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Oikeus vai oikeutus?
R i i t ta  M i k ko l a

"Jos jokin asia ei ole 
tarpeeksi oikea,  
jos se on valheellinen, 
vääristelty tai jopa 
ihan väärä, sille pitää 
luoda oikeutus."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Tykkään väännellä sanoja. Pehmeät jänikset 
naurattivat jo lapsena, ja Fingerpori Suvi-
saariston munineen ilahduttaa. Allekirjoitan 

erään kuorokaverini ajatuksen: “Sitä, minkä voi sanoa 
monimutkaisesti, ei kannata sanoa yksinkertaisesti.”

Tänä keväänä olen kuitenkin kärsinyt sanoista. 
Kun sodasta on tullut erityisoperaatio, kun hyök-
kääminen on suojelua, kun joukkomurha on denat-
sifikaatio ja kaikki, kaikki muiden syytä. Voi sanoja! 
Tekisi mieli mennä ajassa taaksepäin ja sanoa Orwel-
lille: “You ain’t see nothing yet.”

Vaikka Ukrainan propaganda on masentanut ja 
vienyt halun olla ajattelematta tiettyjä sanoja, vään-
telen kuitenkin vähän. Tämän Kleion teemana on 
“oikeus”. Minulle tulee oikeudesta ensimmäiseksi 
mieleen Kramsun runo Jaakko Ilkasta, jossa otetaan 
oikeus omiin käsiin. Toiseksi mieleen juolahtavat 
ihmisoikeudet, joiden soisin kuuluvan kaikille ih-
misille, siis ukrainalaisillekin. Kolmanneksi - ehkä 
koronan väsyttämät - aivoni muistuttavat minua ih-
misistä, joille tärkeitä ovat omat oikeudet ja muiden 
velvollisuudet.

Mutta mitä on oikeus? Jos soikeus on soikean asi-
an ominaisuus, on oikeus oikean asian ominaisuus. 
Ja jos jokin asia ei ole tarpeeksi soikea, sille pitää 
tehdä soikeutus. Samalla tavalla, jos jokin asia ei ole 
tarpeeksi oikea, jos se on valheellinen, vääristelty tai 
jopa ihan väärä, sille pitää luoda oikeutus. Ja mitä on 
Putinin Venäjä tehnyt Ukrainassa: luonut itselleen 
oikeutuksen sodalle, hyökkäykselle ja kansanmur-
halle. Ja tämä on tapahtunut sanoilla: sanojen avulla 
nykypäivää ja varsinkin historiaa vääristämällä.

HYOL:n tämän vuoden kevätpäivien työpajassa 
puhuttiin siitä, miten historiaa pitäisi opettaa 
ensimmäisen polven suomalaisille. Yksi osallistuja 
kertoi kokemuksen luokasta: venäläistaustainen 
oppilas oli alkanut itkeä, kun opettaja oli sanonut, 
että Venäjä ei ole oikeusvaltio. Historian (ja 
yhteiskuntaopin) opettaminen on joskus vaikeaa ja 
varsin sensitiivistä, sen me tiedämme. Mutta emme 

voi silti antaa periksi ja ruveta kutsumaan sotaa 
rauhaksi ja rauhaa sodaksi. Muutoin oikeusvaltiosta 
tulee oikeutusvaltio, mikä on oikeusvaltion irvikuva.

Suomi on oikeusvaltio, mutta se on kaikkea muu-
ta kuin itsestäänselvyys. Niin kuin demokratiaa, 
oikeudenmukaisuutta pitää vaalia ja ylläpitää. Siksi 
toivotankin meille kaikille pitkää mieltä, sitkeyttä, 
kuuntelevia korvia, kärsivällisyyttä katsoa asioita 
monesta eri näkökulmasta ja kuitenkin, kaikesta pa-
hasta huolimatta, uskoa parempaan tulevaisuuteen. 
Kevät tulee, sanokaa minun sanoneen. ▪


