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ANALYYTTINEN KOMMENTTI
MATTI LUOMALLE
Haluan oikaista muutaman väärinkäsityksen
dosentti Matti Luoman tämän lehden edellisessä numerossa (2/ 97) julkaisemassa
vastineessa “Analyysia ja metafysiikkaa”, jonka kohteena oli numerossa 1/ 97 ilmestynyt
kirjoitukseni “Analyyttinen filosofia ja metafysiikka Suomessa”.
Ensinnäkin mielestäni on outoa, että
kontribuutiotani nimitetään “apologia analyticaksi”, että sitä pidetään analyyttinen vs. eianalyyttinen filosofia -rintamalinjalla selvästi
analyyttiselle puolelle asettuvana ja että minun
väitetään keskustelevan vain “omieni”, “aateveljien” (so. analyyttisten filosofien) kanssa,
joilta saan “kauniin kiitoksen”. Olen nimenomaan koettanut problematisoida käsitystä
analyyttisesta filosofiasta yhtenäisenä koulukuntana ja selväpiirteisesti erottuvana filosofian harjoittamisen muotona. Tähän liittyen puhuin edellisessä kirjoituksessani mm. G.H.
von Wrightiin ja Hilary Putnamiin viitaten
“jälkianalyyttisesta” filosofiasta. Ei ole mitään
sellaista yksiselitteistä sisältöä ilmaisulle “analyyttinen filosofia”, jonka nojalla esimerkiksi
oma pragmatismia ja realismin ongelmaa käsittelevä työni olisi analyyttista filosofiaa. En
pidä itseäni analyyttisena filosofina, mutten
myöskään katso kuuluvani mihinkään
“rintamalinjan” toisella puolella sijaitsevaan
analyyttisen filosofian vastustajien leiriin.
Koetin myös em. puheenvuorossani esittää
joitakin varauksia dosentti Juha Sihvolan aiemmin Kanava-lehdessä julkaisemaan analyyttisen filosofian puolustukseen.
Toiseksi Luoma väittää, että “huitaisen” hänen
35 vuoden takaisen suomalaisfilosofian virantäyttö- ym. kuvioista esittämät väitteensä
“kuvitelmiksi”. En lainkaan käsitellyt kirjoituksessani näitä asioita — ennen kaikkea siksi,
etten 35 vuotta sitten ollut vielä syntynyt eikä
minulla siksi ole tuon ajan suomalaisesta filosofiasta ja sen mahdollisista väärinkäytöksistä omia muistikuvia (enkä myöskään ole tällaisia kysymyksiä tutkinut). Väitin “kuvitelmaksi”
ajatusta siitä, että nykyään voisi vallita jokin
yhtenäinen analyyttisen filosofian koulukunta.
Tämän väitteen yritin esittää filosofian sisäisenä pikemmin kuin sosiologisena väitteenä. On
(meta)filosofisia syitä siihen, että analyyttinen
filosofia tuollaisena koulukuntana on hajonnut. Väitteeni koski siis analyyttisen filosofian
nykyistä jälkianalyyttistä hajaannusta.
Kaikkein vaikeinta minun on ymmärtää Luoman syytöstä, jonka mukaan “yksioikoisesti
jakelen tuomioitani siitä, kuka on kelvollinen
sanomaan mitä ja missä”. Tällaista tuomioiden
jakelua pyrin kirjoituksessani painokkaasti
vastustamaan. Totesin muun muassa, etten
mielestäni ole kompetentti arvioimaan esimerkiksi Deleuzen tai monien muiden postmodernistien ajattelua, että filosofian
traditioiden sekoittuminen tekee filosofian
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harjoittamisesta meidän aikanamme yhä vaativampaa ja että tämän vuoksi meidän on jatkuvasti oltava huolissamme siitä, ettei filosofinen ajattelumme ole riittävän monipuolista
ja avarakatseista. Suosittelin, että “intellektuaalisen nöyryyden” tulisi kuulua perushyveisiimme. Tällaisen nöyryyden hengessä
olen (ainakin toistaiseksi) pidättäytynyt yrityksestä arvioida esimerkiksi Luoman omia,
minulle melko vieraita perinteitä edustavia filosofisia näkemyksiä.
Minun osaltani keskustelu analyyttisestä filosofiasta Suomessa voidaan tältä osin päättää
tähän, ellei erityistä syytä sen jatkamiseen ilmene. Nämä rivit kirjoitin ennen kaikkea siksi, ettei minua virheellisesti sekoitettaisi sen
fiktiivisen “apologia analytican” kirjoittajaan,
jota Luoma vastustaa.
Sami Pihlström

TAJUNNASTA, KEHOLLISUUDESTA
JA METODOLOGIASTA
Professori Lauri Rauhala on kritisoinut voimakkaasti mielen ja tietokoneen rinnastamiseen perustuvaa mielen filosofiaa (niin&näin
1/ 97) ja katsoo, että tajunnan (“mielen”) ja
kehon (esim. aivojen) problematiikkatyypit
ovat perusluonteisesti erilaiset. Tutkija Vesa
Talvitie on puolestaan astunut puolustamaan
mielen filosofiaa (niin&näin 2/ 97). Itse koen
Rauhalan esittämän holistisen ihmiskäsityksen hyvin hyödylliseksi ihmisen tarkastelun
perusviitekehykseksi. Sen mukaan ihminen
on samanaikaisesti olemassa tajunnallisuudessa, kehollisuudessa ja situationaalisuudessa. Näistä jokainen edustaa erityistä,
mutta samalla kahteen muuhun kiinteästi sidoksissa olevaa olemismuotoa, jota ei voi ajatella muista irralliseksi.
Samoja ilmiöitä (esimerkiksi ihmistä) voidaan tarkastella (ja tarkastellaankin) hyvin
erilaisista tieteellisistä ja muistakin lähtökohdista. Näyttää siltä, että tutkijan on hyvin vaikea muuttaa kerran omaksumaansa lähestymistapaa jonkun toisen “vastapuoleksi” koettavan tahon esittämien argumenttien johdosta, vaikka niissä olisi jotakin tarjottavaakin
omalle ajattelulle. On hyvin ymmärrettävää,
että tyypillinen “amerikkalainen aivotutkija” ei
voi hyväksyä elämyksellistä tasoa eli tajunnallisuutta eri dimensioksi kuin kehollisuutta
edustavia aivoja. Voidaan Rauhalan terminologiaa käyttäen sanoa, että tällaisella aivotutkijalla ei ole (vielä) maailmankuvassaan
(siis tajunnallisuudessaan) sellaisia horisontteja, joihin suhteuttaen hän voisi ymmärtää ja
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hyväksyä kyseisen asian.
Sellaiselle henkilölle, joka on oivaltanut
ihmisen holistisena oliona, on outo ajatus rinnastaa tietokone ohjelmineen ihmiseen: se
on toivottoman mekaaninen ja sellaisena alkeellinen metafora, mutta jos joku saa siitä
lisäystä ihmistä koskevaan ymmärrykseensä,
niin hyvä on.
Siltä varalta, että esimerkiksi aivotutkija
haluaisi valaistusta kehollisuuden ja tajunnan/ tajunnallisuuden problematiikka-alueiden väliseen eroon (jota halua tosin yleisesti
ottaen epäilen), esitän seuraavan esimerkin:
kun aivotutkija tekee havaintoja ihmisen aivoista tulostaen vaikkapa aivosähkökäyriä,
hän työskentelee ihmisen kehollisuuden alueella. Hän on kuitenkin samalla tutkimusvälineineen kyseisen koehenkilön situaatiossa,
vaikuttaen sitä kautta häneen. Kun aivotutkija
tekee tutkittavalle henkilölle kysymyksiä, esittää kuvia tai muita ärsykkeitä ja tarkkailee,
mitä aivoissa samanaikaisesti tapahtuu, hän
tulee samalla astuneeksi henkilön tajunnallisuuden alueelle. Koehenkilön vastaukset tai
tämän suorittamat valinnat ovat keskeisesti
juuri tajunnan tuotosta siitä huolimatta, että
aivotutkija mieltää koko ajan askartelevansa
aivojen problematiikan kimpussa (ja niin hän
tekeekin, mutta ei tule ajatelleeksi, että hän
joutuu “käymään” tutkittavan henkilön tajunnan sisältöjen puolella voidakseen tulkita aivoista saamiaan sähköisiä havaintoja).
Tällä tavalla määritellen tajunta ja
tajunnallisuus osoittautuvat omaksi loppumattoman rikkaaksi tutkimuskohteekseen,
jonka sisältöjä voidaan tutkia myös itsenäisesti, välittämättä siitä, minkä näköistä aivosähkökäyrää tajunnallinen (ajattelu)toiminta
kulloinkin tuottaa. Todettakoon myös, että
esimerkiksi muotoillessaan tutkimushypoteesejaan, tulkitessaan tutkimushavaintojaan
aivotutkija operoi keskeisesti oman tajuntansa alueella. Hän tavallaan ymmärtääkin olevansa tajunnan (ajattelun) puolella, sillä hänen mieleensä ei yleensä edes juolahda mitata samalla omia aivokäyriään, vaan hän keskittyy siihen, mitä hänen tajuntansa sisältää ja
tuottaa.
Viimeksimainituissa on tavallaan kysymys
“ introspektiivisista raporteista” (jos ne
raportoidaan), joita ei Talvitien viittaamien
auktoriteettien tapaan pidetä tieteessä todistusvoimaisina. Tarkentaen on todettava, että
positivistinen, objektivistinen (luonnontieteellinen tai luonnontiedelähtöinen) tutkija ei
pidä niitä tieteellisinä. Näin siitäkin huolimatta, että suurinkin tieteellinen oivallus, joka on
sittemmin asianmukaisesti oikeaksi todistettu, on alkuvaiheessaan ollut yhden (tai muutaman) tiedemiehen tajunnan tuotetta – tai
pikemminkin tajunnan, aivojen ja situationaalisuuden yhteispelin tulosta.
Sensijaan subjektivistinen tai “ankara” tiede (Juha Varto) hyväksyy periaatteessa yksittäisen subjektiivisenkin idean tieteelliseksi
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havainnoksi. Tällainen tiede siis näkee tajunnan tai kokemuksellisuuden tutkimisen hyvin
perustelluksi. Jokapäiväisessä elämässä, perhe-elämässä, talouselämässä, politiikassa,
kaikessa inhimillisessä toiminnassa — me
hyväksymme (joudumme hyväksymään)
kokemuksellisuuden toimintamme lähtökohdaksi. Harvoin meillä on mahdollisuuksia
odottaa “objektiivisen tieteellisen totuuden”
valkenemista päätöksentekomme ja toimintamme perustaksi. Toisaalta, jos me haluamme tieteessä tutkia vain viimeksimainitun
tyyppisiä totuuksia, joudumme voimakkaasti
karsimaan tutkimuskohteita, nimenomaan
inhimillisen dimension suunnassa.
Subjektivistinen tiede on tietenkin määritelmän mukaan subjektiivista, mutta samalla
se on inhimillistä, sillä ihminen on mm. subjektiivisen maailmankuvansa ansiosta subjektiivinen olio: hän ei pääse tajuntansa,
situationaalisuutensa eikä kehollisuutensa
kahleista eroon – ei siinäkään tapauksessa,
että hän vannoo rationaalisuuden, objektiivisuuden ja faktojen nimiin.
Lähestymistapoja tai metodologioita on
siis erilaisia. Suuri osa ns. tieteellisestä
debatista lienee peräisin juuri metodologisista ja metodisista mielipide-eroavuuksista: jokaisella on maailmankuvassaan juuri
hänelle ominainen, hänen ymmärtämänsä ja
siten hyväksymänsä metodologinen ymmärrys, jonka valossa hän arvioi tiedettä ja maailmaa yleensäkin. Voimme pitäytyä puhdasoppisesti omassa totuudessamme tai sitten
voimme pyrkiä avaamaan maailmankuvaamme uusia horisontteja, jotka ovat peräisin
metodologiabarrikaadin toiselta puolelta. Jos
tieteellinen tai filosofinen keskustelu johtaa
viimeksimainittuun suuntaan, niin hyvä on.
Pekka Pihlanto

RAUHALAKIN RUOTUUN!
Vesa Talvitien arviointi (niin & näin 2/ 97)
artikkelistani (niin & näin 1/ 97) on minulle
sen kapeassa näkemyksellisyydessään vaikeasti ymmärrettävää. Hän olettaa amerikkalaisen aivotutkijan tekevän minulle joitakin
kysymyksiä. Juuri niihinhän yritin kirjoitelmassani tilan sallimissa puitteissa perustellen
vastata. Toistoon ei siksi ole aihetta. Yksityiskohtaisempia perusteluita löytyy muista, laajemmista esityksistäni.
Hänen sanontansa, “ei ole tarpeen, että
jokainen tutkija tarjoaa oman ratkaisunsa”

V

A

I

(ns. mielen filosofiaan), tarkoittanee, että on
pysyttävä ruodussa. Olisi filosofisen ajattelun
vapauden karkeaa loukkaamista vaatia, että
sen jälkeen kun esimerkiksi Daniel Dennett ja
Patricia Churchland ovat analysoineet
“mielen filosofiaa”, toisten (mm. minun) on
vaiettava.
Millä oikeutuksella vain ko. neurofilosofien käsitykset edustaisivat “ nykypsykologiaa ja -filosofiaa” ja olisivat yksinomaisesti “yleisesti käytössä”? Fenomenologinen traditio, johon minä liityn, on puheena olevien ongelmien analyysissa yhtä ajankohtainen ja varmasti yhtä adekvaatti kuin
neurofilosofien perusratkaisutkin. Kuvitelma,
että ihmistutkimuksessa riittäisi yhdentyyppinen metodologia ja tieteen yksi kieli,
on loogisen empirismin haamun kummittelua. Näistä utopioista on yleensä luovuttu.
Neurofilosofia näyttää kuitenkin ottavan askeleen taaksepäin.
Outo on Talvitien näkemys, että “tajunnan
tai kokemuksellisuuden tutkimukselle on vaikea nähdä perusteita” . Maailmankuvan
konstituution ymmärtäminen on olennaisen
tärkeä niin tutkimuksessa kuin sovelluksessakin. Ei edes neurofilosofiaa tehdä ilman
tajunnan merkitysoperaatioita. Subjektiivisen
maailmankuvan konstituution ongelma on
keskeinen kaikessa ihmistyössä. Tämä riittää
minulle tajunnan tutkimustarpeen perusteeksi.
Vesa Talvitie odottaa perusteluita myös
sille, etten käytä “ nykyaikaisia käsitteitä
representaatio ja informaation prosessointi”. Olen käyttänyt ilmaisua ‘mielellinen edustus’ representaation sijasta, koska haluan painottaa tajunnan analyysissa edustusten
noemaattista (mielellistä) luonnetta.
Representaa-tiolla voidaan eri yhteyksissä
tarkoittaa myös informaation fyysistä puolta.
Mielien (noemojen) keskinäistä yhteen
kietoutumis-ta oman mielellisyytensä
ohjannassa olen tarkastellut nimenomaan jatkuvana prosessina. Koska mielien
prosessoinnissa on kyseessä aivan eri logiikka kuin aivofysiologisessa prosessoinnissa,
pitää niistä puhua eri tason ilmiöinä ja eri kielillä. Tässä on asian ydin.
Olen
kutsunut
ihmis-käsitystäni
monopluralis-tiseksi. Se tekee ymmärrettäväksi, miten ihminen on kokonaisuus
(monos), mutta ei homogeenisella tavalla,
vaan eri olemuspuolien (pluralis) yhdelmänä.
Puheena olevassa artikkelissa analysoin pääasiallisesti tajuntaa. Ihmisen filosofiaa yleensä analysoidessani olen koettanut paljastaa
olemuspuolien vastavuoroisen yhteen
kietoutuneisuuden struktuurin (erityisesti jo
1970-luvulla ilmestyneissä kirjoissani).
Dualisti en siksi katso olevani.
Tajuttoman, tajuisen, tiedostamattoman ja
tietoisen käsitteiden “lanseeraaminen” ei tarkoita sitä, että ne “olisivat ratkaisu mielenfilosofian ongelmiin”. Ne ovat käsitteitä, joi-
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den avulla ko. asiayhteyksiä on periaatteessa
mahdollista analysoida. Mitään “ nurkkakuntaista” niihin ei sisälly. Päinvastoin ne juuri edustavat filosofian ikuisuusongelman,
kokemuksellisuuden, analyysin yleistä
perustarpeistoa. Arvelen, että niitä tarvitaan
ja käytetään vielä pitkään senkin jälkeen, kun
Dennettin tietokoneen ja aivojen nurkkafilosofia ei ole enää muodikasta.

Lauri Rauhala
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