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täväänsä. Lienee onnekas vahinko, että 
Långin käännös artikkelin ”Fixation of 
belief ”  otsikosta: ”Kuinka käsityksiä muo-
dostetaan”, sopii kuin sopiikin kohtuul-
lisen hyvin yhteen alkuperäisen otsikon 
merkityksen kanssa, vaikka ’uskomuksen’ 
(belief) ja  ’käsityksen’ (conception) käsit-
teet ovat Peircen fi losofi assa erillisiä käsit-
teitä. ’Uskomuksen kiinnittäminen’ on ni-
mittäin juuri ’käsityksen muodostamista’, 
mutta Långin tapa korvata belief tavalli-
simmin sanalla ’käsitys’ on harhaanjohta-
va. 

Siinä missä belief on keskeinen käsite 
Peircen logiikan siinä osassa, jota  nykyään 
kutsuttaisiin tietoteoriaksi, tieteenfi lo-
sofi aksi tai kognitiotieteeksi, viittaa sana 
mind (ja sen adjektiivimuoto mental) Peir-
cen koko fi losofi an ydinkäsiteeseen. Suo-
mentaja väittää, että sitä ”ei ole voitu joka 
käänteessä suomentaa yhdellä  sanalla, vaan 
olen käyttänyt sanoja sielu, henki, henge-
nelämä ja järki. Koska Peircen mukaan 
elämä piilee juuri vaihtelevuudessa, ratkai-
su sopinee hänelle.” (s. 291, alaviite 1.) 
Tähän ei voi sanoa muuta kuin, että se 
olisi vallan hyvin voitu suomentaa yhdel-
lä sanalla —  nimittäin  sanalla ’mieli’ — 
ja että Långin ratkaisu ei taatusti olisi so-
pinut Peircelle. Vaikka Peirce olisi usein 
voinut kirjoittaa sanojen thought, sign, rep-
resentation ja habit sijalle myös sanan mind, 
en voi mitenkään käsittää miksei tähän 
Peircen omaan käsitteistöön voi pitäytyä. 
Peirce nimittäin käyttää myöös sanoja soul 
(’sielu’), spirit (’henki’) ja reason (’järki’), 
mutta paljon suppeammassa tai arkipäiväi-
semmässä merkityksessä kuin sanaa mind 
(esim. spirit of physical sciences, ’luon-
nontieteiden henki’, s. 13). Sanan mind 
suomentaminen johdonmukaisesti sanak-
si ’mieli’ (Långille tavallisen käännöksen 
’henki’ sijaan) olisi ollut täässä  erityisen so-
pivaa, sillä juuri Peircen fi losofi assa tämän 
suomenkielen sanan molemmat päämerki-
tykset (’sanan mieli’ ja ’ihmisen mieli’) 
osuvat loistavasti yhteen.  Peircelle ihmi-
nen nimittäin on oikeastaan vain komp-
leksinen merkki, man-sign: ”ihmisen käyt-
tämä sana tai merkki on ihminen itse”  (s. 
88). 

On kyllä totta, että sana mind ei Peir-
celläkään saa jokaisessa kontekstissa täs-
mälleen samaa merkitystä, mutta nämä 
erot ovat käsitykseni mukaan lähinnä eroja 
kontekstin yleisyyden asteessa. Erityisesti 
on huomattava, että mielen tai ajatuksen 
(thought) käsitteeseen ei Peircellä sisälly 
välttämätöntä konnotaatiota sen enempää 
’maailmanhenkeen’ (Weltgeist) tms. kuin 
ihmisen tietoisuuteenkaan  (consciousness). 

Peircen käsitys ’mielen redusoitumattomas-
ta reaalisuudesta’ on riippumaton ’maail-
man mielellisyyden’ hypoteesista. Tietoi-
suuden käsitteestä Peirce toteaa ironisesti: 

”ei tule päätellä, että pitäisin tietoisuutta 
pelkkänä ”epifenomeenina”, vaikka sydä-
mellisesti tunnustankin kyseisen hypotee-
sin tehneen hyvän palveluksen tieteelle.” 
(CP 5.493.) Ehkä yleisimmässä merkityk-
sessään sana mind viittaa Peircellä mihin ta-
hansa systeemiin, joka toimii tarkoitusha-
kuisesti: ”Mieli saa universaalin toiminta-
tapansa fi naalisesta kausaatiosta. Tutkija 
pyrkii näkemään mikroskoopilla, josko tar-
kasteltavan pikkuolion liikkeet paljastavat 
mitään tarkoitusta. Jos paljastavat, siinäpä 
meillä on mieli toiminnassa.” (CP 1.269.)

Koska mieli on keskeinen käsite sekä 
ihmistieteissä (psychical sciences), metafysii-
kassa että logiikassa, viittaa mielen käsite eri 
tieteenaloilla kullekin ominaiselle abstrak-
tiotasolle. Peircen tieteiden systeemissä lo-
giikka on tutkimuskohteensa suhteen näistä 
yleisin ja psykologia konkreettisin. Katson-
kin Peircen tieteiden luokittelun (esim. ”An 
 Outline Classifi cation of the Sciences”, CP 
1.180-202) ja sen hierarkisuuden ymmär-
tämisen olevan avainasemassa, jotta voitai-
siin ymmärtäää mistä ja millä abstraktio-
tasolla Peirce kulloinkin oikein kirjoittaa 
ja minkä tiedollisen statuksen hän ajatte-
lulleen kulloinkin antaa. Ikävä kyllä Peir-
cen ensimmäiset versiot  ’tieteiden luonnol-
lisesta luokittelusta’ ovat ajalta, joka välit-
tömästi seuraa tässä kokoelmassa suomen-
nettuja kirjoituksia, ja jäävät näin ollen 
tämän kokoelman ulkopuolelle.

Tommi Vehkavaara
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METAFYSIIKAN PUOLUSTUS

Riku Juti, Johdatus metafysiik-
kaan. Gaudeamus, Helsinki 2001. 
300 s.

Metafysiikan nimeen kytkeytyy monia 
 fi losofi sesti keskeisiä jännitteitä. Toisaalta 
metafysiikka nähdään fi losofi an omim-
pana tutkimusalueena, jonakin, jonka tun-
teminen tekee fi losofi sta fi losofi n. Toisaal-
ta  metafysiikkaa kuitenkin vieroksutaan 
 varsinaisen fi losofi sen hengen  vastaisena. 
Metafysiikka fi losofi an omana tutkimus-
alueena, omana tieteenä, liittyy ennen kaik-
kea Uuden Ajan tieteellisiin pyrkimyksiin, 
ja huipentuu Immanuel Kantilla. Juuri 
tämä kehitys näyttää herättävän ärtymystä 
– vähintäänkin  Nietzschellä – , koska fi loso-
fi a alistetaan tai alistuu tieteelle. Metafysii-
kan kysymysten hankalaa asemaa 1900-lu-
vulla kuvaa hyvin se, että kaksi niinkin 
erilaista suuntausta kuin fenomenologia 
ja looginen empirismi suhtautuivat siihen 
hyljeksien. Metafysiikan ongelmia alettiin 
pitää mahdottomina tai ainakin epätieteel-
lisinä, väärin asetettuina tai metafysiikan 
katsottiin vieraannuttavan fi losofi an var-
sinaisista kohteistaan: olioista, elämästä. 
Näin kahdesta eri syystä metafysiikan ky-
symykset jäävät sivurooliin: toisaalta ne 
halutaan hylätä, toisaalta halutaan jotakin 
enemmän. 

Riku Jutin Johdatus metafysiikkaan 
 valitsee näistä vaihtoehdoista metafysiikan 
tieteenä, fi losofi an omana alueena tietei-
den kentässä. Hän ei kuitenkaan halua 
hylätä metafysiikkaa, vaan tarkastelee meta-
fyysisten kysymysten elpymistä 1900-luvun 
 lopulla. Tämä tosin selviää vasta, kun kirjan 
on lukenut loppuun. 

Mitä on metafysiikka?

Riku Jutin johdatus herättää ristiriitoja. 
Osa ristiriidoista johtuu omista ennakko-
luulostani metafysiikkaa kohtaan, mutta 
varsinkin lukijan opastaminen aihepiiriin 
ontuu. Tämä johtuu osittain siitä, että Juti 
ei rajaa tutkimuskohdettaan mitenkään: 
mitä aikaa, mitä ajatuksia, mitä ongelmia 
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tutkitaan. Ensisijaisesti ongelma on siinä, 

että Juti ei kysy, mitä on metafysiikka, 

vaan ottaa sen enemmän tai vähemmän 

annettuna. Tämä johtaa siihen, että lukija 

johdatetaan ”metafysiikan keskeisiin kysy-

myksiin” (s. 5). Itse metafysiikan ongelma 

häilyy näiden kysymysten rajalla, ja tulee 

esiin lähinnä historian kautta (Luku I) me-

tafysiikan kehityskertomuksena. Keskeisik-

si kysymyksiksi nousee Käsitteellisen (loo-

gisen) ja todellisen suhde (Luku II), Ole-

massaolon ongelma (luku III), Kategoriat, 

nominalismi, substanssi, mahdollisuus ja 

välttämättömyys, sekä Lainalaisuuden on-

gelma. Nämä ovat varmasti metafysiikan 

keskeisiä kysymyksiä, mutta ensin olisi 

päästävä selvyyteen siitä, mitä on metafy-

siikka. 

Metafysiikan historian tarkastelu pyrkii 

ainakin lyhyesti vastaamaan tähän. Perin-

teisenä kiinnekohtana toimii sanan kirjas-

totieteellinen tausta: Aristoteleen koottu-

jen teosten nide, joka tulee järjestyksessä 

fysiikan jälkeen. Aristoteles ei tutkinut me-

tafysiikan kysymyksiä, mutta jälkeenpäin 

metafyysisinä voidaan pitää aluetta, jota 

Aristoteles kutsui ensimmäiseksi fi losofi ak-

si, opiksi olevasta olevana, opiksi ikuises-

ta ja liikkumattomasta, teologiaksi1. Nämä 

neljä eri luonnehdintaa kuvaavat metafy-

siikan ongelman. Kun tähän otetaan vielä 

lisäksi Jutin luonnehdinta ”metafysiikka 

on fi losofi an osa-alue, joka tutkii olevan 

perimmäistä luonnetta” (s.13.), meillä on 

viisi erilaista luonnehdintaa siitä, mitä me-

tafysiikka voisi olla. Jos tarkoituksena on 

herättää lukijassa hämmennys siitä, mitä 

metafysiikalla oikeastaan tarkoitetaan, tässä 

onnistutaan hyvin. Kuitenkaan mikään 

näistä luonnehdinnoista ei nouse tutki-

muksen (jos tämä nyt tutkimus on) ai-

heeksi tai teemaksi: ne jäävät roikkumaan 

ilmaan eikä lukijalla ole mitään syytä pitää 

jotakin niistä onnistuneena. Viimeisim-

män perusteella voinemme olettaa, että ky-

seessä on johdatus olevan perimmäiseen 

luonteeseen. Eli jatkossa voinemme odot-

taa vastausta kysymykseen, mitä oleva pe-

rimmältään on. Teoksen jatko ei kuiten-

kaan puolusta tätä ajatusta, koska pää-

huomio historiallisessa katsauksessakin siir-

tyy ihmisen ymmärryksen alueelle, ei 

olevan luonteeseen. Jos metafysiikka tutkii 

olevan perimmäistä luonnetta, tämä tutki-

musulottuvuus tuo mukaan vielä yhden 

jännitteen. 

Metafysiikka ja tiede

Metafysiikka voi tietysti olla mitä tahansa 

tutkimista, mutta yltääkseen korkeimpaan 

arvoluokkaan sen olisi oltava tieteellistä. 

Vähintäänkin Immanuel Kantista lähtien 

metafysiikka on pyrkinyt tieteen asemaan, 

ja tätä ajatusta Jutikin jatkaa. Juti antaa 

kyllä ystävällisesti tieteellisyydelle perus-

kriteerejä, joiden avulla voidaan arvioida 

tutkimuksen tieteellisyyttä (s. 13). Oikeu-

tus, julkisuus ja toistettavuus mainitaan. 

On varmaankin mielekästä, että ajatukset 

ovat jotenkin (pätevä päättely, kokemus 

tai terve järki) oikeutettuja tai perusteltuja. 

Miten julkisuus on perusteltavissa, jos vii-

tataan samalla Aristoteleen vähemmän jul-

kisiin (siis omana aikanaan) muistiinpanoi-

hin? Tai jos kirjoittaja itse jättää olennaisia 

ennakko-oletuksiaan mainitsematta? Sama 

ongelma toistettavuudessa: Ilmeisesti Aris-

toteles -tutkimus on pyrkinyt epätoivoi-

sesti toistamaan hänen (tekstiensä) ajatuk-

set sen sijaan, että olisi  pyrkinyt ymmärtä-

mään niitä. Jollakin tavalla tämä toistetta-

vuuden vaatimus näyttää vaivaavan myös 

metafysiikan historian katsausta. Vaikka 

keskeisten ajattelijoiden käsittely vaikuttaa-

kin kohdalliselta ja pätevältä, niin esittelys-

tä näyttää puuttuvan johtolanka (esimer-

kiksi kirjoittajan ajatus), jota lukija voi 

seurata. Jälkeenpäin tämään ajatuksen voi 

kyllä nähdä, mutta esitys ei ole ainakaan 

pedagogisessa mielessä johdattava. Oli ky-

seessä sitten pedagoginen tai tieteellinen 

työ, kirjoittajan lähtökohdat ja rajaukset 

olisi paikallaan tuoda mahdollisimman sel-

keästi esiin. Ja miksi rajauksena on, ettei 

metafysiikka saa rikkoa arkiajattelun peri-

aatteita? Eikö fi losofi a, ja metafysiikka sen 

yhtenä keskeisenä alueena ole pyrkinyt ni-

menomaan irrottautumaan arkisesta ajatte-

lusta ja löytää toisen – juhlavan? – tavan 

ajatella? 
Metafysiikan ymmärtämisen kannalta 

tai erilaisten metafysiikkakäsitysten ym-

mär tä  misen kannalta Esipuheeseen sisäl-

tyy mielenkiintoinen lause fi losofi an tutki-

musmenetelmistä: ajatuskokeet tai tapaus-

tutkimus. Tästä menetelmästä ei anneta 

tarkempaa kuvausta, joten joudun arvaile-

maan. Mutta joka tapauksessa yksi näkö-

kulma metafysiikkaan tulee nimenomaan 

näistä ajatuskokeista. Metafysiikaksi voi-

daan ymmärtää nimenomaan ajatuskokei-

ta tuottava tutkimus, joka ei perustu 

 mihinkään kokemukselliseen tai oliolliseen, 

vaan pelkkään ajatukseen. Tätä voisi kai 

kuvata yksinkertaisesti olioista tai elämästä 

vieraantuneeksi tutkimukseksi. Tästä tulee 

metafysiikalle paha kaiku. Sama kaiku 

kuuluu muodollisesta esittämisestä. Ko-

rostuuko jatkossa metafysiikan mielekkäät 

 sisällöt vai pelkät muodot, joita näillä to-

dellisuudesta irtautuneilla ajatuskokeilla 

voidaan tarkastella? Kun esipuheen toisel-

la ja kolmannella rivillä lähdetään tähän 

suuntaan, mitä voidaan odottaa jatkossa? 
Johdatus metafysiikkaan? Mutta kummassa 

mielessä: puhtaasti ajatuskokeina, joilla voi 

mahdollisesti parhaassa tapauksessa jopa 

olla jotakin tekemistä todellisen kanssa, vai 

johdatus tähän irtaantumisperinteeseen ja 

sen ongelmiin? Tähän asetelmaan liittyy 

toinen lähtökohtaongelma: metafysiikan 

ja ontologian suhde.

Metafysiikka ja ontologia

Edellä mainituista viidestä metafysiikan 

luonnehdinnasta Juti poimii, perustellusti, 

muotoilun ”oppi olevasta olevana”, mutta 

ei suhteuta tätä mitenkään muihin määrit-

telyihin. Jos ja kun metafysiikka määritel-

lään opiksi olevasta olevana, syntyy vielä 

yksi jännite metafysiikan sisään. Metafy-

siikka alkaa lähestyä määrittelyltään onto-

logiaa. Juti kyllä tunnistaa tämän jännit-

teen, mutta ei pura sitä tyydyttävällä ta-

valla. Itselleni tämä aiheutti suurimman 

ongelman kirjan lähestymisessä. Juti rajaa 

tätä suhdetta niin, että ontologia on, ai-

nakin likimain, yleistä metafysiikkaa ero-

tuksena erityisestä metafysiikasta (ks. s.14). 

Erityinen metafysiikka nostaa esiin jonkin 

erotetun osan olevasta, vaikkapa sielun, 

luonnon ja jumalan, tai nykyaikaisemmin 

tietokoneet (joka on yksi oleva muiden jou-

kossa), mutta yleinen metafysiikka tutkii 

olevaa riippumatta sen ilmenemismuodos-

ta. 

Jännitteen taustalla on kysymys onto-

logian määrittelystä. Jutilla ontologia sa-

maistuu yleiseen metafysiikkaan, eli onto-

logia tutkii olevaa olevana. Muita kuva-

uksia ontologialle ovat olevan kategoriat 

(s. 15) ja inhimillisen ymmärryksen peri-

aatteet. Varsinkin Wolffi lta lainattu jakso 

kuvaa parhaiten omaa käsitystäni ontolo-

giasta: emme niinkään tarkastele olevaa, 

kuin sitä ymmärrystä, joka meillä olevasta 

on (s. 21). Tai tarvitaan vielä enemmän. 

Heideggeria seuraten, ei riitä että tutkim-

me olevaa olevana, olisi tutkittava olevaa 

olemisessaan. Jos Wolffi n ontologiakäsi-

tyksen siirtää olevan kategorioihin, niin 

emme niinkään puhu olevan kategorioista, 

vaan tavasta, jolla ymmärryksemme luo-

kittelee olevaa. Taas Heideggeria seuraten, 

metafyysinen ajattelu kyllä tutkii olevaa 

olevana, mutta ei valaise tätä ajattelua. 

Näin kuvattuna ontologia ei enää ole-

kaan yleistä metafysiikkaa. Ero näiden vä-

lille voidaan poimia Jutin omasta tekstistä: 

”Metafysiikka on tiede olevasta itsestään, 

olevasta olevana – ei siis olevasta sellaisena 
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kuin se esiintyy esimerkiksi havaintojem-
me kohteena tai ajatustemme tietyllä ta-
valla määrittelemänä.” (s. 14.) Jutin oman 
historiallisen katsauksen perusteella, pää-
huomio kohdistuu kuitenkin ajatteluun, 
ei olevaan olevana 

Ontologian ja metafysiikan jännitettä 
purkaa parhaiten historiallinen katsaus, 
joka jäljittää historian erilaisia metafysiik-
kakäsityksiä. Johtoajatuksena Jutilla on vas-
tata kysymykseen, mitä metafysiikka tutkii. 
Tässä siirrytään Aristoteleesta Duns Sco-
tuksen kautta Immanuel Kantiin ja edel-
leen Heideggeriin. Juti kirjoittaa tämän 
historian pitkälti kielitieteellisestä näkökul-
masta, jolle lähtökohdan tarjoaa Aristote-
leen kategoriaopin kieliopillinen tulkinta. 
Tämän avulla keskeisimmäksi tutkimus-
kohteeksi nousee substanssi, eli ousia, jolle 
olevan muut kategoriat voidaan predikoi-
da. Kun Aristoteleella tutkimus kohdistui 
vielä ensisijaisesti olevaan, niin keskiajalla 
Duns Scotuksen vaikutuksesta metafysiik-
ka siirtyykin tarkastelemaan olevaa koko-
naisuutena. ”Metafysiikka on tiede olevas-
ta kaikkein vähimmillään, olevasta ilman 
eksistenssiä, olevasta olevan erityismuoto-
jen yhteisenä nimittäjänä, kaikkein ensisi-
jaisimpana predikoitavana.” (s. 20) Meta-
fysiikka saa transsendentaalisen luonteen, 
koska se ei pyri enää kohti ylintä substans-
sia, vaan pyrkii ylittämään kaikki ymmär-
ryksen kategoriset käsitteet. Tässä muo-
dossa metafysiikka siirtyy saksalaiseen kou-
lumetafysiikkaan, ja saa merkityksen on-
tologia. Nimen antaa Göckel, mutta sen 
vakiinnuttaa Christian Wolff. Nyt metafy-
siikka, yleisenä metafysiikkana, alkaa tar-
koittaa ”oppia, joka sisältää kaikki inhimil-
lisen ymmärryksen periaatteet” (s. 21). Jos 
Aristoteleella vielä ominaisuuksia omistet-
tiin olevalle, niin nyt ”ensisijaiseksi predi-
koitavaksi tulee inhimillisen ymmärryksen 
käsitteelliset ennakkoehdot”. Näin metafy-
siikka alkaa tutkia ihmisymmärryksen ylei-
siä periaatteita. 

Tämä pikakatsaus herättää taas kysy-
myksen ontologian ja metafysiikan suh-
teesta. Jos metafysiikka tutki lähtökohtai-
sesti olevaa olevana, nyt se tutkiikin ym-
märryksen periaatteita, ja näin saa merki-
tyksen ontologia. Tämä suhde jää Jutilla 
niin viittauksenomaiseksi, että asiaan olisi 
voinut käyttää enemmänkin tilaa. Imma-
nuel Kantilla jatkuu tämä sama transsen-
dentaalinen linja. Kiinnostus ei ole subs-
tanssien tai olevan selvittämisessä. ”Meta-
fysiikka on Kantin mukaan mahdollista ai-
noastaan kriittisenä, transsendentaalisena 
tieteenä, joka tutkii olevaa modaalisena kä-
sitteenä eli sinä, mikä on yleistä ja risti-

riidatonta ja siten ihmisymmärryksen pe-
rusta.” (s.22). ”Metafysiikka kantilaisittain 
ymmärrettynää tutkii siis niitä yleisiä inhi-
millisiä ymmärryksen muotoja, jotka teke-
vät kokemuksen maailmasta mahdollisek-
si.” (s.25.) 

Vaikka Juti myöntääkin, että meta-
fysiikkakäsitykset ovat hyvin vaihtelevia, 
tämä tarina metafysiikan historiasta perus-
telee sen, että lopulta lähdetään tutkimaan 
metafysiikan kysymyksiä logiikan ja loo-
gisuuden kannalta. Tässä yhteydessä hän 
myös tematisoi, ainakin näennäisesti, tutki-
muksensa muodon ja materian välisen jän-
nitteen tutkimiseksi. Lähtökohdalle arve-
luttava ja paljastava ajatus löytyy sivulta 51: 

”Jokainen (historiallinen tulkinta) pyrkii 
omalla tavallaan vastaamaan kysymykseen 
siitä, miten olevan yleinen muoto yhdis-
tyy – jos yhdistyy – sen ainutlaatuiseen 
ja konkreettiseen sisältöön.” Tämä kuvaa 
hyvin etsityn jännitteen muodon ja ma-
terian välillä, mutta arveluttaa näiden jär-
jestys: kumpaa on pidettävä ensisijaisena, 
yleistä muotoa vai ainutkertaista oliota? 
Historiallista katsausta ei kuitenkaan kir-
joiteta tästä näkökulmasta. 

Jatkossa Juti tarttuu varsinaisiin meta-
fysiikan kysymyksiin, joista keskeinen on 
todellisuuden ja ajatuksen suhde. Ongel-
ma tuli esiin jo Verifi kaatio-ongelman yh-
teydessä, mutta varsinaisesti tätä ongelmaa 
tarkastelee luku II. 

Metafysiikan peruslause

Kirjan sisältö keriytyy ehkä parhaiten auki 
Jutin ehdotuksesta metafysiikan peruslau-
seeksi. ”Todellisuuden looginen muoto on 
inhimillisen ajattelun muotojen suhteen 
yhtäläinen” (s. 53). Kirjan voi suositella 
avattavaksi tältä sivulta, koska pääsisältö, 
varsinainen tutkimus alkaa tästä. Esipuhe 
ja historiallinen katsaus näyttävät tähän jäl-
kikäteen liimatuilta perusteluilta nimelle 
Johdatus metafysiikkaan. 

Peruslause avaa metafysiikkaan kielelli-
sen näkökulman. Kun halutaan paljastaa 
todellisuuden perimmäinen luonne, se on-
nistuu avaamalla inhimillisen ajattelun 
muodot. Tutkimalla näitä ajattelun muo-
toja, paljastetaan samalla myös todellisuu-
den muoto. Tämä perustuu luonnollisesti 
oletukseen, että ajattelu ja todellisuus ovat 
jotenkin vastaavia tai yhteneviä, tai että 
ne ovat samaa. Avaamalla yksi osa todelli-
suutta, voidaan paljastaa myös sen kaikki-
en muiden osien muoto. Hankala, redukti-
onistiselta kuulostava oletus, jonka jännit-
teitä Juti oivallisesti avaa luvussa II.1. 

Reduktionismiin kannattanee tässä 

käyttää vähän aikaa. Vaikka se on myön-
nettävä, ettei todellisuuteen – tai parem-
minkin sen perimmäiseen luonteeseen – 
voi suoraan päästä käsiksi, kuulostaa kui-
tenkin arveluttavalta, että kielen rakenteita 
tutkimalla todellisuuden muoto paljastuisi 
(s. 55.). Tämä liittyy kielen ongelmaan. Jos 
kieli ymmärretään kuvina ja nämä kuvat 
heijastavat todellisuutta, syntyy hankala 
suhde kielen ja todellisuuden välille. Suh-
detta voidaan tarkastella vastaavuutena tai 
heijasteluna, mutta perusongelmaksi tulee, 
että kieli kuitenkin on vain toisarvoinen 
osa todellisuutta, ainoastaan kuva todelli-
suudesta, ei itse todellisuus. Tämä ainakin 
tietyllä tavalla dualistinen jako johtaa esi-
merkiksi verifi kaation ongelmiin, mutta sa-
malla myös kysymykseen kielen luonteesta. 
Onko se kuva? Onko se heijastus? Entä jos 
se onkin todellisuuden osa, joka ei heijaste-
le yhtään sen enempää kuin puukaan hei-
jastelee. Saammeko me puun rakennetta 
tutkimalla selville myös kiven rakenteen? 

Kielessä todellisuus paljastuu kielenä. 
Onko meillä jokin syy olettaa, että tämä 
näin paljastunut todellisuus olisi rakenteel-
taan sama kuin muukin todellisuus? Vai 
paljastaako se ainoastaan kielen lait? ihmi-
sen logiikan lait? tai eri kielialueiden logii-
kan lait, niin kuin Jutikin, Fregeen viita-
ten kysyy?

Kiertotietä tähän samaan ongelmaan 
törmätään luvussa III. Juti tarkastelee siinä 
olemassaolon ongelmaa ja yhtenä esimerk-
kinä ovat kirjalliset hahmot. Mihin to-
dellisuuteen voidaan ajatella nimen Sher-
lock Holmes viittaavan? Mistä se on hei-
jastus? Vai onko kysymys väärin asetettu: 
ehkä nimi ei osoitakaan johonkin todelli-
suuteen, vaan viittaa ainoastaan itseensä? 
Näin arkijärkeen vedoten, on aika vaikea 
ajatella, ettei Sherlock Holmes olisi olemas-
sa. Hahmo on niin valmis, tiukasti rajattu, 
ettei se voi olla mitä tahansa: sen täytyy 
olla juuri Hän. Tärkeämpi kysymys on, 
mitä ymmärrämme olemassaololla. Sher-
lock Holmes on olemassa, kuin myös teos 
Johdatus metafysiikkaan on olemassa. Ky-
symys kuuluukin, millä tavalla ne ovat ole-
massa. Jos ne ovat olemassa eri tavalla, 
mitä tämä erilainen olemisen tapa tarkoit-
taa niiden tutkimisen kannalta? Jos kieli 
on olemassa eri tavalla kuin ”todellisuus”, 
mitä tämä tarkoittaa todellisuuden tutki-
misen kannalta? Paljastaako kielen raken-
ne todellisuuden rakenteen?

Joka tapauksessa, Juti linjaa tarkaste-
lunsa kielen rakenteisiin, ja tunnistaa kiel-
tämättä hyvin lähtökohdan oletukset ( taas 
kerran: nämä oletukset olisi ollut hyvä kir-
jata jo aiemmin). Hyväksymällä nämä ole-
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tukset, kirjan jatko on mielenkiintoista lu-
ettavaa. Mutta jos ne hylkää, eteenpäin on 
vaikea päästä. Metafysiikan ei luonnollises-
ti tarvitse olla helppoa, mutta ratkaisemal-
la seuraavat kolme ongelmaa, kirjasta olisi 
voinut tulla johdatus metafysiikkaan.

Ensimmäinen ongelma: Kirja olisi vaa-
tinut kunnollisen johdannon. Nyt lukijan 
on vaikea päästä mukaan, mistä oikeastaan 
kirjoitetaan. Kirjan nimi viittaa yleiseen 
metafyysisten ongelmien esittelyyn, Esipu-
he nostaa esiin metafysiikan paluun fi loso-
fi aan 1900-luvun lopussa, mutta samalla 
sanoo, ettei käsittele tätä käännettä. Esipu-
heesta tämä ei selviä, mutta viitteiden ja 
lähdeluettelon perusteella käsitellään lähin-
nä 1900-luvun lopun metafysiikkaa. Kat-
saus metafysiikan historiaan Aristoteleesta 
eteenpäin on tiivis ja perusteltu, mutta 
sekään ei toimi johdantona. Vaikka esipu-
he pyrkiikin linjaamaan tutkimusta, raja-
ukset olisivat vaatineet rinnalleen vastak-
kaisen näkemyksen, joka rajautuu pois. 
Tämä olisi selkeyttänyt sitä, mitä on tar-
koitus käsitellä ja mitä ei. 

Toinen ongelma: Perusongelma näyt-
tääkin olevan, ettei kirjassa ole mitään 
selvää artikuloitua näkökulmaa, joka pe-
rustelisi, miksi on käsitelty juuri niitä asi-
oita, joita käsitellään. Kun tämä näkökul-
ma puuttuu, lukijan on vaikea tietää, mitä 
kirjoittaja oikeastaan ajattelee. Parhaimmil-
laan teos on oivalta, joskus jopa selkeä 
(esim. luku Verifi kationismin ongelmat), 
Mutta aina herää kysymys, miksi tässä on 
tämä kaikki? Eli kirjoittajalta puutuu ko-
koava ongelma, jonka ympärille teemat ke-
hittyvät, tai hän ei osaa sitä artikuloida. 
Kun ongelma puutuu, lukija ei tiedä, mitä 
lukee, ei tiedä mitä etsitään, ei voi odottaa, 
että jotakin löytyisi. Murhaajaa ei ehkä voi 
löytyä, mutta löytyisi edes Maltan haukka 
tai jokin, totuus, joka motivoi teoksen kir-
joittamisen. Tai löytyisi edes kirjoittajan 
ajatus. 

Kolmas ongelma: Se selvästi pätevä 
ja oppinut sisältö, joka kirjaan on piilo-
tettu, jää avautumatta edellisten ongelmi-
en vuoksi. Mitä kirjoittaja oletti? Mikä oli 
hänen läähtökohtansa? Mitä hän olettaa lu-
kijan jo tietävän? Mutta jos jo tunnet prag-
maattisen ja analyyttisen perinteen, miksei 
myös fenomenologista, kirjaa voi suositel-
la lukemistoksi, joka herättää kysymyksiä. 
Aivan aloittelijalle kirjaa ei kuitenkaan voi 
suositella. Paremminkin ehkä pidemmälle 
ehtineet opiskelijat, kuten esipuhe toivoo, 
voisi olla otollinen kohderyhmä. Itselle ai-
nakin herää jatkuvasti tarkistettavia asioi-
ta, joita kirja ei perustele riittävästi. Tämä 
on luultavasti paremminkin tilapula, kuin 

asiantuntemuksen puute. Ehkä rakennetta 
selkeyttämällä kirjasta olisi saanut parem-
man johdatuksen metafysiikkaan, nyt se 
ei toimi johdantona, vaan lukemistona tai 
lähdeteoksena 1900-luvun metafysiikan 
jännitteisiin. Tällaisena se toimii hyvin. 

Vesa Jaaksi

1.      Myönnän, tämä on saivartelua: Juti paikan-
taa aivan oikein sanan metafysiikka kreikan 
ilmaisuun ta meta ta fysika. Mutta hanka-
laksi asian tekee, että Aristoteles olisi itse 
käyttänyt fysiikan jälkeen tulevista kirjoi-
tuksista esimerkiksi nimitystä ’ensimmäinen 
fi losofi a’ (s.13). Perusongelma on se, että 
nämä kirjoitukset koottiin vasta noin 200 
vuotta Aristoteleen kuoleman jälkeen, joten 
tuskinpa Aristoteles niitä millään sanalla 
nimitti, jos ei haudan takaa. Vähän saman 
tyyppinen virhe on metafysiikan määrittely 
’oleva olevana’, being qua being, ens inquan-
tum ens. Oleva qua oleva ei varmaankaan 
ole Aristoteleelta peräisin (s.14). Tämä on 
ilmeistä, mutta englannin ja latinana rin-
nalle olisi ollut hyvä laittaa myös Aristote-
leen oman ilmauksen, koska siihen kerran vii-
tataan. Asiasisältöön tämä ei vaikuta, mutta 
vaikutti häiritsevästi ajatteluun.

uskoa, että Jumalan olemassaolon puoles-
ta on olemassa riittävää evidenssiä, minkä 
takia usko Jumalan olemassaoloon voi olla 
täysin rationaalista ja oikeutettua. Fideisti 
pyrkii irrottautumaan koko keskustelusta 
väittämällä, ettää evidenssi on uskon kan-
nalta täysin irrelevanttia. Ehkä uskonnolli-
set lauseet eivät ilmaise aitoja uskomuksia 
lainkaan: usko on elämäntapa, jossa esite-
tyillä lauseilla on joku muu kuin väitelau-
seiden tehtävä. 

Tunnetut teisteiksi julistautuneet ame-
rikkalaisfi losofi t Alvin Plantinga, Nicho-
las Wolterstorff ja William Alston pitävät 
kaikkia näitä vaihtoehtoja epätyydyttävi-
nä: Harva pitää enää perinteisiä Juma-
la-todistuksia vakuuttavina. Fideismi taas 
on aidon uskovaisen kannalta täysin epä-
uskottava tulkinta hänen uskonsa sisällös-
tä. Usko elämäntapana päinvastoin edellyt-
tää erilaisia Jumalaa koskevia uskomuksia, 
joista seuraa myös uskomus, että Jumala 
on olemassa. Kaikki kolme suuntaavat kri-
tiikkinsä evidentialismiin. Heidän mukaan-
sa uskomuksen rationaalisuus tai oikeutus 
ei (aina) vaadi evidenssiä. Siten teistiset, 
Jumalaa koskevat uskomukset, voivat olla 
rationaalisia ja oikeutettuja ilman evidens-
siäkin.

Plantingan, Wolterstorffi n ja Alstonin 
evidentialismin kritiikki ja uskon puolus-
tus liittyy laajempaan tietoteoreettiseen kes-
kusteluun uskomusten rationaalisuuden ja 
oikeutuksen ehdoista sekä rationaalisuu-
den, oikeutuksen ja tiedon luonteesta. Kai-
killa kolmella on ollut myös tähän laa-
jempaan keskusteluun erittäin merkittävä 
panos. Erityisesti Alston on ollut viimei-
set kolme vuosikymmentä tietoteorian pää-
auktoriteetteja, jonka tärkeimmät kirjoi-
tukset on julkaistu teoksessa Epistemic Jus-
tifi cation (1989). Plantinga on puolestaan 
hiljattain julkaissut kaksi erittäin merkit-
tävää tietoteoreettista teosta Warrant: The 
Current Debate (1993) ja Warrant and 
Proper Function (1993). Wolterstorffi n tie-
toteoreettiset kirjoitukset ovat keskittyneet 
nykyisen keskustelun historiallisiin lähtei-
siin, erityisesti Locken ja Descartesin tieto-
teoriaan. 

Timo Koistinen esittelee kirjassaan sel-
keästi ja tarkasti kaikkien kolmen tietoteo-
reettisia ja uskonnonfi losofi sia näkemyk-
siä. Kirja on tarkoitettu uskonnonfi losofi -
an ja systemaattisen teologian oppikirjak-
si, mutta se soveltuu erinomaisesti kenelle 
tahansa nykyisestä tietoteoriasta kiinnostu-
neelle. Koistinen on valinnut kattokäsit-
teekseen tiedollisen oikeutuksen käsitteen 
ja tarkastelee näin Plantingan, Wolterstorf-
fi n ja Alstonin tietoteoreettisia käsityksiä 

VAATIIKO USKO JUMALAAN PERUSTEITA?

Timo Koistinen, Usko ja tiedol-
linen oikeutus. Suomalaisen teo-

logisen kirjallisuusseuran julkai-
suja 229, Helsinki 2001. 160 s.

Usko Jumalaan on irrationaalista, epäoi-
keutettua, moraalitonta tai ehkä jopa sai-
rasta ilman hyviä perusteita tai riittävää 
evidenssiä. Tähän tapaan ajattelevaa hen-
kilöä kutsutaan uskonnonfi losofi sessa kir-
jallisuudessa evidentialistiksi. Nykyään evi-
dentialisti on tyypillisesti ateisti tai agnos-
tikko: hän kiistää, että uskolle olisi riit-
tävää evidenssiä ja pitää sitä tämän takia 
irrationaalisena ja epäoikeutettuna. Eviden-
tialisti voi kuitenkin olla myös teisti ja 
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