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Päätoimittaja Vuokko Viljanen

Logiikka puhuu yhdestä suusta

Sanani eivät ole yksiselitteiset, merkitykset risteytyvät 
puhuessani. Jokainen sana, joka jää sanomatta, on myös 
osa puhettani. Hymyilevät kasvoni puhuvat ilman sano-
ja. Ja kun kuulen toisen vastaavan puheeseeni, suhteutan 
hänen sanojaan mielikuviini hänestä ja yhteisiin aiem-
piin kokemuksiimme, mutta myös omaan henkilöhis-
toriaani. Puhutut sanat saavat merkityksen monilla eri 
tasoilla samanaikaisesti, ja kumpikin meistä näkee ne 
eri valossa, mutta silti me puhumme toisillemme, emme 
toistemme ohi. 

Raymond Queneau kirjoitti saman tarinan 99 kertaa 
99:llä eri tyylillä. Kun avasin Exercices de style –kirjan, 
huomasin kuitenkin, ettei sama tarina toistunutkaan 
kertaakaan. Aina kun kerrontatyyli muuttui, tarinakin 
muuttui. Kun ilmaisut vaihtuivat, asenne tarinan maail-
maan vaihtui ja tarinasta tuli erilainen. Kun painotukset 

olivat toisissa kohdissa, tunnelma kääntyi ja merkitykset 
muuttuivat toisiksi. Puheen tyyli valitsee sanojen merki-
tykset. Normaalista arkipuheessakaan ilmaisut eivät ole 
korvattavissa toisilla. Se, kuka minä olen ja millainen on 
suhteeni siihen ihmiseen, jolle puhun, ja siihen maail-
maan, josta puhun, on olennaisesti läsnä niissä ilmai-
suissa, joita käytän puheessani. 

Puhuessani minä jatkuvasti luon itseäni suhteessa toisiin 
ihmisiin ja maailmaan. Vahvistan identiteettiäni sanal-
listamalla sitä puheessani toisille. Tietenkin kielellä voin 
luoda myös valheellisia identiteettejä, rooleja, joilla voin 
peittää sitä, mitä en halua itsestäni paljastaa itselleni 
tai muille. Tietyssä mielessä jokainen sana on naamio, 
niin kuin Nietzsche sanoi, koska ei ole olemassa mitään 
autenttista itseyttä sanojen takana, vaan jokainen identi-
teetti on konstruoitu kielellisesti.  

Kieli ei ole pelkästään sanoissa. Hiljaisuuksin voi 
puhua siinä missä sanoilla. Eleet ja käyttäytymismallit 
ovat kieltä samalla tavalla kuin mikä tahansa keskus-
telupuheenvuoro. Formaalissa logiikassa ongelmana 
on se, että se olettaa, että on olemassa vain yksi suu 
ja yksi puhetapa, johon kaikki muut tavat puhua voi-
daan palauttaa. Logiikka pyrkii sisällyttämään itseensä 
luonnollisen kielen olennaisimman osan, sen rungon 
ja rakenteen. Kuitenkaan naurua ei voi formalisoida 
logiikan kielelle. Sitä käden liikettä, joka tahdittaa 
sanoja, ei voi saada proposition muotoon. Kuka sanoo, 
mikä on kielessä olennaisinta? Logiikka puhuu vain 
yhdestä suusta. Minun suuni saattaa sanoa asiat toisin. 
Mitä sinun suusi sanoo?  

Filosofian näkisin luonnollisen kielen kaltaisena toi-
siinsa palautumattomien äänten keskusteluna, jonka 
ei tarvitse olla harmoninen. Logiikka on kyllä yksi tie 
lähestyä kriittistä filosofiaa, muttei ainoa tai universaa-
li tapa harjoittaa filosofiaa oikein. Toivottavasti vielä 
myös Helsingin yliopistossa filosofiaa voisi opiskella ja 
tutkia moniäänisesti sen sijaan, että filosofia rajattai-
siin yhä tarkemmin yhteen tai kahteen hyväksyttyyn 
tapaan puhua. 
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ajattelun moraalia etsimässä
Haastattelussa professori Gabriel Sandu

Ilmari Hirvonen & Solja Kovero

Minervan Pöllö tapasi Gabriel Sandun kahvikupillisen ääressä. Sandu johdatti haastattelijat 
logiikan saloihin ja jalkapallon iloihin, mutta iltapäivän aikana myös professori pakotettiin hie-
man logiikkaa pidemmälle…

Juuri pari päivää ennen haastattelua 
laitoksen henkilökunta oli voittanut 
ensimmäistä kertaa opiskelijat C. S. 
Peirce -jalkapallo-ottelussa lukemin 
4–3. Voi arvata, millaisen vastauksen  
professori Gabriel Sandu antoi, kun 
häneltä kysyttiin tunnelmia ottelus-

ta: ”Aivan mahtavat, koska olemme 
tähän saakka aina pelatessa romah-
taneet täydellisesti. Kuulin, että 
joku opiskelija huusi ottelun aikana: 
’Juoksuta heitä perkele! Ne on niin 
väsyneitä.’ Nyt historia ei kuiten-
kaan toistanut itseään. Olemme 

rekrytoineet teidän 
riveistä kolme neljä 
jaksavaa opiskelijaa, 
jotka juoksevat, ja me 
hoidamme sitä strate-
gista ajattelua.” Sandu 
kertoo serkkunsa 
pelanneen Romanian 
jalkapallojoukkueen 
kapteenina yli 10 
vuotta ja epäilee itse-
kin perineensä samo-
ja pelitaitoja.

Sandu suoritti 
s y n ny i n m a a s s a an 
Romaniassa maiste-
rintutkinnon talous-
tieteestä. Sandu ker-
too, että taloustieteen 
opinnot olivat erittäin 
politisoituneita kom-
munistisessa Roma-
niassa, ja opetus oli 
hänen mielestään 
liian ideologista. 
Sen sijaan opintojen 
matemaattinen, peli-
teoriaa sisältävä osuus 
oli erittäin hyvä.

Sandu aloitti filosofianopin-
not Suomessa vuonna 1980 mene-
mällä suoraan Ilkka Niiniluodon 
vastaanotolle ja kertomalla, ettei 
halua opiskella ”kaiken maailman” 
perusopintoja, koska oli omin päin 
lukenut paljon filosofiaa taloustie-
teen ohessa. Niiniluoto kuitenkin 
totesi, ettei tällainen menettelytapa 
ollut mahdollinen. Ensimmäinen 
pakollinen tenttikirja, Bertrand 
Russellin The Problems of Philoso-
phy, sai Sandun oitis ihastumaan 
analyyttiseen ja loogiseen ajatteluun. 
”Tiesin heti, että tämä on minun jut-
tuni”, hän muistelee.

Sandun opiskeluaikoina oli 
helppoa saada hyvää opetusta ja 
ohjausta logiikassa, koska kaikki 
olivat kiinnostuneita enemmän tai 
vähemmän samoista asioista ja pyö-
rittelivät toisiaan täydentäviä käsit-
teitä ja ongelmia. ”Tuohon aikaan 
laitoksemme oli Euroopan filosofi-
sen logiikan keskuksia. Kun Jaakko 
Hintikka tuli Stanfordista käymään 
jouluna tai kesällä, häneltä kysyttiin, 
mitä uutta oli tapahtunut filosofias-
sa. Hän vastasi: ’En tiedä, koska en 
ole ollut Suomessa pitkään aikaan.’”, 
Sandu kertoo.

Hän mainitseekin Hintikan 
tärkeäksi filosofiseksi taustavaikut-
tajakseen Russellin lisäksi. Sandu 
oli pitkään Hintikan tutkimusas-
sistenttina, ja he tutkivat yhdessä 



peliteoreettista semantiikkaa. Sandu 
on yhä jatkanut samoilla linjoilla: 
”Tutkin edelleen logiikan ja pelien 
välisiä suhteita. Sekä logiikassa että 
peleissä on monesti kysymys sään-
nöistä. Kuten Leśniewski1 sanoi: 
’Logiikka on ajattelun moraalia.’ 
Moraali sanoo, mitä pitäisi tehdä: 
mikä on right ja mikä on wrong. 
Vastaavasti logiikka sanoo, mikä on 
oikein ja väärin argumentatiivisesti.” 
Toisin sanoen loogikkoja kiinnosta-
vat, minkälaisia ovat ne argumentit, 
jotka ovat universaalisesti päteviä. 
Muut tapaukset luokitellaan virhe-
päätelmiksi. 

Vastaavasti myös peleissä on 
kysymys sääntöjen noudattamisesta. 
”Samalla tavalla kuin pelaajat voivat 
rikkoa sääntöjä, ihmiset saattavat 
rikkoa ajattelun sääntöjä. Tutki-
muksessani yritän karakterisoida 
pelaajastrategioiden avulla logiikalle 
tärkeitä käsitteitä kuten totuus ja 
todistuvuus”, Sandu selittää. Vii-
me aikoina logiikassa on hänen 
mukaansa menty peliteoriaan päin, 
koska esimerkiksi juuri loogiselle 
1 Stanisław Leśniewski (30.3.1886–
13.4.1939), puolalainen matemaatikko, 
filosofi ja loogikko sekä Alfred Tarskin 
opettaja.

totuudelle tai todistuvuudelle on 
haluttu saada vaihtoehtoisia mää-
ritelmiä. ”Itse kuitenkin menen 
ikään kuin päinvastaiseen suuntaan: 
tutkin miten logiikkaan voi tuoda 
enemmän peliteoriaa”, Sandu jatkaa. 

Sandun mukaan nykyises-
sä logiikan tutkimuksessa ollaan 
ensisijaisesti kiinnostuneita siitä, 
miten ihmiset oikeasti päättelevät, 
eikä siitä miten heidän pitäisi aja-
tella. Tämä on seurausta 50-luvulla 
tapahtuneista muutoksista. Sitä 
ennen logiikka loisti omassa nor-
matiivisuudessaan ja ideaalisuudes-
saan. Fregen, Russellin ja Hilbertin 
työn myötä logiikka palveli lähinnä 
matematiikan perusteiden tutkimis-
ta. Logiikka ja matematiikka ovat 
siis olleet pitkään naimisissa. ”Mut-
ta 50-luvulla tapahtui kaksi asiaa: 
ensinnäkin logiikkaa sovellettiin 
ensimmäisen kerran kognitiivisiin 
asenteisiin – Hintikan työllä oli täs-
sä iso rooli”, Sandu toteaa. Toinen 
Sandun mielestä tärkeä tapahtuma 
oli tietokoneiden tulo, jonka ansi-
osta alettiin tarkastella, minkälaisia 
laskennallisia resursseja agenteilla 
on. ”Huomio siirtyi siihen, miten 
ihmiset todellisuudessa ajattelevat 
muuttuvassa ympäristössä, jossa 
usein vallitsee täydellisen informaa-
tion puute, ja siihen, etteivät ihmi-
set noudata pelkästään klassisen, 
deduktiivisen logiikan sääntöjä”, hän 
huomauttaa. Tämän seurauksena 
70-, 80- ja 90-luvulla on kehitetty 
ns. substrukturaalisia systeemejä, 
joissa loogisella seuraussuhteella 
ei ole kaikkia klassisen logiikan 
loogisen seuraussuhteen omi-
naisuuksia. Näiden kaikkien 
tapahtumien lopputuloksena 
voidaan puhua loogisesta 
pluralismista: ”Asiat eivät ole 
enää niin kuin Russellin ja 
Fregen aikoihin, jolloin oli 

vain ’the logic’. Nyt on monenlaisia 
loogisia systeemejä, joita sovelletaan 
tilanteesta riippuen.”

”Voi sanoa, että nyt eletään 
eräänlaista paluuta psykologismiin, 
joka Fregen jälkeen oli haukkumasa-
na”, Sandu kertoo. Tässä tilanteessa 
professorin mukaan mielenkiintoi-
nen kysymys on se, onko logiikan 
”normatiivisuudella” enää mitään 
merkitystä. Tutkimuksen uudet 
tuulet johdattavat pohtimaan logii-
kan luonnetta. ”Tärkeä filosofinen 
kysymys on se, onko enää mahdol-
lista yrittää tutkia sitä, miten ihmiset 
de facto ajattelevat konkreettisissa 
tilanteissa ja toisaalta silti pitää 
kiinni jonkinlaisesta normatiivisuu-
desta. Logiikka ei ole deskriptiivinen 
vaan normatiivinen tiede”, Sandu 
muistuttaa. ”Tässä piilee merkittävä 
dikotomia”, hän tähdentää. 

Sandu oli muutama vuosi 
sitten koordinoimassa eurooppalai-
sen logiikan tutkimuksen ohjelmaa. 
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, 
kun logiikan ohjelma sai rahoituk-
sen Euroopan tiedesäätiöltä. Se on 
nimeltään Logical Modelling in Inte-
raction, Communication, Cognition 
and Computation (LOGICCC), ja 

siinä mukana on suuri jouk-
ko merkittäviä loogikoita. 
Euroopan tiedesäätiö tukee 
kyseistä projektia, koska se 

nimenomaan koskee sitä 
roolia, joka logiikalla 

on kielen- mielen- ja 
kommunikaation-

tutkimuksessa. 



Juuri tässä piilee Sandun oma 
työn arvo: ”Pelin ja logiikan yhdis-
täminen on tämän vuoksi tärkeää – 
siksi tutkinkin sitä.” Tämä on nykyi-
sen logiikan kannalta oleellista, sillä 
niin logiikan kuin pelienkin säännöt 
ovat normatiivisia, vaikka ihmiset 
rikkovat niitä. Peleissä on Sandun 
mukaan kaksi aspektia: niiden sään-
nöt ja se pelaavatko pelaajat hyvin. 
Joku voi tuntea shakin pelisäännöt 
hyvin, mutta olla silti huono pelaaja. 
Tässä on pelien strateginen aspekti: 
pelaajat osaavat säännöt, mutta toi-
set pelaavat paremmin, toiset huo-
nommin. 

Sandusta logiikalla on annet-
tavaa kaikille aloille, joissa on kysy-
mys kriittisestä ajattelusta. Logiikkaa 
tarvitaan, jos halutaan perustella eli 
oikeuttaa omia näkemyksiä, eikä se 
ole vain tyhjää formalisointia: ”Voin 
sanoa, että filosofia merkitsee minul-
le kaikkea. En tutki logiikkaa vain 
ratkaistakseni matemaattisia tai loo-
gisia ongelmia, vaan lähtökohtanani 
on aina jokin filosofisesti motivoitu-
nut kysymys, enkä tahdo vain laskea 
tai kehittää puhdasta matematiikkaa. 
Luulen, että matemaatikot pystyvät 
tähän paljon paremmin.”

”Logiikka tulee filosofien 
avuksi siinä mielessä, että se antaa 
tarkkoja välineitä. Mielestäni logii-
kan tarkoitus on aika pitkälti luoda 
yksinkertaisia, muttei triviaaleja 
malleja, joka valaisevat erilaisia, ensi 
näkemältä ei-koherentteja filosofisia 
positioita tai asenteita”, hän selittää. 
Esimerkiksi Sandu nostaa skepti-
kon, joka väittää, ettei tietoa voida 
saavuttaa. Tässä tilanteessa sanaa 
”tieto” käytetään arkisesta elämästä 
poikkeavalla tavalla: skeptikon vaa-
timukset ovat paljon arkipäiväistä 
tiedon kriteerejä kovempia. Logii-
kassa on kuitenkin luotu semant-
tisia kehyksiä, jotka auttavat meitä 

ymmärtämään parem-
min joidenkin ilmaisujen 
kontekstisidonnaisuutta. 
”Formalismi on tehnyt 
tehtävänsä, kun se on 
esimerkiksi osoittanut, 
että kaksi näennäisesti 
vastakkaista filosofista 
kantaa ovatkin koherent-
teja”, hän tiivistää.

”Luulen, että eläm-
me aikaa, jolloin logiikka 
ja formaalit välineet ovat 
jonkin verran paenneet 
filosofian alaisuudesta”, 
Sandu toteaa. Näin on 
käynyt erityisesti ame-
rikkalaisessa filosofiassa. 
Professori kuitenkin 
uskoo, että trendi on 
muuttumassa. Esimerkik-
si Euroopan ja Yhdysval-
tojen uudet loogispainot-
teiset tutkimuslaitokset 
ovat tällä hetkellä hyvin 
menestyneitä. Sandu ker-
too olevansa vakuuttunut 
siitä, että tulevaisuudessa 
formaalit menetelmät 
integroidaan perinteiseen 
filosofiseen analyysiin.

Sandun kokee, 
ettei filosofi voi selvitä 
ilman logiikkaa, jos hän 
haluaa opetella argumen-
taatiotaitoja ja hallinta ne 
hyvin. Professori myöntää 
silti, että ihmisillä voi olla 
erilaisia syitä filosofian 
lukemiseen. Esimerkiksi 
formaalien tieteiden tuntemus 
ei ole oleellista, jos haluaa vain saada 
selville, mitä joku ajattelija on aikoi-
naan sanonut. ”On kuitenkin hyvä 
pitää mielessä, että monet filosofian 
klassikot ovat olleet kiinnostuneita 
logiikasta”, hän huomauttaa. Esimer-
keiksi nousevat Aristoteles, Leibniz 

ja Kant. ”Jos joku haluaa päästä 
nykypäivänä pitkälle filosofisessa 
tutkimuksessa, hän tarvitsee aika 
hyvän logiikan tuntemuksen”, Sandu 
lisää.

Entä varsinainen logiikan 
historia? Miksei siitä painoteta 
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laitoksen opetuksessa? Sandu on 
vakuuttunut siitä, että vallitseva 
opetustapa on oikea. Hän kuitenkin 
myöntää, että loogisten systeemien 
ja kalkuluksen lisäksi koulutuksessa 
pitäisi olla historiallinen lähestymis-
tapa. Sandu myös hyväksyy sen, että 
nykyinen logiikan opetus saattaa 
jättää aiheen liian abstraktiksi his-
toriallisen näkökulman puuttuessa. 
Tähän on kuitenkin toistaiseksi 
tyytyminen, koska laitoksella ei ole 
riittävästi resursseja uudenlaisten 
lisäkurssien järjestämiseen.

”On aivan selvää, minkä takia 
aksiomaattisia systeemejä alun perin 
tarvittiin”, professori toteaa. ”Niitä 
tarvittiin siksi, että loogikot ja mate-
maatikot eivät uskoneet kantilaiseen 
traditioon nojautuviin matematiikan 
perusteisiin”, hän jatkaa. Aikoinaan 
uuskantilaisten oppien siivittämänä 
matematiikassa vedottiin spatiaalis-
temporaalisiin transsendentaaleihin 
tai intuitiivisiin käsitteisiin, kun 
puhuttiin esimerkiksi äärettömyy-
destä. ”Monet matemaatikot eivät 
kuitenkaan olleet tyytyväisiä sii-
hen, että heidän tieteensä perustui 
johonkin mystiseen puhtaaseen 
intuitioon, ja siksi aksiomaattinen 
menetelmä tuli sen tilalle”, Sandu 
kertoo. ”Päätettiin kokeilla, tarjo-
avatko julkisen kielen aksioomat 
varmemman pohjan matematiikalle 
kuin puhdas intuitio”, hän jatkaa.

Eräässä haastattelun vaihees-
sa myös ilmeni, että loogikot osaavat 
olla huumorimiehiä kuivahkosta 
maineestaan huolimatta. Sandulle 
huomautettiin, että formaalin logii-
kan ja sen menetelmien osaaminen 
on varmasti tärkeää, mutta monilla 
filosofian opiskelijoilla on lisäksi 
tarve laajempaan itseymmärrykseen 
siitä, mikä on tärkeää ja mitä pitäisi 
osata. Hetken pohdinnan jälkeen 

professori vain tokaisi: ”Otan nöy-
rästi vastaan tämän iskun.”

Sandun mielestä filosofialla 
on myös annettavaa tieteelle ja tie-
teellä filosofialle. Omien sanojensa 
mukaan hän on ainakin siinä mieles-
sä quinelainen, että hänestä logiikan, 
filosofian ja tieteen välillä kulkee 
jatkuva linja. Tämä ilmenee muun 
muassa siinä, miten paljon nykyään 
harjoitetaan erityistieteiden filosofi-
aa. Lisäksi usein hyvään filosofiseen 
tutkimukseen saa sisältöä, kun toi-
nen jalka on jossain erityistieteessä. 
”Sanotaan näin: uskon vähemmän 
ja vähemmän nojatuolifilosofiaan”, 
Sandu kertoo. Lisäksi logiikan kei-
noin voidaan tutkia, millaisia argu-
mentteja eri tieteissä – kuten mate-
matiikassa tai kemiassa – esiintyy. 
Kaikkeen ei logiikkakaan Sandun 
mielestä pysty: ”En usko, että tulem-
me löytämään algoritmia tai jotain 
menetelmää, joka näyttää meille, 
miten keksimme hypoteeseja. Logii-
kassa kysymys on oikeuttamisesta.” 
Vaikka erityistieteiden tutkimus on 
ainakin näennäisesti pirstottanut 
filosofian kenttää, Sandu luottaa sii-
hen, että filosofia tulee säilyttämään 
itsenäisen asemansa. Filosofialla on 
omat muista tieteistä erilliset perus-
käsitteensä ja menetelmänsä.

Haastattelun lopuksi profes-
sori otti vielä kantaa muutamaan 
laitoksen nykytilaa koskevaan seik-
kaan. ”Haluan sanoa filosofian opis-
kelijoille, että toivottavasti pidätte 
huolta näistä loistavista perinteistä, 
joita Suomessa on. Niitä ei pidä 
unohtaa. Ne tunnustetaan ja niitä 
ihaillaan ulkomailla”, hän toteaa. 
Sandu on huomannut, että 
ihmiset toisinaan valitta-
vat liian helposti, että 
logiikka on vaikeaa. 

Toki sen opiskeluun liittyy omat 
haasteensa, mutta se, että logiikka 
on vaativaa, ei Sandusta ole riittävä 
syy siitä luopumiseksi. ”Muodit 
tulevat ja menevät, mutta tämä kuu-
luu kansalliseen perintöön ja meillä 
on velvollisuus pitää sitä yllä”, hän 
sanoo.
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Olen ehtinyt kiintyä Siltavuorenpenger 20 A:han, sillä 
puolentoista periodin ajan olen käynyt laitoksellanne 
useita kertoja viikossa. Rakennusta ei suorastaan voi 
kuvailla ystävälliseksi, mutta se on miellyttävän yksin-
kertainen. Sen kerroksissa ei ole montaa käytävää tai 
mutkaa. On kuin kolmas ulottuvuus lakkaisi olemasta 
sen sisällä. 

Olen käynyt luennoilla ja uskonut ymmärtäväni, mitä 
luennoitsija tarkoittaa puhuessaan yksilövakioista ja 
luonnollisen päättelyn järjestelmästä. Kun jälkeenpäin 
luen muistiinpanojani, ne tuntuvat kuitenkin haluavan 
sulkeutua minulta. Niissä kummittelevat naimattomat 
poikamiehet ja esimerkit Pekasta, Oskarista ja varpu-
sesta nimeltä Jaakko. Matti Vanhanen ja Jyrki Katainen 
muodostavat järjestetyn parin. Muistini ei pysy totuu-
dessa; kun olen poistunut auditoriosta ja laskeutunut 
penkereeltä takaisin arkielämääni, luennoilla viettämäni 
aika hämärtyy ja alkaa näyttäytyä mielessäni Superbad-
elokuvan lopputekstejä muistuttavina fragmentteina.

Missä ovat vanhatpiiat? Tai Piia-Noora Kauppi? 

Päärakennuksella vieraillessani olen kuullut, että kun 
Kristiina-instituutti vuonna 1991 aloitti toimintansa 
Helsingin yliopistossa, skeptinen asenne uutta laitosta 
kohtaan leijui ilmassa niin paksuna, että sitä olisi voinut 
leikata veitsellä. ”Naistutkimusta? Miksei koiratutkimus-
ta?” kuuluvat hämmentävän korkeat tahot pohtineen. 1

1 Lisää ajatuksia sukupuolen ja nelijalkaisten suhteesta voi löytää esi-
merkiksi Baha-Menin klassikosta Who let the dogs out?, jossa koiriin 
tosin rinnastetaan miessukupuoli.

Siltavuorenpenger, 

Siltavuorenpenkereelläkin 
on tilansa feministiselle 
kritiikille - naistenvesso-
jen seinillä. Tiedättehän 
kolmannen kerroksen 
ensimmäisen kopin oven 
väittelyn kuukupin eduista 
ja haitoista: ”Joo, on kyl 
hyvä mut mietin alipainet-
ta -> imeekö kohdunkaulaa alaspäin? Muuten ihan loisto 
juttu?” 

Ja kyllähän te tiedätte, miksi pönttöjen renkaat muuten 
olisivat aina ylhäällä? En usko hetkeäkään, että tämä ves-
sanseinädialogi edustaisi aitoa ecriture feminineia. Sen 
sijaan tiedän predikaattilogiikan puhuvan kaksipaikkais-
ten relaatioidensa kautta asioita, joista muistiinpanojeni 
x:t samalla muistuttavat ja estävät minua saamasta kiinni. 
Osa Siltavuorenpenkereen kotoisuudesta on kietoutunut 
ja sekoittunut samaiseen samuuden logiikkaan niin mer-
killisiä ja merkityksettömältä vaikuttavia yksityiskohtia 
myöten, etten enää usko kaltaiseni esittämättömissä 
olevan subjektin saavan siellä tästä merkitystaloudes-
ta vapaata tilaa. Joka päivä laitoksellenne palatessani 
huomaan siellä eilen viettämästäni ajasta putoilleen 
pois jäsentymättömiä palasia. Illalla laskuharjoituksissa 
hahmotan jälleen hetken välttämättömän ja mahdolli-
sen välttämättömät suhteet, mutta seuraavana aamuna 
samuuden logiikka on taas sulkeutunut minulta – yhtä 
ylittämättömästi kuin ennenkin. 

Herberta I. Gayarri

esittämättömissä oleva 
subjekti

samuuden talous
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Jaakko Pitkänen

Huoli filosofiasta
Kirjoitan tämän tekstin teoreettisen filosofian opiskeli-
jana, pohdiskellen laitoksemme opetuslinjauksia, jotka 
aiheuttavat minussa jatkuvaa ihmetystä. Ajatuksieni 
neuroottiselle sinkoilulle ovat alulle panevana voimana 
toimineet, itse siitä toki tietämättään, laitoksemme uudet 
opiskelijat. Kun jälleen joukollinen rohkeita ja älykkäitä 
ihmisiä on uskaltautunut filosofian opiskelun haasteelli-
selle tielle, ajatukseni kääntyvät omiin aloitusvuosiini. 

En tässä kuitenkaan ajatellut käyttää näitä muutamaa 
sanaa enempää muistuttaakseni siitä, että suurinta tyy-
dytystä minulle on tarjoillut se tiivis yhteisöllisyys joka 
lähti liikkeelle sosiaalisesta telminnästä oman opiskelija-
vuosikertani kera. Todettakoon kirjaimin myös se yleinen 
totuus, että filosofian suola pääaineena on opiskelemaan 
päätyneiden ihmisten varsin erilaiset motiivit opiske-
luun, ja sitä kautta myös heidän erilaiset perspektiivin-
sä asioihin. Jos maltti riittää siihen, ettei heti ärsyynny 
toisten naamoista, huuda päälle aloittelevan opiskelijan 
aina niin varmoja totuuksia tai edes pelästy toisten dog-
maattista räksytystä, niin voinee kanssaopiskelijoiden 

kanssa pohdiskellessa oppia rutkasti laajemmin asioita 
kuin pelkiltä luennoilta tai kirjoista. 

Kuitenkin sillä minkälaista ja mitä opetusta luennoilla 
annetaan, ja mitä kirjoja lueskellaan lienee myös jotakin 
vaikutusta kertyvään oppimäärään. Hyvistä luennoista 
puheen ollen: keskeisenä selkärankana filosofian laitok-
sen opetuksessa on toiminut Heikki Kanniston opet-
tamat filosofian historian aineopintokurssit. Nyt lähes 
instituutioksi noussut Kannisto on kunniakkaasti jäänyt 
eläkkeelle. Laajempaa huolta itsessäni aiheuttaa kuiten-
kin se, että filosofian historian osuus opinnoissamme on 
yleisesti ottaen ollut jo jonkin aikaa vaakalaudalla. 

Miksi sitten filosofian historia (ja sitä asiantunte-
vasti sekä systemaattisesti lähestyvä opetus) on niin 
olennainen osa opintoja? Eräs keskeinen vastaus on se, 
että filosofian ongelmilla on historiansa. Silloinkin, tai 
kenties juuri silloin, kun toimitaan sellaisten keskeisten 
nykyajan anglo-amerikkalaisen filosofian kulmakivien 
kuin symbolisen logiikan, luonnollisen kielen filosofian 



tai naturalismin äärellä, on historialla 
keskeinen roolinsa. Tuoreen opiske-
lijan on hyvin vaikea käsittää, mikä 
vaikkapa mahdollisten maailmojen 
semantiikassa voisi olla kiinnostavaa, 
jos hänellä ei ole tietoa siitä filosofi-
sesta taustasta, jonka puitteissa tämä 
semantiikka on luotu. Loogisesti 
suuntautuvien filosofiemme sankaril-
le, Jaakko Hintikalle, Immanuel Kant 
on keskeinen filosofi tässä asiassa. 

Toinen vastaus liittyy siihen yksin-
kertaiseen tosiasiaan, että jos emme 
tunne aikaisempia ratkaisuehdotuk-
sia, saatamme tulla tehneeksi aivan 
turhaa työtä. Kolmas syy on sivistyk-
sellinen: mitä enemmän länsimaiden 
historialle keskeisiä ajattelutapoja 
asioihin tuntee, sen parempi. Mikä 
tahansa opetettava osa filosofiaa on 
vääjäämättä vain yksi osa filosofian 
historiaa, ja liiallisen yksisilmäinen 
keskittyminen sen esittämiin kysy-
myksiin ja vastauksiin tuottaa kapea-
alaisia mieliä. Laaja-alaisuus on sen 
verran keskeinen osa yliopistoinsti-
tuution perusarvoja, että siitä tinki-
minen on aina hyvin huolestuttavaa. 
 

Keskeisenä hahmona minulle on 
kuitenkin tällä hetkellä kummitellut 
Immanuel Kantin haamu. Jos totuus 
on se, ettei teoreettisen filosofian 
puolella tasokasta systemaattista 
opetusta kyetä antamaan kaikista 
filosofian historian klassikoista1, niin 
Kant on se viimeinen pisara, josta en 
toivoisi tingittävän. Havahduin ken-
ties tähän tosiasiaan, kun mietiskelin 
omien opintojeni alkua. Keskustelut 
transsendentaalisesta deduktiosta 
– vaikeimmasta tehtävästä, johon 
metafysiikassa on koskaan ryhdytty 

1 Vaikkakin allekirjoittaneella on 
ollut ilo osallistua erilliskursseille 
ainakin seuraavista kiistämättömistä 
klassikoista: Aristoteleesta, Spinozas-
ta, Leibnizista, Kantista ja Hegelistä.

(ja edellä mainitun tiedon pitäisi kuulua jokaisen teo-
reettisen filosofin yleissivistykseen) palaavat mieleeni 
toiselta opiskeluvuodelta. 

Immanuel Kantin etu filosofisena hahmona on juuri 
se, että hänen filosofinen perintönsä avautuu lähes kaik-
kiin mahdollisiin suuntiin: 

1. Poikittain, ylitse filosofisen kentän, sillä Puhtaan 
järjen kritiikkiin tutustuminen herättää kysymään Käy-
tännöllisen järjen kritiikistä sekä Arvostelukyvyn kritii-
kistä.

2. Taaksepäin, sillä Kantin projekti on sillä tavalla 
historiallinen ja synteettinen, että se pakottaa tutkimaan 
niin David Humea ja empiristejä kuin myös Leibnizia ja 
rationalisteja.

3. Eteenpäin, sillä kysymys oliosta sinänsä, ja jotkut 
Kantin jättämät paradoksit johtivat varsin värikkään 
saksalaisen idealismin kehittymiseen. 

4. Haarautuvasti, sillä on historiallisesti oikeutettua 
väittää, että Kant oli viimeinen suuri filosofian klassikko 
joka on ”mannermaiselle” ja ”analyyttiselle” koulukun-
nalle yhteinen. Jotkut väittävät jopa pystyvänsä jäljittä-
mään tämän eron synnyn uuskantilaisuuden eri koulu-
kuntiin. 

Mikä nostaa mieleeni Kantin tällä hetkellä? Eräs syy 
on se, että nähdäkseni laitoksellamme olemassaollut laa-
dukkaan Kantin tuntemuksen perinne on uhanalainen. 
Tätä perinnettä ovat Hintikan lisäksi edustaneet Erik 
Steniuksen ja Heikki Kanniston tekemät Kantiin perus-
tuvat transsendentaalitulkinnat Wittgensteinin filosofi-
asta. Myöhemmin transsendentaalifilosofian lippua on 
ylläpitänyt Sami Pihlström. Nämä hahmot eivät enää ole 
läsnä laitoksellamme (eikä Stenius valitettavasti enää ole 
luonamme ollenkaan). 

Filosofian historian opetuksen lisäksi minulla on 
toinenkin perinteisiin ja filosofian opetukseen liittyvä 
huolenaihe. Tämäkin huoli liittyy filosofian kenttään 
sekä laitokseltamme katoavissa oleviin perinteisiin. 
Nähdäkseni vähintäänkin Eino Kailasta lähtien Helsin-
gin Yliopiston teoreettisessa filosofiassa on ollut läsnä 
myös tietty humanismin ja kulttuurillisten kysymysten 
kirjo. Huoleni liittyy tarkemmin metafilosofiseen kysy-
mykseen siitä, mitä kaikkia kysymyksiä teoreettisen 
filosofian alaan kuuluu. Tuskin täyttä konsensusta tai 
tarkkarajaista vastausta kysymykseen teoreettisen filoso-
fian sisällöstä on olemassakaan. Itse kuitenkin väittäisin, 



että teoreettisen filosofian kenttä jää pahasti uupumaan, 
jos se yritetään kliinisesti puhdistaa inhimillisen todelli-
suuden herättämistä kysymyksistä. Vetoaisin tässä taas 
Immanuel Kantin haamuun. Kantin mukaan filosofian 
kolme suurta kysymystä olivat: ”mitä voin tietää?”, ”mitä 
minun tulee tehdä?” ja ”mitä voin toivoa?”. Yhdessä nämä 
pyrkivät vastaamaan kysymykseen: ”mitä on ihminen?”. 

Ymmärtämiseen, kulttuuriin ja ihmiseen liittyvät 
kysymykset ovat aina olleet tavalla tai toisella mukana 
filosofisessa käsittelyssä. 1800-luvulla saksalaiset jäsen-
telivät tämän eron historiatieteiden ja luonnontieteiden 
välisenä erona. Eri aikoina tämä ero on jäsentynyt ja 
kärjistynyt eri tavoin. 

Meidän laitoksellamme ymmärryksen luonnetta käsit-
televä puoli, se osuus joka liittyy selkeämmin kulttuuria 
käsitteleviin kysymyksiin on nykyään ollut lähinnä 
”mannermaiseen” filosofiaan suuntautuneiden vastuulla. 
Samalla kuitenkin vaikuttaa siltä, että tähän ryhmään 
kohdistuu jonkinlaisia marginalisoivia paineita. 

Ongelma on kuitenkin se, että inhimillisen todellisuu-
den herättämiä kysymyksiä, sen paremmin kuin muita-
kaan filosofian herättämiä kysymyksiä, ei voida ratkaista 
koulutuspoliittisin keinoin. Sikäli kuin teoreettisen filo-
sofian laitos haluaa vielä olla teoreettisen filosofian laitos, 
ja sikäli kuin se haluaa pitää vanhoja traditioitaan yllä, 
olisi sen kyettävä käsittelemään myös edellä mainittuja 
filosofisia kysymyksiä. 

Jotkut tahot eivät näytä ymmärtävän sitä, että sekä 
filosofian historian ymmärtäminen että kysymykset 
inhimillisestä todellisuudesta ja kulttuurista nousevat 
vääjäämättä esiin myös analyyttisia kysymyksiä tarkas-
teltaessa. Jos opetettavalla asialla ei ole mitään suhdetta 
historiaan tai inhimilliseen todellisuuteen, notkeat nuo-
ret mielet kyllä nopeasti huomaavat pelkän analyysin 
olevan lähinnä toivoton rampa. Filosofian historialla ja 
ihmisten olemassaololla on keskeinen rooli aina teoreet-
tista filosofiaa lähestyttäessä. On lyhytnäköistä asettaa 
vastakkain filosofian historia, inhimillinen kulttuuri ja 
analyyttiset metodit: kysymys ei ole enten - eller, vaan 
kaikki tai ei mitään. Kysymys ei myöskään ole, sanottiin 
mitä sanottiin, resursseista, vaan poliittisesta tahdosta. 

Tilanne ei tietenkään ole toivoton, ja hyvällä tuurilla 
järkevää opetusta löytyy laitokseltamme (myös) tulevai-
suudessa. Opetuksen ollessa niukkaa on opiskelijoiden 
syytä kuitenkin tiedostaa, että yliopiston muodostavat 
viime kädessä nipullinen samaan tilaan ihmetyksensä ja 
tekstien kanssa ängettyjä ihmisiä. Rohkaisen, suosittelen 
ja lähes vaadinkin muodostamaan lukupiirejä: paini-

maan Puhtaan järjen kritiikin kanssa - teoksen (jonka 
suorilta käsin lukemiseen ei varmasti kykene kukaan), 
syventymään kysymykseen ”olemisen mielestä”, mietis-
kelemään ”filosofian köyhyyttä ja rikkautta” tai kenties 
kaikista mieluiten kurottamaan sellaisiin teoksiin, joita 
minäkin kavahdan. Kiellettyä ei ole sekään, että lukee 
ääneen Eino Kailan Syvähenkisen elämän dialogeja kes-
kellä yötä kavereilleen. Tällaistakin on huhupuheiden 
mukaan joskus tapahtunut. 

Kirjoittaja on neljännen vuoden teoreettisen filosofian 
opiskelija, ja hän on suorittanut hyvillä mielin aineopin-
tojen täyden oppimäärän logiikkaa. 
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Aamupäivä peiton päällä: valo kii-
rii sateenitkettämästä ikkunasta ja 
yhyttää patjalla loikoilevan ihmis-
hahmon. Tomuiset lattialistat, seinät 
levollisina. Kaiken keskellä pari 
silmiä, lipuvat kirjan erästä ja aina 
vain samaa sivua ees ja taas ylhäältä 
alas yhä uudelleen. (Jalat sukkineen 
huojuvat hitaasti yhtälaisen hidasta 
tavausta rytmittäen.) Jolteensakin 
kiinteä ja läpitunkeva valo on suh-
teellisen pitkälle ehtineen päivän 
muistutus itsestään sekä olemisen 
välttämättömistä ennakkoehdoista: 
kohta olisi jo ruokittava itsensä, on 
tässä lojuttu kohta jo liiankin pitkään. 
Vielä ei kuitenkaan malta hievahtaa, 
sillä jotakin on jäänyt käsittämättä, 
eikä sivu yhäkään käänny.

Vasta postin rämähtäessä eteiseen 
sitä säpsähtää tilaan ja aikaan, sillä 
tunkeileva ääni tuottaa äkillisesti 
jotakin jäistä: viiltävän tiedostuksen 

tilan, jota joku saattaisi kut-
sua eksistentialistiseksikin 

– onhan kyse nimittäin 
eräänlaisesta havah-

tumisesta. Miksi, 
tässä? 

Ilja Lehtinen

Syödä Hegel
eli lukemisen logiikka

Eikä hyökkäävä affekti anna perik-
si, pikemminkin kiristää otettaan, 
kun lause saa seuraavan ajatusiskun 
myötä uuden hahmon, entistäkin 
konkreettisemman: miksi minä, nyt 
ja tässä, luen – Hegeliä?

Miksi? Niin, ilmeistä on kaiketi se, 
että kaikkea inhimillistä toimintaa 
hallitsevat jonkinlaiset pyrkimykset. 
Lukemisen kohdalla asian voi yrittää 
jäsentää niin, että tietämisen (t. näke-
misen, ymmärryksen) tavoittelu on 
jotakin luonnollista.1 Puhutaanhan 
luonnollisesta uteliaisuudesta; viime 
kädessä siis siitä, että jos jollekin 
yhteiskuntaluokalle annetaan riit-
tävästi vapaa-aikaa, se kiipeää heti 
zigguratin katolle taivasta tuijotta-
maan ja teoretisoimaan. Voitaisiin 
siis sanoa: luontooni kuuluu tarve 
ymmärtää.

Mutta eihän tämä ilmaise kuin 
vasta jonkin väitetyn välttämättö-
myyden, ei perustetta.

Ymmärryksen tarpeen perusta 
on hämärän peitossa: jokin tun-
tematon saa minut lukemaan, siis 
kurottamaan kohti toivon mukaan 
suurempaa ymmärtämistä. Onhan 
minulla sellainen käsitys – ties mistä 
omaksuttu – että Hegel on ymmär-
tänyt jotakin ja myöskin kirjoittanut 
ymmärtämänsä. Kirja on edessäni 
avoinna siksi, että ajattelen saavani 
jotakin siitä itselleni. Katselen sitä 
kuin lupausta.

On olemassa pyrkimys, josta olen 

1 Vrt. Aristoteles, Met. 980a21

tietoinen. Olen tässä lukemassa 
siksi, että haluan itselleni jotakin. 
Oikeastaan minä olen tällä hetkellä 
tämä tietoinen pyrkimys tietoon. 
Siinäpä määritelmä: itsetietoisuus on 
halua.2 Omaa lukemistani määrittää 
ymmärtämisen halu, tarve sulattaa 
itseeni uusi näkökulma. Lukeminen 
on syömisen vimmaa.

Mutta yhäkin, miksi tämä tarve on 
olemassa?

Ehkäpä siitä syystä, että vain 
kumoamalla tämän toisen, joka 
näyttäytyy sille itsenäisenä elämänä 
– siis nielemällä halunsa kohteen, 
sen, joka on itselle vierasta – voi itse-
tietoisuus olla itsestään varma.

Haluan jotakin siksi, että olisin 
itsessäni jotakin. Itsetietoisuuteni ei 
ole itseriittoista. Tarvitsen jotakin 
ulkoista, jotta olisin varma itsestäni, 
sillä minun on tehtävä tuosta toisesta 
osa itseäni. Itsekseni en ole mitään, 
korkeintaan puhdasta mahdollisuut-
ta. Olen sitä, mitä syön; ajattelen 
sitä, mitä luen. Vasta omaksumalla 
vieraita asioita sekä ajatuksia voi 
tulla joksikin.

Makaan ja tuijotan painettua 
sivua. Tekstirivit levittäytyvät eteeni 
loputtomina peltoina; ne muodos-
tavat oman maisemansa, joka kuhi-
see käsitteitä. Ajatusten tähkäpäät 
huojuvat tuulessa. Ne näkee lähinnä 
ravintona. Tuo ravinto saattaa olla 
vaikeasti saavutettavissa, mutta kui-

2 Kursiivit: Hegel, Phänomenologie des 
Geistes, Felix Meiner, s. 139.



tenkin lopulta nielaistavissa. Teksti 
on olemassa sikäli kuin se tulee lue-
tuksi, minun lukemakseni. Se ei ole 
itsessään mitään.

Itsetietoisuus on varma tämän Toisen 
olemattomuudesta; se asettaa tämän 
olemattomuuden itselleen omaksi 
totuudekseen, tuhoaa itsenäisen koh-
teen, ja suo näin itselleen varmuuden 
itsestään.

Lukeminen. Kyltymätöntä, miltei 
loputonta halua syödä toinen, uusi 
näkökulma. Tekstiin sisältyy jonkin-
lainen tapa katsoa. Tämän tavan kat-
soa haluan itselleni. Sittenpä ahmin. 
Tässä prosessissa luon itseni, ravit-
sen itseäni uudelleen ja uudelleen. 
Näin haluni täyttää tarkoituksensa: 
suoda minulle varmuus omasta 
itsestäni, eikä ymmärrettäväksi 
tarkoitettu teksti ole olemassa kuin 
vain suhteessa omaan ymmärtämi-
sen haluuni.

Annan katseeni harhailla katosta 
lattialistaan. Seinässä on halkeamia, 
tapetissa taitoksia. Huonekalut ovat 
kuitenkin kaikki omilla paikoillaan; 
tuskin tuolit voisivatkaan itsekseen 
liikahdella, kirjahyllystä nyt puhu-
mattakaan.

Lävitseni kulkee väristys. Suurin 
riemu, se on valloittajan riemu! 
Jokainen ymmärretty Hegelin sana 
on uusi suvereeniin alueeseeni 
liitettävä kartan väritön läikkä. Ei 
tarvitse kuin nostaa päänsä ja imeä 
sieramista keuhkonsa täyteen: tun-
tee voimansa kasvavan.

Tämän tyydytyksen myötä itsetietoi-
suus kokee kuitenkin, että sen kohde 
on itsenäinen.

Mitä? Liu’un korkeuksistani 
takaisin maankamaralle. On tapah-
tumassa jotakin hallitsematonta: 
teksti alkaakin pikkuhiljaa livetä 

hyppysistäni. Miksi? 
– Sekä halu että sen tyy-
dytyksessä saavutettu 
varmuus omasta itsestä 
ovat riippuvaisia koh-
teesta, sillä tyydytystä on 
vain Toisen kumoamisen 
myötä; jotta kumoamista 
voisi olla, täytyy tämän 
toisenkin olla.

Itsetietoisuus ei siis kyke-
ne kumoamaan tätä tois-
ta negatiivisen suhteensa 
avulla; ennemminkin se 
synnyttää sen aina uudes-
taan, kuten halunkin. Itse 
asiassa halun olemus 
onkin jotakin muuta kuin 
itsetietoisuus.

Lukiessani kasvatan 
ymmärrystäni. Teenkö 
itsestäni kuitenkaan 
yhtään itsenäisempää? 
Olenko lopulta jotakin, 
mitä en ennen lukemista 
ollut?

En, sillä en ole vahvistanut oleva-
ni jotakin muista riippumatonta; 
pikemminkin olen tehnyt omasta 
olemisestani riippuvaisen jonkin 
ulkoisen ymmärtämisestä. 

Haluni ymmärtää ei ole saavutta-
nut päämääräänsä. Olen omaksunut 
sen, mikä pitäisi ymmärtää, mutten 
ymmärrystä siitä.

Voisi sanoa myös: haluni ei ole 
lunastanut sitä lupausta, jonka se on 
antanut. Sen olemassaolon peruste 
oli antaa minulle varmuus itsestäni. 
Tätä se ei kuitenkaan ole tehnyt. 
Ymmärrystäni ei ole affirmoitu 
ymmärryksenä; olen omaksunut 
materiaalia, mutten ole saavuttanut 
varsinaista ymmärrystä. Olen luke-
nut, mutten oikeastaan nähnyt, mitä 
luen.

Kun yritän ymmärtää – kun luen 
– yritän saavuttaa asioihin jonkin 
näkökulman. Näkökulma ei kui-
tenkaan ole mikään asia muiden 
joukossa, ei mitään positiivisesti 
läsnäolevaa. Se on jotakin negatii-
vista, tapa suhtautua asioihin: tapa 
nähdä asioita; ei itsessään mitään. 
Näkökulman saavuttaminen ei näin 
voi olla jonkin valmiiksi annetun 
omaksumista.

Huomatessani että tekstiin sisäl-
tyy jokin näkökulma, halutessani 
sen itselleni se tulee minun haluni 
kohteeksi; tällöin se ei enää ole tuo 
näkökulma sinänsä, vaan se, miten 
tuo näkemisen tapa on suhteessa 
minuun, minun tarpeisiini. Se on 
materiaalia minulle.
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Mahdollisesti näen, miten asioita 
voisi nähdä; ymmärrän, kuinka asi-
oita ymmärtää. En silti yhäkään näe 
muualta kuin itsestäni käsin. Näkö-
kulman näkeminen ei ole samaa 
kuin tuosta näkökulmasta käsin 
näkeminen.

Ulkona tihuuttaa. Katson ikku-
nasta vastapäiseen ikkunaan, siellä 
on huonekasvi ja keittiötaso. Näen 
sinne, en ole siellä.

Kun itsetietoisuuden kohde on itse-
näinen, itsetietoisuus voi saavuttaa 
tyydytyksensä vain siten, että kohde 
on itse itsensä negaatio. [...] Kun 
kohde on näin negaatio itsessään ja 
samalla kuitenkin itsenäinen, sen on 
oltava tietoisuus.

Haluni tekstiin ei näin ollen voi 
kohdistua yksinomaan mihinkään 
sokeaan materiaan vaan sen on 
varsinaisesti kohdistuttava tekstiin 
sisältyvään toiseen, itsenäiseen pyr-
kimykseen. Tekstillä on oma halun-
sa ymmärtää, oma näkökulmansa; 
se ei ole pelkästään mitään valmista 
omaksuttavaa. Haluni onkin suun-
taunut oikeastaan toiseen haluun.3 
Toista näkökulmaa ei voi syödä, sillä 
tällöin se ei ole enää mikään itsenäi-
nen näkökulma. Tämän ymmärryk-
sen myötä lähestymistavan tekstiin 
on myös muututtava: ei mitään 
näkemystä voi nähdä ulkoa käsin, se 
pitäisi saavuttaa näkemyksenä, mikä 
onkin huomattavasti vaikeampaa.

3 Vrt. Kojève, Introduction à la lecture 
de Hegel, Gallimard, s. 13.

Näin haluni ymmärtää voi saada 
itsestään varmuuden haluna: kun se 
suuntautuu toiseen ymmärryksen 
haluun eikä vain ymmärryksen koh-
teeseen, sen sisällöksi voi tulla jokin 
sen itsensä kanssa samankaltainen 
(halu) eikä jokin siitä kvalitatiivises-
ti erilainen (materiaali).

Kaiken tämän mukaan onkin 
otaksuttava, että itsetietoisuus saa-
vuttaa tyydytyksensä ainoastaan 
toisessa itsetietoisuudessa.

Kirjaa lukiessa tulen havainneeksi, 
että voidakseen saavuttaa ymmär-
tämisen tyydytyksen olisi tunnus-
tettava, että tavoiteltu asia – uusi 
näkökulma – onkin jotakin itsenäis-
tä: tekstillä on oma elämänsä, kuten 
myös oma katsomisen tapansa, siis 
oma pyrkimyksensä ymmärtää. 
Tämä tapa on minun sallittava sille, 
jotta voin edes pitää sitä tavoittele-
misen arvoisena.

Myönnän siis tekstille itsenäisyy-
den, havaitsen sen omalla tavallaan 
tietoiseksi prosessiksi, joka pohtii 
itseään, aivan kuten minäkin. Niin, 
tuon ruoakseni ajattelemani teks-
timassan takana saattaakin piillä 
jotakin muuta: toinen elämä, jolla 
on oma pyrkimyksensä . . . ehkä se 
on Hegel itse? Eikä hän suostu syö-
täväksi.

Heikottaa. Peiton saumat painavat 
kyynärpäihini uranomaisia jälkiä. 
Vatsaan on asettunut ontto olo. 
Käännän sivua.
 

Lukemisen draama (onko se tra-
gedia? komedia?) ei pääty tähän: 
uusi vaihe käy vääjämättä päälle. 
Tapahtumien armoton logiikka on 
määrännyt jatkon, seuraava episodi 
on nimeltään

Itsetietoisuuden 
itsenäisyys ja epäitsenäisyys;

herruus ja orjuus.�

Minun ja kirjan – toisiaan vastaan 
asettuvien itsetietoisuuksien – olisi 
tunnustettava toisensa omina pyrki-
myksinään eli haluina, mutta tämä 
onnistuu vain taistelun myötä. Toi-
nen voittaa oikeuden hallita toista, 
toinen kukistuu. Lukemisen luonne 
on muuttunut, halusta sodaksi.

Näin käy ilmeiseksi, että ymmär-
tääkseen tästä kirotusta kirjasta jota-
kin onkin kamppailtava Georg Wil-
helm Friedrichin kanssa, taisteltava 
itsenäisyydestään, ehkä elämästään-
kin, raskaiden painokirjasinten alla, 
on voitettava tai sitten alistuttava, 
eikä - -

Kellon suuntaan harhautunut silmä-
ys saa huomaamaan, että on ajau-
tunut kovin kauas nälkiintyneestä 
ruumistaan. Teksti on puolestaan 
liian lähellä; sitä on suorastaan teks-
tin vieteltävissä. Sitten nousee ylös, 
seisoo hetken, ajatukset ovat taas 
kerran taittua omaan keveyteensä. 
Ulos astuessa pitää, mikäli mahdol-
lista, vielä unohtaa avaimet ja lom-
pakko eteisen pöydälle.

4 Hegel, emt., s. 141.



Miia Vistilä

Logiikka   15



16



17



Tuukka Hämäläinen





II Entropia

Ajattelen, siis olen, hoen itselleni tähtialuksen ohjaam
ossa, tyhjyyden leijuvassa kaupungissa. O

len täällä ja kaikkialla, niin on eläm
äni epäanalyyttinen yritys 

analyyttisessa kielessä ja jum
ala on täällä 
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Vesa Korkkula

Kuinka maailma kolahtaa
En halua olla vaatimaton, mutta 
se, mitä seuraavaksi kerron, tulee 
yksinkertaisesti muuttamaan käsi-
tyksiänne maailmasta, olemisesta, 
tieteestä, taiteesta ja politiikasta. 
Toki voi olla niinkin, että esseelleni 
ei ole sen arvoisia, sen ansaitsemia 
lukijoita. Ehkä minä en vielä ole 
ajankohtainen, toisethan syntyvät 
vasta kuolemansa jälkeen, kun vih-
doin on totuuden aika1 tulla esiin. 
Luulitte ehkä, että minä olen totuus, 
mutta joudun paljastamaan, että 
totuus puhuu kauttani. 

Älkää kuitenkaan luulko, että olen 
seonnut. Inspiroiduin nimittäin 
luettuani erään kirjan ja siksi yritin 
kirjoittaa kuin hän. Hän kolahti 
minulle. Mutta mitä tämä kolahta-
minen on? Mistä on kyse silloin kun 
esimerkiksi jokin musiikkikappale 
kolahtaa? Esitän seuraavassa ehdo-
tuksen.

Kolahtamisen lähestyminen

Kolahtaminen alkaa kuumottavasta 
tunteesta, johon yhdistyy sanaton 
palojen kohdalleen loksahtaminen. 
Kyse ei kuitenkaan ole ahaa-elä-
myksestä eikä uuden perspektiivin 
saamisesta. Kyse on jonkin teoksen 
iskevyydestä.

Itse asiassa kolahtaminen muistut-
taa rakastumista tai ihastumista, se 
on arvaamatonta ja hallitsematonta. 
Kolahduksen kohteesta puhuminen 

1 On totuuden aika 1 ja On totuuden 
aika 2 ovat Paavo Väyrysen kirjoja. Ihai-
len hänen tapaansa nimetä kirjojansa.

muistuttaa parhaimmillaan ihastuk-
sesta, rakkaudesta ja ystävyydestä 
puhumista. 

Kun jokin kolahtaa, ei kolahduksen 
kohdetta analysoida kriittisesti viile-
än etäisyyden turvin. Kolahduksen 
yhteydessä ei piilouduta asiantun-
tevuuden taakse. Todellinen kolah-
taminen ei tunnu siltä, että sitä 
tulisi pohtia kriittisesti. Kun se osuu 
kohdalleen, ei siihen mahdollisesti 
liittyvä rahan tuhlaaminen huoleta. 
Kolahtaminen ei kuitenkaan voi 
olla jatkuvaa. Kyse on hetkellises-
tä, estoitta tapahtuvasta  viettelylle 
antautumisesta ja avautumisesta. 

Jonkin asian kolahtamisen ääneen 
tunnustaminen on emansipaatiota, 
myrskyävää vapautumista, syvem-
mälle pintaan menemistä. Kolah-
taminen ei kuitenkaan ole faniutta, 
siinä ei ole kyse siitä, että kaikki 
kolahtamisen kohteen tekemiset 
muuttuisivat kullatuiksi.

Kolahtaminen on myös tapa kuulua 
yhteisöön. Sen tuoma yhteisöllisyys 
ei kuitenkaan ole välttämättä julki-
lausuttua. Sen julkilausuminen olisi 
useimmissa tapauksissa turhaa, eikä 
välttämättä edes toivottavaa, kuten 
seuraavasta esimerkistä käy ilmi.

Useasti kolahtamiseen liittyy 
nimittäin tietty esteettinen 
häpeä. Kolahtamisen 
kohteen maailman-
katsomus on 
usein hyvinkin 
erilainen kuin 
o m a m m e . 

Kolah-
t a m i s e n 
kautta koemme 
yhteenkuuluvuutta 
sellaisten ihmisten kans-
sa, joiden arvomaailmaa kokonai-
suutena emme välttämättä hyväksy. 



Kun esimerkiksi sanat ”Heads down 
ass up, that´s the way we like to fuck!” 
kajahtavat, on mieletöntä ottaa 
etäisyyttä ja kritisoida hip-hoppiin 
tai ghetto techiin kuuluvaa naisia 
esineellistävää kielenkäyttöä, vaikka 
pitäisikin itseään feministinä. Tilan-
ne on yksinkertaisesti joko takit oor 
liivit.

Kolahtamisen myöntämisessä ei 
ironialla saa olla sijaa. Mikäli kolah-
tamista ei itselleen myönnä, voi tätä 
yrittää peitellä siten, että tarkastelee 
kolahtamista camppinä. Jostakin 
asiasta tehdään siis siihen liitetyn 
tahattoman mauttomuuden ja räi-
keyden ansiosta ilmiö, jonka kulut-
taminen oikeutetaan juuri kyseisen 
ilmiön camppiuden johdosta. Täl-
löin ei kyseessä ole kolahtamiselle 
avautuminen, vaan pikemminkin 
eräs itsepetoksen muoto. Mutta 
miksi emme vapautuisi näistä rajoit-
teista? Camp-fiilistely ei ole muuta 
kuin huonon alibin hakemista.

Kolahdus henkilökohtaisena koke-
muksena

Pohtikaamme kolahdukseen kuulu-
vaa intensiivistä kokemusta. Ihmi-
nen voi etäännyttää itsensä jostakin 
kokemastaan ja tarkastella tilannet-
taan ns. ulkopuolisen tarkkailijan 
näkökulmasta. Mutta mitä jos mei-
dän tulisikin välillä yrittää häivyttää 
itsemme jollakin kokonaisvaltaisella 
tavalla ekstaattisen toimintamme 
sivutuotteena? Tarkoitan tällä sitä 
katsomisen ja tuntemisen tapaa, joka 
on läsnä kadottaessamme itsemme 
jossakin ekstaattisessa ja kiihkeässä 
toiminnassa, jolloin emme enää 
muista tarkkailla itseämme. Tällöin 
olemme virrassa, johon oma subjek-
tiviteettimme on hukkunut väliai-
kaisesti.

Kolahtaminen vaatii henkilökoh-
taisen sfäärin. Havainnollistaakseni 
tätä kerron joitain siihen liittyviä 
kokemuksiani. Aloitan 8-bitti-
sen Nintendon Megaman 2-pelin 
Bubbleman-tason taustakappaleesta. 
En yksinkertaisesti enää ymmärrä, 
miten voisin elää ilman kyseistä 
kappaletta. Kuuntelin sitä kerran 
yli tunnin repeatilla, minkä jälkeen 
ajantaju hävisi.

Uusien juttujen löytäminen on 
mahtavaa. Jonkin ilmiön henki-
lökohtainen uutuus luonnehtiikin 
usein vahvaa kolahtamisen koke-
musta. Mainio esimerkki tästä olivat 
erään taiteilijaryhmän muodostamat 
Bodies in Urban Spaces kaupunkipat-
saat URB 08:ssa. Näitä ihmismuo-
dostelmia  havainnoidessa kolahti, ja 
tämän kokemuksen pohja oli syvällä 
kaduissa ja epämääräisissä tiloissa. 

Joskus kolahtamista on vaikea pukea 
sanoiksi. Totuutta paisuvassa oma-
elämänkerrassaan Ecce Homossa, 
Friedrich Nietzsche on antanut 
kirjalleen mm. seuraavia otsikoita. 
Miksi olen niin viisas? Miksi olen 
niin älykäs? Miksi kirjoitan niin 
hyviä kirjoja? ja Miksi olen kohtalo? 
Kirja on ehkä suurin lahja, jonka 
ihmiskunta on koskaan saanut Jev-
geni Zamjatimin teoksen Me ohella. 
On todella hienoa luoda katsaus 
omaan tuotantoon ja todeta josta-
kin omasta teoksestaan Nietzschen 
sanoin seuraavaa: 

”Yhä vielä joutuessani sattumalta 
kosketuksiin tämän kirjan kanssa  
muuttuu sen  melkein jokainen 
lause minulle haaviksi, jolla vedän 
syvyyksistä taas esiin jotakin  
verratonta: sen koko iho vavahtelee 
muistojen herkistä väristyksistä.”

3+3=6 ja ODB:n levy Nigga Please 
ovat suoraa jatkoa Ecce Homolle. 
Nietzsche ei yksinkertaisesti vain 
ehtinyt säveltämään Nigga Pleasea, 
koska hänen piti lähteä halailemaan 
piiskattuja hevosia ja miekkailemaan 
alasti kuvitteellisia vastustajia koh-
taan. Trilogian kaksi ensimmäistä 
osaa ovat siis jo kasassa, ja jonkun 
on otettava vastuu trilogian päättä-
misestä...

Mutta palaan nyt takaisin asian 
ytimeen. Ne asiat, jotka kolahtavat 
minulle, ovat asioita, jotka ankku-
roivat minut todellisuuteen, saavat 
minut tuntemaan itseni eheäksi ja 
eläväksi, tulemaan siksi mitä olen. 
Ne kiinnittävät minut maailmaan 
ja tuovat elinvoimaa. Jos kolahtami-
sesta puhuttaisiin avoimesti, eläisi 
ihmiskunta paljon nykyistä onnelli-
sempaa elämää. Kun sinulla seuraa-
van kerran kolahtaa, itke ilosta, revi 
itsesi kappaleiksi ja yhdy universu-
miin, sillä elämällä on viimeinen 
käyttöpäivä!

Lähteet: 

Ryynänen, Max (2007): ”Silloin 
kolahti”. Parnasso - Kirjallinen aika-
kauslehti 3/2007.

Nietzsche, Friedrich (2002): Ecce 
homo. Kuinka tulee siksi mitä on.  
Suomentaja Antti Kuparinen. Kus-
tannusosakeyhtiö Summa, Helsin-
ki. (Alkuteos Ecce Homo julkaistu 
1888.)

w w w . m a t k a . a t h . c x / t r i p i t 
(25.10.2008)
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1. 

Sanat tukkeutuvat. Näen vain sen maailman, jonne 
olisin mieluummin mennyt, en tätä maailmaa 
ollenkaan. Näen päiviä, jolloin pilvet katoavat ja 
jättävät taakseen pestyn ikkunan kirkkauden; en 
erota taivasta maasta. Sateella taivas on värisevä 
puu ja lehdet viitoittavat tien pois. Oikea elämä on 
ylimpien ikkunoiden tasalla, tavoittamattomissa. 
Etäisyydet seisovat tiellämme, estävät meitä 
toivomasta hetkiä itsellemme. Käännyin 
katsomaan, vaikka ei ollut mitään nähtävää. En 
voinut katsoa silmiin. Ethän kanna katsettani 
kasvoillasi. Et tunne minua varjossasi. Kuljet 
toiseen suuntaan, etkä etsi askeleita hiljaisuudesta. 

2. 

Hymyni on kadottanut kasvonsa. Käsiini on 
kirjoitettu väärät muistikuvat ja eilisen vuorosanat. 
Kaikki, mitä tavoitan kolmella hakasella aivojeni 
oikealla puolella, on vain harhaa, ei mitään 
tärkeää. Unet eivät pääty heräämiseen vaan uuteen 
nukahtamiseen. Asfaltti jäätyy ja syö jalanjäljet. En 
voi seurata sinua, kun käännät katseesi minusta. 
Naurava naamioni tipahtaa silloin, kun et näe. 
Tahtoisin vain astua sivuun, antaa loogisen liikkeen 
pysähtyä. 

Kunpa ei tarvitsisi koko ajan mennä pois sieltä, 
missä varpaat painautuvat lattiaan. Olisi jotakin 
valmista ja kaupunki lakkaisi olemasta auki viilletty 
rakennustyömaa. Kuulisimme vain ne hiljaiset 
askeleet, jotka eivät tallaa alleen mitään haurasta.

Looginen mahdottomuus

Vuokko Viljanen
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Eräänä aamuna heräsin ruohikosta ruusupensaan 
alta. En tiennyt missä olin, Helsingissä kuitenkin. 
Kenties jossain päin Sörkkää? Aloin hitaasti mönkiä 
katuja pitkin. Ne avautuivat minulle autioina, hiljaisina 
väylinä kammottavaan tyhjyyteen. Katujen molemmin 
puolin kohosi ns. nykyaikaisen Teho-arkkitehtuurin 
huomattavimpia saavutuksia: mielikuvituksettomia 
betonipökäleitä. Useimmat pökäleet oli yhdistetty 
toisiinsa jonkinlaisten kulkusiltojen avulla.

Mietin itsekseni, että olinkohan joutunut keskelle 
pahamaineista kusiaiskolonnaa – se merkitsisi minulle 
hyvin nopeaa kuolemaa. Hätäännyin ja yritin löytää 
tieni ulos mokomasta pökälekorttelista, mutta tehtävä 
vaikutti mahdottomalta. Jokainen katu päättyi toinen 
toista suurempaan ja mahtavampaan pökäleeseen.

Kello löi 12:00 ja vauhkoontuneen biisonilauman 
lailla pökäleistä alkoi tulvia toukkia, kärpäsiä, 
koppakuoriaisia ja monia muunlaisia paskansyöjiä. 
Heillä olisi tasan 30 minuuttia aikaa hotkaista 
lounaansa ennen kuin pökäleiden uumenista alkaisi 
kuulua hermoja raastavaa valitusta. Kuningattaret ne 
siellä valittaisivat nälkäänsä.

Paskansyöjät ovat vastenmielisintä porukkaa mitä 
tiedän. Päivä toisensa jälkeen he heräävät survoakseen 
itsensä pukuihin, jakkuihin tai hameisiinsa, jotta 
näyttäisivät kaikki samanlaisilta – lajista riippumatta. 
Sitten he ruokkivat kuningattaria kunnes kello lyö 
12:00, jolloin he ryntäävät lounaalle 30 minuutiksi. 
Lounas, joka on paskansyöjien päivän kohokohta, 
syödään yleensä tovereiden kanssa. Nämä arvokkaat 
30 minuuttia kuluvat mukavasti keskusteltaessa 
kuningattarien tarpeista.

Perhostoukan

Nyt jos koskaan tunsin oloni yksinäiseksi. Tämä 
maailma oli minulle aivan liian kova. Siinä ei ollut 
elämää, pelkästään jäsennelty aika, 30 minuuttia ja 
paska. Maailman loppumaton tehokkuuden syke 
paukutti korviani, sydäntäni ja päätäni moukarien lailla, 
paukutus yltyi yltymistään. Paskansyöjien avuttomien 
nappien välistä vellova ihra tavoitteli minua. Lopulta se 
peitti silmäni. Oli pimeää ja märkää. Nenääni tunkeutui 
sietämätön paskan lemu. Olin menettää järkeni, kunnes 
heräsin lämpimästä kotelostani huomatakseni tuon 
kaiken olleen vain hyvin, hyvin pahaa unta. 

Rose-Marie Sundström

painajainen
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Bisnesyliopisto tulee, sivistys ei riitä vastarinnaksi. Oli-
siko opiskelijan aika kerrankin kamppailla? 
 
Yliopistouudistus etenee vääjäämättömästi. Uusi yli-
opistolaki tulee voimaan ensi vuonna ja uuden uljaan 
yliopiston pitäisi startata jo 2010. Julkisessa keskustelus-
sa asiasta kiistelevät kaksi eri näkemystä, uudistukseen 
apologeetat uusliberalistisine fraaseineen puhuvat tuot-
tavuudesta ja vapaudesta sekä sivistysyliopistoidealistit 
koittavat jarrutella vetoamalla sivistykseen ja – yllätys, 
yllätys - vapauteen hekin. Mutta kiistelystä on turha 
puhua, keskustelu on ollut tyhjää sanahelinää. 
 
Mitä uudistuksen myötä sitten tapahtuu? Perussanoma 
on se, että yliopistot saavat itsenäisemmän aseman 
valtion komennosta ja voivat suunnata toimintaansa 
enemmän omaehtoisesti ja hakea rahoitusta muualta. 
Tämä siis tarkoittaa suurempaa yhteistyötä yritysmaail-
man kanssa ja siksipä aloilla, joilla on selkeästi kaupalli-
sia intressejä uudistusta odotellaan innoissaan. 
 
Lisäksi uudistukseen kuuluu se, että tulevaisuudessa 
yliopistojen hallituksissa istuu enemmän akateemisen 
maailman ulkopuolisia tahoja, siis enemmän yritysten 
edustajia. Tästä on helppo päätellä, että yliopistot halu-
taan tuottaviksi laitoksiksi tahkoamaan innovaatioita ja 
tietotyöläisiä ”tietokykykapitalismin” rattaisiin. 
 
Ongelmaksi muodostuvat ”tuottamatto-
mat” alat, kuten humanistiset ja yhteis-
kuntatieteelliset, joiden tutkimustulokset 
eivät ole kovin hyvin kaupallistettavissa. 
Sivistysyliopistoidealistit itkevät nyt. Hei-
dän mielestään uudistus vie pohjan näiltä 
aloilta koska ne eivät pärjää kovenevassa 
kilpailussa resursseista tuottavien alojen 
kanssa. He haluavat takaisin vanhan 
kunnon humboldtilaisen yliopiston, jossa 
käytävillä kummittelevat vapaus, sivistys 
ja Snellman. 
 

Matias Huttunen

Opiskelijoiden taistelu

Tässä ollaan: Bisnes vs. Sivistys. Uudistusmieliset 
ohjaavat junaa ja sivistysidealistit ovat jarruvaunussa. 
Mutta juna sen kun kiitää kohti muutosta. Kuinkas käy 
meidän, opiskelijoiden ja tutkijoiden, jotka olemme 
junan sisällä? 
 
Opiskelijana hieman hirvittää. Puheet julkisuudessa on 
moninaisia eikä tiedä mihin tarttua. Ensiksikin halu-
taan lyhentää opiskeluaikoja, mutta samalla valmistu-
valta vaaditaan paljon tietoja ja taitoja sekä joustavuutta 
työelämässä. Toimeentulo on myös ongelmallista, 
opintotuella eläminen on vaikeaa. Lisää sydämentyky-
tystä aiheuttaa vaatimukset opiskelujen rahoittamisesta 
lainarahalla. Puheet tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta 
aiheuttaa näppylöitä, eikä sivistysretoriikka tarjoa balsa-
mia haavoille. 
 
Olisiko aika opiskelijoiden mobilisoitua kamppailuun? 
Toteutuva yliopistouudistus on historian suurin ja 
uudistuksessa on vaarana että etuja ja oikeuksia pol-
jetaan. On siis tärkeää, että opiskelijat pitävät kiinni 
maksuttomasta koulutuksesta tulevaisuudessa, toimeen-
tulonsa kehityksestä elinkustannusten noustessa sekä 
avoimen ja luovan opiskeluympäristön olemassaolosta. 
Opiskelijat eivät ole irrallinen ja tuottamaton ryhmä 
vaan osa yhteiskuntaa, sen takia meidän teoillamme on 
painoarvoa. 



rödögadblötfot: 
 
med våra fötter 
på den blöta marken 
hostar vi i 
obalans 
 
jag ser dina ögon 
våta 
svullna 
och röda 
 
undrar om 
de är kopior 
av mina 
 
undrar 
varför du andas 
så djupt 
av de gråa 
stadsmorgon 
ångorna 
 
undrar vem 
lärt dej 
hicka till 
ljudet av 
spårvagnarna 
 
gnisslet 
av stål mot stål 
grus och våta 
tidningar 
 
då du pratar 
verkar din tunga 
för stor för din mun 
 

då din röst når 
mina kalla öron 
genom dimman 
är den svag och otydlig 
 
med ena handen på 
din axel och 
den andra runt din arm 
 
stöder jag 
dej fram 
 
och då du 
vinglar till vänster 
vinglar jag till höger 
 
tillsammans 
hålls vi stående 

Christoffer Felix Wahlberg 

 
jag vet inte riktigt 
om du gråter eller skrattar 
 
men kommer till 
slutsatsen 
 
att det inte har 
någon betydelse 
 
eftersom jag inte vet 
om jag gråter eller skrattar 
 
och fast jag visste 
hade det väl inte heller 
någon betydelse
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Tadaa! Minervan Pöllön fuksirastin voittajasarjakuva iloksenne! 
Onneksi olkoon Iloiset ekumeenit!
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A. H. Salonen

Laki pelotteena
keskiaikaisen lakikäsityksen soveltuvuus nykyaikaan
Keskiaikaisen eurooppalaisen 
tuomio- ja rangaistuskäytännön kes-
keinen ongelma oli, että lakien val-
vomiseen suunnatut resurssit olivat 
täysin riittämättömiä varmistamaan, 
että edes kohtuullinen osuus lainrik-
kojista jäisi kiinni ja saisi tuomion. 
Rikoksesta kuten pakanallisuus oli 
hyvin vaikeaa jäädä kiinni, koska oli 
lähes mahdotonta todeta syyllisyyttä 
epäillyn normaalista käyttäytymis-
estä. Tämän ongelman kiertämiseksi 
oli käytössä tapoja, jotka ovat voi-
makkaasti vastakkaisia nykyaikai-
selle oikeudenmukaisuuskäsitykselle.

Keskiaikaisen lainsäädännön 
mukaan tuomittu oli syyllinen sen 
perusteella, että häntä syytettiin. 
Jos jotain niin epätodennäköistä 
tapahtui, että joku jäi kiinni, oli jo 
selvää, että hän oli myös syyllinen. 
Oli myös naurettava ajatus, että 
suoraan kuninkaalta tuleva valta 
voisi erehtyä.

Rangaistuksen suuruus ei 
perustunut syytetyn rikoksen 
aiheuttamaan vahinkoon. Se, mikä 
peiteltiin kuninkaallisen raivon 
ilmaisuksi suorasta henkilökohtai-
sesta loukkauksesta, oli rangaistus, 
joka paitsi ilmaisi tämän erehtymät-
tömän tunteen painokkaasti, myös 
toteutti toisia funktioita. Rangais-
tuksen, joka voitiin heikon valvon-
nallisen tehokkuuden vuoksi lan-
gettaa vain murto-osalle syyllisiä, 
tuli kanavoida kaikki suorittamatta 
jäänyt kuninkaallinen kosto ja käyt-
tämätön rankaisemispotentiaali 
siihen syylliseen, joka saatiin kiinni. 
Tässä mielessä syyllistä ei rangaistu 
vain omalta osaltaan, vaan kaik-
kien niiden osalta, jotka olivat syyl-
listyneet samaan rikokseen, mutta 
eivät olleet jääneet kiinni. Tämä 

tarkoitti, että sellaisista rikoksista 
kuin taskuvarkaus tai pakanallisuus 
langetettiin mitä verisimpiä tuomioita, 
jotka yleensä päättyivät, mutta eivät 
rajoittuneet kuolemaan.

Tällä kollektiivisen rangaistuksen 
kolikolla oli toinen puoli, joka toteut-
ti parhaalla mahdollisella tavalla 
hyvin puutteellisen järjestelmän 
valvontatehtävää. Rangaistukset 
toimeenpantiin yleensä näyt-
tävästi julkisella paikalla. Yhtäältä 
tässä toimenpiteessä hyvitettiin 
koko yhteisön synnit rangaistuksella, 
joka oli yksilön kannalta kohtuuton. 

Toisaalta, ja tämä oli olennaista, 
julkisen rangaistuksen tarkoitus 
oli näyttää, mitä kiinni jääminen 
merkitsi yksilölle: tuskallista loppua 
ja julkista nöyryytystä. Koska lain 
tehokas valvominen oli mahdotonta, 
oli turvauduttava rangaistuksiin, 
joiden oli tarkoitus olla niin koh-
tuuttomia, että ne riittäisivät kään-
nyttämään hapuilevan käden tai 
harhaantuneen kerettiläisen.

Merkittävä virhe keskiaikaisessa 
lakiajattelussa oli, että satunnaisessa 
mielivaltaisuudessaan se kannusti 
ainoastaan olemaan jäämättä kiinni, 
ei pidättäytymään lain rikkomisesta. 
Lain heikkoa vaikutusta käyttäyty-
miseen ei parantanut sekään, että 

kansalaiset olivat tietämättömiä lain 
sisällöstä, perusteluista tai olemas-
saolosta, eikä se, että se saattoi olla 
täysin vallitsevien moraalikäsitysten 
vastainen.
Muutamia esimerkkejä tuomioista 
vailla hyötymistarkoitusta tehdyistä 
”tekijänoikeusrikoksista”:

Yhdysvallat. 111 000 000 dollarin 
sakkotuomio TorrentSpy-sivuston 
omistajalle 3 699  tracker-tiedoston 
välittämisestä sivustollaan. 
222 000 dollarin sakko 24 musiik-
kikappaleen asettamisesta saataville 
P2P-verkossa.

Hong Kong. 3 kuukauden ehdoton 
vankilatuomio kolmen elokuvan 
jakamisesta P2P-verkossa. 

Ruotsi. Ruotsin suurimmassa 
tekijänoikeusjutussa ”tekijänoikeus-
järjestöt” vaativat neljältä syytetyltä 
PirateBay-sivuston ylläpitäjältä 
yhteensä 2,35 miljoonan euron kor-
vaussummaa, josta 1,6 miljoonaa 
euroa koostuu vaatimuksista 21 
musiikkialbumin tracker-tiedos-
tojen välittämisestä aiheutuneesta  
taloudellisesta vahingosta. 
2200 euron sakko neljän musiikki-
tiedoston lataamisesta.

Suomi. Niin sanotussa Finreactor-
jutussa langetettiin 21 syylliselle 
kullekin noin 50 000 euron tuomio 
vertaisverkkopalvelimen ylläpidosta. 

Uuden tekijänoikeuslain mukaan 
maksimituomio hyötyä tavoit-
telemattomasta tekijänoikeusrikok-
sesta on kaksi vuotta vankeutta. 
”Tekijänoikeusjärjestö” Lyhdyn 
mukaan Suomessa on noin 600 000 
tekijänoikeusrikollista.
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Suunnittele Ontologia-hiomo ja voita!

Aikojen saatossa muistamme sellaisia käänteentekeviä filosofisia keksintöjä kuten Occa-
min partaveitsi, Humen giljotiini ja Ahmavaaran korkkiruuvi. Nyt on se hetki jolloin 
suomalaisen filosofian täytyy nousta uusiin ulottuvuuksiin. Tämä onnistuu ainoastaan 
luomalla Ontologia-hiomo, tämä ajanjaksomme suurin ja kaunein luomus. Laite yhdis-
täisi luonnollisesti teoreettisen filosofian (ontologia) ja käytännöllisen filosofian (hiomo). 
Tässä pitää varmaan mainita, että Ontologia-hiomo ei ole yhtä kuin ruotsinkielinen 
filosofia. 

Näin ollen, Filosofian laitos, tai ainakin sen erittäin pieni osa, (Ilpo Halonen, Joonas 
Leppänen ja Jussi Luukka) on mielivaltaisesti päättänyt, että Ontologia-hiomo on saata-
va laitoksen uusiin tiloihin, Metsätaloon. Mikään itseään kunnioittava filosofian laitos 
ei pärjää ilman kyseistä laitetta. Koska emme vielä ole täysin varmoja minkälaisesta 
laitteesta on kyse, niin päätimme julistaa aiheesta suunnittelukilpailun. Paras suunni-
telma palkitaan mielenkiintoisella palkinnolla. Tämän lisäksi voittaja saavuttaa ikuista 
mainetta ja kunniaa saamalla nimensä Ontologia-hiomon etuliitteeksi.

Kilpailun säännöt.
Hiomon raati, Ilpo, Joonas ja Jussi, valitsee täysin mielivaltaisesti voittajan tämän 

löytyessä.
   

Kilpailu loppuu siinä vaiheessa kun löydämme voittajan. Olkaa huoleti, tunnistamme 
kyllä hyvin suunnitellun ontologia-hiomon kun sellaisen näemme. 

Nämä itsestäänselvyydet on otettava huomioon hiomoa suunnitellessa.

Ontologia-hiomo on:
a)suurikokoinen
b)äänekäs, keskustakampuksella pitää tuntea, että filosofian laitoksella 
hiotaan ontologiaa.
c)laite tuottaa huomattavan määrän savua
d)vallankumouksellinen. Tämän voimme johtaa ominaisuuksista b) ja c). 
vallankumouksesta nimittäin syntyy myös oletusarvoisesti paljon meteliä 
ja savua.
e)viiltävän tarkka. Sillä pystyy hiomaan huippuluokan ontologiaa

Valmiiseen suunnitelmaan toivotaan kuva ontologia-hiomosta sekä mielellään 
käyttöohjeet, kuva tosin on tärkeämpi. Valmiit suunnitelmat voi palauttaa Jussi 
Luukalle Philosophicaan tai Joonas Leppäsen lokeroon.

Voittaja julkaistaan kun voittaja on löytynyt. 

Ontologia-hiomon puolesta,
 Ilpo, Jussi ja Joonas 



kein. Niiden sijaan tyydymme luon-
nostelemaan logiikkaa, joka yhdistää 
kokoomusta ja fasismia.

Fasismin genealogia

Fasismi on demokraattisen yhteis-
kunnan tuote. Vain demokraattinen 
yhteiskunta on niin tasapaksu ja 
lässy, että siinä elävät ihmiset voivat 
innostua fasismista. Demokraatti-
nen valtiomuoto säätelee kansalais-
tensa työtä, säästämistä, kulutusta 
ja tuhlaamista niin porvarillisesti ja 
hurskaasti, että ihmiset vähitellen 
kyllästyvät siihen. Kun tylsyyden 
tasaisesti pyörivä pallo ja jähmetty-
neiden toimintatapojen kuonakasa 
ovat kasvaneet liian suuriksi, väki 

Viime aikoina on ihmetelty vasem-
miston vaivoja. Miksi kukaan ei 
kysy mitään oikeistolaisten ongel-
mista? Täytyyhän niissäkin olla 
jotain vikaa. Otetaan esimerkiksi 
kokoomuslaisuus: mitä vikaa on 
kokoomuksen logiikassa?

Fasismin kaksi merkitys-
tä

Usein fasismilla viitataan 1920-40-
lukujen fasismiin poliittisena liikkee-
nä. Liikettä ei yhdistänyt niinkään 
rasismi (se puuttui Italiasta pitkään), 
teoria (sitä ei ollut) tai valtiomuoto 
(se vaihteli), vaan ultramodernien 
kuri- ja kontrollimuotojen luomi-
nen, mikä tapahtui käyttämällä 
tunteisiin ja estetiikkaan vetoavaa 
affektiivista politiikkaa.

Toisinaan fasismia käytetään myös 
analyyttisena yleiskäsitteenä, kun 
halutaan puhua jonkin ilmiön jäykis-
tävistä, tukahduttavista, kerrostavis-
ta, hierarkioita kasvattavista, dynaa-
misen mytologisista ja väkivaltaa 
estetisoivista (mutta kuitenkin aina 
salaisesti itsetuhoisista) piirteistä. 
Tämä fasismin toinen merkitys liit-
tyy tietenkin myös historialliseen ja 
poliittiseen fasismiin, mutta on sen 
ohella levinnyt arkikieleen ja solvaus-
sanakirjaan.

Nyt ehkä odotetaan, että pitäisimme 
kokoomusta fasistisena vain ter-
min jälkimmäisessä merkityksessä. 
Kokoomus kuitenkin ilmenee mie-
lestämme aidon historiallis-poliit-
tisen fasismin kaltaisena. Väitettä 
voisi perustella populistisin esimer-

Kokoomuksen logiikka

toivottaa tervetulleeksi vaikka kuin-
ka irrationaalisen hyökyaallon, joka 
saa asiat tuntumaan taas joltain.

Turvalliselta vaikuttavan auktoritee-
tin lisäksi fasismi pystyy tarjoamaan 
elämän ja kuoleman draamaa demo-
kratian (ja ylipäätään liberalismin 
hengen) riuduttamille ihmisille. Ja 
ihmisethän halusivat fasismia. Eivät 
he muutoin olisi nostaneet fasisteja 
valtaan laillisten kansanäänestysten 
kautta.

Fasismi antaa ihmisille jälleen luvan 
tuhlata. Porvari käskee säästämään, 
vanhakantainen kommunisti käskee 
paastoamaan puolueen hyväksi, 
vihreät vaikuttavat puritaaneilta, ja 

vallankumous.blogsome.com
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stereotyyppinen aktivistikin käskee 
pidättäytymään kulutuksesta ja kiel-
täytymään kaikesta annetusta. Fasis-
mi sen sijaan vetoaa suoraan seksu-
aalienergiaan ja vapauttaa ihmiset 
estoistaan – tosin kovin kielteisellä 
ja reaktiivisella tavalla.

Fasismi ei ala auktoriteetista, kurista 
tai Johtajasta. Fasismin todellinen 
alku on hillitsemätön halu tuhlata. 
Mutta – ja tämä on tärkeää, koska 
seuraava piirre tekee fasismista 
välttämättä itsemurhaan kuljettavan 
kuolemankoneen – hanojen avaami-
sen jälkeen jokin fasismissa menee 
hirveällä tavalla pieleen. Fasismi ei 
pysty myöntämään tuhlausta, vaan 
kääntyy pian reaktiiviseksi ja val-
jastaa alun tuhlauspirskeissä vapau-
tetun affektiivisen energian työn, 
kontrollin ja hierarkian palveluk-
seen. (Anarkismi on tässä fasismin 
positiivinen kääntöpuoli: anarkismi 
affirmoi tuhlauksen ja pyrkii val-
jastamaan väen vapautetun halun 
vapautta ylläpitäviin tarkoituksiin.)

Fasismin logiikka on 
kokoomuksen logiikkaa

Vastaavasti kokoomus lupaa ihmi-
sille hillitöntä tuhlausta ja siitä 

syntyvää vapautumisen kokemusta. 
Kokoomus antaa äänestäjilleen 
luvan olla rehellisesti itsekäs city-
maasturikuski, joka tekee arkisin 
töitä ja kuluttaa viikonloppuisin 
seduloiden lihakarsinoissa. Erityi-
sesti kokkarit lupaavat, että jokai-
nen yksilö voi menestyä yhtä hyvin 
kuin glamourit IT-girlit tai sliipattu 
bisneseliitti (mikä on tietenkin jo 
loogisesti mahdoton väite, kun 
kilpailutalous edellyttää voittajat ja 
häviäjät). Kokoomus lupaa kapitalis-
min vapauttavaa magiaa ja mainos-
taa itseään vaaleissa dynaamisena 
showpuolueena. Vaalien jälkeen 
suurin osa kokoomuksen äänestäjis-
tä tietenkin herää entistä pahemmin 
kontrolloituun painajaiseen, jossa 
biorekistereillä valvottu kansa ryö-
mii nöyryytettävänä paremman cv:
n perässä.

Fasismi ja kokoomus väittävät 
edustavansa työväkeä. Ne lupaavat 
vapauttavaa tuhlausta, mutta val-
jastavat vapautetun viettienergian 
työhön, kuriin ja kontrolliin, joista 
syntyvien hierarkioiden huipulla ei 
ainakaan työväkeä näy. Fasismi ja 
kokoomus: molempia vaivaa sama 
psykologinen rakenne, affektiivi-

nen logiikka, joka vetoaa todellisiin 
haluihin ja onnistuttuaan tässä 
valjastaa halut taantumuksellisiin 
tarkoituksiin. Fasismi ja kokoomus 
yhtä aikaa ottavat kannattajiensa 
halut vakavasti ja kusevat heitä sil-
mään minkä kerkeävät.

Kokoomuksen fasistisesta logiikas-
ta tulisi vetää se johtopäätös, että 
ideologiakriittinen suhtautuminen 
oikeistoon ei riitä. Tarvitaan sosiaa-
lipsykologista ymmärrystä kokoo-
muksen mustasta pääkallo- ja nahka-
magiasta, siitä, mikä kokoomuksessa 
vetoaa ihmisten seksuaalisuuteen ja 
miten kokoomus käyttää tätä vetoa 
yhtä härskisti kuin fasistit.

Tähän päättyy fasismin analyysim-
me. Muistutamme vielä lopuksi, 
että oikeistolaisliikkeet ovat aina 
miellyttäneet erityisesti keski-
luokkaa. Eric Hobsbawm kuvailee 
Äärimmäisyyden ajassaan, kuinka 
juuri keskiluokka muodosti fasismin 
selkärangan: viiden liittomaan maa-
päivävaaleissa valituista natseista 50 
% oli keskiluokkaisia toimistotyön-
tekijöitä.

Miettikää sitä, kun alatte keskiluok-
kaistua.
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Wienin piirin synty
Wienin piirinä tun-
nettu filosofinen 
kollektiivi kokoontui 
viikoittain vuosina 
1925–1936. Se alkoi 
ensin opiskelijoiden 
kahvilakokoontu-
misilla, jatkui Moritz 
Schlickin vetämänä 
iltaseminaarina ja 
paisui sittemmin 
loogiseksi positivis-
miksi tai loogiseksi 
empirismiksi sano-
tuksi filosofiseksi 
suuntaukseksi, jota 
pidetään yhtenä 
analyyttisen filoso-
fian keskeisimpänä 
virtauksena. Wienin 
piirin tunnetuim-
pia jäseniä olivat 
Schlickin lisäksi 

Rudolph Carnap ja Otto Neurath.

Tarkastelen tässä esseessä Wienin 
piirin syntyä (ja tuhoa) sekä yhtey-
dessä aikansa kulttuuri-ilmastoon 
että liikkeen oman itsemäärittelyn 
kautta.

Wienin piirin manifestissa (Wis-
senschaftliche Weltauffassung: Der 
Wiener Kreis) liike määrittelee 
ja esittelee itse itsensä. Manifes-
tissa kuvaillaan liikkeen yhteiseksi 
päämääräksi päästä eroon metafysii-
kasta Wittgensteinia seuraten ja 
siteerataan Tractatus logico-philo-
sophicuksen esipuheesta lausetta 

”Mitä voidaan ylipäätään sanoa, 
voidaan sanoa selvästi”. Manifestin 
alussa kuvaillaan myös asenteita, 
joilla on sisäinen yhteys Wienin 
piirin ajaman tieteellisen maail-
mankäsityksen kanssa. Näitä ovat 
pyrkimys taloudellisten ja sosiaal-
isten suhteiden uudelleenjärjestäm-
iseen, suunta kohti ihmiskunnan 
yhteyttä ja kohti koulutuksen ja kas-
vatuksen uudistamista. Tieteellistä 
maailmankäsitystä tarkennetaan 
myöhemmin manifestissa: ”[Sillä] on 
kaksi pääpiirrettä. Ensinnäkin, se on 
empirististä ja positivistista. Toiseksi 
se käyttää metodinaan loogista ana-
lyysia.”  Filosofian tehtäväksi nähtiin 
kehittää loogisen analyysin metodia, 
koska ”[m]odernille empirismille 
pitää muotoilla intellektuaalisia 
työvälineitä, joita tarvitaan myös 
julkisen ja yksityisen elämän muo-
toilemisessa”. Wienin piirin ilmaisi 
ymmärtävänsä ajan vaatimukseksi 
tieteen vapauttamisen metafysii-
kasta palvelemaan elämää ja tietoista 
elämän uudelleen muotoilemista. 
Manifesti loppuu julistukseen: 
”Tieteellisen maailmankäsityksen 
on tarkoitus palvella elämää ja elämä 
ottaa sen omakseen.”

Wienin piirin manifesti on luon-
teeltaan pikemminkin visioita sis-
ältävä kutsu toimintaan kuin argu-
mentoiva, ongelmia asettava tai niitä 
ratkaisemaan pyrkivä filosofinen 
teksti. Itse manifestin lisäksi Wienin 
piirin toiminnassa oli muitakin 

poliittisen liikkeen toimintatapoja: 
lentolehtisten painaminen ja levit-
täminen oli yksi keinoista levittää 
tietoa Wienin piirin järjestämästä 
toiminnasta. Wienin piiri pyrki 
myös aktiiviseen vuorovaikutukseen 
ajan muiden liikkeiden kanssa. 
Manifestissa kerrotaan suoraan, 
että ”Wienin piiri pyrkii kontaktiin 
muiden elävien liikkeiden kanssa, 
jotka suuntautuvat tieteellistä 
maailmankäsitystä kohti, poispäin 
metafysiikasta ja teologiasta.”

Wienin piiriläiset löysivät hen-
genheimolaisen Bauhausista, joka 
oli taidetta ja taideteollisuutta 
yhdistävä korkeakoulu. Bauhausin 
arkkitehtuurissa pyrittiin muo-
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don puhtauteen ja systemaattisen 
järjestelmään itsessään samalla kun 
haluttiin eroon koristeellisesta ja 
mystisestä estetiikasta, traditioista 
ja  kansallishenkisestä perinteestä. 
Wienin piirille ja Bauhausille oli 
yhteistä modernin elämänmuodon 
tavoittelu. Yhtymäkohdat eivät 
jääneet vain ideaaliselle tasolle, 
vaan yhteistyö liikkeiden välillä oli 
hyvinkin konkreettista: Carnap ja 
Neurath kävivät luennoitsemassa 
tieteellisestä maailmankäsityksestä 
Dessau Bauhausissa vuosina 1929 ja 
1930.

Ei ole mitenkään epätavallista, että 
samassa ajassa eri liikkeet hakevat 
toisiltaan oikeutusta toiminnalleen 
– ja siinä samalla yhteistä maail-
mankuvaa. Bauhaus ja Wienin piiri 
etsivät selvästi toisistaan modernin 
ajan henkeä.

Toimintatapojen lisäksi eri liikkeet 
lainaavat toisiltaan myös termi-
nologiaa. Ei liene sattumaa, että 
Carnapin pääteos vuodelta 1928 on 
Der logische Aufbau der Welt eikä 
Die logische Konstruktion der Welt 
tai Die logische Struktur der Welt. 
Aufbauksi kutsuttiin Itävallassa 
sosiaalista uudistustyötä, jota Itäval-
lan reformistis-marxilain-
en sosiaalidemokraattinen 
puolue ajoi poliittisessa 
ohjelmassaan 1920-luvul-
la.

Wienin piirille leimallista 
oli usko teknisen analyysin 
kaikkivoipaisuuteen. Man-
ifestissa sanotaan, että yht-
enä liikkeen päämääränä 
on yhtenäistiede. Sitä 
varten pitää kehittää for-
malisaation neutraali sys-

teemi, joka on historiallisista kielistä 
vapaata symbolistiikkaa. Tämä 
haave tuntui jo olevan toteutumassa 
modernin logiikan kehityksen 
myötä. Haavetta kannatteli koko 
moderni elämänmuoto, koneiden 
aikakausi, jossa kaikkea jäsennettiin 
vain analyysin, laskemisen ja suun-
nittelusta kautta (eikä enää filoso-
fian, politiikan tai estetiikan kautta). 
Haaveena oli siis ideologioista vapaa 
tekninen kalkyyli, joka voisi palvella 
elämän uudelleenjärjestelyä. Tämä 
tarjosi ikään kuin neutraalin pohjan 
Wienin piirin muille sitoumuksille: 
rationalismille, sekularismille ja 
internationalismille.

Vuonna 1933 vaalivoiton jälkeen 
kansallissosialistinen puolue nousi 
valtaan Saksassa. Samansuuntainen 
kehityskulku tapahtui Itävallassa 
– sen päätepisteenä Itävalta liitettiin 
Saksaan vuonna 1938. 

Vaikka tekninen ajattelu ja mod-
ernismi sinänsä olisivat varmaan 
kelvanneetkin kansallissosialistien 
ideologian käyttöön, metafysiikan 
vastaisuus – puhumattakaan Wienin 
piiriläisten omakohtaisesta vasem-
mistolaisesta poliittisesta toimin-
nasta – olivat liikaa nationalistiselle 

oikeistolle. Natsihallinnon suosiossa 
oli sen sijaan saksalaisuutta, kansaa, 
sielua, henkeä ja totaliteettia käsit-
televä metafyysinen filosofia: sak-
salaisen filosofian toivottiin olevan 
mukana rakentamassa saksalaista 
maailmankuvaa ja vastaavan Saksan 
kansan henkisiin tarpeisiin.

Wienin piirin jäsenten olo alkoi 
käymään hiljalleen yhä tukalam-
maksi. Asiaa ei tietenkään auttanut, 
että vuonna 1934 Prahassa pidetyssä 
kansainvälisessä filosofiakonferens-
sissa Wienin piiriläiset julistivat 
metafysiikan olevan mieletöntä. Kai-
ken huipuksi Schlick piti esitelmän 
otsakkeella ”Totaliteetin käsitteestä”, 
jossa hän väitti, että niin sosiologi-
sissa, fysikaalisissa kuin biologisis-
sakin systeemeissä voidaan rakentaa 
korkeampia tasoja organisaatiossa, 
jos tunnetaan riittävän hyvin ra-
kenneosina olevat yksilöt – mitään 
muuta korkeampaa ei kokonaisuu-
teen tarvitse lisätä.

Myös Bauhaus-koulu joutui 
vaikeuksiin. Bauhaus-arkkitehtuuri 
oli tasakattoisine rakennuksineen 
natsihallinnolle liian subtrooppista 
ja siis liian juutalaista. Koulun eri 



1920-luvulla Otto Neurath suunnitteli taid-
egraafikko Gerd Arntzin kanssa ISOTYPEn 
(International System on TYpographic Picture 
Education), jonka avulla kvantitatiivista 
tietoa saatettiin esittää helposti ymmärrettävien 
kuvien avulla. Selkeiden 
ISOTYPE-piktogrammien avulla esimerkiksi tau-
lukoiden tulkinta on helpompaa, ja 
kansantalouden perusasioita oli mahdollista esit-
tää ymmärrettävästi tavallisille 
ihmisille. Neurath perustikin Wieniin vuonna 
1927 tällaisen kuvamuseon, jossa esiteltiin 
talouden ja yhteiskunnan suhdetta.

toimipisteet suljettiin 1932–1933. 
Wienin piiriläiset puolestaan 
lähtivät yksitellen pois uusiin koti-
maihinsa, pääosin Yhdysvaltoihin. 
Liike irtaantui kotimaansa poliit-
tisesta kontekstista, ja yhteiskuntaa 
muuttamaan pyrkivä eetos putosi 
pois. Ja tuskin kylmän sodan ajan 
Yhdysvalloissa kukaan olisi halun-
nut leimautua kommunistiksi. Tie-
teellinen maailmankäsitys elämän 
palvelemiseksi kuihtui pois ja jäljelle 
jäi vain loogisen analyysin hiominen 
huippuunsa.
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Kirjoitus jatkaa Henrik Fors-
gårdin aloittamaa formaalien 
ongelmien kansanomaista 
esittelyä. Anscomben para-
doksin jälkeen on vuorossa 
vaali- ja valintatapoihin liit-
tyvä Arrow’n mahdottomuus-
teoreema, jonka pointsina 
on, ettei mikään vaalitapa 
voi täyttää Arrow’n määrit-
tämää viittä ”common sense” 
-ehtoa. Teoreeman kehittäjä, 
amerikkalainen kansanta-
loustieteilijä Kenneth Arrow 
(1921-) on palkittu työstään 
sosiaalisen valinnan teorian 
parissa Nobelin taloustieteen 
palkinnolla vuonna 1972.

Olkoon K jokin mielivaltainen 
mutta rajallinen äänestäjäjoukko, 
josta jokainen äänestäjä äänestää 
ehdokasta rajallisesta ehdokasjou-
kosta S (jossa on vähintään kolme 
alkiota). Jokainen äänestäjä k asettaa 
ehdokkaat joukosta S = {s, s*, s**} 
johonkin mielekkyysjärjestykseen, 
joka voi olla esimerkiksi s < s* < s** 
(ks. Sappinen 2008, 24-25). Oletam-
me äänestäjien olevan klassisessa 
mielessä rationaalisia (ts. jokainen 
äänestäjä järjestää ehdokkaat täydel-
liseen järjestykseen) ja vapaita (ts. 
jokainen K voi asettaa ehdokas-
joukon alkiot mihin tahansa sub-
jektiiviseen järjestykseen muista 
äänestäjistä riippumatta, jolloin on 
tavallaan kyse n-pelaajan pelistä; ks. 

Davis 1997; Webb 2007, 86-87). Ää-
nestyssäännöt ovat tällöin ehdotuk-
sia sosiaalisen valinnan funktioiksi 
(McCarty & Meirowitz, 82-84).

Päätöksentekojärjestelmä (eli tässä 
tapauksessa äänestystapahtuma) 
on funktio, joka liittää jokaisen K:
n alkion (eli äänestäjän) preferens-
sijärjestyksen yksikäsitteisesti eh-
dokasjärjestykseksi. Funktio on 
muotoa: ”R(k) on k:nnen yksilön 
binäärinen preferenssirelaatio”. Jos 
äänestäjä k pitää s:ää s*:a parempana 
tai on niiden suhteen indifferentti, 
kirjoitetaan sR(k)s*. R(k) on täydel-
linen eli yksilö k voi järjestää mitkä 
hyvänsä S:n kaksi alkiota (heik-
koon) paremmuusjärjestykseen. 
Yhteiskunnallisen valinnan ongelma 
on löytää jokin tapa aggregoida 
kaikkien K:n jäsenten preferenssi-
relaatiot R(k) yhdeksi yhteiskunnan 
R-relaatioksi, ts. löytää ns. aggre-
gointisääntö (Binmore 2007, 582-
584.)

Kenneth Arrow’n todistama 
tulos antaa seuraavat mielekkäät 
ehdot päätöksentekojärjestelmille eli 
vaalitavalle eli funktiolle (Lagerspetz 
1997, 112; Davis 1997, 221-222; 
Tabarrok 2005, 3-11):

1. Riippumattomuus irrelevan-
teista vaihtoehdoista: Jokaisen vaih-
toehtoparin kohdalla ryhmän prefe-
renssijärjestys ei muutu, jos mukaan 
tuodaan vaihtoehto, joka on kaikkien 
mielestä muita huonompi (tai kopio 
toisesta vaihtoehdosta). Eli kahden 
alkion välistä järjestystä ei voi muut-
taa tuomalla tai vaihtamalla jotakin 
kolmatta alkiota. 

2. Kollektiivinen rationaalisuus: 
Päätöksenteon tuottama järjestys 
vaihtoehtojen välillä on täydellinen 
ja transitiivinen, joten päätökset-
tömiä syklejä ei esiinny. Lopputulos 
määräytyy vain äänestäjien prefe-
renssijärjestyksen mukaan. 

3. Ei-diktatorisuus: Jos yhden 
äänestäjän mukaan s on parempi 
kuin s*, mutta kaikki muut ovat eri 
mieltä, niin tällöin yhden jäsenen 
preferenssijärjestys ei voi yksinään 
ratkaista lopputulosta; kukaan ei voi 
yksin vaikuttaa K:n preferenssirelaa-
tioon. 

4. Rajoittamattomuus: Ei ole en-
nakkoehtoa sille, minkälaisia pre-fe-
renssijärjestyksiä päätöksentekoon 
osallistuvilla on. 

5. Pareto-periaate: Jos kaikki 
päätöksentekoon osallistuvat pitävät 
vaihtoehtoa s parempana kuin vaih-
toehtoa s*, päätöksentekojärjestelmä 
asettaa s:n s*:n yläpuolelle. 

6. Preferenssit: Päätöksentekoon 
osallistuvilla k:lla on täydelliset ja 
transitiiviset preferenssit eri vaihto-
ehtojen välillä. 

Arrow’n teoreema  (Arrow 1950, 
1963; Binmore 547-548) on ää-
nestämisen ongelma (Johnson 1998, 
2-3), joka sanoo, ettei ole loogisesti 
mahdollista löytää sellaista päätök-
sentekomenettelyä eli transitiivista 
f:ää eli aggregointitapaa R(k), joka 
täyttäisi kaikki em. ehdot. Tulos on 
sen verran vaikeaselkoinen, että en 
todista sitä tässä, vaan asiasta kiin-
nostuneille suorittelen syventävää 
kirjallisuutta (esim. Geanakoplos 
2001; McCarty & Meirowitz 2007, 
68-76).
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Arrow’n tulos on on äärimmäisen 
vakava “täydellisen” päätöksenteko-
järjestelmän keksimisen kannalta. 
Arrow’n mielenkiintoisen tuloksen 
väistämiseksi yhtä tai useampaa 
ehtoa on heikennettävä toimivan 
p ä ä t ö k s e n t e k o j ä r j e s t e l m ä n 
luomiseksi. Yleensä suurin osa on 
valmis uhraamaan riippumattomuu-
den irrelevanteista vaihtoehdoista, 
sillä se on vähiten ilmeinen Arrow’n 
ehdoista; useimmiten tämä on syy 
sille, että jokin kolmas osapuoli voi 
“pilata” päätöksenteon, vaikka sen 
edustamalla kannalla ei olisikaan 
mahdollisuuksia voittaa. Diktatori-
sessa järjestelmässä (jossa yhden ai-
noan äänestäjän preferenssijärjestys 
on ratkaiseva) kaikki muut ehdot 
ovat voimassa paitsi (3), mutta tämä 
vaihtoehto on varsin kehno. Eräs 
mielenkiintoinen vaihtoehto on sat-
tumanvarainen diktatorinen järjes-
telmä, jossa preferenssijärjestyksen 
pääsee esittämään joku arvalla valit-
tu henkilö, mutta tämäkin vaihtoehto 
kärsii monenlaisista ongelmista. 
(Sandholm 1999)

Esitän seuraavaksi hyvin yksinker-
taisen esimerkin eräästä ongelmasta, 
joka liittyy päätöksentekojärjest-
elmiin, kun vaihtoehtojen lukumäärä 
on yhtä suuri tai ylittää äänestäjien 
lukumäärän. Kuvittele esimerkiksi 
seuraavat viisi äänestäjää k, k*, k**, 
k*** ja k****. Viiden äänestäjän on 
valittava keskuudestaan ryhmän-
johtaja:

• k: k > k* > k** > k*** > k**** 
• k*: k* > k** > k*** > k**** > k 
• k**: k** > k*** > k**** > k > k* 
• k***: k*** > k**** > k > k* > k** 
• k****: k**** > k > k* > k** > k*** 

Huomaa, että neljä viidestä pitää k:
sta k*:n sijaan. Näin ollen ei-dik-
tatorisuuden mukaan k:n on ase-
tuttava k*:n edelle. Mutta samalla 
tavoin k* on asetettava k**:n edelle, 
k** k***:n edelle, k*** k****:n edelle 
ja k**** k:n edelle. Mutta emme voi 
noudattaa kaikkia näitä em. prefe-
renssijärjestyksiä joutumatta ristirii-
taan kollektiivisen rationaalisuuden 
oletuksen kanssa.

Joku saattaa väittää, että tällaisissa 
tapauksissa pitäisi yksinkertaisesti 
hyväksyä tasapelitilanteet ja realis-
tisimmissa tilanteissa, joissa vaih-
toehtojen määrä ei juuri koskaan 
ylitä äänestäjien lukumäärää, 
tämänkaltaisia syklisiä paradokseja 
ei ilmene. Esimerkiksi kun vaaleissa 
on vain kaksi ehdokasta ja pariton 
määrä äänestäjiä, niin kaikki kuusi 
em. kohtaa voidaan täyttää yksin-
kertaisella enemmistöäänestyksellä 
(Campbell & Kelly 2000), mutta 
jos kilpaan tulee kuitenkin mukaan 
kolmas ehdokas, niin riippumat-
tomuusaksiooma näyttää johtavan 
ristiriitaan.

Ajatus on seuraava: määritellään 
päätösvaltaiseksi mielivaltainen ry-
hmä äänestäjiä siten, että jos kaikki 
ryhmän jäsenet äänestävät yksimieli-

sesti k:ta k*:n sijaan ja kaikki ryh-
mään kuulumattomat äänestävät k*:
a k:n sijaan, päätösvaltaisen ryhmän 
päätöksentekojärjestelmä asettaa k:
n k*:n edelle. Palatkaamme hetkeksi 
argumentin sykliseen paradoksiin:
Lemma 1.1: Jos K on päätösvaltainen 
ja L on päätösvaltainen, niin tällöin 
myös K       L on päätösvaltainen.

 
Todistus: Olkoot k, k* ja k** mie-
livaltaisesti valitut ehdokkaat ja 
äänestystilanteessa  p ä t e v ä t 
rationaliteetti- ja vapausehdot. 
Oletetaan, että kaikki K:sta pitävät 
k < k*,  mutta kukaan K:n ulkop-
uolinen ei. Oletetaan lisäksi, että 
kaikki L:n jäsenet pitävät k* < k**, 
mutta kukaan L:n ulkopuolinen 
ei. Lopuksi oletetaan, että kaikki 
joukkoon K      L   kuuluvat pitävät 
k < k**, mutta kukaan K       L ulko-
puolinen ei.

 Koska K on päätösvalainen, 
päätöksentekojärjetelmän on su-
osittava k:aa k*:n sijaan.  Koska L 
on päätösvaltainen, päätöksente-
kojärjestelmän on suosittava k*:a 
k**:n  sijaan. Vedoten ehtoon (2) 
päätöksentekojärjestelmän on täl-
löin suosittava k:aa k**:n  s i j a a n , 
joka samalla osoittaa K       L olevan 
päätösvaltainen. MOT

Ei-diktatorisuus osoittaa, että 
jokaiselle mielivaltaiselle äänestäjä-
joukosta valitulle alkiolle k pätee, 
että K - {k} on päätösvaltainen, sillä 
muissa tapauksissa k olisi diktaattori 
(vastoin oletusta (3)). Soveltamalla 
edellä esitettyä yksinkertaista lem-
maa voidaan havaita, että tyhjä jouk-
ko on päätösvaltainen, mutta tämä 
on selkeässä ristiriidassa pareto-
periaatteen kanssa.

Arrow’n teoreema on synnyttänyt 
kokonaisen tutkimusalueen. Nyt 
tiedämme sen, että minkään eh-

∩

∩

∩

∩



don muuttaminen ei yksinään riitä 
ratkaisemaan päätöksentekojärjes-
telmän ongelmaa: vastaavanlaisia 
tuloksia on lukematon joukko. On 
esitetty monenlaisia vaihtoehtoja, 
joissa sosiaalinen hyvinvointifunk-
tio olisi mahdollinen myös, jos ehtoa 
(6) rajoitetaan. Eräs tällainen rajoi-
tus on sallia vain yksihuippuiset pre-
ferenssit. Lisäksi eräs tärkeä lisätulos 
koskee päätöksentekosysteemien 
manipuloitavuutta. Tulos tunnetaan 
Gibbard-Satterthwaite -teoreemana, 
jonka mukaan jollakin mahdollisella 
preferenssiyhdistelmällä X jokainen 
päätöksentekojärjestelmä on altis 
manipulaatiolle, jolloin lopputulos 
on toinen äänestysstrategioiden 
muuttuessa. (Lagerspetz 1997, 113)

Arrow’n mahdottomuusteoree-
man (filosofisesti mielenkiintoisista) 
yhteiskunnallisista implikaatioista 
(Benoit 2007) kiinnostuneille vasta-
alkaville suosittelen lämpimästi 
Kenneth A. Shepslen ja Mark S. 
Bonchekin teosta Analyzing Politics: 
Rationality, Behavior, and Institutions 
(1997) ja Gerry Mackien Democracy 
Defended (2003). Edistyville sopii 
hyvin Dennis C. Muellerin Public 
Choice III (2003).

Kirjoittaja on helsinkiläinen valtio-
tieteiden ja kauppatieteiden ”in-
nokas” harrastaja ja pöytälaatikko-
filosofi, joka viihdyttää itseään idän 
synkässä pimeydessä pohdiskelemalla 
päätöksentekoon, optimointiin, luot-
tamukseen, sosiaalisuuteen, koordi-
nointiin ja ennakointiin (polske) 
liittyviä enemmän tai vähemmän 
mielenkiintoisia kysymyksiä. Kirjoit-
taja on innostunut evoluutiopsyko-
logian, kognitiotieteen, sosiaalisen 
neurotieteen ja kokeellisen taloustie-
teen uusimmista tuloksista ja niiden 
vaikutuksista filosofisesti ja taloustie-
teellisesti mielenkiintoisiin ongelmiin.
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MUHAMMED -KUVAT

Monet varmaan muistavat keväällä 
2006 Kurt Westergaardin piirtämän 
ja Jyllands-Postenin julkaiseman 
profeetta Muhammedin kuvan, 
jonka nostattamasta kohusta käytiin 
tuolloin pitkä keskustelu myös 
Dilemma ry:n sähköpostilistalla. 
Joissain muslimimaissa jumalan-
pilkka on yhä kielletty kuoleman-
rangaistuksen uhalla. Teokratioissa 
ivan katsotaan tuottavan vahinkoa 
koko yhteisölle – immateriaalinen    

jumala aineellistuu oikeussalissa.

Toisaalta ei ole kulunut edes viittä-
kymmentä vuotta siitä, kun Hannu 
Salaman Juhannustansseista ja 
Harro Koskisen Sikamessiaasta 
käytiin oikeutta Suomessa. Tait-
eilijoita syytettiin jumalanpilkasta, 
vaikka ns. salamasodat onkin nähty 
laajemman yhteiskunnallisen kuo-
hun aihioiksi, joissa kotiin, uskon-
toon ja isänmaahan nivoutuneet 
arvot nostettiin pöydälle.

Jumalanpilkan rangaistavuutta 
vastaan on vasta-argumentteja. Jos 
esimerkiksi kristinuskon Jumala 
olisi todella olemassa, eikö hän 
määritelmällisesti kaikkivoipana 
osaisi kostaa parhaiten itse jos koh-
ta pilkalla olisi hänelle merkitystä? 
Jumalien pilkka kolahtaakin enem-
män niihin uskoviin, jotka eivät ole 
pilkkaajia sen pyhempiä.

TABUJEN RAKENTUMINEN

Ylioppilaslehdessä (13/2008) oli 
laaja artikkeli tabujen rakentumis-
esta. Jumalanpilkka oli 1960-luvun 

Suomessa tabu, mutta mitkä teot 
rikkovat rajoja nykyään? Miten ne 
olisivat löydettävissä vai voiko niitä 
edes etsiä? Ehkä jo edeltä rikot-
tavaksi nimetty ei ole oikeassa mie-
lessä tabu?

Minusta kuvainraastamisessa ei ole 
kysymys yhteisöön kohdistuvasta 
väkivallasta, vaan tabut paljastues-
saan osoittavat seurauksineen 
yhteisön kätketyn mutta sisäisen 
väkivallan. Kyse ei ole patsaiden 
kaatamisesta vaan niiden varjoista, 
koska yhteisöä koossapitävät raken-
teet näyttäytyvät keinotekoisiksi tai 
sattumanvaraisiksi. 

Georges Bataillen kieltämättä 
korkealentoisen ajatuksen mukaan 
konventioina uskonnossa ja 
erotiikassa on kummassakin kyse 
sisäisestä kokemuksesta: molemmat 
rakennelmat säilyttävät ylittämänsä 
kiellot. Maallistuneissa länsimaissa 
uskontoa ei tarvita seksuaalisu-
uden sääntelyyn. Jos eroottisuuden 
ympärille punoutunut diskurssi 
toimii uskonnon tapaan normati-
ivisen elämän säätelijänä, nykyajan 
tabu saattaisi muistuttaa erään 
kuvataiteilijan suorittamaa perfor-
manssia, jossa tämä leikkasi oman 
peniksensä irti saksilla. Seksuaalinen 
itsemurha pornografisen kuvaston 
hallitsemassa valtaviihteessä vastaa 
vakavuudeltaan jumalan murhaa.

INDIVIDUALISMIN KRIISI

Laajemmassa asiayhteydessä pyhien 
kuvien hapertuminen ja kollekti-
ivisuuden pakkopaidasta vapautu-
minen liittyvät individualismin voit-

tokulkuun länsimaissa. Sanakirja 
määrittelee induvidualismin yksilöä 
kokonaisuuksien kustannuksella 
korostavaksi elämänkatsomukseksi. 
Nietzschen Zarathustra on indi-
vidualisti par exellence, vuorelta 
tympeän joukon pariin laskeutuva 
velmu nero.

Romantikkojen maalaamaan indu-
vidualismin kuvaan on paikannettu 
säröjä, puhutaan arvojen koven-
tumisesta, yhteisöllisyyden heik-
kenemisestä sekä narsismista. Jos 
individualistin ainoa päämäärä on 
yksilöllinen, rajoitukseton toiminta, 
induvidualistin vapaus jää sisällöl-
lisesti tyhjäksi ilman negatiivisen 
vapauden käsitteistöä.

Kun yksilöllisyys manifestoituu 
eroissa, kukaan ei halua olla osa har-
maata massaa. Yksilökeskeisyyden 
sisäinen logiikka näyttäisi oletuk-
senaan edellyttävän massaa, josta 
yksilö voi sitten erottautua. Toisaalta 
individualismi on jatkuvassa vaarassa 
polttaa voimansa loppuun. Osoituk-
sena tästä ovat big brother -tyyppi-
set ohjelmaformaatit, joissa helposti 
samaistuttuvista keskinkertaisista 
normityypeistä leivotaan tähtiä. 
Latteus ja omaperäisyyden puute 
sekä vastuu yksilöllisyyden kehit-
tämisestä siivotaan yksilökeskeisen 
vapauden turvallisen peiton alle. 
Paradoksaalisesti induvidualismi 
kääntyy äärimmilleen vietynä vasta-
kohdakseen, vapaus ympäristölleen 
sokeaksi turtumukseksi. 

 

Kuvainraastamisesta A. Heinonen



Tämän päätoimittajan kausi on tullut loogiseen päätökseen. 
Kiitos kaikille kivasta vuodesta! 
Onnea uudelle päätoimittajalle, joka jatkaa tästä ensi 
lehdessä. 




