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E läimet ovat filosofisen kiin-
nostuksen kohde yleensä 
kolmessa mielessä. Eläinten 

avulla voidaan määrittää ihmisen 
erityispiirteitä: ihmisen poikkeuk-
sellisuus juontuu osittain sel-
laisista piirteistä, joita ei muilla 
lajeilla tavata. Toiseksi voidaan 
miettiä eläimiä koskevia moraa-
lisia kysymyksiä: miten meidän 
tulisi eläimiä kohdella? Kolman-
neksi eläimiä voidaan tarkastella 
tietoteoreettisesta näkökulmasta: 
mitä voimme tietää sellaisten olen-
tojen ajattelusta, joiden kanssa 
emme pysty kielelliseen kommu-
nikaatioon? Elisa Aaltolan toi-
mittama kirja lähestyy eläintä ky-
seenalaistaen tiukan hierarkkisen 
ihmis–eläin-erottelun ja vakiin-
tuneet tavat käyttää eläimiä ih-
misten tarkoituksiin, usein niiden 
hyvinvoinnista tinkimällä. Kirja 
haastaa kohtaamaan eläimet tun-
tevina olentoina ja tekemään mo-
raalisesti vastuullisia eläimiä kos-
kevia valintoja.

Eläinfilosofialla voidaan viitata 
laajasti eläimiä käsittelevään filo-
sofiaan, jossa pohditaan eläinten 
mentaalisia kykyjä, eläimen ja ih-
misen välistä eroa ja eläineettisiä 
kysymyksiä. Toisaalta se voidaan 
ymmärtää kapeammassa mielessä 
ohjelmanjulistukseksi, jonka lähtö-
kohtana on näkemys eläimistä tie-
toisina olentoina ja jossa ihmistä ei 
aseteta eläinten yläpuolelle. Kirjan 
johdannossa Aaltola tarkastelee 
eläinfilosofiaa tässä jälkimmäisessä 
merkityksessä määritellen sen eläi-
netiikan jatkumoksi. Ensin mai-
nitun tavan hän kuittaa ihmiskes-
keistä näkökulmaa vahvistavaksi 
käytännöksi.

Eläinten tuntemuksista 
kumppanuussuhteeseen

Johdatus eläinfilosofiaan koostuu kah-
destatoista englanninkielestä kään-
netystä artikkelista, jotka on jaoteltu 
teemoittain viiteen osaan. Aaltola on 
kirjoittanut teokseen johdannon ja 
yhteenvedon. Lisäksi hän on laatinut 
jokaisen osan alkuun lyhyen joh-
dannon, jossa hän avaa kirjoitusten 
kysymyksenasettelua ja taustoja. Ar-
tikkelit maalaavat eläimistä kuvan 
tuntevina olentoina, joilla on it-
seisarvo ja joista olemme moraalisesti 
vastuussa sikäli kun toimintamme 
vaikuttaa niihin.

Ensimmäinen osa tarkastelee tie-
toteoreettista kysymystä siitä, miten 
voimme saada tietoa eläinten sub-
jektiivisista kokemuksista. Eläinten 
kyky kärsimykseen on eläinetiikan 
keskeisimpiä kysymyksiä, ja siksi 
aihetta käsittelevä etologi Marian 
Stamp Dawkinsin artikkeli on hyvä 
valinta kokoelman alkuun. Bernard 

Rollin jatkaa pohtimalla eläinten 
tuntoisuuteen kohdistuvaa skepti-
sismiä ja antropomorfismiin sisäl-
tyviä mahdollisuuksia, vaikka in-
himillistämistä pyritäänkin yleensä 
tieteessä kaikin keinoin välttämään.

Teoksen toinen osa koostuu kes-
keisistä analyyttiseen eläinetiikkaan 
pohjautuvista teksteistä, joista jo-
kainen edustaa erilaista etiikan suun-
tausta. Näin kenties osuvampi ot-
sikko tälle osalle olisikin ollut norma-
tiivinen eläinetiikka eikä analyyttinen 
eläinetiikka, jonka jotkut lukijoista 
saattavat liittää metaeettiseen käsite-
analyysiin. Peter Singerin eläinetiikan 
lähtökohdat ovat utilitaristiset. Hänen 
keskeisen väitteensä mukaan eläinten 
intressit ovat yhtä vakavasti otettavia 
kuin ihmistenkin. Tom Regan taas 
puolustaa eläinten oikeuksia velvolli-
suuseettisestä näkökulmasta. Martha 
Nussbaumin artikkeli edustaa hyve-
etiikkaa, jossa tärkeää on olentojen 
kukoistaminen. Gary L. Francione 
luo kriittisen katsauksen perinteiseen 
eläinsuojeluun, jonka hän katsoo 
nostavan ihmisen moraalisessa mie-
lessä eläinten yläpuolelle. Tilalle hän 
tarjoaa abolitionistista eläinoikeusnä-
kemystä, jonka mukaan kaikenlaisesta 
eläinten käyttämisestä ihmisen tarkoi-
tuksiin tulisi luopua.

Kolmannen osan artikkelit esit-
tävät toisen osan loogiselle järkeilylle 
vaihtoehtoisen näkökulman ihmisen 
ja eläimen välisen suhteen filoso-
fiseen tarkasteluun. Wittgensteini-
lainen Cora Diamond kysyy, miksi 
eläinten syöminen on hyväksyttyä, 
mutta ihmisten ei. Hän ehdottaa, 
että jos näkisimme eläimet kanssa-
olentoina (fellow creatures), meidän 
olisi vaikeampaa kohdella niitä 
kaltoin. Matthew Calarco lähestyy 
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eläinkysymystä Derridan filosofian 
avulla. Huomio kohdistuu etiikkaa 
edeltävään proto-eettiseen tasoon: jo 
ennen kuin esitämme kysymyksen 
eläimen kyvystä kärsiä, tiedämme 
jollain tasolla vastauksen.

Neljännen osan kirjoitukset 
edustavat ekofeminismiä, joka on 
vallan rakenteita tarkasteleva eläin-
filosofian suuntaus. Josephine Do-
novanin kirjoitus on katsaus vaih-
toehtoisiin tapoihin lähestyä eläimiä 
yhdistämällä eläinten asema naisten 
asemaan ja tarjoamalla maskulii-
nisen järkeistämisen tilalle femi-
niinistä välittämistä. Carol Adams 
puolestaan tuo esille kulttuurisia 
tapoja, joilla liha liitetään maskulii-
nisuuteen ja kasvissyönti taas femi-
niinisyyteen.

Teoksen viides osa on käytän-
nönläheisin. Dale Jamieson argu-
mentoi, että toisinaan näennäisessä 
ristiriidassa keskenään olevien ym-
päristöliikkeen ja eläinten vapautus-
liikkeen tavoitteet ovat sovitettavissa 
yhteen. Barbara Smuts kertoo elä-
västi kokemuksistaan ja kohtaami-
sistaan eläinten kanssa – siitä miten 
eläinten kanssa on mahdollista oppia 
kommunikoimaan ja muodostamaan 
kumppanuussuhde, joka ei perustu 
pelkkään toisesta saatavaan hyötyyn. 
Smutsin artikkelissa konkretisoituu 
se, mitä Aaltola johdannossa perään-
kuuluttaa: 

”Mitä voisimmekaan löytää, jos pysäh-
tyisimme ihmettelemään muurahais-
ten, lepakoiden, haukien, pääskysten, 
karhujen, sikojen, peurojen, sisiliskojen 
tai lehmien todellisuutta keinoälyn ja 
ulkoavaruuden kummajaisten lisäksi 
– ja ymmärtäisimme, että emme suin-
kaan ole maapallolla yksin.” (13)

Johdatus eläinten 
huomioimiseen

Johanna Koskinen on suomentanut 
artikkelit hyvin. Valitut artikkelit 
ovat yleistajuisia ja helppolukuisia, 
joskin yleistajuisuuden tavoittelu 
on joissakin artikkeleissa pois aka-
teemisesta filosofisesta sisällöstä. 
Esimerkiksi teoksen viimeinen ar-
tikkeli, Barbara Smutsin ”Kohtaa-
misia eläinten mielten kanssa”, jossa 
kirjoittaja kertoo omista kokemuk-
sistaan eläinten parissa, on lähesty-
mistavaltaan pikemminkin omaelä-
mäkerrallinen ja elämänfilosofinen. 
Mutta jos filosofian tehtävänä on 
haastaa ajattelemaan itse, onnistuu 
Smutsin artikkeli siinä hyvin. Yleista-
juisuutta edistääkseen Aaltola tuntuu 
antaneen periksi mannermaisen fi-
losofian vaikeaselkoisuuden edessä 
siinä, että Derridan eläinkäsityksen 
esittelemiseksi hän on antanut äänen 
Calarcolle. Calarcon artikkeli tekee 
poikkeuksen muuten yhdenmukai-
sessa kokoelmassa artikkeleita, joissa 
jokaisessa kukin kirjoittaja esittelee 
omia näkemyksiään.

Teos ei arastele ottaa kantaa 
eläinasioihin. Se on eläinten puo-
lesta kirjoitettu puheenvuoro, josta 
huokuu sekä Aaltolan viiltävä eläin-
filosofian asiantuntemus että hänen 
rakkautensa eläimiin. Kaikesta huo-
limatta olisi ollut virkistävää, jos 
mukaan olisi valittu edes yksi eläin-
asiaan kriittisesti suhtautuva kir-
joitus. Ratkaisu olisi tehnyt artikkeli-
kokoelmasta myös dynaamisemman: 
artikkelit olisi saatu keskustelemaan 
keskenään, ja näin lukijallekin 
olisi annettu mahdollisuus vastak-
kaisten väitteiden kriittiseen arvioi-
miseen. Hieman tämänsuuntaista 

dynamiikkaa on kirjan analyyttista 
eläinetiikkaa käsittelevässä toisessa 
osassa, jossa etenkin Singerin prefe-
renssiutilitarismin julistus ”Kaikki 
eläimet ovat tasavertaisia” saa kovaa 
kritiikkiä osakseen. Ainuttakaan 
eläinten itseisarvon kyseenalaistavaa 
artikkelia teoksessa ei kuitenkaan 
ole. Esimerkiksi Peter Carruthersin1 
argumentti eläinten oikeuksia 
vastaan ja Michael P. T. Leahyn argu-
mentti eläinten vapautusta vastaan2 
olisivat olleet hyviä valintoja vastak-
kaisen kannan edustajiksi. 

Kirja johdattaa näkemään 
eläimet arvokkaina oman elämänsä 
subjekteina, joilla on oma, ainut-
kertainen näkökulma maailmaan. 
Kirja sopii eläinfilosofiasta kiinnos-
tuneelle maallikolle ja toimii oival-
lisesti myös opetuskäytössä. Myös 
alan tutkija voi hyötyä Aaltolan 
asiantuntevasti kirjoittamista pohjus-
tuksista. Teoksen arvoa opetuskäy-
tössä kuitenkin laskee yksipuolinen 
näkökulma, joka voi haitata ainakin 
sen valitsemista ainoaksi eläinfilo-
sofian oppikirjaksi. Vastakkaisen nä-
kökannan tietoinen sivuuttaminen 
ei ole hyvän tieteellisen käytännön 
mukaista. Joka tapauksessa artikke-
likokoelma on erittäin tervetullut 
lisä suomenkieliseen eläinfilosofiseen 
kirjallisuuteen. Tällaisille kirjoille on 
tilausta Suomessa, jossa tämän tästä 
käydään keskustelua eläintuotannon 
käytännöistä. 
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