
FHKT-laitoksen johtaja Hannes Saarinen on pyytänyt filosofian kannanottoa 
reformityöryhmän raportin kohdasta 24. Asiasta on käyty jo aiemmin keskustelu 
henkilökunnan ja johtajan välillä, mutta nyt on tarkoitus valaista asiaa lähemmin. Sekä 
teoreettisen filosofian vastuuprofessori Gabriel Sandu että käytännöllisen filosofian 
vastuuopettaja yliopistonlehtori, dosentti Kristian Klockars ovat lukeneet kommentit ja 
hyväksyneet ne; samoin Dilemma ry, jolle on luovutettu oma kappaleensa.

Lainaus reformityöryhmän raportista:
”Helsingin yliopiston sisällä on jo pitkään kiinnitetty huomiota historian ja filosofian 
opetukseen kahdessa tiedekunnassa (humanistinen ja valtiotieteellinen). Kaksivaiheista 
tutkintoa hyödyntäen voitaisiin resursseja säästää, kun kandidaattitason opetus näissä 
oppiaineryhmissä yhdistettäisiin ja erikoistuminen ja tiedekuntavalinta tapahtuisi vasta 
maisterivaiheessa.Reformiryhmä ehdottaa, että 24. historia- ja filosofia-aineiden kandidaattikoulutus järjestetään humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisohjelmina siten, että erikoistuminen hu-manistisiin tai  yhteiskuntatieteellisiin pääaineisiin valitaan vasta maisterita-solla” 
Hannes Saarisen yhteenveto / draft filosofia-aineiden kanssa käydystä keskustelusta:
”Humanistisen tiedekunnan filosofia-aineet  (teoreettinen filosofia ja ruotsinkielinen filosofi)  
ovat valmiit edelleen edistämään yhteistyötä valtiotieteellisen käytännöllisen filosofian 
kanssa – oppiaineiden erityispiirteitä säilyttäen. Yhteistyötä on ollut kaikilla tasoilla. Tällä 
hetkellä on jo mahdollista muodostaa perusopintojen kokonaisuus yhdistelemällä näiden 
kolmen aineen kurssitarjontaa.  Nykytilannetta pidetään optimaalisena. Valtiotieteellisen ja 
humanistisen tiedekunnan filosofia-aineilla on jo tavallaan yhteinen kandidaatintutkinto, 
vaikkakin eri nimikkeillä.  Omalta osaltaan teoreettinen filosofia  varmistaa perusteelliset 
tieteenalakohtaiset valmiudet opiskelijoille.  Tehostamista ei kannata toteuttaa 
yhdenmukaistamalla. Tieteellinen profilointi on silloin mahdotonta ja sen heikentyminen  
alkaisi jo siitä, jos toteutettaisiin yhteisvalintakokeet.”

Yllä olevasta laitosjohtajan tekemästä yhteenvedosta käy ilmi, että pidämme nykytilannetta 
optimaalisena. Tarkastelen tätä hieman lähemmin erityisesti humanistisen tiedekunnan 
filosofia-aineiden näkökulmasta. 

1) Filosofia oppialana. Nykyisin filosofian oppialan laajuus vastaa suurin piirtein teologisen 
tiedekunnan tai kasvatustieteellisen tiedekunnan oppialan laajuutta.  Oppialan tutkimusta ja 
opetusta varten on valtiotieteellisessä tiedekunnassa oppiaine a) käytännöllinen filosofia ja 
humanistisessa kaksi oppiainetta: b) teoreettinen filosofia ja c) filosofia (ruots.), jossa eroa 
käytännöllisen ja teoreettisen filosofian välillä ei ole tehty.
a) Käytännöllisen filosofian pääalueista toinen on 1) moraali- ja yhteiskuntafilosofia, jonka 
piirissä tutkitaan moraalin ja yhteiskunnan käsitteellistä perusluonnetta. Tällöin perehdytään 
systemaattisesta ja historiallisesta näkökulmasta normien, arvojen ja ideologioiden 
tutkimukseen, niihin kohdistuvaan käsite-erittelyyn ja argumentaatioon (etiikka, arvo- ja 
normiteoria sekä yhteiskuntafilosofia). Oikeusfilosofia, historian filosofia ja aatetutkimus 
ovat perinteisesti käytännöllisen filosofian alueita, joilla on läheinen yhteys moraali- ja 
yhteiskuntafilosofiaan. Toinen käytännöllisen filosofian opetuksen pääalueista käsittää 2) 
yhteiskuntatieteiden käsitteen- ja teorianmuodostuksen yleiset menetelmät sekä näiden 
menetelmien tieto-opilliset ja loogiset perusteet sekä kysymykset yhteiskuntatieteiden 
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luonteesta, kehityksestä ja suhteesta yhteiskuntaan. Yhteiskuntatieteiden naapuruuteen on 
kehittynyt matemaattis-loogisia välineitä käyttäviä käsitejärjestelmiä ja teorioita, kuten 
päätös-, peli-, systeemi-, ja informaatioteoriat, joihin perehtyminen on myös mahdollista 
käytännöllisen filosofian opinnoissa.
b) Teoreettisen filosofian alaan kuuluvat logiikka, tieto-oppi, metafysiikka, kielifilosofia ja 
mielen filosofia, tieteenfilosofia, sekä filosofian historia. Logiikka tutkii muodollisesti 
pätevän päättelyn sääntöjä, formaalikieliä sekä loogisen käsiteanalyysin filosofisia 
sovelluksia. Tieto-oppi tutkii tiedon mahdollisuutta ja rajoja, perusteita ja varmuutta. 
Metafysiikka tarkastelee olevaisen perimmäistä luonnetta. Kielifilosofia tutkii etenkin kielen 
ja todellisuuden välistä suhdetta sekä kielellisen merkityksen ja kielenkäytön luonnetta, ja 
mielen filosofia ajattelun ja muiden kognitiivisten toimintojen luonnetta sekä niiden suhdetta 
aivoihin ja todellisuuteen. Tieteenfilosofia jakautuu tieteen päämääriä ja menetelmiä sekä 
tieteellisen tutkimuksen luonnetta tarkastelevaan yleiseen tieteenfilosofiaan sekä 
erityistieteiden käsitteen- ja teorianmuodostusta koskeviin erityistieteiden filosofioihin.
Viimeaikaisina tutkimus- ja opetusteemoina ovat olleet totuuden ja säännön käsitteiden rooli 
logiikassa ja matematiikan perusteissa ja niiden karakterisointi strategisten, interaktiivisten 
menetelmien avulla, joita on tutkittu klassillisessa peliteoriassa; samoin modaalikäsitteiden 
logiikka ja sen sovellukset kielifilosofian ja tieto-opin ongelmiin.  Erityisesti tieto-opin 
piirissä ovat olleet esillä uskomusten oikeutukseen tai rationaalisuuteen liittyvät kysymykset; 
myös skeptisismi ja sosiaalinen tietoteoria, jossa kiinnostavia ovat erityisesti kysymykset 
tiedon ja oikeutuksen ehtojen mahdollisesta sosiaalisesta luonteesta ja tiedollisten käsitteiden 
sosiaalisesta roolista (tiedon ekologia). Mielen filosofiassa on tutkittu erityisesti tietoisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Yksi tutkimusalue on fysiikan filosofia, erityisesti kvanttiteorian 
tulkinta.  Mielen filosofian ja fysiikan filosofian keskinäinen suhde on ollut esillä: voidaanko 
esimerkiksi mielen filosofian ongelmia lähestyä uudella tavalla nykyfysiikasta kehkeytyvän 
uuden maailmankuvan piirissä ja avautuuko tällöin uusia mahdollisuuksia perinteisten 
ongelmien purkamiseksi tai ratkaisemiseksi. Tieteenfilosofiassa esillä ovat olleet etenkin 
tieteellisen selittämisen ja kausaation problematiikka, tieteellisen tiedonhankinnan luonne (ns. 
tiedonhankinnan kysymys-vastaus -malli), tiedon kasvu, biologian filosofia, sekä soveltavan 
ja monitieteisen tutkimuksen problematiikka. Filosofian historia tutkii filosofian pääalojen 
kehitystä antiikista nykyaikaan. 
Teoreettisen filosofian opinnot perehdyttävät inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan 
tietoon, ja sen eri osa-alueet tukevat toinen toisiaan. Opinnot antavat systemaattiset tiedot 
filosofiasta tieteenalana ja harjaannuttavat filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. 
Opiskelija perehtyy myös systemaattisen filosofian peruskäsitteisiin samoin kuin filosofian 
osa-alueiden tärkeimpiin käsityksiin ja ajatussuuntiin sekä niiden historiaan.
c) Oppiaineessa filosofia (ruots.) on jo vuosikymmenten ajan harjoitettu tutkimusta korkealla 
kansainvälisellä tasolla. Oppiaine antaa opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia 
nykyfilosofian ja sen historian eri suuntauksien ja aiheiden opiskeluun. Opettajakunta antaa 
tutkimukseensa perustuvaa opetusta muun muassa logiikassa, tietoteoriassa, etiikassa ja 
yhteiskuntafilosofiassa.

2) Filosofia-aineiden yhteistyö
Filosofia-aineiden vakinainen henkilökunta on melko vähälukuinen, mutta vuosien varrella 
humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan filosofia-aineet ovat kehittäneet toimivan 
yhteistyön. Tämä malli on osoittautunut hyödylliseksi, koska sen avulla on voitu säästää 
huomattava määrä resursseja. Oppiaineiden lähekkäisyys ei ole merkinnyt opetuksen 
päällekkäisyyttä vaan valinnanmahdollisuuksien moninaisuutta sekä järkevää työnjakoa 
opetuksen ja tutkimuksen resursoinnissa. 
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3) Opiskelu kandidaatin- ja maisterin tutkintoja varten  erilaisia opinto- ja urapolkuja: 
Filosofia-aineet ovat ottaneet käyttöön yhteiset tutkintovaatimukset perusopintojen tasolla 
(Filosofian perusopinnot 25 op). Perusopintoihin on valittu opintojaksoja, joiden perusteella 
opiskelija voi saada ainakin karkean yleiskuvan filosofian alueesta ja pohjan aineopintojen 
harjoittamiselle. 
Aineopinnot ja tutkinnon rakenne. Perusopintojen jälkeen opiskelijat voivat valita, kuinka 
paljon he keskittyvät filosofiaan ja kuinka paljon he opiskelevat muita oppiaineita 
tutkintorakenteen puitteissa. Opiskelijat voivat käyttää myös aineopintotasolla eri filosofia-
aineissa järjestettyä opetusta hyväkseen harkinnan ja tarpeen mukaan.
Perusopintojen pohjalta voi toisaalta suorittaa aineopinnot yhdessä, kahdessa tai kolmessa 
filosofia-aineessa. Viimeksi mainitussa tapauksessa tutkinnosta tulee hyvin 
filosofiapainotteinen. Toisaalta on mahdollisuus ottaa sivuaineita omista tai eri tiedekunnista 
tai eri yliopistoista. Erityisesti tieteenfilosofian opiskelijat suorittavat mielellään syventävät 
opinnot myös jostakin sellaisesta oppiaineesta, jonka tieteenfilosofia heitä erityisesti 
kiinnostaa. Kulttuurielämän eri alueille tähtäävät opiskelijat valitsevat  joko yleissivistävästi 
kaksi pientä sivuainetta ja vapaasti valittavia opintoja joukosta kulttuuriaineita tai sitten 
yhden vahvan sivuaineen suuntautumisensa mukaan.
Syventävien opintojen vaiheessa periaatteessa sama linja jatkuu. On mahdollista tehdä 85 
opintopistettä filosofiasta ja 35 op muusta tai muista aineista tai sitten koko maisterin tutkinto 
120 op filosofiasta. 
Filosofian opiskelijoiden opintopolut vaihtelevat hyvin paljon. Tämä on erittäin 
tarkoituksenmukaista työelämään sijoittumisen kannalta. Koska filosofia-aineet eivät 
valmista suoraan mihinkään ammattiin, on selvää, että opiskelijoiden opinto- ja urapolkujen 
on syytä olla vaihtelevia. Jos kaikilla valmistuvilla olisi täsmälleen samat opinnot takanaan, 
heistä sijoittuisi murto-osa siihen nähden, että jokaisella on oma profiilinsa. 
Sen vuoksi reformityöryhmän ehdotus, jonka mukaan ”historia- ja filosofia-aineiden 
kandidaattikoulutus järjestetään humanistisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan 
yhteisohjelmina” on ongelmallinen. Mikäli se tarkoittaisi sitä, että kaikki kandidaattitason 
opiskelijat opiskelisivat samat filosofian opinnot, se ei ainakaan filosofian kohdalla olisi 
kannatettava. 

4) Tieteellisten valmiuksien kehittäminen:
Reformityöryhmä ehdottaa, että ”erikoistuminen humanistisiin tai yhteiskuntatieteellisiin 
pääaineisiin valitaan vasta maisteritasolla”. 
Syventävissä opinnoissa opiskelija syventyy ja erikoistuu johonkin filosofian osa-alaan ja 
tekee siihen liittyvän pro gradu -työn. Tarkoituksena on, että opiskelija halutessaan saavuttaa 
jatkokoulutuskelpoisuuden ja valmiudet tieteellisen tutkimuksen harjoittamiseen. Yllä 
kohdassa ”Filosofia oppialana” on kuvattu filosofia-aineiden laajuutta Helsingissä. Filosofian 
laajuuden huomioon ottaen on ymmärrettävää, että pohjan rakentaminen tieteellisiä opintoja 
varten on aloitettava jo ennen maisteriopintoja. Mikäli kandidaatintutkintoon tehtäisiin 
kaikille filosofian opiskelijoille yhteinen ohjelma, se merkitsisi väistämättä sitä, että siinä 
opiskeltaisiin kaikkien filosofia-aineiden tärkeinä pitämiä opintoja, joita yllä on lueteltu. 
Silloin kandidaatintutkinto antaisi kovin sirpalemaisen ja pinnallisen kuvan oppialasta eikä 
tuottaisi niitä valmiuksia, joita seuraavan tason opiskelu jo vaatii. Myös tältä kannalta 
katsottuna reformityöryhmän ehdotus on siis ongelmallinen.
Nykykäytännön mukaan filosofia-aineet ovat valinneet tietyn ydinaineksen jonka ympärille 
tutkintovaatimukset on koottu. Perusopintojen pakolliset osiot antavat yleissivistyksen, 
aineopintojen muodostamisessa on lisäksi valinnaisuutta ja mahdollisuutta syventää tietoja 
erityisesti tutkintovaatimusten täydennysosien sekä kahden proseminaarin ja tutkielman teon 
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muodossa. Valittuja filosofian alueita syvennetään ja täydennetään syventävissä opinnoissa 
niin, että tuloksena on periaatteessa jatkokoulutuskelpoinen maisteri. 
Bolognan prosessin yhteydessä omaksuttiin ajattelutapa, jonka mukaan 
kandidaatintutkinnolta tulee vaatia sitä, että tutkinnon suorittanut voi siirtyä mihin tahansa 
järjestelmän piirissä olevaan yliopistoon jatkamaan opintoja maisterin tutkintoa varten. Jos 
kandidaatintutkinnosta tehtäisiin vähemmän tieteellinen ja enemmän lukiomainen, tämä ei 
olisi mahdollista. Helsingin yliopisto kuuluu Eurooppalaisten tutkimusyliopistojen liittoon 
(LERU) ja on sitoutunut korkean tieteellisen tason säilyttämiseen. Filosofia-aineissa tämä on 
aina otettu vakavasti, ja tutkintovaatimukset on muodostettu sen mukaisesti. 
Lopuksi voisi sanoa, että filosofia-aineissa koulutus jo järjestetään tietynlaisina 
”yhteisohjelmina” mutta tällä tosiseikalla ei ulkopuolisen silmissä näytä olevan sen 
ansaitsemaa arvoa. Filosofia-aineiden henkilökunta on jo aikaisemmin todennut, että 
nykytilanne on optimaalinen eikä kaipaa muutosta. 
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