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Sisältö 

1. Fenomenologia: filosofista kokemus- ja 
merkitystutkimusta 

2. Kuolema kokemuksen rajana: kokemuksen piiri 
3. Ruumiinfenomenologia: kaksi asennetta eläviin  

 kehoihin 
4. Kuolemaa kohti oleminen: kokemuksen ajallisuus 
5. Oma kuolema ja toisen kuolema 



Fenomenologia: filosofista 
kokemus- ja merkitystutkimusta 

Fenomenologia on yksi nykyfilosofian tärkeimmistä 
suuntauksista. 

Se on kokemusfilosofiaa, ja sen tehtävänä on 
A. kuvata ja selvittää *inhimillisen kokemuksen rakenteet ja 

ehdot, 
B. ekplikoida ja analysoida kokemukseen sisältyviä 

merkityksiä.  
•  Esimerkki: Miten havaintokokemus eroaa kuvittelusta ja muistamisesta, ja 

miten havaittu eroaa kuvitellusta ja muistetusta? 
•  Oletus: kuviteltu ei ole tilallista vaan mentaalista. 
•  Fenomenologinen analyysi osoittaa muun muassa, että mielikuvitusolennot, 

esimerkiksi kentaurit ja kummitukset, ovat tilallisia, ne näyttäytyvät tilassa 
ja/tai niillä on tilallisia suhteita, vaikkakin hyvin eri tavoin kuin havainto-
olennoilla. 



“Ruumiillisuus” 
•  Tässä ei ole kyse kuoleman fysiologiasta, vaan 

kuolemaa tarkastellaan inhimillisen kokemuksen 
sisältönä ja kokemuksen rakennetekijänä. 
 Fysiologin näkökulma/asenne ruumiiseen ja kuolemaan on yksi 
monista mahdollisuuksistamme. 
 Muita näkökulmia/asenteita: surijan, hautaajan, palsamoijan, 
kuolevan henkilön… 

 Fenomenologia pyrkii selvittämään, mikä yhdistää 
näitä näkökulmia – ja mikä erottaa niitä. 



Kokemus ja kokijat 
Kysymyksiä *inhimillisen kokemuksen 

rajoista: 

 Onko eläimillä kokemuksia, entä syntymättömillä lapsilla? 
Millaisia kokemuksia? 
 Mikä on omien kokemustemme suhde näiden kokemuksiin? 
 Kokevatko lapset ja eläimet kuolevaisuutensa samoin kuin 
me? 

 Entä mitä merkitsee puhe kuoleman 
jälkeisestä elämästä ja kokemisesta? 



Ajatus ruumiittomasta kokemuksesta 
•  Perinteinen idea: kuoleman jälkeen kokeminen jatkuu tai 

alkaa uudelleen 
 Tämän idean platoniset ja kristilliset muotoilut 

•  Kuolema kokemuksellisen elämän keskeytyksenä 
•  Ruumiista irtautuminen (vs. uniruumis joka on aina “ikään 

kuin” havaittu) 
•  Miten kuolemassa käy havaintokokemuksille? 

 Havaintokokemukset sisältävät havaitun kohteen ohella omat 
aistinelimemme, 
 esim. kun kokemus jäsentyy näkökokemuksenani, se sisältää viittauksen 
silmiini näkemisen “tapahtumapaikkana” ja “välineinä”. 

=> Ruumiittomat sielut, esim. enkelit, eivät kykene 
havaitsemaan. 

•  Entä kokemukset, jotka nojaavat – tavalla tai toisella – 
havaintokokemuksiin: muistot, toiveet? 









Esimerkki-kysymyksiä 
Kokemus ihmisistä miehinä ja naisina 
Mikä on tämän kokemuksen rakenne? 
(i) Koemmeko ihmiset aina tai välttämättä sukupuolisina, 

miehinä tai naisina? 
(ii) Päteekö sama kaikkiin kokijoihin? Kaikissa kulttuureissa ja 

kaikkina aikoina? 
(iii) Entä onko naisten ja miesten kokemuksissa rakenteellisia 

eroja? 
•  Ruumiskokemus, kokemus omasta ruumiista ja sen tilallisuudesta 
•  Ruumiin muutokset ja liikkeet, sen sisäpuoli ja ulkopuoli 
•  Kokemus rajallisuudesta: itsestä ja toisista syntyneinä ja kuolevaisina 
•  Kokemus syntyneisyydestä (natality), siitä että olemme peräisin jostakin 

toisesta ihmisestä – naisesta 



Ihmiselämän kolme vaihetta 



Fenomenologian historiaa 
•  1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku  
•  Saksalainen jälki-kantilaisuus 
•  Aristotelismin uudelleentulkinta 
• Matematiikan ja logiikan filosofia 
• Hermeneutiikka ja eksistentialismi 

  Kysymys kokemuksen rakenteista ja ehdoista 
  Kysymys faktisiteetista (Geworfenheit) 



Kokemuksen kaksi välttämätöntä 
rakennepiirrettä 

1.  Kokemus on suuntautunutta eli 
intentionaalista: sillä on aina kohde. 

2.  Kokemus on ajallista, ja sillä on kolmoisrakenne, 
jossa nykyisyys aina viittaa menneeseen ja 
tulevaan, ja kääntäen mennyt ja tuleva 
viittaavat aina nykyisyyteen. 

Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phäomenologie (1913) 
--- Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1928) 
Robert Sokolowksi: Introduction to Phenomenology (2000) 
Sara Heinämaa Ihmetys ja rakkaus: esseitä ruumiin ja sukupuolen fenomenologiasta (2001) 



Suuntautuneisuus eli 
intentionaalisuus 

Kokemuksella on aina kohde: 

Kohde on usein materiaalinen ja reaalinen, ajallis- 
 tilallinen, esim. näen puun, kaipaan rakastettuani, muistan 
kuollutta isääni. 

Mutta kohteen ei tarvitse olla reaalinen, se voi olla myös: 
 -puhtaan henkinen, esim. luottamus Jumalaan, 
 -ideaalinen, esim. tieto että 2+2=4, luulo että 2+2=5. 



Ajallisuus 
•  Nykyhetki avautuu sekä menneeseen että 

tulevaan. 
•  Ilman tätä kaksinaista avoimuutta nykyisyys ei 

olisi mitä on, ts. nykyhetken kaksinainen 
avoimuus on kokemuksellisen elämän välttämätön 
rakennepiirre. 

•  Nykyhetki avautuu menneisyyteen eri tavoin kuin 
tulevaan: se etenee menneisyydestä tulevaan. 

•  Elämällä on ajallinen “suunta”. 
•  Muistamisen ja ennakoimisen kokemukset 

perustuvat tähän rakenteesen. 



Kokemuksellisen elämän 
rajat 

•  Syntymä ja kuolema kokemuksellisen elämän kahtena 
rajana: alkuna ja loppuna 

•  Elämän ajallisuuden analyysi auttaa ymmärtämään, miksi 
näiden emotionaalinen paino on hyvin erilainen. 

•  Elämä etenee tulevaisuuteen. 
•  Ajatus syntymättömyydestä ei ole samalla lailla uhkaava 

kuin ajatus kuolemasta. 
 Tarvisemme lohtua vain kuolevaisuuden kokemukseen. 

 Epikuros: “Kauhistuttavin kaikista pahoista, kuolema, ei liikuta meitä 
ensinkään, sillä niin kauan kuin me olemme olemassa, ei ole kuolemaa, ja 
kun kuolema on, ei meitä enää ole olemassa.” 



Kuolema ja **eroottinen rakkaus 



Ekstaasi 



Kaksi asennetta eläviin kehoihin  
•  Naturalisoiva asenne: ihmiskehoja ja eläviä kehoja 

ylipäätään tarkastellaan mekanismeina ja biokemiallisina 
prosessina 
  luonnontieteet: biotieteet ja kokeellinen psykologia 

•  Personoiva asenne: ihmiskehoja tarkastellaan 
toiminnallisina ja ilmauksellisina kokonaisuuksina 
  ihmistieteet 

Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution 
Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la perception (1945) 







Kuolema kahdessa eri 
tarkastelussa 

•  Naturalisoiva asenne: organismin kuolema (tuhoutuminen) 
yhtenä tapahtumana vaikuttavien syiden ja seurausten 
kaikenkattavassa ketjussa 

•  Personoiva asenne: henkilön kuolema (menehtyminen) 
yhteisöllisenä ja historiallisena tapahtumana 

•  Oma kuolemani: kaiken tapahtumisen loppu, niin 
luonnollisten tapahtumaketjujen kuin historiallisten 
 En voi kokea omaa kuolemaani tapahtumana muiden tapahtumien joukossa, 
koska oma kuolemani merkitsee minulle kaiken kokemuksellisen 
tapahtumisen loppua. 
 Voin ajatella oman kuolemani osaksi luonnollisia ja historiallisia 
tapahtumaketjuja mutta en voi kokea sitä tapahtuma-merkityksessä. 



Søren Kierkegaard 
“Kuoleminen on ehkä yleisesti jotakin filosofisten 

systeemien kehittelijöille, ajattelemattomille ja 
hajamielisille ihmisille (...) Mutta minulle oma 
kuolemani ei missään tapauksessa ole mitään 
yleisesti; toisille minun kuolemani on jokin yleinen 
seikka” (Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus, 
alkup. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de 
philosophiske Smuler 1864). 



Emmanuel Lévinas 
“Pisteenomaisina hetkinä syntymä ja kuolema sekä 

niitä erottava välimatka kuuluvat historioitsijan 
universaaliin aikaan, henkiinjääneen aikaan. 
[Hänelle] sisäisyys ‘ei ole mitään’, [se on] ‘pelkkää 
ajattelua’, ei muuta kuin ajattelua. Historioitsijan 
ajassa sisäisyys on se olemattomuus, jossa kaikki 
on mahdollista sillä mikään ei ole mahdotonta – 
tämä ‘kaikki on mahdollista’ on järjettömyys” 
 (Totalité et infini 1961). 



“Sisäisyys” 
• Oma kokemuksellinen sisäisyyteni 
•  Toisten sisäisyys: toisen kasvot eivät ole 

vain toisen kehon yksi osa tai puoli, vaan 
toisen kasvoilla ja silmillä on syvyys-
ulottuvuus 

• Oman kuoleman ja toisen kuoleman 
ainutkertaisuus  

•  Auschwitz ja Gulag 







Oman kuoleman ja toisen 
kuoleman ero 

• Kokemuksellinen suhteemme omaan 
kuolemaamme on perustavasti erilainen 
kuin kokemuksellinen suhteemme toisen 
kuolemaan. 

•  Toisen kuolemalla on tapahtuma-merkitys, 
omalla kuolemalla ei ole tätä merkitystä. 

•  Ero ei siis koske kuoleman vakavuutta eikä 
sen järkyttävyyttä vaan sen ajallista 
luonnetta. 



“Kuolemaa kohti eläminen” 
•  Kuolema oman kokemuksellisen elämäni loppuna 
•  Käsittämätön mahdollisuus: kaikkien 

mahdollisuuksieni loppu 
•  Jatkuva uhka 
•  Ei lähene vaan kasvaa 
•  Arvaamaton: jopa äkillisessä kuolemassa 

menehtymisen varsinainen hetki on arvaamaton 
•  Saavuttamaton raja: myös viimeinen nykyisyyteni 

avautuu tulevaan hetkeen 

Martin Heidegger: Sein und Zeit (1927) 



Kuoleman uhka-luonne 

“Väkivaltaisuus”: kuolema 
katkaisee elämän 

Ahdistus, kauhu... 
vs. toisen kuoleman  
aiheuttama suru ja murhe 



Toisen kuoleman merkitys 

Kokemuksemme toisesta ihmisestä – tai yleismmin 
toisesta tietoisesta olennosta – avaa maailmaan 
toisen, vieraan, uuden perspektiivin: 
 Kokiessamme toisen olennon tietoisena koemme samalla, että ympäröivä 
maailma ilmenee tälle toiselle tavalla, joka jää meille tuntemattomaksi. 
 Koemme myös, että toisella on meihin oma ainutlaatuinen perspektiivinsä. 

Toisen kuolema merkitsee ainutlaatuisen maailma-perspektiivin 
tuhoutumista 

Se merkitsee murtumaa omassa maailmassamme 

Françoise Dastur: La Mort (1994), Comment vivre avec la mort (1998) 



Simone de Beauvoir 

• Lempeä kuolema 
 -Äidin sairastuminen ja kuolema 
 -Kuolevalle valehteleminen 
 -Petos ja itsepetos 

• La cérémonie des adieux 
 -Rakkan heikentyminen 
 -Kuoleman odotus ja luopuminen 



“Toiset toiset” 
•  Fenomenologia tarjoaa käsitteitä erotella 

monenlaisia “toisia” mm. 
 (i) Läheisyyden/kaukaisuuden käsittein:   
 -läheiset, oman elin- ja toimintapiirin toiset 
 -“kaukaiset”, tuntemattomat 
 -vieraat. 
 (ii) Samuuden/eron ja samanlaisuuden/erilaisuuden käsittein: 
 -ruumiillisuus: samanlainen/erilainen ruumiinhahmo 
 -käytännölliyys: samat/eri käytännöt 
 -perinne: yhteinen/eri perinne. 

Kysymys erilaisten toisten kuolemasta? 



Toisen kuollut ruumis 
VAINAJA 
Toisen kuollut ruumis ilmenee meille jälkenä eli ajallisena 

merkkinä hänen menetetystä perspektiivistään. 
Tämä auttaa ymmärtämän sitä kammoa (vs. suru ja pelko), jota 

koemme kaikkien kuolleiden kohdalla, ei vain läheisten vaan 
yhtä lailla vieraiden ja tuntemattomien. 

HAUTA 
Tämä kokemuksellinen seikka on myös 

hautaamiskäytäntöjemme perustana. 
Haudan merkityksiä: (a) ajallis-tilallinen merkki 

ainutkertaisesta perspektiivistä ja (b) kommunikaatiopaikka. 



Naiset syntymän ja kuoleman 
“asiantuntijoina” 



Kuolema ja elämän merkitys 

•  Elämän mahdollisuus-luonteen tajuaminen 
•  Yhtäältä omien mahdollisuuksieni ainutlaatuisuus 

mutta toisaalta niiden kietotuminen toisten 
mahdollisuuksiin 
 Kyseessä eivät ole vain toiminnalliset vaan kokemukselliset 
mahdollisuudet ja inhimillisen maailmajäsennyksen 
moninaisuus 
    PLURALISMI 

Ihmisen rajallisuus ja ihmisyyden rajattomuus 


