksessa TPOVA-tutkimus on haluttu nähdä (mm.) teoreettisen ja so-
veltavan tutkimuksen integroimaan pyrkivänä tutkimusmallina ja lähestymis-
tapana. Tämä on hallinnut merkittävästi tutkimuksessa omaksuttuja hahmotus-
tapoja, vaikkakaan ei kaikkia niiden yksityiskohtia. Mikäli tämä ymmärtämista-
pa sivuutetaan, kiistetään tai torjutaan, suuntaviivoissa on mahdollista ja perus-
teltuakin tehdä olennaisia muutoksia. Tarkasteltaessa kokonaisuuden ja osien
suhteita ja riippuvuuksia TPOVA-tutkimuksen yllä mainittu integroiva luonne
osoittaa näin merkittävässä määrin sen ”kokonaisuuden”, jolle osien tulee ra-
kentua. Sosiaalisen epistemologian rakentuminen edellä esitetylle interventio-
sääntely 4:n käsitteelle ei ole merkitykseltään tähän rinnastettava. Muutos siinä
ei johda yhtä perustaviin muutoksiin tutkimuksen suuntaviivoissa kuin TPOVA-
tutkimuksen rakennetta koskevan hahmotustavan muuttaminen. Näin TPOVA-
tutkimusta integroivien elementtien tai etappien kohdalla voidaan haluttaessa
nähdä edellä mainittu hierarkinen järjestys, jossa tutkimuksen yleinen luonne
(struktuuri) on tärkeämpi integroiva elementti kuin sen perusarvot. Näitä ei tar-
vitse nähdä toistensa vastakohtana, vaan integroivien ja eriyttävien prosessien
elementteinä, joiden luonne ja herkkyys poikkeavat toisistaan.

Yllä esitetyllä voidaan kuvata skemaattisesti yhtäältä tutkimuksen perussitou-
muksia ja niiden heijastumista tutkimuksen analyyseihin ja tuloksiin sekä toisaal-
ta sitä, missä määrin herkkä kehitelty praktinen (preskriptiivinen ja evaluatiivi-
nen) metodologia on tutkimuksen perusarvoissa tapahtuville muutoksille.

3) TPOVA-tutkimuksen kokonaisuuden ja osien suhteeseen liittyvät myös III
pääjaksossa esitellyt TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen metodolo-
giset kehykset (teorialähtöinen praktinen metodologia ja käytännönläheinen prak-
tinen metodologia). Vaikka tutkimus on TPOVA-tutkimuksen nykytilanteessa
kiinnittynyt ensisijaisesti ensin mainittuun, tutkimukseen sisältyy myös jälkim-
mäisen piirteitä (ks. erityisesti jaksot III/3.3). Tutkimuksessa omaksutun käsi-
tyksen mukaan19

1) Myös jatkossa tarvitaan teorialähtöiseen praktiseen metodologiaan kiinnitty-
viä analyyseja integroimaan TPOVA-tutkimusta.

19 Ks. myös Cook 1997 s. 47.
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2) (Myös) jatkossa tarvitaan metateoreettista pluralismia, joka tukee eriyttäviä
piirteitä ja prosesseja ja perustelee yleisesti TPOVA-tutkimuksen tarvetta sekä
lainsäädäntötutkimuksen ja arviointitutkimuksen yleisempääkin suuntautumista
teorialähtöiseen praktiseen metodologiaan ja käytännönläheiseen praktiseen
metodologiaan.

3) Jatkossa tarvitaan enenevästi käytännönläheiseen praktiseen metodologiaan
kiinnittyvää tutkimusta, jolla TPOVA- tutkimuksen arviointikehystä, perusar-
voja ja suuntaviivoja täsmennetään, kontekstualisoidaan ja konkretisoidaan,
mutta myös kriittisesti kyseenalaistetaan.

4) TPOVA-tutkimuksen kokonaisuuden ja osien välisiin suhteisiin liittyy myös
TPOVA-tutkimuksen luonne monitieteisenä ja poikkitieteellisyyttä tavoittele-
vana oikeussääntelyn arviointitutkimuksen lähestymistapana suhteutettuna di-
siplinaarisesti eriytyvään TPOVA-tutkimukseen. Jaksossa III/3.4.3.3 on perus-
teltu TPOVA-tutkimusta integroivien ja eriyttävien piirteiden näkemistä vuoro-
vaikutteisena suhteena, joka perustuu niiden keskinäiseen riippuvuuteen.

Ilman eri tutkimusaloilla tapahtuvaa lähestymistavan kehittelyä TPOVA-tut-
kimus jää disipliineistä irralliseksi ”tutkimuseetistelyksi” ja preskriptiiviseksi
metodologiaksi, joka ei ruumiillistu tutkimuskäytäntöihin. Sellaisiakin tarvitaan.
Yhteiskunnallisesti kuvattu tilanne ei ole tyydyttävä, jäähän tutkimuskäytän-
nöissä ja niiden taustalla olevissa yhteiskunnallisissa (tutkimus- ym.) tarpeissa
esiintyvä vaje tällöin edelleen täyttämättä. Hieman yksinkertaistetusti kuvaten
tutkimus jäisi TP(OVA)-tutkimukseksi.

Ilman konkreettisiin arviointikohteisiin ulottuvaa tutkimusta (TP)OVA-tutki-
muksen lähestymistavan yleinen ja eri tutkimusaloilla tapahtuva kehittely ei
hedelmöity empiirisen tutkimuksen käytännöiksi. Seuraukset vastaavat yllä esi-
tettyä. Ilman lähestymistapaa kokoavia tarkasteluja ja analyyseja TPOVA-tutki-
mus purkautuu puolestaan eriytyviksi prosesseiksi. Ilman kokonaisuutta – tai
liian laajaan kokonaisuuteen sijoitettuna – prosessit ovat vaarassa hajautua pon-
nettomiksi, identiteetittömiksi ja ”suunnattomiksi” puroiksi ja osiksi.

Tässä yhteydessä on syytä ottaa esiin kaksi todennäköisintä TPOVA-tutki-
musta koskevaa harhakäsitystä, jotka on syytä pyrkiä torjumaan (ks. myös jakso
III/3.4.3.3). Tutkimus kokonaisuudessaan on ensisijainen vastaus seuraaviin
huomioihin tai epäilyksiin. Kysymyksiä tulisi tarkastella eriytyneesti esim. in-
tegroivien tasojen mukaisin alahuomioin. Seuraavassa joudutaan kuitenkin tyy-
tymään muutamaan yleisempään loppuhuomioon.

1) Itsenäisen teoreettisen työn arvo kiistetään tai reifioidaan saattamalla se käsillä
olevan tutkimuksen kaltaiseen TPOVA-tutkimuksen asetelmaan

– Unohdetaanko hevosen monipuolinen olemus ja sisäinen luonne suunniteltaes-
sa satulaa?20

– ”Lainsäädäntötutkimuksen suon” yli on perusteltua pyrkiä lähinnä maanteiden
avulla!

20 Vrt. Platon teokset VII, 137 e ja 138 a s. 220, johon viitattiin reflektioanalyysin alkupassuksena.
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2) Terve käytännöllisyys tärvellään pyrkimällä (naiivisti) ottamaan se teoreetti-
sesti haltuun, upoten samalla huomaamatta teorioiden suohon

– Suunnitellaanko satulaa hevoselle tai ratsastajalle, jota ei ole eikä tule?21

– Lainsäädäntötutkimuksen suolla on (varmuuden vuoksi) perusteltua pyrkiä ete-
nemään vain pitkospuilla tai muilla yksinkertaisilla apuneuvoilla!

A) Tutkimuksessa ei pyritä kiistämään teoreettisen työn arvoa, pyrkimystä ym-
märtää todellisuutta ja sen piirteitä ilman käytännöllisen hyödyn tavoittelua. Vielä
tärkeämmäksi on kuitenkin nähty pyrkiä kehittämään soveltavan tutkimuksen ja
käytännöllisistä sidoksista (valtaosaltaan) irrallisen, teoreettisen tutkimuksen
integroimaan pyrkivää tutkimuksen teoriaa, tutkimuksen mallia ja metodologis-
ta lähestymistapaa. Tähän liittyvät haasteet ylittävät monessa suhteessa – jopa
valtaosaltaan – lainsäädäntötutkimuksen ja arviointitutkimuksen alueet ja on-
gelmat ja samalla tämän tutkimuksen haasteet. Käynnissä on yleisempi eri tie-
teen- ja tutkimusalojen suhteisiin syvällisesti vaikuttava murros, jota ei tule kär-
jistää tai liioitella, mutta ei myöskään väheksyä22.

Teoria ja käytäntö – perustutkimus ja soveltava tutkimus – suhteineen asettu-
vat tässä käsitteellisessä, yhteiskunnallisessa ja jopa globaalisessa muutoksessa
monessa suhteessa uudenlaiseen skeemaan. Taustalla on monimutkaisia ja puut-
teellisesti tunnettuja prosesseja, ilmeisesti myös pinnallisia ja lyhytnäköisiä (tai
lyhytaikaisia) muutoksia tai hahmotuksia. Murroksessa lienee kuitenkin myös
pysyvämpiä piirteitä ja esimerkiksi tieteen etiikkaan syvällisesti vaikuttavia (tai
siinä jo tapahtuneista muutoksista viestiviä) ulottuvuuksia. Tällainen on erityi-
sesti uudenlaisten kokonaisuuksien tavoittelu, muun muassa tieteen ja yhteis-
kunnan keskinäisriippuvuuden uudenlainen hahmotus. Muutoksen tulkintaan ei
voida tässä yhteydessä ryhtyä. Riittää kun todetaan, että muutos on terve ja pit-
käkestoinen, mikäli se johtaa äsken mainittujen keskinäisriippuvuuden riittä-
vän syvällisen hahmottamisen kautta toteutuvaan uuteen dynaamiseen tasapai-
notilaan, eikä yksipuolisiin siirtymiin. Tutkimus kokonaisuudessaan on kan-
nanotto siihen, miten lainsäädäntötutkimus ja arviointitutkimus niitä ym-

21 Vrt. reflektioanalyysin toiseen alkupassukseen sekä Ahosen ”käytännön ihmisistä” arviointitut-
kimuksessa esittämään. (2001 s. 104–105). Ahosen mukaan älyllistä suuntautumista arvioinnissa
halveksiva asenne kiteytyy oletukseksi, jonka mukaan ””käytännön ihminen” suoriutuisi evaluaat-
torinakin käden käänteessä haasteista, joiden parissa älykkö vain mutkistaa asioita”. ”Teoreettisia
ja käsitteellisiä pohdintoja kaihtavilla käytännön ihmisillä on kuitenkin raudanlujat ”käytännön
teoriansa”. Pahimmassa tapauksessa he eivät ole niistä tietoisia, väittäen käsityksensä perustuvan
vapaina ennakkoedellytyksistä pelkkiin tosiasioihin ja omakohtaiseen kokemukseen. Yhtään tuol-
laista ihmistä eivät nykyiset tieteenfilosofit ja tietoteoreetikot kuitenkaan ole kohdanneet. He tunte-
vat vain meidät, joille jokainen tosiasia on mitä teoria-, käsitys- ja käsitepitoisin, olipa tuo pitoisuus
meille tuttu tai ei”. Vrt. Turunen 1998 s. 9–10, jonka reflektiosta esittämät piirteet saattavat osal-
taan selittää em. asennetta. Turusen mukaan ”Tehokas reflektio johtaa monesti erikoiseen tilaan.
Tällöin tuntee kohtaavansa jotain sellaista, josta ei osaa edes muotoilla kunnollista kysymystä saati
antaa selkeää vastausta. Tämä on kuitenkin luovalle ajattelulle otollinen hetki: yksilö on päässyt
”reflektion maahan ”. Yleensä asiat alkavat näkyä uudella tavoin ja ajattelija tulee tutuksi sellaisten
asioiden kanssa, jotka ennen hallitsivat taustalta ja tiedottomasti hänen mieltään”.
22 Ks. esim. Arnold 2001.
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päröivine substanssitieteenaloineen muun muassa voisivat hallitusti reagoi-
da vireillä olevaan laajempaan muutokseen.

B) Ongelmanratkaisun näkökulmasta tutkimuksessa kehiteltävänä ollut lähesty-
mistapa voi orientoitua kahdella tavalla: olemassa olevan tilanteen puutoksista,
ongelmista jne. lähtien – niitä argumentoiden – tai nähdyistä uusista mahdolli-
suuksista käsin. Tämän tutkimuksen näkökulmana on ollut pikemminkin uusien
tarpeiden ja mahdollisuuksien näkeminen kuin ”entisten” väheksyminen tai mi-
tätöiminen, tutkimuskäytäntöjen ongelmien esiin kaivaminen TPOVA-tutkimuk-
sen perustelemiseksi tai muu ”ongelmakeskeinen” etenemistapa. Tutkimukses-
sa olisi voitu valita myös ensin mainittu orientaatiotapa, keskittymällä esimer-
kiksi lainopillisen tutkimuksen, oikeuspoliittisen tutkimuksen, monissa yhteyk-
sissä kriittisesti leimatun arviointitutkimuksen jne. niukkuuden, puutteiden, yk-
sipuolisuuksien tai riittämättömyyden selkeämpään argumentoimiseen. Näin ei
kuitenkaan haluttu menetellä. Tässäkin yhteydessä on tarpeen korostaa pikem-
minkin (oikeus- ja yhteiskuntatieteiden) kokonaisuuden näkemistä kuin edistää
kokonaisuuksien ja osien suhteen hämärtämistä.

TPOVA-tutkimuksen käytäntöön soveltamisen metodologioissa yllä ”ongel-
makeskeiseksi” luonnehdittu ajattelutapa kiinnittyy ensisijaisesti käytännönlä-
heiseen praktiseen metodologiaan ja ”tarve- ja mahdollisuuskeskeinen” teoria-
lähtöiseen praktiseen metodologiaan.

Mikäli tutkimuksen perusratkaisut tulkitaan ongelmanratkaisun käsitteistös-
sä ”tarpeiden” ja ”mahdollisuuksien” dilemmaksi, tutkimuksen painopiste on
”tarpeiden” alueella. Tieteensosiologinen näkökulma on ollut esillä erityisesti
III pääjaksossa. Tutkimuksessa – kuten kaikissa tutkimuksen nimeä arvollisesti
kantavissa hengentuotteissa – on kuitenkin otettu askelia myös jonkinasteisen
luottamuksen varassa. Eteenpäin suuntautuminen ei voi kaikilta osin tapahtua jo
saavutetun empiirisen tuen perusteella. Viimeksi mainitun liiallinen odottami-
nen voi johtaa myös seisahtumiseen tai taannehtimiseen. Myös mahdollisuuksia
on nähtävä, hahmotettava ja luotava. Tarpeillakin on eräänlainen (ja jonkinastei-
nen) ”uskon elementti”, joka on yhteydessä arvoihin ja tieteen eetokseen. Tässä
yhteydessä ei ole syytä yrittää legitimoida tutkimuksen ratkaisuja, etenemista-
poja ja motiiveja (ks. myös jakso II/1.2), vaan nähdä asian yleisempi aspekti.

Vaikka Popperin epistemologia ja metodologia on edellä asetettu eräissä yhte-
yksissä kritiikin kohteeksi erityisesti Lakatosin ja Laudanin lähtökohdista käsin,
Popperin tieteenteorian eräs piirre on riittävän avarasti tulkittuna tärkeä. Tiede on
yrityksen ja erehdyksen kautta vähitellen etenevä yhteiskunnallinen toiminto. Oi-
kein ymmärrettynä Popperin lausumaan sisältyy myös syvällinen tieteen eetos.
Sen tarkempaa epistemologista ja metodologista sisältöä on kuitenkin syytä etsiä
pikemminkin Lakatosin ja Laudanin kuin Popperin itsensä korostuksista, niitä
hillitysti myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden alueella soveltaen.
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Johtopäätösjakson alkuun viitaten voidaan silti kysyä: onko tutkija kaikesta vas-
ta-argumentoinnistaan huolimatta objektivoinut käsillä olevan ja samalla TPO-
VA-tutkimuksen arvot? Onko kaiken takana kuitenkin esineellistynyt ajattelu?
Mitä ovat tutkijan (ja TPOVA-tutkijoiden) omat arvot? Onko ne häivytetty pois
näkyvistä? Päätän tutkimuksen näihin ehkä erityisesti jälkimodernin filosofian
näkökulmasta voimakkaimmin herääviin kysymyksiin.

Nämäkin kysymykset on perusteltua liittää johtopäätösjakson jälkipuoliskon
kantavaan teemaan: integroitumisen ja eriytymisen ongelmakenttään. TPOVA-
tutkimuksen integroivista tasoista kaksi ensimmäistä (arvioinnin peruselemen-
tit ja arviointikehys) voidaan tulkita yllä esitettyjen kysymysten polttopistee-
seen sillä perusteella, että ne lukitsevat tutkimukselle eräänlaiset peruskehykset.
Toisaalta ne jättävät kuitenkin tilaa hyvinkin erilaisille filosofisille lähtökohdil-
le ja sitoumuksille ja niistä nousevalle tutkimukselle. Kolme jälkimmäistä tasoa
– TPOVA-tutkimuksen päällimmäiset integroivat kerrokset (perusarvot, suunta-
viivat, käytäntöön soveltamisen metodologiat) – muodostavat taas eräänlaisen
integroinnin ja eriytymisen välivyöhykkeen. Koska ensin mainitut niistä pyrki-
vät viitoittamaan tutkimukselle myös sisällöllistä suuntaa, niiden voidaan otak-
sua joutuvan jälkimodernin (tieteen)filosofian kritiikin päämaalitauluksi. Vii-
meisen integroivista tasoista (TPOVA-tutkimuksen rakenne) voidaan puolestaan
epäillä hajoavan erilaisten sovellutuskorostusten paineessa (horisontaalinen ulot-
tuvuus) tai (jälkimodernien/perinteisten) yhteiskuntatutkijoiden haluttomuuteen
ja kyvyttömyyteen koota ponnistuksiaan yksilötasolta ohjelmallisemmalle ta-
solle (vertikaalinen ulottuvuus).

Rationaalisuuskäsite purkautuu eri tavoin (rationaalisen) perustelun vaatimuk-
seksi. Tämä vaatimus ylittää ”länsimaisen” ja kreikkalaisen tiedetradition rajan
ja muodostaa samalla väljän rajavyöhykkeen esimerkiksi eräisiin itäisiin ja joi-
hinkin jälkimoderneihin ajattelutapoihin nähden.

Perustelun vaatimuksesta voidaan hakea johtoa jo TPOVA-tutkimuksen ”ydin-
tä” lähellä olevan arviointikehyksen hahmottamiselle. Siinä voidaan kuitenkin
nähdä myös välivyöhykkeen rajanvetoulottuvuus, jonka avulla voidaan pyrkiä
vastaamaan yllä viimeksi esitettyihin kysymyksiin. Perusarvot, suuntaviivat ja
käytäntöön soveltamisen metodologiset kehykset voidaan nähdä yritykseksi ase-
moida TPOVA(-B1)-tutkimus teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen välimaas-
toon siten, että (TPOVA-A) tutkimus pyrkii tuottamaan rationaalisia ongel-
manratkaisuja perustaltaan praktisiin (elämän)ongelmiin sekä niitä tutkit-
taessa kohdattaviin ongelmiin.

3  Lopuksi
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Praktisuudesta ja rationaalisuudesta puhutaan tällöin tavalla, joka joissakin
suhteissa ylittää tavanomaiset ”länsimaisen tieteen” ja sitä välineellistävän yh-
teiskunnallisen ajattelun hahmotustavat, hakematta niistä lopullista pesäeroa.
Samaa voidaan todeta jälkimoderneista ajattelutavoista. Ytimestä poispäin edet-
täessä asteittain keventyvine integroivine ”kerroksineen” TPOVA-tutkimus ha-
kee etäisyyttä yrityksistä palauttaa rationaalisuus ja praktisuus tiede–yhteiskun-
ta-suhteen pinnalliseen, utilitaristiseen hahmotukseen, jossa tiede, tutkija tai yh-
teiskunta objektivoidaan tai välineellistetään. Integroivilla piirteillään TPOVA-
tutkimus hakee puolestaan etäisyyttä yrityksistä pirstoa rationaalisuus ja tiede–
yhteiskunta-suhde irrallisiksi mikrodiskursseiksi kiistämällä yksilön ylittävät
merkitykset ja merkitysrakenteet (ml. arvot).

Mikäli välivyöhykkeen rationaalisen argumentoinnin vaatimus ja mahdolli-
suus kokonaan hylättäisiin, tämän seuraukset eivät vaikuta prima facie yhtä pe-
rustavilta kuin sisemmän integroivan kerroksen kohdalla, jossa rationaalisuus-
vaatimuksesta luopuminen johtaa tutkimuksen identiteetin menettämiseen. Mi-
käli yrityksestä integroida välivyöhykettä substantiaalisella rationaalisuuskäsit-
teellä, sosiaalisella epistemologialla, suuntaviivoilla ja metodologisilla kehikoilla
luovuttaisiin, TPOVA-tutkimuksen eriytyville prosesseille luotaisiin kuitenkin
voimakas tieteen sisäinen sysäys.

Integroinnin ja eriytymisen tasapainovyöhyke on siinä määrin sumea ja dy-
naaminen, että se jättää merkittävästi tilaa Popperin hahmottamalle rationaali-
suuskäsitteen piirteelle, joka on nähdäkseni sen syvin tutkimuksen eetos ja sa-
malla pluralismin tavoittelun ja objektivoinnin torjumisen väline. ”Saatan olla
väärässä ja sinä saatat olla oikeassa, ja voimme ponnistelujen avulla päästä lä-
hemmäksi totuutta”. Totuuden sijaan puhuisin kuitenkin mieluummin peruste-
luista, jotka ovat (rationaalisesti) jaettavissa myös yksilöllisen merkitysmaail-
man ulkopuolella. Näin rationaalisuuskäsitteemme näyttää ytimeltään palautu-
van Popperin muotoilemaan rationaalisen perustelun vaatimukseen. ”Se seikka,
että rationalistinen asenne keskittyy ennemmin perusteluihin kuin perusteluja
esittävään henkilöön, on erittäin tärkeä ja sillä on kauaskantoisia seurauksia. Se
johtaa näkemykseen, jonka mukaan meidän tulee tunnustaa jokainen, jonka kans-
sa kommunikoimme, perustelujen ja järkevän informaation potentiaaliseksi läh-
teeksi. Täten rationalistinen asenne muodostaa pohjan ”ihmiskunnan rationaali-
selle ykseydelle”23.

23 Popper 1974 s. 569–570. Yhteisymmärryksen tavoittelun ongelmista tieteen legitimoinnissa ks.
Lyotard 1985 s. 95, 103–104, jonka tarkastelu nostaa esiin jaksossa II/1.2 kuvattuja ongelmia.
Lyotardille yhteisymmärryksen tavoittelu on vain väline vallan tavoittelussa. Tämän johdosta hän
kritisoi mm. Habermasin perustelun vaatimuksesta nousevia dialogin ja yhteisymmärryksen vaati-
muksia tieteen legitimointikeinona. Luhmanniin viitaten Lyotard katsoo yhteisymmärryksessä voi-
van olla kysymys myös ”järjestelmän eräästä osatekijästä, jota tämä manipuloi pitääkseen yllä ja
parantaakseen suorituksiaan”. Lyotardin funktionalistiset tulkinnat eivät muuta miksikään sitä,
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Näillä korostuksillaan tutkimuksessa omaksuttu rationaalisuuskäsite ei torju
jälkimodernia ajattelua sen kummemmin kuin uskontoa tai muitakaan kulttuu-
rin generaattoreita, vaan vaatii ne dialogiin. Viimeksi esitettyihin rationaalisuus-
käsitteen piirteisiin sisältyvät myös merkittävimmät yhteiset perusteet kulttuu-
rin muiden luomuksien kanssa käytävälle rationaaliselle, luovalle ja eettiselle
dialogille. Voidaan sanoa, että tämä on se metodi, jolla myös TPOVA-tutkimuk-
sen päällimmäiset integroivat kerrokset pysyvät kasassa. Tämä metodi ei sa-
mastu edellä esitettyihin integroiviin vyöhykkeisiin, mutta niitä ei tulisi myös-
kään torjua ilman tähän metodiin turvautumista. Tässä lieneekin syvin vastaus
edellä viimeksi esitettyihin kriittisiin kysymyksiin.

(Rationaalisen) perustelun vaatimuksen vahvuus ja heikkous sisältyy siihen,
ettei se kykene itse konstruoimaan omia sovellutusehtojaan. Rakennettaessa teo-
rialähtöisen praktisen metodologian lähtökohta tälle vaatimukselle ja pyrittäes-
sä vaatimuksen huomioimiseen metodologiaa kehiteltäessä, huomio siirtyy me-
todologiasta tutkimuksen teorian tasolle.

Perustelun vaatimuksen asemaa TPOVA-tutkimuksen disiplinaarisessa ym-
päristössä voidaan visualisoida seuraavalla kaaviolla.

että hänkin pyrkii perustelemaan väitteitään mahdollisimman monipuolisesti. Lyotardkin on sidok-
sissa perustelun vaatimukseen, vaikka hänen esittämiensä perustelujen pätevyyden täsmällisiä kri-
teereitä ei voida helposti justifioida. Muun muassa tähän viitaten tutkimuksessa onkin puhuttu
kantilaisittain TPOVA-tutkimuksen suuntaviivoista eräänlaisena saavuttamattomana ”regulatiivi-
sena ideaalina”. Perusteen antamisen fundamentaalisesta periaatteesta filosofian historiassa ks. myös
Derrida 1990 s. 213 ss. Hänen mukaansa ”perusteen periaatteen kehotukseen vastaaminen on ”pe-
rusteen antamista” ja vaikutusten selittämistä niiden syillä sekä rationaalista selittämistä. Se on
myös perustelemista, oikeuttamista ja selvittämistä perusteiden tai perussyiden perusteella”. ”Peri-
aate on sen vaatimuksen, joka on ollut läsnä länsimaisessa tieteessä ja filosofiassa niiden sarastuk-
sesta alkaen, kielellinen muotoilu” (mt. s. 215–216).

KAAVIO 17 TPOVA-tutkimuksen disiplinaarinen ympäristö perustelun
vaatimuksen näkökulmasta
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Perustelun vaatimus jäsentyy kahdeksi pääuomaksi, jotka voidaan edellä sovel-
lettua 4-osioista metodin käsitettä hyväksi käyttäen kiteyttää seuraaviksi kysy-
myksiksi:

1) Miten (TPOV)A-tutkimuksen harjoittamista voidaan/tulee perustella tai on pe-
rusteltu? (preskriptiiviset tai deskriptiiviset teoriat TPOVA-tutkimuksesta tai
perustelut ao. tutkimukselle)

2) Miten (TPOV)A-tutkimuksessa voidaan/tulee perustella tai on perusteltu? (pe-
rustelut tai teoriat TPOVA-tutkimuksessa)

Artikuloituneessa ja systemaattisessa muodossa esitettynä lausejärjestelmänä
ensin mainitussa on kyse (TPOV)A-tutkimuksen teoriasta. Thomas Cook mää-
rittelee sen viittaamalla kunkin disipliinin tarvitsemaan teoreettiseen perustaan:
”In evaluation´s case we need theories of what evaluation means and how it
might be carried out to generate best approximations to the truth about impor-
tant social problems (lihavointi TO:n).”24

Edellä kuvatuista integroivista elementeistä arvioinnin peruselementit, arvi-
ointikehys sekä TPOVA-tutkimuksen horisontaalinen ja vertikaalinen rakenne
voidaan kiinnittää Cookin ensin mainittuun, arvioinnin teoriaa kuvaavaan mää-
reeseen (”what evaluation means”?). Ne voidaan ymmärtää yrityksiksi vastata
TPOVA-tutkimuksen näkökulmasta äskeiseen kysymykseen. Jälkimmäinen
määre viittaa taas ensisijaisesti arvoihin, suuntaviivoihin ja metodologisiin ke-
hyksiin. Teorioissa se viittaa pikemminkin teoriaan metodeista (so. metodolo-
giaan) kuin itse arvioinnin luonnetta koskevaan hahmotukseen.

Cookin esittämiin TPOVA-tutkimuksen teoriamääreisiin sisältyy kannanotto
siihen, mille metodologisille arvoille evaluaation tulisi rakentua (”best approxi-
mations to…”). Liitettäessä käsillä oleva kysymys edellä esitettyihin (TPOV)A-
tutkimuksen integroivien ja eriyttävien elementtien ja prosessien hahmotuksiin,
voidaan havaita, että Cook puoltaa tässä tutkimuksessa esitetystä poikkeavaa,
jopa sille päinvastaista, hahmotustapaa. Arvioinnin (evaluaation) peruselement-
tejä, arviointikehystä sekä arviointitutkimuksen horisontaalista ja vertikaalista
rakennetta ei yritetä integroida ytimeksi. Ne jätetään avoimiksi erilaisille hah-
motustavoille, erilaisille praktisille (tutkimuksen) teorioille ja ymmärryksen
muodoille. Kun tarkasteltavana on koko arviointitutkimuksen taso, ratkaisua

24 Cook 1997 s. 44. Eri tutkijoiden kontribuutioita tarkasteltuaan Cook luonnehtii tilannetta teo-
reettiseksi kakofoniaksi, kiinnittäen tosin huomiota yrityksiin koota teorioita tai tutkimusmalleja
esim. ns. komprehensiivisen evaluaation mallin avulla (Peter Rossi). Cookin mukaan näkyvillä ei
ole kokonaisvaltaista teoriaa, joka tuottaisi yhtenäisen käsityksen ”about the nature, conduct, and
institutionalization of evaluation and the stimulation of use of its results” (mt. s. 46–47). Cook ei
tavoittele ”suurta teoriaa”. Hänen huolensa kohdistuu teoreettisten yritysten laiminlyömiseen arvi-
ointitutkimuksen kentällä vanhemman tutkijapolven panoksen ehdyttyä tai heidän siirryttyään muille
tutkimusaloille. Esiin nousee myös haasteiden vaativuus nykytilanteessa. Harvoina nuoremman
polven lupauksina hän nostaa esiin Smithin, Kirkhartin, Shadishin ja Chenin.
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voidaan pitää perusteltuna, vaikka siihen sisältyy myös ongelmia. Ongelmia tai
ainakin riskejä voidaan kuvata skemaattisesti Ahosen esittämällä pääkirjoitus-
huomiolla: ”Jotta arviointi olisi jotain, se ei voi olla kaikkea”.25

Äskeinen korostuu kun huomioidaan se, että perusarvojen ja suuntaviivojen
yhteydessä Cook lukitsee evaluaatiotutkimuksen kokonaisuudessaan epistemo-
logisen ja praktisen rationaalisuuden tavoittelijaksi, kiinnittämättä huomiota
näiden välisiin jännitteisiin (ks. jakso II/3). Cookin esittämät ratkaisut saattavat
johtaa arviointitutkimuksen identiteetin häviämiseen samanaikaisesti molem-
milla suunnilla: yhtäältä ytimen kovertumisen johdosta, toisaalta välittävien
kerrosten samanaikaisen kivettymisen ja suunnan puuttumisen johdosta. Me-
kaanisesti toisiinsa yhdistettynä ”totuus” ja ”tärkeät yhteiskunnalliset ongelmat”
sisältävät Fullerin termein ilmaistuna normatiivisesti alimääräytyneen, sisäises-
ti ristiriitaisen standardin, jota Cook ei artikuloi ja jota avaamaan ja sisällöllistä-
mään hän ei liioin esitä sosiaalisen epistemologian kaltaista väljää arvovyöhy-
kettä tai muitakaan integroivia elementtejä.

Mitä äskeinen merkitsee perustelun käsitteen kannalta? Kaaviossa 17 Cookin
hahmotus

– jättää rationaalisuuskäsitteen monet arviointitutkimukselle keskeiset ulottuvuu-
det ja ristiriidat avaamatta,

– jättää arviointitutkimuksen ytimen eräänlaisen metateoreettisen pluralismin
armoille.

Näin sen sisältämä perustelujen kenttä on ydinosan kohdalla pluralistisen kove-
ra, reunavyöhykkeiden osalta taas rationaalisuuskäsitteeseen kapea-alaisesti kiin-
nittyvä ja kokonaisuudessaan tasapainoton. Se ajautuu kolmion oikeasta alareu-
nasta kohti kolmion huippua, tavoittaen siitä vain piirteet, jotka pikemminkin
hämärtävät arviointitutkimuksen identiteettiä kuin selkeyttävät sitä. Cook kriti-
soi arviointitutkimuksen nykytilannetta yksijalkaiseksi tuoliksi, jossa sen oma
tutkimuksen teoria ja sidokset substanssitieteenaloihin ovat jääneet metodi-
kehittelyn jalkoihin. Hänen oma evaluaatiotutkimuksen metateoriansa26 ajautuu
kuitenkin sekin jonkinasteiseen yksipuoliseen korostukseen eikä tarjoa arvioin-
titutkimukselle selkeää suuntaa kahden ”lisäjalan” rakentamiseen.

Tämän tutkimuksen suurimmat riskit liittyvät puolestaan perustelukentän ha-
joamiseen siten, että TPOVA-tutkimuksen teoria on vaarassa jäädä hahmotto-
maksi. Arvioinnin peruselementit, arviointikehys ja TPOVA-tutkimuksen rakenne
tasapainottavat kaavion 17 pyramidin alasivua. Koska tutkimuksessa ei ole ollut
mahdollisuutta edetä eri tutkimusalojen näkökulmien valaisemiseen eräitä esi-

25 Ks. Ahonen 1998.
26 Cook kritisoi Shadishia (1991) siitä, että tämän teoria abstrahoituu tutkimuksen teorian tasolta
tutkimuksen teoriaa koskevaksi metateoriaksi (s. 47), mutta hänenkin yllä viitattu huomionsa ra-
joittuu vastaavalle tasolle.
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merkkitapauksia laajemmin, tutkimuksen perustelukenttää ei voida sijoittaa ko-
vin syvällisessä merkityksessä pyramidin vasemmalle puoliskolle. TPOVA-tut-
kimusta ei ole haluttu eksplisiittisesti sitoa yksittäisten substanssitieteenalojen
teoriakehyksiin, vaikka TPOVA-tutkimukselle olisi mahdollista jo arvioinnin
peruselementeistä käsin hakea identiteettiä esimerkiksi oikeuden monitasoisuutta
koskeviin korostuksiin ja ajattelumalleihin27. Tätä on edellä perusteltu mm. pyr-
kimyksellä kehittää TPOVA-tutkimusta erityisesti monitieteisenä ja poikkitie-
teellisyyttä tavoittelevana lainsäädäntötutkimuksen lähestymistapana. Tämän on
nähty edellyttävän etenemistä pikemminkin disipliineille yhteisten kuin niitä
eriyttävien tai kullekin spesifien hahmotustapojen pohjalta.

TPOVA-tutkimuksen integroivat elementit vievätkin perustelukenttää ensisi-
jaisesti kohden pyramidin oikeaa laitaa ja yläkulmaa. Tutkimuksessa ei ole kui-
tenkaan kyetty vastaamaan Cookin esittämiin haasteisiin systemaattisuudella,
joka oikeuttaisi luonnehtimaan perustelukenttää artikuloituneeksi arviointitut-
kimuksen teoriaksi edes TPOVA-tutkimuksen alueella.

Äskeiset ongelmat ja riskit ovat välillisesti seurausta siitä, että rationaalisuus-
käsite on saanut merkittävää huomiota tutkimuksen analyyseissa. Rationaali-
suuskäsitteen kompleksisuuden, jota esim. Atienza (1992) luonnehti pelottavak-
si (formidable), huomioon ottaen voidaan kuitenkin kysyä, miten ylös kohden
pyramidin huippua tutkimuksen perustelukenttä on kyennyt ”kiipeämään”. Onko
tutkimuksessa kyetty etenemään vain verkkaisesti kohden laitoja, mutta jääty
silti etäälle huipusta? Hieman laajemmasta näkökulmasta voidaan kysyä, onko
tutkimuksen huomiokenttää avattu niin paljon, ettei ole jäänyt edellytyksiä sy-
ventyä riittävästi yksittäisiin pyramidin osiin.

27 Tässä yhteydessä voidaan viitata esim. Hannu Tolosen tapaan jäsentää oikeuden anatomiaa sen
kolmesta elementistä (normatiivinen, faktinen ja arvosuuntautunut) käsin (1997 s. 280–287). Näil-
lä kaikilla ja nimenomaan niiden ymmärtämisellä kokonaisuutena on keskeinen merkitys pyrittäes-
sä jäsentämään TPOVA-tutkimusta erityisesti oikeustutkimuksen näkökulmasta (vrt. mt. s. 287).
Myös Tolosen viittaus oikeuden jäsennystapojen lukuisuuteen sekä viittaus mahdollisuuteen tema-
tisoida oikeutta esim. yhteiskuntapoliittisena ja yhteiskuntamoraalisena järjestyksenä (s. 296) on
tarjonnut tutkimukselle hyödyllisiä virikkeitä ja ajatuslankoja, vaikka TPOVA-tutkimuksen teoriaa
ei ole pyritty eksplikoimaan ja artikuloimaan myöskään oikeuden ja oikeustieteen ulkopuolisuutta
koskevin painotuksin. Samanlaisia artikuloimattomia tai heikosti artikuloituja lankoja voidaan jäl-
jittää Urpo Kankaan tapaan tarkastella lainopin kohdetta ja oikeudellista sääntelyä (yhteiskunnalli-
sena) ongelmanratkaisuna (esim. Kangas 1997), jossa jo Otto Brusiinin tapa nähdä oikeus syvästi
yhteiskunnallisena toimintana saa uusia ulottuvuuksia. Toisaalta monet TPOVA-tutkimukselle re-
levantit oikeutta koskevat ajattelutavat (esim. oikeuden funktioita koskeva ajattelu) ovatkin kehitty-
neet pikemminkin yhteiskuntatieteellisessä kuin oikeustieteellisessä tarkastelussa (ks. Tala 2001 s.
63). Mikäli pyramidin vasempaan laitaan sisällytetään myös filosofia tutkimusalueena, voidaan
edelliseen lisätä, että tutkimuksessa on saatu vaikutteita enemmän von Mettenheimin tavasta nähdä
normit yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuvälineenä ja tarpeesta hakea filosofeilta virikkeitä eri-
tyistieteellisiin reflektioihin kuin yrityksistä selvittää, mitä esim. Kant tai Popper ”todella tarkoitti-
vat” (1999 s. 116–117, 125). Äskeisellä ei väheksytä filosofista tutkimusta. Pikemminkin haetaan
erityistieteille omaa profiilia tämän tärkeän mutta eri syistä vajaasti ”hyödynnetyn” tutkimusalueen
soveltajana.
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Tutkimuksen ehkä merkittävin anti ja samalla ennakoitavin vaikutus (ja ehkä
myös kritiikki) seuraa sen yrityksestä sitoa kaavion 17 pyramidin eri osioita
toisiinsa ja tutkimuksen mahdolliseen kykyyn osoittaa tämän tehtävän vaati-
vuus ja haasteellisuus. On kyseenalaista, olisiko äskeinen (ennakoitu) vaikutus
ollut saavutettavissa rajaamalla tutkimustehtäviä tai disiplinaarista linssiä, vaik-
ka tämä olisi todennäköisesti mahdollistanut etenemisen pidemmälle kohden
pyramidin jotain kärkeä (tai sen osaa) ja kirkastanut sitä pari piirua enemmän.
Näin tutkimuksen mahdollista vaikuttavuutta voitaneen luonnehtia pikemmin-
kin eräänlaiseksi enlightenment-vaikuttavuudeksi kuin selväpiirteisiksi ja terä-
värajaisiksi siirtymiksi, jotka veisivät oikeussääntelyn arviointitutkimusta pit-
kin harppauksin eteenpäin.

Enlightenment-vaikutus ja vaikuttavuus muodostavat vastakohdan ns. instru-
mentaaliselle vaikutukselle ja vaikuttavuudelle. Se avaa pikemminkin näkyviin
haasteita kuin ratkaisee niitä lopullisesti, pikemminkin argumentoi kuin teo-
reettisesti artikuloi ja pikemminkin osoittaa majakoita ja karkeita kompassin
suuntia kuin tarkkoja poijuja ja merimerkkejä (varsinkaan irrallaan majakasta ja
karkeammista suunnista). Vaikka näitä piirteitä voidaan arvioida myös perustel-
lun kriittisesti, on syytä muistaa, että enlightenment-vaikutusta on enenevästi
luonnehdittu arviointi- ym. tutkimuksen jopa tärkeimmäksi vaikutukseksi28.
Kantiin raportin päätteeksi palaten se on luonnehdittavissa yritykseksi yhtyä
siihen kriittisen tutkimuksen ehtymässä olevaan virtaan, joka pyrkii vapautta-
maan meidät tutkijat, päätöksentekijät ja kansalaisyhteiskunta ”itse aiheutetusta
alaikäisyyden tilasta” ja välineen asemasta reflektoivaan tilaan (mm.) kohtele-
malla heitä siten, kuin tutkija itse haluaa itseään kohdeltavan. Mikäli tutkimuk-
sessa esitetyt perustelut johtavat tällaisen vaikutuksen toteutumiseen tai vaikka
vain hiemankin edistävät sitä, tutkimuksessa kehiteltävänä ollut TPOVA-tutki-
muksen teoria, metodologia ja tutkimuksen eetos vievät meitä samalla pienen
askeleen kohti tervettä ja tavoiteltavaa rationaalisuutta ja praktisuutta.

28 Ks. esim. Cook 1997 s. 41, Chelimsky 1997 s. 15–18. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden ytimestä enlightenment-vaikuttavuutena ks. myös Lampinen 2002.
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STUDY OF THEORY-DRIVEN EVALUATION
RESEARCH AS AN APPROACH OF EVALUATION
IN LEGISLATION

1. Introduction

In Finland there has not been developed a strong tradition concerning studies on
legislation. Compared with study of law in other European countries, the inter-
est in studies of evaluation in legislation in Finland is extremely recent, too.
Except for some important and internationally high-level studies in judicial the-
ory and philosophy the main focus at Finnish jurisprudence has been on the
legal dogmatic studies so far.

While studying the effects of legislation we meet many problems. This is
perhaps the main reason why there are only few empirical studies in these re-
search areas. Interest in methodological studies is also very recent although it
has been growing rapidly. Most interesting example of new contributions in these
new domains is the dissertation of Jyrki Tala (“The Effects of Legislation. Ob-
jectives of a Law Reform and their Realisation from the Perspective of the The-
ory of legislation”) which opens new perspectives both on conceptual frame-
works of research and on solving some of the problems of empirical studies.

In this situation we still encounter many challenges for the evaluation of leg-
islation, both theory-methodological and empirical.

How to identify evaluation in a large domain of legislative studies? Beyond
(or over) the problem of focusing evaluation on different research domains and
fields we encounter more institutional problems, e.g. problems on classifying
evaluation of legislation on disciplinary domains.

Beyond these problems, which can be focused on studies of science (or the
science of science), there are methodological problems and challenges, which
have to be met if demands of connecting research to society and its widening
problems are taken seriously. How can we balance the controversial demands of
taking seriously both strict epistemological and methodological principles of
science (or scientifically rich evaluation research) and growing problems and
challenges of a global world? As Nieminen puts it: “Observers have suggested a
wide variety of changes in the university -based research ranging from increas-
ing applied research and changing quality criteria to tightening competition and
erosion of traditional norms and ethos of science. Some other observes have
criticised these views as exaggerations and claimed that the change would be
much more moderate in a wider historical perspective and that the academic

Summary: Evaluation in Legislation
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community is able to resist external pressures and maintain their relative integ-
rity”1 .

These external and internal challenges of scientific research have to be met
even in evaluation research if it is to be taken seriously. Theory-driven evalua-
tion in particular has to find a balance between reflective and practical demands.

Methodological studies have met a new challenge and situation: how to
(re)construct or apply a social epistemology which restructures the social and
cognitive elements of science and technology in a way which balances satisfac-
torily even if not perfectly these demands. In the evaluation of legislation the
special task of theory-driven practical methodology is to find a dynamic equilib-
rium between these controversial demands.

*  *  *

The purpose of the present study is to examine three important questions and
themes especially in the context of modern environmental legislation and regu-
lation

1. How to identify theory-driven evaluation as a social study approach to the
evaluation in legislation?

2. What are the basic epistemological and social values of theory-driven eval-
uation of legislation? How can they be argued?

3. Practical methodological concerns of theory-driven approach to the evalu-
ation in legislation: how should theory-practice relation of theory-driven
evaluation be understood and exemplified?

2. Analyses

1. How to identify theory-driven evaluation as a social study approach to
the evaluation of legislation?

Theory-driven evaluation research must be linked with many kind of other rese-
arch domains in different levels but the basic level is conceptual. The starting
point is: What does evaluation basically mean?

Evaluation compares “what is” with “what should be”. Evaluation can be
seen as a universal form of human thinking and action, a procedure, which com-
bines “what should be” and “what is”. Psychologically evaluation can be seen as
one of the most complex patterns and forms of mental functioning, which is

1 See Nieminen 2002 s. 1–2.
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ultimately linked with consciousness as one of the main features of man. As a
social phenomenon it takes many kind of forms, practices and functions which
can hardly be reduced to the mental level of (single) man, though some kind of
analogies may perhaps be taken. Some level of reflective thinking and action
seems to be a minimum conceptual starting point for evaluation which differen-
tiates it from pure habitual and emotional action and intuition2. This makes a
bridge between first and second question (see later).

The first question of the study demands and helps to identify and differentiate
theory-driven evaluation research with two basic directions: firstly with other
kind of evaluation and secondly with other kind of research. The element of
judgement against criteria is basic to evaluation and differentiates it from other
kinds of research. “What is” questions dominate the core of scientific research
outside evaluation research. “What should be” questions link evaluation research
to philosophical enquiry but “What is” questions help to identify evaluation
research in this direction.

While answering these questions theory-driven evaluation applies metaphys-
ical, normative and causative theories when arguing, justifying and proposing
theses or hypotheses about “what should be” and “what is”. As a special kind of
social research it also applies any methods of social science while answering the
second question: “What is” in practice. These main features identify theory-
driven evaluation research from any other kind of evaluation or mental function-
ing (guessing, wishful thinking, pure feeling etc.). about “what should be” and
“what is”) and from other forms of evaluation research3. Theory-driven evalua-
tion research applies aforementioned theories and social science methods while
studying legislation.

The target of the first question is also to systematise and integrate theory-
driven evaluation of legislation by producing a systematic framework of basic
theses and hypotheses on which problems of “what should be” and “what is” can
be analysed and synthentized. This framework does not suppose or justify any
material values or goals of evaluation. It puts and proposes the ground which
shows, how (or with which kind of logical framework) should “what should be”
questions and “what is” questions be founded in the logical level. Beyond these
basics framework shows how these categories may and must be differentiated
from each other and what kind of links must be found between these categories
on theory-driven evaluation.

Because the logical framework of evaluation theses and hypotheses does not
suppose or justify any material or substantive values it can be proved and ap-

2 Pragmatism has argued that rational and habitual action cannot be absolutely differentiated,
because rational action includes habitual elements. See Kilpinen 2000.
3 About these basic problems and identifying features of valuation see Rescher 1993.
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plied in several disciplines and research fields. It helps to identify systematical-
ly what kind of knowledge is needed, how the knowledge is to be interpreted and
on which scale the target of evaluation has to be valued.

In summary, the logical framework of theory-driven evaluation includes a
kind of paradigmatic compass which gives basic lines and limits to questions
and problems of theory-driven evaluation of legislation. It gives basic direction
to research, which identifies the extent of study and helps to classify it at the
endless stream of different standpoints and perspectives of evaluation and other
social research.

2. What are the basic epistemological and social values of theory-driven
evaluation of legislation? How can they be argued?

Theory-driven evaluation forms a kind of bridge over the stream of disciplines
in the field of legislative and social science studies. The task of theory-driven
evaluation as an approach is to systematise and integrate research. Values are
basic elements of research. They show the direction in which evaluation may
flourish. Logically and practically values may be defined as instruments and
maps with which we can interpret and tackle being and potential reality. The
existence of values may be reduced to the existence of man, but there are still
different views of the nature and ontology of values.

In evaluation research the domain of values extends to both main questions:
“what should be” and “what is”. Beyond this the basic problem of the study is to
systematize the basic values, on which we should methodologically combine
those logical dimensions with each other in theory-driven evaluation research.

The study puts and proposes the ground which shows, how (or with which
kind of framework) should “what should be” questions and “what is” questions
be founded in the normative or prescriptive level. The basic philosophical and
conceptual horizons on which values have been analysed in this study are ra-
tionality and philosophical pragmatism. To put it vaguely we can say that they
control each other mutually. Rationality can be seen as a basic cultural value,
which extends from so called science-paradigmatic forms (logical, epistemo-
logical and methodological rationality) to the basic cultural and social values
(axiological and practical rationality). In the mainstream of Enlightenment sci-
ence has been seen as a paradigmatic form of rationality. However, the problem
of justifying the statements of science with the characteristic forms of scientific
rationality has evoked a crisis in modern science. Consequently, the problem of
justificationism (or foundationalism) has evoked attempts to justify science by
extending its forms of rationality outside the core of logical, epistemological
and methodological forms of rationality.
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Pragmatists and popperian tradition (so called critical rationalism) has pro-
posed that science can be justified only by extending its value base from scien-
tific (or internal) rationality to the forms of external rationality (e.g. practical
and axiological rationality). The forms of rationality must be seen as a totality,
in which science and its paradigmatic forms of rationality have not any general
priority4.

The study has enquired pragmatism’s way to justify science as a way of con-
ceptualising, analysing and resolving social and scientific problems. In pragma-
tism’s view science can be justified only if it is successfully involved in the
process of solving problems of life and reflection with its intellectual and other
resources.

Problems can be classified in several dimensions,

–  the relation of man to his environment
–  the relation of man to society
–  the relation of man to himself.5

There are some limitations for justifying science by linking it to the process of
social and global problem solving. Firstly, moral and justice puts some restric-
tions for attempts to justify science with practical rationality. Those limitations
may be linked with axiological rationality. In general, axiological rationality
may be seen in mutual dependency with the demands of moral and justice. These,
together, put the limits for attempts to justify science with practical or instru-
mental rationality.

To sum up, the study has argued that kantian concept of obligatory moral
must be seen as a restriction of problem solving and attempts to justify science
only with its consequences and utilities.

Secondly, limitations on justifying science with practical rationality must be
linked to the epistemological and methodological rationality. The standard crit-
icism of pragmatism and its rough epistemology starts from the view that sci-
ence cannot solve problems without adequate methods and knowledge. Attempts
to identify and justify science with practical concerns must be methodologically
and epistemologically justified.

Here we can see a link between pragmatism’s epistemological and methodo-
logical critics and aforementioned conceptual core of evaluation, which differ-
entiates it from e.g. guesses, wishful thinking and intuition. This link has a mag-
nificent and deep analysis on the studies of Nicholas Rescher, who argues and
defends conceptual parallelism between knowledge (epistemology) and values
(ethics).

4 See Pihlström 1998.
5 See Kekes 1987.
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This study attempts to link critics of pragmatism with some key points of
pragmatism by developing social epistemology, which interprets and integrates
epistemological, methodological and practical rationality with ethics and axio-
logical rationality. From the point of view of pragmatism attempts to integrate
those different and controversial elements form a proposal of the basic values of
theory-driven evaluation research of legislation. Interest in social epistemology
as a research domain of epistemology is very recent. Social epistemology can be
seen one of the most prominent attempts in a project where internal and external
dimensions of rationality will be brought together, constructively6.

Except values, theory-driven evaluation of legislation needs also standards or
other more contextual models to orientate to the complexity of evaluation and
its basic values.

The study has developed three groups of standards which help a theory-driv-
en evaluator of legislation to orientate to the controversial demands of social
epistemology, rationality (and its sub-concepts) and legitimacy:

1) Standards which can be derived from the rational characteristics of evalua-
tion enterprise. These standards give general lines to tackle and control
three kind of questions:

a. How would the problem of judgement in evaluation be solved? (especially:
what are the criteria of the evaluation as a basis of defining “what should
be”?

b. How would the problem of knowledge in evaluation be solved? (which
kind of knowledge has to be produced?)

c. How would the problem of function in evaluation be solved? (what is the
main function of evaluation?)

2) Standards which take into account the nature and quality of the legislation
as a general problem solving activity

3) Standards which take into account the special features of legislation as a
special form of social programming, steering and regulation as forms of
problem solving

In order to be applied successfully, these standards must be tested and elaborat-
ed in different domains and fields of evaluation. As Pawson and Tilley put it
with their own proposal of standards of evaluation: “Success in a specific in-
vestigation may be claimed an embodiment of these principles - but that partic-
ularly inquiry will necessarily have a range of distinctive features which al-
lowed it to meet the goals”. In the proposal of the standards of theory-driven

6 About current state and problems of social epistemology see Standford Encyclopaedia of Philo-
sophy p. 1 (http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/), and Fuller 1997.
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evaluation these “distinctive features” are disciplinary differentiated and de-
pend on special problems, contexts and functions of enquiry. As Laudan puts it,
they make only a kind of outer clothing on the special problems and contexts of
single enquiry. The task of this study is not to find and develop the standards in
to these contexts of research, but rather build up some basic lines of the stand-
ards of the theory-driven evaluation as a multidisciplinary approach of evalua-
tion research.

3. Practical methodological concerns of theory-driven approach to evalua-
tion in legislation

Under the third question the study puts and proposes the ground which shows:
how (or with which kind of methodological framework) should “what should
be” questions and “what is” questions be analysed and syntentized in the prac-
tical level.

The special task of theory-driven practical methodology is to find a dynamic
equilibrium between controversial demands of social and cognitive elements of
theory-driven evaluation research. In research practices this equilibrium cannot
be achieved only by values and standards or other more contextual models. Be-
yond these elements methodological frameworks are necessary, with which the-
ory (values, standards, contextual models) can be transformed and applied in
practice.

The task of theory-driven practical methodology is not to explain or compre-
hend theses and assumptions which lie beyond the methods of evaluation, which
is the task of theoretical methodology. Theory-driven practical methodology
makes a link between values, standards or other more contextual models and
practical problems of enquiry. This implies that it is prescriptive or evaluative
methodology. As a practical methodology it is concerned to steer and model
research practices. Like theories and theoretical knowledge, it may become prac-
tical (methodology), if it will be used as a means of reflective orientation in
research practices.

Modelling theory-practice -relation of theory-driven evaluation research in-
cludes complex and diffuse dimensions. Firstly, the way in which theory-prac-
tice-relation will be assessed depends on our philosophical position. Theory-
driven practical methodology, which has been argued the main methodological
framework of theory-driven evaluation in this study, has evident links to some
basic ideas of Imre Lakatos and Larry Laudan. They share some common ideas
about the progress in scientific research. In brief their common ideas can be
summarised as follows:
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1)  The progress in science lies and must be analysed mainly on maxitheories
(approaches, series of theories, traditions, research programs and fields etc.)
and not on the level of single theories, hypotheses etc. (minitheories)

2) The criteria’s of success and adequacy must be put and assessed on both
levels and they differ from each other.

As a multidisciplinary approach to the domain of legislative studies theory-driv-
en evaluation of legislation is characteristically maxitheory. Theory-practice -
relation of theory-driven evaluation must be seen in a dynamic process with
mutual interaction between theory and practice in which progress is gradual,
non-linear and conceptually vague. Practical applications and empirical prob-
lem-solving capacity of an approach must be seen in a long perspective. Howev-
er, the philosophy of science has not developed and articulated any strict criteria
by which progress of research could be analytically assessed in different levels
and domains so far.

Basically, because of reasons mentioned afore, the study has not developed
any strict exemplary (case study etc.) with which theory-practice -relation of
theory-driven evaluation research could be easily and definitely shown. Howev-
er, some basic dimensions of the relations between different research domains
in theory-driven evaluation were analysed, focusing analyses on environmental
Act, rental housing Act and an Act of social care of alcoholic. Beyond this some
proposes will be made about the validation and vindication criteria of the evalu-
ation of the aforementioned Acts.

In brief summary these examples and analyses shows, that

* different disciplines have interests of their own in the evaluation of legisla-
tion

* theory-driven evaluation must be developed both within theory-driven ele-
ments (“what should be and how it can be achieved?”) and empirical ele-
ments (“what is?”) trying to integrate those elements better and better with-
out reducing them to each other

*  theory-driven evaluation must be developed both as a general multidisci-
plinary approach and as a disciplinary-focused approach with own values
and practices in each discipline and with different research domains

* those aspects of the approach are fruitful and necessary to see rather as
complementary aspects than substitutes

* because multidisciplinary and disciplinary aspects are deeply intertwined
and depend on each other they have to be developed in mutually interaction
with each other

* methodological refinement must be carried on but it may not substitute
more important developing mentioned afore
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Systematic framework of basic theses and hypotheses is needed to identify the
theory-driven evaluation as a research approach. Values, standards and more
contextual models of enquiry are necessary in order to orientate to the complex-
ity of evaluation and the possibilities and needs beyond evaluation. Methodo-
logical frameworks are needed in order to bridge the gap between ought and is
in empirical studies.

Basically those elements are needed in order to systematize and integrate
research and focus it to important and valuable questions and problems. The
main challenge of the theory-driven evaluation research as a multidisciplinary
approach is to find a dynamic equilibrium between integrative and differentiate
elements, between multidisciplinary and disciplinary elements of approach. This
challenge is formidable. It cannot be taken and success cannot be reached with-
out large and growing cooperation and collaboration between different research
domains and disciplines. Like in other challenges, the dependence between
wholeness and parts is mutual, not one-sided.
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