KIRJAT
korkeakoulutus on eräs merkittävä tuotannon ja taloudellisen kasvun tekijä.
Kehittämislaki tulee. Suomen nuorisolle on tarjottava korkeaa koulutusta,
jos mielitään nousta kansainvälisen
kehityksen etulinjaan. Massat on saatava korkeimman opetuksen pariin.
Korkeakoulutuksen laajentuminen
vaatii myös keskitetympää ohjausjärjestelmää. Opetusministeriön organisaatio
uudistetaan, korkeakouluneuvosto
perustetaan. Valtiovallan ote tiukkenee,
korkeakouluja syytetään saamattomuudesta uusien haasteiden edessä. Taistellaan hallintovallasta, puhutaan mies ja
ääni -periaatteesta, lakkoillaan puolesta ja vastaan. Tutkintojen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi. Perustetaan
FYTT. Katse suunnataan yhteiskunnan
yliopistolle asettamiin vaatimuksiin,
mutta samalla korostetaan aitoa humboldtilaista perinnettä, tutkimuksen ja
opetuksen yhteyttä. Opiskelijoiden nopeaa läpivirtausta vastustetaan. Koulutusohjelmat tulevat; filosofiaankin
haetaan ammatillisia tavoitteita.
Siirtymä keskusjohtoiseen valtiovetoiseen korkeakoulupolitiikkaan tapahtuu
täysmittaisesti. Kehittämislain tarkistukseen asetetaan työryhmä. Professorit
vastustavat virkamiesvaltaista suunnittelua. Huomataan, että eletään ennustamattomassa maailmassa. Huomataan
myös, että tieteellinen tutkimus erottaa
korkeakoulut muista oppilaitoksista.
Tieteen tuloksia aletaan mitata, kunhan
ensin löydetään mittarit.
Yliopiston huomenen alkuosa rakentuu
lukuisista yksityiskohdista. Niihin on
helppo eksyä ja kyllästyä. Sanoisin kirjaa sävyttävän tietyn osoitteettomuuden.
Kahta kolmasosaa kirjasta, lukuja 1-4 ja
5, voi lukea tarinana korkeakoululaitoksemme toisen maailmansodan jälkeisesti tapahtumista. Mutta jo neljännessä
luvussa alkaa liukuminen kuvailevasta
kerronnasta normittavaan.
Kirjassa nimittäin nostetaan esiin
luokanopettajakoulutus esimerkkinä
ammattikuntien akateemisesta nosteesta. Tällöin ei voi olla ihan varma,
ovatko tekijät kirjoittaneet kirjansa koulutuspolitiikan tutkijoina vai koulutuspolitiikkoina. Semminkin kun tekijöistä
Kivinen ja Rinne ovat tuottaneet itsensä
koulutuksesta käytävässä mediakeskustelussa yliopistollisen luokanopettajakoulutuksen vastustajina. Kasvatusala
näyttäytyy mediajulkisuudessa kahdella muullakin tavalla: tuottamattomana
ja kasvatuksen käytäntöä hyödyttämättömänä tieteenä ja puheena peruskoulujen laadullisesta kilpailusta. Ylipäätään kasvatusalalle, niin kuin muullekin
“julkisia varoja nielevälle toiminnalle”,
vaaditaan vauhtia ja edistystä, laatua,
tuloksellisuutta ja tehokkuutta.
Yliopiston huomenen juoni tiivistyy
loppua kohti kun katseet suunnataan
otsikon osoittamaan suuntaan. Kivinen
ja Rinne ovat aina kirjoittaneet rempseällä kädellä; tässäkään ei tehdä
poikkeusta. Huomisen linjauksia vedellään sellaisella tavalla, että huonompaa
alkaisi heikottaa. Valtiollisesta suunnittelusta tuttuja että-lauseita ei kylläkään

käytetä, lukijan on vaivauduttava etsimään esitetyt ohjeet tekstistä. Pahitteeksi ei olisi ollut laittaa loppuun
toimenpidelistaa korkeakoululaitoksen
kehittämisen huomista ajatellen; olisi
ollut suunnittelevien virkamiesten
helpompi lukea.
Mikä sitten yliopiston pelastukseksi?
Suurempia ja voimakkaampia yksiköitä,
joissa virtaa luovan tutkimuksen vapisematon veri. Näitä ei Suomeen montaa
mahdu, kymmentä esitetään. Käytäntöpainotteiset oppialat siirretään ammattikorkeakouluihin. Kasvatustieteen
kohdalla opettajankoulutuksen siirtäminen ammattikorkeakouluihin merkitsee
samalla kasvatustieteiden laitoksien
sulauttamista yhteiskuntatieteelliseen.
Yliopistojen pelastus on Leonardoyliopistossa. Se on aidosti elitistinen
yliopiston malli, jota luonnehtivat sellaiset taikasanat kuin tieteidenvälisyys, elitistisyys ja nuoren ajattelun viriili voima.
Kaikesta kauniista ja hyvästä huolimatta kiinnittyy katse erääseen näköjään vähäpätöiseen yksityiskohtaan esitetyissä linjauksissa. Vaikka ehdotukset
ovat sellaisinaankin radikaaleja ja niiden
toteuttaminen vaatisi koulutuspolitiikkaankin jälleen suurta urhoa, puhuvat
kirjoittajat ainakin sanomattomasti
edelleen valtiollisen yliopistolaitoksen
kehittämisestä. Myös vaihtoehtona esiteltävä Leonardo-malli nojautuisi toiminnassaan valtiomonoliitin vanhoihin
rakenteisiin.
Kirjan tehtävänasettelun ulkopuolelle
on ilmeisesti jäänyt sellaisen mahdollisuuden pohtiminen, että valtionyliopiston oheen voisi syntyä muunkinlaisia
tutkimus- ja opetusyksiköitä, vaikkapa
yksityisiä yliopistoja, maakuntiin sijoittuneita Lempäälän yliopistoja ja Karkun
Akatemioita. Tällaisten yksiköiden merkitykseen kulttuurimme monipuolistajana ja olemassa olevien ratkaisujen
vertailemisen mahdollistajana, on
viitannut Juha Varto (Suomen Kuvalehti 19/1993).
Mistä tiedetään, että maamme lahjakkaimmat voimat ja ajattelun kukkaset
enää hakeutuisivat ja eläisivät vanhoissa rakenteissa. Kuka sanoo, ettei
ajattelu tai nuoruuden vimmaisuus ole
jo alkanut etsiä uusia reittejä toteutuakseen? Jos näin on, ei Leonardostakaan
olisi enää valtioyliopiston pelastajaksi.
Sille kävisi vähitellen kuin pöytään
unohdetulle mandariinille, sen mehu
kuivuu ja uloskin päin se alkaisi näyttää mädältä.
Juha Suoranta
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JULMAN JULKINEN
JOKAMIES
Hokkanen, Hanne ym. (toim.).
Julkisuus ja ahdistus. Julma-projektin
ontologinen antologia kenen tahansa
elämästä. Yliopistopaino, Helsinki
1993. 239 s.
Käsite das Man on todellinen filosofinen
käsite siinä mielessä kuin Gilles Deleuze ja Félix Guattari filosofisen käsitteen
esittävät. Das Manilla on Martin Heideggerin filosofiasta alkanut historia ja se
liittyy muihin samanaikaisiin käsitteisiin
joiden joukossa se on tapahtumana. Das
Man kenenä tahansa on alkanut elää
omaa elämäänsä Heideggerin fundamentaaliontologiasta riippumatta ja levittäytynyt tieteiden risteysalueille, joissa se on
saanut erilaisia sisältöjä. JULMA-projektin julkisuusteoria antaa yhden tällaisen
sisällön.
Käsitteenä das Man on erityisen mielenkiintoinen. Yhtäältä se on johdattanut
pohtimaan sisältääkö Heideggerin filosofia kansallissosialistisia piirteitä: redusoiko Heidegger ihmisen das Maniksi,
keneksi tahansa, harmaaksi massaksi,
toimettomaksi ja passiiviseksi jaska
jokuseksi, joka tarvitsee suuren johtajan? Toisaalta se on saanut filosofit
pohtimaan ihmisen konstituutiota ja
maailmassa olemisen tapaa, jossa toteutuisi uusi eettinen ja vastuullinen
ihminen. Das Manista filosofisena käsitteenä on moneksi.
JULMA-projekti osoittaa ennakkoluulottomuutta käydessään tämän monimielisen ja mahdollisuuksia avaavan
käsitteen kimppuun.
Mutta valitettavasti Julkisuus ja ahdistus ei kuitenkaan lunasta suuria odotuksia. Jo heti ensimmäinen puheenvuoro,
jonka ikään kuin johdannoksi tarjoilee
Pertti Julkunen, nostaa kylmän hien
pintaan. Tämä “johdanto” nielee lähes
neljänneksen antologian sivuista, ja
kirjoittajia on sentään kolmetoista. Julkunen tarjoilee ämpärillisen alkusalaattia, jonka ainekset ovat sen verran
moninaiset, että yhdeltä istumalta jää
varmasti pala kurkkuun. Kvantitatiivisena erikoisuutena mainittakoon, että
tämän “johdannon” lähdekirjallisuutta
on kirjattu lähes 300 nidettä. Lukenut
mies tämä Julkunen.
Valitettavinta on, että “johdanto” ei
juurikaan johdata antologian teemaan ja
seuraavien kirjoittajien ajatussisältöihin
vaan antaa varsin sekavan kuvan sekä
Heideggerin flosofiasta, JULMAn Heidegger-tulkinnoista että antologian muiden
kirjoittajien tavoitteista.
Kun “johdannosta” on selvitty, aukeavat toisenlaiset ongelmat. Harva antologian kirjoittajista saa das Manin,
julkisuuden ja ahdistuksen mylläkästä
irti mitään sanottavaa.
Jyrki Saarikosken artikkeli Das Man
Moskovassa —jokamiessubjekti ja televisiouutiset tarjoaa yhden mielenkiintoisimmista näkemyksistä ulottaen das Manin nykyelämässä keskeisten medioiden
sisään. Jokamies televisiouutisissa on
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kansan edustaja ja imago, joka “ei sano
— hänen näytetään sanovan.” Näin
osoitetaan, että ‘kansa vastustaa’, ‘kannattaa’, ‘on erimielistä’ (s. 67). Lausumat
saavat mielensä tavoista, joilla niitä
käytetään ja joilla ne kiinnitetään medioiden vauhtiin, esittää Saarikoski.
Tällainen televisiosubjekti toteutuu
hetkellisenä läsnäolona, jossa paljon
ohitetaan turhana ja taas ollaan liikkeessä toisaalle. Median ohuudessa
kaikki on liikkeessä, vaikka mitään ei
tapahdu. Näin vaikka media laajentaa
havainnon piiriä, se samalla supistaa
mahdollisuutta “kokea omaksi” ja osallistua mediassa esitettyihin käytäntöihin
viemällä vastaanottajat kontekstiensa
ulkopuolelle.
Vaikka antologian on ilmeisesti tarkoitus olla poikkitieteellinen ja hauska, siis
merkityksessä “ei-niin-vakavaa”, on
tässä suhteessa epäonnistuttu. Suurinta osaa artikkeleista vaivaa akateeminen kuivakkuus ja sisällöllinen tyhjyys.
Ainakin itse odotin antologialta huomattavaa räväkkyyttä jo pelkän teeman ja
“nuorten voimien ja parhaiden asiantuntijoiden kohtaamisessa”, kuten takakannessa ilmaistaan. Valitettavasti petyin.
Reijo Kupiainen
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YMPÄRISTÖESTETIIKAN
UUSI TULEMINEN
Yrjö Sepänmaa (toim.), Alligaattorin
hymy: Ympäristöestetiikan uusi aalto.
Gummerus, Helsinki 1994. 208 s.
Akateemisessa maailmassa ympäristöestetiikka on varsin nuori ala: ympäristöestetiikan ensimmäinen kansainvälinen
tutkijatapaaminen järjestettiin vasta
tänä kesänä Suomessa. Ympäristöesteettisten ideoiden velvoittavat lähteet ovat
kuitenkin syvällä 1700-luvun luonnonestetiikassa ja romanttisessa luonnon
ihannoinnissa. Luonto on tässä perinteessä liian usein nähty ainoastaan taiteen merkkikielen läpi. Kuvataiteen
asema korostui. Syntyi pittoreskin eli
maalauksellisen maiseman idea. Ympäristön esteettinen tarkkailu pelkistyi
maisemaan kuvana, kauniina tauluna,
jota tarkasteltiin välimatkan päästä,
näköalapaikalta. Ympäristölle itselleen ei
annettu esteettistä arvoa, vaan lähinnä
maiseman synnyttämille romanttisille
assosiaatioille.
Taide avaa uusia näkökulmia luonnon
tarkasteluun. Taide pelkistää luonnon
monimuotoisuuden olennaisiksi ideoiksi, jotka muuten hukkuisivat kaaokseen.
Tässä mielessä taide jäljittelee karkeasti, mutta käytännöllisesti luontoa —
taide tarjoaa ylivertaista näkemystä
nimenomaan luonnon esteettisyyden
esiin nostamisessa.

Tällä vuosisadalla ympäristöestetiikassa erottuu uusi aalto, jota leimaa huoli
luonnon säilymisestä ja asuinympäristön viihtyisyydestä. Tieto ympäristön
esteettisyydestä saadaan nyt “ympäristötieteiden” eli luonnon- ja sosiaalitieteiden tulosten, ei pelkästään taiteellisten
kuvausten kautta. Joensuun yliopiston
yleisen kirjallisuustieteen apulaisprofessori Yrjö Sepänmaa puhuu ekologisesta estetiikasta. Hän kokoaa
uudessa antologiassaan englanninkielisen alueen, Pohjois-amerikan ja IsoBritannian, ympäristöesteettistä keskustelua 1960-luvulta tähän päivään. Tämä
antologia on jatkoa aiemmalle, suomalaista ympäristöestetiikkaa esittelevälle
antologialle vuodelta 1981.
Ympäristöestetiikka etsii vielä identiteettiään suhteessa filosofian perinteeseen, ja myös estetiikan omaan, taidepainotteiseen perintöön. Tämä näkyy
tekstivalinnoissa. Tyyliltään ja sisällöltään 16 hyvin erilaisen artikkelin kirjo
pistää todella miettimään, mitä ympäristöestetiikka on ja mitä se voisi olla.
Valikoimaan mahtuu vain muutama
kirjoitus, joilla on puhdasta teoreettista
kantavuutta. Asian voi kuitenkin nähdä
myös toisin — tietoisena valintana, jolla
pyritään lähentämään teorianmuodostusta ja käytännön toimintaa.

Arjen estetiikkaa
Professori Allen Carlson luonnehtii
kirjan johdannossa modernia ympäristöestetiikkaa. Esteettisen alue on laajentunut käsittämään maailmaa kokonaisuutena — myös rumat ja arkiset asiat
kuuluvat sen piiriin. Takapihalle kaatunut roskapönttö voi tarjota tietyssä
mielentilassa suuremman esteettisen
elämyksen (nautintoako?), enemmän
virikkeitä kuin sinfoniaorkesteri konsanaan. Kaikki riippuu kokijan alati
muuttuvasta suhteesta maailmaansa.
Ympäristö pursuaa näkökulmia, joista
jokainen on ainutkertainen. Esteettisen
kohteena on kaikki meitä ympäröivä.
Mitään vastaanottosopimuksia ei ole
lyöty lukkoon, kuten taiteen kohdalla
niin usein.
Olemme osa ympäristöämme, sulaudumme tarkastelun kohteeseen ja myös
vaikutamme sen muotoutumiseen.
Esteettiset merkitykset välittyvät ympäristöstä kaikilla aisteilla — tässä ero
perinteisiin taiteisiin, jotka lataavat
merkityksensä yksipuolisesti, esimerkiksi kuulon tai näön varaan. Uusi
esteettinen kulttuuri huomioi hajut tai
vaikkapa sen, miltä maa tuntuu, kun
astelemme paljain jaloin metsätietä. Se
on olennaisesti arjen estetiikkaa, ei välttämättä edes sen hienostunut huippu.
Vasta aistien yhteistoiminta muodostaa
“toden” kokemuksen. Carlson korostaa
ympäristöestetiikan kohteen rajaamattomuutta, meistä riippumatonta ulkoista
muutosta. Vuodenajat vaihtuvat, kaupunki on alati muutoksen tilassa, ei
koskaan lopullisesti valmis. (s. 13)
Alligaattorin hymy -kirjan nimi paljastaa keskeisen esteettisen vastakkain-
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asettelun luonnollisen ja keinotekoisen
välillä. Rakennettu, ihmisen vaikutuksen
alainen ympäristö vertautuu luonnolliseen, koskemattomaan ympäristöön,
Mona Lisa alligaattoriin. Rakennetun
ympäristön pieni osa on taide — yksittäisistä patsaista suurempiin tyylillisiin
kokonaisuuksiin. Taideteokset viittaavat
tekijöihinsä paitsi kausaalisesti, myös
käsitteellisesti merkitystensä kautta.
Mahdollisten merkitysten kenttä on siis
rajattu, jos nyt ei aivan lukkoonlyöty.
Ympäristöt kokonaisuudessaan (edes
kaupunkiympäristöt) eivät kuitenkaan
ole samanlaisen tietoisen ja yhtenäisen
toiminnan tulosta. Carlson kysyykin,
onko mahdollista puhua oikeista ja
vääristä esteettisistä makuarvostelmista ympäristön suhteen. Mihin perustaa
tällaiset arvostelmat? (s.14)

Tiedon horjuva perusta
Carlson hylkää subjektivistisen kannan,
jonka mukaan ei olisi mitään keinoa
oikeiden merkitysten selvittämiseksi.
Sen sijaan hän päätyy kompromissiin
objektivistisen ja subjektivistisen näkemyksen välillä, jossa merkitysten rajauksen tekee tarkastelija asettuen sekä
“taiteilijan” että vastaanottajan asemaan
ympäristön “muotoidean” esiintuojana.
Näkemystään muotoidean toteuttaja voi
perustella objektiivisella tiedolla ympäristön syntyhistoriasta tai lajista. Ympäristötyypin syntyhistoria ja olosuhteet
on otettava huomioon. Pienet vaatimattomat alppikukat ovat asianmukaisia
(siis kauniitako?) ankarassa ilmanalassa; tropiikin näyttävillä kukilla on oma
esteettinen kategoriansa. (s. 15)
Carlson uskoo vakaasti, että luonnontieteellinen tai common sense -tieto pystyy paljastamaan kohteen esteettisesti
relevantin luonteen ja oikean tulkinnan
kategorian. Toisessa yhteydessä, artikkelissaan “Nature and Positive Aesthetics” (1984) Carlson perustelee tätä sillä
tosiasialla, että historiallisesti luonnontieteen kehityksen myötä myös esteettisen ala on kasvanut. Mitä luonnossa
ennen pidettiin pelottavana ja rumana,
se paljastaa “sisällään” piilevän kauneuden, kun tieteellisen tiedon avulla
paljastuu sen tarkoitus ja tehtävä luonnon osana. Sen lisäksi, että Carlsonia voi
kritisoida tieteisuskosta, kirvoittaa kapea
esteettisen käsite kritiikin. Miksi vain
kaunis, eikä esimerkiksi pelottava?
Ongelmana Carlsonin tarkastelussa
on se, että hänen mukaansa tietyn tyyppinen tieto oikeuttaisi paremmin esteettiset arvostelmat. Kukaan ei kuitenkaan
voi tosiasioiden perusteella kiistää
esteettistä nautintoani tai antaa sille
normia, kuten Carlson esittää. “Oikeassa” kontekstissa ja “oikean” tiedon
valossa emme välttämättä saavuta antoisinta esteettistä kokemusta. Minkälaista tietoa Carlson ajaa takaa? Onko
se kulttuurisidonnaista? Juuri tiedon
luonteen analyysi jää pahasti taustalle.

