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”Leinosen merkittävänä tutkimuksellisena 
tavoitteena on tuoda esille tulkinta siitä, 
miten erityisesti Kailan erittäin eksklusii-

viset ja skientistiset näkemykset filosofiasta – ja 
toisaalta käytännöllisen ja arvofilosofian vä-
hättely tai jopa nihilointi – yhdistyneenä hänen 
dominoivaan asemaansa Helsingin yliopiston 
professorina ja merkittävänä akateemis-kult-
tuurisen vallan käyttäjänä loivat edellytykset 
sille, että analyyttinen filosofia saattoi saavuttaa 
hegemonisen aseman suomalaisessa akateemi-
sessa filosofiassa.”

(Mikko Lahtisen esitarkastuslausunnosta)

”[Ahlmanin ja Kailan väliseen] filosofia-
käsitysten jännitteeseen kiteytyy myös 
keskeisiä elementtejä siitä myöhemmästä 

’analyyttisen’ ja ’mannermaisen’ […] filosofisen 
suuntautumistavan välisestä kiistasta, jonka 
kaiut ulottuvat nykypäivään saakka, vaikka 
perinteisenä koulukuntamaisena vastakkain-
asetteluna juuri tuo kiista onkin menettänyt 
merkitystään.”

(Sami Pihlströmin esitarkastuslausunnosta)

”Leinonen on väitöskirjassaan rohkeasti ja 
keskustelua nostattavasti tutkinut, jopa 
avannut suomalaisen filosofian kaksina-

paisena ilmenevää lähihistoriaa. […] Toivon, 
että Ahlmanin ja muidenkin kulttuurifilosofiaa 
ja arvofilosofiaa opetettaisiin ja tutkittaisiin 
Suomessa huomattavasti enemmän ja estotto-
mammin kuin analyyttisen filosofian pitäessä 
valtaa on ollut teoriassa ja varsinkin käytän-
nössä mahdollista.”

(Juhani Sarsila niin & näinille)

”On totta […] että Kaila on esittänyt 
jyrkkiä näkemyksiä eräistä filosofisista lä-
hestymistavoista. Kiinnostava (meta)filo-

sofinen kysymys, johon ei riittävästi paneuduta, 
olisi mielestäni kuitenkin se, missä määrin täl-
lainen ’diskreditoiva’ ote on väistämättä omi-
naista filosofian kriittiselle tarkastelutavalle. 
[…] Leinonen korostaa jatkuvasti Kailan eks-

klusivistista asennetta ja vaihtoehtoisia filo-
sofointitapoja diskreditoivia pyrkimyksiä. Jää 
epäselväksi, miksi tästä Kailan (kenties) omasta 
asenteesta seuraisi, että me, Kailan nykylukijat, 
emme voisi luokitella hänen syvähenkisyyttä 
käsitteleviä huomautuksiaan arvofilosofiaksi, 
kuten Leinonen päättelee.”

(Pihlström)

”Erityisen mielenkiintoinen […] on […] 
tulkinta siitä, miten analyyttinen filosofia 
on […] saavuttanut Suomessa kansainvä-

lisesti arvioiden poikkeuksellisen vahvan teo-
reettis-institutionaalisen aseman ja miten tätä 
’menestystarinaa’ on sittemmin toistettu suun-
tauksen edustajien toimesta eräänlaisena ’suo-
malaisen filosofian’ menestystarinana in toto.”

(Lahtinen)

”[…] annan omasta puolestani Leinosen 
työlle arvoa myös oppihistorian näkökul-
masta. Eino Kaila on ymmärtänyt filo-

sofian perustavasti toisin kuin Erik Ahlman, 
mitä on syytä korostaa; [...]. Ehkä Eino Kaila 
oli jossakin olennaisessa mielessä suurempi 
tutkija kuin kulttuuri- ja arvofilosofiassa ja fi-
losofisessa antropologiassa kunnostautunut 
Erik Ahlman. Tämä tarkoittanee, että jos Kaila 
asetetaan näistä kahdesta ykköspaikalle, täh-
dennetään filosofian ’tiukkaa’ tieteellisyyttä, 
jonka looginen empirismi olisi taannut (jos se, 
siis looginen empirismi, on/on ollut niin loo-
gista). Mutta jos Kailaa ja Ahlmania arvioidaan 
humanismin, humanioran, näkökulmasta, 
Ahlman nousee mielestäni näistä kahdesta en-
simmäiseksi tai pääsee vähintäänkin Kailan rin-
nalle, sillä Ahlman on käyttänyt menestykselli-
sesti hyväkseen humanististen tieteiden (niin 
sanoakseni) perustavasti ’heikkoja’ eli siis vä-
hemmän eksakteja metodeja, joista filosofinen 
ihmistutkimus on kuitenkin lähtökohtaisesti 
ja, in fine, pääsemättömissä. Arvot ilmenevät 
inhimillisen toiminnan ensimmäisinä motii-
veina ja perimmäisinä tarkoituksina.”

(Sarsila)
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