
TO IM IT TA NEE T 
T U OM A S  TERVA S M Ä K I
O LL I - J U K K A  J O K I S A A R I
K ATR I  J U RVA K A INEN
J O H A NN A K A LL I O
J A N I  P U LK K I
PA S I  TA K K INEN
A R TO TA MMEN O K S A
J A N  VA R PA NEN

Esseitä  
kasvatuksesta,  
vastuusta ja toivosta

Maailman  
tärkein  
tehtävä

JUHL AKIR JA  PROFESS ORI 
VEL I -M AT TI  VÄRRILLE



MAAILMAN TÄRKEIN TEHTÄVÄ



TO IM IT TA NEE T 
T U OM A S  TERVA S M Ä K I
O LL I - J U K K A  J O K I S A A R I

K ATR I  J U RVA K A INEN
J O H A NN A K A LL I O

J A N I  P U LK K I
PA S I  TA K K INEN

A R TO TA MMEN O K S A
J A N  VA R PA NEN

Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta

Maailman  
tärkein tehtävä

JUHL AKIR JA  PROFESS ORI 
VEL I -M AT TI  VÄRRILLE

N I I N  &  N Ä I N
TA M P E R E  2 02 2



  Maailman tärkein tehtävä 
Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta  
– Juhlakirja professori Veli-Matti Värrille

  © Tekijät & Eurooppalaisen filosofian seura ry

 ISBN-NUMERO 978-952-7189-98-6 (painettu) 
978-952-7189-99-3 (e-kirja)

 KANNEN MAALAUS Jussi Mäkelä: Virmajoki (2022)

 VALOKUVAT Miia Collanus
  Henkilökuva 1: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
  Henkilökuva 2: Veli-Matti Värrin kotialbumi

 ULKOASU JA TAITTO Heikki Rönkkö

 PAINOTYÖ Hansaprint Oy, Tampere 2022

 KUSTANTAJA Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin



Sisällys

Aluksi

 1.  Kasvatusfilosofin jalanjäljillä  11
  Tuomas Tervasmäki, Jani Pulkki ja Olli-Jukka Jokisaari

Hyvä kAsvAtus

 2.  Dialogisuuden ajankohtaisuus: kasvatuksen  
teoria ja pedagogisen filosofoinnin käytäntö 30

  Tuukka Tomperi

 3.  Mitä on hyvä kasvatus? 51
  Timo Purjo

 4. Veli-Matti ja ’vaikein haaste joka  
ihmiselle voidaan antaa’ 68

  Tero Autio

 5.  Ihmiskäsitys ja käytännöllinen viisaus ihmistyössä  85
  Markku Niinivirta

 6. Toimintakyky, mysteeri, pyhyys 99
  Jarmo Toiskallio

PsykokAPitAlismin HAAsteestA

 7. Mitä (ympäristö)kasvattajan on  
hyvä tietää psykokapitalismista? 118

  Jani Pulkki ja Tuomas Tervasmäki

 8. Sosiaalinen kuvittelu  
psykokapitalistisessa tuotemaailmassa 138

  Olli-Jukka Jokisaari



 9.  Siniseen kiedottu: Halun kultivointi  
itsekasvatuksellisena tehtävänä 152

  Antti Saari ja Katri Jurvakainen

kAsvAttAjA ekokriisin edessä

 10.  Kohti kestävää toivoa 166
  Hannu L. T. Heikkinen

 11.  Vastuuttomia heittiöitä ja utopioita paremmasta. 
Ilmastokriisin sukupolvivaikutuksia 175

  Tomi Kiilakoski

 12.  Aineettomilla vaurauksilla  
planetaaristen kriisien kimppuun 188

  Arto O. Salonen

 13.  Kestävä kehitys opetussuunnitelman  
tavoitteena: Kasvatuksellisen transformaation 
mahdollisuuksista kouluopetuksessa 203

  Eero Ropo

 14.  Enemmän kuin ihmisen maailma: Miksi ja miten 
muunlajiset päästetään osaksi sosiaalista yhteisöä? 223

  Sami Keto

 15.  Taide kokonaisen maailmasuhteen elvyttäjänä 239
  Raisa Foster

 16.  On Friendship, Activism, and  
Pedagogies of Responsibility 251

  Rebecca Martusewicz



FilosoFiAn Peruskysymyksistä

 17.  Kantin vastauksesta kysymykseen  
”Mitä on valistus?”. Sen lähi- ja ohiluentaa 266

  Lauri Mehtonen

 18.  Karl Marx muistamisesta 280
  Olli-Pekka Moisio

 19. Totuuden korrespondenssiteoria ja Heideggerin 
hermeneuttinen totuuskäsitys laadullisen  
tutkimuksen pätevyyden arvioinnissa 294

  Rauno Huttunen ja Leena Kakkori

iHmisyydestä

 20. Kasvatus ja ihmisen tehtävä 312 
Vesa Jaaksi

 21.  Maailmassa on kuitenkin vielä niin paljon hyvää 329
  Marikki Arnkil
 

loPuksi

 22. Tiedemies ja runoilija 335
  Risto Ahti

Kirjoittajat ja taiteilijat 338

Kiitokset 340



8



9

ALUKSI



10



11

Kasvatusfilosofin jalanjäljillä
Tuomas Tervasmäki, Jani Pulkki ja Olli-Jukka Jokisaari

I Filosofi 

Veli-Matti Värri syntyi 20.6.1956 Artjärvellä, Itä-Uudellamaal-
la Virmajoen kupeessa maanviljelijä-vanhempien perheeseen. 
Hän varttui viisilapsisen sisaruskatraan toiseksi nuorimpana. 
Veli-Matti, tai kuten hän on itsensä usein esitellyt, ”Vellu”, on 
kertonut omaksuneensa innostuksen kirjoihin ja yhteiskunta-
elämään isältään. Matti-isä oli innokas lukija ja hyvin kiinnostu-
nut yhteiskunnallista asioista. Kotiin tulikin useita sanomalehtiä. 
Veli-Matin äiti Hilkka oli lämmin, lapsirakas ja vieraanvarainen 
ihminen, joka oli  pojalleen hyvin tärkeä. Veli-Matti onkin omak-
sunut vuorovaikutustaitonsa ja luonteenpiirteitään Hilkka-äidil-
tään. Kirjoista kiinnostuneen Vellun opintie jatkui kansakoulun ja 
oppikoulun jälkeen Porlammin lukioon, josta hän kirjoitti yliop-
pilaaksi. Lukion jälkeen Veli-Matti suuntasi varusmiespalveluk-
seen Vekaranjärvelle, josta tie vei myös Reserviupseerikouluun 
Haminaan.

Lukemisen ohella Vellu on nuoresta pitäen ollut myös into-
himoinen liikkuja, joka on ansioitunut esimerkiksi juoksun ja 
kuntosaliharrastuksen aloilla. Huhutaan, että punttisaliurheilu 
taisi alkaa jo kotitalon navetasta. Kiinnostus erityisesti urheilun 
seuraamiseen näkyy muun muassa siten, että Veli-Matti muistaa 
pikkutarkasti eri yleisurheilulajien ennätyksiä. Urheilun ohella 
herkkään ikään tullessaan nuorisomusiikki vei Veli-Matin muka-
naan. Vaikka Vellu ei itse soittanut instrumenttia, hän oli maakun-
tapromoottorina järjestämässä punk-keikkoja. Tässä yhteydessä 
hän tuli saunottaneeksi esimerkiksi Eppu Normaalin jäseniä.

Lukion ja armeijan jälkeen nuoren miehen askeleet etsivät vie-



12

lä suuntaansa, eivätkä  yliopisto-opinnot olleet itsestäänselvä va-
linta. Veli-Matti itse kuvaa tuolloista tilannettaan ja saamaansa 
sivistyksen kipinää filosofi Reijo Wileniukselle pitämässään juh-
laesitelmässä seuraavasti:
 

”Ylioppilastutkinnon ja armeijan jälkeen en tiennyt, mitä 
tehdä, minne mennä. Piti päästä kauas kotoa, niinpä päädyin 
Korpilahdelle Alkio-opistoon. Siellä hauskanpidon keskel-
lä iski sivistyksen kipinä. Minulle tärkeä herättäjä oli Studia 
Generalia -luennon pitänyt professori Wilenius. En muis-
ta enää luennon aihetta, mutta filosofinen puheenvuoro vai-
kutti minuun syvästi. En ehkä silloin ymmärtänyt kaikkea, 
mutta vakuutuin filosofian merkityksestä. Samalla sain koke-
muksen siitä, että filosofi voi puhua viisaasti, vaikka on her-
rasmiesmäisen elegantti ja hyvin pukeutunut.” (Värri 2015, 
64–65)

 

Alkio-opistosta tie aukeni Tampereen yliopistoon, jossa Veli-Mat-
ti opiskeli ensin nuorisotyön alemman korkeakoulututkinnon ja 
valmistui kandidaatiksi vuonna 1983. Opintoihin kuuluvan har-
joittelun hän suoritti Artjärven kunnassa nuoriso-ohjaajan teh-
tävissä. Vellun valmistumisen jälkeen työt veivät hänet etelään 
ja Espooseen. Siellä työt löytyivät Diakonissalaitoksen lasten- ja 
nuorisokoti Pellaksesta ja Mäntyrinteestä. Mäntyrinteen erityis-
lastenkodin paikka oli hänen ensimmäinen vakituinen työpaik-
kansa. Veli-Matilla oli tapana tehdä pitkiä iltakävelyitä Helsingin 
kaduilla, jolloin hän ehti käydä päässään syviä eksistentialistisia 
pohdintoja. Niin ikään hän kahlasi Helsingin divareita ja kävi ah-
kerasti elokuvissa. Espoosta Veli-Matti muutti Jyväskylään tutus-
tuttuaan tulevaan vaimoonsa Merjaan, joka opiskeli psykologiaa 
Jyväskylän yliopistossa. Veli-Matin työt nuoriso- ja lastensuojelun 
parissa jatkuivat Jyväskylän kaupungin nuorisokodissa. 

Wileniuksen herättämä filosofian polte ei kuitenkaan jättänyt 
Veli-Mattia rauhaan. Niinpä paluu Tampereelle filosofian pääai-
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neopintojen pariin koitti vuonna 1984. Kasvatustieteitä Veli-Mat-
ti alkoi opiskella sivuaineopintoina. Käytännön kasvatustyö jatkui 
maisteriopintojen ohessa Metsolan nuorisokodissa Tampereella. 
Vellun intersubjektiivisuuden ehtoja Maurice Merleau-Pontyn 
filosofiassa käsitellyt pro gradu valmistui 1989. Samana kesänä 
Veli-Matti aloitti päätoimisena tuntiopettajana opettajankoulu-
tuslaitoksella Hämeenlinnassa. Koska OKL:n lehtorit olivat vie-
lä kesälomalla, tuli Vellun ensimmäiseksi opetustehtäväksi pitää 
aloitusluento aloittaville luokanopettajaopiskelijoille luokanopet-
tajan ammatista, vaikka Veli-Matilla ei luokanopettajakokemusta 
tai -koulutusta virallisesti ollutkaan. Tästä tehtävästä filosofi sel-
visi suhteellisen kuivin jaloin ja Veli-Matti onkin kertonut, että 
tämän vuosikurssin opiskelijoiden ja hänen itsensä välille syntyi 
sympaattinen suhde. Ehkä molemmat osapuolet kokivat olevansa 
yhdessä mukavuusalueensa ulkopuolella ja uuden äärellä. 

Lukuvuosina 1990–1993 Vellu ehti toimia ensin viransijaise-
na yliopettajana nuorisotyöntutkinnossa, ja sitten viransijaisena 
lehtorin tehtävissä kasvatustieteen laitoksella. Veli-Matti työsken-
teli vuosina 1993–1996 tutkimusapurahojen turvin, ja suoritti filo-
sofian oppiaineesta lisensiaatin tutkinnon vuonna 1996. Vuosina 
1996–1997 hän toimi määräaikaisena nuorisotyön lehtorina. Hy-
vä kasvatus – Kasvatus hyvään -nimeä kantava väitöskirja valmistui 
kevättalvella 1997 ja Veli-Matti väitteli dialogisesta kasvatuksesta 
Merleau-Pontyn fenomenologiaan ja Martin Buberin dialogisuus-
filosofiaan pohjaten. Väitös sai filosofian alalle harvinaista julkis-
ta huomiota. Veli-Matti keskusteli väitöskirjastaan aamu-tv:ssä ja 
oli väitöksen jälkeen myös kysytty puhuja. 

Veli-Matin kasvatusajattelun kehittymiseen ja laajemmin yli-
opistouraan ovat merkittävästi vaikuttaneet hänen omat kokemuk-
sensa isyydestä, vastasyntyneestä lapsesta ja vanhemmuudesta. 
Perheen kolme tytärtä syntyivät vuosina 1989, 1992 ja 1995. Per-
heen ja jaettujen kasvatuskokemusten merkitystä Veli-Matti ku-
vaa väitöskirjansa esipuheessa:  

”Ilman perheemme yhteisiä kokemuksia en olisi koskaan 
kirjoittanut kasvatusfilosofista väitöskirjaa — en ainakaan 
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vanhemmuuden näkökulmasta. Vaimoni asiantuntevat luon-
nehdinnat yhteisistä kasvatuskokemuksistamme ovat anta-
neet minulle monia oivalluksia, jotka näkyvät myös kirjani 
sivuilla.” (Värri 2004, x)

Jo väittelyvuoden syksynä Veli-Matti aloitti määräaikaisen apulais-
professorin pestissä ja lukuvuoden 1998 alusta alkaen määräaikai-
sen professorin tehtävässä Opettajankoulutuslaitoksella. Työelämä 
jatkui pitkään pätkätöinä, mutta vakituinen kasvatustieteen, eri-
tyisesti kasvatusfilosofian ja opettajankoulutuksen, professorin 
virka alkoi viimein 16.7.2003. Tässä tehtävässä Vellu toimi luku-
vuoden 2021–2022 loppuun saakka. 

Professorin urallaan Veli-Matti on hoitanut runsaasti hallinto-
tehtäviä, joista merkittävin oli Hämeenlinnan opettajankoulutus-
laitoksen johtajan tehtävä vuosina 2007–2012. Tähän ajanjaksoon 
sijoittui myös Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) 
siirto Tampereen yliopistokampuksen yhteyteen. Opetus- ja tut-
kimustehtävien ohella Värri on toiminut laaja-alaisesti uusien 
tutkijasukupolvien sosialisaatiossa niin väitöskirjojen esitarkas-
tajana (33) ja vastaväittäjänä (14), kuin ohjaajanakin (14 ohjattua 
väitöskirjaa).

Perinpohjainen toiminta yliopiston perustehtävien äärellä on 
tuottanut myös tunnustuksia ja arvonimiä kuten eettisen kasva-
tuksen dosentuurin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Veli-Matti sai 
15.3.2018 tiedekunnan kehittämispäivässä tunnustuksen siitä, et-
tä vuonna 2017 yli puolet tiedekunnan väitöksistä toteutui hänen 
ohjauksessaan. Vuoden 2019 vappuna Vellulle myönnettiin myös 
Tampereen yliopiston tieteentekijöiden (TATTE ry) toimesta Fe-
nix Collegium -palkinto. Se myönnetään toiset huomioon ottaval-
le, omistautuvalle ja hyvää työilmapiiriä luovalle henkilölle, joka 
osaa rohkaista ja kannustaa muita.

Vellu on ollut myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskusteli-
ja. Puheenvuoroissaan ja kannanottoissaan hän on argumentoi-
nut eettisen kasvatuksen ja koulutuksen arvokeskustelun puolesta. 
Samalla hän on osoittanut välineellistävän hyötyajattelun ongel-
mia. Etenkin opettajuuden ja opettajankoulutuksen kehittäminen 
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kasvatuksen erityislaadun puolustajaksi ja yhteiskuntaa muutta-
vaksi voimaksi on ollut Veli-Matin pitkäaikainen pyrkimys. Vii-
me aikoina Veli-Matin puntaroiva kritiikki on kohdistunut myös 
yliopistoinstituutioon.

Fenix Collegium -palkintopuheessaan Yliopisto ihmisen työyh-
teisönä ( julkaistiin Tiedepolitikka -lehdessä 2019) Värri kuvasi yli-
opistomaailman muutosta viime vuosikymmenten aikana. Tiedon 
ja totuuden instituutiosta on kehittynyt entistä selvemmin talou-
dellisen kilpailukyvyn projekti, jossa perinteiset arvot hyvyydestä, 
totuudesta ja kauneudesta on jätetty uusliberalistisen talouspo-
litiikan lyhyt- ja kapeakatseisten hyötynäkökohtien jalkoihin. Se 
tuho, mitä tehdään kulttuurin, luottamuksen, solidaarisuuden, 
etiikan, hyveiden ja kasvatuksen alueella, jää talouden tunnuslu-
kujen ulottumattomiin. Värrin mukaan yliopiston tulisikin kir-
kastaa omaa kasvatus- ja sivistystehtäväänsä reflektoiden, mitä 
korkein sivistys tarkoittaa tässä viheliäisten ongelmien ajassa, ja 
millaista viisautta ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon suhteen 
kultivointi edellyttää (Värri 2018, 126–133). 

Fenix Collegium -palkinto on vain yksi osoitus siitä, että Ve-
li-Matti on pidetty työtoveri, tutkija ja opettaja, joka on vuosi toi-
sensa jälkeen johdattanut uudet opiskelijasukupolvet kasvatuksen 
filosofisten kysymysten äärelle. Vellu on osoittanut, miten kauas 
joskus ”kuivakkaan ja jäykän formaalin” maineen omaavasta aka-
teemisesta filosofiasta oppiaineena voidaankaan päätyä: hänen 
luennoillaan kasvatusfilosofia innoittaa yhteiseen ajatteluun, nä-
kökantojen ja kokemusten jakamiseen ja kuvittelukyvyn kehittä-
miseen. Voisi sanoa, että omalla pyyteettömällä toiminnallaan hän 
on avannut ladun ja toiminut roolimallina nuoremmille kollegoil-
leen. Seuraavassa käännämmekin katseen Veli-Matin kasvatusajat-
teluun ja luonnehdimme sen päälinjoja muutamalla virkkeellä.

II Ajattelu 

Veli-Matti itse on maininnut kasvatusajattelunsa tärkeimmiksi he-
rättäjiksi Juho August (J. A.) Hollon, Martin Buberin ja Emmanuel 
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Levinasin (Värri 2004a). Myös Maurice Merleau-Pontyn fenome-
nologialla ja Lauri Rauhalan filosofialla on ollut keskeinen rooli 
Veli-Matin ajattelussa aina 1980–90-luvun taitteen varhaisista kas-
vatuksen situaatiota ja liikunnanfilosofiaa sivuavista tutkimuksis-
ta tähän päivään saakka.

Jo Veli-Matin ensimmäisessä kasvatusfilosofisessa artikkelis-
sa Kasvatus historiallisessa situaatiossa (Värri 1990) hahmotellaan 
keskeisiä filosofisia perustoja, joihin hän tulee myöhemmin ajat-
telussaan syventymään. Esseessä Värri tukeutuu filosofi Lauri Rau-
halan holistiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihmisen todellistumisen 
perusmuodot ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaali-
suus. Situaationaalisuus kuvaa olemassaolomme suhteita todel-
lisuuteen; esimerkiksi historiallista situaatiotamme määrittävät 
yhtäältä konkreettiset rakennetekijät, kuten yhteiskunnalliset ja kult-
tuuriset muodostumat sekä fyysinen luonto, ja toisaalta ideaaliset 
rakennetekijät, esimerkiksi arvot, normit, uskonnolliset ja aatteel-
liset virtaukset ja koettu luonto. (Värri 1990, 51–53.) Merleau-Pon-
tyn fenomenologiaan viitaten Värri esittää lapsen itsetietoisuuden 
kehkeytyvän osana kieliyhteisön vuorovaikutusta. Yhteisö pyrkii 
sosialisaation ja kasvatuksen keinoin tukemaan sekä intersubjek-
tiivisten, jaettujen normien ja merkitysten omaksumista että lap-
sen yksilöllistymistä. Näin määritellään kasvatuksessa aina läsnä 
oleva yksilöllistymisen ja yhteiskunnallisen sosialisaation välinen 
jännite, jota historiallis-sosiaalinen situaatio rakenteistaa: ”Ainut-
kertaisessa situaatiossaan yksilö on aina suhteessa historiallis-so-
siaaliseen situaatioon, joka on kaikillle yhteisön aikalaisjäsenille 
yhteinen. Tämä situaation yhteisyys on myös kasvatussuhteen läh-
tökohta ja näin ollen kasvatusfilosofisen pohdinnan alkuperusta.” 
(Värri 1990, 57.) Kasvatuksen situationaalisuuden ja yksilön ja yh-
teisön välisen jännitteen tarkastelu suhteessa ”ajan henkeen” (Vär-
ri 2002; Saari, Jokisaari & Värri 2014) on yksi linja, jonka voidaan 
sanoa läpileikkaavan Veli-Matin kasvatusfilosofiaa sen alkujuuril-
ta näihin päiviin saakka. Pysyvyyden lisäksi voimme myös havai-
ta joitain painotuseroja.

Veli-Matti Värrin kasvatusfilosofisen ajattelun kehitystä voisi 
luonnehtia tutkimuksen painopisteiden siirtymisenä kasvatuk-
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sen ideaalisesta tasosta kohti reaalista maailmaa: ensin siirtymä-
nä dialogisen kasvatuksen ehtojen pohdinnasta kohti kasvatuksen 
kontekstisidonnaisia yhteiskunnallis-rakenteellisia ehtoja ja sosi-
aalista maailmaa, ja lopulta korostaen ihmisen ja ekologis-mate-
riaalisen maailman, luonnon, välistä keskinäisriippuvuutta. Tätä 
karkeasti kolmeen painopisteeseen jaottelua voidaan kuvata eten-
kin Veli-Matin kolmen suomenkielisen tutkimusjulkaisun kautta. 
Näin voidaan valottaa hänen ajattelunsa taustaa ja erityispiirtei-
tä, jotka Värrin muun tuotannon, opetustyön ja yhteiskunnalli-
sen keskustelun ohessa ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan 
kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen tutkimukseen. Nuo ”klassikot” 
ovat Värrin väitöskirja vuodelta 1997, artikkeli yhteiskunnallisen 
ideologian analyysistä kasvatusfilosofian näkökulmasta (2002) ja 
kasvatusta ekokriisin aikana pohtiva teos vuodelta 2018.

Kuten Tuukka Tomperi tämän teoksen kirjoituksessaan tuo 
esiin Värrin väitöstutkimus Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään pe-
rustuu 1900-luvulla kehittyneeseen dialogisuusteoriaan, jonka 
merkitys korostuu nykyisessäkin kasvatusteoriassa. Tomperin 
mukaan Värrin tutkimus yhdistää Martin Buberin mystisen Mi-
nä-Sinä suhteen analyysin Maurice Merleau-Pontyn eksistentiaa-
lis-fenomenologiseen filosofiaan. Fenomenologiseen ajatteluun 
kuuluvat näkemykset olemisen maailmallisuudesta (maailmassa 
oleminen) ja ihmisen olemisen sosiaalisesta luonteesta (kanssa 
oleminen) mahdollistavat kasvatussuhteen tarkastelun kasva-
tustapahtuman maailmallisuutena ja vuorovaikutuksena. Värri 
asettaa väitöstutkimuksessaan kasvatukseen väistämättä kuulu-
via edellytyksiä, jotka perustuvat kasvatuksen vuorovaikutuksel-
liseen luonteeseen. 

Veli-Matin väitöskirja jäsensi siis erityisesti hyvän kasvatuksen 
ideaalisia piirteitä, joiden varassa eettinen kasvatus voisi toteu-
tua. Samoihin aikoihin kasvatuksen maailmalliset tekijät, yhteis-
kunnallinen murrostila ja koulutuspoliittiset suunnanmuutokset 
alkoivat kasvavissa määrin vaatia filosofin huomiota. Tätä suun-
nanmuutosta Veli-Matti kuvaa väitöskirjansa kolmannen painok-
sen esipuheessa, joka on päivätty 17.3.2000:



18

”Olen vuosien kuluessa tullut yhä vakuuttuneemmaksi, että 
kasvatuksen perusteita on pohdittava siinä yhteydessä, missä 
kasvatuksen edellytyksiä ja lähtökohtia luodaan. Suomessa-
kin tapahtuva jakautuminen ja eriarvoistuminen suorastaan 
vaativat kriittisyyttä sekä kasvatusfilosofialta että kaikelta 
muultakin kasvatustutkimukselta. Kun seuraavaksi kirjoitan 
kasvatuksen maailmasta, katson ideaalisen tason tarkaste-
lun jo käsitellyksi ja suuntaudun suoraan yhteiskunnalliseen 
todellisuuteemme, jossa ristiriitaiset pyrkimykset ja poliit-
tis-taloudelliset valtasuhteet jo ennakolta luovat elämän eh-
toja asettaen ihmiset jo lähtökohtaisesti eriarvoisiin asemiin 
niin kasvattajina kuin kasvatettavinakin.” (Värri 2004, xi)

Myöhemmin Värri (esim. 2011; 2018) hyödyntää saksalaisen pe-
dagogiikan filosofin Dietrich Bennerin yleisen pedagogiikan 
tutkimusta viitatessaan kasvatuksen merkitykseen inhimillises-
sä toiminnassa. Benner tutkii teoksessaan Allgemeine Pädagogik 
(yleinen pedagogiikka) kasvatuksen käsitteellistämistä ei-teleologi-
sesti. Uuden ajan metafysiikka hylkäsi käsityksen todellisuudesta, 
jonka tapahtumat voitaisiin selittää muuttumattomien päämää-
rien (kreik. telos) avulla. Viitaten Immanuel Kantin ja Jean-Jacques 
Rousseaun ja Friedrich Schleiermacherin ajatteluun Benner tar-
kastelee kasvatusta ihmisen toimintaan välttämättömästi kuu-
luvana. Uuden ajan kasvatusajattelussa kasvatus ei ole seurausta 
ihmisen pysyvästä olemuksesta, vaan kasvatus toimintana osal-
taan luo ihmisen. Kasvatus kuuluu inhimilliseen todellisuuteen 
ja edeltää esiymmärryksessä kasvatuksen teoreettista ymmärtä-
mistä. Bennerin tutkimuksessa kasvatuksen konstitutionaaliset, 
eli kasvatuksen todellistumista koskevat periaatteet ovat sivistyk-
sellisyys ja itsetoiminnallisuus (spontaanisuus). Sivistyksellisyys 
ohjaa ja oikeuttaa kasvatettavan kasvattamisen vallitsevaan kult-
tuuriin niin, että jokaisen kasvatettavan vapaus määrittää itseään 
tulee kunnioitetuksi. (Benner 2001, 80) Regulatiivisilla tekijöillä 
Benner tarkoittaa niitä sosiokulttuurisia ehtoja, joiden puitteis-
sa konstitutiiviset periaatteet mahdollisesti toteutuvat (2001, 92). 
Regulatiivisia tekijöitä määrittävät esimerkiksi koulutuspolitiik-
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ka ja kasvatukselle asetetut kulttuuriset odotukset. Regulatiivisten 
tekijöiden tutkimuksen lähtökohtana kasvatussuhteen maailmal-
lisuuden tarkastelu. 

Bennerin kasvatusteoriaa vasten voidaan todeta, että Värrin 
kasvatusajattelussa tapahtui siirtymä kasvatuksen konstitutionaa-
listen periaatteiden tutkimuksesta kasvatuksen regulatiivisten pe-
riaatteiden tutkimukseen. Tähän Värri (1997, 180; ks myös 1990) 
avaa mahdollisuuden jo väitöstutkimuksessaan: ”Kasvatussuhde 
kehkeytyy maailmassa (luonto, yhteiskunta, yhteisö) – siis maail-
masuhde on läsnä kasvatuksessa.”. 

Värrin seuraavat tutkimukset käsittelivätkin kasvatuksen yh-
teiskunnallista todellisuutta ja maailmallisia ehtoja. Esimerkiksi 
artikkelissaan Kasvatus ja ”ajan henki”: tulkintoja psykokapitalis-
min armottomuudesta (2002) Veli-Matti asettaa uusliberalistisen 
koulutuspolitiikan hyvän kasvatuksen lähtökohtia vasten. Hän 
onnistuu kiinnostavalla tavalla yhdistämään toisaalta fenome-
nologiseen perinteeseen liittyneet tutkimuksensa ja Frankfurtin 
koulukunnan kriittiseen teoriaan liittyvän yhteiskuntakritiikin. 
Kriittisen teorian lähtökohtana on selvittää vallitsevan yhteiskun-
nallisen toiminnan perustaa. Varhaisen kriittisen teorian lähtö-
kohta oli tarkastella valistuksen järjen kulttuurista muotoutumista 
ja kehittymistä kohti jälkimodernin yhteiskunnan vallitsevaksi 
järjenkäytön muodoksi. Artikkelissaan Veli-Matti esittelee psyko-
kapitalismin käsitteen, jota vasten hän peilaa hyvän kasvatuksen 
mahdollisuutta uusliberalistisessa yhteiskunnassa. Psykokapita-
lismilla Värri viittaa myöhäismodernin vaiheeseen, jossa henki-
set kyvyt valjastetaan tuotannon palvelukseen ja samalla yksilön 
on kehitettävä kykyjään tuotantojärjestelmän sanelemana.

Psykokapitalismin käsitteellistämiseen perustuen Värri suun-
tasi huomionsa opettajuuden identiteetin ja kasvatustyön ehtojen 
murrokseen sekä opettajankoulutuksen ja kasvatustieteen kriit-
tiseen uudelleen hahmottelemiseen. Myöhäismodernissa ajassa  
kasvatus- ja opetustyön ehtojen kulttuurista murrosta luonneh-
tivat aiempien moraalisten perustojen järkkyminen, yksilöllisty-
minen, yhteiskunnallinen eriarvoistuminen sekä hyötyajattelun 
ja kilpailuideologian leviäminen (Värri 2001; Värri & Ropo 2004). 
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Kasvatustieteen keskeiseksi ongelmaksi Värri määritteli vieraan-
tumisen kasvatusajattelusta ja hyvän elämän kysymyksistä ja näi-
den korvautumisen ”arvovapaaksi tulkitulla oppimispuheella” ja 
välineellisellä työelämäkeskeisyydellä (Värri 2004b, 26–27). Näitä 
ilmiöitä Värrille edustivat esimerkiksi elinikäisen oppiminen ja 
osaamisen korostaminen sekä yrittäjyyskasvatuksen voimallinen 
korostaminen ministeriötasolta saakka.

Veli-Matti toteutti yhdessä professorikollegansa Eija Syrjäläi-
sen kanssa Opetusministeriön rahoittaman Kansalaisvaikuttami-
nen opettajankoulutuksen haasteena -tutkimuksen (Syrjäläinen, 
Eronen & Värri 2006), jossa analysoitiin opettajaopiskelijoiden 
käsityksiä kansalaisvaikuttamisesta. Opettajaopiskelijoiden kan-
salaisvaikuttamisprofiili näyttäytyi yhteiskunnallisesti passiivise-
na, ja opettajan tehtävä miellettiin sosiaalistamisena vallitseviin 
rakenteisiin ja kansalaisuuteen. Kirjoittajien mukaan opettajan-
koulutuksen rakenteet, kuten koulumaiset opinto-ohjelmat sekä 
kuuliaisuuden ja nopean valmistumisen eetos, uusintavat passiivi-
suutta. Kirjoittajien mukaan ne myös estävät kriittisen kasvatus- ja 
yhteiskuntatietoisuuden kehittymistä, vaikka koulun ulkopuolisen 
paineen kasvaessa opettajilta vaadittaisiin vahvaa yhteiskunnallis-
ta osallisuutta ja taitoa ottaa kantaa eettisen kasvatuksen puoles-
ta (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2006). Värri ja Syrjäläinen esittivät 
opettajuuden ja opettajankoulutuksen uudelleen käsitteellistä-
mistä yhteiskunnallisesti kantaaottavan opettajuuden ja kriitti-
sen dialogisen reflektion ideoiden perustalle (Syrjäläinen & Värri 
2004; Syrjäläinen, Eronen & Värri 2006; Värri 2007b). Opettajan-
koulutuksen tulisi olla dialogisen keskustelun areena (polis), jossa 
ristiriitaisiakin elementtejä ja debatointia kaihtamatta tulkitaan 
kasvatuksen päämääriä ja hyvän elämän perusteita yhä uudelleen 
(Värri 2004b; Värri & Ropo 2004). Tällaisen opettajankoulutuksen 
tavoitteeksi Värri kollegoineen määritti seuraavaa: 

”Tavoitteena tulisi olla, että tulevat opettajat kykenevät am-
mattitaitoisesti ja kasvatuksen erityisyydestä tietoisina ar-
gumentoivaan keskusteluun oman aikamme kasvatuksesta 
ja koulutuspolitiikasta, ja että he oman koulunsa kehittäjinä 
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ovat ideologisista ja poliittisista virtauksista tietoisia kasva-
tuksen ammattilaisia ja tarvittaessa kykeneviä kasvatuksel-
listen arvojen puolustamiseen.”1 (Syrjäläinen, Eronen & Värri 
2006, 291; Värri 2007b, 37)

Nykypäivän kilpailueetoksen, suorittamisen ja tehostamisvaatei-
den täyttämän yliopiston näkökulmasta vastakulttuurisen opetta-
jankoulutuksen idea ei ole menettänyt tarpeellisuuttaan.

Opettajankoulutuksen uudelleenkäsitteellistämisen ohella 
huoli ekologisista kriisistä alkoi näkyä Värrin kasvatusfilosofisis-
sa kirjoituksissa vuosien 2006–2007 aikana2: ”Luonnonkatastrofi-
en uhatessa on välttämätöntä ymmärtää, että moraalisubjektia ei 
ole ekologisten realiteettien ulkopuolella.” (2007a, 73). Värrin kas-
vatusfilosofinen tutkimus alkoi suuntautua sosialisaatiokritiikin 
ontologiselle tasolle ja ihmisen mielihyvä- ja haluluonteen psy-
kodynaamiseen tarkasteluun:

”Elämme välinearvojen umpikujassa keskellä ekologista krii-
siä, jota emme kykene ratkaisemaan vallitsevien metafyy-
sisten sitoumusten piirissä. Mistä kumpuaa muutoksen 
mahdollisuus? Ydinkysymys on, millä tavoin konkretisoida 
ontologisen tason ymmärtämys vastuulliseksi elämäksi maa-
ilmassa; miten luoda edellytyksiä ekologiselle vastuuntun-
nolle?” (Värri 2014, 113.)

Näiden edellä mainittujen 2000-luvun kasvatusfilosofisten tee-
mojen voi nähdä lopulta kulminoituvan yhteen Kasvatus ekokrii-
sin aikakaudella -teoksessa, joka julkaistiin syksyllä 2018. Kirjassa 
saavat muotoilunsa Värrin pitkäaikaiseen ympäristöhuoleen pe-
rustuvat pohdinnat kasvatuksen ehdoista sekä ekologisen kasva-
tusviisauden herättämisestä. Tutkimuksessa on kaksi ensisijaista 

1 Tavoite oli kirjattu myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnan opinto-oppaaseen vuosina 2005–2012.

2 Ks. myös opettajankoulutuspäivien 2006 esitelmä, joka on julkaistu 
seuraavana vuonna (Värri 2007b).
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näkökulmaa: ontologinen ja pedagoginen. Sivilisaatiomme val-
litsevat käsitykset, päämäärät ja toimintaperiaatteet perustuvat 
kulttuurin perustana oleviin metafyysisiin käsityksiin esimerkik-
si kuoleman jälkeisestä elämästä, ajan olemuksesta sekä ihmisen 
ja luonnon suhteesta – halusimme tätä tai emme. Kirjan keskei-
nen lähtökohta on Merleau-Pontyn ihmissubjektin ja luonnon 
alkuperäistä eriytymättömyyttä korostava ontologia, joka luo pe-
rustaa kasvatusetiikalle, jossa lähtökohtana on luonnon arvos-
taminen ja luonnosta huolehtiminen. Samalla Merleau-Pontyn 
ajattelu avaa Värrin mukaan näköaloja uudelle kasvatusontologial-
le sekä eettis-pedagogiselle kuvittelukyvylle, joiden avulla vallit-
seva kasvatusajattelu voidaan ylittää. Kasvatuksen tärkein tehtävä 
on Värrin ajatuksissa ihmisen sivistäminen moraalisubjektiksi 
ja moraalisubjektin keskeisiä määreitä ovat vastuuntunto ja ar-
votajunta. Kasvaakseen moraalisubjektiksi ihminen tarvitsee yh-
teistä moraalista näkökenttää ja tähän kytkeytyviä hyveitä, mutta 
yliopisto on tässä mielessä tuottanut pettymyksen tehokkuus- ja 
kilpailuideologioineen. 

Kasvatus ekokriisin aikakaudella -kirjasta on muodostunut ly-
hyessä ajassa eräänlainen ekologisen kasvatuksen moderni klas-
sikko, joka virittää kasvatuksesta kiinnostuneiden mielikuvitusta 
ajattelemaan ekologisen kasvatuksen lähtökohtia. Kirjassa ekolo-
ginen kasvatus on erityisesti ihmisen maailmassaolemisen muut-
tamiseen tähtäävää toimintaa. Värri osoittaa, että kasvatus tarvitsee 
syvää meta-teoreettista ymmärrystä länsimaisen teknologisen 
maailmankuvan kietoutumisesta konsumeristisen halusubjektin 
tuottamiseen. Vastuullinen kulutus ei riitä, jos lapsen mielihyvä-
rakenteita pyritään konsumeristis-kapitalistisen kulttuurin sosia-
lisaatiossa sitomaan kulutuksen kehään aina varhaislapsuudesta 
alkaen. Kirja tuo selvästi esiin, että kasvatus ei ole irrallinen yh-
teiskunnan osa, vaan elämänmuotomme kestäväksi muuttaminen 
ja ekologinen viisastuminen edellyttävät sosialisaation viiteke-
hyksenä olevan kulttuurisen merkityshorisontin syvärakenteen 
ymmärtämistä. Tällöin on ymmärrettävä syvähenkisesti myös se, 
mikä tavallisesti piilotetaan ”onkaloon” loppusijoitusta varten. 
Tuomalla ydinjätteen pois onkalosta päivänvaloon ja näyttämällä 



23

esimerkiksi fossiilisten energialähteiden energisoiman modernin 
ihmisen kokemuslaadun Salmisen ja Vadénin (2013) osoittamalla 
tavalla, voidaan kuvitella uudenlaista kasvatusta ja elämäntapaa. 
Ympäristökasvatus edellyttää arvotajunnan kehitystä, sillä maail-
masuhteemme pedagogis-poliittisessa muuttamisessa on kysy-
mys erityiseen merkitys- ja arvohorisonttiin suuntautumisesta. 
Arvotajunnan kehitys edellyttää aina kasvatusta, tietoa, tietokri-
tiikkiä, erilaisuuden kohtaamista ja monenlaisia kasvattavia ko-
kemuksia, joita on hankala ennalta määritellä. Värri korostaa, että 
kamppailu kasvatuksesta tiivistyy kamppailuun kasvatuksen ihan-
teista, päämääristä sekä ihmiskäsityksestä. Kapitalismin välineel-
linen logiikka voidaan ylittää vain, jos toivoa ja uskoa ihmisyyteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja toisin toimimiseen ei menetetä, ja kas-
vatustodellisuus ymmärretään ideologisia ja ontologisia pohja-
mutia myöden.

Viimeaikaiset havainnot Veli-Matin kiinnostuksesta ympäristö-
etiikkaan ja arvojemme perustojen pohtimiseen saattavatkin viita-
ta ajattelun hermeneuttisen kehän toisen kierroksen alkamiseen. 
Seuraamme mielenkiinnolla, mitä kohti kasvatusfilosofi seuraa-
vaksi askeleensa suuntaa.

III Kanssakulkija 

Tämä juhlakirja on tekijöidensä kunnianosoitus Veli-Matille opet-
tajana, mentorina ja sekä lempeän viisaana kanssakulkijana. Kirja 
koostuu Veli-Matin kollegoiden, opiskelijoiden ja ystävien laati-
mista esseistä ja taiteesta, jotka on koottu yhteen Veli-Matin elä-
mäntyön kunnioittamiseksi. Kirjan esseet ja taide kommentoivat 
Vellun kasvatusajattelun teemoja, jatkavat keskustelua ja tuovat 
esiin kohtaamisia – tai jopa valottavat vähemmän tunnetuksi tul-
leita piirteitä Veli-Matista ihmisenä.

 Vellun toiminnan ytimessä on dialoginen ja empaattinen koh-
taaminen. Vaikka yliopiston tehtävät ovat työllistäneet Veli-Mattia 
välillä raskaastikin, hän on aina löytänyt aikaa kiireettömään kes-
kusteluun nuorempien kollegojensa kanssa – useimmiten kahvi-
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lassa tai ravintolassa mieluummin kuin yliopiston työhuoneella. 
Vellulle on aina ollut tunnusomaista toisen ihmisen arvostava 
kohtaaminen vertaisena, riippumatta iästä, elämänkokemukses-
ta, lukeneisuudesta tai akateemisesta tittelistä. Hän löytää kes-
kusteluissa suurten kysymysten äärelle, oli puhe sitten urheilusta, 
maailmanpolitiikasta tai runoudesta. Samalla niin opiskelijat 
kuin nuoremmat kollegatkin ovat saaneet tukea Vellun elämän-
viisaudesta ja sivistyksestä, sekä kuulla taiten muotoiltuja ja nau-
runhöristyksiä herättäviä kaskuja yliopistomaailmasta. Vakavien 
kysymysten ja raskaiden työvelvollisuuksien äärelläkin työsken-
telyä Vellun kanssa leimaa sivistyneestä huumorintajusta kum-
puava ilo.

Tämän teoksen nimi – Maailman tärkein tehtävä – viittaakin 
Veli-Matin toiminnan eetokseen. Yliopistouransa viimeisen luen-
non päätteeksi hän evästi kasvatustieteiden opiskelijoita kuvaa-
malla heidän tulevaa kasvatustyötään maailman tärkeimmäksi 
tehtäväksi – tehtäväksi, jota luonnehtii elämää vaalivaan vastuu-
seen kasvattaminen ja toivon luominen. Veli-Matille kasvatuksella 
ja filosofisella käytännöllä onkin yhteys – niitä yhdistää viisau-
teen pyrkiminen: ”[Kasvatuksen] päämääränä on elämän ehtojen 
turvaaminen tuleville sukupolville, eläimille ja kasveille; se etsii 
elämän rikkautta, syvyyttä ja toivoa mahdollisuuksista, jotka avau-
tuvat olemisesta itsestään. Tässä merkityksessä kasvatus on myös 
filosofista toimintaa, pyrkimystä viisauden ihanteiden toteutta-
miseen.” (Värri 2018, 143.)

Veli-Matti Värrin kasvatusfilosofista projektia on läpi 2000-lu-
vun luonnehtinut dialogisen kasvatuksen, ekologisen sivistyksen 
ja halujen kultivoinnin utopia: ei vähempää kuin elämän pelasta-
minen, eettisen maailmasuhteen ja toivon luominen. Tämä utopia 
on kuitenkin kaikkea muuta kuin kaukainen teoreettinen kuvitel-
ma – päinvastoin. Filosofimme elää todeksi utopiaansa ruumiil-
listaen sen, mitä opettaa – viisaana kanssakulkijana. Mitä Platon 
kirjoittikaan filosofeista ja kuninkaista…?
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Dialogisuuden ajankohtaisuus: 
kasvatuksen teoria ja pedagogisen 
filosofoinnin käytäntö
Tuukka Tomperi 

’DialogiSUUDeSta’ tUli 1900-lUVUn lopulla erittäin suo-
sittu ihmistieteellinen käsite, joka tuotti uusia näkökulmia teori-
oihin, tutkimusmenetelmiin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. 
Suomessa kiinnostusta aiheeseen ruokkivat useat 1990-luvun lo-
pussa ja 2000-luvun alussa ilmestyneet käännökset dialogisuu-
den teorian vanhemmista ja uudemmista merkkiteoksista niin 
filosofian, kasvatusteorian, kirjallisuus- ja kielitieteiden kuin 
muun muassa organisaatioteorian piirissä.1 Suomalaisista dia-
logisuuden tarkasteluista filosofisesti syvällisin ja kasvatukselli-
sesti painavin oli Veli-Matti Värrin väitöskirjana alun perin 1997 
ilmestynyt Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään (Värri 2000). Tutkimus 
tulkitsee ja sovittaa kasvatukseen Martin Buberin dialogisuusfilo-
sofiaa käyttäen perustuksena Maurice Merleau-Pontyn eksisten-
tiaalista fenomenologiaa.

Itse kohtasin dialogisuuden teeman ensin Mihail Bahtinin ja 
Valentin Vološinovin teoksissa, joista kiinnostuin kirjallisuus-
tieteen parissa. Kasvatuksen dialogiteorioihin tutustuin, kun ai-
neenopettajakoulutusta tehdessäni luin Värrin tuolloin tuoreen 
tutkimuksen ja perehdyin Paulo Freiren kasvatusajatteluun. Dia-
logisten periaatteiden käytännön toteuttamista päädyin sittemmin 
pohtimaan myöhemmin niin sanotun pedagogisen filosofoinnin 
yhteydessä eli etenkin lasten ja nuorten kanssa harjoitetun kasva-
tuksellisen filosofoinnin mallintamissa muodoissa.

Ei voi pitää sattumana, että dialogisuus nousi kiinnostuksen 
kohteeksi nimenomaan 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alus-

1  Näitä merkittäviä suomennoksia olivat esimerkiksi Bahtin 1991; Bohm & 
Peat 1992; Buber 1993; Freire 2005; Isaacs 2001; Vološinov 1990.
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sa. Monet yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kasvatustieteelliset 
kehityskulut ovat johtaneet siihen, että dialogisuuden periaatteet 
ja sovellukset ovat nyt entistä ajankohtaisempia. Pedagogista fi-
losofointia voi pitää edustavana esimerkkinä dialogiopetuksesta.

Buber, Bahtin, Gadamer & Freire 

Otsikossa mainitut dialogisuuden teorian neljä suurta nimeä 
1900-luvulta olivat keskenään varsin erilainen joukko ajattelijoi-
ta. Kaikki eivät myöskään suinkaan viitanneet dialogisuudella täy-
sin samanlaisiin ilmiöihin, joten ei ole syytä olettaa käsitteelle 
kovin yhtenäistä merkitystä. Varhaisten teoreettisten näkökul-
mien yhteyttä on osuvampaa kutsua perheyhtäläisyydeksi, jossa 
jotkin piirteet limittyvät vaikka erotkin ovat havaittavissa. Kaikil-
la on ollut osansa myös siinä, miten dialogisuus käsitteellistettiin 
ja käytännöllistettiin kasvatuksen kentällä.

Näitä neljää ajattelijaa yhdisti dialogisuuden idealle olennainen 
käsitys kielen keskeisestä merkityksestä inhimillisessä kokemuk-
sessa ja vuorovaikutuksessa. Kieli ja kirjallisuus näyttelivät osaansa 
myös kunkin käytännön työssä. Ennen emigroitumistaan Saksasta 
Israeliin, missä hän toimi myöhemmät ikävuotensa professorina, 
Martin Buber (1878–1965) työskenteli pitkään toimittajana lehdis-
sä ja kustantamoissa, ja toimitti muun muassa Kalevalan saksan-
kielisen käännöksen. Venäläissyntyinen Mihail Bahtin (1895–1975) 
kehitteli kulttuurifilosofista ajatteluaan kirjallisuuden tutkija-
na. Saksalaisfilosofi Hans-Georg Gadamer (1900–2002) muotoili 
tekstintulkinnan teorioista ja Raamatun tutkimuksesta alkunsa 
saanutta hermeneutiikkaa laajaksi filosofiseksi näkemykseksi. Ra-
dikaali pedagogi Paulo Freire (1921–1997) aloitti työnsä ja kehitti 
varhaiset ajatuksensa Brasiliassa opettaessaan aikuisille lukutai-
toa, joka oli hänen aikanaan politisoitunut hanke jo siksi, että lu-
kutaito toimi äänioikeuden edellytyksenä.

Eri näkökulmista kaikki päätyivät pohtimaan kielen merkitystä 
ihmisyyden, yhteiskunnan, kulttuurin ja historian muutosvoima-
na. Bahtin ja hänen kollegansa Valentin Vološinov kutsuivat kieltä 
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ja kielellisiä merkityksiä dialogisiksi ilmiöiksi, koska niiden ainoa 
varsinainen todellisuus on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa 
toteutuva ”kielellisen vuorovaikutuksen sosiaalinen tapahtuma” 
(Vološinov 1990, 116). Tällaisena sosio-kulttuuris-historiallisena 
puhuntana elävän kielen ”sana on kaksipuolinen akti”, joka aina 
sekä itsessään ilmaisee suhteita että on ”puhujan ja kuulijan vä-
lisen suhteen tuote” (Vološinov 1990, 106–107). ”Kaikki ymmär-
täminen on dialogista”, kirjoitti Vološinov (1990, 125), ja Bahtin 
omistautui tutkimaan sitä, miten kirjallisuus paljastaa sosiaa-
lis-ideologisten murteiden ja perinteiden kerrostuneisuuden ja 
kamppailun ja valaisee samalla kielellisen ymmärtämisen dia-
logia (Bahtin 1991; Bahtin 2002). Vastaavasti Gadamer (2004b, 74) 
esitti, että ymmärtäminen on dialogista peliä merkityshorisont-
tien kohtaamisessa, tapahtuipa se elävien ihmisten tai tulkitsijan 
ja tekstin välillä: ”Kaiken keskinäisen ymmärtämisen perusmalli 
on vuoropuhelu, keskustelu.”2

Buberin ja Freiren käytössä dialogisuus viittasi tietyntyyp-
piseen läsnäolevaan suhteeseen ja yhteyteen, joka ei toteudu it-
sestään vaan edellyttää erityistä asennetta ja huomiota. Heidän 
ajattelussaan dialogisuus on nimitys eettisesti vaativalle kohtaami-
selle. Buber (1995) kuvaa ”Minä–Sinä-perussanaksi” maailmallista 
yhteyttä, jossa toiseuden ainutkertaisuutta ja saavuttamattomuut-
ta kunnioitetaan, kun taas objektivoiva ”Minä–Se-suhde” johtaa 
hallintapyrkimyksiin tai heitteillejättöön. Freire (2016, 84) puoles-
taan kirjoittaa, miten dialoginen kohtaaminen on edellytys vapau-
tumiselle ja tietoiselle käytännölle, joka on ”ihmisten maailmaan 
kohdistamaa toimintaa ja reflektiota maailman muuttamiseksi”. 
Dialogisessa kasvatustilanteessa kaikilla on yhteinen vastuu kas-
vun prosessista: ”Dialogissa oppilaiden opettaja ja opettajan oppi-
laat lakkaavat olemasta, ja tilalle tulee uusi käsite: opettaja–oppilas 
yhdessä oppilas–opettajien kanssa.” (Freire 2016, 85.)

Myös Bahtin ja Gadamer johtivat dialogisuuden ideasta nor-
matiivisia näkemyksiä. Bahtin arvosti kulttuurisesti rikkaimpana 

2  Ks. myös Huttunen (2008) Bahtinin, Gadamerin ja Buberin 
dialogisuusfilosofioista dialogiopetuksen taustalla.
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dialogisuuden ilmentymänä romaanikirjallisuuden perinnettä, 
jossa sosiaalis-ideologisten puhetapojen moninaisuus ja kerros-
tuneisuus eli heteroglossia pääsi kukoistamaan. Elämän hahmot-
tamisen polyfonia eli moniäänisyys tai monisubjektius huipentui 
Bahtinin mielestä Dostojevskin romaaneissa. (Bahtin 1991, 19–77.) 
Gadamer puolestaan ajatteli, että horisonttien sulautuminen pal-
jastaa maailmaa totuudellisesti ja synnyttää uusia jaettuja mer-
kityksiä tavalla, joka ylittää dialogin osapuolten ennalta annetut 
lähtökohdat. Käsittämällä paremmin hermeneuttisen kysymi-
sen, tulkinnan ja ymmärtämisen dialogisen rakenteen voimme 
samaan aikaan sekä vaalia että uudistaa inhimillisen kulttuurin 
arvokkaimpia perinteitä. (Esim. Gadamer 2004a; Gadamer 2004c.)

Kolmesta muusta Buber erottuu siten, että hän ulotti Minä–
Sinä-yhteyden ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta laajemmak-
si pohtien luonnonolioiden (kuten puun) ja Jumalan kohtaamista 
(esim. Buber 1995, 28–30, 156–169). Buberin ajattelussa näyttäytyy-
kin yhtäältä eksistentialistishenkinen maailmassaolemisen filoso-
fia ja toisaalta teologinen mystiikka hasidilaisen juutalaisuuden 
vaikutuksesta. Värrin kasvatusfilosofisen pioneeritutkimuksen oi-
valluksena oli sovittaa Buberin dialogisuuskäsitys nykyaikaisen kas-
vatusajattelun tueksi käyttämällä lähtökohtana Merleau-Pontyn 
fenomenologiaa. Merleau-Pontyn ajattelussa esikäsitteellinen ko-
kemuksellisuus antaa filosofiselle tarkastelulle perustan, kehyksen 
ja kohteen. Siinä missä Buber käytti paljon uskonnollis-mystis-
tä sanastoa (armosta pyhyyteen) ja kuvasi kohtaamisen olemus-
ta inhimillisen kielen ja kommunikaation tuolla puolen olevana 
henkisenä ”yhteystapahtumana”, Merleau-Ponty palautti ihmisen 
maailmassaolemisen ja ihmisten kanssa-olemisen kielellisyyttä 
edeltävään ja perustavaan tämänpuoliseen ruumiilliseen kokemuk-
sellisuuteen ja esiymmärrykseen. Kääntämällä Buberin dialogi-
suusajattelun näin ruumiillisille jaloille Värrin tutkimus loi yhä 
mielekkään perustan nykyaikaisille kasvatuseettisille tarkasteluille.3

3  Värri on myös innoittanut myöhempiä tutkijoita kasvatuksen 
dialogisuuden tarkasteluihin, mistä esimerkkeinä mm. Arja Lundánin 
(2009) ja Marikki Arnkilin (2019) väitöskirjat.  
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Värri korostaa tutkimuksessaan, että rooliperustaisten kas-
vatussuhteiden dialogisuusehdot eivät koskaan mahdollista täy-
dellistä avoimuutta – Buberin Minä–Sinä-yhteyden mielessä 
– kasvatettavan elämänilmauksia, maailmasuhdetta ja itseytymis-
tä kohtaan. Kasvatuksen päämääristä kouluinstituution realiteet-
teihin ja opetussuunnitelmista ammattietiikkaan monet tekijät 
ovat jo rajanneet kasvatuksellisen kohtaamistilanteen: ”Kasvatus-
situaatiossa on ennalta annettuja rajaehtoja ja perustavia raken-
netekijöitä, jotka tarjoavat kasvattajalle hänen tietoisuudestaan 
riippumattoman ymmärtämisyhteyden… johon suhteutuneena 
kasvatuksellinen merkityskokonaisuus kehkeytyy.” (Värri 2000, 
148.) Kasvatuksessa dialogisuus voikin toteutua vain kohtaamise-
na ”kapealla rajalla”, jossa kuljetaan täysin suljetun sosialisaation 
ja täysin avoimen itseytymisen välissä. Palaan tähän Värrin teok-
sen tähdentämään muistutukseen lopussa.

Mainittujen neljän perustoja valaneen ajattelijan perintö näkyy 
yhä kasvatuksellisissa tulkinnoissa, joissa dialogisuuden erilaiset 
painotukset vaihtelevat: dialogisuutta kuvataan kirjallisuudessa 
kasvatussuhteen ja -etiikan perustaksi, sosiaalisesti ja kommuni-
katiivisesti rikkaaksi opetusvuorovaikutukseksi, tiedon ja totuu-
den tavoitteluksi sekä itseämme ja maailmaamme muuttavaksi 
reflektioksi. (Ks. Tomperi ym. 2022.)

Dialoginen opetus

Dialogisuuden varhaiset teoreetikot olivat kaikki monipuolisia fi-
losofeja ja laajasti sivistyneitä humanisteja. Toki he myös sovelsivat 
dialogisuuden ideoita käytäntöihin omissa toimintakonteksteis-
saan, mutta ennen kaikkea heidät muistetaan kirjoituksistaan, 
joissa he hahmottelivat dialogisuutta kielen, vuorovaikutuksen, 
etiikan, kirjallisuuden ja kulttuurin perustavanlaatuisena muo-
tona ja mahdollisuutena. 

Tämän filosofisemman ja perustavamman tarkastelutason 
päälle rakentui 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa lukuisia pyrki-
myksiä käytännöllistää dialogisuuden ideoita opetusvuorovaiku-
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tuksena ja -kommunikaationa, pedagogisena lähestymistapana ja 
keskustelevana opetusmenetelmänä. Samoin esimerkiksi psyko-
logian, sosiaalityön, organisaatioteorian ja työnohjauksen piirissä 
dialogisuudesta alettiin hahmotella käytäntöön soveltuvia lähesty-
mistapoja muun muassa asiakastyössä, johtamisessa, konsultoin-
nissa ja ohjauskäytännöissä.4

Dialogisuuden terminologia on levinnyt myös koulutuspo-
liittisiin dokumentteihin. Raporteissa ja suosituksissa YK:sta 
Maailmanpankkiin ja OECD:n koulutuslinjauksiin koroste-
taan taitavan ongelmanratkaisun, luovan ajattelun sekä meta-
kognitiivisten taitojen yhteyttä keskustelevaan ja dialogiseen 
oppimiseen ja toimintakulttuuriin (Wegerif ym. 2015). Tämä 
on yhteiskunnallisen muutoksen ajankuvaa. Kun talouden, työ-
elämän ja esimerkiksi mediaympäristön muutos kiihtyy, huo-
mio suuntautuu siihen, miten koulutusta voitaisiin uudistaa 
painottamalla kontekstista toiseen siirrettäviksi oletettuja pe-
rustaitoja, samalla kun tietosisällöt ja konteksteihin sidotut tie-
tämyksen ja taidon muodot saattavat näyttäytyä hidasteina ja 
muutoksen esteinä. 

Dialogisuus on kuitenkin filosofisten perusteidensa valossa 
syytä mieltää tätä välineellistä ajattelutapaa vastustavaksi ilmiök-
si. Kasvatuksen ja koulutuksen ammattimaisissa instituutioissa 
on perusteltua lähestyä dialogisuutta käytäntönä, jonka toteutu-
minen edellyttää yhteisöä ja kontekstuaalista kollektiivista har-
jaantumista. Tällöin sitä ei pidetä suoraviivaisena menetelmänä 
tai taitona, jonka opettaja tai opiskelija voisi helposti siirtää mu-
kanaan tilanteesta toiseen.

Opetuksen ja koulutusjärjestelmän piirissä dialogisuuden ideat 
ovat tulleet tärkeiksi etenkin kolmessa asiayhteydessä. Ensimmäi-
nen niistä on luonnollisesti kielenopetus niin äidinkielen kuin 
kulttuurienvälisen monikielisen kommunikaation piirissä. Toi-

4  Suomessa hyvin tunnettuja dialogisuuden sovelluksia ovat muun 
muassa Jaakko Seikkulan kollegoineen kehittelemä avoimen dialogin 
malli hoito- ja kriisityössä ja Tom Arnkilin kollegoineen kehittelemä 
ennakointidialogien ”huoli puheeksi” lähestymistapa sosiaali- ja 
ohjaustyössä. Ks. esim. Seikkula & Arnkil 2009.
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nen on katsomus- ja uskonnonopetus, jossa dialogisuudesta on 
jo pitkään puhuttu niin kulttuuri- ja katsomusdialogin kuin mo-
raalikasvatuksenkin kannalta.5 Kolmas, osin uudempi mutta hyvin 
nopeasti viime vuosikymmeninä kasvanut tutkimus- ja teoriakent-
tä on suuntautunut ajattelun taitojen opettamiseen.6

Ajattelutaitojen ja metakognitiivisten valmiuksien korostami-
nen opetuksessa tuli tyypilliseksi jo aiempina vuosikymmeninä 
behaviorismia haastaneiden oppimiskäsitysten noustessa esiin. 
1970-luvulta alkanut ja 1980-luvulla laajalle levinnyt kiinnostus 
ajattelutaitojen opettamista kohtaan keskittyi kuitenkin pitkäl-
ti yksilöpsykologiseen näkökulmaan ja esimerkiksi määrättyihin 
ongelmanratkaisutaitoihin. Siihen nähden nykytutkimuksen ero-
na on juuri ajattelun taitojen yhdistäminen keskustelevaan yhtei-
sölliseen oppimiseen, jolloin kommunikaation ja ajattelun yhteys 
korostuu.7 Sinänsä ei tosin ole mitään uutta siinä, että ajattelun 
oppimista lähestytään kielellisen dialogin muodossa, sillä yhteys 
on tuttu jo kreikkalaisesta dialektiikan taidosta (kr. dialektikē tekhnē) 
eurooppalaisen ajattelun juurena. Dialogipedagogiikan esi-isien 
Sokrateen ja Platonin kuvaama kreikkalainen käsitys ajattelusta 
oli suorastaan vygotskilainen:

”Sokrates: Määritteletkö ajattelemisen samalla tavoin kuin 
minä?  
Theaitetos: Miten siis?  
Sokrates: Keskusteluksi, jota sielu käy tarkasteltavanaan ole-
vasta asiasta oman itsensä kanssa. …Minusta tuntuu, että aja-
tellessaan sielu nimenomaan keskustelee, kyselee itseltään ja 
antaa vastauksia, myönteisiä ja kielteisiä. …käsityksen muo-
dostaminen on keskustelua ja käsitys on toteamus, joka on 

5 Ks. esim. Rautionmaa 2020 ja verkkosivut Dialogikasvatus 
(dialogikasvatus.fi) ja Dialogitaitajat (dialogikasvatus.fi/dialogitaitajat).

6 Esim. laajana katsauksena dialogisen opettamisen suuntauksiin Kim & 
Wilkinson 2019.

7 Vrt. esim. aiemmasta vaiheesta Resnick 1987 ja nykytilanteesta Resnick 
ym. 2015.
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lausuttu, ei kuitenkaan ääneen kenellekään toiselle vaan ää-
nettömästi omalle itselle.” (Platon, Theaitetos, 189e–190a.)

Uuden huomion kohteeksi ajattelun dialogisuus tuli kuitenkin 
2000-luvulla yhdisteltäessä vaikutteita sosiokonstruktiivisesta op-
pimisteoriasta, metakognitioiden tutkimuksesta, kulttuuripsyko-
logiasta ja dialogifilosofiasta.8 

Esimerkiksi brittiläiset Rupert Wegerif, Neil Mercer ja Lyn 
Dawes ovat 1990-luvulta lähtien kehitelleet dialogisen oppimisen 
teoriaa ja siihen pohjautuvaa sovellusta tutkailevasta ja dialogisesta 
puheesta (exploratory talk, dialogic talk; esim. Wegerif & Mercer 1997; 
Dawes ym. 2004; Wegerif 2013). Lähtökohtana on sosiaalipsykologi-
nen, kommunikaatioteoreettinen ja kielifilosofinen näkemys kie-
lestä ajattelun sosiaalisena käytäntönä ja ajattelun kehittymisestä 
kieltä käytettäessä. Puhuttu kieli on sosiaalisen ajattelun muotona 
selvästi enemmän kuin vain väline yksilöllisen ajattelun palveluk-
sessa. Opetuskontekstissa dialoginen puhe tarkoittaa keskustelu-
tilannetta, joka noudattaa hyvän keskustelun pelisääntöjä ja jossa 
osallistujat ovat valmiita ylittämään oman rajatun näkökulmansa 
dialogin yhteisen pyrinnön edistämiseksi. Näkemyksensä pohjal-
ta tutkijat ovat kehittäneet thinking together -ohjelmaa, joka on le-
vinnyt sovelluksina käyttöön muissakin maissa.9

Viime vuosikymmenten johtaviin yhdysvaltalaisiin kasvatus-
psykologeihin kuuluvan Lauren Resnickin tutkimusryhmät ovat 

8  Edellä mainitun katsauksen (Kim & Wilkinson 2019) lisäksi ks. 
myös esim. Burbules 1993 sekä monia tutkijoita, lähestymistapoja 
ja suuntauksia yhteen kokoavat teokset Preiss & Sternberg (toim.) 
2010; Resnick, Asterhan & Clarke (toim.) 2015; Wegerif, Li & Kaufman 
(toim.) 2015. Siirtymää ovat taustoittaneet sosiokonstruktivistiset ja 
sosiokulttuuriset oppimisteoriat Vygotskista Bruneriin. Esimerkiksi 
Brunerin teos The Culture of Education (1996, esim. 56–65) toimii hyvänä 
taustoituksena näille pedagogisille ideoille. 

9  Thinking together -ohjelman verkkosivut: thinkingtogether.educ.cam.
ac.uk. Näiden tutkimusten edeltäjänä ”tutkailevan puheen” (exploratory 
talk) käsitettä käytti kieli- ja kommunikaatio-opetuksen brittiläinen 
pioneeri Douglas Barnes jo 1970-luvulla (ks. esim. Barnes 2008). Thinking 
together -ohjelmaa käytännössä ovat Suomessa tutkineet Kumpulainen & 
Lipponen (2010) sekä Hannula (2012); ks. myös Kovalainen 2013.
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puolestaan kehitelleet ja tutkineet ajattelun ja keskustelun yhteyt-
tä opetuksessa tiivistäen havaintonsa ja suosituksensa ”vastuulli-
sen puheen” (accountable talk) ideaan (esim. Resnick, Michaels & 
O’Connor 2010;  Resnick, Asterhan & Clarke 2015). Taitavaa ajatte-
lua edistävä laadukas opetuskeskustelu voi toteutua pedagogises-
sa käytäntöyhteisössä (community of practice), jonka osallistujilla on 
vastuullisuutensa kolmessa ulottuvuudessa: vastuullisuus (keskuste-
lu)yhteisöä kohtaan, vastuullisuus tietämystä kohtaan ja vastuullisuus 
järkeilyn kriteerejä kohtaan. Ensimmäinen tarkoittaa halukkuutta 
rakentavaan keskusteluun, toisten kuuntelemista ja kunnioitta-
mista, toisten esittämien ajatusten huomioon ottamista ja niihin 
reagoimista sekä yhteisen ymmärryksen rakentamista – hyvän 
tutkivan ja argumentatiivisen keskustelun peruspiirteitä. Tie-
dollinen vastuullisuus sisältää sitoutumisen parhaisiin saatavilla 
oleviin tiedon lähteisiin, tiedon kritiikkiin sekä pyrkimykseen ta-
voitella tietämystä. Vastuullisuus järkeilyn kriteerejä kohtaan mer-
kitsee loogisuutta ja johdonmukaisuutta päättelyssä, väitteiden 
perustelemista sekä valmiutta korjata omia käsityksiä. Vastuulli-
sen puheen ulottuvuudet ovat toisistaan riippuvaisia ja niiden to-
teuttaminen keskustelevassa oppimisessa on vaativaa, mutta siinä 
onnistuminen on ryhmän tutkimusten mukaan avain osallistu- 
jien ajattelun kehittymiseen.10

Vastaavanlaista pedagogista näkemystä on edistänyt myös eng-
lantilainen kasvatustieteilijä Robin Alexander, joka tunnetaan pait-
si vertailevasta koulutustutkimuksesta myös dialogiopetuksen 
teoriasta. Alexander (2008; 2015) on tiivistänyt dialogisen opetuk-
sen kriteereitä seuraavasti: dialogi on kollektiivista ja vastavuoroista, 
toisia tukevaa (turvallista, kunnioittavaa ja keskinäisesti auttavaa), 

10 Käytännön pedagogisena käsikirjana Michaels, O’Connor, Hall & 
Resnick 2010. Resnickin tutkimusryhmien edeltäjänä on etenkin 
yhdysvaltalaisen opetusvuorovaikutuksen ja -kommunikaation 
tutkijan Courtney Cazdenin pioneerityö (Cazden 2001). ”Vastuullinen” 
ei täysin tavoita käsitettä accountability, joka viittaa myös tili- ja 
selontekovelvollisuuteen, siis tässä tapauksessa keskustelemisen 
yhteydessä velvollisuuteen vastata keskustelun periaatteiden asettamiin 
odotuksiin ja mm. tuoda esiin omien puheenvuorojen ja väitteiden 
perustelut.  



39

kumuloituvaa (ajatukset kytkeytyvät toisiinsa ja rakentuvat toistensa 
varaan) sekä tarkoituksellista (opettaja ohjaa keskustelua pedagogi-
sesti tarkoituksenmukaisella tavalla). Myöhemmin näitä on täyden-
netty kriittisyydellä (kyseenalaistaminen ja erimielisyys ovat tutkivan 
keskustelun olennaisia piirteitä) ja merkityksellisyydellä (keskustelun 
aiheen on suhteuduttava osallistujien omaan kokemus-, kieli- ja 
ymmärryshorisonttiin). (Alexander 2008; Lefstein 2006; Wolfe & 
Alexander 2008.) Alexander on kokeillut ja tutkinut opetusdialogin 
muotoja yhdistellen elementtejä muista lähestymistavoista, kuten 
edellä mainituista thinking together- ja accountable talk- ohjelmista.11

Vastaavia vilkkaan kehittelyn kohteina olevia ajattelun ja kie-
lenkäytön kognitiivisten ja kommunikatiivisten taitojen keskinäi-
seen konstitutiivisuuteen perustuvia pedagogisia lähestymistapoja 
on runsaasti, joten edeltävät poiminnat ovat vain edustavia esi-
merkkejä laajasta kentästä. (Ks. esim. Preiss & Sternberg (toim.) 
2010; Resnick, Asterhan & Clarke (toim.) 2015; Wegerif, Li & Kauf-
man (toim.) 2015.) Joissakin painottuu enemmän teoreettinen, 
toisissa vuorovaikutustutkimuksellinen ja kolmansissa käytän-
nönläheinen näkökulma. Taustatekijöinä monia näistä yhdistää 
kiinnittyminen yhtäältä johonkin dialogisuuden teoriaan ja toi-
saalta sosiokonstruktiiviseen psykologiaan.12

11  Alexander (2015)  on pyrkinyt myös vaikuttamaan kansalliseen 
koulutuspolitiikkaan Isossa-Britanniassa ja levittämään pedagogisia 
ideoita käytäntöön. Hän on johtanut mm. Education Endowment 
Foundationin rahoittamaa hanketta Improving Talk for Teaching and 
Learning (educationendowmentfoundation.org.uk/evaluation/projects/
improving-talk-for-teaching-and-learning). Vastaavia pyrkimyksiä on 
ollut Resnickillä Yhdysvalloissa (Resnick 2010; Resnick ym. 2015). 

12  Yleisimmin viitattuja teoreetikoita näissä kehittelyissä ja keskusteluissa 
ovat olleet filosofisemmalta suunnalta mm. Buber, Dewey, Nelson, 
Bahtin, Freire, Gadamer, Habermas sekä psykologisemmin 
orientoituneesti etenkin Mead, Vygotsky, Davydov ja Bruner. 
Yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa olisi tietysti tarpeen suhtautua 
myös kriittisesti näinkin erilaisten teorialähtökohtien yhdistelyyn. Yksi 
esimerkki tämänkaltaisista kriittisistä eronteoista on keskustelu, jota on 
käyty Vygotskin dialektisen ajattelun näkemysten ja Bahtinin dialogisen 
kielikäsityksen mahdollisesta yhteensopimattomuudesta (ks. mm. 
Wegerif 2008; Matusov 2011).
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Käytäntöjen uudistamisessa yhteistä on pyrkimys irtautua ope-
tusvuorovaikutusta hallitsevasta IRF/IRE-sekvenssistä: opettajan 
aloite (initiation) – opiskelijan vastaus (response) – opettajan palaute 
(feedback/evaluation). Jo vuosikymmenten tutkimusten perusteel-
la tiedetään hyvin, että kommunikaatiorakenteen muuttaminen 
on vaikeaa ja vaihtoehdoksi syntyy usein vain vapaamuotoista aja-
tustenvaihtoa, strukturoimattoman opetuskeskustelun mielipi-
teenilmaisua, josta puuttuu etenevä jäsentely ja syveneminen. 
Tämän vuoksi on tavoiteltu tarkempaa käsitystä siitä, millaiset 
toiminnalliset piirteet määrittävät ajattelua kehittävää kielellistä 
vuorovaikutusta, sekä tuotettu tutkimustietoa dialogiopetuksen 
mahdollisuuksista. Huomio on kiinnittynyt kommunikaation ja 
oppimiskeskustelujen laatuun: avainkysymyksenä on, miten yh-
teistä keskustelua voidaan puitteistaa, rakenteistaa ja ohjata, jotta 
se mallintaisi taitavaa ajattelua ja siten tukisi opiskelijoiden yksi-
löllisen ajattelun kehittymistä.

Samalla dialogisen opetuksen kiinnostavimmissa muodois-
sa on säilynyt kasvatuseettinen ulottuvuus. Esimerkiksi thinking 
together -ohjelmassa korostetaan, ettei dialoginen oppiminen ole 
vain oppimista dialogin muodossa tai avulla, vaan oppimista dia-
logia ja dialogisuutta varten.13 Ohjelman teoreettisissa lähtökohdis-
sa esitetään osallistuminen yhteisölliseen dialogiseen kielelliseen 
käytäntöön paitsi kognitiiviseksi myös moraaliseksi ilmiöksi, jolla 
on yhteys identiteetin muodostumiseen. Sulkeutuneen ja lukitun 
identiteetin kokemuksesta voidaan avautua ensin keskustelevaan 
opiskeluryhmään ja siitä edelleen identifioitua dialogiin itseensä 
rajattomana ja päättymättömänä prosessina. Wegerif (2013, 14–58) 
yhdistää tämän ajatukseen dialogisesta etiikasta suhteena toiseu-
den äärettömyyteen. Tästä näkökulmasta dialoginen työskente-
ly on siis aina ajattelun ja keskustelun taitojen oppimisen ohella 
eettistä kasvua – dialogisuuden kokemista ja dialogisen asenteen 
omaksumista ihmisen itseyteen vaikuttavalla tavalla.

Myös Resnick on korostanut vastuullisen puheen moraalista 

13  Etenkin Wegerif (2011; 2013; 2016) on kytkenyt opetuskäytännön teemoja 
dialogisuuden filosofiseen teoriaan.
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ulottuvuutta ja opetuskäytännön linkittymistä julkista keskustelua 
ja harkintaa arvostavaan deliberatiiviseen demokratiaan (Michaels 
ym. 2007; Resnick ym. 2010). Deliberatiivisessa demokratianäke-
myksessä avointa kansalaiskeskustelua ja perusteellista julkista 
harkintaa pidetään edustuksellisen järjestelmän oikeutuksena ja 
vankimpana tukena. Kansalaisharkinnan valmiuksien tukeminen 
on silloin paitsi yleinen tehtävä poliittiselle järjestelmälle ja kult-
tuurille, myös erityisen painava kasvatuksellinen pyrintö. (Esim. 
Helkala & Tomperi 2021; Setälä 2003, 131–167.) Dialoginen etiik-
ka ja deliberatiivinen demokratia liittyvätkin läheisesti toisiinsa, 
sillä molempia kannattelevat samankaltaiset arvostukset, ihan-
teet ja käytännöt.14

Dialogisuus pedagogisessa filosofoinnissa 

Dialogisuuden varhaiset teoreetikot olivat edelläkävijöitä aja-
tuksineen, jotka yhtäältä uudempi oppimispsykologia ja toisaal-
ta myöhäismodernit sosiokulttuuriset kehityskulut ovat tehneet 
ajankohtaisiksi kasvatuksen arjessa. 2000-luvun edetessä on 
vaikuttanut siltä, että edustukselliset järjestelmät taantuvat eri 
puolilla maailmaa, demokratiavastaiset asenteet voimistuvat ja so-
siaalinen media paljastaa niin keskustelukulttuurimme synkim-
mät piirteet kuin ihmislajin kognitiivisen rajallisuuden. Niinpä 
yhä enemmän toiveita ladataan deliberatiivisen ja dialogisen de-
mokratian kasvatuksellisiin lupauksiin. Koulun mahdollisuuksiin 
nähden odotukset ovat usein suhteettoman suuria, mutta on ym-
märrettävää, että dialogiset opetusmuodot herättävät enemmän 
kiinnostusta kuin koskaan aiemmin.

Dialoginen etiikka ja deliberatiivinen demokratia ovat  
eittämättä avainasemassa monikulttuurisen ja moniarvoisen 
yhteiskunnan haasteissa, kuten tietopohjaisen rationaalisen 

14  Esim. Alhanen 2016. Dialogietiikan ja deliberatiivisen demokratian 
yhteyttä on rakentanut muun muassa Jürgen Habermas diskurssietiikan 
ja kommunikatiivisten käytäntöjen teorioissaan; esim. Habermas 1987; 
2004, esim. 380–397.



42

argumentaation tukemisessa, erilaisuuden ymmärtämisessä, int-
ressien sovittelussa, kulttuurierot ylittävässä vuoropuhelussa ja 
yhteisten eettisten periaatteiden etsimisessä. Kouluopetukses-
sa dialogisuuden tarve näyttäytyy etenkin kolmessa muodossa: 
ajattelun ja kommunikaation perusvalmiuksien harjoittelussa, 
demokraattisten käytäntöjen ja asenteiden tukemisessa ja ny-
ky-yhteiskuntaan sopivan etiikan opetuksen ja moraalikasvatuk-
sen toteuttamisessa. Omalla kohdallani oli olennainen oivallus 
hahmottaa, miten nämä aihelmat yhdistyvät niin sanotussa pe-
dagogisessa filosofoinnissa eli miten filosofointi voi mallintaa 
samanaikaisesti kriittistä ajattelua, demokraattista keskustelua 
ja eettistä harkintaa.

Pedagoginen filosofointi tarkoittaa kasvatuskäytäntöä varten 
rekonstruoitua ja sovellettua filosofiaa – filosofian harjoittamista 
kasvatuksellisesti eli tutkivaa filosofista keskustelua opetusryhmän 
kesken (Tomperi 2017; Tomperi & Juuso 2014). Pedagogisen filo-
sofoinnin muotoja on lukuisia, niistä pitkäikäisimpänä ja tunne-
tuimpana filosofi Matthew Lipmanin kollegoineen jo 1970-luvulta 
lähtien kehittelemä filosofiaa lapsille ja nuorille (philosophy for 
children, P4C) -pedagogiikka ja -opetussuunnitelma (Lipman 2019). 
Etenkin 2000-luvulla sen rinnalle on tullut monia muita vastaa-
via pedagogisia malleja, joiden ydinpiirteitä voi kuvata seuraavas-
ti (Tomperi 2017, 107):

• Filosofiset kysymykset viritetään esiin ajattelun aiheista ja 
kohteista, jotka ovat lapsille ja nuorille itselleen kokemuk-
sellisesti mielekkäitä (ei siis aloiteta filosofian institutio-
naalisista aihealueista ja prioriteeteista);

• Kysymykset ja niiden herättämä keskustelu edeltävät vas-
taus- ja ratkaisuehdotuksia sekä temaattisia jäsennyksiä (ei 
siis ensin edetä ”käymällä läpi” filosofiaa instituutiona tai 
filosofian historiaa);

• Opetustilanne muodostetaan yhdessä tutkivaksi käytän-
nöksi, jossa pyritään toteuttamaan ja tiedostamaan hyvin 
ajattelevan ja keskustelevan yhteisön piirteitä;

• Tuetaan sosioemotionaalista kiinteyttä ja ryhmäytymis-
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tä, jotta keskusteleminen ja ajatusten jakaminen koetaan 
turvalliseksi;

• Filosofisten kysymysten reflektion ohella harjoitetaan 
metareflektiota, jossa pohditaan hyvän ajattelun ja kes-
kustelun edellytyksiä ja ryhmän omaa toimintaa sekä 
opetustilannetta. 

Filosofointiin pätee edellä dialogiopetuksesta todettu: koska se 
edellyttää opetusryhmän yhteisöllistä osallistumista ja pitkäjän-
teistä harjoittelua, se ei ole niinkään menetelmä kuin kollektii-
vista oppimista edellyttävä käytäntö.

Filosofoivan dialogin voi muutenkin väittää jo lähtökohdis-
saan vastustavan instrumentalismia. Edellä mainittujen piirtei-
den lisäksi on nimittäin olennaista huomata, miten pedagogisen 
filosofian mahdollisuudet ja oikeutus rakentuvat siinä käsiteltyjen 
kysymysten varaan (Tomperi 2017, 234–238). Niiden ansiosta se voi 
erottua muista ajattelutaitojen kehittämisen ohjelmista ja myös 
useimmista dialogiopetuksen pedagogiikoista. Ongelmanratkai-
su, luovuus, metakognitiiviset taidot ja kommunikaation valmiu-
det voivat sinänsä kaikki toimia välineinä, joita sovelletaan mihin 
tahansa tarkoituksiin. Filosofinen tutkailu ja filosofisesti ladatut 
kysymykset tuovat kuitenkin aina mukanaan kriittis-reflektiivi-
sen pyrkimyksen asettaa päämäärät ja välineet arvostuksineen ja 
perusteineen tarkastelun kohteiksi. Filosofisimmat ongelmat pa-
lautuvat usein ”miksi?” ja ”mitä varten?” -kysymyksiin, jolloin pää-
dytään peräämään niin lähtökohtia, perusteita kuin päämääriäkin.

Kuten Värri (2000, 138) kirjoittaa pienille lapsille ominaisesta 
jokapäiväisten ilmiöiden ihmettelystä, perusteiden ja päämäärien 
kyseleminen voi koskea ”minkä tahansa asian, olennon tai tapah-
tuman syytä, tarkoitusta ja toimintaperiaatetta”. Syvemmälle ede-
tessään kyseleminen johtaa usein ”eksistentiaalisiin ja filosofisiin 
kysymyksiin, joihin vanhemmillakaan ei ole antaa oikeita vastauk-
sia” (Värri 2000, 139). Tällaisten kysymysten erityislaatu ilmenee 
siinä, että ne ovat samalla sekä ”perimmäisiä filosofisia, uskon-
nollisia ja maailmankatsomuksellisia” ongelmia että ”syvästi hen-
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kilökohtaisia kysymyksiä, joilla ihminen yrittää ymmärtää myös 
oman elämänsä tarkoitusta” (Värri 2000, 138). 

Pedagogisen filosofoinnin teoriaperustaa ja kasvatuksellista oi-
keutusta tarkastellessani olen vastaavalla tavalla korostanut sitä, 
etteivät tämänkaltaiset kysymykset ole ainoastaan filosofian perin-
teessä teoreettis-käsitteellisesti pohdittuja ongelmia vaan samal-
la ”eksistentiaalisesti kasvun ja kasvatuksen kannalta omakohtaisesti 
koskettavia kysymyksiä.” Näiden mietteiden kohtaamisessa ”mikään 
ulkopuolelta tietona annettu vastaus ei voi vaikuttaa samoin kuin 
niiden ajatteleminen itse”. (Tomperi 2017, 237.) Koska ne ovat yhtä 
aikaa yhteisiä ja yksityisiä, jaettuja ja omakohtaisia, ne luovat dia-
logisen keskusteluyhteyden sekä läsnä oleviin toisiin että ihmisyy-
den pohtimisen pitkiin filosofisiin perinteisiin, jolloin ”yksilö voi 
käsittää missä määrin hänen merkityksellisiksi kokemansa kysy-
mykset yhdistävät hänet toisiin ihmisiin ja heidän maailmassa ole-
miseensa itseymmärryksen pyrkimyksineen.” (Tomperi 2017, 237.)

Pedagoginen filosofointi palauttaa filosofisen ja eettisen sisäl-
lön dialogiopetukseen tavalla, joka muistuttaa dialogisuusajat-
telun juurista. Mutta filosofoivan käytännön itsereflektiivisyys 
mahdollistaa kasvatuksellisen dialogin merkityksellisyyden toisel-
lakin tasolla. Alussa mainittuun tapaan Värri muistuttaa tutkimuk-
sessaan, ettei dialogisuus voi kasvatuksessa toteutua tyhjiössä ja 
täysin avoimesti vaan ”kapealla rajalla”, joka on kasvatusinstituu-
tion puitteiden ja ennakkoehtojen määrittämä. Edellytyksenä ra-
jankäynnille on kasvattajan kyky situaationsa ja esiymmärryksensä 
reflektioon: ”Jotta dialoginen suhde olisi periaatteessa mahdolli-
nen, kasvattajalla on oltava valmiutta oman odotushorisonttinsa 
ehtojen – siis edustamansa kasvatuksellisen hyvän lähtökohtien 
– kysymiseen.” (Värri 2000, 148.)15

Pedagogisen filosofoinnin käytäntö täydentää tätä olennais-
ta muistutusta sillä, että kysyminen on ajattelevan kasvuyhteisön 
jaettu tehtävä. Kun pyrkimyksenä on yhteinen metareflektio, joka 

15  Ks. myös Vuorikoski & Kiilakoski (2005) dialogisuuden lupausten ja 
mahdollisuuksien rajallisuudesta koulun rakenteiden, käytäntöjen ja 
valtasuhteiden todellisuudessa. 
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kohdistuu kokemukselliseen tilanteeseen, jossa osallistujat par-
haillaan ovat, ja kun filosofoitaessa kysytään ehtojen, oikeutusten, 
lähtökohtien ja päämäärien perään, avautuu harvinaislaatuinen 
( ja aivan liian harvoin käytetty) mahdollisuus kasvatussuhteiden 
ja koulukontekstin itsensä pohtimiseen in situ. 

Teoksensa uudistetun laitoksen esipuheessa Värri toteaakin: 
”Olen vuosien kuluessa tullut yhä vakuuttuneemmaksi, että kas-
vatuksen perusteita on pohdittava siinä yhteydessä, missä kasva-
tuksen edellytyksiä ja lähtökohtia luodaan.” (Värri 2000, xi.) Tämä 
tarkoittaa, että kasvatuksen filosofisia peruskysymyksiä on osat-
tava tarkastella kautta kasvatuksen ja koulutuksen todellisuuden: 
koulutuspolitiikan ylätasolta yksittäisen koululuokan arkeen. Juu-
ri tässä mielessä ajattelen, että pedagogisen filosofoinnin mahdol-
listama kasvatustilanteen jaettu itsereflektio kasvuyhteisössä tuo 
yhteen dialogisuuden opetusvuorovaikutuksena, kasvatuksena ja 
filosofiana – ja oikeuttaa siten kutsumaan tätä käytäntöä vahvas-
sa merkityksessä dialogiseksi.

Dialogisuuden teoriaa voi pitää yhtenä vaiheena tai ilmenty-
mänä 1900-luvun filosofisessa ja teoreettisessa ajattelussa tapahtu-
neesta kielellisestä käänteestä. Teoriahistorialliseen kronologiaan 
sen voi sijoittaa analyyttisen filosofian ja fenomenologian varhais-
vaiheiden jälkeen, ennen myöhäismodernin ja poststrukturalis-
tisen filosofian vuosikymmeniä. Jälkimmäisten pohjustamaan 
kulttuuriteoriaan ja posthumanismiin nähden perinteinen dia-
logisuusfilosofia on vaikuttanut humanistisuudessaan välillä epä-
ajanmukaiselta teoriapositiolta. Toisaalta nyt voi ehkä todeta, että 
kun sosiaalisen median informaatiohälyn, salaliittoteorioiden ja 
häpeämättömien poliittisten valheiden aika on tehnyt selväksi 
eettisen ja episteemisen relativismin vaarallisuuden, ”vanhanai-
kaiset” humanistiset ajatukset ihmisten, kulttuurien, nykypäivän 
ja perinteen välisestä dialogista sekä totuuden tavoittelemisesta 
ovat alkaneet tuntua taas paitsi virkistäviltä myös välttämättömiltä. 
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  Mitä on hyvä kasvatus?
Timo Purjo

Johdanto: ”Vellun” henkilökohtainen esimerkki

Veli-Matti Värrin kasvatusfilosofisen väitöskirjan otsikko oli 
”Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään”. Siinä hän tutki hyvän kasvatuk-
sen ehtoja tarkastellen etenkin dialogisen kasvatuksen teorioita ja 
niiden soveltamisen edellytyksiä käytännön kasvatustoimintaan. 
Myös oman väitöskirjani viimeisessä luvussa kysyin nimenomai-
sesti: Mitä on hyvä kasvatus? Kun Värri käsitteli kasvatusta var-
sinkin vanhemmuuden näkökulmasta, oli oman tutkimukseni 
tarkastelun kohteena rooliperustainen kasvatussuhde ja erityises-
ti nuorisokasvatus. Tärkeintä ei kuitenkaan ole kasvatuskonteks-
ti, vaan hyvän kasvatuksen olemus sinänsä. Hahmottelenkin tässä 
kirjoitelmassani tätä sekä Värriä että myös itseäni innoittanutta 
aihepiiriä. 

Aloitan kuitenkin Veli-Matista tai ”Vellusta”, kuten hän heti 
alussa toivoi itseään kutsuttavan, siten kuin olen hänet oppinut 
tuntemaan nimenomaan hyvän kasvatuksen näkökulmasta. Hä-
nen ja minun välinen ensitapaaminen on jäänyt ikuisesti mielee-
ni. Kuten usein todetaan, voi ensivaikutelma olla ratkaiseva koko 
sen jälkeisen ihmissuhteen hyvyyden kannalta. Ihmissuhteestahan 
on välttämättömästi kysymys myös tämänkaltaisessa rooliperus-
taisessa kasvatussuhteessa eli väitöstutkimuksen ohjaajan ja väi-
töstutkimuksen tekijän välisessä ohjaussuhteessa. Yksinkertainen 
logiikka on, että molemmat ovat ihmisiä ja kun he ovat suhteis-
sa toisiinsa, on kyse ihmissuhteesta. Hyvä ihmissuhde on taasen 
hegeliläisen tunnustuksen (Anerkennung, recognition) käsitettä so-
veltaen tunnustussuhde, jossa osoitetaan toista kohtaan hänen 
persoonuutensa tunnustavia asenteita. Tunnustusasenteita ovat 
tutkineet mm. saksalainen sosiaalifilosofi Axel Honneth ja He-
gelin filosofiasta väitellyt Heikki Ikäheimo.

Koin saavani Vellulta heti ensitapaamisessamme tunnustus-
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ta persoonana, jolla on mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tohto-
ritasoiseksi kasvatuksen asiantuntijaksi ja toimia sen mukaisissa 
vaativissa tutkimus- ja koulutustehtävissä. Itse asiassa koin, että 
Vellu kohteli minua persoonana, joka oli jo sitä, miksi hänen oli 
tarkoitus vasta tulla. Toisin sanoen hän noudatti persoonuuden 
tunnustamisen eräänlaiseksi johtolauseeksi sopivaa Goethen pal-
jon lainattua toteamusta: ”Suhtautuessamme ihmiseen sellaisena 
kuin hän on, teemme hänestä huonomman. Jos kohtelemme ih-
mistä siten kuin hän olisi jo se, joksi hänen olisi tultava, viemme 
hänet niin pitkälle kuin hän ylimalkaan on vietävissä.” (Ks. Pur-
jo 2010, 360.)

Kun olimme Vellun kanssa hänen työhuoneessaan, tuli hänen 
kollegansa käymään huoneessa, jolloin Vellu esitteli minut sanoen 
”tässä on Timo Purjo” sellaisella kunnioittavalla ja innostuneella 
äänenpainolla, että koin ikään kuin olevani joku hänen luonaan 
vieraileva arvostettu tutkija ja opettaja. Tämä tapahtuma loi mi-
nuun horjumattoman uskon mahdollisuuksiini ja asetti samalla 
automaattisena vaikutuksena minua sisäisesti velvoittavan vas-
tuun tohtoriopintojen onnistuneesta läpi viemisestä. Vellu osoit-
tautui siten olevansa myös käytännön kasvattaja, joka toteuttaa 
autenttista kasvatusideaalia, jonka keskiössä ovat kunnioituksen, 
rakkauden ja arvostuksen tunnustusasenteet. Näitä kaikkia olen 
saanut häneltä osakseni yhteisellä eksistentiaalisella matkallam-
me, jonka ohessa kehkeytyi myös väitöskirjani.  

Veli-Matti Värri ei kokemukseni mukaan ole pelkästään lois-
tava kasvatusteoreetikko, vaan suurisieluinen persoona. Tämä 
aristoteelinen hyve (ks. Aristoteles 2005) ei – ainakaan oman ko-
kemukseni mukaan – vaikuta olevan kovin yleinen niin kutsu-
tusti akateemisesti sivistyneiden ihmisten keskuudessa. Toisin 
sanoen on harvinaista, että oppineiden persoonallisuudessa yh-
distyisi muodollinen sivistys ja sydämen sivistys sellaisella tavalla 
kuin olen omalla sydämelläni nähnyt Veli-Matissa todellistuvan. 
Hän ei käytä hänelle suotua valtaa muodolliseen auktoriteettiinsa 
tukeutuen, vaan toteuttaa persoonallisuuteensa perustuvaa vaiku-
tusvaltaa sellaisella sydämellisellä, helläkätisellä ja hyväntahtoi-
sella tavalla, joka rakentaa ja rikastaa toisen persoonallisuutta. 
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Kuten suurisieluisuuteen voidaan katsoa kuuluvan, hän kykenee 
asettautumaan suhteisiin toisiin ihmisiin heidän itsensä vuok-
si, antamaan omasta itsestään ja palvelemaan heitä. Hän kykenee 
lämminsydämisen persoonallisuutensa avulla saamaan toisissa 
esiin heissä piileviä lahjakkuuksia ja arvokkaita ominaisuuksia, 
jotka eivät vielä ole ainakaan kaikilta osin päässeet ilmenemään. 
Toisin sanoen hän pystyy saamaan toiset ylittämään senhetkisen 
itsensä ja alkamaan loistaa. Ainakin omalla kohdallani koen ta-
pahtuneen jotain tämäntapaista Veli-Matin myötävaikutuksella. 

Hyvä kasvatus

Siirryn seuraavaksi itse aiheen eli hyvän kasvatuksen pariin. Olen 
edellä jo kuvaillutkin, millaista ymmärrän sen ainakin olevan, kun 
totesin Veli-Matin toteuttaneen kohdallani autenttista kasvatus- 
ideaalia, jonka keskiössä ovat kunnioituksen, rakkauden ja arvos-
tuksen tunnustusasenteet. Nämä käsitteet vaativat tarkentamista. 
Kysymystä hyvästä kasvatuksesta on kuitenkin lähestyttävä pe-
rustavammasta näkökulmasta. On muun muassa kysyttävä, mitä 
kasvatus ylimalkaan on ja miten hyvä on ymmärrettävä siinä yh-
teydessä. Kummankin käsitteen määrittely on ongelmallista, mut-
ta on kuitenkin edellytettävä – jotta kasvatus olisi mahdollista ja 
eettisesti perusteltua – että kasvattaja on muodostanut jonkinlai-
sen perustellun käsityksen siitä, mitä hyvä kasvatus on. Veli-Matti 
Värri tiivistää väitöskirjansa (ks. Värri 2004) johdannossa ja I osan 
alussa oman näkemyksensä hyvän kasvatuksen lähtökohdista ja 
ehdoista muun muassa seuraavasti:  

1. Kasvatus on eettisesti perusteltua vain, jos siinä noudate-
taan hyvän elämän, itseksi tulemisen ja vastuuseen kasva-
misen ideaaleja.

2. Kasvatus on arvokkaan välittämistä kasvatettavalle.
3. Vain kasvatettavan omaehtoisen ja tiedostavan toiminnan 

sallivat kasvatusmenetelmät ovat luvallisia.
4. Kasvattaja on ensisijaisesti kasvatettavan maailmasuhteen 
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tulkki, kasvun auttaja, joka ottaa kasvatustoimissaan kasva-
tettavan näkökulman huomioon.

5. Nämä lähtökohdat ja ehdot voivat toteutua vain dialogises-
sa kasvatussuhteessa.

6. Funktionaaliset päämäärät ja autoritaarinen kasvatusasen-
ne ovat tämän kasvatusideaalin vastaisia.

Värri toteaa, että itseys ja hyvä elämä ovat kasvatuksen ideaalit, kun 
kasvatus käsitetään sen autenttisen – aidon eli todellisen ja var-
sinaisen – olemuksen mukaisesti. Ne edellyttävät toisensa siten, 
että kasvatettavan hyvä elämä voi toteutua vain itseyden ideaalin 
mukaisessa kasvatussuhteessa. (Ks. Värri 2004, 24.)

Itseyden ideaalia noudattavan kasvatuksen päämääränä on kas-
vatettavan itseksi tuleminen (itseytyminen). Tavoiteltu itseys on 
arvoteoreettinen käsite, jossa on erotettavissa kaksi toisiinsa liit-
tyvää puolta: yksilöllinen ja yliyksilöllinen (yleinen). Molemmat 
puolet ovat välttämättömiä itseksi tulemisessa. Yksilöllisen ”ole-
muspuolensa” ansiosta ihminen on muista erottuva olento, ja ylei-
nen puoli kytkee hänet yliyksilöllisiin arvoihin (itsearvoihin, kuten 
hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen) ja vastuun ideaan. Vastuun 
idea asettaa vastuun- ja oikeudentunnon ihmisen itseksi tulemi-
sen ehdoiksi. ”Itseksi tuleminen” tarkoittaa samalla ”vastuuseen 
kasvamista”, joten itseys merkitsee automaattisesti myös vastuu-
ta. (Ks. Värri 2004, 25–26-) 

Värri korostaa, että dialogisuuden ideaalin merkitys liittyy 
nimenomaan periaatteeseen, että kasvatus on lapsen omimpia 
kykyjä edistäessään samalla luonteen- ja moraalikasvatusta, kas-
vatettavan parhaiden kykyjen ja luonteenhyveiden esille saamista 
– toisin sanoen persoonallisuuden kehittämistä arvokasvatuk-
sellisten päämäärien suuntaisesti. Dialogista kasvatussuhdetta 
määrittää lapsen rakastaminen, arvostaminen ja kuunteleminen. 
Etenkin tällaiseen kasvatussuhteeseen sisältyy merkittävä hen-
kisen ja eettisen kasvun mahdollisuus. Ihanteena on, että lapsen 
oma kokemus dialogisesta kasvatussuhteesta sisäistyy hänen asen-
teekseen itseensä, kanssaihmisiin ja maailmaan. (Ks. Värri 2004, 
26.)
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Tunnustus hyvän kasvatuksen ehtona

Kun Värri puhuu kuuntelemisesta, rakastamisesta ja arvostami-
sesta, käsitän niiden olevan jo edellä mainitseminani tunnus-
tusasenteita. Dialoginen kasvatussuhde on automaattisesti myös 
tunnustussuhde, jonka mukaista kasvatusta Värri luonnehtii jo 
selostettujen kohtien 1. ja 2. lisäksi myös koostamani luettelon 
kohdissa 3 ja 4. Hyvä kasvatus on siten dialogista kasvatusta, jossa 
noudatetaan tunnustusasenteita, joiden kautta kasvatussuhtees-
sa oleva lapsi tunnustetaan persoonaksi. 

G. W. F. Hegel perustelee teoksessaan Hengen fenomenologia 
(Phänomenologie des Geistes, 1807), että ihminen voi tulla tietoiseksi 
omasta itsestään vain siten, että hän asettuu tunnustussuhteeseen 
toisen kanssa (ks. Honneth 2010, 15–16). Toisaalta Lauri Rauha-
la toteaa, että itsetiedostus on ihmisen henkisyyden tärkein tun-
nusmerkki. Sen avulla ihminen voi tarkastella olemassaoloaan 
yksilönä, mutta myös suhteessa muuhun olemassa olevaan. Vain 
itsetiedostuksen avulla ihmisestä voi tulla täysvastuullinen per-
soona, joka tiedostaa eettiset velvoitteensa ja yrittää noudattaa nii-
tä (ks. Rauhala 2005, 119; ks. myös Purjo 2013, 17). Värri puolestaan 
toteaa, että itsetietoisuus ja vastuu ovat itseyden ideaalin ehtoja, 
jotka sitovat ihmisen maailmaan, muihin oleviin ja toisiin ihmi-
siin (ks. Värri 2004, 26).

J. E. Salomaa (1943, 44) kiteyttää kasvatuksen olemuksen seu-
raavasti: ”Yksilö on kasvatettava pelkkää yksilöllisyyttä ylemmäk-
si, hänet on kasvatettava persoonallisuudeksi, johon käsitteeseen 
sisältyy jo se, että hän erikoisuuksineen on yhteisön arvokas, kult-
tuuria rakentava jäsen.” Toisin sanoen, jos kasvatuksen päämääräk-
si asetetaan lapsen persoonallisuuden kasvu ja kehittyminen, on 
kasvatuksen lähtökohdaksi otettava, että lapsi on persoona, jossa 
on potentiaalia tulla persoonallisuudeksi. Tästä seuraa loogises-
ti, että kasvattajan on tunnustettava lapsi persoonaksi. Lasta per-
soonana tutkinut Beda Wicki (ks. Wicki 1988; 1991; ks. myös Purjo 
2010, 321–323) perustelee sekä useiden muiden kasvatusajattelijoi-
den pohdintojen että omien empiiristen esimerkkiensä avulla, että 
jo esikouluikäisellä lapsella on yleensä persoonalta edellytettävää 
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henkisyyttä, joka voi myös ilmetä käytännössä erilaisina henkisi-
nä peruskykyinä, kunhan niihin vedotaan. Kun kasvattaja ottaa tä-
män lähtökohdan täysimääräisesti huomioon, tarkoittaa se, että 
hän näkee lapsen persoonuuden vaalimisen arvoiseksi. Lapsikin 
on siten riittävässä määrin henkinen persoona, joka voi kehittää 
perittyä luonnettaan ja jolle voi kehkeytyä suotuisien kasvuvirik-
keiden avulla yhä yksilöllisempi persoonallisuus. (Ks. Purjo 2013.)

Heikki Ikäheimon mukaan lapsen tunnustaminen persoo-
naksi on hänen käsittämistään ensinnäkin siten, että hänen hy-
vä elämänsä on tärkeää sinänsä, hänen itsensä vuoksi (vrt. Kant), 
toiseksi sellaisena, että hän on arvostelukykyinen kommunikaa-
tiokumppani ja kolmanneksi niin, että hän myötävaikuttaa posi-
tiivisella tavalla toisten hyvään (ks. Ikäheimo 2004, 323; ks. myös 
Purjo 2010, 39). Tunnustusasenteiden lajit ovat Hegelin esittämäs-
sä järjestyksessä rakkaus, kunnioitus ja arvostus, mutta lasten kas-
vatuksen kannalta näen loogisemmaksi järjestyksen: 1. kunnioitus, 
2. rakkaus, ja 3. arvostus (ks. Purjo 2013, 18).  

Kunnioituksen tunnustusasenteeseen sisältyy monenlaisia 
eettisiä kannanottoja lapseen ihmisyksilönä ja henkisenä persoo-
nana. Kunnioitus (Achtung) on käsitettävä sekä lapsen ihmisar-
von kunnioituksena että hänen kohtelemisenaan autonomisena 
ja arvostelukykyisenä persoonana. Jonathan Glover (2000, 23; 
2008, 42) korostaa, että ihmisen arvokkuuden kunnioittamisella 
symboloidaan hänen moraalista asemaansa – toisin sanoen sil-
lä ilmennetään hänen perimmäistä vastuullisuuttaan, josta sekä 
Rauhala että Värri puhuvat. Tätä voidaan pitää välttämättömä-
nä edellytyksenä sille, että kasvattajan on mahdollista tunnus-
taa lapsi autonomiseksi ja arvostelukykyiseksi ja kohdella häntä 
sen mukaisesti.

Jonathan Glover esittää kantilaiseen traditioon nojautuen 
kaikkia ihmisiä velvoittavasti, että toisen ihmisen arvokkuuden 
tunnustaminen on ihmisyyden ydintä. Ihmisen arvokkuuden 
kunnioittaminen ilmenee sosiaalisten kohteliaisuuskonventioi-
den välityksellä. (ks. Glover 2000, 23, 25; 2008, 42,44) Näin ollen 
sekä lapsella että kasvattajalla on oikeus vaatia toisiltaan hyvää 
kohtelua, kohteliaisuutta. Toisin sanoen, myös lapselta on edelly-
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tettävä ainakin jonkinlaista asianmukaiseksi katsottavaa asennet-
ta kasvattajaa kohtaan. (ks. Purjo 2013, 21–22.)

Lapsen arvokkuuden kunnioittaminen takaa kasvattajan ja lap-
sen perustavanlaatuisen samanarvoisuuden ihmisinä (ks. Glover 
2000, 150; 2008, 201). Tapanani on ollut jo pitkään korostaa tätä 
toteamalla, että ”vaikka olemme eri elämänkaarivaiheessa, olem-
me silti tasavertaisia ihmisinä”. Juuri sillä, että kohtelemme las-
ta kunnioittavasti ja kohteliaasti, ilmaisemme tunnustavamme 
sen, että hän on yhtä paljon ihminen kuin itsekin olemme. (Pur-
jo 2010, 38) Ihmisarvon tunnustavaan asenteeseen ei siten millään 
tavoin saa vaikuttaa lapsen kulttuurinen, sosiaalinen tms. tausta 
eikä myöskään hänen käyttäytymisensä, itsestään antamansa vai-
kutelma tai aikaansaannostensa määrä tai laatu (Purjo 2013, 22).

Lapsen tunnustaminen autonomiseksi ja arvostelukykyiseksi 
merkitsee sitä, että hänellä katsotaan olevan edellytykset autono-
miseen järjenkäyttöön ja järkeviin arvostelmiin. Konkreettisesti 
tämä ilmenee siinä, että kasvattaja ottaa lapsen esittämät väittä-
mät vakavasti ehdolle päteviksi väittämiksi ja toisaalta, että lasta 
voidaan haastaa ja häntä voidaan vaatia tekemään parhaansa päte-
vien väittämien muodostamisessa ja toisten esittämien väittämien 
pätevyyden arvioimisessa sekä kyseenalaistamisessa. Väittämien 
pätevyyttä tutkitaan ja koetellaan perustelujen ja rationaalisen 
todistelun avulla. Kunnioitus on siten kiteytettynä lapsen huo-
mioimista ja ottamista todesta kyvykkäänä kommunikaatiokump-
panina. (ks. Ikäheimo 2004; ks. myös Purjo 2010, 37; 2013, 22.)

Toisin sanoen, kasvattaja myöntää lapsella olevan kokemuksia 
elämästä ja katsomus maailmasta sekä ajatuksia, jotka ovat kuu-
lemisen arvoisia. Lapsen kunnioittaminen persoonana merkitsee 
siis pelkistettynä sitä, että lapsi käsitetään itsenäiseksi ajattelijak-
si ja toimijaksi, jollaiseksi hän on kehkeytynyt jo lapsuuden yk-
silöllistymisvaiheessa – sikäli ja siinä määrin kuin hän on saanut 
kasvaa olosuhteissa, joissa hänen ihmisarvoaan ei ole loukattu 
perustavalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että lapsella tunnustetaan 
olevan kykyjä ja potentiaalia, jotka otetaan huomioon hänen 
kohtelussaan. Sen mukaisesti kasvattaja uskoo ja luottaa lapsessa 
oleviin mahdollisuuksiin kasvaa ja kehittyä hänessä piilevien yk-
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silöllisten potentiaaliensa mukaiseksi persoonallisuudeksi. Tä-
mä tarkoittaa myös sellaista asennoitumista, että oli lapsi tehnyt 
siihen asti mitä tahansa, uskotaan ja luotetaan hänessä tapahtu-
van myönteisen muutoksen mahdollisuuteen. Kuitenkin saman-
aikaisesti hyväksytään lapsen koko elämän jatkuva keskeneräisyys 
ja siihen kytkeytyvä olemuksellinen epätäydellisyys ja vajavaisuus. 
(ks. Purjo 2013, 22–24.) 

Pedagoginen rakkaus tunnustusasenteena

Kun kunnioituksen tunnustusasenteella lapsi käsitetään sellai-
sena, että hänessä on mahdollisuuksia hyvään, rakkauden tun-
nustusasenteella vaikutetaan siihen, että lapsessa oleva hyvä tulee 
esiin. Viktor Frankl (ks. 2007, 178–215) kuvaa rakkautta intentio- 
naalisena toimintana, joka suuntautuu toisen ihmisen ainutker-
taiseen ja ainutlaatuiseen olemukseen henkisenä persoonana, hä-
nen henkiseen ytimeensä ja syvimpään sisimpäänsä. Rakkaudessa 
emme näe ihmistä vain sellaisena kuin hän on, vaan myös sellai-
sena mitä hän voi olla ja millaiseksi hänen on mahdollista tulla. 
Toisin sanoen rakkaus on suuntautumista kohti toisen ihmisen 
korkeinta mahdollista arvoa. Siten aito rakkaus – ymmärretty-
nä laajasti toisen ihmisen henkisen persoonan, hänen todellisen 
olemuksensa ja arvojen suomien mahdollisuuksien näkemisenä 
– auttaa toista todellistumaan kaikkien niiden arvojen mahdolli-
suuksien mukaisesti, joita rakkaudessa on tullut ja jotka ovat vain 
siinä voineet tulla näkyviksi. (Purjo 2013, 25.)

Pedagogisessa tai ammatillisessa kasvatussuhteessa ei rakkau-
della voida tarkoittaa tuntemusta, tunnetta tai halua, toisin sanoen 
jonkin hyvän saamista itselle. Tämä ei tarkoita, ettei kasvattaja sai-
si kokea iloa hyvän tekemisestä lapsille ja lapsessa sen perusteella 
tapahtuvasta kehityksestä. Rakkaus voi siis konstituoida tunteita 
eräänlaisena sivuvaikutuksena, mutta rakkaus ei perustu tuntei-
siin lasta kohtaan, vaan hänen persoonassaan piilevän sisäisen ar-
von tunnustavaan asenteeseen. (Purjo 2013, 25–26.) 

Rooliperusteisessa suhteessa pedagoginen tai kasvatuksellinen 
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rakkaus (ks. Haavio 1948, 67–73; Skinnari 2004) on ainoa eettises-
ti hyväksyttävä rakkauden muoto. Rakkaudellisuus kasvatussuh-
teessa on sekä eettinen velvoite kasvattajalle että keskeinen ehto 
kasvatusvaikuttamisessa sitä kautta, että sen avulla on mahdollis-
ta saavuttaa kokonaan uusi kohtaamisen taso. Kasvattajalle rak-
kauden eetos tarkoittaa velvoitetta pedagogiseen rakkauteen siitä 
riippumatta ymmärtääkö tai hyväksyykö hän lapsen käyttäyty-
mistä tai maailmankuvaa (Purjo 2013, 26). Olen joskus kiteyttänyt 
tämän ilmaisuksi, että ”lapsesta ei tarvitse pitää, mutta häntä pi-
tää rakastaa”. 

Aristoteles (2009, 1380b35) toteaa: ”Rakkaus [philein] on hyvinä 
pitämiemme asioiden toivomista toiselle juuri tuon toisen eikä 
itsemme vuoksi sekä toimimista voimiemme mukaan niiden to-
teutumiseksi käytännössä”. Tiivistetysti voidaan sanoa, että rak-
kaus tässä merkityksessä on lapsen elämästä ja hyvästä välittämistä 
ehdoitta, lapsen itsensä vuoksi. Ja sikäli, kun kasvattaja välittää 
lapsen hyvästä elämästä ja onnellisuudesta, toimii hän myös voi-
miensa mukaan sen toteutumiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kasvattaja näkee ja tunnustaa lapsen henkisen persoo-
nuuden, hänen todellisen olemuksensa ja siinä piilevän arvok-
kaan luomat mahdollisuudet sekä auttaa lasta itseään näkemään 
ja toteuttamaan ne (Purjo 2013, 28).

Lapsen ”näkeminen” ei siis rajoitu pelkkään yksipuoliseen nä-
kemiseen, vaan lasta autetaan näkemään myös itse sama, mitä 
kasvattaja hänessä näkee. Tähän sopii perinteinen vertaus kasvatta-
jasta kätilönä. ”Kätilön” tehtävässään kasvattaja auttaa pedagogisen 
rakkauden keinoin lasta näkemään omaan ainutkertaisuuteensa ja 
ainutlaatuisuuteensa perustuvan itseisarvonsa ihmisenä sekä kai-
ken sen potentiaalin arvokkaaseen ja hyvään, joka hänessä on pii-
levänä olemassa. Tähän saatetaan tarvita myös ”pihtisynnytystä”, 
jota olen ryhtynyt pedagogisena periaatteena kutsumaan ”positii-
viseksi konfrontaatioksi”. Lasta on heräteltävä ja ”ravisteltavakin” 
huomaamaan sekä kaikki se arvokas ja hyvä, mitä hän on jo tähän 
asti tehnyt – usein tiedostamatta sitä hyvyydeksi – että kaikki ne 
hukatut tilaisuudet, joissa hän olisi helposti voinut toimia vielä 
paremmin, vaikkei olisikaan varsinaisesti toiminut arvottomasti 
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tai huonosti. Pääasiallinen huomio ei siten ole kielteisissä teoissa, 
vaan mahdollisuuksien käyttämättä jättämisessä. (Purjo 2013, 30.) 

Kun rakkauden tunnustusasenteella käsitetään rakkaudellista 
suhtautumista lapseen siten, että hänessä oleva hyvä tulee esiin, 
arvostuksen tunnustusasenne merkitsee arvostuksen osoittamis-
ta lapselle kaikista sellaisista teoista, joilla hän edistää yhteistä hy-
vää. Tunnustusasenteina kunnioituksen (Achtung) ja arvostuksen 
(Wertschätzung) erottaminen toisistaan on tärkeää, vaikka niitä käy-
tetäänkin arkikielessä yleisesti toistensa synonyymeinä. Olennai-
nen ero eri tunnustusasenteiden välillä on, että sekä kunnioitus 
että rakkaus ovat eettisesti toimimaan pyrkivää kasvattajaa ehdot-
tomasti velvoittavia – toisin sanoen niitä tulee osoittaa kaikille lap-
sille – mutta arvostukselle voidaan asettaa ehtoja.  

Kun kasvattaja kohtelee lasta persoonana, huomioi hän sekä 
lapsen todelliset saavutukset, joita voidaan pitää yhteistä hyvää 
edistävinä, että hänen potentiaaliset kykynsä, jotka voivat edistää 
muiden hyvää. Kasvattajan arvostuksen tunnustusasenne antaa 
lapselle varmistuksen siitä, että häntä pidetään vastuullisena per-
soonana. Lasta ei pidetä vain arvokkaita ominaisuuksia omaava-
na, vaan myös noiden ominaisuuksien vastuullisena alkuperänä. 
(ks. Ikäheimo & Laitinen, 2010) Toisin sanoen, kasvattaja tunnus-
taa, että lapsi kykenee edistämään muiden hyvää. Tämä vahvis-
taa lapsen käsitystä siitä, että hän on tarpeellinen ja tärkeä, eli 
hän voi ja saa olla joku jollekin toiselle. Hän on myös vastuussa sii-
tä, että käyttää tämän mahdollisuutensa eikä hukkaa tai tuhoa tätä 
potentiaaliaan. Viktor Franklin (1985, 133) sanoin, ihminen on vas-
tuullinen ja hänen on toteutettava elämänsä potentiaalinen tar-
koitus. (Purjo 2013, 31.) 

Arvostus, joka perustuu toisten hyvän tai yhteisen hyvän edistä-
miseen, voidaan siten nähdä ihmisten välisen tunnustuksen yhtä 
tärkeänä laatuna kuin kunnioitus ja rakkaus. Arvostus tunnustus-
asenteena tarkoittaa siis, että kasvattaja arvostaa lasta sikäli ja siinä 
määrin kuin hän edistää muiden hyvää omasta vapaasta tahdos-
taan. Muilla perusteilla ei lapselle tule osoittaa arvostusta – kun-
nioitusta ja rakkautta kylläkin. Ihmistä ei voi eikä pidä arvostaa 
sellaisten tekojen tai kykyjen vuoksi, joista vain hän itse hyötyy tai 
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saa hyvää. Pelkästään itselleen hyvää tuottavia ihmisiä saatetaan 
esimerkiksi kadehtia, mutta heitä ei voi relevantissa merkitykses-
sä arvostaa. Pelkästään egoistisilla motiiveilla toimivilla ihmisillä 
ei siten ole mitään perusteltua syytä myöskään arvostaa toisiaan. 
Arvostamisen kriteerinä on sen sijaan oltava toiminta yhteiseksi 
tai yleiseksi hyväksi, altruismi tai ainakin sellainen toiminta, jon-
ka aitona osamotiivina on yhteinen hyvä. (ks. Ikäheimo 2004; ks. 
myös Purjo 2010, 38; 2013, 31–33.)

Ihmiselle on jopa elintärkeää, että hän voi saada jotain tärkeää 
aikaiseksi sekä saada asianmukaista tunnustusta siitä, ja siten ko-
kea olevansa yhteydessä toisten tekemisiin ja tavoitteisiin merki-
tyksellisellä ja tyydyttävällä tavalla (ks. Ikäheimo & Laitinen, 2010). 
Toisten arvio jonkun kykyjen tai saavutusten arvosta yhteisölle on 
myös tämän jonkun itsearvostuksen perusta (ks. Ikäheimo 2002). 
Väitän jopa, että pysyvä itsearvostus voi perustua vain siihen, että 
ihminen pyrkii edistämään omasta vapaasta tahdostaan muiden 
hyvää (ks. Purjo 2013, 32).

Sopivien tilaisuuksien luominen lapselle toisten hyvän edis-
tämiseen on aluksi kokonaan kasvattajan vastuulla. Käytännössä 
tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kasvattaja järjestää mahdolli-
suuksia hyviin tekoihin myös haasteellisemmiksi koetuille lapsil-
le eikä vain palkitse esimerkillisesti käyttäytyviä lapsia antamalla 
heille luottamustehtäviä. Kyse voi olla vaikka siitä, että lapsi auttaa 
ja tukee muita lapsia sellaisissa asioissa, joissa hänelle on kerty-
nyt jotain erityistaitoja, tai asioissa, joihin hänellä on synnynnäi-
siä kykyjä. Pääasia on, että kasvattaja osoittaa lapselle luottamusta 
siihen, että lapsi selviytyy niistä tehtävistä tai haasteista, joita hä-
nelle annetaan. Vähitellen lapselle voidaan antaa itsenäistä vas-
tuuta toisten hyvästä, keskinäisestä sovusta ja erilaisten yhteisöjen 
yhteisestä hyvästä. Ajatuksena tämänkaltaisessa pedagogiikassa on, 
että kun lapsi saa kokea olevansa tarpeellinen muille sekä saavan-
sa aikaan toisille jotakin hyvää, hyödyllistä tai iloa tuottavaa, hän 
alkaa myös oma-aloitteisesti ponnistella etsiäkseen uusia tämän-
kaltaisia tilaisuuksia. (Purjo 2013, 34.)

Pedagogisesti on erittäin tärkeää antaa myönteistä palautetta 
myös pelkästä parhaansa yrittämisestä. Tapauksissa, joissa lapsen 
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aikaansaannos on keskinkertainen tai jopa täysin epäonnistu-
nut, mutta joissa lapsen määrätietoisuus ja kyky voittaa erilaisia 
esiintyneitä vastuksia on vaikuttava tai vähintäänkin kunniakas, 
voidaan lapselle oikeutetusti osoittaa kiitollisuutta, arvonantoa 
ja jopa ihailua. (Ks. Ikäheimo & Laitinen, 2010; Purjo 2013, 34–35.)

Kun kasvattaja suhtautuu kiinnostuneesti ja jopa innostuneesti 
lapseen, on hänen mahdollista saada myös lapsi itse innostumaan 
ottamaan vastuuta elämäntilanteensa kohentamisesta hyvien te-
kojen avulla. Lapsen validoinnin on oltava jatkuvaa, toisin sanoen 
lasta on kannustettava ja rohkaistava käyttämään potentiaaliaan 
hyviin tekoihin ja häntä on onniteltava ja jaettava hänen ilonsa hä-
nen kanssaan silloin, kun tekeminen on onnistunut. Lapsi tarvit-
see myös lohdutusta silloin, kun tekeminen epäonnistuu, ja hän 
tarvitsee kannustusta ja rohkaisua yrittää jälleen kaikesta huoli-
matta. (Purjo 2013, 35.) 

Tunnustussuhteissa on kyse erilaisista vaikutusketjuista. Kun-
nioituksen avulla yksilö tunnustetaan persoonaksi, rakkauden 
avulla hänen persoonallisuutensa alkaa kehittyä ja arvostuksen 
avulla hänestä kehkeytyy eettinen subjekti. Kunnioituksen tun-
nustusasenne vahvistaa lapsen itsekunnioitusta, rakkauden avul-
la hänen itseluottamuksensa lisääntyy ja arvostuksen avulla hän 
saavuttaa kaiken aikaa kestävämmän itsearvostuksen.  Lapsen hen-
kiset kyvyt vahvistuvat samalla hänen tiedostaessaan oman tah-
tonsa vapauden, tahtonsa suunnata vapautensa arvokkaaseen ja 
tarkoitukselliseen elämään ja voimansa toteuttaa tätä tahtoa. (Pur-
jo 2013, 36.)

Lopuksi: Kunnioituksen, rakkauden  
ja arvostuksen tunnustusasenteet

Kasvatusajattelu, jonka ytimessä ovat kunnioituksen, rakkauden 
ja arvostuksen tunnustusasenteet, voidaan kiteyttää usein käyt-
tämääni sanontaan: ”Kasvatus ei ole lapsessa kuvitellusti olevan 
pahuuden hillitsemistä, vaan kasvatus on lapsen yllyttämistä ar-
vokkaaseen ja hyvään.” Edellinen ilmentää nihilististä ihmiskä-
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sitystä: lapsessa ei ole mitään arvokasta ja hyvää edes piilevänä. 
Jälkimmäinen – eli aito ja todellinen kasvatus – tarkoittaa kaiken 
sen lapsessa olevan potentiaalin aktivoimista, jonka avulla hän voi 
havaita ja ilmentää kaikkea sellaista, joka on myös toisten kannal-
ta arvokasta ja hyvää sekä elää sitä kautta arvokasta ja tarkoituk-
sellista eli hyvää elämää. 

Värri (2004, 159) toteaa, että hänen väitöskirjassaan tarkastele-
ma dialoginen kasvatus pyrkii mahdollistamaan kasvatettavan it-
senäistymisen, sen, että kasvatettava kykenee ottamaan vastuun 
omasta tulevaisuudestaan. Yleinen hokema on, että lapsissa on 
myös koko ihmiskunnan tulevaisuus. Nykyisten aikuisten johdol-
la toteutettua maailmantilaamme tarkastelemalla emme onneksi 
voi päätellä mitään lopullista siitä, mitä ihmisenä oleminen voi 
tai mitä sen pitäisi tarkoittaa. Kasvatuksen ja kasvattajien suurena 
haasteena onkin ohjata lapset ymmärtämään ja vaalimaan arvoja, 
joita on vaikeaa tai mahdotonta kokea nykyisessä yhteiskunnalli-
sessa tai kulttuurisessa arvotodellisuudessa (ks. Purjo 2010, 393). 
Tarvitsematta vertailla mihinkään muuhun aikaan, en usko ole-
vani ainoa, jonka mielestä on syytä olla huolissaan siitä, kuinka 
ihmisyys arvona ja päämääränä on kaikkoamassa jonnekin mei-
dän ulottumattomiin. Sille ei yksinkertaisesti ole elintilaa sellai-
sessa kulttuurissa, missä kilpailun, kasvun ja kulutuksen nimissä 
persoonien välisen rakkauden ilmenemistä sekä persoonien hy-
vää olemassaoloa ja onnellisuutta – kokonaisvaltaista kokemus-
ta hyvästä elämästä – pidetään toissijaisina tai jopa arvottomina 
päämäärinä. (Purjo 2013, 37.)

Hyytävimpään välinpitämättömyyteen toisen ihmisen elämää 
ja hyvinvointia kohtaan kykenevät nimenomaan lapset ja nuoret, 
joiden tunto oman ja toisten ihmisten olemassaolon laadun ja 
onnellisuuden merkityksestä on vielä hahmottumaton ja sellai-
sena erityisen altis vaikutuksille (ks. Ikäheimo 2003, 167). Nykyi-
sessä maailmantilanteessamme ei kuitenkaan ole kyse lasten ja 
nuorten, vaan aikuisten kriisistä. Kyse on siitä, minkälaisen maa-
ilman olemme asettaneet tarjolle seuraavalle sukupolvelle, minkä-
laista arvomaailmaa tai oikeammin omaan hyötyyn, toisia vastaan 
kilpailuun ja kaikkien väliseen pudotuspeliin perustuvaa epäar-
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vomaailmaa tyrkytämme heille. Kasvatuksen ajankohtaisena haas-
teena on ohjata lapset ja nuoret pois siitä henkisestä hätätilasta ja 
arvotyhjiön aiheuttamasta kärsimyksestä, missä he joutuvat ole-
maan aikuisten neuvottomuuden takia. (Ks. Purjo 2010, 393.) 

Kasvatus on ainoa käytettävissä oleva keino yrittää rakentaa 
lapsia varten dialogisessa suhteessa heidän kanssaan tulevaisuu-
den arvomaailmaa, joka on riittävän vahva vaikuttamaan sellai-
sen inhimillisen elämänmuodon perustan syntymiselle, minkä 
keskiössä on persoonien välinen rakkaus ja sen aikaansaama on-
nellisuus toisten ihmisten ja omasta hyvästä elämästä (ks. Purjo 
2013, 37). Kasvattajien haasteellisena tehtävä on kaikesta huolimat-
ta tarjota lapsille tukea sekä kiintopisteitä ja suuntaa, jonka varaan 
he voivat rakentaa tulevaisuuttaan, omaa hyvää elämäänsä. Kas-
vattajien harteilla on siten äärimmäisen vastuullinen ja ihmisyy-
den kannalta jopa tulevan kohtalomme määräävä tehtävä ohjata 
lapsia näkemään arvomahdollisuuksien tähtitaivas, jossa aidoilla, 
todellisilla ja varsinaisilla arvoilla – hyvyydellä, totuudella ja kau-
neudella sekä kaikkein korkeimmalla tavoiteltavalla arvolla, rak-
kaudella – on itseisarvoinen merkitys. (Ks. Purjo 2010, 393–394.)

Nykyisessä hyödyn yhteiskunnassamme ei arvojen mittapuu 
ole vain olennaisella tavalla vinoutunut, vaan vajonnut sellaisiin 
syvyyksiin, että lasten kasvattaminen vastuulliseen ihmisyyteen 
on vähintään yhtä tärkeää kuin se on ollut sellaisina aiempinakin 
aikoina, jolloin koko inhimillisen ihmisyyden tuhoutuminen on 
ollut lähellä. (ks. Dienelt 1955, 58). Vastuu tästä on aikuisilla. Vas-
tuullisuutta kasvatuksessa voidaan Emmanuel Levinasta (1996) 
mukaillen pitää nimenomaisesti vastuullisuutena toisen eli kas-
vatettavan puolesta siksi, että kyseinen lapsi ei välttämättä itse 
näe itseään sellaisena, mitä hän voi olla ja millaiseksi hänen on 
mahdollista tulla. Kasvattaja voi kuitenkin nähdä lapsen todelli-
sen olemuksen ja siinä piilevät mahdollisuudet henkisten ja eet-
tisten arvojen todellistumiseen. Rakkaudellisella asennoitumisella 
lapseen hän voi auttaa tätä kohoamaan olemassaolonsa mahdol-
lisuuksien ääriin. 

Kasvattajan vastuullisuus on totaalista, koska se on vastuuta jo-
pa kasvatettavan vastuullisuudesta. Käsitän tämän vastuullisuu-
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tena siitä, että kasvatusvastuullamme oleva lapsi, jota tahdomme 
auttaa hänen kasvussaan vastuulliseen ihmisyyteen, tajuaa oman 
vastuullisuutensa. Tämä toteutuu siten, että rakkaudellisessa koh-
taamisessa autamme lasta tiedostamaan ja sisäistämään syvällises-
ti oma perustavanlaatuinen vastuullisuutensa, jonka mukaisesti 
hänen on pyrittävä todellistamaan syvimmässä sisimmässään, 
henkisessä ytimessään piilevät korkeimmat mahdollisuudet ar-
vokkaaseen. Tällöin mahdollistuu se, että lapsi haluaa omasta 
vapaasta tahdostaan pyrkiä tulemaan kaikessa arvokkuudessaan 
sellaiseksi, mikä on kohtaamisessa tullut näkyväksi. (Ks. Purjo 
2014, 93–94.) 
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Veli-Matti ja ’vaikein haaste joka 
ihmiselle voidaan antaa’
Tero Autio

kirJaan Joitakin katkelMia, kokemuksia ja yhteisiä intres-
sialueita kollegani ja ystäväni Veli-Matin kanssa vuosien varrelta 
aina siihen saakka, kun reilut kymmenen vuotta sitten lähdin Suo-
mesta. Tapasimme ensimmäisiä kertoja 1980-luvun loppupuolis-
kolla, kun minut oli juuri valittu hoitamaan kasvatustieteen ns. 
metodilehtorin virkaa. Tehtävään kuuluivat erityisesti kvantita-
tiivisten ja kvalitatiivisten menetelmäopintojen luentojen ja har-
joitusten pitäminen. Veli-Matti suoritti kasvatustieteen opintoja 
sivuaineena filosofian pääaineopintojen rinnalla, ja huomasimme 
opetussessioissa hyvin nopeasti yhteisiä kiinnostuksen aiheita. 
Ne ylittivät menetelmäkurssien aihepiirit ja liittyivät usein laa-
jemmin ja kriittisemmin kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuk-
seen ja yleisemmin kasvatustieteen identiteettiin tieteenä, jota 
myös nuo metodikurssit opetussuunnitelman kivijalkoina hei-
jastelivat. Olin opiskellut Jyväskylän yliopistossa professori Rei-
jo Wileniuksen oppilaana filosofian sivulaudaturopinnot, joissa 
keskityin mielen filosofiaan, tieteenteoriaan ja matemaattiseen 
logiikkaan. Olin myös valmistunut Jyväskylän opettajankoulutus-
laitoksesta matematiikan opetukseen erikoistuneeksi opettajaksi. 
Olin työskennellyt luokanopettajana Suolahdessa ja neljän vuoden 
ajan erityisopettajana Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten- 
ja nuorisopsykiatrian osastolla Pitkäniemen sairaalassa Nokialla. 
Olin jo siirtymässä ammatillisen opettajankoulutuksen puolel-
le tultuani valituksi nykyisen Jyväskylän ammatillisen opettaja-
korkeakoulun kasvatustieteen ja psykologian lehtoriksi, kun sain 
kutsun Tampereen kasvatustieteen laitokselle edellä mainittua 
metodilehtorin virkaa hoitamaan. 

Veli-Matti oli opiskellut nuorisotyötä Tampereen yliopiston 
opetusjaostossa ja toiminut syrjäytymisvaarassa olevien lasten- 
ja nuortenhuoltolaitoksissa. Löysin hänen kokemuksistaan yhty-
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mäkohtia omiin kokemuksiini erityisopettajana lasten ja nuorten 
psykiatrisella osastolla, jossa opin kantapään kautta kasvatuksen 
merkityksen ja sen kytkeytymisen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin 
prosesseihin. Tässä työssä hyvinvointiyhteiskunnan ainainen kes-
keneräisyys tuli näkyviin: köyhyys, päihteet, perheväkivalta, työt-
tömyys, koulu- ja koulutuskielteisyys, yleisen huono-osaisuuden 
sukupolviketjujen mittainen rakentuminen – joskus myös vaurau-
den tuoma välinpitämättömyys lasten kasvatuksessa.

Veli-Matin akateeminen ja käytännöllinen toiminta tarken-
tuu systemaattisesti ja saa olennaisen käyttövoimansa moraaliin 
ja etiikkaan kietoutuvista asia- ja teemakokonaisuuksista, ehkä 
osaltaan opiskeluajan työkokemusten motivoimana.   Teoreettises-
ti Veli-Matin opetuksen ja tutkimuksen läpäisevät teemat liittyvät 
eurooppalaisen ja läntisen hengen- ja ajatteluperinnön omaksu-
miseen ja kriittiseen edelleen kehittämiseen niin suomalaisessa 
kuin kosmopoliittisemmissa yhteyksissä. Tämä käy ilmi käsitteis-
tä ja tutkimusaiheista, joita jo hänen teostensa otsikot Hyvä kasva-
tus – Kasvatus hyvään ja Kasvatus ekokriisin aikakaudella ilmentävät. 
Pelkästään otsikkotason havainto viestii Veli-Matin tiedostetusta 
älyllisestä etäisyyden otosta kasvatustieteen valtavirtaiseen sitoutu-
miseen skientismiin, tiedeuskoon, ja sen keskeiseen ilmentymään 
instrumentalismiin, jonka voi väittää muodostavan kasvatuksen ja 
koulutuksen jatkuvan ’kriisin’ syyn ja seurauksen. Instrumenta-
lismi kysyy mitä ja miten, mutta väistää kysymyksen instrumen-
taalisen tieteellisen asenteen omista perusteluista ja seurauksista. 

Lyhyt välineellisen järjen historia

Instrumentalismilla on pitkät juuret länsimaisen ajattelun his-
toriassa. Erityisesti René Descartes’n (1596-1650) roolia instru-
mentalismin juurruttamisessa elimellisenä osana länsimaista 
mentaliteettia ja erityisesti osana kasvatusta, koulutusta ja valta-
osaa sen instituutioita on informoituneen tutkijan ylivoimaisen 
työlästä pyrkiä vähättelemään; jopa kommunistisen Neuvos-
toliiton tutkijat väittivät, että ilman Descartesin ideoiden ym-
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märrystä 20. vuosisata ei tule kunnolla ymmärretyksi. Myös 
1900-luvun merkittävien mannermaisten ajattelijoiden kuten Ed-
mund Husserlin ja Martin Heideggerin käsitykset tiedon, tieteen 
ja moraalikäsitysten murroksesta rakentuvat kriittisessä suhtees-
sa Descartesin teoriaan. Moraalin murroksessa ajattelemiseen 
liittyvä kokonaisvastuu ikään kuin ulkoistetaan teknisesti päte-
väksi todetulle tieteelliselle metodille; päämäärien, tavoitteiden 
ja niiden seurausten pohtimisen tieteen harjoittaja voisi instru-
mentalismin hengessä legitiimisti sivuuttaa. Veli-Matin viimeisin 
teos (Värri 2018) ekokriisin aikakaudestamme tiivistää metafori-
sen oivaltavasti ”onkalometafysiikka”-käsitteessään teknologisen 
asenteen rajoitukset kätkevän, pätevien metodien kehittämiseen 
keskittyvän tieteellisen asenteen logiikan ja niiden koko elämän-
muotoamme uhkaavaksi kasvaneen kollektiivisen seurauksen. 
Juuri tästä laaja-alaisesta näkökulmasta luen Descartesia (Autio 
2012/2006) paitsi filosofina myös ensimmäisenä modernina ope-
tussuunnitelmateoreetikkona ja pragmatismin edelläkävijänä, jon-
ka monet keskeiset intentiot olivat kasvatuksellisia ’teknologisessa’ 
hengessä. Tässä suhteessa ranskalaisajattelijamme voi toimia yh-
tenä historiallisena oppaana. Hän auttaa meitä ymmärtämään, 
mikä vaikuttaa piiloisesti mutta siksi juuri vahvasti nykyisessä 
instrumentalistisessa ylikansallisessa koulutuspolitiikassa sekä 
siihen pikemminkin reagoivissa kuin sitä reflektoivissa kansal-
lisissa opetussuunnitelmareformeissa ja opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelmissa. 

Avaan lyhyesti Descartesin ajattelua, erityisesti hänen aloitta-
maansa vallankumouksellista murrosta tieteellisessä ajattelussa 
ja sen lähempänä omaa aikaamme havaittavia heijastumia. Tätä 
vasten hahmottelen kriittisenä vastakuvana sitä, mitä ymmärrän 
Veli-Matin ajattelevan kasvatuksen ja sen tutkimuksen dynamii-
kasta. Descartesia on uskoakseni hedelmällisempää tulkita laa-
jemmin kuin standardifilosofian esittämänä ’rationalistina’, toisin 
sanoen aikansa suurta poliittista ja teologista kuohuntaa huoles-
tuneena rekisteröivänä ja ratkaisuja etsivänä esipragmaatikkona. 
Huolestuneen Descartesin vision poliittisen ja teoreettisen kon-
tekstin muodosti kolmikymmenvuotinen sota (1618-1648) sekä sen 
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päättäneen Westfalenin rauhan myötä alkanut Euroopan maantie-
teellinen jakaantuminen nykyisiin kansallisvaltioihin. Descartes 
ei ollut siinä mielessä rationalisti, että hän olisi uskonut historian 
ja sosiaalisen todellisuuden olevan periaatteellisesti rationaali-
suuden määrittämää; päinvastoin sosiaalinen todellisuus ilmenee 
väistämättä kaoottisena, alituiseen toistuvien riitojen, valtataiste-
lujen ja vastakkainasettelujen repimänä taistelutantereena. Yksi 
merkittävimpiä Descartes-tutkijoita, Uppsalan yliopiston vuon-
na 2021 edesmennyt filosofian historian professori Lilli Alanen, 
lainaa osuvasti oman opettajansa Sorbonnen yliopiston filosofian 
professorin Ferdinand Alquién'in (1906–1985) kiteyttämää Descar-
tesin ihmis- ja yhteiskuntanäkemystä: "järjettömyys on ihmiselle 
yhtä luonteenomaista kuin järkevyyskin" (Tuusvuori 2014, 8). Täl-
tä pohjalta ihmisen kasvattaminen rationaalisuuteen voidaan hy-
väksyttävästi asettaa poliittiseksi ja kasvatukselliseksi tavoitteeksi 
harmonisen ja rauhanomaisen elämän ehtona.

Descartesin ratkaisuyritys ihmiskunnan globaalin hyvän 
edistämiseksi ja järjettömyyden minimoimiseksi oli puhdistaa 
tietoisuutta aistien mahdollisesti välittämistä vääristymistä, aja-
tusvirheistä ja yleisistä harhaluuloista systemaattisesti etenevän 
epäilyn ja kysymisen avulla. Epäilyn universaalina päämäärä oli 
saavuttaa lopulta varmaa tietoa, ”kirkkaita ja selkeitä ideoita”, joi-
den varaan rakentaa ajattelua ja toimintaa niin arkielämässä kuin 
tieteessä ja filosofiassa. Tunnetuin näistä Descartesin epäilylle 
perustuvan reduktion lopputuloksista on ns. cogito-lause: cogi-
to ergo sum. Voin lopulta päätyä periaatteessa epäilemään kaikkea 
paitsi omaa epäilyäni: ajattelen, siis olen. Descartesin tarkoitus 
oli toki muualla kuin pinnalta katsoen turhauttavassa filosofi-
sessa hiusten halkomisessa. Tietoteoreettinen ja metodologinen 
kumous pyrki syrjäyttämään sekä Antiikin että varsinkin aikan-
sa uskonnolliset auktoriteetit, jotka edustivat pysähtynyttä maa-
ilmaa ja olivat perussyynä poliittiseen ja teologiseen kaaokseen, 
brutaaliin ja veriseen väkivaltaan sekä toisinajattelijoiden vai-
noon. Kolmikymmenvuotisen sodan (1618-1648) levoton, epävar-
ma ja väkivallan kyllästämä Eurooppa kosketti Descartesia myös 
henkilökohtaisesti. Katolinen ajattelija vaistosi uskonnosta ir-



72

taantuvan, ihmisjärjen jalostamiseen tähtäävän teoreettisen val-
lankumouksensa aiheuttaman hengenvaaran syvästi ärsytetyn 
kirkon ja jesuiittajärjestön toimesta. Descartes vaihtoi jatkuvasti 
asuinpaikkaa päätyen lopulta kuningatar Kristiinan kutsumana 
Ruotsin hoviin. Kutsuun ja kylmään ilmastoon syvästi pettynee-
nä hän menehtyi talvihyisessä kuninkaanlinnassa keuhkokuu-
meeseen viisikymmentäneljävuotiaana helmikuun yhdestoista 
vuonna 1650. 

Descartes tiivisti Francis Baconin (1561–1626) induktiivisen 
päättelyn ja Galileo Galilein (1564–1642) Nuova Scienzia’n kokeelli-
sen menetelmän luonnon tutkimisessa. Hän uskoi näiden toimi-
van pragmaattisina apuneuvoina inhimillisen elämän ehtojen 
parantamisessa sekä sotien, väkivaltaisuuksien ja sairauksien tor-
junnassa tiedon tason kohottamisen ja elämäntaidon (morals) ra-
tionaalisen kehittämisen avulla. Juuri tässä mielessä Descartesin 
intressit eivät rajoittuneet tieteen metodologian sisäiseen kehittä-
miseen vaan ne sisälsivät nousevan läntisen demokratian keskei-
siä aihioita optimistisessa uskossaan ihmisen koulutettavuuteen 
ja kaikkien ihmisten periaatteelliseen yhdenvertaisuuteen: ’järki on 
tasaisimmin jakautunut ominaisuus ihmisyhteisöjen sisällä’. Tämä yk-
silöä ja tiedettä opastava, rationaalista käyttäytymistä ja tieteellis-
tä metodia korostava havainto heijastuu myöhemmin Valistuksen 
ja Ranskan suuren vallankumouksen omaksumissa poliittisissa 
periaatteissa ja vaatimuksissa – myös pohjoismaisen ja suoma-
laisen hyvinvointivaltion varhaisina demokraattisina piirustuk-
sina (ks. Autio 2012, 27).

  ’Kirkkaat ja selkeät ideat’ olivat peruselementti siinä ratio-
naalisesti toimivan yksilön ja tieteenharjoittajan ihanteellisessa 
kaksoisroolissa, jonka Descartes katsoi inhimillisen tiedon vallan-
kumouksellaan sysänneen alulle. Aristoteelinen näkemys tietees-
tä olemassa olevan tiedon järjestelemisenä ja luokitteluna samoin 
kuin uskonnolliset ilmestykset ja staattiset dogmit olivat Descar-
tesin kritiikin pääkohde. Uuden tiedon dynaaminen luominen in-
novaatioiden ja keksintöjen muodossa induktiivisen päättelyn ja 
kokeellisen menetelmän tukemana ja varmistamana tulisi muo-
dostamaan modernin mentaliteetin niin tieteessä ja tutkimuk-
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sessa kuin ihanteellisessa arkisessa elämässäkin. Hänen vuoden 
1637 esseensä otsikko artikuloi tämän kaksoisintention: Discourse 
on the method of rightly conducting one’s reason and seeking the truth in 
the sciences (Descartes 1985/1637).

Descartes oli paitsi filosofi myös loistava matemaatikko. Häntä 
viehätti ajatus matematiikan yleisälyllisestä roolista inhimillisten 
elämänehtojen ja turvallisen elämän mahdollistajana ja takaaja-
na. Descartesin rakkaus matematiikkaan laajeni hänen mielessään 
unelmaksi matematiikan harjoittamisessa ilmenevän oivaltami-
sen, ongelmien ratkaisemisen, keksimisen, luovuuden, oppimisen 
ja uuden tiedon tuottamisen universaaliksi menetelmäksi, josta 
hän käytti nimeä mathesis universalis: 

Tämän tiedonalan tulisi sisältää inhimillisen järjen perus-
periaatteet ja laajentaa ne totuuksien löytämiseksi millä ta-
hansa alueella. Olen vilpittömän vakuuttunut, että tämä 
lähestymistapa on tiedon hankinnan kaikkein voimakkain 
instrumentti mikä ihmisille on mahdollista ja se on kaiken 
muun perusta ja lähde (Descartes 1985; Autio 2012, 28–29).  

Descartes ennusti näin omaksutun Metodinsa valtavaa menestys-
tä erityisesti kolmella alueella: mekaniikassa (teknologiassa), lääke-
tieteessä, ja moraalissa. Retrospektiivisesti voimme vain ihmetellä 
ennustuksen historiallista kaukonäköisyyttä ja sen tulevaa kehi-
tystä koskevaa osuvuutta – yhtä fataalia ja merkittävää poikkeusta 
lukuun ottamatta. Descartes optimistisesti oletti, että hänen ”kirk-
kaiden ja selkeiden ideoiden”, matemaattisen tarkkuuden ja vai-
kuttavien empiiristen syiden (”efficient causes”) yhteisvaikutuksen 
varmistama, kumuloituva tieteellinen tieto tulee parantamaan ku-
mouksellisesti maailmaa lääketieteen ja teknologian osalta – niin 
kuin se epäilyksettä on tehnyt. Descartesin virheelliseksi ja yliop-
timistiseksi osoittautunut oletus oli, että tieteellinen tieto johtaisi 
myös vastaavaan moraalin ja järjen ohjaaman yksilöllisen ja kol-
lektiivisen elämisen taidon rauhanomaiseen kehittymiseen; toisin 
sanoen moraalin kehitys olisi riippuvaista tieteellisen ja teknolo-
gisen tiedon kehityksestä.
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Descartes ymmärrettävästi  häikäistyi älyllisesti metodisen 
ajattelun tuottaman tiedon vallankumouksellisesta voimasta. Sen 
myötä hänen historiallinen avainasemansa tieteen ja teknologian 
yhteen liittämisessä on osaltaan väkevästi muovannut jälkimaail-
maa uskomaan ja luottamaan empiiriseen tieteelliseen metodiin 
– tieteeseen instrumenttina – joka sellaisenaan jatkuvasti edistäi-
si ja täydellistäisi maailmaa uusilla elämän alueilla. Descartesin 
osaltaan käynnistämän uuden – modernin – ajan kontekstissa tämä 
oli älyllisesti ja poliittisesti uskottava ja toiveikas oletus.

Tieteisuskoinen ja teknologinen asenne, jonka ytimessä on 
luottamus metodiin ja metodin avulla hankittuun tietoon, omak-
suttiin erityisesti englanninkielisessä maailmassa 1800-luvun 
lopulta alkaen. Eri muodoissaan siitä tuli kasvatuksen ja kou-
lutuksen keskeinen ohjenuora niin tutkimuksessa kuin opet-
tajankoulutuksessa. Olen käyttänyt tästä kasvatuksen sisältö-, 
arvo- ja moraalikysymyksiä marginalisoivasta akateemisesta il-
miöstä nimitystä Metodin kulttuuri (Culture of Method) (Autio 2012, 
2017, 2019).

Usko kausaalisyiden ja matemaattisen tarkkuus- ja täsmällisyy-
sideaalin muodostamaan modernin tieteen kaksoissidokseen ja 
erityisesti sen sellaisenaan sivilisaatiota ja moraalia kultivoivaan 
vaikutukseen, jolle Descartes löi vahvat alkutahdit, sai protestoi-
vat soraäänet seurakseen jo seuraavalla vuosisadalla. Jean-Jacques 
Rousseau (1712–1778) asettui tulisesti vastustamaan käsitystä, jonka 
mukaan luonnontieteiden edistystä olisi seurannut vastaavaa mo-
raalin kehitystä ja ihmiskunnan kypsymistä; pikemminkin yleinen 
moraalin rappeutuminen, korruptio ja ihmisten eriarvoisuus on 
seurannut tieteen kehityksen ja tiedon kasvun vanavedessä. Vuon-
na 1762 valmistuneessa Emile-teoksessa artikuloimallaan kritiikil-
lä Rousseau kiinnitti huomionsa modernin sivilisaation ja tieteen 
sisältämään symboliseen väkivaltaan, joka vinouttaa ja estää lap-
sen luonnollista kehitystä.  

Kriittisillä havainnoillaan Descartesin matematiikalla teräste-
tystä empiiriseen tieteeseen perustuvasta kaiken kattavasta har-
monisesta yhteiskunnallisesta visiosta ja sen rinnalla elävästä 
moraalirappiosta ja korruptiosta, Rousseau politisoi kasvatuksen 
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käsitteen tavalla, joka ei ollut palautettavissa tieteeseen tai sovitet-
tavissa yksi yhteen tieteellisen tiedon kanssa. Kasvatus ja politiikka 
ovat jotakin monimutkaisempaa, laaja-alaisempaa ja kattavampaa 
kuin mihin empiiriseen tieteen induktiivinen päättely ja sen yleis-
tykset periaatteessakaan yltävät. Itse asiassa Descartes itse antaa 
vihjeen oman metodivetoisen tiedekonseptionsa tiedon rajois-
ta suhteessa politiikkaan. Hän muotoilee inhimillisen tajunnan 
topologiaa koskevan huomionsa näin: tahdon alue on älyn aluetta 
verrattomasti laajempi (Descartes 1985, 204, ks. Autio 2012, 42). Po-
litiikka on tahdon taitoa ja käytäntöä; tiedettä ja sen käytäntöjä si-
too äly ja sen itse itselleen tieteellisen metodin ja episteemisten 
kriteerien (’totuus’, johdonmukaisuus etc.) kautta asettama, poli-
tiikkaa kapea-alaisempi ja tiukempi normatiivisuus.

Kokoavasti voidaan todeta, että samalla tavalla kuin Descartes 
muotoili modernin maallistuneen tieteen ’tehdasasetukset’, Rousseau 
aloitti Emile-teoksellaan modernin kasvatuksen aikakauden. Siinä 
politiikka ja tiede ovat kiistanalaisesti mutta pysyvästi keskinäis-
suhteessa: kasvatus on jotakin tieteen ja politiikan välistä, tiede 
vaikuttaa kasvatukseen, mutta kasvatus ei ole kartesiolaista ”vai-
kuttavien syiden”, kausaalilain alaista tiedettä tyyliin ’opettami-
nen on syy ja oppiminen seuraus’. Kiinnostavana ja oivaltavana 
maantieteellisenä lisämausteena sveitsiläinen, Wienin yliopistossa 
työskentelevä Daniel Tröhler tulkitsee kirjassaan Languages of Edu-
cation (2011) hänen maanmiehensä Rousseaun vaikuttaneen rans-
kalaisille politiikan kielen ja saksalaisille vastaavasti kasvatuksen kielen 
(Bildung) syntyyn. Descartesin tiedekäsitys puolestaan omaksuttiin 
Yhdysvalloissa kasvatuksen tiennäyttäjäksi erityisesti opetussuun-
nitelmateorian välityksellä. William Doll (1993) on pedagogisen 
selkeästi ja elegantisti osoittanut Descartesin filosofian ja ame-
rikkalaisen behavioristisen opetussuunnitelmateorian ikonisen 
’raamatun’, Ralph Tylerin Rationaalin (1949) tiiviin älyllisen yh-
teyden. Tämä liitto ei ole menettänyt rahtuakaan ajankohtaisuu-
destaan yhdysvaltalaisessa koulutuspolitiikassa ja Yhdysvaltain ja 
OECDn maailmanlaajuisissa koulutus- ja opetussuunnitelmapo-
liittisissa vaikutusyrityksissä standardoida koulutuksen maailma 
yhden mallin mukaisena (ks. Tröhler 2021).
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Veli-Matti ja vaihtoehtoinen idea-avaruus

Descartes ja Rousseau toimivat tässä paitsi historiallisina myös 
symbolisina hahmoina, jotka pingottavat modernin maailman 
kasvatuksen ideahistoriallisen jännevälin. Se auttaa minua ajat-
telemaan ja artikuloimaan Veli-Matin monin tavoin omaperäistä 
ja luovaa kontribuutiota kansalliseen ja sen ylittävään kosmo-
poliittiseen kasvatuksen suureen kudokseen. Veli-Matin kai-
ken aikaa rikastuvan kasvatusteorian lähtökohta ja kiintopiste 
on jo väitöskirjan nimessä rohkeasti esiin tuotu hyvä kasvatus. 
Valtavirran vastaiseksi tämän valinnan tekee sen suoraviivainen 
normatiivinen lähtökohta, joka tietoisesti torjuu akateemisen 
kasvatustieteen opetuksen usein kyselemättömän sosiaalistami-
sen tieteelliseen näennäisneutraaliuteen ja -objektiivisuuteen. 
Tähän vaativaan teoreettis-eettiseen lähtökohtaan hän sitoo käy-
tännön kokemuksia omista työ- ja elämänvaiheistaan perheestä 
kouluun ja armeijaan. Seuraa kaikkea muuta kuin idealistinen 
moraalisaarna: Veli-Matti seuloo tarkasti, kattavasti ja ennakko-
luulottomasti historiallisia ja aikalaisajattelijoita, joilla voisi ol-
la kommentoitavaa hänen äärimmäisen vaativiin teemoihinsa. 
Jälkimmäiset puolestaan tuovat mieleen Immanuel Kantin ar-
vion: kasvatus on vaikein tehtävä mikä ihmiselle voidaan antaa. 
Teoreettisesta ja käsitteellisestä vaativuudesta huolimatta tekstit 
ovat poikkeuksetta selkeitä, läpiajatellun tuntuisia, kontrastina 
erityisesti joidenkin poststrukturalismista innoittuneiden kan-
sainvälisten kirjoittajien käsitepuuromaiselle viittaussuhteiden 
sekamelskalle. Tämä ajattelutyölle ja perinpohjaiselle ymmärtä-
miselle otettu aika tulostuu selkeytenä käsiteltävän asian vaike-
usasteesta tai keskeneräisyydestä huolimatta. Se tekee Veli-Matin 
teksteistä myös varsinaisen tutkijakunnan ulkopuolella kiinnos-
tavaa ja sivistävää luettavaa kuten monien uusintapainosten Hy-
vä kasvatus – kasvatus hyvään todistaa.  

Veli-Matin eri yhteyksissä artikuloituva kasvatuksen teoria 
avautuu kattavasti ihmisen maailmassa olosta, tätä hiovasta joka-
päiväisestä sosialisaatiosta sekä politiikan ja talouden valtasuh-
teista kohti transsendenttia, normaalin tai fyysisen kokemuksen 
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ylittävää todellisuutta. Transsendentin äärellä jokainen on lopul-
ta yksin, mikä tarjoaa mahdollisuuden syvimmälle mahdolliselle 
yksilöitymiselle (Värri 2004, 143): 

Ihmisen itseytymisen mahdollisuus on sosiaalisen ja trans-
sendentin välillä, siinä, että olemisensa perusteita kysyessään 
ihminen suuntautuu jokapäiväisestä situaatiostaan koh-
ti transsendenttia. Transsendentti oleminen jättää vastauksia 
antaessaankin vaille lopullisia vastauksia, avoimeksi uusille 
kysymyksille. Avoimena olemisen kutsulle ihminen on avoin 
myös itselle, varsinaistumiselle. Suhteessaan transsendent-
tiin ihminen on enemmän kuin konventioita seuraava sosi-
aalinen olento: hän ylittää jokapäiväisyytensä ja kurottautuu 
kohti aitoa itseään. Esimerkiksi kysyessään «Miksi kuolen?» 
ihminen ei esitä kysymystä lajinsa edustajana tai sosiaalisena 
olentona, vaan ainutlaatuisena yksilönä, joka tietää itse kuo-
levansa oman kuolemansa.

Välinerationalistinen nykytodellisuus näyttää muovaavan myös 
transsendenssin varhaisempaa, filosofista tai uskonnollista pyhyy-
den, ylittämisen ja tuonpuoleisuuden ilmiöihin viittaavaa käsitys-
tä. Aiemmat kuvaukset pyrkimyksestä aistein tavoittamattomaan 
todellisuuteen murenevat ja alkavat korvautua tämänpuoleisen 
maailman omnipotenteilla vastikkeilla: uskolla teknologiaan uu-
tena jumaluutena ja uskontona. Kysymykseen ”Onko Jumala ole-
massa?” eräs Piilaakson guruista vastasi: ei vielä. 

Veli-Matin ajattelussa tällaiset perverssit ajatuskulut asettuvat 
kritiikin päämaaliksi. Veli-Matti pyrkii artikuloimaan uudelleen 
eettisesti kestävän yksilöllisen ja kollektiivisen elämänmuodon 
ehtoja pahenevassa kriisissä, jonka olennaisina ajureina toimivat 
tieteellisen välinerationalismin, teknologian, kapitalismin ja näi-
tä myötäilevän politiikan ja hallinnon muovaamat vallan keskit-
tymät. Tämä uuden eettisen ja tieteellisen keskinäisymmärryksen 
tarve tulee ilmeisenä näkyviin myös viimeaikaisissa opetussuun-
nitelmateorioissa, joissa arvioidaan uudelleen uskonnon ja teo-
logisten diskurssien asemaa myös tieteellisiksi ajateltujen tai 
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kuviteltujen puhetapojen vahvana pohjavirtana (Autio 2022; Trö-
hler 2020, 2021). 

Erityisesti protestantismin eri variaatiot selittävät eri opetus-
suunnitelmateorioiden jyrkkiä kontrasteja, joiden tuntemus on 
kaikessa kasvatuksessa ja opetustyössä silmiä avaavaa. Protestant-
tinen kalvinismi määrittää piiloisena pohjavirtana Yhdysvaltain 
hyvin varhain omaksumaa väline- ja metodikeskeistä, teknolo-
giaorientoitunutta koulutusstrategiaa.16 Strategian logiikka pe-
rustuu ulkoisen käyttäytymisen observointiin, muokkaamiseen ja 
kontrollointiin behaviorististen ehdollistamisoppien ja niitä hie-
novaraisemmin toistavien kognitioteorioiden metodologioiden 
mukaisesti. Tämä ei toteudu vain oppilaitoksissa vaan laajemmin 
tämän päivän sosiaalisen median algoritmeissa kattavana ihmis-
kuntaa ehdollistavana globaalina opetussuunnitelmana. Kalvinis-
min ihmisihanteen post/moderni johdannainen, homo economicus, 
kilpaileva, laskelmoiva, tulos- ja välineorientoitunut, tehokkuu-
teen tähtäävä itseään tuotteistava yksilö (Pulkki 2017; Weber 1930) 
on kapitalistisen yhteiskuntadynamiikan moraalinen moottori. 
Tämä poliittisen teologian kautta omaksuttu ratkaisu osaltaan 
selittää amerikkalaisen koulutuksen ulkoisesti mitattaviin tulok-
siin ja niiden arviointiin keskittyviä ominaispiirteitä. Lisäksi se 
tekee ymmärrettäväksi Yhdysvaltojen pohjoismaisen yhteiskunta-
järjestyksen näkökulmasta ongelmallista käsitystä demokratiasta, 

16 Kalvinismin armotonta predestinaatio-oppia voi tiivistäen luonnehtia 
seuraavasti. Ihminen ei voi koskaan olla täysin varma onko hän Jumalan 
silmissä lukumääräisesti rajatun valittujen joukossa vai joutuuko 
hän lopulta kadotukseen. Tämä toisiin vertailu asettaa kalvinismille 
tyypillisen ulkoapäin, myös itseä sieltä tarkkailevan asenteen, jossa 
ulkoiset saavutukset painavat: maallinen menestys kuvitellun toisen 
silmissä ja koulutuksessa hyvät testipistemäärät myös moraalisen 
menestyksen ja ihmisarvon mittana. Kalvinismin sekulaaristuneet 
muodot elävät tämän päivän levottomassa, alituisen kehittämistarpeen 
ja reformien jäsentämässä yhdysvaltalaisessa/globaalissa 
koulutusajattelussa. Esimerkiksi arviointia painottava, “assessment-
driven” -koulutuspolitiikka ilmentää kalvinismin kiinnostusta ulkoiseen 
havaintoon ja ulkoiseen ”käyttäytymiseen” perustuviin eksakteihin 
numeroihin ja dataan, ja selittävät niiden laajaa soveltamisintoa elämän 
eri alueilla.
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jossa korostuu esimerkiksi varallisuuden ja poliittisen vallan vä-
linen yhteys. Myös liberalismin äänitorvi Economist-lehti jatku-
vasti viittaa vuosittaisissa demokratialistauksissaan puhuessaan 
Yhdysvalloista ’vajaana demokratiana’, flawed democracy. 

Toisin kuin ulkoista korostava kalvinismi, protestantismin toi-
sen päähaaran luterilaisuuden huomio on yksilön sisäisessä elä-
mässä ja sen yhteydestä ja vaikutuksessa ulkoiseen elämään. Martti 
Luther korosti teologiassaan raamatun ja muiden uskonnollis-
ten tekstien saatavuutta. Tätä varten raamattu tuli kääntää kansan 
omalle kielelle ja Lutherin rohkaisemana jokaisella sukupuolesta 
riippumatta tuli olla oma tulkinta lukemastaan, jopa riippumat-
ta siitä mitä kirkko tai papisto ajattelivat. Lutherin mukaan usko 
ja pelastus olivat ihmisen ja Jumalan välinen, sisäinen asia, eivät 
riippuvaisia ulkoisista teoista tai varallisuudesta kuten protestan-
tismin kalvinistisessa tulkinnassa. Martti Luther ajatteli mullista-
vasti, että on ylipäänsä olemassa jokin sisäinen identiteetti, joka 
on eri asia kuin miksi yhteiskunta ihmisen luokittelee – ja että yh-
teiskunta tekee luokittelun järjestelmällisen epäreilusti. Poliitti-
sesti, filosofisesti ja psykologisesti Lutherin teologinen protesti 
merkitsi radikaalia kumousta käsityksessä yksilöllisyydestä ja yk-
silön arvosta. Erityisesti tämä koski naisen ja perheen asemaa. Sii-
nä missä Descartes avasi modernin tieteen ja Rousseau modernin 
kasvatuksen aikakauden, Luther avasi modernin perheen aikakauden. 

Lutherilla itsellään ja myöhemmin Lutherin seuraajilla oli tär-
keä vaikutus, kun he edistivät sosiaalisen demokratian avainpiir-
rettä, nimittäin sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka on maailman 
korkeinta tasoa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (Nelson 2019, 
193–219). Suomalaisen demokraattisen yhteiskunnan edellytyk-
sinä kasvatus ja erityisesti julkinen koulutus rakentuvat vahvasti 
luterilaisen uskonnon periaatteiden, kuten lukutaidon, oman elä-
män pohtimisen, itsen kehittämisen ja tasa-arvon perustalle. Us-
konto ei ole enää pitkään aikaan ollut yksiselitteinen ’driving force’ 
suomalaisessa kasvatus- ja koulutusajattelussa. Luterilaisuuden 
jättämät jäljet ja mentaliteetti ovat kuitenkin jäljellä originaalin 
jo haalistuttua. Myös Veli-Matin älylliset edesottamukset, joissa 
korostuvat vaativien älyllisten teemojen rinnalla yhteiskunnan 
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perussolun – perheen, vanhemmuuden ja lapsuuden – merkitys 
todistavat luterilaisen ideahistorian vaikutusta ja voimaa. Luteri-
laisuuden vaikutusta on vaikea olla havaitsematta myöskään toi-
sessa keskeisessä kasvatuksen instituutiossa: maailmanlaajuisesti 
vallankumouksellisen ja ainutlaatuisen, nyt haasteellisia aikoja 
elävän suomalaisen peruskoulun demokraattisissa ja arvofiloso-
fisissa perustoissa. Klaus Helkama ja Anneli Portman (2019, 94–
95) kytkevät luterilaisuuden vaikutuksen kattavaan lukutaitoon, 
lukutaidon inspiroimaan itsereflektioon, korkeatasoiseen koulu-
tukseen, tasa-arvoon, ja luottamukseen avaimina pohjoismaiseen 
ja suomalaiseen demokratiaan:

Protestantismin kaikista yhteiskunnallisista innovaatioista – 
muodikasta termiä  käyttääksemme – todennäköisesti kaik-
kein ratkaisevin oli kirja, sen massamittainen painaminen 
ja sitä seurannut koulutuksen korostaminen … kirjat, niiden 
painaminen ja koulutuksen yleistyminen johtivat suoraviivaises-
ti valistukseen ja demokratiaan, vaikka Luther ei voinut ennus-
taa uskonoppinsa seurauksia. Tämän päivän  suomalainen 
on monella tapaa Lutherin mallioppilas: kirjoittava, lukeva, 
julkaiseva, tieteellinen Homo Gutenbergensis … lukutaito 
ja itse-reflektio käyvät käsi kädessä, ne tekevät mahdolliseksi 
osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan. … Koulutuk-
sessa tasa-arvo ja korkea suorituskyky eivät sulje toisiaan pois vaan  
päinvastoin on vakuuttavaa ja johdonmukaista näyttöä niiden po-
sitiivisesta  korrelaatiosta mitä tahansa muuta talouseliitin 
rahoittamat ajatuspajat haluavat  väittää. Pohjoismaissa 
on huippuyliopisto jokaista kahdeksaa (8) miljoonaa asukasta 
kohden, korkein tiheys maailmassa. 

Teologian professori Lutherin alkuperäinen intressi saada ko-
ko kansa lukemaan uskonnollisia tekstejä, tulkitsemaan ja ym-
märtämään lukemaansa ulkoluvun sijaan loi hermeneutiikasta 
aluksi uskonnon ja teologian piirissä tekstitulkinnan tieteel-
listä metodologiaa. Vähitellen kuitenkin myös maallistuva äly-
mystö alkoi ymmärtää hermeneutiikan teoreettista potentiaalia 



81

yleisemminkin kulttuurin, yhteiskunnan ja ihmisen tutkimuk-
sessa. Tämä historiallinen aloite kiteytyi erityisesti saksalaises-
sa myöhäisvalistuksessa ja Deutsche Bewegung/German Movement 
– sivistysliikehdintänä n. 1770-1830. Tällöin syntynyt saksankie-
linen Bildung-ajattelu ei vaikuttanut suoraan suomalaiseen kou-
lutusajatteluun. Sen ideat taittuivat suomalaisuuden etnisen ja 
kielellisen erityisyyden, suomalaisen kulttuurin ja erityisesti de-
mokratian ja tasa-arvoajattelun kautta. Alkuperäisissä, usein fi-
losofisesti sofistikoiduissa, joskus elitistisissä ja todellisuudelle 
vieraissa Bildung-teorioissa tuotiin kyllä esiin tasa-arvon, demo-
kratian, yksilöllisyyden ja vapauden ideoita. Ne olivat kuitenkin 
enemmän ohjelmallisia verrattuna suomalaisten lähtökohtaisiin 
pyrkimyksiin ja aitoihin poliittisiin kamppailuihin poistaa köy-
hyyttä, parantaa yleisiä elinoloja ja sivistää kansakuntaa koulutuk-
sen avulla (Autio 2022).

Maallistuneen luterilaisuuden vaikutus suomalaisen koulutuk-
sen ja demokratian kaksoissidoksessa, eräänlaisena koulutuksen ja 
demokratian DNAna, jää piiloon, kun kansainväliset tutkijat pyrki-
vät ymmärtämään suomalaisen peruskoulutuksen erityislaatua. Se 
ilmenee muun muassa opettajien muualla ihmetystä herättävänä 
autonomisuutena ja ammatillisena vapautena, koulutusjärjestel-
män avoimuutena, alueiden suhteellisena itsenäisyytenä suhteessa 
valtioon ja hajurakona OECDn saavutus- ja testituloksia korosta-
viin suosituksiin:

Ironista kyllä, Suomi on ainoa maa maailmassa, joka kaik-
kein selvimmin poikkeaa OECDn suosittelemista koulutuk-
sen reformimalleista. Suomi menestyy ei seuraamalla OECDn 
toimintasuosituksia vaan jättämällä ne huomiotta (Meyer & Be-
navot 2013).

Mieleni isossa kuvassa Veli-Matti liittyy suomalaisen ja kosmopo-
liittisen sivistyksen soihdunkantajien historialliseen ketjuun. Hän 
on mukana analysoimassa, jatkamassa ja kehittämässä luonnon, 
kulttuurin ja ihmisen hyvää, suomalaisen ja pohjoisen valistuksen 
(Nordic Enlightenment) kestäviä perinteitä myös yleismaailmallisina 
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esikuvina: kestäviä poliittisia ja taloudellisia instituutioita, katta-
vaa ja inklusiivista demokratiaa, tervettä ympäristöä, matalaa po-
liittista korruptiota, hyvää elämää ja hyvää kasvatusta.
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Ihmiskäsitys ja käytännöllinen  
viisaus ihmistyössä   
Markku Niinivirta

Hedelmistään puu tunnetaan 

”Joskus kasvatusoppia on pidetty asianomaisen filosofian 
koetinkivenä. Toisin sanoen filosofian ja kasvatusopin suh-
detta on pidetty niin läheisenä, että on katsottu voitavan sii-
tä, minkälaiseen kasvatusoppiin filosofia johtaa, päätellä, 
minkälainen tuo filosofia itse on. Todettakoon vain, että se 
soveltuu Snellmaniin.” 
    J. E. Salomaa (1944, 326–327) 

Mitä täMä Snellman-tutkija Salomaan ajatus tarkoittaa? Joillekin 
tulkinta on varmaan helppo ja itsestäänselvä, mutta itse olen pohti-
nut usein tätä ajatusta. Erityisesti silloin, kun olen keskustellut opis-
kelijoiden kanssa J. V. Snellmanin (1806–1881) tai Rudolf Steinerin 
(1861–1925) pedagogisista ajatuksista ja niiden suhteesta heidän filo-
sofisiin lähtökohtiinsa.1 Kaikilla kasvatussuuntauksilla ei ole selkeää 
taustafilosofiaa ja siksi on selkiinnyttävää, kun kohtaan kasvatusajat-
telijan, joka on myös eksplikoinut filosofiansa perusteet ja pääpiir-
teet. Vaikka itse filosofia kasvatusajattelun taustalla olisi haastava, 
kuten Steinerin filosofia, niin se on opiskeltavissa. Tällainen filoso-
finen kasvatusajattelu liittyy yhteiskuntaan ja sitoutuu historiaan, 
eikä jää hetken trendiksi. Palaan vielä kasvatusfilosofian asemaan ja 
merkitykseen kasvatuksen kentällä myöhemmin tässä kirjoituksessa.     

1 Snellmanin ja Steinerin yhteyksistä Hegelin filosofiaan Reijo Wilenius 
kirjoittaa teoksessaan Snellmanin linja. Henkisen kasvun filosofia (1978). 
Wilenius (1978, 28) toteakin, että [t]odellisessa hengentieteessä 
(Geisteswissenschaft) herää Steinerin mukaan eloon Hegelin ajatteluun 
sisältyvä pysyvä aines, jota ”nykyisessä älyllisen, moraalisen ja taloudellisen 
tuhon vaiheessa tarvitsemme”. Hieman aiemmin Wilenius siteeraa Steineria 
seuraavasti: ”[I]hmiskunta ei selviä eteenpäin ilman hegeliläistä nousua 
puhtaaseen ajatteluun”.
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Alussa oli dialogi

Ensimmäistä kertaa kohtasin professori Veli-Matti Värrin Snell-
man-korkeakoulussa vuonna 2005. Olin kutsunut hänet luen-
noimaan väitöskirjansa pohjalta Snellman-korkeakouluun ja 
15.12.2005 hän piti luennon aiheesta Kasvatus instrumentalismin 
puristuksessa. Kuulijat, opiskelijat ja opettajat olivat syvästi kos-
ketettuja luennon sisällöstä sekä luennoitsijan tavasta kohdat 
läsnäolijat. Taustaksi todettakoon, että useammat Snellman-kor-
keakoulun lehtorit olivat toisistaan tietämättä lukeneet Hyvä 
kasvatus, kasvatus hyvään väitöskirjan (1997). Kun sitten keskus-
telimme ja valmistauduimme opettajankokouksessa tulevaan 
luentoon, olimme hämmästyttävällä tavalla tulleet toisistamme 
tietämättä ajatukseen, että tässä on kiinnostava ja ajankohtainen 
puheenvuoro ja autenttinen ajattelija, joka formuloi kasvatusky-
symykset uudella tavalla, syvällisen filosofisen ihmistuntemuksen 
kautta ja jonka avulla voidaan tavoittaa myös yhtymäkohtia kasva-
tuksen historiallisiin juuriin. 

Veli-Matin luennon jälkeen aloimme keskustella ajankohtaisis-
ta kasvatus- ja opettajankoulutuskysymyksistä ja siitä alkoi samal-
la pidempiaikainen, edelleen jatkuva keskustelu näistä aiheista. Se 
on johtanut myös ainutlaatuiseen ystävyyteen. Aika ajoin olem-
me tietenkin sortuneet keskustelemaan myös klassisesta vanhasta 
musiikista, Neil Youngista ja tietysti kadotetuista vinyyleistä sekä 
Alakuppilan historiasta, mutta nämä ekskursiot ovat antaneet li-
sänostetta ja elämää kasvatuskeskusteluihin.       

Tässä kohtaa on todettava, että kaikista professori Reijo Wi-
leniuksen (1930–2019) ja muiden lehtorien ponnisteluista huo-
limatta Snellman-korkeakoulun opettajankoulutus oli joutunut 
marginaaliseen asemaan omasta kasvatuseetoksestaan huolimat-
ta tai siitä johtuen. Yhteistyön muodot olivat jääneet laihoiksi ja 
näennäisiksi. Olimme saaneet yliopistojen kasvatustieteilijöiltä 
tärkeää tukea ja kannustusta esimerkiksi vuoden 2002 Kokonaisval-
tainen opettajuus - Steinerpedagogisen opettajankoulutuksen arvioinnin 
pohjalta, mutta yhteistyötä kanssamme ei mikään yliopistollinen 
taho halunnut varsinaisesti tehdä. 
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Veli-Matin rohkaisemana me Snellman-korkeakoulun opetta-
jat löysimme Tampereen yliopiston opettajankoulutuksen opet-
tajien kanssa yhteisen kasvatusintressin, jossa lapsi oli keskiössä 
ja lapsuuden puolustamien sekä dialogisuus kasvatuksen kaikilla 
tasoilla oli keskeistä. Tämä keskustelu johti yhteistyösopimukseen 
2009 Tampereen yliopiston luokanopettajan koulutuksen ja Snell-
man-korkeakoulun luokanopettajakoulutuksen välillä. Näissä so-
pimukseen johtaneissa keskusteluissa syntyi käsitys kasvatuksen 
syvärakenteeseen kohdistuvasta tutkimusintressistä, jota voi ver-
rata musiikin tutkimukseen ja musiikkikappaleen perustalla soi-
vaan cantus firmukseen. Kasvatuksen kiinteän melodian voi kuulla ja 
sitä on mahdollista ymmärtää tutkimuksen ja tässä tapauksessa 
perenniaalisen, eli filosofian perustavia kysymyksiä tarkastelevan, 
kasvatusfilosofisen ihmiskäsitystutkimuksen avulla.

Veli-Matilla on sellainen erityinen empatian kyky, jota on 
sanallisesti lähes mahdotonta ilmaista, mutta jota kuvainnolli-
sesti voidaan kutsua veljeydeksi tai sisaruudeksi. Tämä empa-
tia tavoittaa kasvatuskysymyksissä sen eettisen syvätason, johon 
amerikkalainen kasvatusfilosofi ja feministi Nel Noddings viit-
taa Simone Weilin oivalluksessa Parsival-kertomuksen kysymyk-
sessä: ”Veli, mikä sinun on?” tai Noddingsin (1998, 67) sanoin: 
”What are you going through?”. Noddingsin kasvatusnäkemyk-
sessä on hänen omien sanojensa mukaan keskeistä välittämisen 
fenomenologia, jota hän on kehittänyt kiinnostavalla tavalla esi-
merkiksi kasvatusfilosofisessa perusteoksessaan Philosophy of 
Education (1998).      

Ihmiskäsitys vai ihmiskuva 

Lauri Rauhala (1914–2016) kiteytti pitkällisen pohdintansa ihmis-
tutkimuksen perusteista Helsingin Sanomien mielipidekirjoituk-
sessa tammikuussa 2001. Ihmiskuvat tulevat ja menevät -otsikoidussa 
tekstissä hän korostaa linjaustaan, jolla on vaikutusta kaikessa ih-
mistyössä. Rauhala (2001) kirjoittaa: ”Tein nelisenkymmentä vuotta 
sitten käsitejaon: ihmiskuva ja ihmiskäsitys. Filosofian professori Raili 
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Kauppi piti sitä erittäin tarpeellisena ja selkeyttävänä”. Tämän erottelun 
mukaan ihmiskuvalla tarkoitetaan niitä kuvauksia, joita empiiriset 
ihmistieteet menetelmillään ihmisestä tuottavat. Näin Rauhalan 
mukaan voidaan puhua esimerkiksi psykologian, biologian ja so-
siologian ihmiskuvista, mutta ei koskaan psykologian ihmiskäsi-
tyksestä siinä merkityksessä, että psykologian menetelmien avulla 
tuotettaisiin ihmiskäsitys. Rauhala toteaa, että ihmiskäsitystä hah-
moteltaessa tavoitellaan kokonaisnäkemystä ja samalla kysytään, 
mitä kaikkea on otettava mukaan, jotta jokin olio olisi ihminen? 
Näihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa ihmisen erot eläimiin 
ja koneisiin näyttäytyvät varmasti. Ihmiskäsityksestä puhutaan ar-
kikielessäkin, mutta tutkimuksen kannalta tarpeellisen selkeänä 
se saadaan esiin rationaalisen filosofisen analyysin avulla. Siinä 
paljastuvat ihmisen kokonaisuus ja ihmisenä olemisen perusu-
lottuvuudet – eli olemassaolon muodot. 

Kirjoituksessaan Rauhala huomauttaa, että empiiriset tieteet 
eivät voi puolueettomasti vastata ihmiskäsitystä etsiviin kysymyk-
siin, sillä ne ovat aina ennalta sitoutuneet johonkin oletukseen 
ihmisenä olemisesta eli johonkin ihmiskäsitykseen. Samassa yh-
teydessä hän toteaa molempien, sekä ihmiskäsityksen että ih-
miskuvan, olevan ihmistutkimuksessa tarpeen, sillä ne eivät ole 
vaihtoehtoisia tai keskenään kilpailevia, vaan toisiaan kuvatulla 
tavalla täydentäviä.

Kirjoituksensa lopuksi Rauhala (2001) painottaa: ”Hyvin ana-
lysoidun ihmiskäsityksen lähtökohdaksi ottaminen antaa empiiriselle 
ihmistutkimukselle selkeyttä, kiinteyttä ja johdonmukaisuutta. Kun ky-
symyksiä asetetaan sen pohjalta, tiedetään, mihin etsitään vastausta ja 
mihin saatu tieto ihmisen kokonaisuuden selvityksessä sijoittuu. Ilman 
ihmiskäsityksen antamaa runkoa saatetaan tuottaa repäiseviä ja mul-
listaviksi mainostettuja tutkimustuloksia ilman, että niille olisi selvää 
paikkaa aina aukollisessa tiedossamme ihmisestä.”

Kysymys siitä, onko ihmiskäsitystä tärkeää pohtia kasvatusky-
symysten yhteydessä, on käsitykseni mukaan perustavanlaatuinen 
linjauksen valinta. Kasvatuksessa voi tehdä monenlaista ilman 
ihmiskäsityspohdintaa, mutta se jää parhaassakin tapauksessa 
irralliseksi puuhasteluksi ilman päämäärätietoisuutta. Samal-
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la tällainen tekeminen on altis tiedostamattomille ideologisil-
le aineksille.

Käytännöllinen viisaus

Tässä kappaleessa pyrin uudelleen ajattelemaan ja ymmärtämään 
käytännöllisen viisauden eli fronesiksen kokonaisuutta ja kehitystä 
väitöskirjassani (Niinivirta 2017) tekemäni ontologisen analyysin 
avulla. Näitä käytännöllisen järjen ehtoja ovat A) käytännöllinen 
päättely, B) käytännöllinen toiminta, C) teleologinen ajattelutapa 
– eli näkemys ihmisen hyvästä ja D) toimija eli näkemys hyvästä 
ihmisestä. Nämä piirteet ovat käytännöllisen viisauden kokonai-
suuden osa-alueita. Erityisesti juuri viimeinen kohta tarvitsee lisää 
pohdintaa. Yhdistävänä tekijänä on edellä esitetty Rauhalan ihmis-
käsitystausta, jota yritän alustavasti kehittää fronesiksen essen-
tialismin lähtökohdista eteenpäin kohti eksistentiaalista tulkintaa. 
Tämä tulkinta jää tässä kirjoituksessa vielä alustavaksi linjauksek-
si, jota on tarkoitus jatkaa myöhemmissä tutkimuksissa eteenpäin. 

Herakleitos oli ensimmäinen filosofi, joka esitteli ajatuksen 
käytännöllisestä järjestä eli fronesiksesta (the idea of φρόνησις) ja 
asettaa sen samalle tasolle viisauden (σοφία) kanssa. Näin hän yh-
distää olemuksen tuntemuksen inhimillisiin arvoihin ja toimin-
taan. (Jaeger 1973, 180.) Herakleitoksen fronesis on kompleksinen 
ykseyskäsite, joka silloittaa toimimisen ja ajattelemisen molem-
piin suuntiin. Lähtökohtana on toimiminen ja sitä seuraa ajattele-
minen ja periaate. Näin fronesis on selvästi osa praksista, ihmisen 
täällä oloa. (Varto 1992, 80-81.)  

Sanalla fronesis on jo Herakleitoksella, mutta erityisesti Aristo-
teleella tietämistä ja sen arvoa koskeva merkitys: jokainen tieto on 
ensisijaisessa tietoa yleisestä periaatteesta, ideasta, mutta samalla 
tavalla kuin tieto alkaa toimimisesta, se on myös palautettava toi-
mintaan, jotta sen arvo tulee esille. (Varto 1992, 82.) Nikomakhoksen 
etiikassa Aristoteles toteaa, että käytännöllisen järjen lähtökohdat 
riippuvat luonteen hyveistä, ja toisaalta hyveiden mukaisen toi-
minnan oikeasuuntaisuus riippuu käytännöllisestä järjestä: ”Kun 
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luonteen hyveet liittyvät myös tunteisiin, ne kuuluvat yhdistetylle 
luonnollemme. Ja yhdistetyn luonnon hyveet ovat inhimillisiä, sa-
moin niiden mukainen elämä ja onnellisuus.” (EN 1178a, 16–22.)2

Georg Henrik von Wright (1996, 40) on hyvin tietoinen Aris-
toteleen fronesis-ajattelun keskeisistä piirteistä, sillä hän esittää 
aiheeseen liittyvän mielenkiintoisen analyysinsä: Kunkin aikakau-
den käsitys ihmisestä edellyttää arviointia ihmissielun eri kerros-
ten keskinäisestä arvojärjestyksestä. Kreikkalainen ihmisihanne 
rakentuu sopusointuun ihmisen luonnollisten taipumusten ja 
hänen järkiperäisen katsomustapansa välillä. Harkinta herättää 
meissä uinuvan hyvän ja auttaa meitä toteuttamaan ”luontoam-
me”, eli meissä piilevää ihanneihmistä. (1996, 40.)

Moraalisesta hyvästä ja pahasta puhutaan ikään kuin nämä kä-
sitteet olisivat itsestään selviä ja ainoastaan soveltamisensa puoles-
ta ongelmallisia. Näin ei kuitenkaan von Wrightin (2001) mukaan 
asia ole, vaan etiikan tulee rakentua hyvän ja sen sukulaiskäsittei-
den moninaisuuden selvälle ymmärtämiselle. Tämä moninaisuus 
muodostaa etiikan käsitemaailmaan laajennetun viitekehyksen. 
(von Wright 2001, 9–10.)3  Esitin jo väitöskirjassani (2017, 44), että 
jos oikein ymmärrän, niin von Wright soveltaa Hyvän muunnelmat 
teoksessaan (2001)4 Wittgensteinin Filosofisia tutkimuksia (1999) 
teoksessa kehittämää ajatusta §116 ”[....] Me palautamme sanat nii-
den metafyysisestä käytöstä takaisin niiden jokapäiväiseen käyt-
tötapaan.” Tämän menetelmän voi nähdä liittyvän Aristoteleen 
käytännölliseen filosofiaan ja pyrkimykseen nostaa käytännöis-
tä esiin käsitteiden ideat moninaisuudessaan ja käyttötavoissaan.

Georg Henrik von Wright (2001, 12) on omien sanojansa mu-
kaan päätynyt teleologiseen kantaansa kulkemalla negatiivista tie-
tä, eli toisin sanoen tutkimalla ja torjumalla Aristoteleen, Kantin 

2 EN eli Ethica Nicomachean (lat.) viitata Aristoteleen Nikomakhoksen 
etiikkaan numeroituun kohtaa 1178a.

3 Wright, G. H. von (2001). Hyvän muunnelmat. Helsinki: Otava.

4 §116 ”[....] Me palautamme sanat niiden metafyysisestä̈ käytöstä takaisin 
niiden jokapäiväiseen käyttötapaan.” Wittgenstein, L. (1999). Filosofisia 
tutkimuksia. Helsinki: WSOY.
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ja George Edward Mooren näkemyksiä. Hänen mukaansa teleolo-
giassa voidaan nähdä kaksi muunnelmaa, objektiivinen ja subjek-
tiivinen, joista ensimmäinen suhteuttaa ihmisen hyvän käsitteen 
ihmisluonnon käsitteeseen. Toinen suhteuttaa sen yksittäisen ih-
misen haluihin ja tarpeisiin. Lopuksi hän toteaa, että Aristoteles 
edustaa ensin mainittua ja hänen omansa on lähempänä sen uti-
litaristista muunnosta (ks. myös Niinivirta (2017, 64).  

von Wright (1971, 99)5 kirjoittaa artikkelissaan Niin kutsutusta 
praktisesta päättelystä seuraavasti: ”Aristoteliset praktiset päättelyt 
niin sanoakseni saattavat jonkin yksityisen asian tai toiminnan 
jonkin sellaisen yleisen periaatteen tai säännön alaisuuteen, joka 
sanoo, mikä on meille hyvää tai mikä on velvollisuutemme.” von 
Wrightin (1971, 99) mukaan tämän tapaisen ajattelun tutkiminen 
kuuluu olennaisesti Platonin ja Aristoteleen ajattelussa keskeises-
ti kysymykseen, kuinka hyvän tunteminen liittyy hyvänä olemi-
seen ja oikeaan toimintaan.

von Wright (1970 & 2020, 307) toteaa, että yhdellä tavalla Aristote-
leen käytännöllinen päättely voidaan esittää uudelleen seuraavasti: 
Syllogismin, eli loogisen päättelyn lähtökohta, ylälause viittaa asiaan, 
jota tahdotaan, tavoitellaan; alalause taas liittää tähän asiaan tietyn yk-
sityisen teon, suunnilleen päämäärään johtavana keinona; johtopää-
tös on siinä, että tartutaan tähän keinoon päämäärän saavuttamiseksi. 
Samoin kuin teoreettisessa päättelyssä premissien myöntäminen joh-
taa välttämättä johtopäätöksen myöntämiseen, praktisessa päätte-
lyssä premissien omaksumisesta seuraa niiden mukainen toiminta. 
Tämä vastaa von Wrightin mukaan melko tarkasti Aristoteleen Ni-
komakhoksen etiikassa esitettyä ajatusta. von Wright (1970 & 2020) ki-
teyttää praktisen päättelyn seuraavaan malliin:

A tavoittelee E 
A katsoo, ettei hän saavuta E, ellei hän tee a 
A ryhtyy tekemään a

5 von Wright, G. H. (1971) Niin kutsutusta praktisesta päättelystä. Forssa: 
Sosiologia 8 (3), 99-111.
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von Wright tulkitsee käytännöllistä järkeä oikein painottaessaan 
sitä, että käytännöllisen päättelyn premissit päätyvät aina johto-
päätökseen, joka on toimintaa, toisin kuin teoreettisessa päätte-
lyssä. von Wright on esittänyt käytännölliseen päättelyyn ja teon 
ja toiminnan filosofiaan liittyviä pohdintoja monissa kirjoituk-
sissaan, kuten esimerkiksi Käyttäytymisen selittämisestä (1966) ja 
Tieteenfilosofian kaksi perinnettä (1970) sekä Niin kutsutusta praktises-
ta päättelystä (1971). 

Reijo Wilenius mitä ilmeisimmin tutustui Aristoteleen käytän-
nölliseen päättelyn teoriaan opettajansa sekä lisensiaatintyönsä 
ja väitöskirjansa ohjaajan professori von Wrightin kautta. Wile-
nius oivaltaa hyvin nopeasti käytännöllisen päättelyn arvon ja 
kehittämismahdollisuudet sekä sen erityisen ajankohtaisuuden 
kasvatuskysymyksissä. 

Jo ennen Kasvatuksen ehdot -teostaan (1975) Wilenius kirjoitti 
alustavan oivalluksensa pohjalta keskeisen näkemyksensä käytän-
nöllisestä tiedosta ja toiminnasta Kasvatusfilosofia ja kasvatustieteen 
tutkijankoulutus -artikkelissaan. Wilenius (1974, 347) toteaa artikke-
lissaan seuraavaa: ”Kasvatustoiminnan edellyttämä tieto voidaan 
karkeasti jakaa kolmeen osaan. (1) Tieto toiminnan päämääristä. Tä-
män tiedon perustalla on aina jokin ihmis- ja yhteiskuntakäsitys, 
vaikka se harvoin tiedostetaan [...] (2) Tieto siitä tilanteesta, jossa toi-
minta tapahtuu ja jossa se pyrkii aikaansaamaan muutoksen (3) Tieto 
toiminnan menetelmistä ja keinoista.” 

Reijo Wilenius kirjoitti Kasvatuksen ehdot teoksensa vuonna 1975. 
Siinä Wilenius luonnosteli kasvatusfilosofiansa pääpiirteissään.6 

6 Wilenius kirjoittaa julkaisemattomassa omaelämäkerrassaan 
Elämyksiä tässä elämässä (versio 13.5.2019) kokemuksiaan Jyväskylän 
yliopistovuosiltaan seuraavasti: ”Yhtenä kauniina kesänä vuokrasin 
Saarijärveltä modernin mökin perheellemme. Lähellä oli Pyhän-Häkin 
kansallispuisto, jossa vielä koki runebergiläistä ”jylhää metsää”. Siellä 
sain elämäni hienoimpia työkokemuksia. Olin talvella koonnut aineistoa 
kasvatusfilosofiseen kirjaan. Täällä kahden viikon ajan – käytyäni 
ensin aamulla uimassa – jokaisena arkiaamuna kirjoitin yhden luvun 
kirjaan. Sitten ajoin yliopistolle ja pidin tuon luvun luentona. Näin 
kevyesti syntyi eniten myyty ( ja käännetty) kirjani Kasvatuksen ehdot: 
Kasvatusfilosofian luonnos. 1975”.
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Teoksessa Wilenius kehittää näkemystään, miten käytännöllinen 
päättely avautuu laajasti kasvatustiedon ja -toiminnan käytännön 
kentälle luoden uudenlaista ymmärrystä tuon ajan teoreettiseksi 
kääntyneen kasvatusajattelun rinnalle.7 Wilenius sai paljon kiitos-
ta Kasvatuksen ehdot -teoksestaan ja se otettiin yliopistoissa opis-
kelumateriaaliksi. Kirja sai lämpimän vastaanoton myös yli tuon 
ajan vahvojen poliittisten näkemysten. 

Teoksensa loppupuolella Wilenius (1975, 70) suuntaa huo-
mionsa opettajankoulutukseen eli kasvattajien kasvatukseen. Hän 
jäsentää opettajankoulutusta aiemmin määrittelemänsä kasvatus-
toimintaa koskevan tiedon kolmijakoon perustuen. Ensimmäisessä 
kohdassa Wilenius käsittelee kasvattajan päämäärätietoisuuden ke-
hittämistä ja toteaa, että kysymykset, joihin opettajankoulutukses-
sa tulisi pyrkiä vastaamaan, ovat mitä on ihminen tarkoituksellisesti 
toimivana ja kehittyvänä olentona sekä millainen on se yhteiskunta, 
johon häntä kasvatetaan. Tämä kohta perustuu filosofiseen ja tie-
teellisen tietoon ihmisestä. 

Toisessa kohdassa, jossa opettajankoulutus tähtää kasvattajan 
tilannetietoisuuden kehittämiseen, Wilenius (1975, 71) painottaa, että 
tämä koulutuksen taso auttaa opiskelijaa luomaan vastauksia ky-
symyksiin: Millainen on se maailmantila ja kasvuntila ja -tilan-
ne, johon kasvatustoiminta pyrkii saamaan aikaan muutosta, tai 
jonka muuntumista se pyrkii edistämään. 

Kolmannessa kohdassa Wilenius käsittelee kasvattajan menetel-
mätietoisuuden kehittämistä ja toteaa, että tämä koulutuksen ta-
son kysymys on, mitä kasvatusvirikkeitä kasvavalle annetaan. Tämä 
kohta Wileniuksen (1975, 72–73) painottaa perehtymistä opetussi-
sältöihin - mikä vanhassa koulutuksessa on ollut sen pääsisältö se-
kä menetelmiin, opetussuunnitelmaan sanan laajassa merkityksessä. 
Tässä kohdassa Wilenius tuo vielä esille tärkeän kysymyksen: mi-
ten kehitetään sellaisia opettajapersoonallisuuden ominaisuuksia, 
joihin kuuluvat opettajan ja oppilaan vuorovaikutus, ymmärrys 

7 Wilenius (1975, 21) toteaa, että toiminnan filosofialla on historialliset 
juurensa Aristoteleen filosofiassa, mutta sillä on yhtymäkohtia Hegelin ja 
Marxin ajatteluun sekä myös Steinerin Vapauden filosofiaan.
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kasvatustilanteiden mukaisesta luonteesta sekä opettajan kyvystä 
toiminnalliseen mielikuvitukseen ja luovuuteen. Tässä kohdassa 
kouluttautumiseen liittyy Wileniuksella käsitys taiteellisen kou-
luttautumiseen ensisijaisuudesta silloin, kun halutaan rohkaista 
opiskelijoita oma-aloitteiseen ja itsenäiseen toimintaan.

Lopuksi ”Uusi alku”

Edellä olen pyrkinyt ymmärtämään väitöskirjani keskeistä ky-
symystä käytännöllisen viisauden eli fronesiksen kehityksestä 
Aristoteleen, von Wrightin ja Wileniuksen kautta nykyiseen kas-
vatuskeskusteluun. Tässä kehityksessä on löydettävissä piirteitä, 
jotka selvästi vetävät erilleen, irrottavat ja painottavat eri piirteitä 
ja puolia fronesiksesta. Kehityksessä painottuu  yhtäältä A) käy-
tännöllistä päättelyn logiikkaa8, ja toisaalta  B) käytännöllistä toi-
mintaa ilman ajattelun painotusta. Harvemmin jäsennetään C) 
teleologista ajattelutapaa eli ihmisen hyvää ja vielä harvemmin 
D) toimijan eli hyvän ihmisen osuutta käytännöllisesti viisaana 
eli fronimoksena9. Mutta olen varma, että juuri pohdinta ihmis-
käsityksestä fronesiksen yhteydessä voi osoittaa näiden yhteen-
kuuluvuuden ja palauttaa nämä piirteet jälleen yhteen, jolloin on 
mahdollista ymmärtää ja tarkastella fronesista uudelleen koko-
naisuutena. Toisaalta nämä piirteet ovat hahmottuneet analyysin 
kautta. Niinpä tämän jaottelun avulla on mahdollista myös ana-
lysoida käytännölliseksi kutsuttua tietoa ja toimintaa ja arvioida, 
miten tällainen tieto ja toiminta ottaa suhdetta käytännölliseen 

8 Herakleitos painotti fronesiksen suhdetta logokseen, kuten myös 
Aristoteles, kuten seuraavasta Joachimin (1956, 163) alaviitteestä käy ilmi.  

9 Ks. Niinivirta 2017, 72: Joachim (1956, 163) ”Nikomakhoksen etiikan 
toisessa kirjassa Aristoteles sanoo yksinkertaisesti:” Luonteen hyve 
on siis luonteenominaisuus, joka johtaa valitsemaan keskivälin 
suhteessa meihin, joka vuorostaan on järjen määräämä sillä tavoin 
kuin käytännöllisesti järkevä ihminen sen määräisi.” (Aristoteles EN 
II 1106b36-1107a2) – toisin sanoen se on oikea järki [logos], jota käyttää 
ideaalisesti hyvä ihminen.”
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viisauteen. Tietenkään en katso, että tämä analyysi olisi kaiken 
kattava, mutta alustavana lähtökohtana sen avulla on mahdollis-
ta tutkia käytännöllistä toimintaa kaikilla Aristoteelisen käytän-
nöllisen filosofian alueilla, kuten kasvatuksen lisäksi politiikassa 
laajemminkin sekä taloustieteissä ja hoitotieteissä. Tämä vastaisi 
Aristoteleen omaa käsitystä fronesiksen / käytännöllisen tieteen 
toimialasta sosio-eettisellä kentällä.

Pulkki, Dahlin ja Värri (2017) hahmottelevat artikkelissaan En-
vironmental Education as a Lived-Body Practice? A Contemplative Peda-
gogy Perspective monipuolisen näkemyksen ihmisen luontosuhteen 
kehittämiseksi kasvatuksessa. Kirjoittajat esittelevät aluksi ”biofili-
an vallankumouksen” tarpeen ja sen, miten tämä liittyy kehollisen 
olemisen vieraantumisen voittamiseen. Toiseksi he argumentoi-
vat kehon ja aistien kehittämiseen liittyvien sisäisten eli henkisten 
arvojen oppimiseksi huolehtiakseen luonnosta ja sen monimuo-
toisista olennoista. Kolmanneksi kirjoittajat esittelevät kontempla-
tiivisen pedagogiikan10 menetelmää ja sitä, miten se liittyy kehon 
etiikkaan yhdistäen moraali- ja ympäristökasvatusta. Neljännek-
si he esittelevät Merleau-Pontyn käsitteen maailman lihasta11 ja 

10 Pulkin (2014) mukaan kontemplatiivisen pedagogiikan painopiste on 
ihmismielen sisäisten kokemuslaatujen kehittämisessä ja yksilön ja 
maailman välisen vieraantumisen voittamisesta. Kontemplaatio voidaan 
ymmärtää syvähenkisenä pohdiskeluna ja meditaationa. Kontemplaatio 
liittyi läntisessä kulttuuripiirissä keskiajalla myös uskonnollisten 
opinkappaleiden mietiskelyyn ja latinan contemplatio-sanaa onkin 
käytetty kreikan theoria-sanan synonyymina. Saari (2021, 71) toteaa, että 
globaaleihin hengellisiin ja viisaustraditioihin ja niiden meditatiivisiin 
käytäntöihin tukeutuva kontemplatiivinen pedagogiikka, on otettu 
osaksi kouluopetusta. Esimerkiksi keskiajalta periytyvä lectio divina on 
monissa katolisissa kouluissa edelleen käytössä hitaana ja reflektiivisenä 
tapana hiljentyä tekstien opiskeluun. Saari toteaa myös, että aikamme 
muodikkaat tietoisuustaidot hyödyntävät meditatiivisia harjoituksia 
ja lisäävät niin opettajien kuin oppilaidenkin henkistä hyvinvointia ja 
keskittymiskykyä.

11 Värri (2018, 53-55) on kehittänyt teoksessaan Kasvatus ekokriisin aikakaudella 
Merleau-Pontyn kietoutuneisuuden ontologiaa eteenpäin. Värri toteaa, 
että liha on Merleau-Pontyn metafyysinen käsite ja verrattavissa antiikin 
alkuaineisiin, ”se on eräänlaista aistittavuuden tiheyttä tai sakeutta, sitä 
mikä tekee näkyvän näkyväksi ja kosketettavan kosketettavaksi”.
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sen suhteesta kontemplatiivisen pedagogiikan ontologiseen vii-
tekehyksen löytämiseksi, jossa kontemplatiivinen pedagogiikka 
ja ympäristökasvatuksen ideat voivat yhdistyä. Lopuksi he esittä-
vät myös käytännöllisiä ehdotuksia. Pidän tätä Pulkin, Dahlinin 
ja Värrin linjausta kiinnostavana avauksena, johon perustuen fro-
nesiksen ihmiskäsityksen essentialismia, eli olemuksen telosta, 
painottavaa yksipuolista tulkintaa olisi mahdollista laajentaa juu-
ri ympäristöystävälliseen eksistentiaalisen suuntaan. Tämä edellä 
sanottu jää alustavaksi löydöksi, mutta tätä on tarkoitukseni ke-
hittää seuraavissa tutkimuksissani. 

Tämän kirjoituksen lopuksi haluan esittää sydämelliset kii-
tokset omasta ja Snellman-korkeakoulun puolesta professori Ve-
li-Matti Värrille hänen uraauurtavasta ja esikuvallisesta kasvatusta 
ja filosofiaa yhdistävästä tutkimuksestaan ja työstään kasvatuksen, 
kulttuurin ja luonnon hyväksi. Hänen avara ja ennakkoluuloton 
näkemyksensä kasvatusfilosofisista perusteista on mahdollista-
nut ja auttanut myös erilaisten vaihtopedagogisten näkemysten, 
kuten esimerkiksi steinerpedagogiikan tulla marginaalisesta ase-
mastaan esille ja asettumaan yhteiskunnallisesti tärkeään akatee-
miseen kasvatuskeskusteluun.
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Toimintakyky, mysteeri, pyhyys
Jarmo Toiskallio

”Siinä on jotakin matalamielistä ja sivistymätöntä, että toi-
minta ymmärretään suuntautuvaksi vain välittömään, vain 
omaan elinaikaamme. Energian vapauttamisessa nykyisyy-
teen sulkeutuneisuudesta on suurta jaloutta.”  
    Emmanuel Levinas (2006, 28)

herMeneUtikko hanS-georg gaDaMer kirjoitti 82-vuoti-
aana filosofiystävälleen, että alanpa lukea uudelleen Richard Ror-
tya saadakseni jotain uutta tähän vanhaan päähän (Bernstein 1989, 
265). En suinkaan rinnasta itseäni Gadameriin, mutta tuota ikää 
lähestyessä ja tätä artikkelia kirjoittaessa koen, että on syytä lu-
kea yhä uudelleen Veli-Matti Värriä, jotta saisin päähäni jotain 
merkittävää. 

Yllä oleva Levinas-lainaus sopii kuvaamaan Värrin tutkimusa-
sennetta, huolta sivistyksestä. Hans Jonasia lainaten huoli koskee 
ontologista vastuuta ihmisen ideasta: ihmiskunnalla ei ole oikeut-
ta itsemurhaan. Värri haastaa ajattelemaan ontologiaa ekologisen 
sivistyksen edellytyksenä. Emmanuel Levinas puolestaan tunne-
taan väitteestä, että etiikka on ennen ontologiaa. Hän ei suinkaan 
tarkoita olemisen ajattelun hylkäämistä, vaan sen radikaalia syven-
tämistä etiikaksi. Artikkelini ei kuitenkaan ole Levinas -tutkimus-
ta, vaan yritän käyttää hänen ajatuksiaan väljänä apupiirroksena 
Värrin sivistysfilosofian lukemiseen. Sekä Värrin että Levinasin 
ajattelussa Martin Buberilla ja Merleau-Pontylla on tärkeä paik-
ka, mutta tätä kautta rakentuvia yhteyksiä en nyt lähde analysoi-
maan. Kiehtovaa olisi myös pohtia, millainen on suhde Värrille 
tärkeän, Lauri Rauhalan kehittämän ontologian käsitteen, ja toi-
saalta Levinasin ontologian välillä. Perimmäinen yhteys Värrin ja 
Levinasin välillä on Toisen kohtaaminen persoonana. Juuri sitä 
Levinas kutsuu etiikaksi ennen ontologiaa.  
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Artikkelini on hajavedoin piirreltyä kertomusta ajatuskulku-
jen - Värrin ja omieni - pitkistä kaarista, joita elähdyttää kritiik-
ki sitä totalisoivaa asennetta kohtaan, joka yhä uudelleen puristaa 
toiminnan suorittamiseksi ja tuottamiseksi sekä varsinkin korkea-
koulut tuotantolaitoksiksi. Kirjoittamisen pohjavire on oma pit-
källinen kolmiodraamani Levinasin (1906-1995), Rortyn (1931-2007) 
ja J.V. Snellmanin (1806-1881) välillä. Niin erilaisia kuin nuo kol-
me filosofia ovatkin, heitä yhdistää – eri tavoin – Värrin filosofial-
le keskeinen kysymys moraalisubjektiudesta. Kukin tavallaan on 
”kommunitaristi” eli painottaa yksilön sosiaalista luonnetta vas-
takohtana atomistiselle individualismille.

Levinasille moraalisubjektiuden syvätaso on pyhyys. Pyhyy-
den vastakohta on totalisointi – toisen esineellistäminen ja sa-
maan pakottaminen. Levinasin pohjalta Simon Critchley (2012) 
on kehittänyt teoriaa etiikasta anarkistisena metapolitiikkana. 
Anarkismi (an-arche) tarkoittaa tällöin eettisen kokemuksen ha-
vahduttamaa vastuullisuutta ennen periaatteita ja teorioita. Ekolo-
gista sivistystä onkin kiinnostavaa ajatella tällaisena anarkistisena 
metapolitiikkana, koska maailman pelastamiseksi ”mikään eska-
tologinen historianfilosofia tai ontologia ei toimi meidän puo-
lestamme” (Critchley mt., 132). Liberaali demokratia tarvitsee 
”virkistämistä” ja ”uudelleen motivointia” (mt., 93), koska se ei 
nykyisellään näytä pystyvän vaikuttamaan maailman epäoikeu-
denmukaisuuteen. Anarkistinen eettinen kokemus on havahtu-
mista, jota yksilö ei voi väistää, jos aikoo säilyttää subjektiutensa. 
Ei oman minuuden totaliteettiin sulkeutumisena, vaan sen alitui-
sena kyseenalaistumisena. 

Levinasin ajattelua voi lukea filosofisena pedagogiikkana. Sen 
perusvire on kysymys moraalisubjektiudesta, jota ei voi olla ilman 
opetusta eikä ilman elinikäistä kasvua minuuden alituisena haa-
voittumisena. Opetus on portti äärettömyyteen: ”Opetus ... ei ole 
dominaatiota, totaliteetissa vallitsevaa hegemoniaa, vaan äärettö-
myyden läsnäoloa, joka murtaa totaliteetin suljetun kehän” (Le-
vinas 2015, 171). Aito opetus on järjen vapauttamista totalisoivasta 
monismista (Moati 2017, 126). Kyse ei ole vain kouluopetukses-
ta, vaan ylipäätään toisen ihmisen kohtaamisesta. Levinasin sa-
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nastossa ”Toinen” tarkoittaa toista ihmistä ja ”sama” minää, egoa.
Paitsi että Levinas asettaa opetukselle ankaran haasteen, hän 

tavallaan varoittaa kasvatustieteestä saman suuntaisesti kuin J.A. 
Hollo, J.E. Salomaa ja Reijo Wilenius: ”... ajattelun pelkkä ’tieteel-
linen’ luonne ei sinänsä takaa sen inhimillistä arvoa ja merkittä-
vyyttä” (Hollo 1927, 27). Värrin ajattelu jatkaa tällaisen filosofisen 
pedagogiikan linjaa ja viittaus Gabriel Marcelin mysteerin kä-
sitteeseen on filosofisesti arvokas. Mysteeri on läsnäolemista, ei 
objektin etäältä katsomista. Opetuksessa on kyse «uskonnosta» 
merkityksessä, jonka Levinas sanalle antaa: uskonto on vastakohta 
totalisoinnille, se on «side, joka on muodostettu toisen ja saman 
välille ilman että se muodostaa totaliteetin» (Levinas 2015, 40). Ky-
se ei ole uskonnosta tai mysteeristä järjen vastakohtana, vaan siitä, 
että totalisoinnilla ei ole yksinoikeutta järjellisyyteen (Moati 2017, 
125). Pyhyys on järjen pelastamista, äärettömyyden kohtaamista to-
taliteetin murtumien läpi. Levinasin rakennusaineksia tällaiselle 
ajattelulle ovat Platonin tarkoittama Hyvä olemisen tuolla puolen, 
Blaise Pascalin kysymys olemassaoloni oikeutuksesta sekä Dosto-
jevskin kuvaama syyllisyyteni äärettömyys - ja Descartesin ääret-
tömyyden käsitteen rakenne.   

Polkujen pitkät kaaret 

Rohkenen puhua Värrin ja minun ajatuskulkujen kaarista saman 
henkisinä, vaikkakaan ei samanlaisina: ”...kasvatuksen olennaisena 
haasteena voi pitää  ’perspektiivin transformaatiota’ eli elämismaa-
ilman symboliuniversumin kyseenalaistamista ja muuntamis-
ta. Elämismaailman problematisointi on kuitenkin hyvin vaikea 
tehtävä, koska se on meidän maailmaan orientoitumisemme pe-
rusta” (Toiskallio 1995, 69). Juuri tätä ontologista vaikeutta Värri 
käsittelee koko tuotannossaan pohtiessaan ydinkysymystä moraa-
lisubjektiudesta. Hänen syvä haasteensa on (Värri 2014, 95), ettei 
läpeensä teknologisoituneessa ja instrumentalistisessa yhteis-
kunnassa ole tahtoa eikä kykyä olemisen ontologiseen ymmär-
tämiseen. Kriittisen arvotajunnan kehittäminen ei riitä, koska 
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ongelmien perusta on moraali-identiteettimme syvärakentees-
sa. Kyse on maailmaa koskevista perususkomuksistamme; jos ne 
säilyvät samoina, hyvät puheet ja teot ovat pelkkää kosmetiikkaa 
saattaen hyväuskoisuudessaan johtaa aivan muualle kuin kenties 
toivoisimme. Tästä samana säilymisestä on kyse Levinasin tarkoit-
tamassa totaliteetissa.

Rohkenen myös nähdä, että ajatuskulkujamme yhdistää si-
joittuminen fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan. 
Viittaan Levinas -tutkija Largen (2015, 13) määrittelyyn, jossa 
fenomenologisen elementin tehtävä on sen kokemuksen osoit-
taminen, että olemme unohtaneet jotakin, tai ettemme ymmärrä 
jotakin, kuten esimerkiksi toimintakykyä ja moraalisubjektiutta. 
Hermeneuttisen elementin tehtävä on osoittaa, ettei traditiomme, 
joka on peittänyt tuon unohtamisen kokemuksen, kuitenkaan ole 
niin monoliittinen kuin ehkä alkuun ajattelemme. Juuri saman 
tradition murtumakohdat päästävät valon paistamaan ja avaamaan 
jotain uutta. Levinasin mukaan fenomenologian ydin on tietoi-
suuden mahdollisuus ymmärtää omia päähänpinttymiään ja pal-
jastaa tietoisuuden intentioiden piileviä tai kiellettyjä horisontteja. 
Hän sanoo olevansa fenomenologi siinä määrin kuin fenome-
nologia nähdään tieksi tulla tietoiseksi siitä, missä me olemme 
maailmassa.

Kysymys siitä, missä me olemme, ei tarkoita tietoa, vaan havah-
tumista unesta. Levinasin radikaali kysymys ”olemmeko moraalin 
typerryttämiä” viittaa nukahtamiseen vailla etiikkaa. Hän haastaa 
meidät moraalin kunnianpalautukseen, mikä edellyttää ontologi-
an täydellistä uudelleen määrittelyä (Moati 2017, 5). Kyse on ”sodan 
ontologian” kääntämisestä ”eskatologisen messiaanisen rauhan 
ontologiaksi”. Tällaisin termein Värri ei puhu, mutta ajatukselli-
nen yhteys on vahva. Niin kauan kuin olemme sodan ontologian – 
totalisoivan hallintauskon – vallassa, etiikasta puhuminen on vain 
kauniita lauseita. Olen tunnistanut Värrin syvän huolen siitä, kas-
vaako – Levinasin erästä keskustelukumppania (Saint Cheron 2010, 
9) soveltaen – ”olemisen barbarismin ajassa” yliopistoissa akatee-
minen sukupolvi, joka sulkeutuu sodan ontologiaan. 
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Kohtaaminen

Kohtasin Veli-Matin kolme vuosikymmentä sitten saadessani 
häneltä kutsun seminaariin ”Nuorisotyön päämääriä etsimässä”. 
Vuosikymmenen päästä polkumme jälleen kohtaisivat, nyt sotila-
setiikan ja inhimillisen turvallisuuden parissa (Värri  2007 ja 2017).

Ensi kohtaamiseemme sisältyi esitelmäni ”Postmodernismi 
kasvatusajattelussa – Olisiko postmodernismi uutta humanismia?” 
(Toiskallio 1992). Kaiken sen kritiikin, väheksynnän ja sekavuu-
den takaa, mitä postmodernismista oli sanottu, olin näkevinä-
ni humanismin uuden sarastuksen. Rortya ja sosiologi Anthony 
Giddensiä soveltamalla rohkenin sanoa, että postmodernismin 
positiivinen tehtävä olisi sellaisen kielen (Rortyn ”finaalisen sa-
naston”) kehittäminen, joka on hyödyllistä (i) jälkiniukkuuden jär-
jestelmän, (ii) monitasoisen demokraattisen osallistumisen, (iii) 
demilitarisaation ja (iv) teknologian humanisoinnin edistämisek-
si. Myöhemmin sain kannalleni vahvistusta, kun Gianni Vattimo 
(2004, 3) totesi, että voimme keskustella älykkäästi postmodernis-
mista vain aktuaalisuuden ontologian puitteissa: mitä oleminen 
merkitsee juuri nykyisessä tilanteessa, historiallisessa situaatios-
sa, mikä on oma ajankohtamme ja mikä on nyt mahdollisten ko-
kemusten alue? Veli-Matin tuotannon läpi kulkee aktuaalisuuden 
ontologiaan kuuluvan, moraalisesti vastuullisen kielen kehittä-
minen. Hän kutsuu sitä maailmassa olemisen hermeneuttisek-
si projektiksi (Värri 1997, 61): olemme aina jo itse kietoutuneita 
tulkintatilanteeseemme. On tärkeää huomata, ettei moraalisesti 
vastuullisen sanaston kehittäminen ole muotoon keskittyvää for-
malisointia (kuten eettiset koodit ja organisaation arvot), vaan sen 
tulisi olla ”deformalisoitua toisen humanismia” (Cohen 2003, xx-
xii), ruumiillistettua humanismia.

Maailmassa olemisen hermeneuttiseen projektiin liittyen 
olemme usein keskustelleet ihmisen toimintakyvystä, joka olen-
naisesti liittyy moraalisubjektiuteen. Olen etsinyt toimintakyvyn 
käsitteen juuria Aristoteleen etiikasta (mm. Toiskallio 1983, 63–
66). Heidegger palautti 1920-luvulla keskusteluun Aristoteleen 
toiminnan (praxis) ja tuottamisen (poiesis) käsitteistön: praxis viit-
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tasi Heideggerin mukaan autenttiseen ihmisenä olemiseen, kun 
poiesis viittasi epäautenttiseen, vieraaseen olemiseen. Fronesis - käy-
tännöllinen viisaus - on toiminnan edellyttämä sielun tila, kun 
taas tekne on tuottavan tekemisen edellytys. Toimintakyvyn käsit-
teen pääjuuri on siis perusteltua ulottaa fronesikseen siten, että 
se on kriittisessä suhteessa yrityksiin häivyttää yksittäinen jon-
kin yleisen alle.

Filosofinen pedagogiikka

Värrin tutkimukset ovat filosofista pedagogiikkaa, joka pitää mei-
tä hereillä sen suhteen, mitä ihmiselle, ihmisyydelle ja maailmal-
le on tapahtumassa. Hän tavallaan kutsuu meitä Karl Jaspersin 
tarkoittamaan filosofiseen elämäntapaan, jota tarvitaan hajoavas-
sa maailmassa, joka teknisesti hallittuine prosesseineen vie yksi-
lön toimintakyvyn (Jaspers 2005, 129–130). Hajoavassa maailmassa 
”säilyy vain ulkonainen järjestys” ja se heittää ihmisen ”oman on-
nensa nojaan, vaatimaan kaikkea ja pitkästymään kaikkeen”. Toi-
mintakykymme voi säilyä vain siten, että emme päästä itseämme 
”hukuttautumaan maailmaan”. Levinas (2015, 21) ilmaisi hukut-
tautumisen siten, että ”toteutamme toimintoja, jotka tuhoavat 
jokaisen mahdollisuuden toimintaan”. Tulkintani mukaan myös 
Snellman jäsensi toimintakykyä filosofisen pedagogiikan käsit-
teenä, kun hän kirjoitti 1800-luvulla, että kasvatuksen tehtävä on 
nimenomaan toimintaan kasvattaminen. Toimintaan kasvattami-
nen murtaa ”sodan ontologiaa”, joka ”mitätöi persoonat ... saat-
tamalla heidät näyttelemään rooleja, joissa he eivät enää tunnista 
itseään” (Levinas 2015, 21).   

Levinasin tarkoittama pyhyys on maailmaan hukuttautumisen 
vastustamista. Pyhyys ”kyseenalaistaa hyvän omantunnon tai va-
kaan tietoisuuden olemassaolon ... [pyhyys] ei ole palautettavissa 
miksikään hyväntahtoiseksi unelmoinniksi” (Levinas 1996, 91). Py-
hyys on eettisen vaatimuksen äärettömyyttä: ”Millään hetkellä ih-
minen ei voi sanoa tehneensä velvollisuutensa kokonaan – paitsi 
jos hän on tekopyhä” (mt., 83). Levinasia tulkiten aikamme syväl-
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linen ongelma saattaa olla, että teknologinen asenne riistää ”ole-
misen öiden hetket” (événements nocturnes, nights of being). Kyse 
on Levinasin kritikoimasta filosofian valtavirrasta, jossa subjek-
tiivisuus redusoidaan tietoisuudeksi. Kielikuva yöllisistä hetkistä 
tarkoittaa horisontteja, jotka ylittävät tietämisen (Moati 2017, 13). 
Ne eivät salli alkuperäinen kokemuksen pelkistämistä esimerkik-
si tieteelliseksi, poliittiseksi tai uskonnolliseksi representaatioksi 
– ”Maailma on viime kädessä mysteeri” (Värri 1997, 28). 

Tiedon ja ymmärtämisen ylittymisestä on kyse myös Hannah 
Arendtin (1998, 246) tarkoittamassa mielessä: toiminta sekoittaa 
ja keskeyttää arkipäivän automaattisen elämänkulun. Toiminta 
ei ole lineaarinen polku syntymän ja kuoleman välillä, ja toimin-
takyvystä puhuminen on muistuttamista siitä, ettei ihminen ole 
syntynyt kuollakseen, vaan aloittaakseen uutta. Alati monimut-
kaistuvassa ja yllätyksiä luovassa maailmassa toimintakyvyn haas-
te tulee yhä useammin vastaan, kun totunnainen elämänmeno 
järkkyy ja meidän on pakko tehdä valintoja, miten toimia mah-
dollisimman oikein ja hyvin. Toimintakyvyssä on kyse pikemmin 
”pelosta ja vavistuksesta” (vrt. Kierkegaard) kuin hallitusta suoritta-
misesta tai mekanistisesta käyttäytymisestä. Toimintakykyä onkin 
tarpeen ajatella postmodernista suunnasta, joka ei aseta keskiöön 
kaikkea suvereenisti hallitsevaa – eli totalisoivaa – subjektia. On 
tultava toimeen ilman oletusta, että olisimme autonomisia sub-
jekteja. Subjektia ei suinkaan pidä unohtaa, vaan sen ajattelemi-
nen pitäisi aloittaa uudelleen. Mutta ihmistieteet tähän tuskin 
kykenevät, koska niiden alituisena riskinä on menettää näkyvistä 
ihmisen pyhyys (Critchley 2009, 185). Tieteellisessä yleistämispyr-
kimyksessään ne menettävät subjektin, yksilön, hänen ainutlaa-
tuisuutensa (Levinas 2006, 61). 

Artikkelini alussa olevassa lainauksessa Levinasin puhe ajasta 
ei tarkoita, että hamassa tulevaisuudessa kenties voimme vapau-
tua sivistyneiksi. Samoin kuin Arendtilla, toimintakyvyn ydin ja 
alku on Levinasilla syntymä, uuden yksilön aloittama aika. Jokai-
sella on oma aika ja siksi sivistyksen mahdollisuus on tässä ja nyt, 
jo keskuudessamme. Vaikka toiminta yritettäisiin häivyttää pel-
kistämällä se käyttäytymiseksi, suorittamiseksi tai tuottamisek-
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si, sitä ei Arendtin mukaan voida eliminoida niin kauan kuin on 
ihmisiä ja heidän kykyään aloittaa uutta yhdessä toisten kanssa. 
Martha Nussbaum (2011) puhuu vastaavasti ”eettisen typeryyden” 
vastustamisesta. Eettinen typeryys on demokratian vastakohta; se 
haluaa ja tarvitsee ihmisiä, jotka ”eivät kunnioita yksilöyttä, jotka 
puhuvat joukkosielujen kieltä sekä ajattelevat ja käyttäytyvät kuin 
nöyrät byrokraatit” (mt., 38). 

Värrin asettama haaste ekologisesta sivistyksestä ei ole niin 
sanotun suuren kertomuksen rakentamista, vaan pikemminkin 
eettisen typeryyden tuomista mieleen käytäntöjen tapahtumissa. 
Tapahtuman (engl. event, ransk. évènement) käsite on hedelmälli-
nen filosofiselle pedagogiikalle: ”Tapahtumat ovat komplekseja 
puitteita toiminnalle, läpitunkematon tausta, jossa toimija toimii, 
jossa toiminta tapahtuu […] toimintaa ei voi totalisoida mikään 
mestaritapahtuma tai mestarikoodi” (Caputo 1993, 94). Viittaus 
mestari- tai alkuperäistapahtumaan tarkoittaa, ettei tapahtuma 
ole Järjen, Historian tai Rakenteen vääjäämättömän liikkeen il-
mentymää. Tapahtuman kohdalla on kysyttävä, mitä siinä tapah-
tuu – ”what is going on in what happens” (Caputo 2011, 48). Caputo 
painottaa tapahtuman avautumista tulevaan, Levinasin ”messiaa-
nisuutta”, jossa tapahtumat vetävät meidät ulos nykyisestä minuu-
destamme ja rakentavat meitä (Caputo 2007, 190). Tapahtuma on 
jonkin sellaisen tulemista, jota emme voi nähdä: odottamattoman, 
suunnittelemattoman, ohjelmoimattoman. Kyse ei ole mistä ta-
hansa tilanteesta, vaan ääritapahtumasta (ultimate event). Levina-
silla se on Toisen kasvojen (absoluuttisen toiseuden) kohtaamista, 
ja sillä on tavallaan yhteys Jaspersin rajatilanteeseen, jossa  ”mi-
kään valtio, kirkko tai yhteiskunta ei tarjoa varmaa suojaa” (Jaspers 
2005, 28). Tästä perimmiltään on myös kyse, kun Levinas puhuu 
opetuksesta metafyysisenä tapahtumana.

Viheliäinen toimintakyky

Sana ”toimintakyky” on viheliäinen vastaavalla tavalla kuin ”de-
mokratia”. Viheliäisyys on siinä, että kumpaakin sanaa käytetään 
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erilaisiin ja paikoin ristiriitaisiin tarkoituksiin: demokratian ni-
men alla maailmassa on tehty ja tehdään mitä pahimpia asioita. 
Vastaavasti toimintakyky pelkistetään kovin helposti suorittami-
seksi, ja ihminen funktionalisoiduksi suorittajaksi, tuottajaksi 
tai resurssiksi. Tätä Heidegger tarkoittaa teknologisella olemi-
sen ajattelemisella. 

Snellman sanoi, että kasvatus on kasvatusta toimintaan ja että 
inhimillisen toiminnan koko merkitys on, että siinä kysytään oi-
keaa ja väärää. Nyt ehkä olemme unohtaneet tällaisen toiminta-
kyvyn ajattelemisen vastaavasti kuin Heidegger puhui olemisen 
ajattelun unohtamisesta: emme ajattele vaan laskemme, emme 
toimi vaan suoritamme, ja etiikan korvaamme arvoluetteloilla ja 
koodistoilla. Myös tradition käsitteellä on keskeinen paikka Snell-
manin pedagogiikassa. Se tarkoittaa yksilöiden toiminnan mer-
kittävyyttä sivistyksessä: traditio ja sivistys eivät ole monoliittisia 
prosesseja, vaan ne kehittyvät vain jos yksilöt toimivat froneettises-
ti eli käytännöllisesti viisaasti. Tästä tradition, eli olemassa olevan 
kulttuuris-yhteiskunnallisen ajattelu- ja toimintatavan, ja oman 
henkilökohtaisesti vastuullisen ajattelun ja toiminnan dynamii-
kasta on kyse moraalisubjektiudessa, joka on hegeliläis-snellma-
nilaisen Sittlichkeit -käsitteen ydin. 

Kun viittaan Snellmanin hegeliläisiin ajatuksiin, on huomat-
tava, että juuri Hegel oli Levinasin mukaan vahva ”sodan onto-
logian” edustaja. Mutta hegeliläisyyden voi nähdä myös uusien 
mahdollisten maailmojen avaajana, kuten Caputo (2011, 47) an-
taa ymmärtää: voimme ”seurata Hegeliä sinne mihin hän ei tar-
koittanut meitä johdattaa”. Omassa Snellman -tulkinnassani tämä 
tarkoittaa, ettei kohti ”järkeä ja vapautta” etenevä henki ole niin 
totalisoiva kuin usein ajatellaan. Henki – sivistys ja kulttuuri – ke-
hittyy vain, jos ihmiset eivät hiljenny totaliteettiin. Tämä näkyy 
siinäkin, että Snellmanin käsitejärjestelmässä toiminta sijoittuu 
varsin korkealle ihmisen henkisessä kasvussa, tottumuksen ja työn 
yläpuolelle, ja toimintaa tutkii yhteiskunta- eli siveellisyysoppi, 
tiede oikeusideasta. Snellmanin vapauttaminen ”sodan ontolo-
giasta” on tosin haastavaa, koska hänelle tahdon vapaus on sitä, 
että ”ihmisen ei pidä tahtoa olla muuta kuin mitä hänen tulee ol-
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la” (Toiskallio 1981, 64): ihmisen tulee olla sitä, mitä Henki his-
toriallisessa kehityskulussaan kohti järkeä ja vapautta edellyttää. 
Snellmanilainen toiminta siis edellyttää, että yksilö tahtoo nähdä 
kussakin konkreettissa tapahtumassa sen, mikä on hyvää eli jär-
jellistä, ja tahtoo tehdä itsestään hyvän eli järjellisen, aristoteeli-
sen fronimoksen. 

Etsimäni toimintakyvyn käsitteen kanssa on syvässä ristirii-
dassa, jos sitä käytetään oikeuttamaan sellaista psykologisoivaa ja 
ekonomisoivaa retoriikkaa, joka on nostanut kasvatuksen ja kou-
lutuksen päämääräksi joustavan, tuottavan ja itsevastuisen yksilön 
ja työvoiman. Tässä retoriikassa uusimpia sanoja on ”resilienssi”, 
joka kuvaa systeemin, yksilön ja jopa koko yhteiskunnan, kykyä 
sietää muutosta ja selviytyä siitä. Kuvaavaa resilienssin käsitteelle 
on, että se on lainattu fysiikasta, jossa sillä on viitattu materiaali-
en kimmoisuuteen ja iskunkestävyyteen eli kykyyn murtumatta 
kestää rasitusta. Tällaisen käsitteen siirtäminen ihmisen toimin-
takyvystä puhumiseen on äärimmäinen esimerkki läsnäolon me-
tafysiikasta. Kun 1900-luvun alun behavioristit tutkivat ihmisten, 
kyyhkyjen, kissojen ja hiirien yhteisiä, mitattavissa olevia oppi-
misen lainalaisuuksia, niin nyt ihmisyyden universaaleja laina-
laisuuksia haetaan metallien ominaisuuksista.

Toimintakyvyn funktionalisointi vie kauas Kierkegaardin aja-
tuksesta, että tietämistä tärkeämpää on kirkastaa itselle, miten mi-
nun tulee toimia. Tätä ei pidä sekoittaa siihen vakiomääritelmään, 
että toimintaa on kaikki, mitä toimija tekee intentionaalisesti. Le-
vinas puhuu siitä, että juuri väitteet intentionaalisuudesta ilmen-
tävät minän totalisoivaa valtapyrkimystä samoin kuin elämälle 
vierasta näkemystä toiminnasta teoriaan perustuvana. Ei-totalisoi-
vana käsitteenä toimintakyvystä puhuminen olisi pikemminkin 
”toivon ääretöntä vahvistamista” (Caputo 2007, 199), mistä Levinas 
puhuu messiaanisena rauhan ontologiana. Tähän liittyy myös ero 
toimintakyvyn ja suorituskyvyn välillä. Suorituskyvyssä on kyse te-
kemisestä silloin, kun tilanne on käsillä ja kun hallitsemme sitä 
aiempien kokemusten ja vallitsevien normien ja mallien pohjal-
ta, eli tietämällä, tekemällä tulevasta nykyistä. Toimintakyky as-
tuu mukaan sitä vahvemmin mitä enemmän olemme tekemisissä 



109

”absoluuttisen tulevan”, tiedolla hallitsemattoman, kanssa. Vaikka 
tuntuisi paradigmojen häpäisyltä, hegeliläisen Snellmanin sanat 
ilmaisevat hyvin tätä toimintakyvyn olemusta: uskoessaan voivan-
sa ottaa omassatunnossaan vastatakseen toiminnasta ihminen toi-
mii (Toiskallio 1983, 51).

Värrin peräämä ontologian uudelleen ajatteleminen ei ole 
helppoa. Juha Varto (2008, 23) ilmaisee vaikeuden osuvasti: uu-
den käsitteellisen avaruuden avaaminen ei ole onnistunut, koska 
avaamisen yrittäjät ovat keskittyneet miellyttämään niitä, joil-
la jo on valta sanoa ja määritellä. Tällaisen miellyttämisen tiel-
le menemistä Värri on nimenomaisesti vastustanut, vaikka se on 
huomattavasti lisännyt hänen taakkaansa. Hän on ottanut harteil-
leen tuon taakan jatkaessaan Kierkegaardin ja Heideggerin tavoin 
huolen kantamista ajassa ilmenevästä merkityksen ja vakavuuden 
puutteesta (Dreyfus 1998, 205). Värrin filosofisessa työssä tämä tar-
koittaa sen osoittamista, kuinka olemme osallisina teknologises-
sa olemisen ymmärtämisessä, joka tekee kaikesta olevasta, myös 
meistä itsestämme, täydellisesti mobilisoitua ja äärimmilleen te-
hostettua varantoa. 

Mysteeri

Marcel ei puhunut ”postmodernista”, mutta hän tunnisti sen syn-
kät kasvot, joita Zygmunt Baumann myöhemmin kuvasi: elämä 
on monin tavoin tullut sirpaleiseksi, juurettomaksi, epävarmak-
si, merkityksettömyyden kokemuksia tuottavaksi ja oman edun 
tavoitteluun lähes pakottavaksi. Onko ihmisen ylipäätään mah-
dollista kasvaa murtuneessa maailmassa eettisesti toimintaky-
kyiseksi? Marcelin mukaan elämme maailmassa, joka on sodassa 
itsensä kanssa ja siksi maailma on vaarassa ajautua itsemurhaan. 
Maailma on sodassa itsensä kanssa, koska se on totalisoitunut, 
mutta vallantahtoon perustuvat eri intressit eivät ole sovitetta-
vissa yhteen.  

Jonkin tunnustaminen mysteeriksi ei tarkoita tiedon puutet-
ta, vaan ”mielen olennaisesti positiivista aktia” (Marcel 2020, 212). 
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Vasta kun Veli-Matti Värri ensimmäisessä pääteoksessaan johdatti 
minut Marcelin pariin oivalsin, että Värrin sivistysfilosofiaa ei pi-
dä lukea objektivoituna kohteena, vaan sitä on luettava johdatuk-
sena mysteeriin. Marcelin mukaan tarpeeksi syvälle mennessään 
kaikki tieteetkin kohtaavat mysteerin. Hänen mysteerin käsitteen-
sä on logosentrismin ja läsnäolon metafysiikan kritiikkiä. Eli sen 
ajatustavan kritiikkiä, että mitään mysteerejä ei enää ole, kun us-
komme, että kaiken olevaisen perimmäinen, universaali ja pysy-
vä olemus on tehty näkyväksi ja mitattavaksi eli läsnä olevaksi.

Mysteeri on mielestäni Värrin tuotannon metafilosofinen sy-
väjuonne: murtuneen maailman funktionalisoitu ihminen ei pys-
ty kohtaamaan mysteeriä, koska hän näkee kaiken teknologioilla 
ratkaistavina ongelmina. Tästä ihmisen tilasta ”onkalometafysii-
kan” metafora on loistava esimerkki. Ratkaisemattomat ongelmat 
funktionalisoitu ihminen piilottaa pois häiritsemästä mielenrau-
haa. Näin hän säilyttää suoritus- ja tuottamiskykynsä, mutta me-
nettää toimintakykyään. Filosofisella pedagogiikalla tuskin voi 
olla suurempaa haastetta kuin miten kasvattaa ihminen, joka ei 
olisi murtuneen maailman funktionalisoima. Tuollaista kasvatus-
ta ei pidäkään ajatella olemisen paljastumisena, vaan ”tulevana”, 
jota emme näe ja joka on messiaanista, toivoa elättävää, tulevai-
suutta avoinna pitävää (Caputo 2007, 196–197). Messiaanisuuteen 
Vattimo (2007, 28) liittää tärkeän varoituksen: aina kun joku tulee 
ja sanoo olevansa Messias, älkää kuunnelko häntä! Sehän tarkoit-
taisi tulevan sulkemista totaliteettiin.

Levinasin tuotanto perustelee etiikkaa ensimmäisenä filosofi-
ana sillä, että vain humanismi ”toisen humanismina” voi pelastaa 
ihmiskunnan itseltään. Pyhyyden käsite liittyy tähän. Pyhyys on ai-
noa vastaus perimmäiseen kysymykseen: mitä voimme tehdä vas-
tustaaksemme ”maailman traagista hulluutta” (Saint Cheron 2010, 
42). Tosin Levinas joutuu myöntämään, että tuollaiseen pyhyy-
teen ehkä pystyvät vain sankarit, pyhimykset ja marttyyrit. Mutta 
juuri eettisen toimintakyvyn kehittämisen Värri (2018, 125) aset-
taa kasvatuksen tehtäväksi aina, mutta erityisesti yhä monimut-
kaisemmaksi muuttuvassa maailmassa. Onko kyse mahdottoman 
mahdollisuudesta? Pyhän käsitettä Värri ei varsinaisesti käytä, 
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mutta ”maailman traagisen hulluuden” vastustamisesta mitä sy-
vimmässä mielessä on kyse.  

Lopuksi

Värrin (1997, 67) tekstiä soveltaen voi sanoa, että hänen ajatte-
lunsa tulkitseminen objektivoituna kohteena kieltäisi siitä kaik-
kein olennaisimman, sen hermeneuttisen ja eettisen luonteen. 
Kun ajattelemme jotakin probleemana, ”samalla rajaamme ajat-
telemamme erilleen kokonaisuudesta ja asetamme sen esineenä 
eteemme” (mt., 66). Marcelilla (2001, 23) kyse on eksistenssin ja ob-
jektiivisuuden suhteesta: ”mitä enemmän painotamme objektii-
visuutta [...] sitä enemmän joudumme jättämään eksistentiaalisen 
näkökulman hämäryyteen”. Värrin tuotantoa lienee mahdollista 
tutkia objektiivisesti ”esineenä edessämme”, mutta silloin jää jota-
kin olennaista käsittämättä – etenkin se, että tutkiessamme olem-
me itse väistämättä osa tutkimaamme kokonaisuutta. Tätä Marcel 
tarkoittaa eksistentiaalisella näkökulmalla. Caputo (2007, 190) täy-
dentää tätä ”eksistenssin intohimolla” puhuessaan messiaanisuu-
desta, joka vetää meidät ulos nykyisestä itseydestämme. Se ei vedä 
meitä totaliteettiin, vaan alituiseen havahtumiseen.

Veli-Matti Värrin tuotannon läpi kulkee ajatus ihmisen sivis-
tämisestä moraalisubjektiksi kasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä. 
Näin ymmärrän myös Rortyn (1980, 315–322) näkemyksen Gadame-
rin filosofisen hermeneutiikan käänteentekevästä asemasta, ei me-
todina, vaan toiseuden kuuntelemisena ja tunnustamisena. Värri 
on perustavalla tavalla tällainen hermeneutikko: ”Ruumiillisina 
olentoina havaitsemme maailmaa aina jossakin situaatiossa, josta-
kin näkökulmasta [...] Kartesiolainen logosentrinen subjekti on il-
luusio” (Värri 2014, 105). Kaikkea tieteellistä ja filosofista reflektiota 
edeltää esireflektiivinen eletty kokemus maailmassa-olostamme; 
ajattomia, selkeitä ja selvästi erotettavia kirkastettuja ideoita ei voi-
da pitää ensisijaisina. Värrin kriittistä näkemystä kuvastaa osuvas-
ti Vattimon (1992, 19) tiivistys ja kritiikki läsnäolon metafysiikkaa 
kohtaan: se on ”osoitus mielenlaadusta joka, voidakseen hallita ja 
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organisoida tiukasti kaikkia asioita, palauttaa kaiken puhtaan läs-
näolon tasolle mitattavaksi, manipuloitavaksi ja korvattavaksi. Lo-
pulta se palauttaa tälle tasolle myös ihmisen, hänen sisäisyytensä 
ja hänen historiallisuutensa.”

Kun Rorty puhuu finaalisesta sanastosta, hän tarkoittaa sitä 
kielellistä kontekstia, jossa kohtaamme itsemme ja maailman, ja 
siksi filosofien pitäisi ”puhua siitä, mistä ei vielä ole puhuttu” eli 
luomaan uusia sanastoja itsemme sivistämiseksi (edifioimiseksi). 
Tällaisen toivon  finaalisen sanaston luomisen näen Veli-Matti 
Värrin työssä. Rorty ehkä myös sanoisi, että Värri harjoittaa tera-
peuttista ja varjelevaa työtä. Terapeuttisuus tarkoittaa, että filoso-
fian tulisi auttaa meitä pääsemään aikansa eläneistä ideoista, ja 
varjelevuus sitä, että filosofian tulisi kasvatusta koskevassa kes-
kustelussa varjella sitä ”tieteen varmalta polulta”. Tämä on hyvin 
lähellä sitä, mitä Levinas kutsuu eskatologiseksi messiaanisen 
rauhan ontologiaksi ja Snellman puolestaan sivistymiseksi koh-
ti järkeä ja vapautta. 

Kun kolme vuosikymmentä sitten ensi kertaa tapasin Veli-Ma-
tin, taisin ajatella postmodernismista uutena humanismina sa-
moin kuin nyt: se on ”ikkunoiden avaamista erilaisille valoille” 
(Caputo 2004, 49). Maailma on paljon monimutkaisempi kuin mo-
dernissa on ajateltu. Siksi muistuttaminen toimintakykyvystä ja 
moraalisubjektiudesta on yhä tärkeämpää. Ne voi perimmiltään 
nähdä samaksi asiaksi: Sittlichkeit on eettisyyttä, joka muotou-
tuu fronesiksen kautta. Fronesis käytännöllisenä viisautena ken-
ties varjelee Levinasin tarkoittamasta moraaliin typertymisestä. 
Snellman antoi filosofiselle pedagogiikalle tällaisen suunnan sa-
noessaan, että kasvatus on kasvatusta toimintaan, traditiota työs-
tävään itsenäiseen ajatteluun. Mutta Caputo (1993, 102) on oikeassa 
sanoessaan, että tarvitsemme entistä radikaalimpaa fronesista kye-
täksemme tarpomaan faktisen maailman vaikeuksissa – tarvit-
semme ”postmodernia versiota Aristoteleesta”. Tarvitsemme myös 
postmodernia Snellmania. Kenties sellaista, joka puhuu ”siveel-
lisyyden” (Sittlichkeit) sijasta etiikasta anarkistisena metapolitiik-
kana (Critchley 2012). 

Veli-Matti Värrin pedagogiseen filosofiaan sopii luonnehdin-
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ta, jonka Esa Saarinen (2013) antaa Richard Rortyn filosofiasta: ”Fi-
losofian mieli on siinä, että se yhdistää voimansa historiallisten 
prosessien kanssa reilumman, oikeudenmukaisemman, rikkaam-
man ja onnellisemman yhteiskunnan ja inhimillisen elämän vä-
hittäiseksi rakentamiseksi. Tämä tulee olemaan kaikkea muuta 
kuin yksinkertainen asia” (suom. JT). Käyttövoimakseen filosofia 
tarvitsee tässä sitä, mitä Levinas kutsuu eettiseksi havahtumiseksi. 
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Mitä (ympäristö)kasvattajan on  
hyvä tietää psykokapitalismista?
Jani Pulkki & Tuomas Tervasmäki

”Psykokapitalismi ei armahda eikä pyhitä lepopäivää, vaan 
vaatii aina lisää ponnistuksia ja julkisia näyttöjä, portfolioita, 
keskenään kilpailevien yksilöiden erinomaisuudesta.”  
   Veli-Matti Värri (2002, 98)

”Jos muistelet mitä se olisi: kauneus 
kauneus tai sopu tai rehellisyys 
kukaan ei kuuntele, kukaan ei kuule 
kirouksen portit on edessäpäin”  
   A.W. Yrjänä (Palvelemaan konetta 2003)

Ympäristökasvatuksen yhteiskunnalliset reunaehdot 

Sanaa kaPitaliSMi käytetään ilmeisen harvoin suomalaisen 
ympäristökasvatuksen keskusteluissa. Tällainen vaikutelma jäi 
Ympäristökasvatus Teema -lehden kiertotalousnumerosta (2018), 
jossa kapitalismia ei käsitelty. Kiertotalouden mahdollisuuksiin 
vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti se, millaiselta motivaatiopohjal-
ta talous toimii sekä millaisia valtasuhteita siihen liittyy. Voittoja 
on tavoiteltu piittaamatta muiden elävien olentojen hyvinvoin-
nista ja ekosysteemeistä. Usein on luotettu pääoman hallussapi-
täjien moraalisuuteen ja valtioiden lainsäädännön riittävyyteen.

Ekologisen rakennemuutoksen (BIOS) mahdollistava kasvatus 
edellyttää tietoa siitä tilanteesta, jossa muutosta halutaan aikaan-
saada. Wilenius (1987) kutsuu tätä kasvatuksen ”tilannetiedoksi”. 
Kapitalistinen talous on osa sitä (ympäristö)kasvatuksellista prak-
tista tilannetta, johon halutaan muutosta saada aikaan joko kapita-
lismia paremmaksi säätäen tai suurempia muutoksia tavoitellen. 
Värrin mukaan kasvatuksen tehtävänä on tukea yksilön moraali-
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subjektiksi kasvua kulloisissakin sosio-historiallis-taloudellisis-
sa tilanteissa (Värri 1997; 2018). Althusserin sanoin koululaitos on 
osa ideologisia valtiokoneistoja, joiden tehtävänä on uusintaa vallit-
sevaa yhteiskuntajärjestystä ja sen ylläpitämää merkitysnäkökent-
tää (Althusser 1984, Sorsa, Herrala & Korhonen 2020). Kapitalismin 
ymmärtäminen on tärkeää, koska subjektiksi kehkeytyminen ta-
pahtuu nimenomaan kapitalistisessa yhteiskunnassa, jolla on 
omat erityispiirteensä.

Yhteiskunnallinen merkitysnäkökenttä (Taylor 1995) koostuu 
tärkeäksi koetuista arvoista, arvostuksen kohteista, normatiivisista 
uskomuksista, traditioista ja toimintatavoista, jotka määrittelevät 
yhteiskunnallisesti arvokasta ja tavoiteltavaa. Merkitysnäkökenttä 
kuvaa yhteiskunnallisia suhteita heijastaen vallalla olevia ideologi-
sia voimasuhteita ja niiden edustamia näkökulmia. Hegemonisen 
merkitysnäkökentästä tekee se, että painottaessaan tiettyjä arvo-
ja ja toimintatapoja tietty ideologinen katsanto samalla syrjäyttää 
ja marginalisoi vaihtoehtoisia näkemyksiä jäsentää yhteiskuntaa 
(Laclau & Mouffe 2014 [1985]). Kun esimerkiksi rahapalkkiota ja 
sakkoja otetaan aiemmin moraalisiin velvoituksiin perustuviin 
sosiaalisiin käytäntöihin, velvollisuusetiikka rapautuu ja korvau-
tuu taloudellisilla vaihtosuhteilla (Pulkki 2022).

Yhteiskunnallinen merkitysnäkökenttä ei ole muuttumaton, 
vaan sitä ylläpidetään, uusinnetaan ja muokataan arkielämän so-
siaalisissa ja materiaalisissa käytännöissä joka päivä (Taylor 1995). 
Tällaiset sosiaaliset käytännöt ovat usein toistuvia, rutinoituneita 
ihmiselämän toiminnan muotoja, kuten tapoja, mieltymyksiä ja 
valintoja, joita harvemmin tietoisesti reflektoidaan tai haastetaan 
(Glynos & Howarth 2007, 104; Herranen 2020, 222–229). Näitä voi-
vat olla esimerkiksi ruokailutottumukset, liikennesääntöjen nou-
dattaminen ja työyhteisön rutiinien toteuttaminen. Rutinoituneet 
tavat ylläpitävät ja vahvistavat yhteiskunnassa vallitsevia normeja, 
identiteettejä ja oletuksia riippumatta siitä, uusinnetaanko käytän-
töjä tietoisesti vai tiedostamatta (Glynos & Howarth 2007, 104–105). 
Näin muodostetaan asioiden ”tavanomaista”, ”normaalia”, ”luon-
nollista” ja ”spontaania” olemusta, eli laajalti jaettuja käsityksiä, 
joita voidaan kutsua myös arkijärjeksi (Herranen 2020, 228–229). 
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Yhteiskunnallista merkitysnäkökenttää voi myös haastaa ja pyr-
kiä käytänteiden muuttamiseen toisin toimimalla. Mutta mitä pi-
dempään tietyt tavat toimia ja jäsentää maailmaa ovat vallinneet ja 
levinneet ympäröivään yhteiskuntaan, yleensä sitä vaikeampaa ja 
hitaampaa on toisenlaisten käytänteiden juurruttaminen ja van-
hojen poisoppiminen. Koska yhteiskuntajärjestyksemme perus-
tuu kapitalistiseen markkinatalouteen, on tarpeen hahmottaa, 
miten kapitalismin määrittämä merkitysnäkökenttä maailman-
katsomuksellisine oletuksineen vaikuttaa yhteiskunnan sosialisaa-
tioprosesseihin, kasvatusinstituutioiden toimintaan ja mielekkään 
ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.

Keskitymme Veli-Matti Värrin psykokapitalismin käsitteeseen, 
sen yleisen kasvatuksellisen merkityksen ja erityisesti ympäris-
tökasvatuksellisen merkityksen perusteluun. Psykokapitalismin 
käsite tuo havainnollisesti esiin sen, että minuuden peruskysy-
mykset, kuten kuka olen ja mihin kuulun, tulkitaan aina suhteessa 
oman aikakautemme perustaviin moraalisiin arvoihin ja arvostuk-
siin (Värri 2002, 92). Psykokapitalismi kuvaa sitä, että monet mi-
nuuksiamme määrittävät ajatukset, tunteet ja toiveet kumpuavat 
myös taloudellista toimintaa ja ihmisen tarpeentyydytyksen tapoja 
koskevista käsityksistä. Kapitalismi ei koske vain ihmisten välisiä 
poliittisia kiistoja, vaan se määrittää meitä minuuden syväraken-
teita myöten sekä myös toimintamahdollisuuksiamme (ympäris-
tö)kasvattajina riippumatta poliittisista katsomuksista (Värri 2002; 
2018). Osittain siksi, että kapitalismi on rakentunut minuutem-
me rakenteisiin, sen kritiikki ja kyseenalaistaminen saattaa tun-
tua hankalalta.

Sanan psykokapitalismi alkuosa viittaa ihmisen psyykeeseen ja 
psykologiaan, siis ihmisen tajunnallisiin asioihin ja jälkiosa sak-
san kielen taloudellista pääomaa tarkoittavaan kapital -sanaan, 
taloudellisiin valtasuhteisiin ja itsesäätelevien markkinoiden ym-
pärille organisoituun yhteiskuntaan. Psykokapitalismin voi alus-
tavasti määritellä ajattelutavaksi, joka korostaa pääomaan liittyviä 
sosiaalis-taloudellis-yhteiskunnallisia valtasuhteita ihmisen mi-
nuuden muotoutumisessa. Kapitalismi on myös ihmiskunnan 
historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvä kysymys, jota voi 
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pitää myös yhtenä ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä: olemme-
ko vallitsevan elämäntavan tahdottomia uusintajia (kuluttajia) il-
man riittävää ymmärrystä tästä taloudellisesta järjestelmästä, vai 
tähtäämmekö aktiivisesti muutokseen? Osaammeko kuvitella tu-
levaisuutta myös kapitalismin tuolla puolen?

Kapitalismi

Mark Fisher (2009, 1–11) väittää, että on helpompi kuvitella maail-
manloppu kuin kapitalismin loppu. Kapitalistiseen järjestelmään 
sosiaalistuneen on toisin sanoen vaikea kuvitellakaan toisenlaista 
maailmaa. Voidaankin sanoa, että kapitalistinen järjestys on juur-
tunut syvälle merkitysnäkökenttäämme. Mistä siis puhumme kun 
puhumme kapitalismista?

Kapitalismin käsite on ollut monien kiistojen kohde, mutta 
sen merkitys sekä määrittely ovat jääneet usein hämäriksi. Hyvin 
usein se otetaan ikään kuin annettuna lähtökohtana, jota ei tar-
vitse sen enempää perustella tai oikeuttaa. Esimerkiksi valtavirran 
taloustieteessä kapitalismia on pidetty historiallisen kehityksen 
tuolla puolen olevana luonnonvoimana, joka ikään kuin kuvastaa 
sekä ihmisluontoa että inhimillisen kehityksen korkeinta muo-
toa (Meiksins Wood 2002, 1–8; Herranen 2020, 197–198). Monet ka-
pitalismin tutkijat kuitenkin korostavat, että kapitalismi on oma 
erityinen yhteiskunnallisen organisoitumisen tapa, jolla on omat 
ominaispiirteensä ja historiallisesti muotoutuneet olemassaolon 
ehdot (Meiksins Wood 2002). 

Jäsennämme kapitalismia markkinaperustaisena tuotantojär-
jestelmänä, jossa tavaroiden ja palveluiden tuotantoa ohjataan kil-
pailuun, voittomotiiviin ja markkinamekanismeihin perustuen 
(Meiksins Wood 2002, 2–3; Kocka 2016). Markkinariippuvuus on 
keskeinen yhteiskunnan eri toimijoita yhteen kietova tekijä, sil-
lä elämän materiaalisia ja sosiaalisia ehtoja uusinnetaan markki-
noiden kautta. Markkinoilla hyödykkeiden tuottajat kilpailevat 
keskenään pyrkiessään myymään tuotteitaan muita enemmän. 
Toiminnan lähtökohtana on taloudellinen tuottavuus ja kyky tuot-
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taa voittoa yrityksen omistajille, eli vain sellaisia asioita voidaan 
tuottaa, jotka kasvattavat omistajien pääomaa. Voitto tarkoittaa si-
tä, että kilpailija saa haltuunsa tavoiteltua resurssia (kuten rahaa) 
muita enemmän (Pulkki 2017).

Oletus sijoitetun pääoman arvonlisäyksestä eli taloudellisesta 
voitosta asettaa tuotannolle tehostumisvaatimuksen: jotta lisäar-
voa voidaan tuottaa aiempaa enemmän, täytyy myös tuotanto-
prosessin toimia aiempaa tehokkaammin. Tuotantoprosessin 
tehostamista tavoitellaan usein teknologisen kehityksen ja työ-
voimakustannusten laskemisen avulla. Lähtökohtaoletuksena on, 
että toisen tappioon alistaminen on moraalisesti hyväksyttävää, ei-
kä aiheutetusta kärsimyksestä tarvitse sääntöjen mukaan toimies-
sa välittää (Pulkki 2017). 

Karl Polanyin mukaan voittomotiivi ei ole ikuinen ja universaa-
li totuus ihmisen tai talouden luonteesta. Valtaosan ihmiskunnan 
historiaa tavat, lait, magia ja uskonto ovat saaneet ihmisen nou-
dattamaan yhteisönsä käyttäytymissääntöjä. Kaikki tuntemamme 
talousjärjestelmät ennen kapitalismia perustuivat Polanyin mu-
kaan vastavuoroisuuden, uudelleenjaon ja kotitalouden periaattei-
siin tai näiden yhdistelmään. Ennen kapitalismia voitontavoittelu 
ei ollut vaikuttimien joukossa eritysasemassa ja voittomotiivin 
tulemista kansalaisen toimintaa ja motiiveja määrääväksi teki-
jäksi voidaan Polanyin mukaan verrata ”kaikkein hurjimpiin us-
konnollisen kiihkon purkauksiin”. Englannissa voittomotiivi tuli 
käyttöön yhden sukupolven kuluessa teollisen vallankumouksen 
vanavedessä 1800-luvun alkupuoliskolla. (Polanyi 2009, 74, 110–
111: ks. Meiksins Wood 2002, 21–23.)

Markkinatalous, jolla kapitalismia luonnehditaan, on ”itsesää-
televien markkinoiden järjestelmä”, jota ”ohjailevat vain ja ainoas-
taan markkinahinnat” (Polanyi 2009, 92–93). Polanyi painottaa, 
että itsesäätelevät markkinat on kuitenkin utopistinen ajatus. 
Rajoittamaton markkinayhteiskunta romahtaa omaan mahdot-
tomuuteensa: markkinat eivät voi säädellä itseään ja määritellä 
politiikkaa. Markkinat edellyttävät Polanyin mukaan ”yhteiskun-
nan itsepuolustusta”, eli toimintaa, jossa ihmiset tavoitteellisesti 
luovat yhteiselämälleen sääntöjä. (Polanyi 2009, 92, 129, 221, 237.) 
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Kapitalistisessa markkinayhteiskunnassa ”yhteiskunnan luon-
nollinen ja inhimillinen aines muunnetaan tavaroiksi”, eli kaikkea 
– myös sosiaalisia suhteita – aletaan jäsentää markkinatavarana 
(Polanyi 2009; Meiksins Wood 2002, 2–3, 7). Polanyin ”tavaraku-
vitelman” valossa kaikki voidaan ajatella markkinoilla ostettava-
na ja myytävänä tavarana, ihmisen työpanos mukaan lukien. Näin 
kapitalistisen markkinatalouden keskeiset periaatteet – kilpailu, 
voiton maksimointi, pääomien kertyminen ja lisääntyvät tehok-
kuusvaatimukset – jäsentävät lisääntyvässä määrin yhteiskuntien 
toimintaa kaupankäynnistä koulutukseen ja sosiaalisiin suhtei-
siin (Meiksins-Wood 2017, 7).

1900-luvun voimakas talouskasvu ja teknologis-sosiaalinen 
kehitys loivat vahvan uskon kapitalistisen markkinatalouden yli-
vertaisuuteen (Schön 2015, 378–384). Neuvostoliiton hajoaminen 
ja kylmän sodan päättyminen 1990-luvun alussa tekivät kapitalis-
mista hegemonisen kulttuurisen narratiivin. Kapitalistisen mark-
kinatalouden erinomaisuutta korostava näkemys ei kuitenkaan 
huomioi taloustieteellisen ajattelun ja talouspolitiikan muutok-
sia. Taloudellis-teknisen ja sosiaalisen kehityksen taustalla ei ollut 
vain itsesääteleviä markkinoita. Esimerkiksi pohjoismainen hy-
vinvointivaltioprojekti perustui pitkälti keynesiläiseen talousteo-
riaan, jossa julkisella sektorilla oli vahva, epävarmoja markkinoita 
säätelevä ja vakauttava rooli (Kantola & Kananen 2017; Kiander 
2013). Päämääränä oli eri yhteiskuntaluokista tulevien kansalais-
ten tasa-arvon vahvistaminen työllisyyden ja progressiivisen ve-
rotuksen keinoin. 

Nykyään taloustieteen valtavirraksi tulleen uusklassisen talous-
tieteen teoriat korostivat perusoletuksinaan yksilöiden itsekkyyt-
tä ja rationaalista päätöksentekoa sekä kilpailtujen markkinoiden 
kykyä tuottaa tehokkaimmat ratkaisut yhteiskunnan ongelmiin. 
Markkinoiden vapaan toiminnan ja ihmisen voittoa tavoittelevan 
toiminnan esitettiin tuottavan suurimman mahdollisen yhteis-
kunnallisen hyvinvoinnin. (Kiander 2013.) Tästä syystä politii-
kan tulisi luoda mahdollisimman otolliset lailliset ja sosiaaliset 
puitteet kilpailtujen markkinoiden vapaalle toiminnalle ja mark-
kina-ajattelun leviämiselle (Davies 2016). Uusklassiseen taloustie-
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teeseen perustuvaa markkina-ajattelua ja sen toimintaa edistävien 
arvioinnin menetelmien laajentamisesta yhteiskunnan ja valtion 
toimintaa jäsentäviksi normeiksi on kutsuttu uusliberalismiksi 
(Davies 2016; ks Foucault 2008).

Vuosien 2007–2008 talouskriisin ja siitä seuranneen pitkän taan-
tuman seurauksena monet kapitalistisen markkinatalouden kritii-
kit ovat perustellusti voimistuneet. Yhteiskuntien kilpailukykyä ja 
talouskasvun ensisijaisuutta korostanut talouspolitiikka on tuot-
tanut kaksi keskeistä ongelmaa. Ensiksi, globaalin talouden his-
toriallinen kasvu on kulkenut käsi kädessä ennätyksiä rikkovan 
materiaalisen kulutuksen ja siten jatkuvasti kasvavien päästöjen ja 
ekologisen kuormituksen kanssa (Hickel & Kallis 2020). Toiseksi, 
kilpailuajatteluun vedoten etenkin pääomaverotusta on kevennetty. 
Tämä on johtanut varallisuuden entistä epätasaisempaan keskitty-
miseen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden voimistumiseen. Toisin 
sanoen rikkaat ovat rikastuneet entisestään kun taas muut ryhmät 
ovat hyötyneet talouskasvun hedelmistä suhteellisesti vähemmän.

Kapitalistinen yhteiskuntajärjestys näyttää sisältävän monia 
ongelmallisia oletuksia, jotka  myös ohjaavat luonnon rajoista piit-
taamattomaan ylikulutukseen. Esimerkiksi Joutsenvirta kump-
paneineen (2016, 23) on esittänyt kolme keskeistä uusklassisen 
talousajattelun ongelmaa:

”1. kasvutalous toimii ilman energian- ja materiaalinkulutuk-
sen ekologisia rajoja, vaikka materiaalivirrat ja energiankulu-
tus lisääntyvät bruttokansanatuotteen kasvaessa. 
2. kasvava tuotanto ja kulutus rinnastetaan yhä hyvinvointiin, 
vaurauteen ja edistykseen, jolloin koko yhteiskunta valjaste-
taan edistämään bruttokansantuotteen kasvua.  
3. kasvutalous uskoo perusteettomasti jatkuvan kasvun hy-
vyyteen eräänlaisena länsimaisessa kulttuurissa vallitsevan 
ihmiskeskeisen ja edistysuskoisen maailmankuvan toteutu-
mana.” (Joutsenvirta ym. 2016, 23.)

Tiedämme toimintamme tuhoavan elämän edellytyksiä ja syven-
tävän ekologisia kriisejä, mutta jatkamme toimintaamme pitkälti 
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entiseen tapaan. Miten tätä paradoksia voisi lähestyä? Värrin psy-
kokapitalismin käsite tarjoaa selitysvoimaisen näkökulman, jossa 
tutkitaan yhteiskunnallisten rakenteiden ja yksilötason psyyken 
välistä dynamiikkaa.

Psykokapitalismi

Kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän ylläpitäminen ja uusin-
taminen vaatii sen ylläpitämiseen sitoutuneita yksilöitä ja yh-
teisöjä. Toisin sanoen kysymys on kapitalismia tukevan hengen 
(Boltanski & Chiapello 2017) eli yhteiskunnallisen arvomaailman, 
merkitysnäkökentän ja moraalisubjektiviteetin muodostamises-
ta ja uusintamista. Yhteiskunnalliset instituutiot, kuten ideolo-
giseen valtiokoneistoon kuuluva koulutusjärjestelmä, pyrkivät 
sosialistamaan sukupolvet vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunta-
järjestyksen piiriin. Näin institutionaaliset rakenteet muokkaavat 
ihmisiä ja ohjaavat omaksumaan erilaisia suhtaumis- ja ajattelu-
tapoja. Sikäli kuin nämä vaikutukset kohdistuvat yhteiskunnal-
liseen merkitysnäkökenttään ja ihmisen psyyken alueelle sekä 
moraalisubjektiviteettiin, voidaan puhua Värrin (2002; 2018) ta-
voin psykokapitalismista.

Psykokapitalismi on kapitalistisen yhteiskunnan merkitysnä-
kökentän ja siihen perustuvan sosialisaation seurausten sekä sen 
toimintamekanismien filosofista jäsentämistä. Värrille psykokapi-
talismin analyysi onkin myös sosialisaatiokritiikkiä: käsite kuvaa 
uusliberalistisen kapitalismin ongelmallisia lähtökohtaolettamuk-
sia ihmisestä ja maailmasta. Värrin (2018, 13) mukaan maailman-
kuvaamme hallitsee teknologinen ajattelu. Sen myötä suhteemme 
maailmaan on laskelmoiva ja ”välineellisen rationalismin” (Värri 
2002, 97) sekä kehitysoptimismin värittämä: maailmaa jäsenne-
tään hallittavina kokonaisuuksina ja hyödynnettävinä resurssei-
na. Yhteiskunnallisia päämääriä ja tärkeänä pidettyä määrittävät 
aiempaa vahvemmin tuotemaailman taloudelliset arvot ja tekni-
set prosessit sekä kilpailuajattelu (Värri 2018, 45; tuotemaailmas-
ta ks. Jokisaari tässä teoksessa). 
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Psykokapitalimi kuvaa tilannetta, jossa taloudesta on tullut kai-
ken muun ylittävä arvoulottuvuus, johon yhteiskunnan esteettis-
ten, uskonnollisten, eettisten, kasvatuksellisten, kulttuuristen ja 
yhteiskunnallisten elementtien on alistuttava (Värri 2002). Uus-
liberaalin ajattelun leviäminen näkyy esimerkiksi suomalaisen 
yhteiskunnan muutoksissa: 1990-luvulta lähtien on siirrytty tu-
loeroja tasaavasta sosiaalipolitiikasta ja laajaan julkiseen sektoriin 
perustuvasta hyvinvointivaltiosta kohti julkisen sektorin meno-
kuria, yksityistämistä ja markkinasäätelyn keventämistä sekä kan-
sainvälistä kilpailukykyä korostavaa kilpailuvaltiota (Kantola & 
Kananen 2017; Kiander 2013). Uusliberalismin perusongelma on-
kin Värrin (2002, 97) mukaan siinä, että taloudellisen toiminnan ja 
kilpailun logiikka on tuotu niihinkin instituutioihin, joiden pe-
rustehtävät eivät ole taloudellisia. Tällöin markkinaideaalit syr-
jäyttävät näille sfääreille ominaisia olemisen tapoja pyrkiessään 
yhdenmukaisuuteen mittaamisen mahdollistamiseksi ja ”tehok-
kuuden” lisäämisen nimissä. 

Kasvatus- ja koulutusinstituutioiden toiminnassa markkinoi-
den laajentumistendessi on näyttäytynyt kahtalaisena. Yhtäältä 
julkista koulutusjärjestelmää on avattu yksityisille koulutuksen-
järjestäjille ja kaupallisille toimijoille, toisaalta kasvatustoimintaa 
on uudelleenmääritelty inhimillisen pääoman sekä yrittäjämäisten 
ja omaa kilpailukykyään vaalivien subjektien tuotantoprosessiksi. 
Daviesin (2017, 22–23) mukaan kapitalistisen kilpailun edistämi-
selle markkinaperustaisten ajattelutapojen ja niihin kytkeytyvien 
arvioinnin tekniikoiden – kuten arvon määreiden yhteismitallis-
tamisen – leviäminen on varsinaisten markkinoiden laajentumista 
tärkeämpää. Näin esimerkiksi julkisen koulutuksen alue voidaan 
ottaa haltuun ikään kuin sisältä käsin muokkaamalla toimintaa 
organisoivia kulttuurisia arvostuksia: kasvatuksellisesti ja organi-
saation toiminnan kannalta arvokas uudelleenmääritellään kapi-
talistisen talouden käsittein, päämäärin ja arvostuksin. 

Yhteiskunnallisen muutoksen ja ajan hengen jäsentämisen 
lisäksi Värrin psykokapitalismin määritelmä kuvaa erityisesti 
yksilön kognitiivisia ja henkisiä ominaisuuksia koulimaan ja hyö-
dyntämään pyrkivää kapitalismia: ”Työvoima ei ole enää keskei-
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nen tuotannontekijä, vaan henkiset ominaisuudet. Nimenomaan 
henkiset kyvyt ja niiden joustavuus ovat sekä yksilön menesty-
misen että taloudellisen kilpailukyvyn lähde.” (Värri 2002, 98). 
Muokatessaan yksilön kognitiivisia ominaisuuksia kapitalisti-
sen järjestelmän tarpeita palvelevaksi, psykokapitalismi tuottaa 
monenlaisia psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistusta, putoamisen 
pelkoa, suorituspakkoa, arviointivimmaa ja ihmisten halujen kau-
pallista manipulaatiota. 

Kilpailukykyä, ”rajattomien oppimiskykyjen retoriikkaa” ja jat-
kuvaa kouluttautumista korostava työ- ja koulutuspolitiikka jät-
tää usein sen raadollisemman puolen mainitsematta (Värri 2002, 
98). Kilpailutaloudesta ja työelämän tarpeista käsin määrittyvä eli-
nikäinen oppiminen vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja muu-
tokseen sopeutumista. Tästä syystä psykokapitalistiseen kilpailun 
ajatukseen kuuluu, että edes menestyjällä ei ole varaa olla armol-
linen itseään kohtaan tai hengähtää lepopäivinään (Värri 2002, 
98). Painottaessaan yksilöiden välistä kilpailua ja henkilökohtais-
ta vastuuta toimeentulostaan psykokapitalismi tekee myös yhtei-
söllisyyden ja osallisuuden kokemuksista uhanalaisia: kukin on 
yksin omassa menestyksentavoittelun kuplassaan. Toinen ihmi-
nen kilpailusuhteessa on usein enemmän uhka kuin mahdolli-
suus. Psykokapitalistinen kilpailumentaliteetti johtaakin helposti 
aggression ja tunnekylmyyden ilmapiiriin. (Värri 2002, 98-99; Hil-
pelä 2003; Pulkki 2017.) 

Kasvatus ekokriisin aikakaudella (2018) teoksessa Värrin psyko-
kapitalistinen analyysi laajenee ekologisen kasvatusajattelun ja 
subjektin haluolemuksen tarkasteluun: ”Kirjani yhtenä keskeise-
nä tarkoituksena onkin selvittää, millä tavoin ihminen haluavana 
olentona sopeutuu ja sopeutetaan ylikulutusmaailman rakentei-
siin ja kestämättömäksi osoittautuneisiin toimintamalleihin.” 
(2018, 50). Värriä vaivaa paradoksi siitä, miten lisääntyvä tieto elä-
mäntapamme tuhoisista vaikutuksista ei kuitenkaan saa aikaan 
muutosta toiminnassamme. Näyttää siltä, että elämänmuotom-
me leimaa tuottamiemme ongelmien heikko tai välinpitämätön 
tunnistaminen: usein sivuutamme kysymyksen, torjumme kulu-
tuskeskeisen toimintamme seuraukset tyystin tai vastauksemme 
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on yksipuolisesti teknologisen optimismin kyllästämä – teknolo-
ginen kehitys kyllä ratkaisee ongelmamme.

Värrin (2018, 66–89) psykokapitalismin teoriaan liittyvä jäsen-
nys haluolemuksesta on monisyinen, eikä suppea kuvailu tee sille 
oikeutta. Mutta kuvaillaan asiaa tiivistäen: Halu on osa jo lapsen 
ruumiillista ja esikielellistä maailmassaoloa. Sen ohjaamana hän 
suuntautuu maailmaa kohti kaivaten hoivaa, mielihyvää ja tun-
nustusta toisilta. Subjektin mielihyvän ja nautinnon tavoittelu 
ovat myös osa ihmisen osittain tiedostamatonta olemisen puu-
tetta, joka ylläpitää nautinnon ja tunnustuksen tavoittelua yhä 
uudelleen ja uudelleen. (Värri 2018, 66–85; Saari & Jurvakainen 
tässä teoksessa) Värrin mukaan ”on tärkeää oivaltaa, että nautin-
non symbolinen säätely perustuu kulloisenkin aikakauden ja yh-
teiskuntajärjestyksen valtasuhteisiin ja ideologiseen hegemoniaan, 
minkä vuoksi se on aina ollut myös halun poliittis-taloudellista 
tuottamista.” (Värri 2018, 72).

Yhteiskunnan merkitysnäkökenttä ja sosialisaatioprosessit ovat 
’nautinnon symbolisen säätelyä’ ne ikään kuin puhuttelevat sub-
jektin haluolemusta ja kutsuvat tätä nauttimaan asettamissaan 
kehyksissä. Toisin sanoen ideologia kutsuu subjekteja identifioi-
tumaan tietynlaiseksi kansalaiseksi – tuottava, kuuliainen, yrittä-
jämäinen, kuluttajakansalainen – ja toteuttamaan itseään osana 
vallitsevia kapitalistisen kulutusyhteiskunnan rakenteita. Keskei-
siä uskomuksia ovat inhimillisen vapauden saavuttaminen mark-
kinoiden kautta ja haluolemuksen toteuttaminen kuluttajana.

Kapitalismin markkinointikoneisto on kehittynyt tehokkaaksi 
uusien ’tarpeiden’, tai pikemminkin loputtomien halujen tuotta-
jaksi – ja valtavirran taloustiede samaistaa halut ja tarpeet (Marglin 
2009). Nostaessaan esiin kulutustuotteita, kuten alati päivittyvää 
teknologiaa ja muotia, joukkoviestintä ruokkii subjektin haluole-
musta luomalla uusia kohteita halun suuntautumiselle ja lupaa-
malla mielihyvän tyydytystä. Samanaikaisesti se luo tunnetta vaille 
jäämisestä, vaillinaisesta olemisesta. Nautinnon lupauksen ja ole-
misen puutteen välinen dialektiikka olemisen vajeena saa subjek-
tin osallistumaan kulutuskulttuuriin ja suuntautumaan yhä uusiin 
kohteisiin uudestaan ja uudestaan (McGowan 2016). Näin psyko-
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kapitalistinen hallinta rakentaa vinoutunutta maailmasuhdetta 
sitomalla yksilön psyyken halun kanavoinnin kautta kuluttami-
seen ja elämän rajoista piittaamattomaan, kestämättömään kapi-
talistiseen uusintamiseen.

Psykokapitalismi, yhteiskunnallinen  
päätöksenteko ja ympäristökasvatus 

Ympäristökasvatus voidaan määritellä monella tapaa (esim. Can-
tell, Aarnio-Linnavuori & Tani 2020) ja tässä riittänee maini-
ta kestävän elämäntavan tavoittelu erilaisin kasvatuksellisin ja 
koulutuksellisin keinoin. Ympäristökasvatuksen näkökulmas-
ta kapitalismin käsite auttaa vastaamaan kysymyksiin: kuka tai 
ketkä päättävät ihmisen tarpeentyydytyksestä ja millä ehdoilla? 
Psykokapitalismin käsite puolestaan osoittaa, että yksilön psyyke 
haluineen ja tarpeineen ja kapitalismin taloudellis-sosiaalis-kult-
tuuriset rakenteet ovat yhteenkietoutuneet. Kuten marxilaisessa 
tutkimusperinteessä on painotettu, tuotantovälineiden omistus 
määrittää yhteiskunnallisia suhteita (Herranen 2020, 197–210). 
Tuotetaanko uusiutuvaa vai uusiutumatonta energiaa, tehomaata-
loutta vai luomua, luonnonmukaisesti hajoavaa vai luonnon kier-
tokuluissa hajoamatonta? Yksilön valinnan vapaudet rajoittuvat 
kapitalistisen talouden rakenteiden perusteella ja toiminta kapi-
talistisesta taloudesta riippumatta on hankalaa.

Samuel Bowlesin ja Herbert Gintisin klassikkoteoksessa 
Schooling in Capitalist America (ensijulkaisu 1976) kritisoidaan ka-
pitalismia siitä, että ihmisiä hallitaan (kouluissa ja työpaikoilla) 
ihmisten tarpeiden sijaan voiton tavoitteluun pohjautuen. Kasvu 
Yhdysvaltain kansalaisuuteen ja työpaikan hankkiminen edellyt-
tävät tinkimistä turvallisuudesta, vapaudesta ja onnellisuudesta. 
Bowles ja Gintis (2011, 54) kutsuvat USA:n taloutta ”muodollises-
ti totalitaristiseksi systeemiksi, jossa suurta enemmistöä (työväki) 
kontrolloi pieni vähemmistö (omistajat ja johtoporras).” Mutta 
tällainen talousjärjestelmä kuuluu muodollisesti demokraatti-
seen yhteiskuntajärjestelmään, joka edustaa oikeudenmukaisuu-
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den, tasa-arvon ja vastavuoroisuuden arvoja. (Bowles & Gintis 
2011, 53–54.)

Valta kapitalistisessa taloudessa toimii politiikan ja talouden 
alueiden erottamisen avulla (Polanyi 2009, 353). Politiikassa kes-
keinen kysymys koskee demokratiaa: miten varmistetaan mak-
simaalinen osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon? Miten 
suojellaan vähemmistöä enemmistön ennakkoluuloilta? Kapita-
listisen talouden kannalta keskeinen kysymys on demokratiaan 
nähden jotakuinkin päinvastainen: miten minimoidaan työväes-
tön osallistuminen talouspoliittiseen päätöksentekoon? Omista-
jia ja johtoporrasta (managers) on suojeltava enemmistön tahdolta, 
jotta voitontavoittelu ei häiriinny. (Bowles & Gintis 2011, 54.) Esi-
merkiksi monet uusklassiset taloustieteilijät ja ekonomit ovat näh-
neet demokratian riskinä, koska se voi johtaa talouden säätelyn, 
kuten verotuksen vahvistumiseen (Cornelissen 2017). Meiksins 
Woodin (2002, 3) mukaan kapitalismi onkin ennen kaikkea jär-
jestelmä, jossa valtaosan yhteiskunnan työstä suorittaa omaisuu-
deton työvoima, jonka on pakko myydä työvoimaansa palkkaa ja 
elantoaan vastaan. 

Pääomien keskittymistendessi nakertaa yhteiskunnallista ta-
sa-arvoa, sillä se keskittää niin taloudellisia kuin poliittista voima-
varoja omistavan luokan käsiin. Yritysten omistajat ja johtoryhmä 
tekevät päätökset tuotannosta, millä edellytyksillä ja mitä varten 
tuotantoa toteutetaan. Päätöksentekovallan keskittyminen on 
myös demokraattinen järjestelmän kannalta ongelmallinen ilmiö. 
Viimeistään ekologisten kriisien, ilmaston lämpenemisen ja luon-
nonvarojen ehtymisen vahvistuessa on tullut esiin kapitalistisen 
markkinatalouden nurja, ekologista tuhoa aiheuttava kääntöpuoli.

Myös Bowles ja Gintis (2011, 54) näkevät ei-demokraattisen ta-
loudellisen rakenteen taustalla voitontavoittelun: omistajien on 
kilpailtava muiden yrittäjien kanssa vaatimalla lisää suoritteita 
työntekijöiltä mahdollisimman pienellä palkalla. Polanyin (2009, 
92) lause ihmisten välisten suhteiden ja ihmisen luonnollisen 
elinympäristön rikki repimisestä onkin ymmärrettävä kilpailun 
raadollisuuden kuvaukseksi. Polanyi vaatii ”yhteiskunnan itsepuo-
lustusta” juuri siksi, että yhteiskunnan inhimillistä ja luonnollis-
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ta ainesta voidaan suojella markkinakilpailulta. Ymmärrettävästi 
taloutta on suojeltava liian tempoilevalta politikoinnilta eri hal-
litusten vaihtuessa, mutta talouselämä tulisi järjestää tavalla, joka 
on ajan oloon kestävä. Monet ehdottavatkin suurempaa demo-
kraattista päätöksentekoa myös talouden alueille (esim. Bowles 
& Gintis 2011).

Kapitalismin hegemonia ja itsestäänselvyys merkityshorisont-
tina ulottuu siis myös demokratiaan – tai sen puutteeseen. Ka-
pitalistinen markkinatalous nähdään edellä mainitut ongelmat 
sivuuttaen usein lähes synonyymina demokratialle. Taloudellises-
ta vallasta puhutaan investointien välttämättömyytenä investoin-
tien luomien työpaikkojen, verotulojen ja yksilön toimeentulon 
näkökulmasta. Pääoman edut ja kansalaisen edut halutaan esit-
tää yhtenevinä ja investointiin liittyvää riskinottoa palkitaan 
avokätisesti. Tuotantoon liittyvät ekologiset, eettiset ja kansan-
valtaisuuteen liittyvät ongelmat jäävät työpaikkojen luomisen ja 
investointien varjoon. Toisaalta ajatus ”enkelisijoittajista” kuvas-
taa reaalitaloudellista ajatusta siitä, että kapitalismi toimii voitto-
perustaisesti ja ekologiset näkökohdat huomioidaan usein vasta 
pakon edessä.

Ekologiseen elämäntapaan liittyvän ”halujen kultivoinnin” 
(Värri 2018) sijaan pidetään oikeutettuna, että kaupallinen media 
luo haluja, keinotekoisia tarpeita ja markkinoita. Yliopistoissa ope-
tetaan keinotekoisten tarpeiden ja halujen luontia markkinoinnin 
oppiaineessa. Ihmisten halujen ja tarvekäsitysten kaupallinen ma-
nipulointi nähdään normaalina ja terveenä, sillä ihminen nähdään 
autonomisena järjenkäyttäjänä, joka päättää itse toiminnastaan. 
Samaan aikaan voidaan nähdä, että miljardeja sijoitetaan markki-
nointiin juuri siitä syystä, että ihmiset ovat taloudelliselle mani-
pulaatiolle alttiita. Toisistaan irralliset taloudellisesti rationaaliset 
homo economicus -yksilöt voivatkin muodostaa taloudellisesti ma-
nipuloitavissa olevan massan, markkinat. Markkinasubjekti on 
ikään kuin epäpoliittinen subjekti irrallaan tai kilpailusuhtees-
sa toisiin subjekteihin nähden. Demokraattinen kansalainen taas 
päättää yhteisistä asioista muiden kansalaisten kanssa.

Naomi Kleinin (2015) ja Polanyin (2009) hengessä voidaan 
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kysyä, onko kapitalistinen voitontavoittelu sekä sen ympärille 
rakennettu yhteiskuntajärjestys suoranaisessa ristiriidassa esi-
merkiksi ympäristönsuojelun kanssa? Yksiselitteistä vastausta 
on hankala lyhyesti antaa, mutta Klein on ollut suorapuheinen 
kapitalistisen vallan ja demokratian suhteesta ilmastonmuu-
toksesta puhuessaan. Hän esittää ilmastonmuutoksen kapita-
lismin ja maapallon välisenä taisteluna, kuten Polanyi puhui 
itsesäätelevien markkinoiden ja yhteiskunnan itsepuolustuk-
sen taistelusta. 

Kleinin mukaan kansainväliset suuryritykset, joiden vuosi-
budjetit ylittävät monien valtioiden vuosibudjetit, pitävät hallus-
saan demokraattiseen päätöksentekoon tarkoitettua valtaa (Klein 
2015, 29, 34). Demokraattinen yhteiskunta voi harjoittaa monilaji-
sen yhteiskunnan itsepuolustusta, eli luoda sosiaalisia rakenteita, 
jotka eivät perustu vain kilpailuun ja voitontavoitteluun. Toisaal-
ta taloudelliseen pääomaan sisältyvä valta toimii kapitalismis-
sakin yhdessä sekä valtioiden lainsäädännön ja olemassaolevan 
ihmisten materiaaliset tarpeet tyydyttävän infrastuktuurin kans-
sa. Vaikka politiikka ja talous on haluttu pitää erillään länsimai-
sissa yhteiskunnissa, on tärkeää, että ympäristökasvatus ei rajoittu 
vain toimintaan poliittisen järjestelmän kehyksessä, tai palauta ta-
loudellisia näkökohtia yksilön kulutusvalinnoiksi. 

Ympäristökasvatuksessa tulee tiedostaa kapitalistisen yhteis-
kunnan taloudellinen mahti, jonka mittasuhteita kuvaa se, että 
2153 maailman rikkainta henkilöä omistaa enemmän kuin 4,6 mil-
jardia maailman köyhintä ja 22 maailman vaurainta miestä omis-
taa kaikkia Afrikan naisia enemmän (Coffey ym. 2020; Salonen 
tässä teoksessa). Käsitys siitä, että jokaisella yksilöllä on saman-
arvoiset mahdollisuudet edistää omilla valinnoillaan ekologis-
ta elämäntapaa, pitää paikkansa vain harvoissa erityistilanteissa. 
Valta vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen on kovin erilai-
nen riippuen ihmisen sosioekonomisesta tilanteesta. Näin ollen 
katsomme tärkeäksi, että ympäristökasvatuskin kiinnittää entis-
tä suurempaa huomiota kapitalistisen talouden toimintalogiik-
kaan ja muistaa psykokapitalismin käsitteen ajatellessaan yksilön 
valintoja.
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Lopuksi: ekokriisit ja toivon horisontti 

Tässä artikkelissa olemme jäsentäneet ymmärrystä kapitalismin ja 
psykokapitalismin toiminnasta, siihen liittyvistä valtasuhteista ja 
ongelmallisista ympäristövaikutuksista. Ekologisista rajoista piit-
taamaton kasvutalous on kriisiytynyt 2000-luvulla ja tuonut ilmi 
sen kestämättömiä perustuksia. Kapitalismin ydinideaa jatkuvasta 
talouskasvusta ei ole kyetty irtikytkemään (decoupling) materiaali-
sen kulutuksen ja päästöjen kasvamisesta, eli toisin sanoen ei ole 
yhtäkään koettelua kestävää mallia siitä, miten talouskasvun jat-
kuminen voitaisiin toteuttaa kestävällä tavalla (Vadén ym. 2020). 

Ympäristökriiseihin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon-
katoon vastaaminen edellyttää yhteiskunnilta hienosäädön si-
jaan perusteellisia uudistuksia: uudenlaisten suhteiden luomista 
valtion, markkinatalouden ja luonnonympäristön välille (esim. 
Joutsenvirta ym. 2016; Hirvilammi, Peltomaa & Mervaala 2021). 
Muutosten mittakaavaa ja tarvittavaa ripeyttä tarttua toimeen 
kuvaa hyvin ekologisen jälleenrakennuksen (BIOS 2019) termi 
ja sen sisältämä konnotaatio toisen maailmansodan jälkeiseen 
jälleenrakennukseen. 

Psykokapitalismin analyysi on osa nykyisten käytäntöjen ja 
ajattelutapojen puntaroimista ja kritiikkiä, jonka myötä arvokas 
ja vaalittava voidaan erottaa haitallisesta. Psykokapitalistisen ajan 
hengen analyysi tuokin esiin sen, että kapitalismin kyllästämä 
ajattelu on merkittävällä tavalla osa sitä ympäristöä, jossa erilai-
sia ekososiaalisia muutoksia halutaan ympäristökasvatuksen avul-
la saada aikaan. Ympäristökasvatuksella voidaan vaikuttaa kestävää 
elämäntapaa rakentavasti siinä tapauksessa, että kapitalismin mer-
kitys ihmistoiminnan puitteistajana ymmärretään monipuolises-
ti kuitenkaan lamaantumatta sen maailmanmahdista.

Psykokapitalismin esittämä sosialisaatiokritiikki voidaan näh-
dä myös ajattelun avaamisena   ja tilan tekemisenä toisenlaisen 
yhteiskunnan kuvittelemiselle. Tällainen parempaa yhteiskuntaa 
tavoitteleva utooppinen ajattelu (Lakkala 2020) pyrkii suhteellis-
tamaan nykyisen yhteiskunnan vääjäämättömänä näyttäytyvää 
järjestystä/kertomusta osoittamalla siinä säröjä ja epäjohdonmu-
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kaisuuksia. Tällä tavoin sosiaalinen kritiikki luo tilaa toisenlaisten 
olemisen ja tekemisen muotojen kuvittelulle ja luo toivoa (Lak-
kala 2020). 

Ekokriisien ajassa eettisen kuvittelukyvyn kehittäminen ja toi-
von ylläpitäminen voidaankin nähdä kasvatuksen tärkeimmiksi 
tehtäviksi (kuvittelukyvystä ks. Jokisaari tässä teoksessa). Värrin 
toivon horisontin käsite kuvaa kasvatuksen tulevaisuusorientaa-
tiota sekä rakentavan tulevaisuususkon välttämättömyyttä erilai-
sissa historiallisissa tilanteissa: ilman toivoa ei kasvatuksella ole 
perustaa ja saatamme vaipua välinpitämättömyyteen tai toimin-
takyvyttömyyteen (Värri 2018, 116). Toivon luomiseksi kasvattajan 
on tärkeää omata käsitys hyvästä elämästä sekä halua muodostaa 
myönteisiin muutoksiin tähtääviä kehityspolkuja omassa kas-
vatustoiminnassaan (Värri 2018, 116–120). Toki tämä ei ole yk-
sinomaan kasvattajan projekti, vaan dialoginen ja yhteisöllinen 
oppimisprosessi, omaavathan nuoremmat sukupolvet tuoreita 
ja viisaita ajatuksia (ks. Kiilakosken ja Tomperin artikkelit täs-
sä teoksessa).

Ymmärrys kietoutuneisuudestamme luontoon eli siitä, että 
rakennamme itseämme aina suhteessa toisiin ja toisista elävistä 
riippuvaisina, tarjoaa näkymän elämän tarkoituksen löytämiseen 
elämän ehtojen vaalimisesta (Värri 2018, 109–110; 123–126). Tällöin 
kasvatuksen keskeisenä tavoitteena olisi muodostaa uudenlainen 
luontosuhde, jossa elämän suojeleminen ja sen vaaliminen tule-
ville sukupolville ovat merkkejä hyvästä elämästä ja edistyksestä 
(Värri 2018, 140). Ympäristökasvatuksellisena tehtävänä tämä on se-
kä yksilöllinen että sosiaalinen (psykososiaalinen) – meidän kol-
lektiivisen merkityshorisonttimme muokkaaminen.
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Sosiaalinen kuvittelu 
psykokapitalistisessa tuotemaailmassa
Olli-Jukka Jokisaari

käSittelen täSSä kirJoitUkSeSSa filosofi Veli-Matti Vär-
rin artikkelia ”Tulkintoja psykokapitalismin armottomuudesta”. 
Artikkelin lukeminen vuonna 2002 oli minulle henkilökohtaises-
ti merkittävää, koska siinä Värri toi selkeästi esiin, mitä uuslibe-
ralistinen kasvatusajattelu on. Lisäksi artikkeli argumentaation 
keinoin osoittaa, miksi uusliberalismi on kasvatuksen kannal-
ta ongelmallinen. Artikkelin otsikossakin esiintyvä psykokapita-
lismin käsite osoittaa kriittisen ajattelun vallitsevaa ajan henkeä 
paljastavan tutkimusintressiin. Värrin artikkelia onkin kiinnos-
tavaa peilata saksalaisen filosofin Günther Andersin tuotemaa-
ilman kritiikkiin. Psykokapitalistisen tuotemaailman taustalla 
olevien käsitysten perustan avaamiseksi tuon esiin sosiaalisen ku-
vittelun käsitteen.

Veli-Matti Värri tuo esiin dialogisen kasvatuksen teoriassaan 
kasvatuksen maailmallisuuden. Kasvatuksen maailmallisuus tu-
lee esiin ”[…] näkemyksissä, jotka kätkeytyvät pohtimattomina 
jokapäiväiseen käytännölliseen elämäämme, tiivistyvät kulloi-
senkin aikakauden ja elämänmuodon hallitsevat arvostukset, toi-
veet ja pyrkimykset”. Kasvatussuhteen maailmallisuus tarkoittaa 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen arvostuksien, sääntöjen ja 
käytäntöjen kietoutumista osaksi kasvatus- ja opetustoimintaa. 
Lisäksi merkittävä osa kasvatuksesta ja oppimisesta on informaa-
lia, jolloin kasvatuksessa vaikuttavat tiedostamatta ajan hengen 
käsitykset esimerkiksi todellisuudesta, ihmisestä, lapsesta ja tu-
levaisuudesta. (Värri 2002, 92-93.)

Professori Värri on selvittänyt kasvatuksessa ja koulutukses-
sa vaikuttavaa ajan henkeä nykyisessä myöhäismodernissa yh-
teiskunnassa. Ajan henkeen sisältyy sekä metafyysisiä käsityksiä 
että myös näkemyksiä moraalisesta viitekehyksestä, josta välit-
tyy käsityksiä kasvatuksen ja koulutuksen mielekkyydestä ja pää-
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määristä. Käytännön tasollakin kasvatus on väistämättä sidoksissa 
siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen, jossa kasvatetaan, ope-
tetaan ja opitaan. Jotta kasvatusta voi ymmärtää ajallisena ilmi-
önä, on tutkittava tuota yhteiskunnallista todellisuutta. Filosofi 
Georg Lukacsin mukaan yhteiskunnallisen todellisuuden tunte-
misen tärkeimpiin ehtoihin kuuluu jokapäiväisen elämän onto-
logian (die Ontologie des Alltagslebens) selvittäminen (Jung 1992, 22). 

Värri (2002) kuvaa myöhäismodernin ajan yhteiskunnallista 
todellisuutta käsitteellä psykokapitalismi.  Psykokapitalismissa 
uusliberalistinen ideologia on tunkeutunut kasvatuskäytäntöi-
hin ja koulutuspolitiikkaan. Uusliberalismi korostaa taloudellisen 
toiminnan merkitystä vapaiden yksilöiden välisiin sopimuksiin 
perustuen. Kaikki inhimillinen toiminta voidaan tällöin tulkita 
kustannus–hyöty -analyysein. Myöhäismoderniin aikaan kuuluu 
olennaisesti koulutuksen ja oppimisen korostuminen osaamis-
pääoman hankkimiseksi. Teknologinen kehitys on muuttanut 
ihmisten työn luonnetta fyysisistä suoritteista psykososiaalisiin 
suoritteisiin. Samalla suoritteet eli ne prosessit, jotka tuottavat 
lopputuotteet, muuttuvat riippuvaisiksi yksilöiden osaamispää-
omasta. Kapitalistisessa yhteiskunnassa pääoman tuottotavoitteet 
edellyttävät noiden suoritteiden yksikköhintojen halpenemista 
suhteessa sijoitettuun pääomaan. Seurauksena on pääoman kas-
vu työpanoksen kustannuksella. Lisäksi raaka-aineiden hinnat vai-
kuttavat tuottotavoitteiden toteutumisessa. 

Uusliberalistinen ideologia nostaa kapitalistisen markkina-
talouden perustan yhteiskunnallisen todellisuuden perustaksi. 
Siten kasvatukselta ja koulutukselta aletaan vaatia mitattavaa ta-
loudellista vaikuttavuutta. Kun uusliberalismi vielä korostaa yksi-
lön riippumatonta vapautta vailla yhteisön eettisiä velvollisuuksia, 
jää yksilön tehtäväksi pitää huolta omasta osaamispääomastaan 
ja psyykkisestä suorituskyvystään. Kasvatus- ja koulutusinsti-
tuutioiden tulee muuttua pääoman kasvua hyödyttäviksi toimi-
joiksi, koska uusliberalistisen näkemyksen mukaan muutakaan 
mieltä kasvatuksella ja koulutuksella ei ole. Samalla kulutta-
jiksi roolitetut oppilaat ja opiskelijat nähdään asiakkaina, jotka 
vaativat koulutustuotteita selviytyäkseen keskiluokkaan. Koulu-
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tuksen tuotteistuminen korostaa oppimisen tuloksena syntyvää 
uutta osaamispääomaa, jonka arvo määräytyy työmarkkinoilla. 
Oppiarvojen sijaan korostuvat teknologisen kehityksen määrää-
mät taidot; osaaminen korostuu. Koulutustuotteiden avulla yksi-
lö kykenee tuottamaan työsuoritteita, jotka palkitaan asemilla ja 
palkkioilla. Kapitalismi työntyy uusliberalistisen ideologian aja-
mana psyykeen eli yksilö asetetaan kamppailemaan asemastaan 
yhteiskunnassa, joka edelleen taistelee kapitalismin asettamin 
ehdoin olemassaolostaan. Tällöin olemme Värrin (2002) mukaan 
psykokapitalismissa.

Kasvatuksen kannalta uusliberalistisessa psykokapitalismissa 
on kuitenkin vakava ongelma. Uusliberalismi ei lähtökohdistaan 
johtuen kykene tunnistamaan kasvatukseen väistämättä kuulu-
vaa maailmaan orientoitumista. Sosiaalisena ja kulttuurisena olen-
tona ihminen on ”ontologisesti juurtunut ’annettuun’ sosiaaliseen 
maailmaan ja sen kieliyhteisöön” (ibid., 93). Pedagoginen toiminta 
suuntautuu osin tulevaisuuteen ja siten pedagogisessa suhteessa 
on mukana utooppinen elementti, josta syntyy toivon horisontti. 
Yhteisön ja yksilön toiminnan merkitys liittyy toivoon sekä tule-
vaan suuntautumisena että toivon kokemuksena. Jotta yksilö voi-
si kokea elämänsä mielekkäänä, hän väistämättä tulkitsee itsensä 
osana yhteisön kertomuksellista tulkintaa todellisuudesta ja hy-
västä tulevaisuudesta. 

Värrin mukaan tässä tulee esiin psykokapitalismin hallitse-
man yhteiskunnan kasvatusfilosofinen ongelma. Psykokapitalis-
min hallitsemassa yhteisössä ei ole sellaista utooppista elementtiä, 
joka tukisi toivon horisontin syntymistä. Psykokapitalismin hal-
litseman yhteisön narratiivi köyhtyy toistamaan kilpailukyvyn 
merkitystä ihmiselämän sisällöksi. Tällöin yhteisön utooppinen 
näkymä on ”arkista realismia”; sanomaa jatkuvasta kilpailusta se-
kä yksilöiden että yhteisöjen välillä. Värrin analyysin mukaan yk-
silöstä tulee osa yhteisöä, jolla ei ole tarjottavana lupausta hyvästä 
tulevaisuudesta. Sen sijaan yksilö jää yksin kamppailemaan osaa-
mispääomansa ja psyykensä suorituskyvyn riittämättömyyden 
kanssa. Seurauksena on toivottomuuden kokemuksia, jotka saat-
tavat osittain olla aiheuttamassa lisääntyvää psyykkistä pahoin-
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vointia. Uusliberalistinen kasvatus- ja koulutuspolitiikka tuottaa 
yksilöille selviytymismotiivin, mutta ihmiselle tarpeellista kiin-
nittymistä yhteisölliseen narratiiviin, jossa on mukana toivon ho-
risontti, ei psykokapitalismissa ole.

Värrin oivaltava analyysi myöhäismodernista ajasta uuslibera-
listisena psykokapitalismina herättää kysymyksen ihmisyhteisöjen 
elämänmuotojen perustasta. ”Ajan henget” vaihtuvat historialli-
sesti ja ajan saatossa yhteisöjä katoaa ja syntyy uusia yhteisöjä. 
Yhteisön olemassaolon näkökulmasta on selvää, että kaikki ihmis-
yhteisöt ovat lopulta sidoksissa ekosysteemiseen todellisuuteen 
eikä mikään yhteisö voi säilyä, mikäli se ei huomioi tuota todelli-
suutta. Toisaalta ekosysteeminen todellisuus ei ota mitään kantaa 
siihen, miten ihmisten pitäisi yhteiselämänsä järjestää. Ihmisyh-
teisöjen moninaisuus ja monimuotoisuus ovat merkkejä sosiaa-
lisen kuvittelun erilaisista ilmentymistä.

Teoksessaan Kasvatus ekokriisin aikakaudella Värri (2018) osoit-
taa, kuinka myöhäismodernissa syntynyt tuotemaailma vaikuttaa 
kasvatukseen sekä tuotteistamalla kasvatusta että toisaalta pakot-
tamalla kysymään, mikä on kasvatuksen tehtävä ihmisen toimin-
nan seurauksena syntyneessä ekokriisissä. Saksalaisen Günther 
Andersin (1979) käsite tuotemaailma, die Produktewelt, tarkoittaa 
tuotantoon ja kuluttamiseen perustuvaa kulttuuria. Tuotemaailma 
perustuu luonnonvarojen ja ekosysteemien maksimaaliseen ta-
loudelliseen hyödyntämiseen ja ihmisten kasvattamiseen tuotan-
tojärjestelmän työntekijöiksi ja tuotteiden kuluttajiksi. Ihminen 
kasvatetaan tuotemaailmassa kuluttamaan tuotteita. Hänen ku-
vittelukykynsä suunnataan tuotteisiin, hänen halunsa suunnataan 
tuotteisiin ja hänen toimintansa suunnataan tuotteiden kulutta-
miseen. Kuluttajaihminen on siis yksi tuote, jonka luo tuotemaail-
man tuotantojärjestelmä. Tuotemaailmassa tarvitaan osaajia, jotka 
kehittävät uusia tuotteita ja tuotantojärjestelmiä. Tuotemaailman 
”ajan henki” on psykokapitalismi, jolloin yhteiskunnassa ihmisiä 
kasvatetaan ja koulutetaan osaajiksi uusliberalistisessa hengessä 
menestymään pääoman palvelukseen. Merkittävä osa ihmisistä ei 
kuitenkaan kestä jatkuvaa osaamispääoman ja suoritteiden tehos-
tamista, jolloin psyyken ongelmat kasvavat.
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Lisäksi tuotemaailma alkaa tuottaa toista mittavaa ongelmaa, 
joka perustuu tuotantojärjestelmien kestämättömään ekosystee-
miseen perustaan. Tuotemaailma perustuu sarjatuotantoon ja 
-kuluttamiseen sekä olevaisen taloudelliseen hyödyntämiseen. 
Se ei kykene ottamaan huomioon elollisen luonnon eikä inhi-
millisen psyyken todellisuutta. Tuotemaailma tuottaakin väistä-
mättä ekokriisin. 

Värrin analyysi psykokapitalismista ja Andersin tuotemaailman 
filosofia herättävät tarpeen käsitteellistää niitä julkilausumattomia 
periaatteita ja peruskäsityksiä, joihin psykokapitalistinen tuote-
maailma nojaa. Tärkeä osa emansipatorista tiedon intressiä on 
kriittisesti kuvata vallitsevaa yhteiskunnallista todellisuutta, jotta 
”ajan hengen” muuttaminen olisi mahdollista. 

Aikaisemmin mainitsemani sosiaalisen kuvittelun käsite aut-
taa ymmärtämään psykokapitalistisen tuotemaailman perusnä-
kemyksiä todellisuudesta, ihmisestä ja kasvatuksesta. Cornelius 
Castoriadiksen (1997) mukaan yhteiskunnat ja niiden eri instituu-
tiot perustuvat erilaisten merkityksien verkostoon. Yhteiskunnal-
lisen todellisuuden perustana ovat erilaiset merkitykset ja niiden 
tulkinnat.

Kriittisen kasvatusfilosofian näkökulmasta on olennaista tar-
kastella kasvatusta yhteiskunnassa ja siksi herää kysymys, mi-
hin yhteiskunnallinen todellisuus perustuu. Millaisia käsityksiä 
olevaisista, olemassaolosta, ihmisestä, ajasta kulloisessakin yh-
teiskunnassa vallitsee. Castoriadiksen mukaan yhteiskuntien 
historiallinen muutos perustuu yhteiskuntien peruskäsitysten 
muuttumiseen. Nykyisetkin yhteiskunnat tulevat muuttumaan ja 
niiden perusta on ajallinen. Tästä herää kaksi kysymystä: 1. Mi-
kä pitää yhteiskuntia koossa? 2. Mikä tuottaa uusia ja toisenlaisia 
yhteiskunnan muotoja? (Castoriadis 1997, 5–6.)

Yhteiskunnallisen tutkimuksenkin yllättää usein yhteis-
kunnallisten muutosten äkillisyys ja ainakin osittainen ennus-
tamattomuus, kuten esimerkiksi 1900-luvun historia osoittaa. 
Castoriadiksen vastaus kysymyksiin on, että yhteiskuntien insti-
tuutiot ylläpitävät yhteiskunnan koheesiota. Esimerkiksi koulu-
laitos, pankkijärjestelmä ja terveydenhoito pitävät yllä olemassa 
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olevaa yhteiskunnallista järjestystä. Instituutiot tuottavat ja ylläpi-
tävät ihmisten käsitystä itsestään yksilöinä, kansalaisina, taiteili-
joita, tutkijoina, työntekijöinä. Instituutiot ovat osa yhteiskunnan 
institutionaalista järjestystä, jonka mukaan yhteiskunnassa toimi-
taan ja järjestetään elämää. 

Yhteiskunnan instituutioiden erilaiset tehtävät ja toisistaan 
poikkeavat intressit perustuvat kuitenkin yhtäläiseen yhteiskun-
nan kokonaisuuteen. Tuon kokonaisuuden sisäinen koheesio 
perustuu erittäin monimutkaiseen merkitysten verkkoon, jonka 
mukaan elämä yhteiskunnassa järjestetään. (Castoriadis 1997, 7.) 
Castoriadis kutsuu tuota merkitysten verkkoa sosiaalisen kuvit-
telun magmaksi (engl. ”magma” of social imaginary significations) 
(ibid.). Esimerkkejä sosiaalisen kuvittelun tuottamista merkityksis-
tä ovat mm. isänmaa, kansalainen, kilpailukyky, työllisyys, pääoma, 
mies, nainen, nuori, lapsi. Castoriadis kutsuu näitä merkityksiä 
kuvitteellisiksi, koska ne luodaan osaksi yhteiskunnan merkitys-
verkostoa. Nuo merkitykset eivät siten ole vastineita jollekin tosi 
olevalle tai puhtaan järjen aksioomille. 

Tässä kohtaa perinteinen ontologia tuntuu olevan hämillään. 
Mihin yhteiskunnan järjestys sitten perustuisi, jos ei jollekin sii-
tä riippumattomalle todellisuudelle tai rationaaliselle järjestyk-
selle. Castoriadiksen mukaan yhteiskuntien perusta on osittain 
sosiaaliseen kuvittelun tuloksena syntyneissä käsityksissä. Yhteis-
kunnan institutionalisoiminen on jatkuva sosiaalisen kuvittelun 
prosessi, jota ei voi redusoida siitä riippumattomaan tosiolevai-
sen järjestykseen. Toisaalta, kuten Castoriadis huomauttaa, yhteis-
kunnat eivät voi perustua käsityksille, joiden mukaan eläminen 
tuhoaa yhteiskunnan olemassaolon kannalta välttämätöntä eko-
logista järjestelmää. (Castoriadis 1997, 256). Värrin ja Andersin ar-
gumentaation ohjaamana ja nykyisen biosfäärin tila huomioiden 
on aiheellista kysyä, ylittääkö psykokapitalistinen tuotemaailma 
ekologisen kestävyyden ja inhimillisen kasvatuksen ehdot.

Sosiaalisen kuvittelun käsitteen ymmärtämiseksi on syytä tar-
kastella kuvittelun käsitettä. Kuvittelun käsitteen historiallisesta 
muuntuvuudesta huolimatta esittelen seuraavassa Aristoteleen 
kuvittelukyvyn filosofiaa, koska hän huomioi kuvittelun monita-
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hoisuuden. Castoriadiksen sosiaalisen kuvittelun käsitteen yhtenä 
perustana voi nähdä Aristoteleen tavan liittää kuvittelu eri toimin-
toihin. Aristoteles jäsentää kuvittelun yhtäältä kykyyn kuvitella ja 
toisaalta sen luomiin mielikuviin. Hän myös analysoi kuvittelun 
roolia suhteessa muihin sielun (psykhe) toimintoihin kuten muis-
tiin, havaitsemiseen ja ajatteluun. Havaintojen yhdistämisessä ja 
esimerkiksi jokaisessa havainnossa olevien määreiden kuten muo-
don, liikkeen tai liikkumattomuuden tunnistamisessa on kuvit-
telukyvyllä keskeinen vaikutus. Kuvittelukyvyllä on havaintojen 
tulkinnan lisäksi useita eri toimintoja: 1) jälkikuvien muodosta-
minen 2) muistaminen (ajallisuuden kokeminen) 3) unien näke-
minen 4) haluaminen ja 5) ajattelu. (Ross 1995, 147–157.)

Aristoteles erottaa kuvittelukyvyssä eri asteita. Niiden eliöiden, 
jotka kykenevät hahmottamaan vain kosketuksen avulla, kuvitte-
lukyky tuottaa määrittelemättömän tai epämääräisen kuvan to-
dellisuudesta. Reagoiva kuvittelu liittyy havaitsemiseen liittyvään 
haluamiseen. Haluaminen voi olla välitöntä nykyhetkeen liitty-
vää, jolloin se ei ole harkittua. Jotta haluamisen kohde synnyttäisi 
mielihalun, täytyy mielen muokata kohde halun kohteeksi. Ja täs-
sä merkityksessä Aristoteles puhuu haluavasta tai reagoivasta ku-
vittelusta. Kolmas kuvittelun taso on harkitseva kuvittelu, johon 
liittyy toiminnan suuntaaminen. Suunnittelu edellyttää erilaisten 
havaintojen ja järjen luokittelujen yhdistelyä, mihin vaaditaan ku-
vittelua. Harkitseva kuvittelu voi olla sisällöltään sekä käsitteellistä 
että kuvallista. Esimerkiksi toiveet ovat harkitsevan kuvittelun ja-
lostamia haluja. Toivo on tulevan hyvän haluamista. Tulevan hyvän 
selvittäminen vaatii harkitsevaa kuvittelua: muistojen, havainto-
jen, kuvittelukyvyn ja järjen käyttöä. On hyvä huomata, että kuvit-
telu on mukana jo muisti- ja havaintoprosesseissa. (Papachristou 
2013, 19–48; Ross 1995, 147–157.)

Aristoteles päättelee, että yhtäältä kuvittelu on kuin havaitse-
mista, mutta vailla ainesta, kun taas toisaalta sielu ei koskaan ajat-
tele ilman fantasmaa (kuvaa, kuvittelua). Kuvittelua ei kuitenkaan 
voi palauttaa havaitsemiseen ja aistimiseen, ja toisaalta kuvittelua 
ei voi palauttaa ajatteluun, koska kuvittelu on ajattelun välttämä-
tön ehto. Hämmentävää on myös ihmisen spontaani kyky tuottaa 
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mielensisäisiä kuvia, joita ei ole havainnossa eikä järjessä. Noiden 
kuvien mukaan ihminen heittäytyy kohti tulevaisuuttaan pyrkien 
elämään ne todeksi. Toisaalta kuvittelu ei voi olla täysin tahdon 
päätettävissä, sillä ajattelu vaatii kuvittelua ja ihminen ajattelee ali-
tuiseen. Kuvittelemme siis koko ajan, koska kuvittelukyky tuottaa 
myös havainnosta abstrahoituja sisältöjä. Täten kuvittelutyyppejä 
on ainakin kahta erilaista: harkitseva ja aistittava kuvittelu. Har-
kitsevasta kuvittelusta Aristoteles erottaa vielä samuuden ja erilai-
suuden loogisen vertailun kuvittelun ja toiminnan suuntaamisen 
kuvittelun. Toiminnan suuntaamisessa on olennaista kuvitella tu-
levaisuus; jotain mitä ei tässä hetkessä vielä ole, mutta joka ratkai-
see tämän hetken toiminnan suunnan ja merkityksen. Kuvittelu 
on toivon edellytys.

Aristoteleen kuvittelun filosofian perusteella voidaan osoit-
taa, että kuvitteluprosessi on välttämätön tekijä yksinkertaisten-
kin käsitysten muotoutumisessa. Ajatteluprosessi olisi mahdoton 
ilman kuvittelua. Toiminnan mielekkyys syntyy sen ajallisesta yh-
teydestä tulevaan – kuviteltuun. Toivon horisontti on kuvittelun 
avaama tulevaisuuden mahdollisuus, joka konkretisoituu ihmisen 
tunne-elämyksenä tässä hetkessä. Eksistentiaalisena kokemuk-
sena toivoon liittyy monimuotoisesti emotionaalisia elämyksiä, 
jotka suuntaavat ja vahvistavat ihmisen toiminnan motivaatiota.   

Kuten Castoriadis esittää, kuvittelu ei ole pelkästään yksilöp-
sykologinen ilmiö, vaan sosiaalisena olentona ihmisen kuvittelu 
kietoutuu kulloiseenkin yhteisöön, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 
Ihminen ei kuitenkaan ole täysin sosialisaatioprosessin tuotos, 
sillä jokaisessa ihmisessä on spontaani kyky kuvitella todellisuus 
toisin. Sartren (2010) mukaan tässä on vapauden edellytys; kiel-
tää vallitseva todellisuus. Se, että voimme sanoa nykyiselle ei, on 
mahdollisuus muuttaa yhteiskunnallistakin todellisuutta toisen-
laiseksi. Yhteiskunnallisen todellisuuden kieltäminen voi toisaalta 
olla myös pakoa todellisuudesta, jolloin ihminen ei pyri vaikutta-
maan yhteiskunnan peruskäsitysten muuttamiseen. Sen sijaan ih-
minen pakenee todellisuutta haaveisiin ja viihteeseen.

Värrin ja Andersin analyysien perusteella on todettava, että 
psykokapitalistisen tuotemaailman magman perusta ei ole inhi-
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millisesti eikä ekologisesti kestävä. Psykokapitalismi on sokea kas-
vatuksen ajattomalle perustalle, johon kuuluu olennaisesti toivon 
horisontti ja olemassaolon mysteeri. Psykokapitalismin narratii-
vi on jatkuvan kilpailun ja selviytymispakon kertomus, jossa eri-
tyinen asema on varattu vain raharikkaille. Vain heille on sallittua 
olla oma itsensä, muiden osa on kamppailla armottoman yrittä-
misen ja kouluttautumisen kehässä. Psykokapitalistinen yhteis-
kunta ei luo toivon horisonttia. 

Tuotemaailman kiihtyvä laajentuminen ja tihentyminen on 
samalla aiheuttanut ekosysteemisen maailman tuhoutumisen. 
Tuotemaailma peruskäsityksiin nojaava yhteiskunta on siten eko-
logisesti kestämätön. Oman olemassaolonsa perustaa hävittävä 
elämänmuoto on Georg Henrik von Wrightin sanoin perversio. 
Tuotemaailman perversio peilaa tuotemaailman edistyksen valta-
viin mittasuhteisiin paisuvana tuhona ja hävityksenä. Se on kuin 
Walter Benjaminin kuvaama hävityksen enkeli, joka selkä edellä 
kulkee kohti tulevaa; jälkeen jää raunioitunut maailma.

Tuotemaailman magman Anders (1979) on kiteyttänyt kah-
teen periaatteeseen. Ensimmäisen periaatteen mukaan oleva on 
vain sarjana. Toisen periaatteen mukaan hyödytön ei ole. Näitä 
kahta periaatetta Anders kutsuu talousontologiaksi. Tulkitsen ta-
lousontologian oppien toteuttamisen synnyttävän psykokapita-
lismin, jonka merkitystä kasvatuksen näkökulmasta Värri (2002) 
artikkelissaan analysoi. Ensimmäinen talousontologinen periaa-
te tarkoittaa olevan tuotteistamista. Tuotteistaminen merkitsee 
kapitalistisessa markkinataloudessa olevan muuttamista myytä-
vään muotoon eli tavaramuotoa. Tällöin vain sarjatuotteena oleva 
on merkityksellinen. Koska tuotemaailmassa olevaisen käsittä-
minen tarkoittaa sarjatuotteita, ainutlaatuinen hävitetään sarja-
tuotannon raaka-aineena. Se antaa oikeutuksen ainutlaatuisten 
eliöyksilöiden, elinympäristöjen ja ekosysteemien tuhoamiselle 
sarjatuotteiden valmistamiseksi. Ensimmäisen periaatteen mu-
kaan ainutlaatuista ei edes ole olemassa, joten ainutlaatuisen poh-
timinen ei ole mahdollista. 

Jos siis kysymme, miksi eliölajeja on hävitetty, vastaus en-
simmäiseen periaatteeseen nojaten on, että ei niitä ole hävitetty. 
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Eliölajeja ei liene koskaan ole ollutkaan. Sama pätee myös ihmi-
sistä. Ainutlaatuiset ja erityiset ihmisyksilöt tuotteistetaan työ- ja 
kulutusmarkkinoille sopiviksi. Kasvatuksen ja koulutuksen ns. 
työelämälähtöisyyden vaatimus on ensimmäisen periaatteen mu-
kaista ihmisten muokkaamista tuotantojärjestelmän ylläpitäjiksi 
ja kehittäjiksi. Kuluttaminen on tuotettu tuotevalikoimina, mutta 
myös kuluttajaihmisen kuvittelun ja siten halun jatkuvana muok-
kaamisena. Identifioituminen tuotemerkkeihin, kuluttajatyyp-
peihin on kuluttajaihmisten hakeutumista valmiiksi tuotettuun 
elämäntapaan. 

Talousontologian toisen periaatteen mukaan hyödytön ei ole. 
Hyödytöntä ei tunnusteta olemassaolon oikeuden piiriin. Tuo-
temaailma on totaalisen funktionalisoitunut järjestelmä, jossa 
olion höydyttömyys johtaa sulkemiseen tuotemaailman ulkopuo-
lelle. Tämän vuoksi kasvatuksen ja koulutuksen merkitys on yhä 
väkevämmin toimia välineenä hyödyllisten toimintojen hankki-
miseksi. Koulutukseen liittyvät teknologiametaforat saavat yhä 
konkreettisemman sisällön. Täten esimerkiksi osaamisen päivit-
täminen ja ohjelmiston päivittäminen alkavat olla synonyymejä. 
Ihmisen psyyken kyky järkiperäiseen toimintaan tulee uhatuksi 
tekoälyjärjestelmien kehityksen myötä, jolloin joidenkin ihmis-
ten osaaminen muuttuu hyödyttömäksi ja syntyy osaamisen päi-
vitystarpeita. Luonnon suojeleminen voi olla toisen periaatteen 
mukaan perusteltua, mikäli siitä on hyötyä taloudellisen toimin-
nan tehostamisessa. Jos esimerkiksi luonnon virkistyskäyttö li-
sää työntekijän tuotannollista tehokkuutta, on luonnosta hyötyä.

Psyyken kriisi ja ekokriisi ovat saman psykokapitalistisen 
tuotemaailman magmaan perustuvan elämänmuodon seuraus-
ta. Lähes globaaliksi levittäytyneen tuotemaailman periaatteiden 
mukaan toimiminen on aiheuttanut tämän hetken vakavimman 
koko ihmiskuntaa koskettavan ekokriisin. Psykokapitalistinen 
tuotemaailma ei kuitenkaan pysty ratkaisemaan niitä perustavia 
ongelmia, koska tällöin tuotemaailman perusperiaatteet eli sen 
magma tulisi rikkoa. Seurauksena olisi tuotemaailman vähin-
täänkin radikaali muuttuminen joksikin toiseksi elämänmuo-
doksi. Tuotemaailman sisällä voidaan toki pyrkiä ratkaisemaan 
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ekokriisiä esimerkiksi suojelemalla tiukasti osa eliöympäristöä 
tuotemaailman periaatteiden soveltamisen ulkopuolelle. Samoin 
voidaan lyhentää ihmisten työaikaa ja siten lievittää psykokapi-
talismin luomaa psyyken hätätilaa. Olennaista on huomata, että 
tuotemaailman periaatteet eivät tällöin muutu, vaan kysymys on 
lähinnä ongelmien rajaamisesta.  

Castoriadiksen ajatus sosiaalisesta kuvittelusta avaa kuiten-
kin toisen mahdollisuuden. Koska tuotemaailman magma on 
sosiaalisen kuvittelun tulosta, voidaan ymmärtää tuotemaail-
man ajallisuus ja katoavaisuus. Tällöin avautuu mahdollisuus 
ajatella kuvittelukyvyn avulla muita periaatteita, joiden varaan 
rakentuva elämänmuoto ei tuota ekokriisiä, ja joka kykenee huo-
mioimaan esimerkiksi Värrin (1997) toteamat hyvän kasvatuksen 
välttämättömät ehdot. Värrin (2018) teos Kasvatus ekokriisin aika-
kaudella on perusteltu avaus uuden sosiaalisen kuvittelun proses-
sin käynnistämiseksi. 

Sosiaalisen kuvittelun lähtökohdaksi voidaan esimerkiksi ot-
taa luovuttamisen ajatus, jossa eliöyksilöt nähdään osaksi moni-
naisia vuorovaikutusverkostoja (Jokisaari & Pulkki, 2018). Yksilön 
nostaminen riippumattomaksi on ekososiaalisen ajattelun näkö-
kulmasta todellisuuden kieltämistä. Esimerkiksi ekososiaaliseen 
sivistysajatteluun kuuluu Arto Salosen (2018) mukaan ihmisten 
keskinäisen riippuvuuden ja tasaveroisuuden sekä ekologisen 
eheyden ja monimuotoisuuden huomioiminen osana rauhaa ja 
demokratiaa. Ekososiaalisessa ajattelussa voidaan riippumattoman 
kuluttajayksilön sijaan korostaa erityisyyden arvoa, joka tarkoittaa 
jokaisen ainutlaatuisen eliön näkemistä muuna kuin luokkansa 
edustajana. Ekososiaalisessa ajattelussa ihmisen toiminnan mer-
kityksellisyys syntyy ymmärryksestä olla osa elollisten ja toisten 
ihmisten tarinaa.

’Luovuttamisen’ on monimuotoinen käsite, jonka eri mer-
kityksillä on ontologisia, kuvailevia ja eettisiä sivumerkityksiä. 
Monimuotoisuutensa vuoksi ’luovuttaminen’ saattaisi olla hedel-
mällinen tuotemaailmalle vaihtoehtoisen yhteiskunnan peruskä-
site (vrt. magma). 

Tunnetusti luovuttaminen on antamista ja jättämistä jollekin. 
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Luovuttaja voi esimerkiksi lahjoittaa jotain itseensä kuuluvaa, ku-
ten esimerkiksi verta. Luovuttaminen on mukana monissa luo-
vissa prosesseissa, joiden lopputuotoksen sen luojat luovuttavat 
muiden käytettäväksi. Esimerkiksi kirjailija julkaisee teoksensa, 
jolloin se saa uudenlaisia merkityksiä. Symbioottisia prosesseja 
voidaan kuvata luovuttamisen käsitteen avulla. Eliöt eivät voisi elää 
ilman mutualistista vuorovaikutusta, jolloin eliöt luovuttavat vält-
tämättömiä aineita toisilleen. Ihmisyksilönkin elämä on biologi-
sessa mielessä mahdollinen, koska useat eri eliölajit muodostavat 
ihmiskehossa eri organismien välisen symbioottisen järjestel-
män (Aaltola & Keto 2017, 238.). Biologisesta näkökulmasta yksi-
lön määritteleminen on jopa mahdotonta, koska elämän prosessit 
ovat yhteen kietoutuneita (Skillings 2017). Maapallon elämälle vält-
tämättömän yhteyttämisprosessin reaktioissa kasvit luovuttavat 
happea ilmakehään. Kasvit taas ottavat käyttöönsä muiden eliöi-
den luovuttamaa hiilidioksidia. Täten luovuttaminen luo ja yllä-
pitää elämää.

Kehityspsykologian näkökulmasta lapsen psykososiaalinen ke-
hitys perustuu lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen, 
jota voidaan osittain kuvata luovuttamisen käsitteen avulla. Lap-
sen ja kasvattajan välisessä vuorovaikutuksessa luovutetaan rak-
kautta ja huolenpitoa ja jaetaan mielentiloja. Samalla sekä lapsi 
että kasvattaja tulevat osaksi kiinteää vuorovaikutussuhdetta, jonka 
olemassaolo määrittää ratkaisevasti kummankin osapuolen mer-
kityksellisyyden kokemusta. 

Yhteisöllisesti luovuttaminen on olennaisesti mukana yksi-
löiden välisessä toiminnassa, joka osaltaan vaikuttaa yksilöiden 
itseymmärrykseen. Olennaista luovuttamisen ymmärtämisessä 
on, että luovuttaminen ei ole vastentahtoista tai edes tietoista toi-
mintaan. Toisaalta luovuttamisen voi tulkita asenteeksi tai mo-
raaliperiaatteeksi, joka ohjaa yhteisöllistä toimintaa. Tietoisena 
moraalisena toimintana luovuttaminen voi liittyä esimerkiksi lah-
joittamiseen tai vapaaehtoistyöhön. Tässä mielessä luovuttamiseen 
perustuva toiminta kyseenalaistaa näkemyksen, jonka mukaan yk-
silöiden välinen kamppailu on välttämätön ehto yhteiskunnan toi-
minnassa tai elämässä ylipäätään. 
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Ontologisessa merkityksessä luovuttaminen viittaa elämän 
kannalta välttämättömiin biologisiin ja kemiallisiin prosesseihin. 
Lisäksi luovuttamisen prosessien tarkastelu kyseenalaistaa näke-
myksen eliöyksilöstä selkeänä ja rajattuna yhden lajin ilmentymä-
nä. Luovuttamisen sosiaalinen merkitys johdattaa tarkastelemaan 
yhteiskuntien ja yhteisöjen perustumista erilaisille luovuttami-
sen tapahtumille, kuten perinteen tai ideoiden synnyttämiselle 
ja jakamiselle. 

Luovuttamisen käsitteen monimerkityksellisyys saattaisi ol-
la edellä mainitun lyhyen luonnehdinnan perusteella olla mah-
dollinen osa uuden yhteisöllisen elämän ja siihen perustuvan 
yhteiskunnan magmaa. Luovuttaminen edellyttää yksilöiden eri-
tyisyyden tunnistamista osana monitahoista vuorovaikutusta, jos-
sa eliöyksilöt muodostavat kokonaisuuksia menettämättä omaa 
ainutlaatuista ja –kertaista olemassaolon tapaansa.

Kasvatuksessakin on tärkeää nähdä jokaisen kasvatettavan eri-
tyisyys. Lapsen luokittelu mahdollisten menestystoiveiden ja lah-
jakkuuksien mukaan on seurausta tuotemaailman ontologisten 
oppien soveltamisesta kasvatukseen. Ekokriisin ratkaisemiseksi 
kasvatusfilosofian on kyettävä vallitsevien toiminta- ja ajattelu-
mallien kritiikkiin ja sen lisäksi on luotava uusia käsityksiä, joi-
den mukaan eläminen välttää vallitsevat ongelmat. 
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Siniseen kiedottu: Halun kultivointi 
itsekasvatuksellisena tehtävänä
Antti Saari ja Katri Jurvakainen

Johdanto: Etäisyyden sini

”etäiSyyDen Sini” on väri, jonka voimme nähdä horisontissa 
ja kaukaisissa vuoristoissa. Tuo väri ei kuitenkaan sijaitse noissa 
paikoissa, vaan ilmakehässä katsojan ja kohteen välissä. Etäisyy-
den sini on se, miltä tuolla näyttää täältä katsottuna. (Solnit 2020, 
38.) Jos pitkään kuljettuamme saavuttaisimme kaipuun väriin ver-
hotun laakson, huomaisimme ettei se koskaan ollutkaan sininen, 
vaan ainoastaan näytti siltä kaukaa katsottuna. 

Esseessään Siniset etäisyydet (2020) Rebecca Solnit käyttää tätä 
melankolisen sinistä väriä metaforana inhimilliselle halulle ja sii-
hen kätkeytyvälle erheelle. Hän kirjoittaa:

Pidämme halua ongelmana, joka täytyy ratkaista. Selvitäm-
me mihin se kohdistuu ja keskitymme noihin asioihin ja nii-
den hankkimiseen sen sijaan että pysähtyisimme pohtimaan 
halun luonnetta tai sen herättämiä tuntemuksia. Silti juu-
ri etäisyys meidän ja halun kohteen välillä täyttää tyhjän tilan 
kaipuun sinisellä. Mietin joskus, voisimmeko hiukan korja-
ta lähestymistapaamme ja kyetä arvostamaan tuota tunnetta 
sen omilla ehdoilla, kuuluuhan se ihmisluontoon yhtä olen-
naisesti kuin sinisyys etäisyyksiin. Voisiko ihminen katsoa 
välimatkan päähän yrittämättä kuroa sitä kiinni, hyväksyä 
kaipauksen osaksi elämää niin kuin sinisen kauneuden jota 
ei voi koskaan saada omakseen? Sillä asioiden hankkiminen 
tai perille pääseminen ei tätä ikävää tyynnytä. Jokin siitä vain 
siirtyy yhä kauemmas niin kuin vuoret lakkaavat olemasta si-
nisiä, kun niiden luokse saapuu, ja sininen sävyttää jo seu-
raavaa kaukaisuutta. Jossakin kaiken tämän keskellä sijaitsee 
se mysteeri, että tragediat ovat komedioita kauniimpia ja että 
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saamme valtavasti mielihyvää tiettyjen laulujen ja tarinoiden 
surullisuudesta. Jokin on aina kaukana. (Solnit 2020,  39.)

Erehdymme episteemisesti sijoittaessamme kaipuumme koh-
teeseen jotakin sellaista joka on olemassa ainoastaan katsojan ja 
kohteen välisessä suhteessa. Erehdymme esteettisesti, jos emme 
kykene arvostamaan halun aikaansaamaa vaikutelmaa sellaisena 
kuin se on. Ja erehdymme eettisesti, mikäli otamme halumme 
kohteen itsestään selvästi tavoittelemisen arvoisena. Nämä ereh-
tymisen muodot ovat yleisiä – kenties jopa yleisinhimillisiä – ja 
sellaisenaan ne tarjoavat mahdollisuuden itsekasvatukseen.

Veli-Matti Värri (2014) määrittää ”halun kultivoinnin” kes-
keiseksi maailmasuhteemme kehittämisen kohteeksi ja siten 
itsekasvatukselliseksi haasteeksi. Hänen mukaansa vallitseva kä-
sityksemme liberaalista kuluttajakansalaisuudesta on ekologis-
ten realiteettien valossa kestämätön, ja sen uudelleenajattelu on 
sivilisaatiomme selviytymisen ehto. Kirjassaan Kasvatus ekokrii-
sin aikakaudella (2018) Värri kiinnittää huomiota halun keskeiseen 
rooliin kestämätöntä ihmiskäsitystämme, yhteiskuntajärjestys-
tämme ja elämäntapaamme ylläpitävänä voimana. Ihmisen luon-
tainen halu on valjastettu kapitalistisen järjestelmän moottoriksi. 
Koska kapitalistiseen järjestelmään sisältyvä jatkuvan taloudelli-
sen kasvun pakko on käynnissä olevan ekokatastrofin keskeinen 
syy, halun kultivoinnin tehtävä on elintärkeä ja pakottava. Värri 
(2014) näkee halun kultivoinnin pedagogisena, sosiokulttuurisena 
ja poliittisena tehtävänä. Siinä yksilön psyykkisten rakenteiden ja 
yhteiskunnan ideologisten rakenteiden yhteenkietoutuneisuuden 
ymmärtämisen kautta ihmisen haluenergia suunnataan kohti hy-
veellistä, elämän ehdot tuleville sukupolville ja muulle luonnol-
le säilyttävää elämää. 

Tarkastelemme tässä tekstissä erityisesti subjektirakenteen 
suhdetta tiedostamattomaan halun dynamiikkaan. Tönäisemme 
kokeeksi vallitsevan subjektikäsityksen hieman vinoon. Ihmiset 
eivät ole ensisijaisesti tietäviä subjekteja, oikein tai väärin toimivia 
subjekteja, vaan halun subjekteja. Suhteemme totuuteen ja hyvyy-
teen rakentuvat suhteessa haluun osana (itse)kasvatusprosessia.
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Luonnostelemme halun kultivoinnin projektille kehityskaaren, 
joka tekee halun kohteen olemassaoloa koskevan erehdyksen ha-
vaitsemisesta keskeisen inhimillisen kasvun ehdon. Jotta voimme 
todella ymmärtää halun luonnetta, ja jotta voimme kultivoida ha-
lua, meidän on huomattava, kuinka olemme siihen kietoutunei-
ta. Luulemme että halumme kohde on tuolla kun se tosiasiassa on 
olemassa vain halumme ansiosta. Hyödynnämme halun teoreti-
soinnissa psykoanalyyttistä teoriaa sekä psykoanalyyttisesti orien- 
toitunutta kriittistä teoriaa. 

Psykokapitalismin julma optimismi

Esseessään Mielihyväperiaatteen tuolle puolen (1920/1961) Sigmund 
Freud tarkistaa joitakin perustavia näkemyksiään ihmisen kärsi-
myksen luonteesta ja sen asemasta psykoanalyysissä. Yhdessä Jo-
seph Breuerin kanssa tekemiensä hysteriaa koskevien kliinisten 
tutkimusten perusteella Freud esitti vielä joitakin vuosikymme-
niä aikaisemmin terapiatilanteessa esiintyvän potilaan puheen 
keskeisenä parantavana elementtinä: kun ihminen kykenee ker-
tomaan sisäisestä maailmastaan terapeutille, hänen oireensa hel-
littävät ja toipumisprosessi alkaa (Freud & Breuer 1895). Hieman 
myöhemmin Freud näki, että parantuminen tapahtuu saattamalla 
potilas tiedostamaan omien oireidensa taustalla piilevät tiedosta-
mattomat prosessit. Kliinisessä työssä kuitenkin kävi ilmi, että toi-
sinaan ihmiset takertuvat intohimoisesti omaan kärsimykseensä: 
aivan kuin ihminen ei tiedostamattaan lainkaan haluaisi parantua, 
vaan on kiintynyt asioihin, jotka tuottavat hänelle tuskaa. (Freud 
1920.) Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi henkilöllä, joka 
päätyy toistuvasti henkistä tai fyysistä väkivaltaa sisältäviin pari-
suhteisiin. Nämä huomiot johtivat Freudin jälleen tarkistamaan 
teoriansa lähtökohtia: Ihminen ei toiminnassaan tavoittele pel-
kästään mielihyvää, vaan toisinaan ennen kaikkea hallintaa. Tämä 
selittäisi monien potilaiden elämässä esiintyvää ilmeistä toistoa, 
jossa potilas tuottaa yhä uudestaan itselleen kärsimystä. 

Freudin huomiot ihmisen itselleen tuottamasta kärsimykses-
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tä voidaan yhdistää myös laajempiin yhteiskunnallisiin rakentei-
siin, jotka sekä ruokkivat että hyödyntävät ihmisen pyrkimystä 
oman itsen hallintaan. Psykokapitalismissa (Värri 2002; ks. myös 
Tervasmäki ja Pulkki tässä teoksessa) ihminen pyrkii jatkuvasti te-
kemään itsestään tavaran tai tuotteen kaltaisen olennon – hallitse-
maan itseään taloudellista arvoa sisältävänä omaisuutena. Samalla 
psyykestä, erityisesti kommunikaation, luovuuden ja oppimisen 
kyvyistä, tulee talouskasvun perusta (Saari 2006). Koulutuksen 
kentällä itseen kohdistuvaa hallinnan pyrkimystä ruokkii huip-
pusuorituksia arvostava kulttuuri. Mediassa esitetään toistuvasti 
ihannekansalaisena ihminen, joka kerää korkeimmat arvosanat 
ylioppilaskirjoituksissa, suorittaa korkeakoulututkinnon ennä-
tysajassa, tai on valmis päivittämään osaamistaan työmarkkinoi-
den vaatimusten mukaisesti. Meitä houkutellaan tavoittelemaan 
näitä saavutuksia, jotta voisimme esittää itsemme toisille ja itsel-
lemme tämän ihannekuvan eli egoideaalin kaltaisina ihmisinä. 
Itsen muokkaaminen ei kuitenkaan koskaan tuota pysyvää tyyty-
väisyyttä, vaan päinvastoin jatkuvaa keskeneräisyyden tunnetta ja 
ahdistuneisuutta, johon ihminen ohjataan takertumaan tiedos-
tamattomasti (Jokisaari 2004; Kallio, Pulkki & Saari 2022). Toisin 
sanoen kulutamme loputtomasti paitsi tuotteita (vaatteita, elekt-
roniikkaa), myös symboleita (tutkintoja, sosiaalisen median ku-
via) pyrkiessämme saavuttamaan egoideaalimme ja hallitsemaan 
elämäämme. Kyseessä on Lauren Berlantin (2011) mukaan ”julma 
optimismi”: meitä houkutellaan kiinnittymään fantasioissamme 
egoideaaliin, jota emme voi koskaan saavuttaa, ja joka siksi tuottaa 
meille kärsimystä. Mutta koska tämä fantasia on ihmisen identi-
teetille keskeistä, siitä luopuminen voi tuntua katastrofaaliselta. 

Ihminen on haluolento

Jacques Lacanin psykoanalyyttinen teoria auttaa ymmärtämään, 
miksi ihminen ei voi koskaan saavuttaa fantasioimaansa egoideaa-
lia. Lacanin ajattelussa halu on seurausta puutteen kokemuksesta, 
joka on annettu subjektia perustavana normaalitilana (Lacan 1977; 
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Värri 2018, 67–71). Puutteen kokemus johtuu subjektin rakenteel-
lisesta hajaannuksesta, joka on luonnollinen seuraus ihmisen it-
setietoisuuden kehityksestä.

Lacanin teoriassa subjektin rakenteellisen hajaannuksen alku-
perä on varhaislapsuuden peilivaiheessa, jossa lapsi peilikuvansa 
tunnistamisen ja hoivaajansa kanssa käymän vuorovaikutuksen 
kautta mieltää itsensä muista erillisenä olentona (Värri 2018, 68; 
Brown 2008, 236). Ennen peilivaihetta lapsen maailmassa olemi-
sen kokemus on välittömän aistimellinen, eikä hän kykene te-
kemään eroa itsensä ja muun maailman – subjektin ja objektin 
– välille. Lapsen maailmassa olemisen kokemus muuttuu perus-
tavalla tavalla, kun hän tunnistaa itsensä peilikuvastaan ja ymmär-
tää, että myös muilla ihmisillä on hänestä ulkoinen kuva. Tuolloin 
hänen samastumisensa siirtyy välittömästi koetusta itsestä peili-
kuvaan, jota hän alkaa pitää varsinaisena minuutenaan. Lapsi luo 
mielikuvan itsestään muista irrallisena, autonomisena, pysyvänä 
ja eheänä entiteettinä ja samastuu tuohon mielikuvaansa. Tämä 
samastuminen antaa lapselle läpi elämän säilyvän vakauden tun-
teen ja toimii pohjana kaikelle myöhemmälle sosialisaatiolle (La-
can 1977, 2; Värri 2018, 68–69).

 Lacanin mukaan kyseessä on kuitenkin perustava väärin 
tunnistaminen tai harhaan samastuminen (Brown 2008, 236), 
sillä lapsen mielikuva itsestään ei vastaa konkreettista todelli-
suutta – peiliin katsoessaan hän näkee todellisen itsensä sijaan 
fantasian (Lacan 1977). Peilivaiheen jälkeen lapsen käsitys itses-
tään ei siis perustu välittömään aistimelliseen kokemukseen, 
konkretiaan, vaan itsestä luotuun mielikuvaan, egoon, joka on 
representaatio todellisuudesta eikä siten sama kuin maailma 
sinänsä. Peilivaiheen samastuminen luo maailmassa olemisen 
kokemukseemme repeämän konkretian ja kuvitelman välillä. 
Samalla tuo samastuminen tuo subjektirakenteeseen toiseu-
den elementin: tulemme itsetietoisiksi itsestä vieraantumisen 
kautta (Värri 2014, 111).

Subjektin sisäinen repeämä syvenee entisestään kielellisen 
ajattelun rakentumisen myötä. Maailmaan syntyessämme syn-
nymme aina myös kielen järjestykseen, joka on olemassa ennen 
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meitä. Rakennamme käsitystämme maailmasta ensisijaisesti kie-
len kautta, joten kieli määrittää, miten ja mitä havainnoimme. (Sa-
rup 1992; ks. myös Värri 2018, 69.)

Kieli ei kuitenkaan koskaan kykene tavoittamaan maailmaa, 
johon se viittaa, sillä kieli ei ole sama kuin maailma sinänsä. Kie-
li pilkkoo maailmaa piirtäessään rajoja eri sanoin nimeämiem-
me todellisuuden osien välille, mutta nuo rajat eivät ole olemassa 
maailmassa sinänsä, vaan ainoastaan kielen tasolla. Kielellinen ta-
pamme jäsennellä todellisuutta saa maailman näyttämään irral-
listen olioiden kokoelmalta, vaikka erot ovat oman ajattelumme 
rakentamia. Kieli luo merkittävän maailman, johon voimme vii-
tata, mutta samalla se luo kuilun todellisuuden ja käsityksemme 
todellisuudesta välille. (McGowan 2016, 24–25; Moncayo 2012, 55.)

Kielellisen ajattelun omaksumisen myötä kielen ja todelli-
suuden välinen kuilu asettuu myös käsityksemme itsestämme ja 
konkreettisen olemisemme välille. Opimme viittaamaan itseem-
me käsitteellä minä, mutta tuo minä ei kuitenkaan ole minä, joka 
puhuu, (so. subjekti) vaan kielellis-käsitteellinen representaatio, 
objekti. Lacanin ajattelussa halu kumpuaa tuosta subjektin raken-
teellisesta repeämästä (Värri 2018, 71): peilivaiheen samastuminen 
ja kielellisyys piirtävät rajan itsen ja muun maailman välille vie-
raannuttaen siten ihmisen konkreettisesta olemisestaan. 

Halu on mahdoton tyydyttää, sillä se vaikuttaa pakenevan tyy-
dytystä etsivää subjektia. Tämä johtuu siitä, että halu on määritel-
mällisesti jonkin sellaisen haluamista, mikä itseltä puuttuu (Sarup 
1992, 68). Näin ollen halu siirtyy aina eteenpäin objektista toiseen 
luoden kuvitellun kohteen, joka on aina toisaalla (McGowan 2016, 
29). Tyydyttävää objektia ei ole mahdollista löytää, sillä se, mikä 
halun saa aikaan, ei ole objekti, vaan subjektin rakenteeseen kuu-
luva puute. Ihminen etsii ikuisesti sitä, minkä kokee menettä-
neensä: peilivaihetta ja kielen oppimista edeltäneen esikielellisen, 
esiobjektiivisen eheyden. Niin kauan kuin on olemassa raja itsen 
ja muun maailman välillä, on aina jotain muuta, ei-itseä, jota ha-
luta. Halu onkin pohjimmiltaan halua kuroa umpeen subjektin 
rakenteellinen repeämä, kielen ja maailman sinänsä välinen kui-
lu (Värri 2018, 71; Brown 2008, 239). Juoksemme läpi elämämme 
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tavoitteesta toiseen etsien sitä jotakin, jonka kuvittelemme tuovan 
lopullisen tyydytyksen. Mikään ei voi sitä kuitenkaan tuoda, sillä 
halun aikaansaavaa objektia ei ole olemassa.

Lupaus täyttymyksestä

Lacanin ymmärrys halun alkuperästä valottaa sitä, miksi kiinni-
tymme kapitalistiseen järjestelmään ja uusinnamme yhteiskun-
nallista todellisuuttamme huolimatta siitä, ettei se tuota todellista 
tyydytystä. Psykoanalyyttinen teoria voi myös tarjota vastauksen 
Värrin (2018, 13) työtä keskeisesti ohjaavaan kysymykseen siitä, 
miksi emme muuta kollektiivista toimintaamme, vaikka olemme 
kasvavissa määrin tietoisia sen tuottamista sosiaalisista epäkoh-
dista ja ekologisista tuhoista.

Todd McGowan (2016, 11–12) esittää, että kapitalistinen jär-
jestelmä rakentuu lupaukselle tulevaisuudessa häämöttävästä 
halujen täyttymyksestä, joka pelastaa ihmisen nykyhetken koe-
tulta epätyydyttävyydeltä. Lacanilaisesta psykoanalyyttisesta 
näkökulmasta tulkittuna kapitalistinen järjestelmä vastaa pyrki-
mykseemme paikata subjektin rakenteessa annettu puutteemme 
lupauksella täyttymyksestä seuraavan tuotteen, taloudellisen voi-
ton tai itsen kehittämisen kohteen muodossa. Tuo lupaus kuiten-
kin pettää väistämättä, sillä täyttymyksen tuovaa objektia ei ole 
olemassa, ja erehdymme kuvitellessamme, että voisimme löytää 
sellaisen. Huolimatta siitä, etteivät hankkimamme tuotteet, saa-
vuttamamme voitot tai kerryttämämme statussymbolit koskaan 
tuo kaipaamaamme tyydytystä, kiinnitymme sinnikkäästi uskoon 
siitä, että jossain on etsimämme objekti, joka tuo lopullisen täyt-
tymyksen. (McGowan 2016, 32–33.) 

Tiedostamaton kiinnittymisemme kapitalistisen järjestelmän 
lupauksen ja sen pettämisen kierteeseen luo paradoksaalisen ide-
an ihanteellisesta ihmiselämästä jatkuvana kehityksenä ja kasvuna, 
jota motivoi lupaus täyttymyksestä. Suuntaudumme elämässäm-
me kohti aina vain uusia saavutuksia odottaen seuraavan tuovan 
pysyvän tyytyväisyyden. Psykokapitalismin ajan ihmisen tila hei-
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jastelee Freudin (1920) huomiota siitä, miten potilaat takertuvat 
kärsimykseensä ja toistavat sitä. Tämä johtuu juuri siitä, että ha-
lu on subjektia perustava – haluaminen on subjektin olemassa-
olon tapa. Halu ei ole jotain, mitä subjektilla on, vaan jotain, mitä 
subjekti on: subjekti saa tiedostamatonta nautintoa halun jatku-
vasta tuottamisesta.

Halun kohteen olemassaoloa koskevan erehdyksen tunnista-
minen on keskeinen tehtävä pyrkimyksessä kyseenalaistaa kestä-
mättömän elämäntapamme taustalla vaikuttavat ikuisen kasvun 
ja kehityksen ideaalit. Pelkkä teoreettinen ymmärrys erehdykses-
tämme ei kuitenkaan riitä; Veli-Matti Värrin (2014) tavoin on syytä 
kysyä, miten konkretisoida ontologisen tason ymmärrys vastuul-
liseksi elämäksi maailmassa. 

Erehtyminen itsekasvatuksellisena haasteena

Kyseistä erehtymisen tematiikkaa käsitellään tuskin koskaan kas-
vatustieteellisessä kirjallisuudessa. Aivan kuin erehtyminen olisi 
pelkästään oppimista ja kasvua ehkäisevä asia.  Sitäkin enemmän 
teemaa tutkitaan kaunokirjallisuudessa. Bildungsroman eli kasvu-
romaani on länsimainen kirjallisuuden laji, jossa kuvataan yk-
sittäisen ihmisen henkistä kasvua nuoruudesta aikuisuuteen. 
Henkinen kasvu ei tapahdu vain koulussa, eikä se koske ainoas-
taan tiedollisia sisältöjä vaan myös aistimellisia kokemuksia ja 
tunteita. Koulun sijaan koko maailma, sen ihmiset, aatteet, tiede 
ja taide siinä missä luontokin, toimivat henkisen kasvun oppai-
na (Saari 2021, 116–117).

Marcel Proustin jättimäistä Kadonnutta aikaa etsimässä (Proust 
1968–2007) -romaanisarjaa pidetään yleisesti länsimaisen kir-
jallisuuden mestariteoksena, ja siitä on kirjoitettu kirjastoittain 
akateemisia tutkimuksia. Teosta on tästä huolimatta varsin har-
voin kuvattu kuuluvaksi Bildungsroman -perinteeseen. Kuitenkin 
Kadonnutta aikaa etsimässä kuvaa hämmästyttävällä tarkkuudella 
nuoren henkilön kokonaisvaltaista kasvua sekä halujen ymmär-
tämisen keskeisyyttä osana henkisen kypsyyden saavuttamis-
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ta. Romaanisarjassa päähenkilö punoo toistuvasti täyttymystään 
odottavia fantasioita, jotka kuitenkin yhä uudelleen romahtavat. 
Hän luo yksityiskohtaisia ennakkokuvitelmia ylevistä taidete-
oksista, jotka kohdattaessa eivät kuitenkaan täytä mahdottomia 
odotuksia. Hän haaveilee etäisistä kaupungeista, jotka paljastu-
vat todellisuudessa täysin toisenlaisiksi. Päähenkilön rakkaussuh-
dekin kääntyy pakkomielteiseksi toisen elämän hallinnaksi, joka 
päätyy vain ajamaan toisen pois.

Toistuvista pettymyksistä huolimatta romaanisarja ei suin-
kaan ole tragedia, vaan kasvukertomus. Päähenkilön elämässä on 
myös syvästi merkityksellisiä lumoutumisen hetkiä, jotka nouse-
vat aina arvaamatta, riippumatta päähenkilön toiveista ja odotuk-
sista. Lisäksi se osoittaa myös kertojan sitoutumista rehelliseen 
itsetutkiskeluun ja elämään omaa itseä koskevan ymmärryksen 
mukaisesti. Näin avautuu mahdollisuus nähdä ympärillä kau-
neutta vailla pyrkimystä hallita tai omistaa sitä. Siksi erityises-
ti sen viimeisessä osassa viipyilee Solnitin kuvaama etäisyyksien 
sini: surumielinen, mutta syvän merkityksellinen ja lumoutu-
miselle altis sävy. 

Tämänkaltaista ymmärrystä ei voi opettaa pedagogisin kei-
noin, joissa tietoa siirretään oppilaan mieleen tavaramuotoisena. 
Kenties se ei siksi alistu helposti koulupedagogiikan tavoitteeksi. 
Samalla sen merkitystä on vaikeaa konkretisoida kasvatustieteel-
lisessä keskustelussa, joka etsii selkeästi ilmaistuja opetuksen ta-
voitteita ja menetelmiä niiden saavuttamiseksi. 

Proustin teksti tuo epäsuorasti esille sen keskeisen psykoana-
lyyttiselle teorialle ja kehitysromaaneille yhteisen periaatteen, 
jonka mukaan  erehtyminen on välttämätön osa ihmisen henkistä 
kasvua. Ihminen voi ymmärtää jotakin halunsa ja samalla oman 
olemassaolonsa luonteesta vain lankeamalla itselleen asettamaan-
sa ansaan, ymmärtämällä pettymyksiinsä kätkeytyvän totuuden ja 
olemalla valmis elämään tämän totuuden mukaisesti. Tälläistä to-
tuutta ei kuitenkaan voi välittää lukemalla siitä kirjoista, vaan se 
on koettava henkilökohtaisesti (Saari 2019). Siksi halun reflektoi-
minen on pohjimmiltaan itsekasvatuksellinen tehtävä.
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Lopuksi

Kuljemme läpi elämämme etsien kohdetta, joka tyydyttäisi halum-
me. Etsintä on kuitenkin turhaa, sillä mikään objekti ei voi paikata 
subjektin sisäisestä repeämästä johtuvaa puutteen tunnetta, jos-
ta halu kumpuaa. Yksin tarkasteltuna havainto halun kyltymättö-
mästä luonteesta saattaa kuitenkin vaikuttaa perin lohduttomalta. 
Onko kohtalonamme katsella kaukaisuuden sineen, kaivaten ikui-
sesti jotain, mitä emme voi saavuttaa? Oppiaksemme arvostamaan 
sinisyyden kauneutta sellaisenaan, voisi olla hedelmällistä kiinnit-
tää huomiota halun kohteen olemassaoloa koskevan erehdyksen 
lisäksi sen kääntöpuoleen, jonka lacanilainen analyysi subjektin 
rakentumisesta myös paljastaa – erehdykseen, joka koskee halun 
aikaansaavan puutteen olemassaoloa. Mikäli Lacanin analyysi pi-
tää paikkansa, ja subjekti konstituoituu yhdessä halun aikaan-
saavan puutteen kanssa, tämä jättää auki mahdollisuuden halun 
purkamiselle purkamalla käsitystämme subjektista. 

Halun ja subjektin olemassaolon tapaa koskevan dekonstruk-
tion siemenet löytyvät Lacanin teoriasta – hänen mukaansa peili-
vaiheen samastumisessa on kyse samastumisesta fiktioon (Lacan 
1977, 2). Useat lacanilaiset ajattelijat kuitenkin katsovat, että haluun 
ei ole parannusta, sillä ihminen on väistämättä kielellinen olen-
to, ja siksi emme voi tavoittaa sitä, mikä on ennen kieltä (Purser 
2011, 299). Kenties perusteellisemmin tuota dekonstruktiota onkin 
analysoitu esimerkiksi idän viisausperinteiden filosofiassa, jossa 
keskeisessä roolissa ovat erilaiset tietoisuusharjoitukset. Aasias-
sa syntyneiden filosofis-uskonnollis-psykologisten perinteiden 
(esim. buddhalaisuuden) kirjo on sisäisesti moninainen, mutta 
niille kaikille on yhteistä pyrkimys itseämme ja maailmaa koske-
van eksistentiaalisen ymmärryksen saavuttamiseen harjoituksen 
avulla. Noille viisausperinteille on ominaista juuri olemassaolom-
me luonnetta ja haluamme koskevan erehdyksen kokemukselli-
nen tarkastelu itsekasvatuksellisena tehtävänä. Ne voivat toimia 
nykyisyydestä aukeavana kapitalismin kritiikkinä kiinnittymättä 
kapitalismin perusolettamuksena olevaan lupaukseen tulevasta 
täyttymyksestä, vaan paljastamalla erehdyksemme, joka estää mei-
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tä tunnistamatta täyttymystä, joka meillä on jo. Voimme havaita 
kokemuksellisesti, ettei mitään puutetta ole, koska ei ole myös-
kään maailmasta irrallista itseä (Loy 2018, 88).

Esitämme, että tällaisen halun luonnetta koskevan pohdinnan 
tulisi olla keskeisessä roolissa halun kultivoinnissa, jonka pää-
määränä on ekososiaalisesti kestävämmän elämäntavan rakenta-
minen. Voimme havaita, ettemme voi koskaan saavuttaa sitä, mitä 
tavoittelemme, ja tuo tavoittelumme tuottaa paitsi ikuista riittä-
mättömyyden tunnetta myös valtavia ekologisia tuhoja. Halun kyl-
tymättömän luonteen havaitseminen voi auttaa meitä purkamaan 
psyykkistä kiinnittymistämme kapitalistiseen järjestelmään, joka 
rakentuu lupaukselle tyydytyksestä, jota se ei voi tarjota. 

Erehdyksemme havaitseminen voi vapauttaa meidät tulevai-
suudessa häämöttävän täyttymyksen odottamisesta ja avata mei-
dät nykyhetkestä kumpuavalle merkitykselle – elämän itseisarvolle 
– jossa nykyhetki ei ole polku kohti tulevien päämäärien saavut-
tamista, vaan päämäärä itsessään. Veli-Matti Värrin (2014, 116) sa-
noin: ”Halun kultivoinnin ja ylipäänsä kasvatuksen merkityksen 
lähde on nykyisyys, elämä tässä ja nyt.” 
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Kohti kestävää toivoa
Hannu L. T. Heikkinen

Sinä SykSynä tavallinen elämä alkoi näyttää kummalliselta. Esi-
merkiksi se, että ajamme autoilla, lennämme lentokoneilla, ostam-
me tavaroita kaupasta ja asumme lämmitetyissä taloissa. 

Kaikki alkoi siitä, kun luin erään kirjan käsikirjoituksen. Tuo 
kirja maalasi lohduttoman kuvan elämänmuodostamme, joka pe-
rustuu luonnonvarojen ylikulutukseen ja luonnon tuhoamiseen. 
Myös koulutusjärjestelmämme perustuu samaan ajattelutapaan. 
Koulut ja yliopistot ovat talouden ja tuotannon välineitä. Ne ovat 
talousjärjestelmän osia, jotka tuottavat lisäarvoa pääomalle ja kas-
vattavat bruttokansantuotetta. 

Kirjassa kysyttiin, miten toimia kasvattajana, kasvatuksen 
tutkijana ja opettajien kouluttajana, jos ymmärtää korttitalon 
heiveröisyyden? 

Kirjan oli kirjoittanut Veli-Matti Värri. Sen nimi oli Kasvatus 
ekokriisin aikakaudella1. 

Oli syksy 2018. 

***

Eniten minua raastoi se, että näin kirjassa itseni. Jäin kiinni kuin 
murtovaras poliisin valokeilaan sorkkarauta kädessä.

Olin ympäristörikollinen. Minä, joka olin aina kuvitellut elä-
väni vastuullisesti. Minä, joka olin lajitellut, kierrättänyt, ajanut 
polkupyörällä ja ties mitä. Olin ympäristörikollinen, koska elin 
tavallista elämää teknologisoituneessa maailmassa. Voisin tehdä 
toisinkin, mutta olin heikkoluonteinen. 

Heikkoluonteisuus. Sitä sanaa Aristoteles2 käytti. Minua ohjaa 
tuo pahe, välittömän tyydytyksen halu.

Seuraavat kaksi viikkoa nukuin huonosti. 

1  Värri (2018)

2  Aristoteles (2005)



167

Mutta lisää oli tulossa. IPCC julkaisi raporttinsa3. Siinä piirret-
tiin tarkka kuva tulevaisuuden skenaarioista: mitä tapahtuisi pla-
neetalle, jos se lämpenisi puolentoista asteen sijasta kaksi astetta? 
Kolme, neljä, kahdeksan astetta?

Puolen asteen lämpötilaeroa et edes tunne ihollasi. Mutta ero 
puolentoista ja kahden asteen välillä voi olla kynnysarvo, jonka 
jälkeen globaali katastrofi kääntyy hirvittäväksi. 

Ja taas nukuin huonosti. Mietin, pitäisikö laittaa pystyyn mie-
lenosoitus parlamentin eteen – kuten Greta Thurnberg?

Greta on vahvaluonteinen. Minä en. 

***

Unettomuus paheni entisestään. Suomen Kuvalehden artikkelissa 
Olipa kerran Pasila4 kerrottiin viidestä ”maailmanlopusta” eli mas-
siivisesta sukupuuttoaallosta. 

Jokaisen sukupuuttoaallon seurauksena ravintoketjun huipul-
la ollut eliölaji oli hävinnyt planeetalta. Viides sukupuuttoaalto oli 
hävittänyt dinosaurukset 66 miljoonaa vuotta sitten. 

Nyt oli meneillään kuudes5. Tällä kertaa ekosysteemin huipul-
la olevaa lajia kutsuttiin nimellä Homo Sapiens, viisas ihminen. 

Mietin, pitäisikö nimi vaihtaa. Kävisikö Homo Stultus, tyhmä ih-
minen? Eläinlaji, joka hävittää itsensä sukupuuttoon tuhoamalla 
ympäristön, joka on lajin eloonjäämisen edellytys.  

Tuon artikkelin päähenkilönä oli suomalainen paleontolo-
gi Mikael Fortelius, joka on perehtynyt maapallon menneisyyteen 
fossiileja tutkimalla. Hän oli ollut mukana monitieteisessä tutki-
musryhmässä, jossa oli parikymmentä tutkijaa, alansa huippuja. 

He analysoivat, mitä olivat saaneet selville aikaisemmista maa-
pallon käänteistä. Mitä tapahtuisi seuraavaksi?

Aineistosta hahmottuva kuva planeetan tilasta säikähdytti hei-
dät jokaisen. Vuonna 2040 saavutettaisiin kriittinen kynnysar-

3  The Intergovernmental Panel on Climate Change (2018)

4  Järvinen & Kaarenoja (2018)

5  Barnosky & al. (2011)



168

vo, jonka jälkeen maapallon ekologinen tila keikahtaisi. Kukaan 
ei tiedä tarkkaan, millaiseksi. Systeemien romahdukset tapahtu-
vat tällä tavalla. Aluksi pieneltä näyttävä repeämä romahduttaa 
järjestelmän. 

Mutta 2040. Siihen oli enää paljon vähemmän aikaa kuin 
syntymävuoteeni. Enää kaksikymmentä vuotta, sen jälkeen oli-
si myöhäistä. 

Etsin alkuperäisartikkelin Nature-lehdestä6. Minulla ei ollut 
vastaväitteitä, joihin vedoten olisin voinut kiistää päättelyketjun. 
Voin vain toivoa, että nuo maailman etevimpiin kuuluvat tutkijat 
olivat pahasti erehtyneet. 

Sitä he itsekin toivovat. 

***

Elämä näyttää jatkuvan kuten ennenkin. Ihmiset ajavat, lentävät, 
ostavat, kuluttavat. Töpseleistä tulee sähköä ja Kiinasta tavaraa. Jo-
ku on pahoittanut mielensä siitä, että hallitus kurittaa autoilijoita 
ja nostaa bensan hintaa. Ja että poliitikot harrastavat ilmastopo-
seerausta ja aiheuttavat nuorille ilmastoahdistusta. Se on väärin, 
he sanovat. 

Tilanne tuntuu toivottomalta. 
Ehkä näenkin painajaista. Olen junassa, joka on täydessä vauh-

dissa. Jotkut katsovat ikkunasta ulos ja kirkuvat, hapuilevat hä-
täjarrua. Huutavat, että tämä juna on menossa rotkoon. Katson 
epäuskoisesti sukulaisteni ja tuttavieni kasvoja, jotka matkustavat 
samassa vaunussa. He istuvat täysin tyyninä. Eivät katso ulos ik-
kunasta, eivät kuule huutoa. Tuijottavat puhelimiaan, suunnitte-
levat seuraavia matkailukohteita ja ostavat tavaraa verkkokaupasta. 

Niin minäkin. Istun ensimmäisessä luokassa, parhaalla näkö-
alapaikalla. Rata on tasainen ja maisemat vaihtuvat sileästi. Um-
mistan silmäni. Ajattelen, että tämä on unta. 

Menen lääkäriin ja kerron, että en saa nukuttua. Ei, tämä ei 
ole sairaus. Ongelma ei ole serotoniineissa. Päinvastoin. Ne toi-
mivat kuten pitääkin. 

6  Barnosky & al. (2012)
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Minä en ole sairas, vaan maailma.

***

”Yksi heräämisen merkki on, kun kyselette itseltänne, olenko minä 
hullu vai ovatko kaikki muut hulluja.  
Koko maailma on mieletön, pähkähulluja täynnä. Ainoa syy, miksi 
meitä ei lukita laitokseen on se, että meitä on niin paljon.”  
    Antonio de Mello (1999)7

***

Minun pitää toimia. Ei siksi, että voisin pelastaa maailman, vaan 
auttaakseni itseäni. 

Vähennän veden kulutusta, istutan tammen, perustan nii-
tyn ja hyönteishotellin. Rymyän viikkotolkulla talon pölyistä vä-
lipohjaa parantaakseni lämmöneristystä. Ostan lisää selluvillaa, 
neljännen ilmalämpöpumpun ja sähköllä kulkevan auton. Raken-
namme yhdessä naapurien kanssa aurinkovoimalan ja sähköau-
tojen latausinfran.

Tajuan, että tämä ei riitä mihinkään. 
Olen ajanut moottoripyörällä kuusitoistakesäisestä asti ja luul-

lut, että en koskaan luovu siitä. Se on ollut osa identiteettiäni – 
osa vastausta kysymykseen, kuka olen. 

Moottoripyöräni on klassisen kaunis esine: siinä on voimaa, 
tahtoa ja eleganssia. Moottoripyörällä ajamisesta on tullut medi-
taation väline. Kesäillassa maiseman rullatessa kellun ajan ja pai-
kan ulkopuolella. 

Myös väitöskirjani8 rakentui moottoripyöräilijän kertomuksel-
le. Kertojaminä, Faidros, oli Platonin dialogikumppani muinaisessa 
Ateenassa. Hän oli myös päähenkilö Robert M. Pirsigin romaanis-
sa Zen ja moottoripyörän kunnossapito. Olin rakentanut narratiivisen 
identiteetin sankarifilosofina ja moottoripyöräilijänä. 

7  de Mello (1999)

8  Heikkinen (2001)
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Mutta nyt olen valmis myymään moottoripyöräni. Ei tunnu, et-
tä luopuisin mistään, pikemmin hilseilevän kuoren riisumiselta. 

En ole parempi ihminen kuin ennen, en parempi kuin muut. 
Toiminta auttaa minua parantumaan siitä taudista, johon kipeä 
maailma on sairastuttanut. 

***

Olen ammatiltani koulutuksen tutkija. Mitä tutkijan pitää nyt teh-
dä? Alan puhua ja kirjoittaa asioista, jotka liittyvät ekologiseen 
kriisiin, ekososiaaliseen sivistykseen, planetaariseen viisauteen, 
kestävyyskasvatukseen – you name it!

Alan ihmetellä ympärilläni kuuluvaa osaamispuhetta. Mistä 
sitä sikiää? Osaamisen kehittämisestä puhuvat taloussetämiehet 
ja poliitikot yhtä sujuvasti kuin opettajat ja rehtoritkin. Nykyään 
osaamispuhetta suoltavat myös kasvatuksen tutkijat. Tuleeko kas-
vatustieteestä osaamisenkehittämistiedettä? 

Nyt tuossa puheessa erottuu uusia sanoja: aletaan puhua kes-
tävyysosaamisesta. Mietin, miksi tuo uusioyhdyssana tuntuu han-
kalalta. Luulen tietäväni syyn. 

Ludwig Wittgenstein tuli myöhäisfilosofiassaan siihen tulok-
seen, että käsitteet saavat merkityksensä siitä kielipelistä, jossa nii-
tä käytetään9. Osaamisen käsite on rakentunut OECD:n ja EU:n 
puhetavoissa – eli talouspoliittisissa kielipeleissä10. Osaaminen 
on käännös sanasta competence, tai hiukan amerikkalaisemmin 
competency. 

OECD on taloudellisen yhteistyön järjestö, jonka tavoitteena 
on edistää jäsenmaidensa talouskasvua. Euroopan Unioni puo-
lestaan on rakentunut yhtenäisen eurooppalaisen talousalueen 
rakennusprojektina. Molempien organisaatioiden ytimessä on 
ollut alusta asti oletus, että talouden pitää kasvaa, muuten ei tu-
le mistään mitään. 

Osaaminen on olennainen osa tietotaloutta ja kognitiivista ka-

9  Wittgenstein (1981)

10  Heikkinen & Kukkonen (2019)
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pitalismia11. Talouskasvun puhetapa on tunkeutunut kasvatuksen 
huokosista sisään ja rapauttanut sen solurakennetta. 

Talouden ja tuotannon kehittämiseksi on rakennettu osaa-
misen kuvauksia, kompetenssiviitekehyksiä, joiden suuntaan 
pyritään kehittämään ihmisten kyvykkyyttä. Näin meillä on yrit-
täjyyskompetenssit ja digitaaliset kompentessit ja sen sellaiset. 
Sitten huomataan, että hetkinen: ilmastonmuutos. Niinpä laajen-
netaan osaamisen kuvauksia noiden kompetenssien ulkopuolel-
le. Keksitään uusi pala palapeliin. 

Mutta miten kestävyysosaamisen palikka sopii palapeliin, jo-
ta kootaan talouden ehdoilla?

Ehkä tuo sopimaton pala johtaa siihen, että koko palapeli on 
muutettava. Ehkä alkaa tapahtua jotain, joka murentaa loputto-
man talouskasvun kertomuksen. Ehkä mureneminen alkaakin 
sieltä kompentessiajattelun ytimestä? 

Huomaan nimittäin lukevani kestävyysosaamisen kuvauksis-
ta sanaparin kriittinen ajattelu12. Ehkä tuo voisi olla Troijan he-
vonen. Kriittinen ajattelu on nimittäin jotain sellaista, että kun se 
kutsutaan kylään, se ei istahda kiltisti jalat ristissä sohvalle ja ota 
nätisti kahvikupposta käteensä. Ei, se valtaa ensin sohvan, sitten 
olohuoneen ja lopulta koko talon. 

Ehkä kestävyysosaamisesta voi tulla osaamispalapelin tausta. 
Vähän niin kuin taloudellisen kestävyyden tausta on sosiaalisessa 
kestävyydessä ja sen perusta vuorostaan ekologisessa kestävyydessä.

Kestävän toivon perustaksi tarvitaan enemmän kuin taloudel-
lista ja teknistä osaamista. Tarvitaan viisautta, joka perustuu mo-
ninäkökulmaiseen tietoon ja asioiden ymmärtämiseen. Tarvitaan 
maailmankatsomuksen kokonaisvaltaista muodostumista kasva-
tuksen kautta.13 

Planetaarisen viisauden olennainen ehto on toivo. Jos meillä ei 
ole toivoa, meillä ei ole enää mitään. Mutta tämän oivaltaminen 

11  Heikkinen (2018)

12  Bianchi (2020)

13  Keränen-Pantsu & Heikkinen (2019)



172

ei riitä. Ei kannata toivoa vain siksi, että toivominen on välttämä-
töntä.  Toiveikkuus vain sen itsensä vuoksi on itsepetosta. Sellai-
nen toiveikkuus, joka ei perustu tosiasioihin, on turhaa toivoa.

Kestävän elämän perustana voi olla vain kestävä toivo. Kestävä 
toivo on perusteltua toivoa. Se perustuu parhaaseen tietoon ja to-
siasioiden kohtaamiseen.  Kestävä toivo perustuu Immanuel Kan-
tin järjen kaanoniin14. Sen ensimmäinen kysymys on: ”Mitä voin 
tietää?” Toinen kysymys kuuluu: ”Mitä minun tulee tehdä?” Kol-
mas on: ”Mitä voin toivoa?” 

Kestävä toivo tarvitsee tuekseen monenlaista tietoa. Ilmaston-
muutos, lajikato ja muut elämäämme uhkaavat ilmiöt ovat luon-
nontieteellisiä ongelmia. Siksi tarvitaan luonnon tutkimusta, 
luonnontieteitä. Mutta ne muutokset, joita luonnossa tapahtuu, 
ovat ihmisten aikaansaamia. Siksi tarvitaan ihmisen ja yhteiskun-
nan tutkimusta. Koska kysymys on ihmisen suhteesta maailmaan, 
tarvitaan myös filosofisia ja teologisia näkökulmia. Tarvitaan myös 
kykyä nähdä ja tuottaa kauneutta – tarvitaan siis taidetta. Tarvitaan 
kuvittelukykyä, jonka avulla voimme kurottaa sen tuolle puolen, 
mitä voimme silmillämme nyt nähdä. 

Kasvattaja ei voi luopua toivosta, joka pohjautuu kykyyn ku-
vitella parempi maailma. Kestävä toivo pohjautuu tietoon ja to-
siasioihin, mutta se edellyttää myös kykyä uskoa vilpittömästi 
siihen, että huomenna aurinko voisi nousta parempaan maail-
maan. Kestävä toivo kurkottaa kohti tulevaisuuden planeettaa, 
joka on elämisen arvoinen paikka: ”To live well in a world worth li-
ving in”.15

***

”Ilman toivoa ei ole arvokasta elämää eikä perustaa kasvatukselle. 
Ihminen ei voi kokea tulevaisuuden toivoa ilman elämän tarkoituk-
sen kokemusta. Tässä eksistentiaalisessa merkityksessä toivo on pe-
rimmäinen, elämää ylläpitävä periaate.” 
    Veli-Matti Värri (2018)

14  Saarinen (2020)

15  Kemmis (2022)
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Vastuuttomat heittiöt ja utopiat 
paremmasta. Ilmastokriisin 
sukupolvivaikutuksista
Tomi Kiilakoski

1. aSiat eiVät ole samoin kuin ne olivat aiemmin. Ekokrii-
sillä on sukupolviulottuvuuksia, joiden vuoksi joudumme 

hahmottamaan uusiksi vanhempien ja nuorempien sukupolvien 
välisiä suhteita. Ensimmäinen niistä on ilmiselvä, julkisuudes-
sa käsitelty, tunnistettu, joskin myös kiusallisuutensa vuoksi väl-
telty seikka.    

Kestävän kehityksen käsite luotiin kansainvälisessä yhteistyös-
sä 1980-luvun mittaan. Koko planeetan laajuiset ongelmat vaativat 
silloin ja vaativat nyt kansallisvaltiot ylittäviä toimijoita sekä yh-
teistä näkökulmaa siitä, miten ihmiskunta kokonaisuutena toimii. 
Norjan silloisen pääministerin mukaan nimetyssä, usein Brundt-
landin raportiksi kutsutussa, vuoden 1987 Yhteinen tulevaisuutemme 
–raportissa kestävä kehitys määriteltiin toiminnaksi, jossa nykyisen 
sukupolven tarpeisiin vastataan tekemättä kompromisseja tulevien 
polvien omiin tarpeisiinsa vastaamisen mahdollisuuksien kanssa 
(WCED 1987). Tämän takia kestävä kehitys väistämättä käsittelee 
sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja sitä, miten 
elämäntapamme ilmastokuorma jaetaan eri sukupolvien kesken.      

Ongelman ydin kiteytyy siihen, että tämänhetkiset toimet vai-
kuttavat siihen, miten tulevat sukupolvet voivat elää, mutta tulevat 
sukupolvet eivät pysty osallistumaan keskusteluun siitä yksinker-
taisesta syystä, etteivät ole vielä syntyneet. Mikäli tunaroimme, tu-
levien sukupolvien toimintamahdollisuudet ovat rajalliset. Tämä 
tekee sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta myös filoso-
fisesti hankalan kysymyksen. 

Filosofi Simo Kyllönen on todennut sukupolvien välisen oikeu-
denmukaisuuden olevan ainutlaatuisen viheliäinen moraaliongel-
ma, ”jossa vakiintuneiden teorioiden hampaattomuus yhdistyy 
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yhteiskunnallisen instituutioiden kyvyttömyyteen tarttua asiaan” 
(Kyllönen 2021, 127). Ongelma syntyy siitä, että nykysukupolven 
hirmuvalta määrää sen, millaisessa maailmassa tulevat sukupolvet 
kasvavat. Koska etiikan teoriat käsittelevät tällä hetkellä elävien su-
kupolvien välistä toimintaa (Kyllönen 2021), ovat teoreettiset väli-
neet käsitellä oman toimintamme vaikutusta tuleviin sukupolviin 
kuin tylsä veitsi. Ongelmaan ei saa pureuduttua; terä ei leikkaa ja 
jurruttaa paikallaan.  

Asiaa voi kuvata monin käsittein. Itse näen tilanteen korutto-
masti. Istumme ruokapöydässä, me nykysukupolven edustajat. 
Syömme. Juomme. Enemmän kuin tarvitsemme. Ruoat jätäm-
me pöydälle pilaantumaan. Jätteet paiskomme lattialle, ja astiat 
heitämme seiniin kuullaksemme meitä hetken huvittavia heläh-
dyksiä. Julkeimmat kusevat boolimaljaan siitä itse kylliksi siemail-
tuaan. Seuraaville sukupolville jätämme lapun, jossa kehotamme: 
Maksakaa lasku. Siivotkaa. Me emme viitsineet. 

2. Sukupolvisuhteita ekokriisin aikakautena voi hahmottaa 
myös toisesta näkökulmasta. Voimme kiinnittää huomiota 

siihen, millä tavalla tällä hetkellä elävät sukupolvet ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa. Järin kaunista kuvaa ei tämäkään katsanto-
kanta tuota. Ranskalainen filosofi Bernard Stiegler (1952–2020) on 
omassa tekniikan filosofiassaan pohtinut sukupolvisuhteita filo-
sofisena ongelmana. Hänen ajattelussaan sukupolvisuhteet ovat 
kriisiytyneet sen takia, että vallitseva teknologinen katsomistapa 
pohjautuu konsumerismiin. Kaikista on tullut kuluttajia ja kaikes-
ta on tullut kuluttamista. Muu on muovautunut mahdottomaksi. 
Stieglerin mielestä tässä petetään valistuksen lupaus. Kantin tun-
netun väittämän mukaan valistus on ihmisen täysi-ikäistymistä 
itse aiheuttamastaan alaikäisyyden tilasta (Kant 1995). Alaikäisenä 
ihmistä pitävät laiskuus ja pelkuruus. 

Stieglerin analyysissa yhteiskunta on edennyt suuntaan, jossa 
ihmisen kuluttamisen vimmaa ja halua ruokkiva psykotekninen 
järjestelmä pitää häntä alaikäisenä. Tähän alaikäisyyteen on kie-
toutunut nykyisin aikuiseksi itseään kutsuva sukupolvi, joka ei 
kuitenkaan ole hänelle valistuksen mielessä täysi-ikäinen. Aikuis-
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ten alaikäisyys näkyy vastuuttomuutena ja taantumisena. Tämän 
taas aiheuttaa laajalle levinnyt pyrkimys kaapata ihmisten huo-
mio ja suunnata se kulutukseen, esineisiin, tavaraan, palveluihin, 
omistamiseen, uuden hankkimiseen, jatkuvasti, alati, koko ajan, 
kiireellä. Paikalleen ei voi jäädä, sillä jotakin voi jäädä saamatta, 
jos huomio herpaantuu eikä seuraa, mitä uutta on tulossa mark-
kinoille. (Stiegler 2010.) 

Yllä kuvattu kritiikki siis väittää, että valistuksen projekti on 
unohtunut tai hiipunut, koska nykyinen järjestelmä suuntaa ih-
misten psyykkisen energian kuluttamiseen ja yhä uudelleen lisää 
hamuamiseen. Kun ihminen janoaa yhä uutta, hän ei kontrolloi 
itseään eikä kysy, mikä on oikein tai mitä hän itse oikeastaan ha-
luaa. Tämä tekee ihmisistä syväluotaavasti vastuuttomia sekä mo-
raalisesti että älyllisesti. 

Vastuuttomuuden ilmaus on se närkästys, joka nousee, kun 
puhutaan vaatimuksesta muuttaa elämäntapaa. Minulla on oi-
keus syödä lihaa. Minulla on oikeus matkustaa Brysselin joulu-
torille katsomaan valoshow’ta, sillä tämä vuosi on erilainen kuin 
aiemmat ja minulla on oikeus hakea itselleni piristystä, minulla 
on raskas työ ja vastuullisia tehtäviä. Minulla on oikeus sähköllä 
lämmitettyyn kesämökkiin, jossa en käy kuin kesäisin, mutta jo-
ta lämmitän vuodet läpeensä. Minä tarvitsen kahta autoa. Ei mi-
nulta voi vaatia näistä luopumista.      

Juuri tähän asenteeseen kiteytyy Stieglerin kuvaama vastuul-
lisuuden katoaminen. Meistä on tullut alaikäisiä, jotka eivät pyri 
eivätkä ehkä pysty ottamaan vastuuta teoistaan. Loukkaantumi-
nen elämäntapamme kyseenalaistamisesta on infantiili suoja- 
reaktio. Olemme vastuuttomia heittiöitä, joiden elämän kehyk-
sen asettaa konsumerismi. 

 

3. Stieglerin puhe psykoteknisen järjestelmän otteesta on paitsi 
kulttuurifilosofiaa, myös aikalaisanalyysia. Siitä voisi käyttää 

ranskalaisfilosofi Michel Foucault’ta peesaten termiä nykyisyy-
den ontologia, jossa kysytään oman aikamme luonnetta, sitä mil-
lainen on nykyhetki, mitä rajoituksia siinä on, mutta myös millä 
tavalla näitä rajoituksia voidaan ylittää. Tällainen filosofinen ai-
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kalaisanalyysi erittelee, millainen on tämä aika, jota elämme ja 
mitkä keskeiset piirteet siellä ovat hallitsevia. Stieglerin kritiikki 
liittyy niihin teemoihin, jotka hahmottavat teknologisen kehityk-
sen ja sen myötä kehittyneen yhteiskuntajärjestelmän johtaneen 
tilanteeseen, joka on sekä moraalisesti että intellektuaalisesti on-
gelmallinen. (ks. Kiilakoski 2012.)  Kun tämän kuvan nykyajan 
vastuuttomuudesta asettaa vastakkain erilaisten sivistymisen ja 
inhimillistymisen ihannekuvien kanssa, piirtyy ristiriita kiusal-
lisen selkeällä tavalla. Kuluttamista tukevat luonteenpiirteet ja 
minän tekniikat ohjaavat yhteiskuntaan kiinnittymistä, mutta 
myös ihmisten itsekasvatusta. Yksilöiden tuleminen ihmisiksi, 
heidän subjektifikaationsa, ohjautuu kuluttamiseen. Kuvittelem-
me olevamme vapaita ja aidosti itsenäisiä silloin, kun istumme 
täpötäydessä lentokoneessa matkalla samoihin viikonlopun loma-
kohteisiin kuin kaikki muutkin. Itsenäisyydestä tulee näennäisesti 
itsenäisten kuluttamisvalintojen tekemistä – miksi sietää kivulias-
ta opettelua tai oman riittämättömyyden tuskaisaa kohtaamista.

Stieglerin psykoteknisen järjestelmän moraalia rapauttavien 
vaikutusten kritiikki muistuttaa varsin paljon sitä kuvaa, jota  
kasvatusfilosofi Veli-Matti Värri on omassa psykokapitalismin 
teoriassaan esittänyt. Molemmat ajattelijat hahmottavat jatku-
van kuluttamisen halun tuottavan tilanteen, jossa yksilöt eivät 
käyttäydy vastuullisesti. Kun yhteiskuntajärjestys kietoutuu jat-
kuvaan talouskasvuun, jota on ruokittava kaikin mahdollisin 
tavoin, on tuloksena ihminen, jonka halusta on tullut ”kollektii-
visella tasolla pervertikon mässäilevää halua, milloinkaan tyydyt-
tämätöntä, ihmisyyttä typistävää ja luonnolle tuhoisaa nautinnon  
ylimääräytyneisyyttä” (Värri 2018, 141). Koska ongelmat ovat järjes-
telmätasoisia, eivät ne ratkea vain yksilöitä muuttamalla. On muu-
tettava koko järjestelmä. Mutta jotta järjestelmä voitaisiin muuttaa, 
on pystyttävä analysoimaan tämän ajan olennaisia piirteitä. 

Stiegler on kiinnostunut analysoimaan nykyisyyden ontolo-
giaa sinänsä, kun taas Värri analysoi nykyisyyttä ymmärtääkseen 
kasvatuksen arvoulottuvuuksia, joita ei voi täysin irrottaa yhteis-
kunnallisesta ja kulttuurisesta taustastaan. Ajan analyysi on osa 
kasvatusta määrittävien sosiokulttuuristen ehtojen pohtimista. 
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On myös pohdittava, miten yksilöiden sisäinen rakenne on yhtey-
dessä kulttuurisiin ehtoihin. Tämä on tehtävä, koska kasvatuksel-
la on duaalitehtävä. On paitsi kasvatettava ihmisiä, myös tehtävä 
maailmasta, jossa he elävät, elämisen arvoinen (Kemmis & Ed-
wards-Groves 2018). 

4. Sukupolvisuhteista on tullut filosofinen ongelma. Puhe  
sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta rakentaa usein risti- 

vedon aikuisten ja nuorten välille. Nuoret tulevat tällöin nähdyk-
si tämän konfliktin kautta, osana isompaa filosofista palapeliä.

Työskentelen itse nuorisotutkijana. Minua ja muita ammatti-
heimoni jäseniä kiinnostavat nuorten ajatukset, kulttuurit, koke-
mukset, taideteokset, pelot, toiminta, osallisuus ja arki. Haluamme 
myös kysyä, miten nämä kiinnittyvät laajoihin yhteiskunnallisiin 
rakenteisiin sekä nuorille merkityksellisiin lähiyhteisöihin. Sik-
si kysymys sukupolvisuhteista ja niiden jännitteistä asettuu mi-
nulle ennemmin empiirisesti kuin teoreettisesti. Pikemminkin 
kuin tuijottaa omien tulevaisuudenkuvieni heijastumia haluan 
ymmärtää niitä moninaisia tapoja, joilla nuoret tekevät maail-
mastaan selkoa. 

Nuorisotutkijana törmään jatkuvasti siihen, että nuoriin pei-
lataan se, mikä meitä aikuisia tulevaisuudessa kiehtoo, kauhistut-
taa tai houkuttaa. Nuoret ovat valkokangasta, jolle heijastamme 
pelkoja ja toiveita. Toisinaan nuoria taivastellaan. He ovat mil-
loin ylipainoisia, milloin väkivaltaisia, milloin kännykkäriip-
puvaisia, milloin terveysriski pandemia-ajalla, mitä kulloinkin 
– mutta harvoin sitä, mitä pitäisi. Moraalipaniikin teoria väittää, 
että yhteiskunnallisia ongelmia voidaan käsitellä kauhistelemal-
la nuoria. Omaa kuluttamisen ongelmaa voidaan esimerkiksi kä-
sitellä vaikkapa tarkastelemalla nuorten oletetusti muotikeskeistä 
elämäntapaa. 

En kuitenkaan tässä kirjoituksessa tarjoa käytännön esimerkkejä  
siitä, miten moraalipaniikki ilmenee. Se ei ole edes tarpeen. Sen 
sijaan kehotan lukijaa tarkkailemaan ympäristöään ja odottamaan 
muutaman kuukauden. Moraalipaniikki on toistuva yhteiskun-
nallinen ilmiö. Se tulee yhtä varmasti kuin kevättulva Oulujoelle.
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Tälle vastakkainen tapa katsoa nuorempaa sukupolvea on lukea 
nuoriin toiveet paremmasta ja nähdä nuorten toiminta ratkaisu-
na nykyhetken moraalisiin ongelmiin. Tällaisista esimerkkejä ovat 
vaikkapa ajatukset siitä, että nuoret ovat kaikki, ihan koko suku-
polvi, teknologisesti taidokkaita diginatiiveja, jotka osaavat käyt-
tää teknologiaa tuosta vain. Myös nuorten ympäristötoimintaa 
katsotaan ihaillen, omia toiveita siihen heijastaen, ajatellen että 
he ovat ratkaisu siihen, mitä me Stieglerin analysoimat vastuut-
tomat heittiöt emme viitsi tehdä.    

Nuorisotutkijan ei tulisi langeta moralistisen kauhistelun tai 
ihailevan romantisoinnin monttuihin. Molemmissa näkökulmissa  
nuoret ahdetaan omiin, valmiisiin kategorioihin. Sen sijaan on 
tarkasteltava, miten nuoret toimivat. Minusta se on aina mielen-
kiintoisempaa kuin omat toiveeni ja pelkoni.

5. Vuonna 2018 tapahtui käänne. Nuorten ilmastoliike akti-
voitui, syntyi sukupolven protestiaalto, joka yhdisti kasvu- 

vaihettaan eläviä nuoria. Niin kutsuttu 1,5 asteen raportti eli IPCC:n  
raportti ilmaston lämpenemisestä osoitti, että ellei ryhdy-
tä ripeisiin, systemaattisiin ja syväluotaaviin toimenpiteisiin,  
ihmiskunta muuttaa elinolosuhteensa täydellisesti. Nopeasti 
nuorten ilmastoliikkeen henkilöitymäksi ainakin aikuisten ku-
luttamassa mediajulkisuudessa kohonnut Greta Thunberg aloit-
ti protestinsa Tukholmassa.      

Syntyi useita eri toimintatapoja ja politiikan tyylejä yhdistä-
nyt nuorten ilmastoliike, jota tutkijakollegojemme Mikko Piis-
pan ja Anni Ojajärven kanssa kutsumme sateenvarjoksi. Sen alle 
mahtuu monenlaisia toiminnan tapoja. Tämä liike yhdisti nuoria, 
mutta sen edustajat pääsivät myös nopeasti osallistumaan erilai-
siin poliittisiin keskusteluihin ja saivat myös paljon mediatilaa. 
(Piispa, Kiilakoski & Ojajärvi 2021.) Tulkitsen tämän osoittavan, 
että oli syntynyt tarpeeksi iso massa nuoria, jotka halusivat näh-
dä muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössään. Tämä toiminta 
ajoittui tilanteeseen, jossa myös vanhemmat sukupolvet olivat val-
miita allekirjoittamaan näiden vaatimusten oikeellisuuden. Toi-
sinaan saatettiin ajatella, että nuoret sanoittavat jotakin sellaista 
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tunnekokemusta tai moraalista vaadetta, joka yhdisti laajemmin 
eri ihmisiä.

Nuorten ilmastoliikettä tutkiessamme päädyimme ajattele-
maan, että liikkeeseen kuuluvat nuoret jakoivat sosio-ekologisen  
pettymyksen vanhemman sukupolven elämäntapaan ja siihen 
maailmaan, minne he nuorempia halusivat sosiaalistaa (Piis-
pa, Kiilakoski & Ojajärvi 2021). Stieglerin kuvaama sukupolvien 
jännite näkyi pettymyksenä siihen, ettei parhaasta tiedosta huo-
limatta ollut onnistuttu ratkaisemaan edes alustavasti, miten  
ilmastonmuutosta voitaisiin hidastaa. Aikuisten maailma oli  
talouspuheen maailma, jatkuvan kasvun maailma, kuluttamisen 
maailma – maailma, joka tietää asioiden hinnan mutta ei kunnolla 
niiden arvoa. Sukupolvien ristiriita siirtyi filosofien kirjoituksis-
ta kadulle, osoitti mieltään, vaati muutoksia. Konflikti tuli julki-
sessa tilassa kaikille esille. 

6. Nuorisopolitiikassa ratkaisuja voi lähteä hakemaan kahdella 
tavalla. Voi joko ajatella, että nuoret ovat ongelma tai että he 

ovat mahdollisuus. Ensimmäinen, valitettavan yleinen tapa ajat-
telee, että nuorilla on ongelmia, joita aikuisyhteiskunnan velvol-
lisuus on poistaa. Myös ilmastokysymyksissä ongelmanäkökulma 
asetti itsensä automaattisesti hallitsevaksi tavaksi katsoa nuoria. 
Ongelmana ei ollut elämäntapa tai ilmastotieteen varoittama hal-
litsematon muutos joka uhkaa, ellei ryhdytä nopeisiin ilmasto-
toimenpiteisiin. Ongelmana oli yksilön tunnekokemus, hänen 
oletettu psyykkinen luhistumisensa ilmastokriisin edessä. Puhut-
tiin ilmastoahdistuksesta. Puhuttiin ilmastopeloista. 

Voi ajatella näin: aikuisten moraalinen auktoriteetti voi säi-
lyä vain, jos kysymystä vastuuttomuudesta ja elämäntavan tuhoi-
suudesta kartellaan. Pastoraalinen, kaitseva valta oli mahdollista 
säilyttää, jos aikuisten auktoriteetti turvattaisiin. Tämä onnistui-
si, jos aikuisten tehtäväksi ajateltaisiin ahdistuneiden nuorten 
suojelu. Näin oli saatu määriteltyä nuorien kohtaama ongelma: 
heidän ilmastopelkonsa. Ongelmana oli yksilö ja hänen tunne-
maailmansa. Ongelman aiheuttajana taas oli mörköjä maalaile-
va ilmastopuhe ja maailmanlopun profeetat vastuullisen puheen  
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sijaan. Vaikka ilmastoahdistus onkin ajoittain tosi ilmiö, oli puhe 
ilmastoahdistuksesta myös keino laimentaa todellinen ongelma, 
se että elämäntapamme on kestämätön, että luhistuvat kartanom-
me on rakennettu hiekalle.

Nuorisotutkijoina meitä sen sijaan kiinnosti toinen näkökulma:  
se, mitä nuorten ilmastoliike kertoisi nuorista mahdollisuute-
na, josta koko muu yhteiskunta voisi oppia. Samalla välittyisi ku-
va sukupolvisuhteista. Oli löydettävä kehys, jonka kautta nuoria 
voisi tutkia.

Kollegani Mikko Piispan kanssa keskusteltuamme päädyim-
me ajattelemaan, että meidän olisi tutkittava nuorten utopioita. 
Tällöin emme juuttuisi yksilön tunnemaailmaan emmekä tulisi 
uusintaneeksi yksilöivää lähestymistapaa. Utopioista oli olemassa 
kiinnostavaa teoreettista keskustelua. Utopioilla nähtiin keskei-
nen merkitys tässä ajassa, sillä utopioita tarvitaan, jotta voitaisiin 
kuvitella nykyhetkestä eroava, toisenlainen sosiaalinen todelli-
suus (Eskelinen 2019). Tämä keskustelu osoitti, että utopiat olisi-
vat kiinnostava tarkastelun kohde. Utopioiden käsitettä käyttäen 
voisi myös kommentoida nykyisyyden ontologiaa. Kun pohdi-
taan tulevaisuuden toiveita, otetaan väistämättä kantaa myös sii-
hen, mikä tänä aikakautena on järkevää, rationaalista; millainen 
on etiikan ja talousjärjestelmän suhde; millainen aikajänne jäsen-
tää ihmisten kokemusta tänä aikana.

Ajattelimme, ettei meillä ole enää mahdollisuutta abstraktei-
hin utopioihin, jotka eivät kiinnittyisi maailmaan ja käytäntöihin 
ja mahdollisuusehtoihin. Tämän aikakauden täytyi olla konkreet-
tisten utopioiden aika, niiden oli oltava toteuttamiskelpoisia ja 
puhuttava siitä, millä tavalla ja kuinka paljon syömme, matkus-
tamme ja kulutamme. 

Utopiat ja utooppinen ajattelu herättivät kiinnostusta tutkijoi-
den parissa. Silti tutkimuksia siitä, millaisia utopioita nuorilla on, 
oli huomattavasti vähemmän.      Päätimme kutsua nuorten uto-
piaa tutkivaa hankettamme Nutopiaksi. Meitä kiinnostivat uudet 
utopiat, mutta myös uudenlaiset paikat, topokset, joissa nykyistä 
kohtuullisempaa kulttuuria voitaisiin harjoittaa.
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7. Jos olisin ollut sivistyneempi, olisin tiennyt jo tutkimushan-
kettamme nimettäessä, että termillä Nutopia oli meitä mai-

neikkaampi edeltäjä. Beatlesin taakseen jättänyt John Lennon 
nimittäin haaveili vuonna 1973 Nutopian valtiosta, jonka kansa-
laiseksi kuka tahansa voi päästä, valtiosta vailla rajoja ja hallintora-
kenteita. Nykykielellä ilmaisten Lennonin Nutopia oli täydellisen 
inklusiivinen, sillä siinä ei ollut mitään rakennetta, joka olisi voi-
nut ulossulkea jonkun. Kaikki olivat kutsuttuja. 

John Lennon sävelsi valtiolleen kansallislaulun. Se on kuulta-
vissa hänen levyllään Mind Games vuodelta 1973. Tuolloin levyt 
jaettiin kahtia vinyylilevyn puolen mukaan. Kappaleiden järjes-
tys oli tarkkaan mietitty, koska lp-levyt oli pakko kuunnella alus-
ta loppuun. A-puolen viimeisen kappaleen nimi on Nutopian  
National Anthem. Kappale jatkaa Lennonin ja hänen puolisonsa 
Yoko Onon ideaa siitä, että heidän ihannevaltiossaan ei ole mi-
tään erottavaa. Kappale on kolme sekuntia hiljaisuutta. Kukin saa 
kuvitella mitä haluaa, valtio ei pakota hyväksymään yhtä symbolia 
tai laulamaan tietyn melodian sävelin. Lennonin Nutopiassa va-
paus on negatiivissa vapautta – vapautta ulkopuolisesta pakosta.

Lennonin vuoden 1973 utopiat tai Nutopiat kuvaavat omaa ai-
kaansa. Ihannemaailma on irtautunut valtiosta, mutta samalla 
myös erilaisista inhimillisistä käytännöistä. Siellä ei myöskään 
puhuta luonnosta. Lennon Nutopia-käsitystä voi hahmottaa myös 
kuvauksena aktivismin tyylistä, joka hakee aktivismin ihanteen 
politiikan ulkopuolelta, uskosta ihmisen harmoniseen yhteiseloon 
ja hyvyyteen. Hyvä yhteiskunta on vapauden yhteiskunta. En ehkä 
ole kohtuuton, kun löydän linjan Lennonin ajatuksista sellaisiin 
eko-utopioihin, jotka löytävät onnen ekokylistä, elämäntyylistä  
muun yhteiskunnan ulkopuolella, irtautumisesta, poliittisten pää-
tösten taakse jättämisestä.

Lennonin Nutopia on oman aikansa kuva. Se on vastakkai-
nen sille, mitä haastattelemamme aktivistit haluavat saada aikaan. 
He haluavat nimenomaan poliittisia toimenpiteitä, päätöksiä ja  
vastuunkantamista sekä valtioiden välillä että niiden sisällä.
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8. Ilmastoliikkeelle oikeudenmukaisuuden käsite on yksi kes-
keisimmistä. Mikko Piispan kanssa tekemämme analyy-

sin mukaan nuoret ilmastoaktivistit näkevät nykyisen tilanteen  
epäoikeudenmukaisena viidestä eri näkökulmasta. Ensimmäi-
seksi nykyinen meno on yksilötasolla epäoikeudenmukaista, sillä 
nuoret kokevat heidän toimintamahdollisuutensa tulevaisuudes-
sa olevan vähäisempiä, kuin mitä he näkevät ympärillään elävien 
ihmisten omanneen. Toiseksi ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ja niihin sopeutuminen on Suomen sisällä eriarvoistavaa. Köy-
hemmät maksavat kovemman hinnan. Kolmanneksi tilanne on 
globaalisti epäoikeudenmukainen, sillä globaali etelä kärsii sii-
tä, että pohjoinen on voinut paksusti. Neljänneksi epäoikeuden- 
mukaisuus ilmenee sukupolvien välillä. Pari sukupolvea on voi-
nut elää yltäkylläisyydessä, mutta tätä luksusta ei ole tarjolla 
tuleville sukupolville. Viidenneksi nykytilanne, jossa ilmaston-
muutos yhdistyy lajien sukupuuttoon, on eri lajien näkökulmasta  
epäoikeudenmukainen. (Piispa & Kiilakoski 2021.)

Näkymää voi kuvata lähinnä musertavaksi. Nykyinen elämän-
muoto seuraamuksineen näyttää epäreilulta usealla eri tavalla. 
Tunnetussa oikeudenmukaisuusteoriassaan filosofi John Rawls 
(1921–2002) määritteli yhteiskunnallista oikeudenmukaisuut-
ta kahden periaatteen kautta. Jälkimmäistä näistä Rawls kutsuu 
eroperiaatteksi. Tämän periaatteen toteutuminen edellyttää, että 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset erot järjestetetään niin, että ne 
toteuttavat molemmat seuraavista ehdoista. On voitava järkevästi 
odottaa, että ne hyödyttävät jokaista. Erojen on perustuttava po-
sitioihin ja asemiin, jotka ovat avoinna kaikille. (Rawls 1999, 53.) 
Oikeudenmukaisia ja reiluja ovat sellaiset erot, jotka maksimoi-
vat huono-osaisimpien asemaa (Rawls 1985). 

Analyysimme mukaan sukupolvien väliset erot eivät täytä Rawlsin  
vaatimuksia (Piispa & Kiilakoski 2021). Nykyiset valtaapitävät  
sukupolvet vaikuttavat tulevaisuuden sukupolvien elinmahdol-
lisuuksiin, mutta näillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. 
Hyödyn korjaavat nykyiset sukupolvet, tulevaisuuden sukupol-
vet kantavat vastuun ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Tämä 
epäoikeudenmukaisuus sumentaa myös kasvatuksen maiseman.
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9. Nuorten utopioissa korostuu pyrkimys oikeudenmukaisuuteen  
ja kohtuuteen. Nämä kaksi periaatetta kyseenalaistavat ny-

kyisen sosiaalisen ja taloudellisen järjestyksen. On tehtävä 
vähemmän, on kulutettava vähemmän, on opittava kontrolloi-
maan halua. Huomionarvoista on, että nämä periaatteet eivät ole  
nuorisokulttuurisia. Ne eivät ole jotakin, joka on luotu nykyhet-
ken puristuksessa. Pikemminkin ne ovat osa länsimaisen ajat-
telun pitkää perinnettä, joka ulottuu Aristoteleesta kristilliseen 
ajatteluun, sieltä nykyaikaan. Tämä on olennaista: samalla kun 
nuoret kritisoivat edellisiltä sukupolvilta saamaansa perintöä, he 
myös hakevat uutta suuntaa tämän perinteen älyllisten työkalujen  
välityksellä.      

Kasvatuksen pitäisi olla yhtä aikaa säilyttävää ja uudistettavaa. 
Nuori sukupolvi on sosiaalistettava nykyiseen järjestykseen, mut-
ta samalla on avattava ”mahdollisuuksia vallitsevan ylittämisel-
le ja uudelle elämänmuodolle” (Värri 2021, 277). Tämä edellyttää 
monien kasvatukselle keskeisten ajatusten uudelleenpohdintaa. 
Tällöin tehtävänä on kaivaa epätäydellisestä maailmasta esiin jo-
takin kestävää, jonka varaan tulevaisuuden toimintatavat voidaan 
rakentaa (ks. Kyllönen & Oksanen 2021). En ole varma, voiko tä-
mä tapahtua solmimatta uusiksi sukupolvien välistä sopimusta.

10. Bernard Stiegler kirjoitti kymmenen vuotta sitten, alun 
perin vuonna 2012, että aika on kypsä uudenlaisen  

sukupolvisopimuksen laatimiselle. Tässä sopimuksessa nuoril-
le on tarjottava paikka ja asema, jollaista heillä ei ole aiemmin 
ollut. Aiemman teollistuneen yhteiskunnan ratkaisumallit, jot-
ka kumpuavat kuluttamisesta ovat hänen mukaansa muuttuneet, 
kestämättömiksi. Niistä ei ole enää sukupolvien välisen toimin-
nan rakennuspuiksi. (Stiegler 2015, 206–207.) Stiegler hahmot-
teli nuorisoa, joka kieltäytyy sosiaalistumasta konsumerismin  
läpitunkemaan järjestelmään. Vuonna 2020 menehtynyt filosofi 
ehti nähdä Fridays for Future –liikkeen, joka kieltäytyi käymästä 
koulua, koska edessä oli tärkeämpiä asioita. Näin tehdessään lii-
ke löi ainakin hetkellisesti säpäleiksi sukupolvisopimuksen, jossa 
nuoremmat sitoutuvat yhä pidempiin koulutusuriin, jotta pääse-
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vät yhteiskunnallisesti tärkeämpiin asemiin, ja sitä kautta suu-
rempaan palkkaan, jolla kuluttaa. Tästä nuoret kieltäytyivät. Teko 
jätti jälkeensä joukon ymmällään olevia kasvattajia. 

Stiegler kiinnittää kirjoissaan vain vähän huomiota kasvatta-
jan ja kasvatettavan väliseen suhteeseen. Hän on kiinnostuneempi 
tarkastelemaan sukupolvien välisiä kriisiytyviä suhteita ja tämän 
kriisiytymisen merkitystä. Hän puhuu ennen kaikkea sivistyk-
sestä ja valistuksesta. Muutettavat muuttaen kritiikki osuu maa-
liinsa myös kasvatuksen kysymyksiin käännettäessä. Perinteinen 
kasvatuksen sukupolvijärjestys on toiminut niin, että vanhempi 
sukupolvi on päättänyt tulevien sukupolvien puolesta kasvatuk-
sen sisällöt ja toimintatavat. Tämä järjestys natisee. Tällä on mer-
kitystä paitsi kasvatukselle, myös kasvatusajattelulle. On syntynyt 
kiusallisia kysymyksiä, joihin on vastattava epävarmassa ja muu-
tostilassa olevassa maailmassa. Näihin kysymyksiin vastaaminen 
on, näin ajattelen, osa sitä prosessia, jossa meidän on ajateltava 
uusiksi aiemmin kyseenalaistamattomia lähtökohtia.

Jos vanhempi sukupolvi on peruuttamattomasti vastuuton 
ja valistuksen mielessä alaikäinen, mikä oikeus heillä on saattaa 
nuorempi sukupolvi omaan maailmaansa ja johdattaa siellä tar-
vittavien asenteiden, tietojen ja taitojen pariin? Millä tavoin he 
pystyvät asettumaan moraaliseksi ja tiedolliseksi auktoriteetiksi? 
Miten vakuuttaa, että juuri heidän elämäntapansa on uusintami-
sen arvoinen? Jos nuoret ovat moraalisesti vastuullisempia, mitä 
tämä tarkoittaa perinteiselle kasvatuksen viestiketjulle, jossa van-
hempi sukupolvi johdattaa seuraavat huomaamaan, mikä heidän  
elämäntavassaan on säilyttämisen väärtiä? 
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Aineettomilla vaurauksilla  
planetaaristen kriisien kimppuun
Arto O. Salonen

Jokainen ihminen haluaa elää hyvän elämän. Nykyisessä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa hyvä elämä mielletään hyvinvoinniksi. 
Pohdin, olisiko hyvinvointia mahdollista tavoitella siten, että siinä yh-
distyisi elämän kokemuksellinen rikkaus ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen. Toisin sanoen, olen kiinnostunut ratkaisemaan ajal-
lemme tyypillisiä viheliäisiä ongelmia aineettomien vaurauksien avul-
la. Ne ovat kaikkien ulottuvilla ja niiden lisääntyminen ei ole keltään 
pois. Näkemykseni haastaa nykyistä aineellisen elintason parantami-
seen keskittyvää hyvinvointikäsitystä muuttumaan siten, että hyvin-
voinnin tavoittelun painopiste siirtyisi elämän laadun kohentamiseen. 
Mitä jos aineellisen kuluttamisen vähentymisen seurauksena tyytyväi-
syys elämää kohtaan lisääntyisi ja elämänilo syvenisi? Näin kestäväs-
sä elämässä ei enää olisi kyse luopumisesta, vaan paremman elämän 
löytämisestä.

Elämästä tuli suoritus, joka ei mahdu maapallolle

SUoMeSSa on kUin VaiVihkaa omaksuttu hyvinvointikäsi-
tys, jonka mukaan riittävästi aineellista hyvää on vähän enemmän 
kuin se, mitä nyt on saatavilla. Hyvinvoinniksi on opittu mieltä-
mään elintason jatkuva parantaminen. Siksi ensi vuonna juostaan 
taas vähän kovempaa kuin tänä vuonna. Kun yhteiskunnallista 
edistymistä osoitetaan bruttokansantuotteessa tapahtuvana kas-
vuna, uhkaa ihmiselämä pelkistyä pienemmäksi kuin mitä se ai-
nutkertaisuudessaan on. Kansalaiset saattavat kokea, että heidän 
olemassaolonsa keskeisimpänä tarkoituksena on talouden kas-
vattaminen. Silloin elämästä uhkaa muodostua suoritus, jota pa-
rannetaan lisäämällä suoritteiden määrää aikayksikköä kohden. 

Vaikuttaa siltä, että vallalla olevan hyvinvointikäsityksen mu-
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kaan ihmisten elämän tarkoitukseksi riittää työssä käyminen ja 
kuluttamismahdollisuuksien laajamittainen hyödyntäminen. Kan-
salaisia puhutellaan kuluttajiksi, joiden ostovoiman parantumi-
nen edustaa toivottavaa kehitystä. Tämä on ymmärrettävää, sillä 
vielä muutamia vuosikymmeniä sitten Suomi kamppaili äärim-
mäisessä köyhyydessä. Silloin kaikesta aineellisesta hyvästä oli pu-
laa. Mielenkiintoiseksi asian tekee kuitenkin se, että toimimme 
edelleen yhtenä maailman vauraimpana yhteiskuntana aivan kuin 
keskeisin ongelmamme olisi äärimmäinen köyhyys. Ehkä selitys 
on siinä, että yhteiskuntamme hyvinvointirakenteet on luotu sel-
laisiksi, että riittävyyden määritteleminen uhkaisi niiden ylläpi-
toa. Olemme lukinneet itsemme talouskasvupakkoon.

Nykyaikana korostuu käänteen tekemisen tarve, sillä vallalla 
olevat hyvän elämän tavoittelun tavat eivät huomioi riittävästi lap-
sillemme ja lapsenlapsillemme jäävän maailman elinkelpoisuutta. 
Kyltymättömän aineellisen hyvän lisääntymisen seurauksena ko-
ko ihmiskunta on ajautunut planetaarisiin kriiseihin, jotka ovat 
luonteeltaan globaaleja. Niissä ylitetään inhimillisen ja ei-inhimil-
lisen todellisuuden välinen raja. (Salonen & Åhlberg 2012; Salonen 
2010.) Ongelmat kiteytyvät ilmastonmuutokseen, luonnon moni-
muotoisuuden kaventumiseen ja luonnonvarojen hupenemiseen.  
Ihmisen toiminnan kiihdyttämä ilmastonmuutos on luonteeltaan 
ekososiaalinen eli ekologista ja sosiaalista todellisuutta yhdistävä 
kriisi. Siitä kärsivät eniten ne ihmiset, jotka itse vähiten ilmastoa 
muuttavia päästöjä tuottavat. Myös luonnon monimuotoisuuden 
eli biodiversiteetin köyhtyminen murtaa ihmiselämän perustaa. 
Havahduttavaa on, että edellisestä nykyisen kaltaisesta joukkosu-
kupuuttoaallosta on kulunut jo 65 miljoonaa vuotta (Barnosky ym. 
2012). Nykyinen joukkosukupuuttoaalto on siis ensimmäinen, jon-
ka aiheuttaja on Homo sapiens. Ilmastonmuutoksen ja lajikadon 
lisäksi luonnonvarojen nopea hupeneminen viestii ihmiskunnan 
kestämättömästä tavasta lisätä hyvinvointia. 

Vaikuttaa siltä, että vauraiden teollisten yhteiskuntien kansa-
laiset ovat oppineet lisäämään hyvinvointiaan keinoilla, joita voi 
verrata yritykseen pumpata pyörän sisärengas ulkorengasta suu-
remmaksi. Väistämätön tosiasia on, että maapallo on suljettu sys-
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teemi, jonka on tultava toimeen omilla rajallisilla resursseillaan. 
Ainoa planeettamme ulkopuolinen voimavara onkin auringonvalo. 
Esimerkiksi edellisestä maapallon vastaanottamasta vesikuljetuk-
sesta on aikaa jo yli 4 miljardia vuotta eikä uudesta kuljetuksesta 
ole mitään tietoa. Tämä tarkoittaa, että käytämme tänään edelleen 
samaa vettä, jota jo dinosaurukset joivat. 

Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on para- 
doksaalista se, että yhteiskunnan hyvinvointirakenteita ylläpitä-
vä kulutusmahdollisuuksien laajamittainen hyödyntäminen on 
osoittautumassa edistysajatteluksi, joka suuremmassa kuvassa 
tarkasteltuna uhkaa koko ihmisen olemassaolon perustaa. Rat-
kaisuksi koko ihmislajin olemassaoloa uhkaaviin ongelmiin on 
ehdotettu luopumista ja tinkimistä, mutta se ei ole ihmiselle luon-
taista. Niukkuutta kohti kääntyminen ei ole miellyttävä tavoite yl-
täkylläisyyden keskellä elävälle ihmiselle. Ihminen haluaa mennä 
eteenpäin eikä taantua ja kääntyä taaksepäin. Siksi tarvitaan maail-
mankuvan avartamista. Sen yksi keskeinen piirre on oman elämän 
subjektiuden vahvistuminen siten, että opitaan hahmottamaan 
oma paikka maailmassa osana muuta todellisuutta.

Erillisyydestä yhteyksiä tunnistamaan  
ja ratkaisuja luomaan

On selvää, että jos jatkamme nykyisellä kehityksen polulla, pää-
dymme juuri sinne, minne polku vie – umpikujaan. Yhtä selvää on 
se, että jos haluamme päästä toisaalle, meidän pitää vaihtaa suun-
taa. Mutta kuinka vääjäämättömiltä vaikuttavia kehityskulkuja on 
mahdollista kääntää? Kuka tai mikä sen tulevaisuuden tekee, jonka 
huomenna yhdessä kohtaamme? Miten ilmastonmuutoksen voi-
si pysäyttää, luonnon monimuotoisuuden kaventumista hidastaa 
ja laittaa pisteen luonnonvarojen hupenemiselle?

On olemassa hyvät perusteet jättää tämä tarvittava käänne to-
teuttamatta, sillä oma planeettamme edustaa häviävän pientä osaa 
kaikkeutta, jossa on miljoonia ja miljoonia muitakin planeettoja. 
Yhden planeetan tuhoutuminen maailmankaikkeudessa vertau-
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tuu yhteen hiekan siruun hiekkarannalla. Ei rantaan tule yhden 
hiekansirun poistumisen myötä minkäänlaista paljaalla silmällä 
havaittavaa muutosta. Vielä tätäkin pienempi vaikutus on Homo 
sapiens -lajin tuhoutumisella maailmankaikkeuden äärettömyy-
dessä. Siksi on mahdollista ajatella, ettei millään ihmisen tekemi-
sellä tai tekemättä jättämisellä ole mitään väliä.

Elämältä häviää mielekkyys ja merkitys, jos elämänsä johto-
langaksi valitsee välinpitämättömyyden. Kun elämän tarkoituk-
sellisuus jää tunnistamatta, jäävät samalla piiloon ne syyt, joiden 
vuoksi juuri tämä päivä kannattaa elää. Siksi välinpitämättömyy-
delle ei kannata antaa tilaa omassa tavassa katsella maailmaa. Vä-
linpitämättömyydelle tilan antaminen on kuin sahaisi poikki sen 
oksan, jonka varaan on oman elämänsä ripustanut. Samalla tulee 
ammuttua alas monta ihmiskunnan yhteistä aikaansaannosta, ku-
ten idea tähän mennessä parhaasta yhteiskunnaksi järjestäytymi-
sen tavasta – demokratiasta. 

Demokratian ideana on tasavertainen yhteiskunnan osallisuus: 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö lähtee liikkeelle yhdellä ää-
nellä, sinä menet äänestämään yhdellä äänellä – ja minä yhdel-
lä äänellä. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei kannata äänestää, koska 
yksi ääni saa aikaan niin vähän. He ajattelevat edellä kuvaamani 
hiekkaranta-dilemman mukaisesti, että yksi ääni on yhtä tyhjän 
kanssa. Valinta perustuu tietoiseen irtikytkeytymiseen siitä yh-
teiskunnasta, jonka osana kansalainen kuitenkin joka päivä elä-
määnsä elää. Ihmisenä olemisen mielekkyys rakentuu liittymisen, 
kuulumisen ja kytkeytymisen kautta – sen kautta, että jokaisella 
on mahdollisuus osallistua ja kantaa oma korsi yhteiseen kekoon. 
Myös planetaaristen ongelmien suhteen kaikki riippuu siitä, mitä 
Homo sapiens tekee ja jättää tekemättä. Pitää päättää, heitetään-
kö hanskat tiskiin vai ei. (Salonen 2021a.)

Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistamista häiritsee ato-
mistinen, erillisyyksiä korostava ajattelu. Se tarkoittaa, että kes-
kitytään havainnoimaan asioita ja ilmiöitä, mutta ei kiinnitetä 
huomiota siihen, kuinka nämä havaitut asiat ja ilmiöt liittyvät 
toisiinsa. Kyse voi olla vaikkapa siitä, kuinka paikallinen ja glo-
baali ovat ajattelussamme irti toisistaan tai että miellämme järjen 
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ja tunteen erillisiksi, toisistaan riippumattomiksi asioiksi. Tästä 
toimivat esimerkkeinä myös tiede ja taide, jotka ovat käsityksis-
sämme usein toisistaan irti. Irtiolevaksi itsensä kokeva ihminen 
ei tiedosta vaikutusmahdollisuuksiaan. Hänestä on tullut sokea 
omalle roolilleen maailmassa. Sen sijaan ympäröivään todellisuu-
teen tietoisesti kietoutuvalla ihmisellä on kokemus roolista tällä 
planeetalla. Sen roolin voi tehdä näkyväksi vaikka niin, että tun-
nistaa, mistä kaikesta ihmisen elämä on riippuvaista. Ruoka on 
yksi niistä asioista. Jotta ruokaa olisi, tarvitaan hedelmällisiä maa-
periä, vettä ja onnistuneita pölytyksiä. Jos hyönteiset eivät suostu 
meidän kanssamme yhteistyöhön, meidän ihmisten kontolle jää 
esimerkiksi mustikkametsien pölyttäminen – jos mustikoita ha-
luamme syödä. Ihmisen elämä kietoutuu osaksi muuta elämää. 
Harhaista ajattelua edustaa maailmankäsitys, jonka mukaan mi-
nä olen tässä ja luonto on tuolla. (Salonen & Foster, 2021.)

Maailmaan kietoutuminen  
avaa merkitysikkunoita elämään

Planetaarinen yhteys minun ja muun maailman välillä on tosiasia, 
joka konkretisoituu joka kerta kun käyn kaupassa. Esimerkiksi 
ruoka kietoo ruokailijan osaksi maailmanlaajuisia ruokaketjuja, 
sillä 40 prosenttia Suomessa syödystä ruoasta tuotetaan maamme 
rajojen ulkopuolella olevilla pelloilla. (Lehikoinen 2020.) Maail-
manlaajuisiin vaikutusten ketjuihin kietoutuneisuutta voi läh-
teä jäljittämään kysymällä mihin kaikkeen liitän itseni välillisesti 
ja välittömästi, kun haukkaan palan kaupasta ostamaani suklaa-
ta? Mihin suuntaan valinta siirtää maailmaa? Valinta kytkeytyy 
kaakaontuottajien lisäksi siihen ympäristöön, jossa suklaan raa-
ka-ainetta tuotetaan. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi 
on kyse tuotannon ekologisuuteen liittyvistä asioista, kuten vil-
jelyssä käytettävistä myrkyistä tai luontaisen tuholaistorjunnan 
hyödyntämisestä. 

Kytkösten verkosto on laaja. Tekemiemme päivittäistavaraos-
tosten vaikutukset ulottuvat satojen ihmisten elämään eri puolilla 
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maailmaa. Mutta tuottajan ja kuluttajan välisen etäisyyden vuok-
si läpinäkyvyyttä ei usein ole. Siksi keskivertokansalainen liittää 
haluamattaankin itsensä kulutusvalintansa kautta asioihin, jotka 
saattavat olla hänen arvojensa vastaisia. Tämä on selvää pelkästään 
havahtumalla siihen, että keskitason älypuhelimessa on 30 erilais-
ta metallia, jotka kaivetaan jostakin, ja jossakin kaivannaiset jalos-
tetaan. Kuluttajaksi puhuteltu, usein hyvää tahtova kansalainen, 
on sokea globaalin talouden monimutkaisissa alihankintaketjuis-
sa. Sokeuden seurauksena rationaaliset valinnat eivät enää ohjaa 
markkinoita optimaalisesti niin, että kaupan hyllyiltä poistuisivat 
huonot tuotteet ja hyvät jäisivät jäljelle. Markkinat eivät ohjaudu 
optimaalisesti. Tarvittaisiin läpinäkyvyyttä, jotta kuluttaja tietäisi 
kulutusvalintojensa seuraukset paremmin. Myös tuotteiden val-
mistukseen ja käyttöön liittyvien hyötyjen ja haittojen – ulkois-
vaikutusten – sisällyttäminen hintoihin ratkaisisi tätä ongelmaa. 
Silloin planetaarisiin kriiseihin ratkaisuja hakeva tuote olisi hal-
pa ja haitallinen kallis. (Salonen 2021c.)

Vastuu herää siitä, että tunnistaa sen, jolle on vastuussa tekemi-
sistään ja tekemättä jättämisistään. Siksi kiinnittyminen, kuulu-
minen ja osallisena oleminen saa aikaan huolenpitoa. Tuottajan ja 
kuluttajan läheisyys lisää vastuuta. Se myös vahvistaa luottamusta. 
Paikallistalous on globaalitaloutta läpinäkyvämpää ja siten luot-
tamusta herättävää. Luottamus perustuu esimerkiksi siihen, että 
tietää miltä pellolta ruokapöydän perunat tulevat. Silloin vältytään 
niiltä eettisiltä haasteilta, joita perunan tuottajan ja sitä nauttivan 
kansalaisen välinen fyysinen etäisyys voi saada aikaan. Luottamuk-
sen vallitessa ajatellaan lähtökohtaisesti toisesta ihmisestä myön-
teisesti. Jos ihminen kokee, että häneen luotetaan, hän yleensä 
toimii luottamuksen arvoisesti. Huomionarvoista on, että luot-
tamuksen puute on keskeinen syy ihmisten välisen rauhanomai-
sen yhteiselon rikkoutumiseen.

Veli-Matti Värrin (2018) korostama kietoutuneisuuden ym-
märtäminen, ja sen kokeminen jokapäiväisessä elämässä, poistaa 
irtiolemisen mukanaan tuomaa tyhjyyttä. Kytkeytyminen itsen 
ulkopuoliseen maailmaan avaa merkitysikkunan elämään. Ir-
rallisuus taas tuottaa epätoivoa, joka on pahimmillaan sitä, että 



194

ihminen kokee olevansa yksin maailmankaikkeudessa ilman kie-
toutumisen antamaa olemassaolon mielekkyyttä. Inhimilliseen, 
muuhun elolliseen ja myös elottomaan todellisuuteen kietoutuva 
planetaarinen kansalaisuus (Misiaszek 2021) ilmenee kokonaisval-
taisena huolenpitona siitä todellisuudesta, jonka osaksi oma elä-
mä asettuu. Siksi planetaarisen kansalaisen sivistymisen mittana 
on järjen, tunteen ja moraalisen mielikuvittelun aikaansaama ko-
konaisvaltaisesti vastuullinen tapa olla maailmassa (Värri 2018). 
Maailmassa olemisen tapojen jatkuva uudistuminen on oleellista 
tulevaisuuden toivon lisäämiseksi. Sen sijaan vaihtoehdottomuu-
delle tilan antaminen johtaa siihen, että omaehtoisen muutoksen 
mahdollisuutta ei enää ole. 

Aineettomat vauraudet saavat elämän maistumaan

Elämme markkinoiden lävistämässä kilpailuyhteiskunnassa, jos-
sa miltei kaikki on kaupan – kyse on vain hinnasta. Ehkä siksi 
tarvitsemme rahaa mitaksi niillekin asioille, joita ei ole totuttu 
rahaksi muuttamaan. Kuinka paljon menettäisimme, jos huo-
misesta lähtien elämässämme ei enää olisi tyytyväisyyttä, luotta-
musta, elämäniloa, ystävyyttä, myötätuntoa tai kauneudentajua? 
Ilman näitä aineettomia vaurauksia meiltä uupuisi liki kaikki, 
mikä tekee elämästä hyvää. Aineettomien vaurauksien lisäämi-
nen on kaikkien ulottuvilla oleva mahdollisuus parantaa omaa ja 
muiden hyvinvointia. Ne eivät erottele ihmisiä sosioekonomisen 
statuksen perusteella. (Salonen & Joutsenvirta 2018; Salonen, Ku-
renlahti & Jaaksi 2021)

Otetaan lähempään tarkasteluun yksi aineeton vauraus – tyy-
tyväisyys (Salonen 2019). Tyytyväisyyttä tavoittelee jokainen ih-
minen ja tyytymättömäksi ei halua kukaan tulla. Mutta elämään 
tyytyväisyyden tavoittaminen vaatii ponnisteluja, sillä ihmiselle 
on tyypillistä vertailla itseään muihin. Mahdotonta ei tyytyväisek-
si tuleminen kuitenkaan ole, vaikka vallalla oleva elintason jatku-
vaan parantamiseen tähtäävä hyvinvointikäsitys haraakin vastaan. 
Tyytyväisyys perustuu siihen, että huomion kohteena on se hyvä, 
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jota elämässä jo on, eikä se, mitä vielä puuttuu. Jos riittävyyden 
onnistuu omassa elämässä määrittelemään, tulee tyytyväiseksi. 
Silloin riittää se, mitä elämässä jo on. Jatkuva juokseminen päät-
tyy ja elämän koko täyteys on läsnä tässä ja nyt. Huomionarvoista 
on se, että aineettoman luonteensa vuoksi tyytyväisyyden tavoit-
telulla ei ole niitä rajoitteita, joita aineellisten elämän päämäärien 
tavoittelu väistämättä asettaa sukupolvien ketjussa. 

Tyytyväisyys on tavoittelemisen arvoista, sillä samalla kun se 
lisääntyy, parantuu myös elämäntavan kestävyys. Ne suomalaiset, 
jotka ovat jo lähteneet muuttamaan elämäntapojaan kestäväm-
miksi, ovat tyytyväisempiä itseensä kuin ne, jotka olemassa ole-
vista mahdollisuuksista huolimatta jatkavat entiseen tapaan (esim. 
Höysniemi & Salonen 2019; Salonen 2021b). Mutta miten kävisi 
kasvun pakon varaan rakennetuille hyvinvointiyhteiskunnan ra-
kenteille, jos riittävästi olisikin se, mitä elämässä jo on? Siinäpä 
se ongelma on, josta ei juuri puhuta. Ratkaisut ovat kuitenkin löy-
dettävissä, jos on tahtoa löytää ne. Painovoimaan ei ihminen voi 
vaikuttaa. Mutta kaikki ihmisen tekemä on mahdollista rakentaa 
toisenlaiseksi. Vakaa talous voi olla yhä epätaloudellisemmaksi 
muuttuvaa kasvutaloutta parempi yhteiskunnallinen päämäärä 
(Daly 2012; Daly & Cobb 1990). Epätaloudellinen talous tarkoittaa 
toimintatapaa, jossa ulkoistamme hyvinvointimme kustannukset 
maaperään, ilmakehään, tuotejalostusketjun alkupäässä oleviin 
ihmisiin ja tulevien sukupolvien riesaksi (Salonen, Kurenlahti & 
Jaaksi 2021). Se on kuin virittelisi ansoja meidän jälkeemme tule-
vien ihmisten tielle.

Maailma muuttuu koko ajan. Käytännöt lakkaavat vahvista-
masta olemassa olevaa hyvinvointikäsitystä ja alkavat vahvistaa 
jotain toisenlaista. Elinkeinoelämän valtuuskunnan asenne- ja 
arvotutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista toivoo, et-
tä koronapandemia olisi alku kehitykselle, jonka myötä kulut-
taminen vähenee pysyvästi (Haavisto 2020). Nuorisobarometrin 
mukaan 15–29-vuotiaista suomalaisista vajaa puolet kertoo jo vä-
hentäneensä kuluttamistaan ympäristösyistä (Salonen & Konkka 
2017). Tulokset viestivät kansalaisten halusta siirtyä kohti yhteis-
kuntaa, jossa hyvinvointi on muutakin kuin elintason jatkuvaa pa-
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rantelua. Nyt tarvitaan politiikkatoimia, jotka luovat olosuhteita 
jo orastamassa olevalle kansalaisten hyvinvointikäsityksen avar-
tumiselle. Avartuvassa hyvinvointikäsityksessä on entistä enem-
män tilaa aineettomille vaurauksille.

Hyvä tulevaisuus rakennetaan sivistyksen varaan

Ratkaisukeskeinen hyvän tulevaisuuden näkymä on selkeä. Kes-
kimääräistä globaalia kulutusta pitää vähentää ja luonnonvarojen 
käytön tehokkuutta täytyy parantaa. Vauraiden teollistuneiden yh-
teiskuntien kansalaiset ovat avainasemassa, sillä vauraan teollistu-
neen yhteiskunnan kansalaisen hyvinvoinnin tavoitteluun liittyvä 
kuluttaminen on jopa satakertaista verrattuna vähemmän teollis-
tuneen maan kansalaiseen, jolle perustarpeiden tyydyttäminen 
– kuten puhtaan veden saatavuus – ei ole itsestäänselvyys. On ha-
vahduttavaa, että 2153:n planeettamme miljonäärin varallisuus on 
suurempi kuin 4,6 miljardin maailman köyhimmän varallisuus, ja 
22 maailman vaurainta miestä omistaa enemmän kuin kaikki Af-
rikan naiset yhteensä (Coffey ym. 2020). Vaurain viidennes maa-
ilman ihmisistä, joihin me suomalaiset kuulumme, kuluttaa 80 
prosenttia maapallon resursseista. Siksi myös keskeisimmät pla-
netaaristen kriisien ratkaisut löytyvät voimallisesti kuluttavien ih-
misten joukosta. 

Planetaaristen kriisien ratkaiseminen kääntää yhteiskunnat ja 
ihmisten elämäntavat uuteen asentoon. Vaikutukset ulottuvat sii-
hen mitä ja miten tuotamme, kulutamme, myymme, suunnitte-
lemme ja rakennamme. Ratkaisut haastavat liikkumistapamme ja 
ruokatotottumuksemme. Myös käsityksemme hyvinvoinnista ky-
seenalaistuu. Sekin voi muuttua, mitä kouluissamme opitaan – ja 
mitä varten ylipäätänsä koulu on olemassa. Huomionarvoista on 
se, että tässä kokonaisvaltaisessa kestävyyssiirtymässä ei välttä-
mättä ole häviäjiä, jos se tehdään ennakoivasti eikä pakon edessä. 
Kuka loppujen lopuksi häviää, jos siirrymme likaisista energiarat-
kaisuista puhtaampiin? Ketä harmittaa, jos saamme luonnonvarat 
kiertämään niin, että planeettamme rajalliset resurssit riittävät? 
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Tai keltä on pois se, että varmistamme elinkelpoisten maa-aluei-
den säilymistä siten, ettei ihmisten tarvitsisi muuttaa pois kodeis-
taan? (Salonen 2021b.)

Poliittisilla toimilla voidaan luoda olosuhteet kestävien elä-
mäntapojen ensisijaisuudelle. Planetaaristen kriisien keskellä kyse 
on kestävän elämän sujuvoittamisesta ja aineettomien hyvinvoin-
nin lähteiden valtavirtaistamisesta. Teknologioiden avulla saa-
daan vauhtia, tehokkuutta, tuottavuutta – mutta ne eivät kerro, 
mikä olisi tavoittelemisen arvoista. Ihmisen tehtävänä on luoda 
näkymä siihen tulevaisuuteen, joka tehdään todeksi teknologioi-
ta hyödyntämällä. Siksi enemmän kuin koodaajia tarvitaan niitä, 
jotka kertovat, mitä kannattaisi koodata. Tekoäly ei kerro, kuinka 
ihmisen koko täyteys saadaan esiin, mutta se auttaa näkymän to-
deksi tekemisessä. Ihmisen tehtävänä on sanoittaa näkymä kohti 
upeutta.  (Salonen 2021d.)

Planetaaristen kriisien taklaaminen on ihmiskunnan suurin 
oppimishaaste, sillä elämän perustan tuhoutuminen vie mahdol-
lisuudet kaikelta muulta. Suomessa tähän on vastattu ottamalla 
ekososiaalinen sivistyminen opetussuunnitelmien perusteiden 
yhdeksi arvolähtökohdaksi (VOPS 2018; POPS 2014; LOPS 2015). 
Ekososiaalinen sivistys pohjautuu tiedeperustaiseen ihmisen ase-
moitumiseen planeetallamme. Sen ydintä on ymmärrys siitä, että 
ilman elämän ekologisen perustan säilymistä ei ihmiselämällä-
kään ole mahdollisuuksia. Vasta kun ihmiselämä on mahdollis-
ta, voi toteutua toinen luovuttamattomalla tavalla arvokas asia 
– se, että jokainen ihminen on arvokas pelkän syntymänsä ja ole-
massaolonsa perusteella. Tämä viittaa sosiaaliseen oikeudenmu-
kaisuutteen eli reiluun tapaan järjestäytyä yhteiskunnaksi, jossa 
kansalaisen on mahdollista olla sitä kaikkea, mitä hän omista läh-
tökohdistaan käsin luontevasti voi olla. (Salonen & Bardy 2015.) 

On ilahduttavaa, että sivistyksellisistä päämääristä vallitsee 
Suomessa poliittinen konsensus, joka ilmenee esimerkiksi siten, 
että Eduskunnan sivistysvaliokunta ”pitää tärkeänä ekososiaalisen 
sivistyksen huomioon ottamista jokaisen koulutusasteen opetuk-
sessa” (Sivistysvaliokunta 2021). Eduskunnan tulevaisuusvalio-
kunta puolestaan toteaa, että ”systeeminen ajattelu on tärkeä osa 
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ekososiaalista yleissivistystä ja sitä pitää vahvistaa eri oppiainei-
den ja tutkintojen yhteydessä”. Tulevaisuusvaliokunta on ottanut 
kantaa myös opettajankoulutukseen toteamalla, että ”opettajan-
koulutuksessa on panostettava merkittävästi kestävän kehityksen 
edellyttämiin ajattelun ja dialogin taitoihin ja niihin liittyvään pe-
dagogiikkaan”. (Tulevaisuusvaliokunta 2021.) Opettajan vaikutus-
ten verkosto on laaja. Se ulottuu kauas tulevaisuuteen. Siksi on 
oleellista tunnistaa, millaisilla valinnoilla opettaja vahvistaa jo 
olemassaolevaa maailmaa ja mitkä valinnat kääntävät kohti uutta. 
Tämä käännös haastaa kysymään miksi koulu on olemassa, miksi 
opettaja työtään tekee ja mitä oppija oppii?     

Koulu rakentaa yhteiskuntaa, jossa kansalainen voi elää arvok-
kaaksi ja merkitykselliseksi koettua elämää. Siksi koulu etsii päät-
täväisesti ratkaisuja aikamme polttavimpiin kysymyksiin. Sivistys 
pyytää koulua muuttumaan vanhan maailman säilyttäjästä uuden 
rakentajaksi. Silloin koulu ei enää pelkästään parantele sitä pol-
kua, jolla tähän päivään tultiin, vaan se etsii reittejä kohti sellaista 
huomista, joka on tavoittamisen arvoinen. Sivistys kurkottaa en-
nakkoluulottomasti kohti uutta ja toiveikasta – jopa silloin, kun 
toivoa ei tahdo enää olla näköpiirissä. Hyvä tulevaisuus on sel-
lainen, jossa meidän jälkeemme tulevilla ihmisillä on yhtä pal-
jon mahdollisuuksia ja vapauksia kuin meillä nykyihmisillä on. 

Kaikkien ihmiskunnan ongelmien ulospääsy kiteytyy siihen, 
kuinka houkuttelemme esiin toisissamme olevan hyvän ja kau-
niin, ja rakennamme huomista niiden varaan. Meissä jokaisessa 
oleva ainutlaatuisuus on se, mitä meillä ja meissä jo on. Millaisen 
ryhtiliikkeen saisimmekaan aikaan suomalaisessa yhteiskunnas-
sa, koulussa tai perheessä, jos onnistuisimme välittämään toisil-
lemme viestin siitä, että sinun olemassaolosi on pyhä asia. Se ei 
perustu suoritteisiin ja ansioihin. Sinun elämälläsi on luovutta-
maton arvo, joka ei kysy minun mielipidettäni. Riität sellaisena 
kuin olet ja olet arvokas pelkästään siksi, että olet olemassa. Eh-
käpä nykyajan sivistykseen kuuluu ajatus siitä, että perille saapuu 
kun havaitsee sen hyvän, jota tässä hetkessä jo on? Ehkäpä elämän 
koko täyteys on jo käsiemme ulottuvilla. Se pitää vain havaita ky-
symällä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. 
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Kulutusmahdollisuuksia suurempi elämä kiteytyy asioihin, 
joita emme ole tottuneet ajattelemaan euroina. Rakkaus on yksi 
näistä itsessään arvokkaista asioista, joiden lisääntyminen on avai-
nasia hyvää tulevaisuutta luotaessa. Maailman rakastaminen on 
kokonaisvaltainen ratkaisu planetaarisiin kriiseihin. Koko maa-
ilma on rakastamisen arvoinen siksi, että ihmiset ja muu todelli-
suus muodostavat kokonaisuuden, jossa erilaiset kokonaisuuden 
osat tukevat toistensa elinvoimaa. Myös tyytyväisyys elämää koh-
taan on asia, jolla on itseisarvon piirteitä. Sen havaitsee kun kysyy 
itseltään, millä hinnalla olisin valmis myymään pois sen tyytyväi-
syyden, jota minulla tällä hetkellä on elämää kohtaan? Tai kuinka 
paljon rahaa täytyisi antaa korvaukseksi siitä, että luopuisin kai-
kesta siitä ilosta, jota elämässä on? 

Lopulta ihmisen kokema hyvinvointi kiteytyy elämän tarkoi-
tuksellisuuden ja merkityksellisyyden tunnistamiseen. Se huipen-
tuu aamuun, jossa on helppoa tunnistaa hyviä syitä käydä elämään 
uutta päivää. Planetaaristen kriisien aikana elämän tarkoitukselli-
suuden ja merkityksellisyyden parantuminen kietoutuu yhä tiu-
kemmin aineettomien vaurauksien lisäämisen ympärille. Ne ovat 
kaikkien ulottuvilla oleva mahdollisuus rakentaa kestävää elämää.
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Kestävä kehitys 
opetussuunnitelmatavoitteena: 
Kasvatuksellisen transformaation 
mahdollisuuksista kouluopetuksessa
Eero Ropo

Johdanto

MaailMa on kriiSiSSä, jollaista se ei ole ymmärtääksemme 
aiemmin kohdannut. Tätä kirjoittaessani YK:n ympäristöohjelma 
on juuri julkaissut uusimman raporttinsa ilmaston lämpenemis-
kehityksestä (UN 2021). Sen mukaan tällä hetkellä voimassa olevat 
lupaukset päästöjen vähennyksistä eivät riitä tavoitteena olevan 
1,5 asteen lämpenemisen toteutumiseen. Raportin mukaan odo-
tettavissa on sen sijaan 2,7 celsiusasteen lämpeneminen vuoteen 
2100 mennessä. 

YK:n raportin ennuste ei liene asiaa seuranneille suuri yl-
lätys. Eri maiden tekemistä viime vuosien lupauksista vähen-
tää hiilidioksidipäästöjä on pitkä matka niiden toteutumiseen. 
Osin tämä johtuu teknologian hitaasta kehityksestä kohti ym-
päristöystävällisempiä tuotantotapoja, mutta myös ihmiskun-
nan elämäntavoista, joissa kuluttamisella ja liikkumisella on 
suuri merkitys. Digitaalisten palveluiden ja tiedonvälityksen 
aikakaudella länsimaisen kuluttamisen mallit ovat levinneet 
kaikkialle maailmaan. Markkinataloudessa teollisuus tarjoaa si-
tä, mitä kysytään, pyrkien samalla luomaan uutta kysyntää in-
novaatioiden ja tuotekehityksen avulla. Pienistä puroista kasvaa 
isoja virtoja. Niinpä olemme ihmiskuntana tilanteessa, jossa 
kukaan ei näytä hallitsevan kokonaisuutta. Ei pysty, ei halua, ei 
yritä.  Globaali kilpailu ja taloudellisen menestyksen tavoittelu 
näyttää peittävän alleen isot planetaariset kysymykset, joita tie-
teellinen tutkimus on paljastanut ja vähitellen alkanut ymmär-
tää. YK:n raportti on erinomainen esimerkki tästä. Vasta aivan 
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viime vuosina ongelmat on tunnustettu ihmiskunnan itsensä 
aikaansaamiksi.

Tieteellisen tutkimuksen rooli ilmastokysymyksessä on 
moniulotteinen. Luonnontieteet ovat raportoineet ja ennusta-
neet ilmaston lämpenemisen etenemistä ja sen pääasiallisia syi-
tä. Teknologinen tutkimus puolestaan on kohdistunut syiden 
poistamiseen ja erityisesti ilmastolle vahingollisten päästöjen vä-
hentämiseen teknologiaa ja teknologian käyttöä kehittämällä. Ih-
mistieteiden päämääränä on puolestaan ihmisen yksilöllisen ja 
yhteisöllisen toiminnan ja sen muutosten ymmärtäminen. Kas-
vatustieteet kuuluvat ihmistieteisiin ja meidän lähtökohtamme 
on pyrkiä ymmärtämään ihmisen elinikäistä kasvua ja kehitystä 
yksilöinä, yhteisöjen jäseninä, kansalaisina ja kulttuurisina, glo-
baaleina toimijoina. Ilmasto- ja ympäristökysymyksissä elämme 
kriisiytymisen aikaa. Joudumme siten pohtimaan kasvatuksen 
olemusta ja sisältöä ekokriisin aikakaudella, niin kuin professori 
Veli-Matti Värrin ansiokas kirja muutaman vuoden takaa on ot-
sikoitu (Värri 2018). 

Järjestettyä kasvatusta ja koulutusta ohjaava keskeisin do-
kumentti on opetussuunnitelma. Siihen tiivistyy kaikki. Ope-
tussuunnitelmassa määritellään yleisellä tasolla niin käsitys 
maailmasta kuin ihmisestä: menneisyydestä, nykyisyydestä ja 
tulevaisuudesta. Koulun ja koulutuksen historiallisena lähtökoh-
tana on ajatus kasvattaa lapsia ja nuoria elämää ja sen tulevia 
vaateita varten. Paradoksina vain on, ettemme tiedä millainen 
maailma lapsia ja nuoria odottaa. Siitä huolimatta kasvatuksen 
pitäisi olla hyvää ja kasvavien tulevaisuutta palvelevaa (ks. Vär-
ri 1997). 

Koulun opetussuunnitelma on historiallisesti kehittynyt re-
presentoimaan maailmaa ja tulevaisuutta oppiaineiden kautta. 
Oppiaineet ovat ikään kuin ikkunoita tai suodattimia katsella 
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Tavoitteena on oppia 
toimimaan tulevassa, mutta myös vaikuttamaan siihen, miltä tu-
levaisuus kulloinkin näyttää. 

Historiallinen tarkastelu osoittaa, miten koulussa opetettavien 
aineiden määrä on lisääntynyt nuoria elämässä odottavien vaa-
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teiden lisääntyessä (Popkewitz 2018). Oppiaineet tarjoavat tieto-
ja, malleja ja selityksiä niihin ilmiöihin, joihin ne ovat sisällisesti 
keskittyneet. Kuitenkin monet havaituista, havaittavissa olevis-
ta tai tulkinnallisista, sosiaalisesti konstruoiduista ilmiöistä ovat 
niin monimutkaisia, ettei niistä voida saada hyvää ymmärrystä 
yhden tieteen tai oppiaineen näkökulmalla. Esimerkiksi monet 
luonnonilmiöt ovat tällaisia. Näihin liittyvät ihmisen vaikutukset 
monimutkaistavat ilmiöitä.  Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki 
tällaisesta. Vaikeudesta huolimatta koulun on tavalla tai toisella 
otettava asiaan kantaa riippumatta siitä, ollaanko ilmiön luontees-
ta, seurauksista tai syistä yksimielisiä. Haaste on iso, mutta riskit 
ovat vielä suuremmat, jos mitään ei tehdä.  

Vaikka ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat länsimaissa 
koulun opetussuunnitelmissa jo edustettuina, on tilanne mo-
nessa kehitysmaassa täysin toinen. Tähän on monia syitä. Tar-
kastelenkin tässä artikkelissa erityisesti tilannetta Indonesiassa, 
johon Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tie-
dekunnalla on pitkähköt ja varsin intensiiviset koulutukselliset 
suhteet. Tiedekunta muun muassa toteutti tilauskoulutuksena 
Indonesian Acehissa kasvatustieteiden maisterikoulutuksen 
vuosina 2015–17. Sen opiskelijoina oli 30 opettajaa Sukma -sää-
tiön omistamista kouluista. Lisäksi tiedekunnalla on käynnis-
sä hanke Indonesian University of Education’in (UPI) kanssa 
ilmastonmuutosta koskevien opetussuunnitelmien kehittämi-
seksi opettajankoulutukseen ja yleissivistävään kouluun. Ar-
tikkelin sisältö liittyy osaltaan tähän viimeksi mainittuun 
hankkeeseen. 

Pyrin seuraavassa ensinnäkin arvioimaan kirjallisuuden ja 
kokemusten perusteella ilmastonmuutosta koskevaa opetus-
suunnitelma-ajattelua ja käytännön kouluopetusta. Esimerkkinä 
otan kohteeksi Indonesian. Toisena tavoitteena on keskustel-
la keinoista kehittää opetusta ja opetussuunnitelmaa kestävän 
kehityksen elämäntapoja tukevaksi. Esitän myös teoreettisia 
näkökulmia identiteettien muutosta tukevasta transformatiivi-
sesta opetussuunnitelma-ajattelusta narratiivisen paradigman 
näkökulmasta. 
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Indonesia kansallisvaltiona

Indonesia on maailman suurimpia demokraattisia kansallisval-
tioita. Maa itsenäistyi Hollannin siirtomaavallasta vuonna 1948. 
Maa on luonnonvaroiltaan rikas ja on viime vuosina tullut tun-
netuksi öljyn ja eksoottisten hedelmien tuottajana sekä erityises-
ti palmuöljyn kasvavasta viljelystä. Myös ympäristöön kohdistuva 
kuormitus ja erilaiset haitat ovat kasvaneet. Esimerkiksi palmu-
öljypuiden kasvatusalueilta on poltettu valtavia alueita luonnon-
varaista sademetsää, ja palojen savuhaitat ovat ulottuneet kauas 
naapurimaiden alueille. Indonesia on saarivaltio ja sen yli 250 mil-
joonaa asukasta asuu yli 13000:lla pienemmällä tai suuremmalla 
saarella. Väestö edustaa yli 300 etnistä ryhmää, joilla on oma äi-
dinkielensä. Maassa puhutaan yli 600 kieltä. Indonesian virallinen 
kieli on Bahasa Indonesia, jota käytetään kouluissa. Uskonnon ase-
ma maassa on vahva ja kansalaisista valtaosa on muslimeja. Lisäksi 
maassa on merkittäviä määriä kristittyjä, hinduja ja buddhalaisia. 

Ilmaston kannalta suurin ongelma Indonesiassa ovat tahat-
tomasti tai tahallaan sytytetyt metsäpalot. Esimerkiksi vuonna 
2021 on Indonesian ympäristöministeriön mukaan palanut noin 
230 000 hehtaaria metsää (Data Kebakaran 2021). Ilmastonmuu-
toksen uhat näkyvät myös trooppisten myrskyjen, kuivuuden ja 
merenpinnan nousun lisääntyvinä uhkina. Suuri osa Indonesian 
väestöstä elää lähellä nykyistä merenpintaa olevilla korkeuksilla 
(World Bank 2021).

Ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä koskevan keskustelun 
näkökulmasta Indonesia on kiinnostava maa. Verrattuna länsimai-
hin ja yleensä globaalin pohjoisen valtioihin, yleinen tietämys ja 
ymmärrys eteläisen pallonpuoliskon alueella ilmastonmuutokses-
ta, sen syistä ja seurauksista on vielä hyvin rajallista tai lähes ole-
matonta (Parker & Prabawa-Sear 2019, 1). Parker ja Prabawa-Sear 
(2019) väittävät, ettei syynä ole vain koulutuksen puute. Ongelma 
johtuu taloudellisen ja sosio-kulttuurisen kontekstin erilaisuudes-
ta suhteessa kehittyneisiin länsimaihin. Heidän mukaansa paras 
tapa lisätä ympäristötietoisuutta kulttuurisesti soveltuvalla taval-
la on kehystää vastuullisuus ympäristöstä osaksi kansalaisuutta. 
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Tällainen ympäristön suhteen aktiivinen kansalaisuus sisältäisi 
heidän mukaansa vastuullisen ja kollektiivisen ympäristösubjek-
tiviteetin (emt., 1). 

Indonesian paikallinen alkuperäisväestö on tottunut puolus-
tamaan ikiaikaisia oikeuksiaan luontoon ja elämäntapaansa. Lä-
hiluonnolla on elämäntavassa merkittävä asema, koska elanto 
on totuttu saamaan metsistä, maasta tai merestä. Tällaiseen lä-
hiluonnon puolustamiseen ei yleensä kuitenkaan liity laajempaa 
tietämystä tai poliittista kantaa esimerkiksi globaalin ilmaston-
muutoksen hidastamisesta tai estämisestä. 

Kysymystä kollektiivisesta ympäristösubjektiviteetista voidaan 
käsitellä monesta näkökulmasta. Tässä artikkelissa tarkastelen sitä 
kahdesta näkökulmasta: Ensimmäinen näkökulma liittyy identi-
teettiin ja siihen olennaisesti kuuluvaan luontosuhteeseen. Miten 
kasvattaa lapsia ja nuoria sellaiseen aktiiviseen kansalaisuuteen, 
joka pyrkii suojelemaan ympäristöä, luontoa sekä sen elämää yl-
läpitäviä järjestelmiä, ihmisen elinympäristö mukaan lukien? 
Kasvatuksen näkökulmasta kysymys lienee luontosuhdettakin 
laajemmasta perspektiivistä eli ihmisen maailmasuhteesta, niin 
kuin Veli-Matti Värri (2014) on ansiokkaasti kuvannut. Tämän suh-
teen on muututtava tai emme ihmiskuntana selviä. Toinen näkö-
kulma tällaisessa kasvatuksessa on, Reynoldsiin (2009, 3) viitaten, 
kasvattaa nuoret huomaamaan ihmiskunnan luontoa vahingoit-
tavat toiminnot ja ottamaan vastuu aikaansaaduista vahingoista. 
Näitä kahta näkökulmaa voi tarkastella sekä opetussuunnitelman 
että pedagogiikan, käytännön kasvatustoiminnan, viitekehyksis-
tä. Toisin sanoen meidän on pohdittava, mitä tavoittelemme ope-
tuksella ja miten ihmisen ajattelussa tai toiminnassa tapahtuva 
muutos, jota oppimiseksikin usein kutsutaan, tapahtuu. Tarkas-
telen seuraavassa tarkemmin lähtökohtia ja käsitteitä, joiden kat-
son liittyvän tällaisiin muutosprosesseihin.

Oppiminen, muutos ja identiteetit

Lähtökohtana teen muutamia oletuksia, joista tärkein on, että ih-
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misen tietäminen on kertomuksellista, narratiivista. Kertomuk-
silla ja kertomuksellisuudella on pitkä historia, johon en tässä 
yhteydessä kuitenkaan mene tarkemmin (ks. esim. Barthes & Dui-
sit 1975; Abbott 2008; Ropo & Yrjänäinen 2020). 

Ihmisen suhdetta itseen ja ulkoiseen maailmaan on ns. 
konstruktivismin aikakaudella kuvattu tulkinnalliseksi. Tul-
kitsemme itseä, suhteitamme ja maailmaa oman elämänhisto-
riamme, yhteisöllisten kuulumistemme sekä kulttuuristen ja 
historiallisten mallien mukaan. Oletan myös tuon suhteen ole-
van kertomuksellinen. Ilman itse koostamiamme, toisten tarjo-
amia tai kulttuurisesti tuotettuja kertomuksia emme lopultakaan 
tiedä, keitä olemme, mihin kuulumme tai mitä maailmassa on. 
Hanna Meretojan (2014) mukaan kertomusten eli narratiivien voi-
daan olettaa olevan meille sekä ontologisesti että epistemologi-
sesti tärkeitä. Kertomukset auttavat ymmärtämään keitä olemme, 
mitä ympärillämme on ja mikä suhde meillä on ympäröivään ker-
rottuun todellisuuteen. Suhteita, ja kertomuksellisia suhteita eri-
tyisesti, voi kuvata asemointeina, positiointeina, joita otamme ja 
joita meille tarjotaan vuorovaikutussuhteissa. Nämä positioinnit 
eivät ole välttämättä pysyviä, vaan alttiita muutoksille. Narratii-
vien ja positiointien muutokset ovat keskeisiä myös oppimisessa 
eli epistemologisesti. Ilmiöiden ja asioiden ymmärtäminen ke-
hittyy vähitellen kertomusten täydentyessä esinarratiiveista koh-
ti tieteellisiä narratiiveja (Yrjänäinen & Ropo 2013).

Kertomukset voivat sisältää faktoja (tieteellisiäkin faktoja), niil-
le tuottamiamme merkityksiä, uskomuksia, opittuja traditioita 
ja ajattelutapoja, käsityksiä narratiivisten elementtien välisistä 
suhteista ja vaikutusmekanismeista sekä ajallisia kehitysvaiheita.  
Narratiivit yhdistävät nämä elementit juonellisiksi ja helpommin 
yksilön ymmärtämiksi kokonaisuuksiksi. Narratiivit kuvaavat yk-
silöllisiä tai kollektiivisia ajattelu- ja toimintatapoja tietyistä ilmi-
öistä tai tapahtumista. Narratiiviin voi liittyä oma positiomme, 
joka kuvaa ja määrittää suhdettamme ko. asiaan ja ilmentää sekä 
kiinnostusta että asiaa koskevaa valtaa. 

Kertomusten juonia on kuvattu kirjallisuudessa esimerkiksi 
suuriksi ja pieniksi kertomuksiksi (grand narratives; small narra-
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tives) (Lyotard 1984; Bamberg 2004) tai toimintaa ohjaaviksi nar-
ratiivisiksi malleiksi (narrative templates) (Wertsch 2008). Myös 
opetussuunnitelmat ovat kertomuksellisia. Pinar, Reynolds, Slat-
tery ja Taubman (1995) ovat erinomaisella tavalla koonneet ja ku-
vanneet opetussuunnitelmiin liittyviä narratiivisia juonituksia 
esimerkiksi historiallisina, poliittisina, uskonnollisina, rodulli-
sina tai sukupuolittuneina. 

Opetussuunnitelman ymmärtäminen kertomuksena tai kerto-
muksellisena on kuitenkin monessa mielessä myös ongelmallista. 
Koulukontekstissa kertomuksen juonen välittäminen ja omak-
suminen ei aina toteudu tai toteutuu vain osittain. Syynä voi olla 
asioiden ja ilmiöiden mutkikkuus, mutta myös oppimistulosten 
arvioinnin eli evaluaation suuntautuminen pääjuonen kannalta 
pinnallisiin yksityiskohtiin.

Ilmastonmuutos luontoon liittyvänä narratiivina on erityisen 
haasteellinen, koska jokaisella nuorella on jo kouluun tullessaan 
luontoa koskeva, enemmän tai vähemmän puutteellinen narra-
tiivi. Koulu voi tarjota opetussuunnitelmassaan sen korvaajak-
si jotain muuta, ja oppimisen ongelma muuttuukin kilpailevien 
narratiivien ’taisteluksi’ nuoren ajatteluprosessissa. Opetus ei ole 
vain asioiden esittämistä ja oppiminen niiden omaksumista, vaan 
molempiin prosesseihin liittyy aiempien narratiivien ja niihin liit-
tyvien merkitysten pohdintaa ja dialogia. Tällaisen prosessin lop-
putulosta ei voi koskaan täysin tietää tai ennustaa.

Miksi meillä on tällainen tai tuollainen opetussuunnitelma ei 
ole yksinkertaisesti vastattavissa. Pratt (2019) on korostanut nar-
ratiivien pedagogista kompleksisuutta opetuksessa. Kompleksi-
suus liittyy narratiivien tulkinnallisuuteen. Teoreettisen sisällön 
opetus on yleisesti selittävää ja toteavaa. Narratiivit vaativat kui-
tenkin dialogia, jossa opettaja toimii ikään kuin kokeneempana 
oppaana. Dialogin tavoitteena on luoda kaikille uusia merkityksiä 
(Pratt 2019, 130). Tähän näkemykseen hän päätyi William Dollin 
(1993) klassikkoteoksen ”A post-modern perspective on curricu-
lum” perusteella. Mainitussa teoksessa Doll (1993) teoretisoi kerto-
muksia dialogisiksi foorumeiksi käydä monimutkaista ja vaikeaa 
keskustelua (complex conversation), jossa kysymykset, epävar-
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muus ja reflektointi risteilevät. Tällaisen kertomuksen juoni voi 
jäädä piiloiseksi tai siihen ei päästä lainkaan kiinni. Reflektiivises-
sä opetuksessa opettaja ei voi vedota auktoriteettiasemaansa ko-
keneempana tai tietävämpänä. Sen sijaan: 

”[O]pettaja pyytää oppilasta luopumaan hetkeksi auktoritee-
tin epäilystä ja tutkimaan opettajan kanssa (opetustilanteen) 
kokemusta. Opettaja suostuu auttamaan opiskelijaa ymmär-
tämään koettuun sisältyvät merkitykset, jotka ovat opiskeli-
jan välittömästi kiistettävissä, sekä reflektoimaan opiskelijan 
kanssa tämän aiempaa, sanoittamatonta ymmärrystä kysees-
sä olevasta asiasta.” (Doll 1993, 160)

Ilmastonmuutos ei mielestäni kuitenkaan narratiivina ole edel-
lä kuvatun kaltainen, tulkinnallisesti moniselitteinen, ainakaan 
silloin, jos pysytään pääjuonessa. Peruskertomuksen pääjuoni on 
kuvattavissa yksinkertaisesti. Juonena on ajallisesti etenevä ilmas-
ton lämpeneminen, jonka ihmisen toiminta on aikaansaanut ja 
joka pitää pysäyttää ihmisen toimin. Yksilö- ja yhteisötasolla on-
gelma voi syntyä siitä, että tämän globaalin narratiivin juoni ei ole 
kokemuksellisesti uskottava tai että kouluopetuksessa tarjottava 
narratiivi luonnosta poikkeaa radikaalilla tavalla globaalia ilmiö-
tä kuvaavasta narratiivista. Kysymys on tärkeä ja palaan siihen tar-
kemmin tuonnempana. 

Kertomuksellisuus on tärkeä osa koulupedagogiikkaa, vaik-
ka kertomusten sisällöt ovatkin kompleksisia ja antavat helposti 
aihetta kriittisiin näkökulmiin. Tästä olemme Veli-Matti Värrin 
kanssa kirjoittaneet enemmän toisaalla (Ropo & Värri 2019). Kerto-
malla ja uudelleen kertomalla merkityksellistämme ja uudistam-
me omia ajatuksiamme maailmasta ja itsestämme (vrt. Pratt 2019, 
128). Siksi kertomukset ja kertomuksellisuus on tuotava osaksi 
kouluopetusta. 

Myös käsitteet ovat kertomuksellisia. ’Ympäristö’ tai ’ilmaston-
muutos’ ovat tieteellisiä, yhteisöllisiä ja persoonallisia narratiiveja, 
jotka yksilö voi omaksua ’annettuina’ tai itse luotuina, yhdistämäl-
lä omia tai toisten havaintoja, faktoja ja uskomuksia. Myös tieteel-
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linen tietäminen on kertomuksellista, koska se sisältää aina tiedon 
aukkoja, jotka täytetään uskomuksilla tai todennäköisyyksillä. Ker-
tomuksellisen tietämisen tasoa voi arvioida dimensiona täysin 
fragmentaarisesta, ’tiedon sirusten’ kokoelmasta kohti loogista 
ja kausaalisuhteiden päättelyä mahdollistavaa, yksityiskohtaisen 
juonen yhdistämää, teoreettisesti perusteltua ilmiön narratiivia. 

Opetuksessa täydellisetkään narratiivit eivät kuitenkaan aina 
ole neutraaleja eikä niitä omaksuta samassa määrin, vaan oppilaat 
tulkitsevat niiden sisältöjä ja juonia omista omaelämäkerrallisista 
eli autobiografisista ja kulttuurisista lähtökohdistaan. Esimerkiksi 
Epstein (2016) havaitsi kulttuuristen narratiivien voimakkaan vai-
kutuksen oppimisen merkityksellistämiseen. Hänen tutkimukses-
saan mustien ja valkoisten oppilaiden välillä todettiin historian 
oppimistuloksissa systemaattisia eroja huolimatta siitä, että kaik-
kia oppilaita oli opettanut sama valkoihoinen opettaja. Oppimis-
tuloksia selitti opetusta enemmän oppilaiden oma kulttuurinen 
identiteetti. Identiteetti näytti vaikuttavan oppilaan tulkintaposi-
tioon, näkökulmaan, josta opittavaa asiaa tarkasteltiin. Seurauk-
sena oli Yhdysvaltojen historiaan liittyville ilmiöille ja faktoille 
annettujen merkitysten varsin radikaali erilaisuus ryhmien välillä. 

Indonesialaisessa koulutuksessa vallitsevaa opetussuunnitel-
man narratiivista juonitusta on kuvattu valtion virallisen filoso-
fian mukaisesti nimellä ’Pancasila’. Se koostuu viidestä toisiinsa 
yhteydessä olevasta ’pilarista’, joita ovat 1) usko yhteen Suureen 
Jumalaan, 2) oikeudenmukainen ja sivistynyt humaanisuus, 3) 
kansallinen yhtenäisyys, 4) sovinnollinen edustuksellinen demo-
kratia ja 5) kaikkia koskeva yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus 
(Parker ja Prabawa-Sear 2019, 2). Parker ja Prabawa-Sears (2019, 2) 
toteavat, ettei ympäristöllä ole ollut selkeää muuta roolia kansal-
lisessa kehityksessä kuin vaurauden lähteenä, jota maalla on oi-
keus hyödyntää eri tavoin maksimaalisesti. Tällainen kulttuurinen 
narratiivi, jota sekä opetus että kansalaisten arkihavainnot tuke-
vat, on vaikeasti muutettavissa, niin kuin yllä olevista muutamis-
ta esimerkeistä voidaan päätellä (ks. Jansen 2009; Wertsch 2008). 
Parker ja Prabawa-Sears (2019, 2) kutsuvat tällaista näkemystä re-
surssinationalismiksi (resource nationalism). Olisi houkuttelevan 



212

helppoa ajatella, että tällainen narratiivi voidaan muuttaa ope-
tussuunnitelmien ja koulutuksen uudistuksella; toisin sanoen li-
säämällä opetussuunnitelmiin tietoa luonnosta, sen käynnissä 
olevista muutosprosesseista ja luonnon kestokyvyn rajallisuudes-
ta. Mutta kuten Jucker (2002) on todennut, ongelma on monimut-
kainen eikä siihen ole yksinkertaisia ratkaisuja.

”Se läpeensä idealistinen käsitys – joka olettaa että kestävyys 
tipahtaa syliimme kunhan vain muutamme tapaa jolla kasva-
tamme lapsemme ja oppilaamme – on paitsi hirvittävän naii-
vi, myös todella epäreilu nuorempaa sukupolvea kohtaan.” 
(Jucker 2002, 9)

Opetuksella on vaikutuksensa, mutta ne ovat usein varsin en-
nustamattomia. Emme tiedä emmekä pysty ennustamaan, mil-
laisia merkityksiä oppilaat luovat kuulemistaan, lukemistaan tai 
muutoin tietoonsa tulevista asioista ja ilmiöistä – olivat ne sit-
ten tieteellisen tutkimuksen tuloksia, median välittämiä uutisia 
tai näkökulmia tai kavereilta kuultuja väärinymmärryksiä. Kuten 
Wertschin (2008) ja Jansenin (2009) esimerkit osoittavat, narratiivit 
näyttävät siirtyvän sukupolvelta toiselle kertomusten informaatio-
sisältöinä, juonina ja esikuvien antamina positioitumismalleina. 
Maailma nähdään ’samoin silmin’, samasta positiosta kuin esi-
vanhemmat ja suku, lähipiiri tai vertaiset ovat sen nähneet. Näin 
siirtyvät myös poliittiset, kulttuuriset ja uskonnolliset narratiivit. 
Omaksumme tosina ne narratiiviset mallit, joita esivanhemmat, 
arvostamamme henkilöt tai meille läheinen sosiaalinen yhtei-
sö on pitänyt perustanaan suhteessa itseemme ja ympäristöön. 
Yliajallinen narratiivinen yhteys menneisyydestä tulevaisuuteen 
sukupolvien jatkumon kautta näyttää tuottavan meille sellaisia 
tulkinnallisesti tärkeitä narratiivisia juonituksia, joita kouluope-
tus ei helposti murra. 

Narratiivien merkitystä on tutkittu Suomessakin varsin paljon 
esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, kirjallisuudessa ja taiteiden pii-
rissä (ks. esim. Meretoja 2014; Hyvärinen 2007). Kasvatustieteissä 
on myös oma narratiivisen tutkimuksen perinteensä (ks. Syrjälä & 
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Estola 2013). Viimeaikainen suomalainen tutkimus on kohdistu-
nut esimerkiksi identiteettien rakentumiseen narratiivisena pro-
sessina (esim. Zen, Ropo & Kupila 2021; Zen, Ropo & Kupila 2022) 
sekä narratiiveihin viestinnässä (Mäkelä 2019) ja opetusviestinnäs-
sä (Ropo & Yrjänäinen 2020). 

Opetussuunnitelma ei muutu narratiiviseksi vain dokumentti-
na, vaan opetuksessa, jossa materiaaleilla ja menetelmillä voidaan 
luoda narratiivisia tiloja (Zen ym. 2022). Tällaiset tilat tarjoavat 
uusia mahdollisuuksia ilmiöiden ’toisin näkemiseen’, ja narratii-
viseen uudelleen positioitumiseen. Narratiivisen tilan käsite on 
tutkimuskirjallisuudessa varsin uusi. Sen merkitystä opetuksessa 
ei ole vielä tutkittu paljoakaan, mutta käsite on lupaava erityises-
ti identiteettien muutosten ymmärtämisessä. Tarkastelen seuraa-
vassa lähemmin tätä näkökulmaa esimerkkinä ilmastonmuutosta 
koskevan opetussuunnitelma-ajattelun näkökulma.

Ilmastonmuutos opetussuunnitelmallisena  
ja opetuksellisena haasteena

Ilmastonmuutosta koskevan opetuksen tavoitteet ovat periaat-
teellisesti moniulotteisia, tiedosta ja ymmärryksestä praktiseen ja 
eettiseen toimintakykyyn (Toiskallio 2009). Teen tässä jaottelun ta-
voitteiden kolmeen tasoon: yksilöllinen, yhteisöllinen ja kulttuu-
rinen.  Yksilöllinen taso liittyy henkilökohtaiseen identiteettiin, 
omaan elämänhistoriaan ja suhteisiin, myös omaan luontosuh-
teeseen. Yhteisöllinen taso viittaa toimijuuteen ja toimintakykyyn 
suhteessa siihen, mitä yhteisötasolla pitää ja voidaan tehdä yhtei-
sön elämäntapojen jalostamiseksi kestävän kehityksen mukaiseksi. 
Tähän tavoitteeseen liittyy esimerkiksi se, että oppilaiden tiede-
pohjaista ymmärrystä ilmiöistä ja niiden vaikutuksista on kehi-
tettävä. Opetuksen tuloksena oppilaiden pitäisi pystyä toimimaan 
ympäristön suojelijoina lähiympäristössään ja sosiaalisissa ver-
koissaan. Globaalilla ja kulttuurisella tasolla tavoitteena voisi olla, 
että oppilaat ovat aktiivisia kestävän elämäntavan edistäjiä ja puo-
lestapuhujia. Sen lisäksi heidän pitäisi ymmärtää globaalin ympä-



214

ristönsuojelun merkitys ja pystyä ylläpitämään ja edistämään tätä 
koskevaa kansallista ja kansainvälistä kompleksista keskustelua.  
Edellä kuvattujen tavoitteiden suhteen kyse on toisaalta tiedoista 
ja toimintakyvystä, mutta myös halusta edistää kestävää kehitystä 
alkaen omasta lähipiiristä, ulottuen taloudellisiin rakenteisiin ja 
kansainväliseen politiikkaan. 

Teen tässä edeltävään argumentointiin perustuvan oletuksen, 
että elämäntavan muutoksessa on kyse narratiivien tasolla tapah-
tuvasta ontologisesta transformaatiosta, jossa tapahtuu sekä nar-
ratiivisten sisältöjen (esim. tiedot ja uskomukset ja niiden suhteet) 
ja juonirakenteiden muutoksia, mutta ennen kaikkea yksilön uu-
delleenpositioitumiseen liittyviä identiteetin muutoksia. Toisin 
sanoen yksilö alkaa nähdä suhteensa ymmärtämänsä tai omaksu-
mansa narratiivin sisäisiin elementteihin tai prosesseihin toisin. 
Identiteettipositio muuttuu ja sen mukana suhde itseen ja maa-
ilmaan. Mielestäni tällaisia ontologisia muutoksia yksilön eksis-
tenssissä voi tapahtua vain sellaisessa narratiivisessa tilassa, joka 
mahdollistaa ja tukee ’toisin näkemistä’ suhteessa ympäristöön. 
Miten tällainen narratiivinen tila voidaan tuottaa opetuksessa, 
on tärkeä pedagoginen kysymys, johon pyrin löytämään alusta-
via ideoita seuraavassa. 

Opetussuunnitelmat ja ilmastonmuutos

Kuten useissa yhteyksissä on todettu, koulu on osa yhteiskunnal-
lista järjestelmää, joka on tuottanut ja tuottaa ilmastonmuutosta 
(esim. Värri 2018). Koulun tehtävät ovat toisaalta yhteiskuntaa uu-
sintavia ja toisaalta sitä muuttavia. Työvoiman tuottaminen ole-
massa oleviin ammatteihin ja tehtäviin sisältää myös jatkumon 
luonnon kannalta haitalliselle toiminnalle. Toisaalta ilman yh-
teiskuntaa, tiedettä ja teknologiaa uudistavia kansalaisia ei mi-
kään muutu. Ilman koulua ja koulutusta emme voi selvitä. Siksi 
on tärkeää pohtia mitä ja miten koulutamme kasvavaa sukupolvea.

Kuten edellä totesin, pidän tavoitteena opetussuunnitelmia, 
joiden perusteella voidaan tuottaa ontologisia muutoksia mahdol-
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listavia narratiivisia tiloja. Veli-Matti Värrin (2018) mukaan voidaan 
päätellä ontologiset muutokset välttämättömiksi, koska länsimai-
sen ihmisen identiteetit ja elämäntavat ovat kestävän kehityksen 
näkökulmasta kestämättömiä. (Yli)optimistista uskoa nopeasti ke-
hittyvän teknologian mahdollisuuksiin en tässä yhteydessä pidä 
realistisena selviytymisstrategiana. 

Tarkastelen seuraavassa kolmea näkökulmaa koulukasvatuk-
sen kehittämiseksi. Ensimmäinen liittyy ympäristöä koskevan tie-
teellisen tiedon lisäämiseen opetussuunnitelmissa ja opetuksessa. 
Toinen tarkastelu kohdistuu pedagogisiin ratkaisuihin ja erityi-
sesti ns. kriittiseen ekopedagogiikkaan (Misiaszek 2016). 

Kolmanneksi pohdin narratiivisiin muutoksiin liittyvää 
problematiikkaa. Tarkastelukulmana ovat narratiiviset tilat. Kol-
mantena pohdin opetussuunnitelmallista näkökulmaa, jossa 
opetussuunnitelman perusteella luodaan narratiivisia tiloja uu-
delleen positioitumisen tueksi. Keskeisenä kysymyksenä on, mil-
laisia mahdollisuuksia opetussuunnitelma tarjoaa yksilölliseen tai 
kollektiiviseen uudelleen positioitumiseen suhteessa ympäristöön 
sekä miten näitä ’tiloja’ pitäisi tuottaa opetuksessa.

Varhaiset kokemukset ja narratiivit  
luonnosta: ”Virmajoki on kuollut”

Ympäristöä ja ilmastoa sen keskeisenä osana voi pitää konkreetti-
sena meitä kaikkia ympäröivänä kokemuksellisena ja aistittavana 
todellisuutena. Ympäristöä voi ihailla, siitä voi nauttia, sen ilmiöt 
innostavat ja uhkaavat. Ympäristö tuottaa kokemuksellisesti voi-
makkaita tuntemuksia kuumuutena, kylmyytenä, tuulena, sateina 
ja tuoksuina. Lapsuuden metsät, joet ja järvet iskostuvat nuoren 
mieleen ja tähän narratiiviin liittyvä toimijuus yhdistyy pieniin 
kausaalisiin ilmiöitä, kuten istuttamista, kastelua, lannoittamista 
ja myrkyttämistä koskeviin silmillä nähtäviin vaikutuksiin. Miten 
kehittyneitä narratiiveja näistä kokemuksista muodostuu, lienee 
varsin yksilöllistä. Kokemuksellisen narratiivien muodostuksen ja 
muutoksen ongelmana on toisaalta ympäristön muutosten hitaus 
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ja havaintojen tarkkuuden puute. Hitaita muutoksia ei havaita tai 
niihin totutaan. Aisteilla tapahtuva havainnointi on epätarkkaa 
luonnon moninaisten muutosten näkökulmasta.  

Opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan kouluo-
petuksessa pääasiassa tietoja ja taitoja mittaamalla. Parker ja 
Prabawa-Sear (2019, 46) toteavat indonesialaisen opetuksen pe-
rustuvan neljään perinteeseen, joita ovat:

1. ulkoaoppiminen dominoivana kouluoppimisen mallina
2. tiedon siirtämisen traditio opetuksessa
3. kuilu ympäristöä koskevan tietoisuuden ja tietämyksen, ja 

ympäristöä säilyttävän käyttäytymisen välillä
4. opitun avuttomuuden, apatian, passivoivat vaikutukset 

ympäristökäyttäytymiseen

Parker ja Prabawa-Sear (2019) kuvaavat elävästi indonesialaisten 
tietämyksen fragmentaarisuutta suhteessa ympäristöön. Kirjoit-
tajien mukaan indonesialaisten ympäristöajattelu on paikallista ja 
lyhytnäköistä. Vesipullo voidaan ajattelematta heittää jokeen, jo-
ka kuljettaa sen pois näkyvistä. Roskat poltetaan, koska keräysjär-
jestelmää ei ole. Suuria alueita sademetsiä poltetaan kaupallisesti 
parempien tuotto-odotusten toivossa ja niin edelleen. Toisaalta 
alkuperäisväestöllä on historiasta kaukaa tulevia perinteitä siitä, 
miten elannonantavaa luontoa ei riistetä tai tuhota. 

Vuoden 2013 opetussuunnitelmauudistus Indonesiassa ei uu-
distanut ympäristöä koskevia opetustavoitteita merkittävässä 
määrin. Opetussuunnitelma perustuu traditionaaliseen opetus-
tavoitteiden jakamiseen tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Ope-
tussuunnitelmassa mainitaan ympäristön säilyttämistä koskeva 
käyttäytyminen kompetenssina, taitona. Lisäksi mainitaan tär-
keäksi arvotavoitteeksi ympäristön suojeleminen, siitä huoleh-
timinen ja vastuullisuus. (Parker ja Prabawa-Sear, 2019, s. 119.) 
Ympäristö on opetussuunnitelmassa Jumalan tekoa, josta ihmiset 
voivat nauttia ja hyötyä ja josta on syytä olla kiitollinen. Ihmisen 
vastuullisuutta korostetaan suojelussa, mutta ei sen tuhoamisessa. 
Nämä elementit on siroteltu tavoitteiksi ja narratiivisiksi elemen-
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teiksi luonnontieteiden ja maantiedon oppiaineisiin. Maantieto 
on tässä opetussuunnitelmassa valinnainen sisältöaine ja osa yh-
teiskunnallisia opintoja (social science). Parker ja Prabawa-Sear 
(2019, 119) toteavat johtopäätöksenään, että opetussuunnitelma 
on hukannut mahdollisuuden vaikuttaa lasten ja nuorten ympä-
ristöä koskevaan ajatteluun ja toimintaan. 

Edellä olevan perusteella voidaan olettaa, että perinteinen frag-
mentaarinen ja tavoitteita pilkkova opetussuunnitelmajärjestelmä 
ei tue ontologista muutosta lasten ja nuorten ympäristöä koskevis-
sa suhteissa eikä siitä ole opetuksessa helppoa tuottaa sellaista nar-
ratiivista tilaa, jossa uudelleen positioituminen olisi konkreettisesti 
tuettua. Tiedot ja taidot ehkä muistetaan kokeissa, mutta ne eivät 
siirry teoiksi ja toiminnaksi luonnon hyväksi. Traditioiden, elämän-
tavan ja suvun antamat narratiivit ovat vastustuskykyisiä muutoksil-
le, kuten monet esimerkit osoittavat (ks. esim. Jansen 2009). Muutos 
edellyttää uuden tiedon syvällistä integrointia entisiin narratiivei-
hin niin että käsitys ilmiöstä ja samalla yksilön positio muuttuu. 
Ympäristöä koskevat havainnot ja yksittäiset tiedot sekä niille an-
netut merkitykset ovat tärkeitä omaelämäkerrallisessa narratiivien 
kehityksessä. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan mahdollista tarkkoja 
kausaalipäätelmiä muutosten syistä ja kaikista seurauksista. Kuvattu 
opetussuunnitelma-ajattelu ja standardoituihin kokeisiin perustuva 
osaamisen arviointi ei sellaisenaan tue ’kompleksisen keskustelun’ 
mallia, jota pidän keskeisenä ympäristötietoisuuden lisäämisessä. 

Kriittinen ekopedagogiikka

Misiaszekin (2016, 587) kehittämä kriittiseksi ekopedagogiikaksi 
kuvaama opetusstrategia pyrkii ymmärtämään ympäristön kan-
nalta haitallista ihmisen toimintaa tarkastelemalla sen yhteyk-
siä sosiaalisiin konflikteihin. Kriittinen ekopedagogiikka juontaa 
juurensa Paolo Freiren kriittisestä pedagogiikasta (Freire 1996), 
jonka keskiössä ovat yhteiskunnallisten valtasuhteiden dynamii-
kan ja niiden säilyttämiseen pyrkivän koulutuksellisen toimin-
nan ymmärtäminen. 
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Misiaszekin (2016) mukaan ekopedagogiikka pyrkii löytämään 
vastaavanlaisia yhteyksiä ympäristöä koskevan toiminnan ja valta-
suhteiden ylläpitämiseen liittyvien sosiaalisten konfliktien välil-
tä. Esimerkkejä avoimiksi puhjenneista konflikteista on helposti 
löydettävissä sekä Indonesian palmuöljyviljelysten laajentamiseen 
liittyvistä paikallisista konflikteista että Etelä-Amerikan maissa 
harjoitetusta suuryritysten teollisuudesta (puunjalostus) tai maan-
viljelyksestä (soija). Kriittisen ekopedagogiikan tehtäväksi aset-
tuu valta-asemassa heikoimpien puolustaminen paljastamalla 
yhteiskunnallisia rakenteita ja toimintamalleja, jotka ylläpitävät 
epätasa-arvoisuutta ja estävät yhteiskunnallisesti heikompien oi-
keuksien toteutumista (Misiaszek 2015, 280). Tästä näkökulmas-
ta kyseessä on pedagogiikka, joka pyrkii saamaan niin poliittisia, 
yhteiskunnallisia kuin taloudellisia muutoksia. 

Kriittisen ekopedagogiikan toteuttamista laajemmin Indone-
sian kontekstissa pidän epätodennäköisenä. Maan ideologista yh-
tenäisyyttä korostava ’Pancasila’ näyttäytyy voimakkaana opetuksen 
strategisen valintana. Indonesian kontekstissa pitkä, yli 30 vuot-
ta kestänyt konflikti Acehissa päätettiin presidentti Ahtisaaren 
johdolla solmitulla rauhansopimuksella vuonna 2006. Sopimus 
lisäsi Indonesian yhtenäisyyttä kansallisvaltiota, vaikka ei poista-
nutkaan eriarvoisuutta ja koettua epäluuloa valtaapitävien ja Ace-
hin paikallisten asukkaiden väliltä.  

Koulutuksella kohti uutta ympäristöajattelua

Tarkastelun keskiössä on tässä artikkelissa ollut, miten opetus-
suunnitelman ymmärtäminen kompleksisena keskustelupro-
sessina soveltuu ympäristöä koskevaan kasvatukseen. Olen myös 
hahmotellut ihmisen tietämystä monitasoisten narratiivien jär-
jestelmänä, jossa persoonalliset ja autobiografiset, annetut ja 
pääosin muilta omaksutut narratiiviset mallit yhdistyvät yhtei-
söllisiin ja kulttuurisiin, enemmän tai vähemmän kehittyneiden 
narratiiveihin ja niiden välisiin suhteisiin. Kokoavana käsitteenä 
on identiteetti, joka asemoi yksilöä suhteessa omaa historiaan-
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sa, ympäristöä ja kulttuuria koskeviin, omaksumiinsa tietoisiin 
tai tiedostamattomiin narratiiveihin. Identiteettiä voi tässä tar-
kastelussa pitää suhteisiin liittyvänä käsitteenä, joka näyttäytyy 
esimerkiksi siinä, miten tärkeänä ja merkityksellisenä eri narra-
tiivien elementtejä pidetään ja millaisia toiminnallisia valmiuksia, 
subjektiutta tai toimintakykyä yksilö haluaa tai kokee omaavansa. 

Tästä teoreettisesta mallista ei voi suoraan päätellä tai johtaa 
menetelmää, jolla opetus pitäisi toteuttaa. Menetelmät ovat aina 
tilannekohtaisia. Mallin perusteella voi kuitenkin pohtia proses-
sin piirteitä, sen kompleksisuutta ja ennustamattomuutta. Tieto-
ja voi ja pitää opettaa ja niitä voidaan kokeissa mieleenpalauttaa, 
mutta niiden merkitykset luodaan opetuksessa tapahtuvissa dia-
logisissa prosesseissa, yhteisen keskustelun, toiminnan ja koke-
musten reflektion kautta. Ympäristöön liittyvä tietoisuus, vastuu 
ja toimintakyky on aina rajallista, yksilön ja yhteisöjen valtaposi-
tioihin liittyvää, yksilöllisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen halu-
jen ja tarpeiden leimaamaa. Traditiolla ja koetuilla oikeuksilla on 
myös merkitystä siihen, miten yksilö positioi itseään suhteessa 
näkyvään ja näkymättömissä olevaan ympäristöön ja sen element-
teihin, ovat ne sitten kasveja tai eläinkuntaa, kaasuja tai savuja, tai 
ilmaston erityyppisiä ilmiöitä. 

Ympäristöä ja sen muutoksia koskevan opetuksen elementtien 
on oltava empiirisiä ja siten kokemuksellisia, mutta myös teoreet-
tisia ja käsitteellisiä. Opetuksen on osoitettava ilmiöitä ja niiden 
muutoksia ja paneuduttava merkityksiä koskevaan kompleksi-
seen keskusteluun pohtimalla muutosten ja vaikutusten merki-
tyksiä yksilöiden elinpiirien tasoilta ihmiskuntaa kokonaisuutena 
koskettaviin oikeuksien ja velvollisuuksien problematiikkaan. Us-
kon, että vain näin voimme kasvattaa ympäristöstä, toisista ja tu-
levaisuudesta vastuun ottavia toimijoita niin täällä kuin muualla. 

Uskon, että teoretisoimalla opetussuunnitelmia narratiivien 
näkökulmasta tulemme ymmärtämään paremmin oppimisen ja 
opetuksen monimutkaisia keskusteluja koulutuksen poliittises-
ti ja paikallisesti konstruoiduissa todellisuuksissa. Keskeinen osa 
kasvatusta on usko hyvään ja toivo tulevasta. Ilman toivon hori-
sontteja emme ihmiskuntana selviä. 
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Enemmän kuin ihmisen sosiaalinen 
maailma – miksi ja miten muunlajiset 
päästetään osaksi ihmisen sosiaalista 
yhteisöä
Sami Keto

kaSVatUS- Ja yhteiSkUntatieteelliSeSSä ajattelussa so-
siaalinen on usein määritelty joksikin, mikä koskee ihmistä – tar-
kemmin sanottuna ihmisen suhteita toisiin ihmisiin ja ihmisen 
rakentamiin instituutioihin. Ei-ihminen on siten jotain, mikä on 
jäänyt sosiaalisuuden ulkopuolelle. Siitä taas on seurannut käsitys, 
etteivät muunlajiset eliöt itsessään olisi sosiaalisia – siinä merki-
tyksessä, joka on varattu ihmisille – ja etteivät myöskään ihmisen 
suhteet muunlajisiin voisi olla sosiaalisia (Tsing 2013). 

Tässä artikkelissa pyrin ensinnäkin kyseenalaistamaan sosiaa-
lisuuden ihmiskeskeistä määrittelyä ja tulkintaa. Toiseksi pyrin 
uudelleen arvioimaan ihmisen ja muun elämän välistä sosiaalis-
ta suhdetta Maurice Merleau-Pontyn myöhemmän ajan filosofian 
ohjaamana. Tässä seuraan siis Veli-Matti Värrin (2018) viitoittamaa 
tietä ja motivaationikin on sama: miten elämämme olisi muutut-
tava ekokriisin aikakaudella. 

Enemmän kuin ihmisen maailma

Kun kirjoitan tätä, katselen ulos ikkunasta. Näen ulkona muun 
muassa erilaisia lintuja ja puita. Tiedän myös, että maan alla siellä, 
minne en näe, on sienten ja muiden maaperäeliöiden valtakunta, 
joka ulottuu myös taloni alle. Olen siis muun elämän ympäröimä. 

Lintuja ei tarvitse pitkään katsella, että tulee selväksi niiden 
olevan sosiaalisia olentoja. Ne kommunikoivat toistensa kanssa, 
ja niillä näkyy sosiaalisia rakenteita ja dynamiikkaa, joiden muo-
dostumiseen, ylläpitämiseen ja muuttumiseen ne itse vaikutta-
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vat. Lintujen elämä mitä ilmeisimmin määrittyy suhteessa toisiin. 
Puiden sosiaalisuus ei ole niin näkyvää, mutta ne ovat yhtä lailla 
sosiaalisia organismeja; näin ainakin väittää metsätutkija Suzan-
ne Simard (2021). Hänen mukaansa puut voivat kommunikoida 
toistensa kanssa prososiaalisesti eli toisia hyödyttäen. Ne varoit-
tavat toisia vaaroista, jakavat keskenään ravinteita ja elämän kan-
nalta oleellista ”tietoa”. Simardin mukaan keskeisessä roolissa 
ovat eräänlaiset ”äitipuut”, jotka yhdistävät jonkun metsäalueen 
puita yhteiseen verkostoon. Verkostosta hyötyvät erityisesti nuo-
ret taimet, jotka voivat ammentaa metsän vanhempien puiden 
kokemuksesta ja toimintavalmiuksista. Äitipuut ja muutkin puut 
vaikuttavat suosivan lähisukulaisiaan, mutta auttavat tarvittaessa 
myös muita, jopa eri lajien puita.

Puiden sosiaalisuus ei ole kuitenkaan vain puiden välistä, vaan 
osallisina on eliöitä myös aivan toisesta eliöiden pääryhmästä, ni-
mittäin sienistä. Kaikki puut ovat välttämättömissä suhteissa eri-
laisten sienien kanssa: ne tarvitsevat sieniä elääkseen, kasvaakseen 
ja lisääntyäkseen. Samoin sienet tarvitsevat puita, ja siksi puiden 
ja sienten suhde onkin tyyppiesimerkki symbioottisesta suhteesta 
(Bonfante & Genre 2010). Oleellista puiden sosiaalisuuden kannal-
ta on se, että ilman sieniä ne eivät pystyisi olemaan kovin sosiaali-
sia: sieni on se ”välittäjä”, joka yhdistää eri puiden juuria yhteiseen 
verkostoon. Sienet toki itsessään ovat myös sosiaalisia organismeja 
– siinä määrin, että sienten sosiaalisuuden tutkimukselle on oma 
tutkimusalansa, mykososiologia (mycosociology). On kuitenkin tar-
peetonta luetella, mitkä kaikki eliöt ovat sosiaalisia organismeja, 
koska elämällä yleensä on sosiaalinen perusta: solujen fuusio ja 
erikoistuminen tapahtuvat kontekstissa, jota voisi kutsua sosiaa-
liseksi (Gonçalves & Glass 2020).

Muillakin eliöillä on siis jonkinlaista sosiaalisuutta. Miten tä-
mä liittyy ihmisen sosiaalisuuteen? Kun katselen ulos ikkunasta, 
tiedostan olevani muun elämän ympäröimä, mutta välissä on sil-
ti tuo ikkuna. Ikkunalasin tälle puolelle olen päästänyt vain niu-
kanlaisesti muuta elämää. Näkyvimpänä sohvalla makaava koira, 
joka on helppo kokea osaksi sosiaalista yhteisöä – jos tarkastelen 
vaikka lasteni veljellistä suhtautumista koiraan. Jos havainnoin 
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tarkemmin, näen muutakin elämää: mm. sokeritoukkia ja mahla-
kärpäsiä, joita ainakin olen päättänyt suvaita kodissani. Muitakin 
hyönteisiä kodissani varmasti on sekä satunnaisempina vieraili-
joina että paremmin piilossa pysyvinä. Ja hämähäkkejä: on esitet-
ty, että lähin hämähäkki on aina vain muutaman metrin päässä 
(Platnick 1995). Mutta lisäksi on niitä, joita en kykene näkemään. 
Ja niitä on paljon. 

Puhun tietysti mikrobeista, usein esitumallisista yksisoluisis-
ta organismeista, jotka muodostavan eräänlaisen elämän peruse-
lementin. Niistä, joiden soluja on ihmisenkin kehossa enemmän 
kuin ihmisen omia soluja (Sender 2016). Olemme ehkä tottuneet 
ajattelemaan ihmisen sisällä olevaa muuta elämää häiriönä, vie-
raina tunkeutujina, joista on päästävä mahdollisimman nopeas-
ti eroon. Vaikka erilaisia taudinaiheuttajia mahtuukin joukkoon, 
suurimmaksi osaksi tuo muu elämä on ihmiselle elintärkeää, ja 
niin kiinteä osa ihmistä, että on sopivaa puhua yhdestä kokonai-
suudesta, holobiontista (Margulis 1998) eli ihmisen ja mikrobien 
yhteisestä ”kehoyhteisöstä”.

Holobiontti-ihminen alkaa muodostua yksilönkehityksessä jo 
sikiövaiheessa, jolloin saamme ensimmäiset mikrobimme (Aa-
gaard ym. 2014), ja siitä eteenpäin mikrobiomin muodostuminen 
jatkuu koko elämämme ajan. Kun olemme aikuisia, mikrobio-
mistamme voi esimerkiksi nähdä kuinka paljon vietämme aikaa 
monimuotoisissa luonnonympäristöissä (Hanski 2011). Vuorovai-
kutuksella mikrobien kanssa on oleellinen rooli kehityksessäm-
me, ja se vaikuttaa niin moniin psykologisiin sekä fysiologisiin 
prosesseihin kuin myös käyttäytymiseen (Allen ym. 2017; Hsiao 
ym. 2013; Jones 2016; Sarkar ym. 2018).

Voi siis sanoa, että elän ”enemmän kuin ihmisen” maailmas-
sa (Abram 1996). Tarkoitan tällä sitä, etten ole ainoastaan muun 
elämän ympäröimä vaan suhteeni moniin muihin lajeihin ovat 
sosiaalisesti merkittäviä, samalla tavoin kuin suhteeni muihin 
ihmisiin. Silloin, kun näyttää olevan kyse vain ihmisestä, onkin 
usein – tai oikeastaan aina – kyse myös enemmän kuin ihmisestä. 
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Mikä tekee sosiaalisen yhteisön? 

Sosiaalisen yhteisön määritteleminen ei aina ole helppoa. Esimer-
kiksi samalla alueella asuvat ihmiset voidaan määritellä jonkun ul-
kopuolisen toimesta sosiaaliseksi yhteisöksi. Mutta jotta asukkaat 
myös itse määrittelisivät itsensä sosiaaliseksi yhteisöksi, heidän 
pitää kokea yhtenäisyyttä muihin samalla alueella asuviin ihmi-
siin. Sosiaalista yhteisöä määrittää siis myös kokemus yhteisön 
yhtenäisyydestä. Jotta yhteisö voi kokea yhtenäisyyttä, on yhteisön 
jäsenillä oltava jotain yhteistä. Samalla alueelle asuvista ihmisistä 
voi tulla sosiaalinen yhteisö, jos heillä on esimerkiksi riittävästi 
yhteistä toimintaa tai jos he vaikkapa ryhtyvät yhdessä puolusta-
maan lähimetsää rakentamiselta. 

Kokemukseen yhteisön yhtenäisyydestä yhdistetään usein 
oletus samankaltaisuudesta. Samankaltaisuutta voidaan näh-
dä monella tasolla, kuten vaikkapa arvoissa, uskomuksissa, per-
soonallisuuksissa, tavoitteissa, toiminnassa, olosuhteissa ja niin 
edelleen. Samankaltaisuutta myös tietoisesti vahvistetaan kulttuu-
risilla kertomuksilla. Esimerkiksi yhtenäisyyttä Suomessa asuvien 
ihmisten kesken pyritään vahvistamaan kulttuurisilla kertomuk-
silla suomalaisuudesta. Myös yhtenäisyyttä globaalin ihmiskun-
nan kesken pyritään vahvistamaan vetoamalla kaikkien ihmisten 
samankaltaisuuteen.

Miten samankaltaisuuden käsitys sopii enemmän kuin ih-
misen yhteisöihin? Jossain määrin sen voi katsoa sopivan hyvin. 
Tietyt toiset eläimet, erityisesti nisäkkäät ja linnut, ovat olemuk-
sellisesti lähellä ihmistä, ja niihin liittyvät eettiset kysymykset 
muistuttavat niitä kysymyksiä, joita nostamme esiin pohtiessam-
me suhtautumista toisiin ihmisiin. 

Mutta kun mennään evolutiivisesti kauemmas ihmisestä, sa-
mankaltaisuuteen vetoaminen voi ajautua vaikeuksiin. Miten 
esimerkiksi ihmisen ja ihmisen kehon sisällä ja pinnalla elävien 
mikrobien sosiaalinen yhteisö voisi vahvistua samankaltaisuuteen 
vedoten? Toki voimme esittää, että ihminen ja mikrobit koostuvat 
samankaltaisista soluista – ihmiskehoa voisi siten pitää vain tark-
kaan säädeltynä (yksisoluisten) solujen yhdyskuntana. Luultavasti 
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tämä ei kuitenkaan useimpien lukijoiden mielestä tuntuisi tyy-
dyttävältä: jos elämää tarkastellaan vain solujen tasolla, ei elämän 
kaikkea rikkautta pystytä tavoittamaan. Samaa voisi sanoa geneet-
tiseen samankaltaisuuteen vetoamisesta. Eikä se olisi mikrobien 
kohdalla edes kovin vakuuttavaa vetoamista. Jos bonobolla ja mi-
nulla on jopa 99 %:sesti yhtenevä DNA (Prufer ym. 2012), ja (ko-
distanikin tuttu) mahlakärpänen jakaa DNA:n kanssani ehkä 60 
%, ei mikrobien kanssa päästä samoihin prosenttilukuihin. Vaik-
ka jotkut kehoyhteisössäni elävät sienet saattavat yltää jopa 23 % 
geneettiseen yhteneväisyyteen kanssani (Liu ym. 2013), niin suurin 
osa mikrobiomini organismeista jää alle 10 % lukeman. 

Ihmisen ja mikrobien DNA:n yhteisyydessä avautuu kuiten-
kin uusi ulottuvuus ihmisen ja muun elämisen välisen suhteen 
tarkasteluun: kiinnostavinta ei ole kysellä yhteisen DNA:n pro-
senttiosuuksia vaan tarkastella, mistä yhteisyys johtuu. Nykyään 
nimittäin tiedetään, että kaikki yhteisyys organismien DNA:ssa ei 
selity yhteisillä esivanhemmilla, vaan yhteisyys voi perustua myös 
niin sanottuun horisontaaliseen geeninsiirtoon (Crisp ym. 2015). 
Esimerkiksi ihmisen perimä voi muuttua, kun se on vuorovaiku-
tuksessa muun elämän – tyypillisesti bakteerien ( ja virusten, vaik-
ka viruksia ei aina määritelläkään elämäksi) – kanssa.  

Yhteytemme enemmän kuin ihmisen maailmaan rakentuu siis 
sekä alkuperämme että vuorovaikutuksemme kautta. Ja juuri tässä 
kohtaa Maurice Merleau-Pontyn myöhemmän ajan filosofia tar-
joaa hyödyllisen kosketuspinnan. 

Erilaisia aistitodellisuuksia yhteen kutomassa

Ennen Merleau-Pontyyn siirtymistä on kontekstin vuoksi syy-
tä nostaa esiin toinen vaikutusvaltainen ( ja monien mielestä se 
kaikkein vaikutusvaltaisin) fenomenologi, Martin Heidegger. Hie-
man Merleau-Pontya vanhempi Heidegger oli myös kiinnostunut 
ihmisen ja muun elämän välisestä suhteesta, ja tältä osin Mer-
leau-Pontyn työn voi nähdä jatkavan ja kommentoivan Heideg-
gerin filosofista pohdintaa. Heideggerin ontologian ei kuitenkaan 
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ole arvioitu lähentäneen ihmistä ja muuta elämää – tai tarkem-
min ihmistä ja eläintä – vaan pikemmin vieneen niitä kauemmas 
toisistaan (esim. Agamben 2004, 39). Heidegger on esittänyt, että 
ihmistä ja eläintä ei erota vain aste-ero tai laadullinen ero vaan on-
tologinen ”kuilu” tai ”repeämä” (Heidegger 1995, 384). Eläimen voi 
katsoa edustaneen Heideggerille elämää, jolta aina puuttuu jotain 
suhteessa ihmiseen (Elden 2006), tunnetuimpana luonnehdinta 
”eläin on maailmasta köyhä” (Heidegger 1995, 284).

Tähän suhteutettuna Merleau-Pontyn myöhäisfilosofian voi 
nähdä pyrkimyksenä korjata repeämä tai ylittää kuilu; todennä-
köisesti hänen mielestään sellaista ei todellisuudessa ihmisen ja 
muun elämän välillä ollutkaan (Westling 2012). Silti ihmiskes-
keisyyden kyseenalaistaminen Merleau-Pontyn kautta voi tuntua 
ristiriitaiselta, koska vielä hänen viimeisiksi jääneissä pohdinnois-
saankin voi nähdä viitteitä ihmiskeskeisyydestä. Nature-luentojen 
muistiinpanoissa hän esimerkiksi esittää, että ”emme ole eläimiä” 
tai että ihmisen ja eläimen sukulaisuus on vain illusorista” (Mer-
leau-Ponty 2003, 272). ”Eläin” ei ehkä ollut Merleau Pontyn mu-
kaan ihmisen vastakohta, mutta se vaikutti tarkoittavan hänelle 
kuitenkin jotain yleistä toista (kuin ihminen). 

Eläin-sanan käyttö tässä yhteydessä on kuitenkin ongelmallista 
– tosin ehkä vain nykyperspektiivistä sekä kirjaimellisesti ja luon-
nontieteellisesti tarkasteltuna. Kaikki eläimet voidaan toki niput-
taa yhteen joukkoon, mutta silloin puhutaan niin heterogeenisestä 
joukosta, että niistä on lähes mahdotonta sanoa mitään yleispäte-
vää. Onhan ilmeistä, että esimerkiksi bonobo ja mahlakärpänen 
ovat aivan erilaisia olentoja – ja sitä ne ovat myös suhteessa ihmi-
seen. Jos käyttäisimme samaa fylogeneettistä logiikkaa, jolla pää-
asiallisesti luokittelemme muuta elämää, bonobo ja simpanssi olisi 
perusteltua luokitella ihmisen sisarlajeiksi: ne – tai siis me – kan-
taisimme samaa (homo-)sukunimeä (Wildman & Goodman 2004). 

Ihmisen ja muiden eläinten tai laajemmin muun elämän väli-
sen sukulaisuuden ja yhteisyyden ei voida enää sanoa olevan vain 
illusorista vaan hyvinkin konkreettista. Jos puhutaan yleisesti eläi-
mistä, puhutaan myös ihmisestä, koska eläin on ihmistä laajem-
pi kategoria. Ihminen siis kuuluu eläimiin, samoin kuin vaikkapa 
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mänty kasveihin, tuoli huonekaluihin ja Eurooppa maanosiin. On-
ko ihmisessä lopulta mitään, mikä ei palautuisi eläimellisyyteen 
tai sitä laajempiin kategorioihin, kuten eliöyteen tai elonkirjon jä-
senyyteen? Tämä on toki eri asia kuin tarkoittaa, että ihminen ei 
palaudu jonkun tietyn toisen eläimen eläimellisyyteen (vrt. Vär-
ri 2018, 60). Mutta eikö silloin olisi samaan aikaan todettava, ettei 
myöskään esimerkiksi bonobo tai mahlakärpänen palaudu (ylei-
seen) eläimellisyyteen? 

Kuinka paljon painoarvoa noille Merleau-Pontyn yksittäisil-
le kommenteille olisi annettava, sitä on vaikea arvioida. Teokset, 
joihin viittaan, ovat hänen kuolemansa jälkeen ainakin osittain 
muiden kokoamia, kuten The Visible and the Invisible -käsikirjoitus 
sekä jo mainitsemani Nature-luentojen muistiinpanot. Voi olla, 
että Merleau-Pontyn työ jäi tältä osin kesken: hän ei ehtinyt ylit-
tää ihmiskeskeisyyttä (Westling 2012). Tai voi myös olla, että hänen 
pääasiallisena tavoitteenaan pysyi kartesiolaisen dualismin pur-
kaminen nimenomaan suhteessa ihmisolentoon eli (ihmis)mie-
len ja (ihmis)kehon välisen rajan häivyttäminen (Smith 2007, 171). 

Merleau-Pontyn ontologian voi nähdä perustaltaan sosiaa-
lisena, ja hän onkin vaikuttanut sosiaalitieteiden kehitykseen 
(Spurling 2013). Merleau-Ponty (1968) käyttää Edmund Husserlil-
ta omaksumaansa saksankielistä käsitettä ineinander kuvaamaan 
maailman perustavanlaatuista sosiaalista luonnetta: olemme aina 
osa toisia ja toiset osa meitä. Husserlille ineinander kuului ihmis-
ten välisiin asioihin, mutta Merleau-Ponty laajensi sitä kattamaan 
myös kanssaeloa ihmisen ja muun elämän kesken (myös Moran 
2015). Merleau-Pontyn filosofian tärkein anti ihmisen ja muun 
elämän välisen suhteen uudelleen arvioimisessa saattaa kuiten-
kin olla niin sanottu ”lihan” (carne) ontologia. 

Käytän tästä eteenpäin ”lihan” sijaan harvemmin käytettyä suo-
mennusta ”kudos”, koska se assosioituu kudelmaan, jota taas usein 
käytetään viittaamalla biodiversiteettiin – tämä assosiaatio on kir-
joitukseni huomioiden kannalta hyödyllinen, kuten myöhemmin 
pyrin osoittamaan. Puhuessaan kudoksesta Merleau-Ponty (1968) 
viittaa kehollisen ihmisen ja maailman perustavanlaatuiseen yh-
teenkietoutuneisuuteen (myös Värri 2018). Sinänsä tällaisen yh-
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distävän elementin olemassaolon ehdottamisessa ei ollut mitään 
käänteentekevää. Merleau-Pontyn kudoksen ontologiassa on mie-
lestäni kuitenkin kaksi ominaispiirrettä, jotka tekevät siitä kiin-
nostavan ja hyödyllisen ihmisen ja muun elämän välisen suhteen 
tarkastelussa: 1) kudoksen ”sosiaalisuus” perustuu esiobjektiivi-
seen, esikielelliseen ja esireflektiiviseen vuorovaikutukseen, ja 2) 
kudos olentoja yhdistävänä elementtinä on lateraalinen.

Tämä esi-”jonkun” keskeisyys maailmaan osallistumisessa on 
tärkeää tunnistaa ihmisten välisissä suhteissa (Spurling 2013; Mo-
ran 2015), mutta ihmisen ja muun elämän välisen suhteen ym-
märtämisessä se on aivan oleellista. Ihminen voi opettaa vaikkapa 
bonoboille ihmisten käyttämiä käsitteitä, ja jopa viittomakieltä, 
jotta bonobo itsekin voi niitä käyttää, mutta samalla on aivan il-
meistä, että nuo käsitteet voivat tavoittaa vuorovaikutuksen po-
tentiaalista vain pintaa – ehkäpä samalla tavalla kuin jos yrittäisin 
kertoa toiselle ihmiselle tunteistani ja ajatuksistani vain emojeil-
la. Osallistumisessamme enemmän kuin ihmisen maailmaan on 
käytettävä niitä vuorovaikutuksen välineitä, jotka ”toimivat” suh-
teessa myös ei-ihmiseen, eli kehollisuutta, aisteja ja kykyä havain-
noida (Keto & Foster 2021). Merleau-Pontya mukaillen voisi sanoa 
yksinkertaistetusti, että maailmaan osallistumisen ja vuorovaiku-
tuksen edellytys on keho ja kehon kosketuspinta. Kudoksen kautta 
ymmärrettynä esireflektiivinen vuorovaikutus ei ole alkeellisem-
paa tai vähempiarvoisempaa kuin se reflektiivinen vuorovaikutus, 
jonka yleensä ymmärrämme (ihmistenvälisenä) vuorovaikutukse-
na (myös Värri 2018).

Tästä pääsemmekin kudoksen toiseen ominaispiirteeseen eli 
sen lateraalisuuteen. Tässä yhteydessä lateraalinen on parhaiten 
ymmärrettävissä hierarkkisen vastakohtana, siis sivuttaissuuntai-
sena tai horisontaalisena. Monissa yhteyttä tavoittelevissa pyrki-
myksissä on kyse ihmisen nousemisesta jollekin korkeammalle 
tasolle – oli tuo taso sitten spirituaalinen, korkeampi järki, luon-
to korkeampana entiteettinä tai vaikkapa avaruuteen kurkottami-
nen. Kudos ei ohjaa kurottamaan ylemmäs, vaan havaitsemaan 
sitä, mitä on ympärillä. Kudoksessa on siis eräänlainen metafyy-
sinen tasavertaisuuden olemus. 
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On myös hyvä tunnistaa, että se käsitys evoluutiosta, joka vallit-
si Merleau-Pontyn aikaan ( ja julkisessa keskustelussa edelleenkin) 
on myös hierarkkinen malli: yhteys muuhun elämään perustuu 
yhteisiin esivanhempiin ja ilmentyy pääasiassa geneettisessä ma-
teriaalissa. Biologian eri haarat, kuten ekologia, kehitysbiologia 
ja etologia, pysyivät pitkään erillään evoluutiobiologiasta, ja vasta 
viime vuosina niitä on pyritty ja onnistuttu integroimaan toisiin-
sa (Gilbert ym. 2015). Haarojen yhdistyminen on hyvä asia, koska 
silloin voidaan tarkastella – evolutiivisessa kehyksessä – millai-
nen rooli eletyllä elämällä, eletyllä keholla, on organismien paik-
kaan ja suhteisiin maailmassa. Esimerkiksi ihmisen ja ihmisen 
mikrobiomin yhteys ei perustu niinkään evoluutiohistoriallisesti 
yhteisiin esivanhempiin, vaan elämään ja vuorovaikutukseen yh-
teisessä holobiontissa, yhteisessä eletyssä ”kehoyhteisössä”. Jos-
kus, ehkäpä vain harvoin, tämä vuorovaikutus voi ilmentyä myös 
yhteytenä DNA:ssa horisontaalisen geeninsiirron kautta (käytän-
nössä siis esimerkiksi niin, että joku bakteeri tai virus muuttaa 
ihmisen DNA:ta), mutta yhteys DNA:ssa ei ole organismien väli-
sen vuorovaikutuksen tai yhteyden edellytys. 

Kudoksen kautta voi ymmärtää myös ihmisen erilaisuutta – il-
man, että on tarpeen sortua kertomuksiin ihmisen erityisyydestä. 
Vaikka kudos on jotain yhteistä, siitä ilmentyy myös hyvinkin eri-
laisia kehoja: se on ”ykseyttä erilaisuudessa” (Värri 2018, 61). Tä-
män erilaisuuden ymmärtämistä auttaa myös erilaisten olentojen 
erilaisia ”todellisuuksia” kuvaava umwelt-käsite ja erityisesti Mer-
leau-Pontyn tulkinta siitä.

Umwelt oli biologi Jakob von Uexkullin (2010) esittelemä käsite 
ja teoria, jolla hän pyrki kuvaamaan sitä, miten eri eläimet elävät 
erilaisissa todellisuuksissa sen mukaan, mitä ja miten ne kyke-
nevät havainnoimaan ja aistimaan – siksi käytän umweltista tästä 
eteenpäin sanaa aistitodellisuus, vaikka se ei onnistukaan kuvaa-
maan umweltin kaikki puolia. Oleellista on, että von Uexkull tun-
nisti muiden eläinten subjektiuden: organismeja voi ymmärtää 
ainoastaan kohtelemalla niitä subjekteina, jotka asuttavat ja ko-
kevat omia maailmojaan (Uexkull 2010, 41). Nuo maailmat, ais-
titodellisuudet, kantavat mukanaan merkityksiä, jotka eivät ole 
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tavoitettavissa toisesta aistitodellisuudesta käsin. Ihmisellä on 
siis omassa aistitodellisuudessaan tiettyjä merkityksiä, joita jol-
lain toisella eläimellä ei ole, mutta tuolla toisella voi myös olla sel-
laisia merkityksiä, joita ihminen ei edes ymmärrä merkityksiksi. 
Von Uexkull (2010) esitti, että aistitodellisuudet ovat suhteellisen 
muuttumattomia ja suljettuja ympäristöjä (myös Tønnessen 2009), 
ja Heidegger (1995) tulkitsi aistitodellisuuksien olevan (muille) 
eläimille ikäänkuin vankiloita. Tunnettu von Uexkullin (2010, 51) 
käyttämä esimerkki on puutiaisen aistitodellisuus, jota hän ku-
vaa köyhäksi (mikä saattoi olla Heideggerin ”eläin on köyhä maa-
ilmasta” -lausahduksen lähde). 

Merleau-Ponty (1968; 2003) sen sijaan vaikutti hylkäävän 
umwelt-teorian hierarkkiset implikaatiot (myös Westling 2012). 
Hänen mukaansa aistitodellisuudet eivät ole hierarkkisessa suh-
teessa toisiinsa, vaan ne ikään kuin ”laskostuvat” toistensa kanssa 
(Merleau-Ponty 2003). Ihmisen ja maailman (eli myös muunlajis-
ten) välillä ei ole raja-alueita, vaan ”kosketuspintaa” (Merleau-Pon-
ty 1968, 271). Aistitodellisuudet eivät siten ole rajattuja, suljettuja 
tai muuttumattomia ympäristöjä, ja aistitodellisuuksien toisiinsa 
laskostuminen mahdollistaa myös niiden välillä tapahtuvan kom-
munikaation ja vuorovaikutuksen. 

Umweltin – ja erityisesti Merleau-Pontyn tulkinnan siitä – voi 
katsoa olevan konsistentti ekologista lokeroa tarkoittavan niche-kä-
sitteen kanssa (Petersen ym. 2018). Niche construction -teorian (NCT) 
on noussut viime vuosina tärkeäksi lisäksi evoluutiobiologiseen 
keskusteluun (Laland ym. 1999). NCT:n mukaan organismit eivät 
ole vain passiivisia elinympäristöönsä sopeutujia, vaan ne pyrkivät 
aktiivisesti muuttamaan ympäristöään, rakentamaan omia ekolo-
gisia lokeroitaan, ja muuttunut ympäristö voi sekä periytyä orga-
nismin jälkeläisille että vaikuttaa monien muiden lajien elämään 
merkittävästi. Organismit, myös ei-ihmiset, eivät ole passiivises-
ti ympäristönsä armoilla: ne eivät ole aistitodellisuuksiensa van-
keja, vaan niiden rakentajia ja luojia. 

Sekä kudos että Merleau-Pontyn tulkinta umwelt-teorias-
ta asettuu hierarkkista elämän järjestämistä vastaan. Tässä Mer-
leau-Pontya voi pitää edelläkävijänä: hierarkkisen ”elämän puun” 
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on korvaamassa lateraalisempi ”elämän verkko” tai elonkirjo: kaik-
ki maailman lajit kietoutuvat toisiinsa monimutkaisissa vuoro-
vaikutusten ”kudelmassa” (Hilario & Gogarten 1993; Guimarães 
Jr ym. 2017). Organismien hierarkkinen jakaminen alempiin ja 
korkeampiin kategorioihin ei tätä ajatusta vasten enää oikein so-
vi. Saattaa toki edelleen olla houkuttelevaa sanoa, että esimerkik-
si mehiläinen on ”köyhä maailmasta” tai, ettei sen elämällä ole 
merkityksiä, koska mehiläisen elämä ei ehkä koostu samanlaisista 
merkityksistä kuin ihmisen elämä. Kuinka paljon voimme kuiten-
kaan sanoa tietävämme varmasti mehiläisen elämästä? Tiedäm-
me esimerkiksi, että mehiläiset kommunikoivat muun muassa 
eräänlaisen ”tanssin” avulla. Tanssimalla ne voivat välittää muil-
le yhteisön jäsenilleen tietoa: kuinka kaukana ja missä suunnas-
sa on kukkaniitty, juomalähde tai potentiaalinen uusi pesäpaikka. 
Mutta luulemmeko tosiaan, että olemme selvittäneet tuon mehi-
läisten tanssin – tai mehiläisten kommunikaation kirjon koko-
naisuudessaan –  kaikki merkitykset? 

Enemmän kuin ihmisen maailmaan kunnioittavasti ja ute-
liaasti asennoituva tarkastelija todennäköisesti ymmärtää, että 
maailman kaikki merkitykset eivät paljastu ihmisen maailman – 
ihmisen umweltin – kautta. Mehiläisen elämän voi nähdä köyhä-
nä, jos elämän rikkauden mittari on ihmisen elämä. Toisaalta, jos 
mehiläinen katoaisi – jos maailma olisi mehiläisestä köyhä – köyh-
dyttäisi se ihmisenkin maailmaa. Tämä on ilmeistä, kun ajatellaan 
spesifimmin mehiläisen merkitystä pölyttäjänä ihmisenkin syö-
mille kasveille tai yleisemmin minkä tahansa lajin olemassaolon 
merkitystä elonkirjon kudelman vahvistamisessa. Samalla voim-
me tarkastella, miten mehiläisen tai minkä tahansa muun lajin tai 
populaation katoaminen köyhdyttää maailmaa Uexkullin ja Mer-
leau-Pontyn ajatusten kautta nähtynä: elonkirjon hupeneminen 
köyhdyttää maailmaa merkityksistä. Kun elonkirjo hupenee, or-
ganismien, populaatioiden ja lajien lisäksi katoaa juuri niille omi-
nainen aistitodellisuus niille ominaisine merkityksineen. Ihmisen 
elämästä katoaa siis sitä ”kosketuspintaa”, sitä vuorovaikutuksen 
potentiaalia, joka meillä olisi eliöiden mukana katoavien aistito-
dellisuuksien kanssa. 
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Sosiaalisen ja ekologisen kosketuspinta

Onko silti tarpeen laajentaa sosiaalisuutta lajienväliseen konteks-
tiin, kun lajienvälistä vuorovaikutusta käsitellään sosiaalisen si-
jaan jo ekologisessa kehyksessä? Ja eikö siitä, että sosiaalista on 
yritetty viedä luonnontieteisiin, ole seurannut aika ”ongelmalli-
sia” näkemyksiä, kuten sosiobiologia ja sitä seurannut evoluutio- 
psykologia ovat osoittaneet? Mutta ovatko nuo alat todella olleet 
kiinnostuneita sosiaalisuudesta vai ennemminkin sen pois selit-
tämisestä (Tsing 2013)?

Pyrkimykseni on päinvastainen ja haluan kysyä, mitä sosiaali-
suuden vieminen enemmän kuin ihmisen maailmaan voisi tar-
koittaa? Tätä voisi lähestyä pohtimalla sosiaalisen ja ekologisen 
käsitteiden eroja. Yhteistä niille on, että kummassakin huomio 
on yksilöiden sijaan suhteissa. Kummatkin painottavat konteks-
tin merkitystä: yksilöä ei ole mielekästä tarkastella suhteistaan 
irrotettuna. Etymologian kautta tarkasteluna niiden välille al-
kaa piirtyä eroja. Eko-etuliite tulee latinan taloa, asuinpaikkaa 
tai habitaattia tarkoittavasta oikos-sanasta. Ekologia tarkastelee-
kin organismia ja sen asuinpaikkaa eli ympäristöä. Sosiaalinen 
taas tulee ystävää ja liittolaista tarkoittavista latinan socius ja so-
cialis -sanoista. 

Erot konnotaatioissa ovatkin ilmeisiä. Ekologia tarkastelee or-
ganismien välisiä suhteita – myös ihmisen ja muunlajisten välisiä 
suhteita – mutta tekee sen kliinisen etäisesti. Luonto, ja oleelli-
sesti muunlajiset organismit, on objektivoitava, jotta niitä voidaan 
tutkia. Ihminen on subjekti ja muunlajiset objekteja, eikä tässä 
nähdä mitään ongelmaa. Ihmisten välisissä suhteissa, eli sosiaa-
lisuudessa, taas nähtäisiin ongelmallisena, jos ihmisen suhdetta 
toiseen, tässä tapauksessa siis toiseen ihmiseen, voisi tarkastella 
vain, jos toinen objektivoidaan. Sosiaalisuudessa on kyse subjek-
tien välisestä vuorovaikutuksesta, jossa toinen voi olla myös ys-
tävä ja liittolainen. 

Ekologinen näkökulma tarkastelee muuta elämää ikään kuin 
ikkunan takaa tai kuilun toiselta puolelta – ja juuri tähän luon-
nontieteiden intiimiyden puutteeseen Merleau-Pontynkin voi 
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nähdä suhtautuneen kriittisesti. Ystävyyden ja liittolaisuuden as-
sosiaatioita –  jotain sellaista, joka tuo suhteeseen intiimiyden ja 
”lämmön” potentiaalia – olisi tuotava myös ihmisen monilajisiin 
suhteisiin. Ekologisen ja sosiaalisen yhdistävällä ekososiaalisella 
näkökulmalla voidaan pyrkiä tähän (Keto & Foster 2021). Siten kun 
puhutaan ekososiaalisesta kasvatuksesta, puhutaan kasvatuksesta 
kasvatus- ja sosialisaatioympäristössä, jossa ihmisen monilajisiin 
suhteisiin voi tulla ystävyyden ja liittolaisuuksien assosiaatioita. 
Tämä lämmön ja intiimiyden potentiaali mahdollistaa sen, että 
ihminen kykenee sietämään myös hieman vaikeampia suhteita 
muunlajisten eliöiden kanssa (vaikkapa niitä kotini sokeritouk-
kia ja mahlakärpäsiä).

Enemmän kuin ihmisen sosiaalisessa yhteisössä yhteenkuu-
luvuutta voisikin vahvistaa vetoamalla vuorovaikutuksen mah-
dollisuuteen, ja tälle Merleau-Ponty on viitoittanut tietä. Silloin 
vuorovaikutus ei ole pelkästään ihmisen maailmasta kum-
puavaa vuorovaikutusta, vaan enemmän kuin ihmisen maail-
man monien aistitodellisuuksien kosketuspinnoilla tapahtuvaa 
vuorovaikutusta.  

Viimeisenä haluaisin osoittaa tunnustusta Veli-Matti Värrin 
työlle – koen, että tämä on siihen sopiva paikka ja aika. Hän on 
onnistunut tulkitsemaan Merleau-Pontyn aikaisemmin niin vai-
keaselkoiselta tuntunutta filosofiaa niin, että vaikka se tuntuu mi-
nusta edelleen kyllä vaikeaselkoiselta, olen alkanut havaita siinä 
”kosketuspintaa”. Ja juuri tuo elintärkeältä tuntuva kosketuspin-
ta voi mielestäni antaa toivoa ekokriisin aikakaudella.  
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Taide kokonaisen  
maailmasuhteen elvyttäjänä
Raisa Foster

”Tuntuu, että tunnettaisiin jo tosi hyvin, vaikkei olla puhut-
tu mitään.” 
”Itkettää, kun oli niin ihana vain olla ja aistia yhdessä.” 
”En tiennyt, että tällainenkin maailma on olemassa.”

taiteeSSa on MaailMankUVaa muuttavaa voimaa. Ylläole-
vat kommentit ovat spontaaneja purkauksia opiskelijoilta, joita 
olen saatellut kehollisten harjoitteiden kautta uudenlaisen maa-
ilmasuhteen äärelle. Olen taiteilija-tutkija-kouluttajana päässyt 
useasti todistamaan, kuinka niin maahanmuuttajanuoret ja ke-
hitysvammaiset aikuiset kuin kasvatusalan opiskelijat ja IT-alan 
insinööritkin heittäytyvät ennakkoluulottomasti kehotietoisuus- 
ja liikeimprovisaatioharjoitteisiin ja löytävät sitä kautta itsestään, 
toisistaan, asenteistaan, arvoistaan ja ajatuksistaan ennalta-arvaa-
mattomia ulottuvuuksia.

Järkeä, sanoja, mitattavuutta ja oikeaoppisuutta korostavassa 
maailmassa nykytaiteen outous, käsittämättömyys ja monitulkin-
taisuus saattavat kuitenkin aiheuttaa torjuntaa. Käsitys taitees-
ta maailmasta irrallisena saarekkeena pitää yllä ajatusta siitä, että 
taide kuuluu vain harvoille ja valituille: Taiteilija saatetaan tulki-
ta omituiseksi, yliluonnollista luovuutta taiteeseensa kanavoivak-
si neroksi. Saatetaan myös ajatella, että taiteen vastaanottaminen 
edellyttää katsojalta erityisiä ominaisuuksia tai korkeaa koulutus-
tasoa, jotta taideteoksen hienouksia voisi ymmärtää. Yksioikoises-
ti voidaan ajatella, ettei esimerkiksi nykytanssi kuulu miehille tai 
vakavia aiheita käsittelevä kuvataide nuorille. Totutusta ja turval-
lisesta maailmankuvasta halutaan pitää kiinni.

Nyt ekokriisin aikana tuttu ja turvallinen maailmamme on kui-
tenkin uhattuna, ja olemme vähitellen tulleet kiusallisen tietoisek-
si siitä, että uhan muodostammekin me ihmiset itse. Ekologinen 
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kriisi onkin itseasiassa kulttuurinen kriisi (Plumwood 2002): mo-
derni ihminen ei ole onnistunut sopeuttamaan kulttuuriaan pla-
netaarisiin rajoihin. Ilmastonmuutos, lajikato, maaperän, merten 
ja ilman pilaantuminen ovat merkkejä siitä, että ihmisen luomat 
”järkevät”, ”tehokkaat” ja ”hallittavat” toimintatavat aiheuttavat-
kin sekä ekologisesti että sosiaalisesti monenlaista epävarmuut-
ta, epävakautta, kaaosta ja käsittämättömyyttä nykymaailmassa. 

On selvää, että nykyihmisen on muutettava kulttuurinsa suun-
taa, jotta myös ihmiselämä tällä planeetalla voisi jatkua. Filosofi 
Tere Vadénin (2016, 135) mielestä ”tarvitaan muutos, jota on laa-
dultaan verrattava uskonnolliseen herätykseen”. Pienet pikaniksit 
tuotanto- ja kulkutapojen tai energiaratkaisujen tehostamiseksi ei-
vät riitä, vaan on pohdittava syvemmin maailmankuvaa, arvoja ja 
ihmisyyttä, jotta muutos kohti kestävyystietoista elämänorientaa-
tiota (Foster ym. 2019b) tulisi mahdolliseksi (ks. myös Värri 2018). 
Voisiko ekokriisin aikakaudella nimenomaan taiteella ja taide-
kasvatuksella olla merkittävä rooli kestävämmän maailmasuh-
teen muodostumisessa?

Taiteen järjettömyys

Jos vain toistamme sitä, minkä jo tiedämme, ei mitään uutta voi 
syntyä (Varto 2003). Täytyy siis uskaltautua ulos ”tiedetystä” ja 
avautua kohti tuntematonta – esimerkiksi turvallisesti taiteen saat-
telemana. Järkiperäinen tietäminen lukitsee vanhojen totuuksien 
vangiksi ja estää tunnistamasta uusia alkuja. Tietäessäni jotakin 
olen siis aina ”oikeassa”, mutta tunnistamisen hetkellä tulen tie-
toiseksi siitä, olinko alunperin kuitenkaan oikeassa (Foster 2020; 
Ricoeur 2006). Nykytaide voi yllätyksellisyydellään ruokkia koki-
jassa näitä tunnistamisen hetkiä. Siksi outoutta ja järjettömyyttä 
ei pitäisikään pitää nykytaiteen heikkoutena vaan pikemminkin 
vahvuutena. 

Järkiperäistä ajattelua pidetään usein täyden ihmisyyden mitta-
na: järkensä vuoksi ihmisen uskotaan erottuvan myös radikaalisti 
muista eläimistä. Rationalismi korostaa järkeä tiedon ensisijaisena 
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lähteenä ja samalla sivuuttaa ihmisen kokemuksellisen maailma-
suhteen. Ihminen typistyy ”pääistyneeksi” olennoksi (Varto 2003), 
mieleksi vailla ruumista. Kuitenkin todellisuudessa ihminen saa 
maailmasta tietoa ensikädessä aistivan kehonsa kautta – tietoisuus 
ja ajatukset seuraavat vasta perässä (Merleau-Ponty 2008). Paljon 
tästä välittömästä kehollisesta maailmasuhteesta jää reflektoimat-
ta: kannamme siis kehoissamme paljon sellaista, jota järkiperäi-
nen ajattelu ei voi koskaan täysin tavoittaa. Esimerkiksi tuttu haju 
tai sävelmä voi yhtäkkiä nostaa esiin muiston, jonka luulimme 
jo unohtaneen. Saatamme hämmästyä sitä, miten elävästi vanha 
lapsuuden esine, paikka tai tapahtuma aukeaa eteemme keholli-
sen muiston kautta. Moninaisia ja usein ”järjeltä” piiloon jääviä 
kehollisia kokemuksia ja muistoja on kuitenkin mahdotonta täy-
dellisesti tunnistaa, sanoin kuvata, mitata ja hallita – ja siksi nii-
hin usein suhtaudutaankin, kuin niitä ei olisi lainkaan olemassa.

Taiteellisen tiedon vaikuttavuus perustuu sen ominaisuuteen 
integroida erilaisia – aistisen, emotionaalisen ja rationaalisen – 
tietämisen ulottuvuuksia. Antautuessaan taiteen tekemiseen tai 
kokemiseen koko kehollaan ihminen asettuu ”avoimena siihen sa-
maan maailmaan, jossa kaikki muukin on” (Varto 2003, 121). Tai-
teen kautta ihminen voi siis harjoitella kanssaolemista tässä ja 
nyt: näin tarve jatkuvalle järkeistämiselle, uuden synnyttämiselle 
ja maailman hallinnalle väistyy. Nykytaiteen merkitys kun ei syn-
nykään teoksen ”täydellisestä” muodosta tai ”järkevästä” sisällöstä, 
jotka ”valistuneen” vastaanottajan tulisi aistia ja ymmärtää sellaise-
naan, vaan niistä moninaisista tuntemuksista ja ajatuksista, jotka 
syntyvät teoksen ja sen kokijan vuorovaikutuksessa. Teoksen mer-
kitystä ei siis voida palauttaa yksinään subjektiin eli kokijan psyy-
keeseen tai objektiin eli teoksen ominaisuuksiin, vaan taiteellinen 
kokemus on laadultaan asubjektiivista (Vadén & Torvinen, 2014) 
– siis jotakin objektiutta ja subjektiutta edeltävää, niiden välissä 
olevaa. Se on tunnetta maailman täyteydestä, tunnetta siitä, että 
kaikki oleellinen on läsnä (Foster 2012). Tällöin tarve myös teosta 
selittävälle ”järkeistämiselle” yleensä katoaa.  

Nykytaiteen kautta voidaan harjoitella myös toiseuden kohtaa-
mista. Aivan kuten taideteos, myös toinen ihminen, muut eläimet, 
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kasvit ja ympäristöt tulevat meille merkityksellisiksi juuri välit-
tömässä, kehollisessa vuorovaikutuksessa. Asettuminen avoimesti 
vuorovaikutukseen toisen kanssa ei siis voi tarkoittaa toisen hal-
litsemista ja määrittelyä, vaan toisen toiseuden hyväksymistä ja 
sen ymmärtämistä, että myös minä olen toiselle aina toinen (Vär-
ri 2004). Taide voi siis auttaa hyväksymään – jopa juhlistamaan – 
elämän mysteeriä, joka ilmenee kaikkialla, jopa itselleni itsessäni.

Jos taiteellista työskentelyä lähestytään rationaalisten ajatus-
ten ja ideoiden työstämisen sijaan havaitsemisesta ja tekemises-
tä käsin, voidaan avautua uudenlaiselle ymmärrykselle. Vauhdin 
hiljentäminen ja asettuminen vastaanottamaan oman kehon ja 
ympäristön viestejä avoimesti ilman arvottamista auttaa havaitse-
maan seikkoja, jotka arjen kiireessä jäävät huomaamatta tai ovat 
unohtuneet kehomuistimme syövereihin (Foster 2016). Kokonais-
valtaisen kehollisen työskentelyn kautta pintaan nouseekin yhtäk-
kiä asioita ja ilmiöitä, jotka ankaralla miettimisellä, rationaalisella 
ajattelulla, tuskin olisivat tulleet esiin. Tuttu ympäristökin saat-
taa näyttäytyä aivan uudessa valossa, kun kävelyn hidastaa ja alkaa 
kiinnittää huomiota näköaistimusten lisäksi myös kuuloon, ha-
juun ja tuntoon. Tällainen, lopulta hyvin yksinkertainen, mutta 
kokonaisvaltainen kehollinen oleminen maailmassa saattaa tun-
tua samaan aikaan sekä tutulta, hyvältä ja oikealta että toisaalta 
myös oudolta ja mystiseltä. Kuten ympäristön ja elämän ylipää-
tään, myös taiteen kohtaaminen avoimena, ennakkoluulottoma-
na, aistit ja tunteet auki, auttaa kuitenkin havaitsemaan jotakin 
sellaista, jonka olemassaolosta ei vielä tiennyt. Koska tällaista tai-
teen herättelemää kehollista mutta ”tuntematonta” kokemusta on 
kuitenkin usein vaikea sanoittaa tyhjentävästi, taide voidaan tul-
kita järjettömyyden lisäksi myös hyödyttömäksi.

Taiteen hyödyttömyys

Taiteen tekeminen on kuin leikkiä. Tanssin, musiikin, maalauksen 
tai runon synnyttäminen vapaan kokeilun ja intuitiivisesti aistien 
ja tunteiden ohjaamana, mutta aina välillä myös analyyttisemmin, 
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sääntöjä ja tekniikoita noudattaen ja koetellen, muistuttaa lapsen 
vapaata maailmaan heittäytymistä ihmetellen, leikissä mielihyvää 
kokien sekä koettua testaten. Hyödyllisyyttä ja tehokkuutta ko-
rostavassa maailmassa aikuisten ihmisten leikki, hyödyttömältä 
tuntuva taiteellinen puuhastelu, saattaa kuitenkin joissain ihmi-
sissä aiheuttaa ärsytystä ja torjuntaa (myös Foster & Turkki 2021). 

Sanakirjamääritelmän mukaan leikki on lasten mielihyvän-
sävyistä toimintaa ilman hyötytarkoitusta. Leikkiä, sekä lasten 
itseohjautuvana että aikuisten avustamana, pidetään lapsen ke-
hitykselle hyvin tärkeänä. Usein leikin sääntöjä muodostetaan ja 
tarkennetaan leikin kuluessa; joskus taas leikit, kuten vaikkapa 
perinteinen värikuningas ja peili, toteutuvat määrämuotoisina 
tiettyjä sääntöjä noudattaen. Erilaiset leikit siirtyvät vanhemmilta 
lapsilta nuoremmille ja sukupolvelta toiselle säilyttäen aina jota-
kin samaa, mutta toisaalta myös jatkuvasti uudistuen ja näin las-
ten omaa kulttuuria luoden. 

Aivan kuten leikkijä myös taiteilija työstää todellisuutta te-
kemisensä kautta ”leikisti”, kuvittelukykynsä avulla. Nykytaiteen 
tehtävänä ei ole toistaa olemassa olevia tekniikoita ja sääntöjä eikä 
esittää todellisuutta sellaisenaan. Taiteen tekeminen ei toki syn-
ny tyhjästä, vaan on aina jonkinlaisessa suhteessa jo olemassa ole-
vaan eli menneisyyteen ja nykyisyyteen. Parhaimmillaan taiteilija 
kuitenkin vapautuu taiteen leikkiin luomalla omat säännöt ja te-
kemisen tapansa. Taiteen tekeminen edellyttää leikin tapaan te-
kijänsä aktiivista ja omaehtoista sitoutumista ja kokemuksellista 
yhteyttä toimintaan, olipa kyseessä sitten liikkeen tai äänen tuot-
taminen, sanojen tai kuvien työstäminen. Vaikka taidetta usein 
arvioidaan nimenomaan sen lopputuloksen kautta, on taiteilijal-
le itselleen työskentelyprosessin mielekkyys, ja usein myös sen 
miellyttävyys, keskeinen osa sitä, miten hän kokee taiteenharjoit-
tamisen merkitykselliseksi.

Taiteen yhteiskunnallisen merkityksen – nimenomaan ekokrii-
sin aikaisen kulttuurisen muutoksen näkökulmasta tarkasteltuna 
– voidaankin katsoa piilevän myös siinä, että se on tietyllä tapaa 
”hyödytöntä”. Vaikkei taulu menisi kaupaksi, taiteilijan kokemusta 
maalausprosessin mielekkyydestä hänelle itselleen ei voi kukaan 
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ulkopuolinen kiistää. Taide on toisaalta itseilmaisua, toisaalta se 
on yritystä kommunikoida toisten kanssa. Välinearvoistuneessa 
maailmassa myös taiteelle pyritään kuitenkin luomaan merkitys 
nimenomaan sen kautta, mitä muuta arvoa se voi tuottaa yhteis-
kunnalle: Tuoko se kulttuurivientituotteena mainetta Suomelle 
maailmalla? Vaiko kenties virkistymistä vanhuksille? 

Instrumentalismi eli välinearvoinen ajattelu ei näe asioilla tai 
olioilla itseisarvoa. Tällainen ajattelutapa saattaa johtaa toisten 
hyväksikäyttöön ja sitä kautta myös monenlaisiin laajamittaisiin 
sosiaalisiin ja ekologisiin ongelmiin. Työntekijöiden ja koulu-
laisten kirittäminen yhä maksimaalisempiin suorituksiin erilai-
silla kilpailua ruokkivilla kannustinjärjestelmillä johtaa helposti 
uupumus- ja masennusepidemioihin. Tällainen tuottavan kan-
salaisen ideaali rajaa yhteiskunnasta myös kokonaan ulos ne, jot-
ka eivät voi vaikkapa jonkin sairauden tai vamman takia kilpailla 
yhä suurempaa tehokkuutta vaativilla koulutus- ja työmarkkinoil-
la. Välinearvoinen ajattelu mahdollistaa myös esimerkiksi teho-
maatalouden: muita eläimiä hyväksikäytetään surutta ihmisten 
tarpeiden tyydyttämiseksi, ja samalla kanan tai lehmän itseisar-
vo ja tämän kokema kärsimys siivutetaan. Samaan tapaan metsän 
ja puun arvo ymmärretään vasta, kun ne tuottavat suoraa, usein 
taloudellista, hyötyä ihmiselle, joko rakennustarvikkeina, selluna 
tai biopolttoaineena. 

Epäkaupallinen nykytaide voi tietoisesti tai tiedostamattaan 
herätellä välinearvoisesta ajattelusta takaisin taiteen – ja laajem-
minkin elämän – itseisarvoiseen ymmärrykseen (Foster 2017). 
Osallistavat performanssit tai paikkasidonnaiset videoinstallaa-
tiot eivät välttämättä koskaan näy euroina taiteilijan pankkitilillä 
– kuin korkeintaan menoina – mutta taiteellisen prosessin imu, 
yhteistekeminen muiden tekijöiden kanssa ja keskustelut yleisön 
parissa saavat taiteilijan jatkamaan ”hyödytöntä” leikkiään. Tai-
teen merkitys syntyy siinä olevassa aineettomassa vauraudessa (ks. 
myös Joutsenvirta & Salonen, 2020), tekemisen ja kokemisen it-
seisarvossa. Toki tämä edellyttää sitä, että aineelliset perustarpeet 
on ensin tyydytetty, vasta sen jälkeen voi taiteilija, tai kuka tahan-
sa ihminen, siirtyä tavoittelemaan hyvinvointia muusta kuin raha-
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vaurauden ja kuluttamisen lisäämisestä. Hyödyttömältä näyttävän 
taiteen ”hyöty” onkin sen potentiaalissa merkityksellistää maail-
maa muulla tavalla kuin nykyinen kulutuskeskeinen ja jatkuvaan 
kasvuun luottava ajattelutapa meille opettaa. 

Taiteen mittaamattomuus

Vaikuttuessaan taiteen äärellä – olipa kyseessä sitten näyttämö-
teos, musiikkikappale tai veistos – tuntee ihminen intuitiivisesti 
kokemuksensa merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Mitattavuutta ja 
taloudellista hyötyä korostavassa maailmassa taiteen arvostusta 
saattaakin vähentää se, ettei tällaista subjektiivista ja intuitiivista 
kokemusta voida mitata perinteisin, luonnontieteisin mittarein 
(Parviainen 1998). Taiteen kautta voidaankin itseasiassa havahtua 
siihen, että asioiden välitön merkityksellisyys syntyy jo ennen re-
flektiota kokonaisvaltaisessa kehollisessa kokemuksessa, jota ei 
voi (objektiivisesti) mitata, vaan jota voi ainoastaan (subjektiivi-
sesti) havaita (Merleau-Ponty 2008). Taiteen synnyttämiä moni-
naisia yksilöllisiä kokemuksia ei siis voida muuttaa numeroiksi 
eikä edes sanoilla täydellisesti kuvata – puhumattakaan, että ko-
kemuksille ja niiden synnyttämille merkityksille voitaisiin lait-
taa hintalappu.

Yhteiskunnan eri sektoreilla päätöksiä tehdään yhä useam-
min lyhytnäköisten taloudellisten perusteiden valossa ja pidem-
piaikaiset seuraukset – tai kokonaan muut kuin taloudelliset arvot 
– jäävät päätöksenteossa vähemmälle huomiolle. Tuotantoja tehos-
tetaan ja prosesseja virtaviivaistetaan, jotta ylimääräiset kulut saa-
daan karsittua ja kasvua lisättyä. Ekonomia edellä -ajattelu saattaa 
kuitenkin aiheuttaa sen, että esimerkiksi sairaalan toimintaa ei 
enää kehitetäkään lääketieteellinen tieto edellä tai koulujen toi-
mintaa eivät ohjakaan enää pedagogiset perusteet. Kulujen kiris-
täminen yhdestä paikasta aiheuttaa myös usein ongelmia toisaalla: 
esimerkiksi perusopetuksen opetusolosuhteiden heikentyminen 
saattaa aiheuttaa paineita lisätä erilaisia tukitoimia yhä kasvaval-
le joukolle lapsia ja nuoria esimerkiksi erityisopetuksen muodos-
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sa. Lopulta käykin niin, että opetuksesta säästetyt eurot kuluvat 
moninkertaisina yksilöiden ongelmien hoitamiseen. Monimut-
kaisia rakenteellisia ongelmia ei (haluta) nähdä, jos tavoitteena 
on vain nopeasti fiksata yksittäisiä – ja yksilökeskeisesti nähty-
jä – ongelmia.

Perinteisen ajattelutavan mukaan tietoa pyritään lisäämään 
pilkkomalla asioita ja ilmiöitä yhä pienempiin kokonaisuuk-
siin ja tarkastelemalla näitä yksiköitä irrallaan muusta todelli-
suudesta. Monimutkaisten sosiaalisten ja ekologisten ongelmien 
ymmärtäminen on kuitenkin mahdotonta, mikäli asioiden väli-
siä yhteyksiä ei nähdä. Nykyään onkin alettu puhua systeemisen 
ajattelun tärkeydestä. Irrallisuuksien sijaan tulisi siis ymmärtää 
asioiden kietoutuneisuus: miten ilmiöt ovat sekä ajallisesti että ti-
lallisesti linkittyneitä toisiinsa ja miten ihminen on nimenomaan 
kokemuksellisen, elävän ja eletyn, kehonsa kautta yhteydessä ym-
päristöönsä ja toisiin olentoihin (Salonen & Foster 2021). Yksilön, 
ihmisyyden ja muun elämän merkitys ei avaudu ilman ymmär-
rystä konteksteista ja ilmiöiden välisistä kytköksistä.

Esimerkiksi tanssikasvatuksessa käytettävien kehotietoisuus-
harjoitteiden kautta voi konkreettisesti opetella tunnistamaan 
ja tunnustamaan oman elämän kietoutuneisuutta muuhun elä-
mään (Foster & Turkki 2021). Liikkeen lähtökohtana voidaan käyt-
tää vaikkapa hengitystä. Normaalisti emme kiinnitä hengitykseen 
mitään huomiota, ennen kuin jokin sairaus tai ilmansaasteet ai-
heuttavat häiriön tähän välttämättömään suhteeseen itseni ja 
ilman välillä. Ilma sitoo aivan konkreettisesti myös eläin- ja kas-
vikunnan toisiinsa: sen minkä kasvit hengittävät ulos, me eläimet 
hengitämme sisään ja päinvastoin (Abram 1996). Hengitykseen 
keskittymällä voimme myös huomata, kuinka kehomme on jatku-
vasti liikkeessä, vaikkemme varsinaisesti liikkuisikaan. Tanssihar-
joituksessa voimme ensin tarkastella tätä olemassa olevaa liikettä 
ja lähteä sitten tutkimaan omaa liikettä siitä alkaen tai voimme 
keskittyä havainnoimaan pareittain toistemme hengitystä ja lähteä 
liikkumaan tästä yhteisestä rytmistä käsin. Tarve kekseliäisyydelle, 
tuottamiselle ja suorittamiselle häviää ja tilalle nousevat läsnäolo, 
olevan havaitseminen, elämänvoiman ja yhteyksien todistami-
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nen (myös Foster 2016). Yhtäkkiä hiljaisen läsnäolon kautta toi-
nen – ihminen tai jokin muu eläin, puu tai heinänkorsi – tuntuu 
tutummalta, kuin jos toinen olisi määritelty tiedollisesti sanoin.

Toki taidettakin voi tuottaa ja suorittaa sekä mitata rahas-
sa. Taiteilijan arvostuksen mitta saattaakin määrittyä sitä kautta, 
kuinka hyvin hänen teoksensa myyvät tai kuinka paljon hän kerää 
apurahoja. Usein taidetta ei kuitenkaan voi tuottaa laskelmoiden 
ilman, että se muuttuu viihteeksi tai koristeluksi. Siksi taiteel-
le – kuten tieteelle ja oppimiselle – pitäisi varmistaa olosuhteet, 
joissa kokeileminen, epäonnistuminen ja sitä kautta uuden löy-
täminen olisivat mahdollisia. Tämän ei tarvitse tarkoittaa ”kaik-
ki käy” -asennetta tai sitä, etteikö taiteellisella toiminnalla voitaisi 
pyrkiä kohden jotakin. Jos jatkuvasti kuitenkin joutuu perustele-
maan taiteellisen toimintansa hyödyllisyyttä mittarein, jotka sii-
hen huonosti sopivat, voi ajautua tilanteeseen, että toiminta alkaa, 
joko tiedostaen tai tiedostamatta, kaventua oletettujen totuuksien 
suuntaiseksi. Tällöin nykytaiteen todellinen potentiaali uudenlai-
sen maailmasuhteen kuvittelemisena ja toisintekemisenä (Foster 
2017; Foster ym. 2019a) hukataan – mihin ekokriisin aikana ei ih-
miskunnalla suinkaan olisi varaa.

Lopuksi

Vaikka taiteen merkitys on usein vaikeasti mitattavaa, ei se tarkoi-
ta sitä, etteikö taiteella voi todellisuudessa olla suurikin merkitys 
yksittäisille ihmisille mutta myös yhteisöille, yhteiskunnille ja jo-
pa planeetallemme. Nykytaideteokset saattavat näyttäytyä järjettö-
minä tai koko taiteellinen tekeminen hyödyttömänä, mutta juuri 
siinä piileekin taiteen mittaamattoman arvokas merkitys: asettu-
essaan rationaalisen ja instrumentaalisen ajattelun tuolle puolen 
taide asettuu vastavoimaksi modernistiselle – sekä sosiaalista et-
tä ekologista kestämättömyyttä tuottavalle – maailmasuhteelle.

Ekokriisin aikakaudella viherryttävät pikaniksit eivät riitä, 
vaan tarvitaan radikaaleja ihmisyyden, totuuden ja tiedonmuo-
dostuksen uudelleentulkintoja. Nykytaide kutsuu moninaisiin 
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tulkintoihin, ja nämä tulkinnat syntyvät aina taiteen kokijan ja 
taideteoksen suhteessa. Kestävämmän maailmasuhteen luominen 
taiteen kautta on mahdollista siis paitsi taiteen tekijälle myös tai-
teen vastaanottajalle. Taiteellisessa kokemuksessa aistinen, emo-
tionaalinen ja rationaalinen ymmärrys kietoutuvat yhteen. Tämä 
taiteellisen ymmärryksen erityislaatu saattaa kuitenkin ennak-
koluuloisten asenteiden ja tietämättömyyden takia jäädä kasva-
tuksen kentällä ja laajemminkin yhteiskunnassa tunnistamatta 
ja tunnustamatta. 

Uudenlaisen, kokonaisemman maailmasuhteen muodostu-
misen esteenä – mutta samalla myös mahdollistajana – olemme 
me, aikuiset, vanhemmat, nykyiset ja tulevat ammattikasvattajat. 
Kasvattaja on aina välttämättä sen paradoksin äärellä, että hänel-
lä tulee olla jokin näkymä tulevaisuudesta, jota kohden kasvattaa, 
vaikkei hän täsmällisesti voikaan tietää, millainen tuo tulevaisuus 
on (Värri 2004). Tämän paradoksin kohdatessaan on ratkaisevaa 
se, lamaantuuko kasvattaja tuntemattoman äärellä menettäen toi-
vonsa vai suuntautuuko hän sitä kohden uteliaisuudella ja luotta-
vaisuudella, tunteet ja aistit auki maailmaan. 
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On Friendship, Activism, and 
Pedagogies of Responsibility
Rebecca Martusewicz

A Fortuitous Invitation

i Met Veli-Matti Värri in the spring of 2013.  We had been 
invited by officers of Division B of the American Educational 
Research Association to co-chair a pre-conference seminar for 
graduate students. Neither of us had heard of the other but knew 
that we had been chosen for our interest in concerns about eco-
logical crises and the responsibility of educators to respond. We 
began to correspond via email about how we might organize the 
seminar, and I realized right away that this man was highly empa-
thetic, generous, and cooperative to the core. It was a very easy 
process to decide what the participants might read in preparation 
and how we might approach our divergent philosophical frames—
post structuralism and phenomenology—for thinking about the 
problems at hand. How might Deleuze and Merleau Ponty be 
put in conversation in such a way as to inspire conversation and 
thinking among the participants? We put some materials together 
and planned to meet the evening before the seminar at a small 
café in San Francisco to hammer out the final details.  

I remember walking from my rented B&B flat down the hill to 
our dinner. I really was not sure what to expect, but I was inter-
ested and curious about this Finnish scholar who had already 
been so kind. I knew I felt comfortable about this meeting, and 
that I liked him already. What I experienced that evening was an 
utter explosion of delight and insight: the beginning of a deep 
friendship. I don’t know how else to describe it. We had a lovely 
meal together and immediately began talking and laughing as if 
we had known each other forever! Such kindness!  Such humor! 
Such intense commitment to working with others to figure out 
what must be done to try to stem the tide of destruction befalling 
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our world. His philosophical insights were articulated in a very 
open and clear way. I knew we came from different traditions, but 
it was so refreshing and easy to talk across the epistemological 
differences with no hubris getting in the way. I began to see that 
all of this was absolutely necessary to Vellu’s being in the world 
as an educational scholar, a teacher, a person. His love of educa-
tion and of his students and their potential is powerful, as is his 
faith in them to carry the torch of compassion, intellectual focus 
and socio-ecological activism.  I connected with it immediately. 
I think we felt like we were looking at some sort of odd mirror 
of each other: recognition and love for one another’s passion and 
care moved us through the evening and beyond to the next day, 
and honestly to the present. We became fast friends.

Vellu is an activist teacher, where activism requires relation-
ships built on love, intellectual presence, and education as an 
ethical endeavor. He is an ethical man; that is, he operates accord-
ing to a deep commitment to thinking through with others what 
the world—the fully living world— requires of us all, what our 
relationships with each other can create to address the serious cri-
ses we are facing locally and globally. His educational activism is 
fully located in his pedagogical relationships and friendships, and 
moreover on an existential disposition that is built on developing 
eco-ethical consciousness. This work is defined by conviviality as 
lived responsibility and generosity for and with others, and the 
recognition that social and ecological well-being are fully inter-
dependent. Veli-Matti Värri's passion for the world and his deep 
philosophical studies makes possible powerful learning oppor-
tunities oriented toward understanding and interrupting the 
interrelated social and ecological violence damaging life on Earth. 
This is what I began to experience that first evening and then 
again, the next day as we engaged with the seminar: serious com-
mitment to study and teaching, but held in an embrace of joy, 
humility, and kindness, an ethics of care radiating love.

In this essay, I explore these qualities as they manifest in 
friendship and become the basis of a specific approach to educa-
tional activism and pedagogies of responsibility. While friendship 
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is the specific organizing theme, I want to be clear from the out-
set that it is the specific qualities of kindness, compassion, joy, 
and a sense of awe for the interconnectedness of all things at the 
heart of a pedagogy of responsibility that is my real concern. These 
qualities are referred to by Buddhists as ”The Four Immeasurea-
bles” (Han, 2015; Salzberg, 1997) often as guides for meditation, but 
also more generally as practices shaping loving relationships that 
we need if we are to address escalating violence to both human 
and more than human communities. To be blunt, love is the 
answer. With Veli-Matti Värri as our model, I want to think about 
this within a particular approach to pedagogy, embraced in and 
generating friendship. First, a few words about what we mean by 
pedagogy, and how we must differentiate it from the more fully 
ethical concept, education.      

On Pedagogy, Ethics, and Education

Pedagogy—the teaching learning relationship—happens across 
relationships of all sorts. As such it is an inherently generative 
process in that the intended content of any given ”lesson” com-
municated is never exactly what is received by those it is intended 
for. There are always unpredictable effects, differences that come 
to shift, even interrupt sometimes, what is taught. Or, as Michel 
Serres (1982, p. 67) taught us, there will always be ”noise” or static 
on the line in the form of the students’ own interpretive process 
shaped as it always is by his or her own particular history, moods, 
daydreams, desires, physical and intellectual capacities, and so 
on. Difference as a productive force always comes to play in the 
spaces of the linguistic relationship, and this is exactly what ma-
kes teaching both a frustrating and joyous experience. Differen-
ces created in the communication process guarantee that there 
will always be more possible interpretations and more questions 
to be asked about what is being taught or learned.  And this reali-
ty is where we must begin to identify that education is something 
beyond pedagogy (Martusewicz, 2001).
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Education, if it is to be understood as something other than 
socialization is shaped fundamentally by the willingness to dis-
cern carefully among all the possible differences presented, to ask 
questions about what the world requires of us, about the sorts of 
living communities we should be contributing to via our choices, 
without necessarily having the answers presented as already given. 
Education engages the always present generative process by rais-
ing specific ethical questions about what our responsibilities 
are to each other and the larger living world, forcing us to make 
informed choices while recognizing that as we come up with 
answers to our queries, there will always be more questions to 
disrupt and shift our solutions. Human knowledge is never sta-
ble. And this is because we can never fully know the world; we are  
limited by the representational systems we use to make sense, that 
is, by our interpretive capacities as these are mediated by language. 
And, like the effects of pedagogical relations, the living biological 
world itself is always being generated beyond those interpretive 
processes.  Or as Gregory Bateson (1972) wrote drawing on Alfred 
Korzbyski, we make our maps as we must, but the map is not the 
territory (p. 455). The territory is always already different from what 
we believe we understand.     

The Foundations of a Pedagogy of Responsibility

What does any of this matter? My argument here is that education 
is a fundamentally ethical endeavor requiring that we learn to rec-
ognize and are willing to respond to—that we are response-able 
to—what the world needs, both human and more than human, 
while recognizing that we will never reach the end of this process. 
We will always be, in a sense, ignorant, as Wendell Berry (2005) 
argues. And yet we have the capacity and responsibility to try to 
make sense of, and care for the complex world we live in.

This means of course that we must also recognize that we are 
not separate from the living world; we are in it and of it, fully 
interdependent whether we recognize that or not. It requires that 
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we are willing to identify and act in the face of suffering, and to 
work with others to create a better life while recognizing that we 
will never have a final answer. What is constant is the appear-
ance of different possibilities (good, bad, and indifferent) that will 
always come to disrupt our certainty and offer yet another oppor-
tunity to create something. The tricky part is how to discern what 
is best among all the possible choices, how to make careful, loving 
choices, given that the world is a complex, always shifting system 
of relationships, and that there are no final answers. There must 
be guiding principles for such choices.

For Wendell Berry (2010), recognizing that we are fully 
enmeshed in living systems that form this planet in all its ever-un-
folding diversity, requires coming to terms with a handful of 
important principles, some of which I have already alluded to 
above. He calls this complex system of life, The Great Economy 
(or in less secular terms, The Kingdom of God). I want to share 
some of Berry’s work here and the practical skills they require1 
because I have experienced the way they have contributed to 
Vellu’s being in the world, his scholarly work within a phenom-
enological framework, his working assumptions, and the way he 
goes about being with others. I believe that embracing and pass-
ing on these principles and the virtues they assume is at the heart 
of what we must mean by education as it comes to be practiced in 
pedagogies of responsibility.

First, The Great Economy includes everything and every rela-
tionship on the planet Earth including us. We are members of 
it whether we recognize that or not. Within the Four Immeas-
ureables, Buddhists refer to this sensibility as ”equanimity” or 
upekkha: the recognition of and comfort within the vast inter-
connectedness and variability that creates all life (Salzberg, 1997, 
p. 138). When practiced, upekkha offers a sense of balance and 
mutuality within this complexity, which challenges the sense of 

1 For a more detailed discussion of these principles as they relate to 
education see Chapter 9, ”What is Education For?” in A Pedagogy of 
Responsibility: Wendell Berry for EcoJustice Education. Martusewicz, R. A. 
(2018) Routledge.



256

hyper-separation (Plumwood, 2002) we are taught to accept. Given 
the cultural assumptions we are born into as members of a mod-
ern industrial culture, learning to practice such a sensibility on a 
daily basis offers an important counter to division and separation. 

The second principle is related.  Berry argues that while we will 
never fully understand all aspects of it, there is an order to this 
vast set of relationships, and again, we are part of that order.  As I 
discussed earlier, the order is a generative one due to the relation-
ality among everything within a particular context or milieu.  We 
have an important place in the successful regeneration of ecosys-
tems, although in modernist ways of being we are generally taught 
that we have the right to do whatever we please with other species, 
that the Earth is ours to control. ”For Berry, these two principles 
lead to ’an informed and conscientious submission to nature, 
or to Nature and her laws of conservation, frugality, fullness or 
completeness and diversity’ (2017, p. 8), his second principle of 
agrarianism” (Martusewicz, 2018, p. 171).We are required via such 
a submission to develop forbearance, with an understanding of 
natural limits. Unfortunately, we are not born with such an under-
standing; thus, learning how to manage such a recognition must 
be a dominant thread in our day-to-day teachings and practices. 
”Recognizing our responsibilities in relation to her laws requires 
that we use our capacities for curiosity and care together with the 
discipline of restraint to learn who we need to be within her gifts” 
(Martusewicz, 2018, p. 171). Again, while this is not a virtue we are 
born with, it is a capacity that we have and can be developed as a 
disposition with attending practices. The first requirement is that 
we recognize our absolute immersion within nature’s processes.

This leads us to the third principle: As I have stated above, 
because we are humans with the need to use representational sys-
tems to try to make sense of the world, we will always be limited in 
what we can actually know of this vast and complex world. There 
will always be a gap between what we can say about the world and 
the world itself. I see this idea as bringing together the recent 
arguments of new materialist philosophers with the earlier con-
ceptualizations of post structuralists: yes, there is a dynamic and 
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generative material world out there beyond our representations. 
And yet we must try to say something about such materiality as we 
live within it, are part and parcel of it; we must make our maps, 
while not forgetting that they cannot possibly take in all that is 
the territory they represent. All we have when we try to say some-
thing about this complexity is our sense-making systems which 
are limited by our humanness. For Berry, this means accepting 
that there will always be mysteries beyond our capture which lead 
us to embrace a sense of the sacredness of the living world itself 
which again includes equanimity. 

Thus, Berry’s fourth principle of the Great Economy asserts 
that if we assume ourselves to be outside this sacred order of life, 
we do so at our own peril. We are in it and of it whether we desire 
to be or recognize it or not.  It behooves us obviously to recognize 
this and to be responsible members of it enacting care, humil-
ity, and gratitude for all it offers us.  Again, these values must be 
emphasized in daily interactions to be internalized.  It is ”the way 
of love” as Luce Irigaray (2002) puts it. It requires the cultivation of 
a certain disposition of kindness and compassion, of openness to 
the other, even joy in our relationality in this world that leads to 
serenity and happiness even in the face of such dire crises (H.H. 
Dalai Lama and Cutler, 1998). This does not mean that we stop 
being outraged by the damages, but rather that we try to manage 
how our anger and despair gets disciplined, controlled, and acted 
upon, where and how our energies are directed. Kindness, gen-
erosity, humility, and forebearance are especially important with 
those who may have beliefs and political dispositions quite dif-
ferent from our own. These are not practical values just for those 
we agree with. Rather they should help us to cross those divides 
to create loving relationships with those we see as ”other.” I don’t 
assume this as an easy process, or that I have personally been that 
great at such discipline, but again, we do have models for the sort 
of educators that we need. 

Berry’s final principle within the Great Economy recognizes 
our reality in and for the present, rather than always looking 
toward the future. We are living now, and our imaginations 
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should be put to the task of identifying who we need to be now 
for the places and people who exist now. This means learning 
to identify those assumptions that we carry around with us at 
conscious and unconscious levels daily that may be reproducing 
harms. Racism, sexism, human supremacy, homophobia, ableism 
and on and on are the result of internalized value hierarchies 
that cause violence to us and others (Plumwood, 2002; Martuse-
wicz, Edmundson and Lupinacci, 2021). They cause wounds to our 
individual spirits, and our communities including our ecolog-
ical communities. We can also identify ancient means of caring 
for one another in our current lives, ways of love that offer heal-
ing, and mitigate the kinds of divisiveness that we are certainly 
suffering from currently. ”A pedagogy of responsibility develops 
’a willingness to be a neighbor, this comes from proof by experi-
ence that no person or family or place can live alone (Berry 2017, 
p. 9)” (Martusewicz, 2018, p. 173).  

While they may seem simplistic on some level, these prin-
ciples are complex, requiring lifelong commitment to personal 
and community development. Granting this commitment, they 
offer us a way forward as educators and cultural theorists. We can 
see how far we are from organizing our communities this way, as 
we begin to use them to develop the needed dispositions to form 
the day-to-day practices and relationships that support healing.  

So why talk about these principles in an essay honoring my 
friendship with Veli-Matti Värri? To all who know him, I think 
it is quite obvious. Vellu has lived his life and organized his pro-
fessional capacities—his teaching and his scholarship—around 
some version of these ways of love. And he creates relationships 
with his students, his colleagues, and others that help to facili-
tate these capacities in others. Recognizing that we can only work 
together if we are kind to one another and willing to form alli-
ances based on mutuality and recognition (Foster, 2018), on joy 
and humor even while we face tragic circumstances, Veli-Matti 
Värri opens himself, his heart and intellect, to friendship. It’s an 
art and an existential disposition. The more I think about it, the 
more I realize how essential such a practiced cultivation is to ped-



259

agogies of responsibility as well as the forms of activism needed 
to get over our destructive habits of mind.

What is friendship?   

I am arguing here for the cultivation of qualities of character, 
virtues that when consciously practiced can lead to important 
differences in the world. Friendship is a relationship of shared 
trust, affection, exchanged generosity, kindness, joy, and care. One 
takes pleasure in the mutuality of this exchange, and something 
gets created in the process. A connection, and sense of interde-
pendence, a desire to offer oneself to the other in help and simple 
enjoyment. Such a relationship can offer strength and solace when 
life’s experiences bring pain and suffering. Friendship, especially 
when created within a commitment to broader well-being, offers 
the possibility of both safety and the courage to face the world’s 
difficulties, as well as what Buddhists call sympathetic joy, the 
ability to revel in others’ accomplishments and happiness. In 
friendship we share affection, compassion, and happiness, which 
means we also share worries, care, and humor. With the Buddhist 
practices of kindness, compassion, joy, and equanimity (Han, 2015) 
we should also add forbearance, restraint, generosity, humility. 
These qualities have no mass. They are not measurable; they are 
not material objects, and yet they are powerful and absolutely nec-
essary to creating love in and for the world. Wendell Berry notes 
these and other character traits as intangibles, referring espe-
cially to those qualities that lead to specific shared dispositions 
that can offer significant actions and relationships dedicated to 
well-being. They require practice and a certain amount of disci-
pline (Dalai Lama, 1999). 

 As I think about this, I realize how important friendships 
defined by the Four Immeasurables are to those relationships that 
may otherwise be contentious, due to political differences or other 
conflicts. Again, Berry’s work is instructive as he argues that the 
root of much violence is ideological division, healed only by love. 



260

This may seem overly simple or romantic, but the best teachers 
I know are those who are kind, even to those students who may 
disagree vociferously with them. Being willing to listen patiently 
and remember the power of openness and compassion even while 
one refuses to succumb to the normalization of exploitation or 
inferiorization of the other is key. Such qualities require a certain 
strength and confidence, forbearance that allows the introduc-
tion of humor, joy, and kindness even while recognizing serious 
differences. 

 Of course, it doesn’t always work! One cannot force 
a friendship, but love is only possible if one is open to it even 
among those who may make us uncomfortable. I think of my 
neighbors here in NH who are daily consumers of Fox News and 
who pass on some of the conspiracy theories spouted by Tucker 
Carlson and others. We do not agree on anything in that world, 
but we do love to garden, talk about color and texture, play with 
dogs, discuss horses, and laugh about local community politics. 
We are friends and neighbors, first responders for each other in 
many ways. Doing small favors with one another, meeting for 
daily chats, makes life so much easier. And happier! Friendship 
even across differences opens the possibility that we may intro-
duce ideas that shift each other’s thinking about this or that issue. 
And this can happen in classrooms too.

 Veli-Matti Värri brings a sense of calm and humor to his rela-
tionships. I don’t see him as heroic, but rather that he cultivates 
relationships where these qualities can be practiced in the ser-
vice of others. The work we do requires strong generous hearts 
as we seek to understand what the world needs in the face of the 
destruction being wrought in the service of an ideology of end-
less growth, commodification, and the rationalization of greed. 
I believe that such strength comes from love which is created in 
relationship with others, both human and more than human. Eth-
ical work is virtue work; that is, it requires the cultivation of habits 
of being that recognize that happiness is most fully achieved as 
we work for the well-being of others, with others. Of course, this 
means working on ourselves with the necessary patience, kind-
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ness, compassion as we offer these to others. Friendship offers the 
honesty and affection that we need as we work this way. 

Canadian activist and Buddhist teacher, Derek Rassmussen 
tells a story of being at a talk by Ivan Illich many years ago. The 
talk was about Illich’s work as an activist scholar and described 
the difficulties he had encountered over the years. When he fin-
ished, a woman stood up and asked, ”How do you do it year after 
year?  This work is so stressful and even impossible.  How do you 
keep going?”  Illich thought for a moment, and then gestured to 
a man sitting in the front row, inviting him to come stand next 
to him. Putting his arm around the gentleman, he looked out at 
the woman and said, ”Friendship.” 

From that first meeting in 2013, I have been offered a path to 
many other friendships with the students that Veli-Matti Värri 
has mentored, an essential community of love and intellectual 
inspiration even though we may not see each other in person 
very often. After that first meeting during dinner, Vellu invited 
me to come to Finland to teach which I enjoyed during two sep-
arate summer sessions with his students. What a gift! Several of 
them also traveled to Michigan over several years to present at 
the EcoJustice and Activism conference at Eastern Michigan Uni-
versity. Vellu keynoted that conference in 2014. In 2015, based on 
those relationships and our intersecting interests, I applied for 
and was awarded a Fulbright Fellowship for teaching and scholar-
ship. I spent the fall semester of 2015 at the University of Tampere 
teaching and doing research for my book, A Pedagogy of Responsi-
bility: Wendell Berry for EcoJustice Education (2018). I can say with all 
my heart those experiences in that place with those people (many 
of whom are included in this book!), in particular Vellu, helped 
me to recognize most fully the key aspects of what is required to 
engage pedagogies of responsibility: kindness, compassion, joy, 
and a sense of interconnectedness. I’m not sure the book would 
have been written, at least not in its final form, without the love 
and support I experienced there. 

The last time I visited in October of 2021, Vellu and I walked 
arm in arm, toward a luncheon with a group of our student 
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friends. Leaning in he said, ”Rebecca, you and I together have 
left our traces on these people.” A smile split my face.  I cannot 
imagine a more powerful gift than this from my friend.
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Kantin vastauksesta kysymykseen ”Mitä 
on valistus?”. Sen lähi- ja ohiluentaa
Lauri Mehtonen

Alkusanat

kantin VaStaUkSen tarkastelu rajoittuu sen suomennoksen 
keski- ja loppusivuille (s. 79–85). Vastauksen iskeviä ja tunnettuja 
alkumääritelmiä ja -sivuja olen vuosikymmenien ajan uudelleen 
ja uudelleen tarkastellut luennoissani ja seminaareissa Jyväskylän 
ja Tampereen yliopistoissa (vuosina 1979–2010) ja useissa pikku-
kirjoituksissani (esim. Mehtonen 1990 ja 2005). Lainaukset Kantin 
artikkelista ovat Tapani Kaakkurinniemen suomennoksesta Vasta-
painon teoksesta ”Mitä on valistus?” (1.p. 1995, 2.p. 2017), joka sisäl-
tää suositeltavia ja keskeisiä puheenvuoroja valistuksesta kolmelta 
vuosisadalta Humesta Habermasiin, – alunperin Kaakkuriniemen 
suomennos ilmestyi Genesis -lehden numerossa 3/1979. Lehtihän 
oli jyväskyläläisen sivistysyliopisto -liikkeen tärkein foorumi. Alus-
tavan, hyvän kuvan ns. sivistysyliopisto -keskustelusta saa Esa Si-
rosen artikkelista teoksessa Mehtonen ja Sironen (1987 ks. s. 5–21).

I

Kantin artikkelin ”Vastaus kysymykseen: Mitä on valistus” (Kant 
1995a [1784]) viides kappale alkaa valistusta koskevalla ’teesillä’ ja 
sen ’antiteesillä’:

’Teesi’: ”.. valistukseen ei vaadita muuta kuin vapautta.. vie-
läpä vaarattominta kaikesta.. sitä, että kukin käyttää järkeään 
kaikilta osin julkisesti.” 
’Antiteesi’: ”Mutta nyt kuulen joka puolelta huudettavan: äl-
kää järkeilkö!” (79.)
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’Teesin’ ja ’antiteesin’ vastakkainasettelusta päästään eteenpäin 
seuraavan kysymyksen avulla:

”Mikä rajoitus [...] on valistukselle haitallista, mikä taas ei 
haitallinen, vaan ehkä jopa sille suotuisa?” (79)

Tähän orientoivaan kysymykseen Kant vastaa erottamalla toisis-
taan kaksi järjen käyttötapaa: julkinen käyttö vs. järjen privaatti käyt-
tö. Järjen julkiseen käyttöön liittyy olennaisesti vapaus. Mutta sen 
privaattikäyttöön kuuluu rajoituksia ja pakkoa. Tämä muotoilu 
tuntuu meistä välittömästi oudolta, erityisesti näin on privaatin 
ja pakon kohdalla.

Mitä Kant haluaa sanoa tulee ymmärrettävämmäksi kun huo-
maamme, että hän haluaa vanhan julkisuuden rinnalle kehitellä 
uutta, olennaisesti 1700-luvulla rakentuvaa julkisuuden muotoa. 
Myös ’privaatti’ ja ’yksityinen’ ovat tässä yrityksiä hahmottaa niin 
vanhaa kuin rinnalle nousevaa uutta, toista julkisuutta.

Ytimeltään vanha, traditionaalinen julkisuus on valtiovallan ja 
sen eri instituutioiden julkisuutta. Tässä julkisuudessa tehdään 
kuultavaksi tai luettavaksi hallitusvallan käskyt ja päätökset. Hal-
litsijan ja valtiovallan päätösten toimeenpanon erilaiset instituu-
tiot (kuten virkamiehistö, ja tuomioistuimet tai protestanttisissa 
maissa papisto) ovat valtiollisen koneiston ylläpitäviä ja toteutta-
via voimia. Näissä tehtävissä ne edellyttävät toimihenkilöiltään 
yksittäisinä viranhaltioina ulkoapäin määräytyvää järjenkäyttöä, 
joka on välineellistä annettuihin päämääriin nähden. Viranhoi-
dossaan he eivät toimi poliittisina kansalaisina vaan valtiovallan 
palvelijoina, kuten he ovat lupautuneet astuessaan virkaansa. Täl-
löin voimme puhua uudesta privaatista, joka etäisesti muistuttaa 
perheen vanhaa privaattisuutta mutta eroaa vahvasti modernin ta-
louden privaattisuudesta.

Tätä uutta ei-valtiollista julkisuutta vasten Kant muotoilee uu-
den privaattisuuden merkityksen. Juuri tätä uutta järjen privaat-
tia käyttöä voidaan tiukasti rajata, ilman että erityisesti estettäisiin 
valistumisen edistymistä. (Ainakaan tekstiensä pinnalla Kant ei 
tässä kohtaa näytä pohtivan sitä miten ja missä määrin tällaiset ra-
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joitukset edistäisivät valistusta). Lisäksi Kant toteaa, että monissa 
toimissa, joiden tarkoituksena on ajaa valtiovallan (”des gemeines 
Wesens”) intressiä, tarvitaan mekanismeja, joissa toimenhalti-
jat asetetaan toimimaan kuin suuren koneiston osasina keino-
tekoisesti luodun ja ylläpidetyn yksimielisyyden vallitessa. Näin 
virkamiehistön toimena on edistää julkisen vallan päämääriä en-
nakoitavissa olevilla tavoilla. (Tässä Kantin muotoilussa uusi pri-
vaatti toimii vanhan julkisen palveluksessa, sen ’passiivisena’ eli 
epäitsenäisenä välineenä. Siinä tulee näkyviin myös Kantille kes-
keinen distinktio ’kone vs. organismi’.)

Voidaan sanoa, että Kant alkaa tavoittelemaan ja ennakoimaan 
jotain siitä, jonka me tunnemme Max Weberin byrokratiana. Sii-
nä olennaista on toiminnan välineellinen tehokkuus ja ennustet-
tavuus, juuri siinä pätee ”älkää järkeilkö” (”räsoniert nicht”), vaan 
suorittakaa.

II

Kant avaa kohta uuden linjan valistumista koskeville analyyseil-
leen. Valistettava rahvas, joukko tekee sijaa virkamiehelle ja op-
pineelle (”Gelehrter”). Esimerkiksi virkamiehen (Kant nimeää 
upseerin, papin ja porvarin [”Bürger”]) ei tule toimessaan arvioi-
da kriittisesti ja julkisesti tehtävää, jonka systeemi (koneisto) on 
hänelle asettanut. Muuntaessaan itsensä koneiston rattaasta op-
pineeksi hän samalla astuu uuteen julkisuuteen, jonka muodostaa 
”das ganze Publikum der Leserwelt”. Alustavasti ”das ganze Publi-
kum der Leserwelt” voitaisiin kääntää ”lukeneiston julkisuudeksi”. 
Ominaista sille on, että siihen tullaan ja siinä ollaan käyttämällä 
itsenäisesti omaa järkeä muiden esittämien, julkaisemien mieli-
piteiden arviointiin. Tämä maailma on periaatteessa avoin: siihen 
ei asettauduta julkisen auktoriteetin käskyvallan kautta.

Viranhaltijan ja oppineen perspektiivien vastakkaisuutta yksi-
lön elämässä Kant tarkastelee esimerkkeinään upseeri, kansalai-
nen (Bürger veronmaksajana?) ja pappi. Esimerkeistä avatuin on 
papin dilemma. Tämä dilemma on varmaan myös läheisin Kan-
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tille. Onhan jo yliopiston vapaantiedekunnan (filosofian) profes-
sorin ja papin opetustoimien välillä yhtäläisyyksiä.

Ottaessaan vastaan virkansa pappi sitoutuu kirkkonsa opin-
kappaleisiin ja niiden noudattamiseen esimerkiksi opettaessaan 
rippilapsiaan. ”Mutta oppineena hänellä on täysi vapaus, jopa suo-
rastaan velvollisuus kertoa (”mitzuteilen”) yleisölle (”Publikum”) 
kaikki [...] ajatuksensa [...] uskontunnustuksen puutteellisuudesta 
ja tehdä ehdotuksia, jotka johtaisivat parempaan suuntaan uskon-
tokunnassa ja kirkkolaitoksessa.” (Kant 1995a, 5. kappale). Ainakin 
koemielessä Kant vakuuttaa, että tällainen minän kahdentuminen 
ulkoamääräytyväksi viranhaltijaksi ja autonomiseksi persoonak-
si ei mitenkään voi muodostua taakaksi omalletunnolle. Opetus 
viranhoidossa ei kuulu papin ”vapaan vallan” piiriin. Hän opet-
taa sitä, ”.. jota esittämään hänet on määräyksestä ja jonkin toisen 
nimissä palkattu.” Mikäli hän ajautuu tilanteeseen, jossa viran-
hoito historiallisen uskontokunnan oppien hengessä joutuu so-
vittamattomaan ristiriitaan hänen ”sisäisen uskontonsa” kanssa, 
niin ”hän ei pystyisi hoitamaan virkaansa omantuntonsa mukai-
sesti, vaan hänen täytyisi erota siitä.”

Mutta papilla, joka oppineena ”kirjoituksillaan puhuu var-
sinaiselle yleisölle, nimittäin maailmalle (”... zum eigentlichen 
Publikum, nämlich der Welt, spricht …”) eikä siis saarnaa seura-
kunnalleen, on rajoittamaton vapaus”: ”sich seiner eigenen Per-
son zu sprechen.” Tiivistäen: saarnatessaan seurakunnalleen pappi 
käyttää järkeään privaatisti, julkisuudessa eli järkensä julkisessa 
käytössä omassa persoonassaan. Edellisessä häntä velvoittaa vala, 
jälkimmäisessä jäsenyys ihmiskunnassa.

Julkisen epäilyn (ei siis ’privaatin’) kielto niin itseltään, aikalai-
selta kuin tulevalta sukupolvelta olisi vaarallista, jollei jopa turhaa. 
Kant katsoo, että tällainen kielto olisi ”ihmisyyden pyhien oikeuk-
sien loukkaamista ja niiden maahan tallaamista.”

Tällaisen kiellon asettaminen ei myöskään kuulu kansan val-
taan itsensä yli. Myöskään monarkki ei voi antaa tällaista kieltoa 
kansalle. Tässä kohtaa Kant luonnehtii kiinnostavasti mutta hy-
vin abstraktisti republikaanisen monarkin lainsäädäntövaltaa suh-
teessa kansan tahtoon. Kant näyttää monarkin tehtäväksi tulkita 
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alamaistensa tahtoja ja omassa tahdossaan yhdistää niitä ja tuot-
taa kansan yhteisen tahdon, luoda kansan yhteistahdon.

Monarkin tulee puuttua uskonasioissa kansan tai oppineiden 
ja uskonnollisten ryhmittymien käsityksiin vain silloin kun nii-
den mukaiset todelliset tai luulotellut uudistukset vaarantaisivat 
yhteiskuntarauhan. Muuten hän voi jättää alamaistensa huoleksi 
sielujensa pelastamisen. Hänen ei tule asettautua tuoksi tai tuoksi 
osapuoleksi alamaistensa uskonkiistoissa. Sitä vastoin hänen tu-
lee valvoa sitä, että kukaan ei vie toiselta hänen uskonvapauttaan.

III

Seitsemännessä kappaleessa Kant siirtyy artikkelinsa lopputarkas-
teluun. Hän avaa sen kysymällä ”elämmekö valistunutta aikaa?”. Ky-
symyksen valossa Kant sekä jatkaa että syventää teemaa ”valistunut 
yksinvaltias” ja sen henkilöitymistä Friedrich II:een. Kantin alus-
tava vastaus kysymykseensä kuuluu: aikakautemme (”Zeitalter”) 
ei ole valistuksen aikakautta mutta se on valistumisen aikakautta. 
”Kovin paljon puuttuu vielä siitä, että ihmiset nykytilanteessa ylei-
sesti ottaen kykenisivät tai ainakin heidät voisi saada käyttämään 
uskonasioissa omaa järkeään ilman toisen johdatusta.” Meillä on 
kuitenkin selviä merkkejä (”Anzeigen”) ihmisten itseaiheutetusta 
valistumisesta ja siitä, että yleisen valistuksen ”esteet” ja ”itseai-
heutetun alaikäisyyden” ohjaavuus ovat vähitellen purkautumas-
sa. Juuri tällaisten merkkien vallassa elämme valistuksen aikaa tai 
ei enempää eikä vähempää kuin ”Fredrikin vuosisata(a)”.

Kantin esseen kolme viimeistä kappaletta avaavat vielä uudes-
taan ja toisin kuin aikaisemmat kerrat kysymystä valistuksesta. 
Vastauksen horisonttina on Friedrich II valistuksen idean ideaalina. 
Tämän ideaalin Kant nimenomaan tuo esiin (valistuksen merk-
kinä) hallitsijana, joka näkee velvollisuudekseen hallitsijana ”olla 
määräämättä ihmisiä uskonasioissa ja antaa niissä heille täyden 
vapauden…”(83). Friedrich ”on itse valistunut ja ansaitsee sen, että 
kiitollinen maailma ja jälkimaailma ylistää häntä henkilöksi, joka 
ennen muita vapautti ihmissuvun alaikäisyydestä ainakin hallituk-
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sen puolesta ja antaa jokaiselle vapauden käyttää omaa järkeään 
kaikissa omantunnonasioissa.”(83).

Niiden suhteen järjen käyttö saa olla ja sen tulee olla julkista, 
eikä privaattia viran hoidon piiriin kuuluvaa. Tässä julkisuudessa 
asetetaan oppineena omat ja muiden mielipiteet ”vapaasti ja julki-
sesti maailman tutkittaviksi…”. Näin silloinkin kun keskusteltavat 
mielipiteet poikkeavat osittain ”hyväksytyistä uskontunnustuksis-
ta”. Kuvatunlainen vapaus luonnehtii tietenkin vielä laajemmin 
ja syvemmin heitä, ”joita ei koske mikään virkavelvollisuus” (83).

Näiden huomioiden jälkeen Kant laajentaa ideaalin eli Frie-
drich II:sen (valistuneena ruhtinaana) voiman esimerkkinä yli 
maansa rajojen, ”ulkomaihin”, joissa vapauden henki (”Geist der 
Freiheit”) yhä joutuu kamppailemaan ulkoisten rajoitusten kans-
sa, joita tehtävänsä väärin ymmärtävät hallitusvallat asettavat.

Niiden tulisi käsittää, että Friedrich II on valistava oppitunti 
siitä, että vapaus ei sinänsä anna aihetta minkäänlaiseen huoleen 
koskien julkista järjestystä ja valtion yhtenäisyyttä.

Aivan kappaleen lopussa ja välittömästi hallitusvallan valistu-
mista koskevan huomion jälkeen ja ennen esseensä kahta viimeistä 
kappaletta Kant luo kuvan kansan tai ihmisen valistumisen tiestä: 
vähä vähältä ihmiset itse työstävät itsensä irti sivistymättömyydestä, 
jollei heitä pidetä tarkoituksellisesti ja tarkoituksella tässä tilassa.

Esseensä toiseksi viimeisen kappaleen Kant alkaa selityksel-
lä siitä miksi hän on valistuksen esittelyssä ja problematisoin-
nissa ”pannut [...] pääpainon etupäässä uskonasioihin..”. Selityksen 
myötä nousee jälleen kerran esiin Friedrich II. Ensiksi Kant tote-
aa yleisesti ”.. meidän hallitsijoillamme ei ole lainkaan intressiä 
esiintyä alamaistensa holhoojina taitojen (”Künste” / Kaakkurin-
niemi: taiteiden) ja tieteiden suhteen..” (84). Tulkitsen Kantin tässä 
puhuvan ’vapauden hengestä’ ja sen aikaansaannoksista elinkei-
nojen ja tieteen alueella. Skottien kielellä kysymys on ”kaupalli-
sesta yhteiskunnasta” (”commercial society”) ja ”hienostuneesta 
yhteiskunnasta” (”polite society”) ja niiden edistymisestä ’vapau-
den hengen’ vallitessa. Uskonasioiden tärkeyttä ja merkitystä Kant 
painottaa huomauttamalla, että alaikäisyys uskonasioissa on puo-
lestaan ”mitä vahingollisinta” ja ”mitä häpeällisintä”(84).
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Tässäkin kappaleessa Kant itseasiassa jatkaa Friedrich II:sen 
ylistystä hallitsijana, joka ei vain suosi ’vapauden henkeä’ uskon-
asioissa vaan jopa oman lainsäädännön (”Gesetzgebung”) kritiikin 
suhteen. Vapaus lainsäädännön suhteen koskee alamaisten lupaa 
julkisesti käyttää omaa järkeään (tässä: ”Vernunft”) ja julkaista (”die 
Welt öffentlich vorzulegen”) muiden tutkittavaksi parannuseh-
dotuksiaan lainsäädännön alueella ja ”jopa suoraan kritisoida ole-
massaolevia lakeja.” Friedrich saakin kappaleen lopussa osakseen 
ylistävän luonnehdinnan: ruhtinaana hän on ”loistava esimerkki” 
( ja poikkeus) suhtautumisessaan vallitsevan lain kritiikkiin. (84.)

Artikkelinsa loppukappaleessa Kantilla on kaksi valistumisen 
subjektia. Siinä valistunut yksinvaltias eli Friedrich II vaihtuu ei 
enempää eikä vähempää kuin ’luonnoksi’ historianfilosofisena 
subjektina. Friedrich II, joka itse valistuneena ei ”pelkää aavei-
ta” ja jolla on ”komennossaan kurinalainen suuri armeija yleisen 
rauhan takaamiseksi, hän saattaa sanoa toisin kuin vapaavaltio 
(”Freistaat”): ”järkeilkää sydämenne kyllyydestä ja mistä haluatte kun-
han tottelette!”(84).

Kokemattomalle ihmiselon tarkastelijalle tilanne on outo ja 
odottamaton. Valistunut yksinvaltias, jolla on kyky pitää yhteis-
kuntarauha voimassa, ei jaa vapaavaltion hallituksen pelkoa va-
paata ajattelua ja sen mahdollisesti aikaansaamaa epäjärjestystä 
kohtaan.

Kant vakuuttaakin, että ihmisten asiat kulkevat ja toteutuvat 
yleensä aina paradoksaalisesti, jos katsomme niitä suuressa ku-
vassa (84). Ihmisten päätökset ja teot aikaansaattavat lainalaisuutta 
ja järjestystä mutta ei tahdottua. Päätöksissä ja teoissa ikäänkuin 
toteutuu ei kenenkään asettama suunnitelma ja tarkoitusperä; 
ihmisten historia luonnonhistoriana ja luonnontarkoitusperän 
realisoitumisena.

IV

Berliinin kuukausijulkaisun vuoden 1784 marraskuun numerossa – 
siis kuukautta aikaisemmin kuin tarkastelemamme puheenvuo-
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ro valistuksesta – Kant julkaisee historianfilosofisen artikkelinsa 
”Idea maailmankansalaisuuden tarkoitusperän yleisestä historiasta” 
(”Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Ab-
sicht”). (Se, että nämä kaksi artikkelia ovat mitä tiiviimmin samaa 
ajattelu- ja kirjoitusprosessia ilmenee jo siitä, että vastauksensa va-
listuksesta Kant päivää seuraavasti: ”Königsberg in Preussen den 
30. September 1784”).

Kantin historianfilosofisen artikkelin kahdeksas teesi (”Satz”) al-
kaa seuraavasti:

”Suuressa kuvassa ihmissuvun historian voidaan katsoa olevan 
luonnon suunnitelman toteutumaa…” (156 / AA VIII, 27)

Artikkelinsa ”Vastaus kysymykseen: mitä on valistus?” päätelu-
vussa Kant näkee kansalaisvapauden paradoksaalisen suhteen 
pakkoon ja vapauteen ( ja yksinvaltaiseen monarkiaan ja vapaa-
valtioon) seuraavasti:

”Suurempi määrä kansalaisvapautta näyttää kansan hengen 
vapaudelle suotuisalta, mutta asettaa sille kuitenkin ylittämättö-
miä esteitä. Vastaavasti vähäisempi määrä kansalaisvapautta raivaa 
kansan hengen vapaudelle tilaa levitä koko voimallaan.” (84–85).

Esseessään ”Mitä on suunnistaminen ajattelussa?” (Berliinin 
kuukausijulkaisu, lokakuu 1786) Kant antaa ilmaisulle ”hengen va-
paus” (”Freiheit des Geistes”) kolme merkitystä:

1. Ajatuksen vapaus suhteutetaan vastakohtaansa ”kansalaisiin 
kohdistettuun pakkoon”. Tässä ajattelun vapauden kontekstissa 
Kant torjuu jyrkästi seuraavan epäajatuksen: Vaikka auktoriteetti 
eväisi meiltä puheen tai kirjoituksen vapauden, niin ”se ei voi viedä 
meiltä ajattelemisen vapautta.” (AA VIII, 144). Tosiasiassa ulkoiset 
esteet, jotka estävät ihmiseltä ajatustensa julkisen esittämisen ja 
muiden arvioitavaksi panon, ovat samalla esteitä hänen ajattelul-
leen. Kant painottaakin ajattelun olevan ajattelua ”yhdessä tois-
ten kanssa”.

Tässä ’toinen’ tai ’toiset’ tulee ennenmuuta ymmärtää anonyy-
min julkisuuden perspektiivistä. Puhe ei niinkään ole aistis-konk-
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reettisesta ’toisesta’ ja kommunikaatiosta minä–sinä -suhteessa. 
Julkisuuteen asettautuvan tulee pyrkiä muuntamaan itsensä ja sa-
nottavansa persoonattoman ja anonyymisen kirjoittajan minäk-
si, ’puheeksi’ kaikille eikä kenellekään. Lukijalla ei myöskään ole 
häneen minä–sinä -suhdetta. Lukijalle kirjoittaja on välittömäs-
ti markkinoiden ja julkisuuden rakentamaa ’sinää’, ’kirjoittajaa’, 
jonka suhde persoonalliseen, julkisuuden taakse jäävään kirjoit-
tavaan minään on monimutkainen ja välillinen.

Kantin poleemisesti kärjistetty muotoilu ajattelun vapaudes-
ta kuuluu seuraavasti: ajattelun vapaus on ”ainoa aarteemme” nii-
den ”taakkojen keskellä”, joita yhteiskunnan jäsenyys meille sysää 
kannettaviksi. (AA VIII, 144.)

2. Toiseksi vapaalla ajattelulla ymmärretään vastakohtaa ulkoa, toi-
sen taholta pakotetulle omalletunnolle. Tällöin omatunto ei olisi 
’omaa’ vaan siinä ’puhuu’ toisen ääni. Tässä Kantilla on erityisesti 
mielessä uskonasioissa tapahtuva ajattelun vapauden estäminen 
ja rajoittaminen, josta seuraa persoonallisen omantunnon kor-
vautuminen sisäistetyllä vieraalla omallatunnolla. Tällöin estetään 
uskonasioiden ”omakohtainen tutkiminen”, jonka sijasta ”ihmisten 
mieliin nuoresta” istutetaan uskonkappaleita, joita ei aseteta jär-
jen tuomioistuimen tutkittavaksi. (AA VIII, 144–145.)

3. Kolmas ajatuksen vapauden luonnehdinta on perikantilainen. 
Tällaisessa vapaudessa on kyse järjen autonomiasta. Toisin sa-
noen ajatuksen vapaus on ”sitä, että järkeä ei aseteta minkään 
muiden kuin järjen itse itselleen säätämien lakien alaisuuteen.” (AA 
VIII, 145).

Historianfilosofisessa katsannossa Kant sysää itse luonnolle 
(ei ihmiselle) tehtäväksi aikaansaada ja ylläpitää ”tarvetta ja kut-
sumusta vapaaseen ajatteluun”. Luonto mitä hellimmin huolehtii 
ja turvaa vapaan ajattelun alkua (”Keim”) ja kehitystä ”kovan kuo-
ren alta”. (85.) (Vertaa Runeberg ja ”Vårt Land”: ”Din blomning, 
sluten än i knopp, skall mogna ur sitt tvång…”; (Runeberg 2001))
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V

Yritän lopuksi avata Valistus -artikkelin pitkää, tiheää ja useaan 
suuntaan avautuvaa viimeistä lausetta huomioilla saman syksyn 
1784 satoa olevasta historianfilosofisesta artikkelista  ”Idee zu ei-
nen allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht”. Lause 
kuuluu seuraavasti: ”Jos luonto on kehittänyt [...] kovan kuoren al-
ta hellimmin vaalimansa oraan, nimittäin halun ja kutsumuksen 
vapaaseen ajatteluun, niin tämä vaikuttaa vähitellen kansan mie-
lenlaatuun mistä johtuen tämä tulee vähitellen kykenevämmäksi 
toiminnan vapauteen, ja lopulta jopa sellaisen hallituksen periaat-
teisiin, joka pitää itselleen edullisena kohdella ihmistä, joka nyt 
on enemmän kuin kone, hänen arvonsa mukaisesti” (85). Otan aluksi 
esiin Kantin yleisen muotoilun ihmissuvun historialle. Artikkelin-
sa kolmannessa teesissä (”Satz”) Kant formuloi luonnon tahto-
neen, että ihmisen eläimellisen olemassaolon ylittävä on hänen 
omaa aikaansaannostaan, ei vaiston vaan järjen ohjaamana. Nel-
jäs teesi toteaa, että ihmissuvun todellistamisessa luonto käyttää 
välineenä ihmisen taipumusten antagonismia suhteessa yhteis-
kuntaan, yhteiselämän piirissä. Juuri tämä antagonismi on syy-
pää järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, sen myötä ihmisten välinen 
kanssakäyminen saa järjestystä. Puheena oleva antagonismi on ih-
misluonnon sosiaalisuuden perustilanne. Kant antaakin ihmisen 
sosiaalisuudelle aiheellisesti kuuluisan muotoilun ”epäsosiaalinen 
sosiaalisuus” (”die ungesellige Geselligkeit”).

’Epäsosiaalisen sosiaalisuuden’ antagonistisen perusluonteen 
voi nähdä kahtalaisena liikkeenä. Ihminen pyrkii muiden yhte-
yteen, kanssakäymiseen heidän kanssaan, jossa hän tuntee ole-
vansa ”enemmän ihminen”, ”luonnonlahjojensa kehittyvän” (AA 
VIII, 20–21). Mutta samalla hän tahtoo erillistyä: olla muista eroa-
va omalakinen yksilö. Hän haluaa niin nähdä kuin asettaa asiat 
oman mielensä mukaan. Lisäksi hän odottaa kanssaihmisten vas-
tustavan itseään kuten hän heitä. Luonnehdittu kaksinaisuus ja 
ihmisten välinen antagonismi ovat Kantin selitystä kuinka olem-
me yhteiskunnassa. Muista ihmisistä erillistyminen ei ytimeltään 
ole irtaantumista kanssaihmisistä ja sosiaalisista siteistä. Se kuvaa 
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sitä miten olemme pyrkimyksissämme suhteissa toisiin ihmisiin; 
asetumme yhteiselämässämme herruus- ja alistussuhteisiin. Ta-
savertaisuus on kilpailun tasavertaisuutta ryhmän sisällä tai ryh-
mien (liittojen) välillä.

Juuri antagonismi on syypää järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. 
Onhan se ihmisluonnon perustilanne. Kant antaakin sille muo-
toilun ”epäsosiaalinen sosiaalisuus”: juuri se on yksilön ja yhtei-
selämän sosiaalinen moottori:

”Tämä vastakohtaisuus (”Wiederstand”) on nyt juuri se, mikä 
herättää ihmisen kaikki voimat, pakottaa hänet voittamaan 
halunsa velttouteen ja itserakkauden, vallanhimon tai ahneu-
den myötä hankkimaan itselleen aseman kaltaistensa paris-
sa (”unter seinen Mitgenossen”), joita oikein hän ei voi sietää 
mutta ei oikein voi jättääkään.” (AA VIII, 21)

Luonnostellun prosessin myötä ihminen ottaa ensimmäiset aske-
leensa sivistymättömyydestä kulttuuriin. Näiden askelten kautta

1. kaikki kyvyt kehittyvät ajan myötä,
2. muodostuu maku ja
3. jatkuvan valistumisen kautta saa alkunsa varsinais-

ten siveellisten erottelujen kyky, joka lopulta voisi antaa 
yhteiskunnalle moraalisen kokonaisuuden luonteen pato-
logisesti pakotetun yhteiselämän sijasta. (AA VIII, 21.)

Epäsosiaalisen tehtävän ihmisen ’luonnonhistoriassa’ Kant tiivis-
tää mietelauseeksi:

”Ihminen haluaa sopua ja yksimielisyyttä mutta luonto tietää 
paremmin mikä on hyväksi ihmissuvulle: se haluaa epäsopua 
ja erimielisyyttä.” (AA VIII, 21)

Taitojen, elinkeinojen ja kaupan (niin kotimaan kuin ulkomaan) 
edistyminen olennaisena osana kulttuurin kehittymistä saa halli-
tukset näkemään tämän edistymisen luovan pohjan niiden oman 
toimivallan kasvulle ja vahvuudelle. Viimeistään kehityksestä jäl-
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keenjääminen taloudellisen toimeliaisuuden alueella avaa niiden 
silmät: jälkeenjääneisyys ilmenee ”mahdin ja vaikutusvallan” (AA 
VIII, 27) vähenemisenä suhteessa toisiin valtioihin. Kant huomaut-
taakin, että hallitusvallan toimesta tapahtuva siviilivapauksien ra-
joittaminen on haitallista kaikille elinkeinoille ja kaupalle ja se 
heikentää valtioita ulkosuhteissaan (AA VIII, 27–28). Hän kirjoittaa 
seuraavasti: ”Mikäli porvarilta (”Bürger”) estetään menestyminen 
kaikilla itse valitsemillaan tavoilla, jotka vain sopivat yhteen mui-
den vapauden kanssa, niin tällöin lamaannutetaan kaikenlainen 
taloudellinen toimeliaisuus ja sitä myötä taas kokonaisuuden voi-
mat” (AA VIII, 28). Opetus kuvatusta lopputuloksesta on seuraava. 
Kasvavassa määrässä on vapauduttava ”rajoituksista, jotka koske-
vat persoonan tekemisiä ja tekemättäjättämisiä, mikä puolestaan 
tuo mukanaan yleisen uskonvapauden” (AA VIII, 28).” ”Näin he-
rää suurena hyvänä vähä vähältä valistus, johon toisinaan pujah-
taa mukaan harhaluuloja ja houreita.” (AA VIII, 28).

Omaa etuaan ymmärtäen ihmiskunnan tulee valistaa itseään 
”jopa hallitsijoittensa itsekkäitä laajenemisaikeita” tutkimalla, en-
nen muuta niiden välillisiä seuraamuksia pohtien.

Valloitushaluiset hallitsijat ja hallitukset vievät oman val-
takuntansa ja naapurivaltiot sodan kurimukseen. Sotaa ja sen 
aikaansaamia tuhoja ja mullistuksia Kant haluaa reflektoida his-
torianfilosofisesta perspektiivistä käsin: ihmiskuntaa valistavina 
tapahtumasarjoina. Sodan antagonismi tuottaa maansisäisiä ja 
valtioiden välisiä välittömiä ja välillisiä suhteita, jotka ’luonnon-
historiallisesti’ tarkasteltuina eivät niinkään ole toimijoiden inten-
tioiden mukaisia. Ihmiskäsien sijasta niissä näkyy ’näkymättömän 
käden’ tai ’järjen viekkauden’ jälkiä.

Historianfilosofisessa esseessään Kantin (1995d) perusnäkemys 
kyseisten suhteiden avaamiseen on talouden, erityisesti kansain-
välisen työnjaon ja kaupan perspektiivi. Talouden tulisi olla erityi-
sesti hallitsijoiden ja hallitusten opetusväline, heidän opinahjonsa.

Sotaa reflektoivan opetuskertomuksen ydin voidaan tiivistää 
seuraavasti: Ensinnäkin, sota on tuloksiltaan epävarma yritys. Toi-
seksi, sotaa käydään valtion velanoton turvin, tämä ”uusi keksintö” 
rasittaa valtiontaloutta pitkään ja raskaasti. Kolmanneksi, maan-
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osamme muodostaa taloudellisen yhteisön, jolloin yhden valtion 
ongelmat siirtyvät toisten valtioiden talouksiin. Tähän asti Kant 
on nostanut esiin sotien negatiivista opetusta: seurauksia, joita 
tulisi välttää. Neljäs opetus avaa itsessään positiivisen näyn: So-
dan ulkopuolella olevat valtiot näkevät oman etunsa mukaiseksi 
toimimisen välitysmiehinä, ilman että niillä on tähän legaalista 
mandaattia, sodan osapuolten välillä. Tämän toiminnan voi näh-
dä kuin ennusmerkkinä etäisen tulevaisuuden valtioliitosta. Tosin 
tällainen liittovaltio piirtyy tänään eteemme vain karkein ääri-
viivoin hahmoteltuna, mutta tunne tällaisesta kokonaisuudesta

”antaa toivon siitä, että monien kokemusten jälkeen [...] lo-
pulta vallitsee maailmankansalaisuus, kohtu jossa kaikki ih-
missuvun alkuperäiset kyvyt toteutuvat kokonaisuudessaan.” 
(ks. tarkemmin AA VIII, 27–28).

Hallitsijoidenkaan aikaansaannokset eivät suinkaan ole ytimel-
tään ja laadultaan heidän itselleen asettamien päämäärien mu-
kaisia vaan osaltaan juuri ’luonnon’ salaista suunnitelmaa kohti 
”täydellistä ihmissuvun yhteiskunnallista yhdistymistä” (AA VIII, 
29). Tällaiseen valistumiseen liittyy väistämättä myös myötätunto 
hyvää kohtaan, jonka valistunut täysin käsittää toteutuvan anta-
gonismin ”kovan kuoren” alla. ”Vähä vähältä” valistuksen ja valis-
tumisen ”tulee nousta aina valtaistuimille asti ja vaikuttaa niiden 
vallankäytön periaatteisiin.” (AA VIII, 28). Kantin Valistus -artik-
kelin loppusanoin: hallitus tajuaa riittävästi valistuttuaan oman 
etunsa vaativan ihmistä kohdeltavan arvonsa mukaisesti, ei pelk-
känä koneena vaan myös vapauden piirin jäsenenä.
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Karl Marx muistamisesta
Olli-Pekka Moisio

”Ihmiset tekevät historiansa itse, mutta eivät mielensä mu-
kaisista palasista, eivät itse valitsemissaan, vaan käsillä ole-
vissa, heille annetuissa, perintönä kulkeutuneissa oloissa. 
Kaikkien edesmenneiden sukupolvien perinteet painavat 
vuorenraskaina elävien aivoja. Ja juuri kun he näyttävät ole-
van suistamassa kumoon itsensä ja olosuhteensa ja luomassa 
jotakin siihen asti tuntematonta, juuri sellaisina vallan-
kumouksellisen kriisin aikoina he manaavat levottomina 
menneisyyden haamuja avukseen, lainaavat niiden nimiä, 
taistelutunnuksia ja vaatetusta aloittaakseen tämän vanhan 
kunnianarvoisan valepuvun suojassa ja lainatun kielen avulla 
maailmanhistorian uuden näytöksen.”  
    Karl Marx (1852, 148)

ranSkan SUUrta vallankumousta (1789–1799) ja sitä seurannut-
ta Napoleonin valtaan nousua voidaan pitää keskeisenä merkki-
paaluna renessanssiajan unelmoivan muistia ja mielikuvitusta 
koskevan filosofoinnin päättymiselle. Aikakautensa radikaaleis-
ta yhteiskunnallisista ja poliittisista liikehdinnöistä vaikuttunei-
na filosofit keskittyivät historiallisten ja kansallisten kertomusten 
rakentamiseen. Saksalaisessa filosofiassa tämä on erityisesti näh-
tävissä, ei yksinomaan saksalaisessa idealismissa, vaan myös sitä 
vastaan suunnatuissa kritiikissä. 

Karl Marx suhtautui erittäin kriittisesti suuriin kansallisiin 
kertomuksiin. Marx käsitti, että tällaiset kertomukset olivat omi-
aan korostamaan alistajien ääntä ja vaimentamaan vaihtoehtoi-
set, usein kärsivien ihmisten maailmaa koskevat käsitykset ja 
tulkinnat. Marx väittää tämän tekstin alussa olleessa lainaukses-
sa, ettemme voi saavuttaa todellista vapautta ennen kuin olemme 
ravistelleet alistajien haamut harteiltamme. Vallankumouksellisen 
historian rakentaminen olikin Marxille ongelma, koska se pysyi 
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väistämättä kiinnittyneenä traumatisoituneeseen menneisyyteen. 
Vallankumouksellisen tarinan tuli Marxin mukaan asettua tule-
vaisuuden horisonttiin, eikä menneisyyttä koskevan nostalgiaan.

Yleisesti voimme todeta, että Marxinkin tunnistama muistin 
pimeä puoli kytkeytyy usein traumaattisiin kokemuksiin. Toisaalta 
se sisältää myös jotakin näitä traumaattisia kokemuksia enemmän. 
Muisti tuo lukuisia ikäviä asioita mukanaan. Se, että ihmiskun-
nan historian syvyydestä nouseva viha on säilynyt elävänä yhä tä-
näkin päivänä, on todiste tästä. Haavat pysyvät tuoreina, niiden 
vuotoa ei saada lakkaamaan, konfliktien liekit kajastavat edelleen 
näkymiä punaten, vaikka eläisimmekin näennäisesti rauhanomai-
sia aikoja. Toisaalta muistiin kätkeytyy muistamisen kauhu, jos-
ta muun muassa Friedrich Nietzsche kirjoitti historiallisuutta 
koskevissa tarkasteluissaan. Jaetun menneisyyden hengissä pitä-
misen paine oli Nietzschelle taakka ja jopa este toiminnalle. Juu-
ri tämän vuoksi menneisyys tuli hänen mukaansa räjäyttää, jotta 
oman ihmisyytensä ylittänyt uusi ihminen voisi astua tulevaisuu-
teen. Samankaltainen johtopäätös sisältyy käsillä olevan tekstin 
avanneeseen lainaukseen Marxin (1852, 148) Louis Bonaparten Bru-
mairekuun kahdeksastoista -tekstistä. 

Kollektiivisessa muistissa ilmenevät yhtäaikaisesti vastakkai-
set normatiiviset mahdollisuudet. Toisaalta kollektiivinen muis-
ti tarjoaa mahdollisuuden oikeudenmukaisuuden toteutumiselle, 
ja toisaalta taas ylläpitää ja pitkittää konfliktia. Se luo yhteisöjä 
rakentavan identiteetin, mutta samanaikaisesti terrorisoi yksilöä 
ja ryhmiä. Nämä seikat avaavat näkyville muistin normatiivisuu-
den. Se valikoi, eliminoi, muuttaa, liioittelee, minimoi, ylevöittää 
ja alentaa. Voidaan ajatella, että muisti on tässä mielessä partiku-
laristista ja normatiivista. Muun muassa Jeffrey Blustein (2008, 
66–78, 84–86) väittääkin, että muisti on yhtäaikaisesti normatii-
vista ja partikulaarista, koska se sisältää i) retrospektiivisen men-
neisyyden merkityksen rekonstruktion, ii) menneen haltuunoton 
minän tai meidän menneisyytenä, iii) menneiden tapahtumien 
valikoivan tematisoinnin ja iv) edellä mainittujen välisiin kytken-
töihin perustuvan normatiivisen käsityksen itsestä. Tämän aja-
tuksen mukaan olemme vastuussa menneisyydestämme, koska 
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käsityksemme itsestämme rakentuu muistinvaraisiin arvostel-
miin ja tulkintoihin. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että normatii-
visen itsekäsityksen luominen olisi yksinomaan itsemäärittyvää 
muistelutyötä. Käsitys itsestä asettaa moraalisen taakan muistil-
le, joka pyrkii estämään sattumanvaraisten ja järjettömien itseä 
koskevien käsitysten luomista sekä rajaa mahdollisuutta poikke-
uksille menneitä vääriä tekoja koskeville velvollisuuksille. Itsekä-
sityksen luominen onkin subjektin ja sosiaalisen todellisuuden 
välistä jatkuvaa vuorovaikutusta.

Koko Marxin tuotantoa läpäisevän pyrkimyksen voidaan nähdä 
kytkeytyvän juuri muistin rooliin ja kohtaloon emansipatorisessa 
eli vapauttavassa toiminnassa. Emansipatorinen muisti avaisi näky-
män alistettujen sekä historiallisesta kehityskulusta ja kapitalismin 
vääjäämättömästä marssista syrjään heitettyjen ja sen alle murs-
kaantuneiden maailmaan ja kokemuksiin. Koska tänään tiedäm-
me kivuliaasti totalitaristisen väkivallan historian 1900-luvulla – ja 
kaikki ne hirmuteot, jotka tehtiin muun muassa Marxin nimissä – 
olisi juuri muiston emansipatorisen ulottuvuuden herättäminen 
välttämätöntä. Marxilainen filosofi Walter Benjamin oli varmas-
ti ensimmäisiä marxilaiseen traditioon liittyneitä ajattelijoita, jo-
ka korosti emansipatorisen muiston herättämisen tärkeyttä koko 
marxilaiselle inhimilliseen vapautukseen tähtäävälle toiminnalle. 
Filosofi Ernst Bloch loi massiivisen filosofisen työn saman ajatuk-
sen varaan toteuttamalla toivon arkeologiaa ihmiskunnan ajatte-
lun ja toiminnan ytimessä. Benjamin kritisoi kuitenkin 1900-luvun 
alkupuolella marxilaisuudessa vallinnutta yhtenäistävää teleologi-
aa, joka vaarantaa juuri näiden emansipatoristen muistojen roo-
lin hiljentämällä ne lopullisesti poliittisen liikkeen päätepisteenä 
syntyvässä uudessa totaliteetissa (ks. Jay 1986.). 

Vapautuminen menneisyyden taakasta liittyy Marxilla proleta-
riaatin eli köyhälistön kykyyn ja mahdollisuuksiin tunnistaa histo-
riallisen välttämättömyyden lait historiallisen prosessin sisällöksi. 
Tämä tarkoittaa hänelle sitä, että työläiset pääsevät historiassa ta-
pahtuneen taloudellisen liikkeen tuottamien mahdollisuuksien-
sa tasalle. Aivan kuten valistusfilosofit, myös Marx ajattelee, että 
historia on tullut inhimilliselle toiminnalle tarjolle tässä tietyssä 
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erityisessä historiallisessa vaiheessa. Historia on historiaa ihmisel-
le, joka ensimmäistä kertaa tekee historiaa – vaikkakin perittyjen 
olosuhteiden puitteissa. Heilahdellen kielellisesti konstitutiivi-
sen ja performatiivisen muodon välillä Marx kuitenkin onnistuu 
osoittamaan historiallisen subjektin, joka voi ja jonka täytyisi tie-
toisesti ottaa historiallinen prosessi haltuunsa. Proletariaatti on 
palannut itseensä, tai sen tuli olla palannut itseensä, historiallisen 
prosessin sisältönä. Näin ollen sillä ei ole enää tarvetta maailman-
historiallisille muistinvaraisille kytkennöille vallankumouksellis-
ta toimintaa motivoivina seikkoina. 

Edellä kuvattu problematiikka muodostaa ehkä keskeisimmän 
kysymyksen marxilaisuudelle poliittisena muutokseen tähtäävänä 
liikkeenä: Kuinka työväenluokka ylipäänsä tunnistaa historiallisen 
roolinsa ja ryhtyy toimimaan tuon roolin mukaisesti historiassa? 
Tähän vastatakseen Marx tekee erottelun toisaalta luokkaan ob-
jektiivisena asiantilana ja toisaalta tämän luokan sisällä olevaan 
tätä objektiivista asiantilaa koskevaan subjektiiviseen tietoisuu-
teen. Tietyn yhteiskunnallisen luokan jäsenyys määrittyy yhteisesti 
jaettujen taloudellisten olosuhteiden kautta. Saman luokan jäse-
net jakavat yhteisen suhteen tuotantovälineisiin, ja tämän vuok-
si he muodostavat luokan itsessään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että jäsenet olisivat subjektiivisesti tietoisia jaetuista olosuh-
teista ja yhteisestä päämäärästä, eli luokka itsessään ei välttämättä 
ole luokka itselleen. Kamppailu yhteistä vihollista vastaan muut-
taa luokan itsessään luokaksi itselleen. Tässä toiminnassa syntyy 
Marxin mukaan luokkatietoisuus.

Marx kirjoitti yhdessä filosofi Friedrich Engelsin kanssa Kom-
munistisen manifestin, joka sisältää kuvauksen siitä, miten työväen-
luokka muotoutuu luokaksi itsessään ja itselleen (Marx & Engels 
1857). Kapitalismi ei luo ainoastaan materiaalisia olosuhteita omal-
le kumoutumiselleen vaan myös toimijan, jonka aktiivinen toi-
minta tuottaa tämän kumoutumisen. Kapitalismi kollektivisoi 
työväenluokan repimällä sen maalaiselämästä kaupunkeihin. 
Kaupungeissa ihmiset alkavat myydä työvoimaansa suurille teol-
lisuuslaitoksille säilyäkseen elossa. Heidän työnsä ja elinolosuh-
teensa yhdenmukaistuvat, ja näin heille alkaa muodostua selkeä 
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kuva yhteisistä jaetuista olosuhteista, yhteisestä vihollisesta ja 
kamppailusta.

Aluksi yksilöt ryhtyvät kamppailemaan olosuhteita ja sen edus-
miehiä vastaan, mutta pikkuhiljaa tämä kamppailu alkaa raken-
teistumaan työväenluokan organisaatioina, joista syntyy viimein 
puolue: yksittäisten työläisten kamppailu muuntuu yhdistysten ta-
loudelliseksi kamppailuksi ja lopulta poliittiseksi taisteluksi. Marx 
uskoi, että luokkatietoisuus syntyy ja sitä ylläpidetään kamppailun 
ja organisoitumisen kautta. Kamppailun huipentumana on Mar-
xin mukaan poliittisen vallan haltuunotto ja yhteiskunnan muut-
taminen. (Marx 1864.)

Vaikka työväenluokan rooli yhteiskunnan radikaalissa muu-
toksessa näyttää Marxin tiettyjen tekstien valossa kohtalaisen sel-
vältä, sisältyy näihin muotoiluihin paljon epäselvyyksiä. Mikä on 
esimerkiksi puolueen tai työväen organisaatioiden suhde työvä-
enluokkaan massana? Onko keskeisin toimija vallankumouk-
sellisessa toiminnassa teoreettisen tiedon omaava puolue ja sen 
erityiset edustajat vai luokka? Mikä on välttämätön suhde vallan-
kumouksen objektiivisten ja subjektiivisten ehtojen välillä? Vaikka 
Marx asettaakin määrätyn suhteen luokkatietoisuuden, poliittisen 
kamppailun ja organisoitumisen välille, on luokkatietoisuuden, 
objektiivisten olosuhteiden ja vallankumouksen välinen suhde 
huomattavasti epäselvempi. Toisin sanoen, vaikka meille kuva-
taankin miten toiminta, tietoisuus ja järjestäytyminen kehittyvät 
yhtäaikaisesti työväenluokan kamppailuissa, ei ole kuitenkaan sel-
vää mikä on näiden kamppailujen ja objektiivisten taloudellisten 
kehityskulkujen välinen suhde tai vastaavasti mikä on vallanku-
mouksen subjektiivisten ja objektiivisten ehtojen välinen suhde. 
Onko vallankumous kapitalismin väistämätön tulos vai ainoas-
taan työväenluokan vallankumouksellisen kamppailun tuottama 
mahdollisuus? Ovatko kyseessä talouden lainalaisuudet vai inhi-
millinen toiminta? Tuottaako kapitalismi itsensä uumenista au-
tomaattisesti sosialismin? (Moisio 2011.)

Marxin omat yritykset tukea vallankumouksellisen työväen-
luokan kehitystä ilmaisevat tietynasteista kontingenssia eli mah-
dollista muttei välttämätöntä tapahtumaa emansipaatioteorian 
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tasolla. Tätä painottaa myös hänen huomionsa siitä, että ”ihmiset 
tekevät historiansa” (Marx 1852, 148) tai että luokkataistelu voi pää-
tyä joko kapitalistisen järjestelmän vallankumoukselliseen ylittä-
miseen tai ”taistelevien luokkien yhteiseen perikatoon” (Marx & 
Engels 1857, 336). Toisaalta deterministinen pohjavire ohittaa toi-
mijuuden ja tietoisuuden ongelmat asettamalla yhteiskunnallis-
ten prosessien väistämättömyyden. Kommunistisessa manifestissa 
Marx ja Engels (1857, 336) puhuvat porvariston kaatumisesta ja työ-
väenluokan voitosta ”yhtä lailla väistämättöminä”. Pääoman toisen 
painoksen jälkisanoissa Marx (1867, 24) lainaa hyväksyvästi arvoste-
lijaa, joka kirjoittaa: ”Tätä varten on täysin riittävää, että hän osoi-
tettuaan nykyisen järjestyksen välttämättömyyden todistaa samalla 
välttämättömäksi toisen järjestyksen, joksi edellisen täytyy väistä-
mättömästi muuttua riippumatta siitä, uskovatko ihmiset sitä vai 
eivät, ovatko he siitä tietoisia vai eivät”.

Edellinen välttämättömyys jää usein kuitenkin toteutumatta 
vallankumouksellisen toiminnan rajallisuudesta johtuen. Esimer-
kiksi porvarillinen vallankumous ei ollut Marxille riittävän radi-
kaalia, eli juuriin menevää. Tämän vuoksi maailmanhistorialliset 
muistot ilmenivät porvarillisille vallankumouksellisille toiminnan 
hetkinä vain hämätäkseen heitä sekä alistaakseen ihmisiä. Juuri 
historialliset muistot estivät näitä vallankumouksellisia käsittämäs-
tä edellisten vallankumousten rajallisuutta. Ne olivat tähdänneet 
ainoastaan jonkin alistavan rakenteen korvaamiseen jollakin toi-
sella alistavalla rakenteella. Esimerkiksi vuoden 1848 Pariisin val-
lankumoukselle, jota Marx suri menetettynä mahdollisuutena ja 
lupausten pettämisenä, menneisyys näyttäytyy ainoastaan kuollei-
na sukupolvina, traditiona, johon viitataan juuri sellaisina hetkinä, 
kun olisi pitänyt repiä itsensä irti sen kahleista. Tämä menneisyy-
destä vapautuminen olisi tehnyt mahdolliseksi luoda jotain ei-vie-
lä-olemassa-olevaa. Marxin vastaus tästä menetetystä lupauksesta 
johtuvaan suruunsa on kiintoisa. Hän ei aseta toivoaan muistami-
seen, vaan hän asettaa muistin tulevaisuutta vastaan ja väittää, että:

”Yhdeksännentoista vuosisadan yhteiskunnallinen vallanku-
mous voi ammentaa runoutensa vain tulevaisuudesta, mutta 
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ei menneisyydestä. Se ei voi aloittaa tehtävänsä suorittamis-
ta ennen kuin on pyyhkäissyt olemattomiin kaiken mennei-
syyteen liittyvän taikauskon. Varhaisemmat vallankumoukset 
tarvitsivat menneisyyden maailmanhistoriallisia muistoja 
hämätäkseen oman sisältönsä. Yhdeksännentoista vuosisa-
dan vallankumouksen täytyy antaa kuolleiden haudata kuol-
leensa tajutakseen oman sisältönsä.”  
     Marx (1852, 151.)

Marx erotti toisistaan porvarilliset vallankumoukset, jotka eivät 
saavuttaneet ihmisyyden historiallista itseluomista, sekä proletaa-
risen vallankumouksen, joka onnistuisi tässä tehtävässä ainoas-
taan jättäessään iloisena menneisyyden taakseen. Kuuluisassa 
vuoden 1843 kirjeessään saksalaiselle poliitikolle Arnold Rugel-
le Marx (1843) julisti, että tietoisuuden muutoksen myötä tulee 
tila ”jolloin ei ole tarpeen tehdä suurta jakoa menneeseen ja tu-
levaan, vaan saattaa menneisyyden ajatukset loppuun. Ja lopulta 
näyttäytyy, ettei ihmiskunta aloita uutta työtä, vaan tietoisesti to-
teuttaa vanhan tehtävän.” Historiallisen dialektiikkansa mukaisesti 
Marx ei väitä historian alkavan uudelleen sen kautta, että kuollei-
den tradition kivilaatat rikottaisiin ja ihmiset vapautuisivat ajatte-
luaan vaivaavista haamuista. Marx sitä vastoin purkaa ”menneen” 
kahteen ulottuvuuteen: painajaisen kaltaiseksi uneksi sekä tämän 
unen piileväksi merkitykseksi, joka tavoittelee täyttymystään. Tä-
män piilevän merkityksen täyttymiseen tähtäävä projekti, ”maail-
man historiallinen tehtävä” vaatii unenkaltaisuudesta luopumista. 
Tämä luopuminen tekee mahdolliseksi sen, mitä filosofi Jacques 
Ranciére (1996) täyttymyksen logiikkaa koskevissa teksteissään on 
kutsunut ”uinuvan kogiton kollektiiviseksi identiteetiksi”.

Marx peräänkuuluttaa tuotantonsa eri vaiheissa hilpeää histo-
riallista kehitystä estävästä menneisyydestä irti päästämistä. Tie-
tenkin tämä aktiivinen unohtaminen itsetietoisen historiallisen 
subjektin esiinmarssin edestä on mahdollista Marxille ainoastaan 
silloin, kun tämä subjekti tiedostaa olevansa harmoniassa histo-
riaa rakentavien rakenteellisten prosessin kanssa (tässä auttavat 
Marxin tuotantomuotoja koskevat tieteelliset analyysit). Näistä 
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huomioista päätyisi helposti tekemään sen virheen, jonka muun 
muassa filosofi Jacques Derrida (1994) näyttäisi tekevän painottaes-
saan analyysissään juuri Brumairekuun 18. tekstiä. Derrida tulkitsee, 
ettei Marx pitäisi merkityksellisenä menneisyydessä tapahtuneen 
poliittisen väkivallan muiston ja nykyisyyden välistä välienselvit-
telyä. Väitän, että Marxin esittämässä lupauksessa vapautumises-
ta aitoon luokattomaan yhteiskuntaan, on läsnä muisto historian 
kulusta ja kapitalismin kehityksen saatossa alistetuista ja syrjään 
heitetyistä ihmisistä.

Ennen kuin Marx pettyi Pariisin vallankumouksen lopulli-
seen käänteeseen, hän keskittyi lehtiartikkelissaan kesäkuun 1848 
Pariisin kapinan uhrien muistoon. Marx tekee erottelun artik-
kelissaan Pariisin kaduilla käydyn kamppailun proletaarisiin ja 
porvarillisiin uhreihin (vrt. Walter Benjaminin erottelua voitta-
jien ja alistettujen historiaan). ”Meiltä kysytään eikö meillä ole 
kyyneliä, ei huokausta, ei sanoja ihmisille, jotka kuolivat ihmisten 
vihan vuoksi” (Marx 1848, 136). Ranskan valtio, Marx jatkaa, tulee 
kunnioittamaan kuolleita porvareita sekä huolehtimaan kuollei-
den perheistä, mutta työläisuhrien muiston säilyttämisen Marx 
siirtää demokraattiselle lehdistölle:

”Mutta alaluokkaiset, nälän rikkomat, lehdistön herjaamat, 
lääkäreiden hylkäämät, kunnioitettujen varkaiden kaleerior-
jiksi ja polttomerkatuiksi kiroamat, heidän vaimot ja lapset, 
jotka sysätään vieläkin syvempään kurjuuteen, parhaimmat 
heistä, jotka häädetään merien taakse – sitoa laakeriseppele 
heidän uhkaavasti synkistyvien päittensä päälle, se on demo-
kraattisen lehdistön etuoikeus.” 
     Marx (1848, 137.)

Voiton merkin (laakeriseppeleen) sitominen emansipaatiosta käy-
dyn taistelun uhrien päiden ympärille on Marxille surutyötä, joka 
jää kamppailua jatkavien vastuuksi. Kamppailutehtävän vastaan-
ottaminen sitä jatkamaan kykenemättömiltä on ehkä parhain tapa 
muistaa heidät sekä samalla omaksua heidän lupauksensa vapau-
tumisesta. Mutta tämän kuolleiden muiston kääntäminen lupauk-
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seksi voitosta muotoutui muun muassa 1900-luvun alkupuolella 
muotoutuneen Frankfurtin koulun kriittisen teorian edustajille 
ongelmalliseksi. 

Marxille tämä siirtymä ei kuitenkaan ollut ongelma. Pääoman 
ensimmäisen osan seitsemännessä osastossa luvussa 24, missä 
Marx käsittelee niin sanottua alkuperäistä kasautumista, Marx 
esittää historiallis-poliittisen väkivallan ja pakkoluovutusta kos-
kevan 1400-luvulla alkaneen verisen lainsäädännön, johon kapi-
talismi historialliseksi ajankohdaksi käsitettynä perustui. 

”Prosessi, joka luo pääomasuhteen, ei siis voi olla muu-
ta kuin työmiehen erottamisprosessia työnsä edellytysten 
omistamisesta, prosessia, joka toisaalta muuttaa yhteiskun-
nalliset elinhyödykkeet ja tuotantovälineet pääomaksi, toi-
saalta välittömät tuottajat palkkatyöläisiksi. Niin sanottu 
alkuperäinen kasautuminen ei siis ole muuta kuin tuottaji-
en ja tuotantovälineiden historiallista eroamisprosessia. Se 
näyttää ”alkuperäiseltä”, koska se muodostaa pääoman ja sitä 
vastaavan tuotantotavan esihistorian.”  
     Marx (1867, 641.)

Marx ymmärtää pääoman ensi sijassa sosiaalisena suhteena. Täl-
löin pääoman alkuperä sijaitsee näiden sosiaalisten suhteiden 
luomisen kahtalaisessa prosessissa: ensinnäkin käännettäessä yl-
läpidon ja tuotannon yhteiskunnalliset keinot pääomaksi ja toi-
saalta muutettaessa näiden välittömät tuottajat palkkatyöläisiksi, 
joilla ei ole pääoman omistusoikeutta. 

Pääoman sosiaalisena suhteena luova prosessi vaatii näin ollen 
välttämättä työläisten erottamista tuotantovälineistä ja toimeentu-
losta. Eurooppalainen maaorjaväestö tuli erottaa maasta, yhteismaa 
tuli ottaa haltuun ja Yhdysvalloissa (missä ei alkujaan ollut olemas-
sa maaorjia eikä maahanmuuttajia ilman maaomistusta) Ameri-
kan alkuperäisväestön sekä myöhemmin afrikkalaisten orjien tuli 
toimia työvoiman tarpeen täyttäjinä. Marx kuvaakin, keskittyen 
pääosin Iso-Britannian tilanteeseen, vapaiden markkinoiden vä-
kivaltaisen synnyn. Vapailla markkinoilla oli perustanaan orjuus 
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sekä maatyöläisten yhteismaan pakkolunastus, joka pakotti hei-
dät siirtymään kaupunkeihin töihin ilman riittävää toimeentuloa. 
Näin massat joutuivat näkemään nälkää kapitalismin synnyn seu-
rauksena. Marx kirjoittaakin kärkevästi, että ”pääoma, joka tänään 
esiintyy Yhdysvalloissa ilman syntymätodistusta, on vasta eilen 
Englannissa pääomaksi muuttunutta lapsenverta” (Marx 1867, 676).

Kun pääoma ymmärretään miksi tahansa omaisuudeksi, jolla 
on kyky tuottaa omistajalleen tuloa, niin unohdetaan, etteivät elot-
tomat oliot kykene tuottamaan omillaan varallisuutta ja intressejä 
vaan vaativat tähän työvoimaa sosiaalisena suhteena. Tätä Marx tar-
koittaa yksinkertaisuudessaan pääomafetissillä. Se ilmaisee asen-
netta pääomaan, joka estää itse tämän pääoman perustana olevan 
väkivaltaisen prosessin muiston nousemista esiin. Marxin esittämä 
fetisismikritiikki pyrkii lopulta juuri vapauttamaan meidät mennei-
syyden uhrien haamujen läpäisemän tukahdutetun muiston vallasta.

”Amerikan kulta- ja hopeakenttien löytö, alkuasukkaiden su-
kupuuttoon hävittäminen, orjuuttaminen ja kaivoksiin hau-
taaminen, alkanut Itä-Intian valloittaminen ja ryöstäminen, 
Afrikan muuttaminen mustaihoisten metsästysalueeksi – 
sellainen oli kapitalistisen tuotantokauden aamunkoitto.”  
     Marx (1867, 671.)

Tätä Marxin kirjaamaa kuvausta kapitalistisen tuotantotavan al-
kuhistoriasta tukee myös viimeaikainen tutkimus (ks. Perelman 
2000). Joka tapauksessa Marx ei siis ainoastaan sure kirjoittamal-
la historian uhreista tieteellisissä teksteissään, vaan asettuu myös 
vastustamaan poliittisen taloustieteen porvarillisten teoreetikkojen 
pyrkimyksiä aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti unohtaa nämä 
uhrit. Esimerkkinä tästä unohtamisesta Marx (1867, 640–641) nostaa 
esille muun muassa turvautumisen kristilliseen teologiaan. Tämän 
lisäksi läpi Marxin Pääoman (1867), erityisesti alkuperäistä kasau-
tumista koskevassa luvussa, Marx paljastaa moraalisen sitoumuk-
sen kuvatessaan nykyisyyden rikkauksien perustuvan menneeseen 
kärsimykseen. Tämä kärsimys, väkivaltainen uhraaminen, tulee in-
tegroiduksi sitä koskevan kiellon kautta kapitalismin ytimeen: ”Ja 
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tämä pakkoluovutuksen historia on kirjoitettu ihmiskunnan aika-
kirjoihin veri- ja tulikirjaimin” (Marx 1867, 642). Marx menee ar-
gumenttiaan pohjustaessaan jopa niin pitkälle, että paikoin hän 
luovuttaa tavoitteensa kirjoittaa historiasta ainoastaan talouden 
kehityksen lakeja seuraten: ”Emme ota tässä huomioon agraari-
vallankumouksen puhtaasti taloudellisia kannustimia. Kysymme 
vain, mitkä olivat sen väkivaltaiset voimavivut” (Marx 1867, 648).

Edellisen kaltaista argumenttia tarkasteltaessa ei ole vaikeaa 
enää ymmärtää Ernst Blochin (1918) Geist der Utopie -teoksessa 
tekemää muotoilua, että Marxin teoria olisi ”epätoivoisen pro-
fetismin poliittista taloustiedettä”. Jälleen kerran on kuitenkin 
opettavaista tarkastella Marxin vastausta tähän tulevien työläis-
ten ja maatyöläisten väkivaltaisen uhraamisen tuottamaan suut-
tumukseen, johon Bloch lausumallaan viittaa. Hetken verran 
kestäneen talouden lakien seuraamisesta pidättymisen jälkeen 
Marx palaa kirjaamaan historiaa niiden mukaisesti. Lakien seu-
raaminen antaa mahdollisuuden ymmärtää mieleen palautettujen 
kärsimysten latentin merkityksen. Marx (1867, 681) löytää lohtua 
teleologisesta käsityksestään prosessin välttämättömyydestä ylit-
tää feodaaliyhteiskunnan, eli keskiajalle tyypillisen sosiaalisen, ta-
loudellisen ja hallinnollisen yhteiskuntajärjestelmän, universaali 
keskinkertaisuus työn jatkuvien yhteiskunnallisen kehittymispro-
sessien kautta. Kuvauksessaan Marx siis siirtää feodalismin väki-
valtaisesta tuhoutumisesta väkivallan historian välttämättömäksi 
liikevoimaksi. Marx joutuu näin hyväksymään kannan, jonka mu-
kaan historiaa eivät liikuta eteenpäin ainoastaan uudet tuotanto-
voimat, vaan myös uudet inhimilliset intohimot ja tarpeet. 

Tässä kohdin on kiinnostavaa verrata kahta tekstikatkelmaa 
Marxin tuotannon eri vaiheista. Ensimmäinen tulee teoksesta Po-
liittisen taloustieteen arvostelua ja toinen Pääomasta. 

”Yhteiskunnan aineelliset tuotantovoimat joutuvat tietyssä 
kehitysvaiheessaan ristiriitaan olemassa olevien tuotantosuh-
teiden tai omistussuhteiden […] kanssa. […] Silloin seuraa 
yhteiskunnallisten vallankumousten aikakausi.”  
     Marx (1857, 9.)
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”Määrätylle asteelle päästyään [kapitalistinen tuotantotapa] 
tuottaa oman häviönsä aineelliset edellytykset. Siitä hetkes-
tä asti yhteiskunnan helmassa liikkuu voimia ja intohimo-
ja, jotka tuntevat olevansa tämän tuotantotavan kahlehtimia. 
Sen täytyy hävitä ja se hävitetään.” 
     Marx (1867, 681.)

On kiinnostavaa miettiä, onko moraalinen närkästys, jonka Marx 
paljastaa Pääoman ensimmäisen osan seitsemännessä osastossa 
juuri se vipu, joka pakottaa hänet asettamaan ”alhaisimmat, likai-
simmat, pikkumaisimmat ja rumimmat intohimot” (Marx 1867, 
681) tuotantovoimia vastaavaan rooliin historiallisessa liikkeessä. 
Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että mahdollisuus aidosti surra 
historian uhreja vaatisi tieteellisen, historiallis-yhteiskunnallisia 
lakeja seuraavan historiakäsityksen täydentämistä moraalifiloso-
fisilla, sosiaalipsykologisilla ja psykohistoriallisilla näkökulmilla. 
Pääomaa tulisikin näin ollen lukea eräänlaisena kahtalaisen asen-
teen pelikenttänä. Näin tarkasteltuna Marx asettaisi Pääomassa 
emotionaalis-poleemisen puolensa kilpasille analyyttis-tieteelli-
sen väitteidensä kanssa. Tähän kahtalaisuuteen on usein viitattu 
keskusteltaessa esittääkö Marx moraalisen vastaväitteen kapitalis-
mille. On tietenkin selvää, että Marx kieltää moraaliset argumentit 
historiaa koskevien teoreettisten analyysiensä tasolla ja tunkee ne 
yhteiskunnallisen prosessin ylärakenteen tasolle (ks. Cohen, Na-
gel & Scanlon 1980).

Marx siis väittää, että väkivalta mahdollistaisi työväenluokan 
vallankumouksen. Sama välttämättömyys, joka tuotti mahdollisuu-
den kapitalismille, johtaa nyt työväenluokan vallankumoukseen.  
Se jalostaa menneisyyden äärimmäisenä ja ei-välttämättömänä 
kohdatun väkivallan: ”Kapitalistisesta tuotantotavasta johtuva ka-
pitalistinen anastustapa, siis myös kapitalistinen yksityisomai-
suus, on ensimmäinen yksilöllisen, omaan työhön perustuvan 
yksityisomaisuuden kieltäminen. Mutta kapitalistinen tuotanto 
tuottaa luonnollisen prosessin välttämättömyydellä oman kiel-
tämisensä” (Marx 1867, 682). Eli Marxin mukaan kapitalistinen 
logiikka ajaa työväenluokan muistamaan kapitalistisen tuotanto-
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tavan edellyttämän pakkoluovutuksen ja väkivallan. Tällöin työn-
väen tulee vaatia sortavien tuotantomuotojen kumoamista. Näin 
Marx heilahtelee vakioivan ja performatiivisen asenteen välillä: 
”Nyt ei enää ole pakkoluovutettavana omaa talouttaan hoitava työ-
läinen, vaan monia työläisiä riistävä kapitalisti” (Marx 1867, 682).

Pääoman seitsemännen osaston lopussa Marx siis suuntaa ky-
nänsä menneen väkivallan muistamisesta syntyvästä vihasta työ-
väenluokan välttämättömältä vaikuttavan voiton suuntaan. Hän 
kutsuu performatiivisesti työläisiä johtamaan maailmanhistorial-
lisen roolinsa tästä uhrauksen historiasta. Niin pitkälle kuin työ-
väenluokan voitto olisi seurausta vallankumouksina ilmenevästä 
historian täyttymykseen tähtäävästä logiikasta, liittää Marx (1847, 
13) latentin merkityksen aikaisemman historiallisen kehityksen 
tuottamaan kärsimykseen: juuri historiallinen vääryys saa aikaan 
liikehdintää, joka tekee historiaa.

Yleisessä mielessä Marxin luottamus edistykseen sekä hänen 
tekemänsä aikaisempien historiallisen kärsimyksen uhrien muis-
ton kohottaminen yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen osaksi 
estävät mahdollisuuden käsittää näiden muistojen roolia emansi-
paatioon liittyvässä lupauksessa – vaikka itse näille muistolle an-
nettaisiinkin keskeinen rooli. Marx yrittääkin kytkeä kokemuksen 
menneisyyden menetyksistä esiin nousevaan lupaukseen parem-
masta tulevaisuudesta. Itse tämä lupaus, kun menetykselle anne-
taan merkitys ja mieli kytkemällä se voiton logiikkaan, lopulta 
kuitenkin häivyttää kyseisen kokemuksen voiman. Näin vaarana 
on kärsimyksen muiston välineellistyminen.
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Totuuden korrespondenssiteoria 
ja Heideggerin hermeneuttinen 
totuuskäsitys laadullisen tutkimuksen 
pätevyyden arvioinnissa
Rauno Huttunen ja Leena Kakkori

kUn ihMiStieteelliSeSSä tutkimuksessa vallitsi positivisti-
nen tai jälkipositivistinen paradigma, ajateltiin, että vain kovien 
faktojen löytäminen määrällisillä menetelmillä on oikeaa tutki-
musta. 1950-60 -luvuilla kehitettiin validiteetin ja reliabiliteetin 
käsitteet määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Näi-
den tilastollisten reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden taustal-
la oli totuuden korrespondenssiteoria ja siihen liittyvä realistinen 
ontologia ja tietoteoria (ks. Koro-Ljungberg 2005, 275). Tämän rea-
listisen ja kartesiolaisen maailmankuvan mukaan on olemassa 
erikseen tietävä subjekti (tutkija), joka esittää väitteen ulkoisesta 
todellisuudesta (objektista). Realistiseen maailmankuva nojaa to-
tuuden korrespondenssiteoria. Sen mukaan väitelause on tosi, jos 
se vastaa ulkoisessa maailmassa olevaa tosiasioiden tilaa. 

Kun ihmistieteissä 1970-uvulla aloiteltiin laadullista tutkimus-
ta, reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä sovellettiin tutkimuksen 
laadun arviointiin pienin muunnoksin. Pian alettiin kuitenkin 
epäillä soveltuvatko reliabiliteetti ja validiteetti sellaisenaan laa-
dullisen tutkimuksen arviointiin. Pohdittiin vakavasti, olisiko 
laadullisen tutkimuksen luotettavuus-periaatteet määriteltävä uu-
delleen. (esim. Mäkelä 1990).  Eskolan ja Suorannan (2008, 211) sekä 
Kvalen (1994, 3) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 
arvioinnissa vallitsee sellainen tila, että on 1) niitä, jotka soveltavat 
mahdollisuuksien mukaan perinteisiä reliabiliteetin ja validiteetin 
käsitteitä; 2) niitä, jotka ovat näille vanhoille termeille keksineet 
uusia merkityksiä ja 3) niitä, jotka ovat kehittäneet kokonaan uu-
det käsitteet ja periaatteet.  Esimerkiksi Kirk ja Miller (1986), Seale 
(1999), Long ja Johnsson (2000) sekä Silverman (2005) ovat räätä-
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löineet määrällisen tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin kä-
sitteet laadulliseen tutkimukseen sopiviksi. Tällainen räätälöinti 
kuitenkin säilyttää totuuden korrespondenssiteorian (realistisen 
tietoteorian) perspektiivin, vaikka laadullinen tutkimus pääsään-
töisesti nojautuu kartesiolaisen subjekti-objekti –jaon ylittävään 
konstruktionistiseen tietoteoriaan (Koro-Ljungberg 2005; Guba ja 
Lincoln 1994, 111-117; 2000, 168-173 ja 2005, 192-200). 

Vuonna 1981 Egon Cuba ja Yvonne Lincoln esittivät täysin uu-
det nimenomaan konstruktivistiseen laadulliseen tutkimukseen 
kuuluvat laatukriteerit luotettavuuden (trustworthiness) käsitteen 
ulottuvuuksina): uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferabi-
lity), riippumattomuus (dependability) ja vahvistettavuus (confirma-
bility) (Guba ja Lincoln 1981; 1982). Voidaan kuitenkin väittää, että 
nämä vaihtoehtoisetkin laadullisen tutkimuksen pätevyyden arvi-
ointiin tarkoitetut käsitteet edellyttävät totuuden korrespondens-
siteoriaa. Esimerkiksi Clive Seale (1999, 43) väittää, että Guban ja 
Lincolnin määrittelemä luotettavuus (trustworthiness) nojaa sisäisen 
validiteetin ideaan. Sisäinen validiteetti voidaan taas ymmärtää 
totuudeksi korrespondenssiteorian merkityksessä. Suomalaisista 
tutkijoista muun muassa Juha Perttula (1995) sekä Hannu Heikki-
nen, Rauno Huttunen ja Leena Syrjälä (Heikkinen, Huttunen ja 
Syrjälä 2007) ovat esittäneet omia reliabiliteetille ja validiteetille 
vaihtoehtoisia luotettavuusperiaatteitta silmällä pitäen juuri kor-
respondenssitotuusteorian ylittämistä.

Tässä artikkelissa asetumme Perttulan sekä Heikkisen, Huttu-
sen & Syrjälän kanssa samoille linjoille. Vuonna 2007 Heikkinen, 
Huttunen & Syrjälä julkaisivat paljon viitatun artikkelin nimeltä 
Action Research as Narrative: Five Principles for Validation. Tämän ar-
tikkelin yksi motiivi on esittää heideggerilainen puolustus Heikki-
sen, Huttusen & Syrjälän esittämälle viidelle prinsiipille. Tähänkin 
artikkeliin olisi voinut laittaa Heideggerin filosofiaa, mutta aika ei 
silloin vielä ollut kypsää laajamittaiselle Heideggerin soveltami-
selle laadulliseen tutkimukseen. Asia on muuttunut 15 vuodessa 
ja Heidegger on nyt vahvasti mukana laadullista tutkimusta kos-
kevassa metodologisessa keskustelussa.  Näistä asioista olemme 
keskustelleet Veli-Matti Värrin kanssa ja haluamme juuri tässä 
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juhlakirjassa tuoda Heideggerin mukaan suomalaiseen keskus-
teluun laadullisen tutkimuksen metodologiasta. 

Seuraavaksi tarkastelemme kriittisesti käsitystä totuuden kor-
respondenssiteoriasta laadullisen tutkimuksen viime kätisenä 
kriteerinä. Sen jälkeen esittelemme Martin Heideggerin herme-
neuttisen totuuskäsityksen, joka meidän väitteemme mukaan so-
pii paremmin laadullisen tutkimuksen ideaan.

Totuuden korrespondenssiteoria ja laadullinen tutkimus

Uudella ajalla totuuden korrespondenssiteoriasta tulee vallitseva 
totuuskäsitys. Immanuel Kantin aikoihin totuuden korrespon-
denssiteoria oli filosofiassa suorastaan itsestäänselvyys kiistois-
ta huolimatta (Kant 2013, 86-87).  Kant ei kuitenkaan kannattanut 
totuuden korrespondenssiteoriaa. Kantin mielestä me voimme 
korkeintaan antaa loogisen kriteerin totuudelle, jonka mukaan 
tietämisen, ymmärryksen ja järjen yleisten sekä muodollisten la-
kien täytyy olla sopusoinnussa (Kant 2013, 87). 

Muuna muassa Pentti Moilanen (2002), Tapio Puolimatka 
(2002) ja Pertti Töttö (2012; 2015) ovat puolustaneet totuuden kor-
respondenssiteorian merkitystä tai jopa välttämättömyyttä laa-
dulliselle tutkimukselle. 

Puolimatkan mukaan ”perimmältään totuuskäsitys on sama 
sekä kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa tutkimuksessa, vaik-
kakin luotettavuuden kriteerejä sovelletaan niissä osittain eri ta-
voin” (Puolimatka 2002, 466). Saman väitteen esittävät myös Clive 
Seale (1999, 19-31) ja Töttö (2012, 69). Näin totuus on siten aina vii-
me kädessä totuutta korrespondenssi-mielessä. Puolimatkalle niin 
sanotut episteemiset totuusteoriat (totuus koherenssina, totuus 
konsensuksena ja totuus onnistuneena käytäntönä) eivät kelpaa 
totuuden määritelmäksi, vaikka ne tuovat esiin joitakin totuu-
den tunnistamisen kriteerejä (Puolimatka 2002, 467). Episteemiset 
totuusteoriat tarkoittavat siis sellaista näkemystä, jonka mukaan 
totuus on riippuvaista inhimillisestä tiedosta (episteme). Epistee-
misten totuusteorioiden mukaan totuus on määriteltävä inhimil-



297

lisen tiedon ja sen mahdollisuuksien pohjalta. Puolimatka väittää 
vastaan, että episteemiset totuusteoriat edellyttävät ei-episteemis-
tä näkemystä totuudesta eli totuuden korrespondenssiteoriaa (ks. 
Töttö 2012, 21). Puolimatkan johtopäätös on, että luopuminen to-
tuuden korrespondenssiteoriasta johtaa laadullisen tutkimuk-
sen käsitteelliseen sekaannukseen ja luottavuuden kriteereiden 
menetykseen. Lisäksi Puolimatka väittää, että totuuden korres-
pondenssiteoriasta luopuminen kyseenalaistaisi ihmisten oikeu-
den tietää, miten asiat objektiivisessa todellisuudessa oikein ovat. 
(Puolimatka 2002, 472-473.)  

Puolimatkan ja Tötön argumentointi nojaa sellaiseen pre-
missiin, että Alfred Tarskin (1997) määrittelemä niin sanottu se-
manttinen totuusteoria on ainoa oikea merkitys totuudelle ja niin 
sanotut episteemiset totuusteoriat (totuuden koherenssiteoria, to-
tuuden pragmatistinen teoria ja totuuden konsensusteoria) kä-
sittelevät tämän ”ainoan totuusteorian” kriteerejä. Tästä asiasta 
käydään jatkuvaa väittelyä filosofisessa kirjallisuudessa (ks. Da-
vidson 1996, 266; Bhaskar 1993, 215; Horowich, Popper 1968, 274; 
Hintikka 2001). Siksi ei mitenkään yksiselitteisesti voida väittää, 
että Tarskin semanttinen totuusteoria on ainoa oikea merkitys 
totuudelle tai että Tarskin totuusteoria on korrespondenssitotu-
usteorian versio. 

Töttö (2012) väittää niin ikään, että empiirisen tutkimuksen 
kannalta totuuden korrespondenssiteoria on välttämätön. Kun 
empiirinen tutkimus nojaa totuuden korrespondenssiteoriaan, 
”uskomuksistamme riippumaton todellisuus saa puheenvuoron 
ja pääsee todistamaan T:n [teorian] puolesta tai sitä vastaan” (Töt-
tö 2012, 22). Pyysimme vielä sähköpostitse tarkennuksia Tötöltä 
hänen mielipiteistään koskien laadullista tutkimusta ja totuuden 
korrespondenssiteoriaa. Töttö vastasi muun muassa seuraavasti 
ja antoi luvan vastauksen käyttöön (Töttö 2015): 

”Jokainen realisti luullakseni ajattelee, että totuus on väitteen 
ja siitä riippumattoman asiaintilan välistä vastaavuutta. Jos siis 
tuota kvalitatiiviseksi kutsuttavaa tutkimusta tekevä väittää vaikka-
pa, että ’opettajien puheesta löytyy kolme diskurssia’ (mikä tietysti 
on kvantitatiivinen väite), pitää opettajien puheessa olla kolmen-
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laista puhetapaa jostakin asiasta, jos väite on tosi. Sitten on ihan 
eri asia, miten tämän vastaavuuden voi käytännössä todeta, vai 
voiko lainkaan. Vastaavuuden nojalla voidaan kuitenkin asettaa 
joitain ideaalisia vaatimuksia mille tahansa tutkimukselle, kuten 
että muidenkin kuin tuon kyseisen tutkijan pitäisi voida löytää 
nuo samat kolme puhetapaa, jos hän tutkisi samojen opettajien 
puhetta samalla menetelmällä ja samoin teoreettisin määritel-
min. Ja samasta suunnasta tulee vaatimus, että kvalissa mittaa-
mista vastaavien operaatioiden (luokitusten jne.) tulee olla valideja 
ja reliaabeleja eli kohdistua juuri siihen asiantilaan, josta jotain 
väitetään, ja olla toistettavia ( jonkin marginaalin puitteissa, mikä 
taas on kvantin heiniä).” 

Me taas pidämme diskurssianalyysin löytämiä diskursseja hy-
vin konstruktiivisina ja itsessään hyvin diskurssiivisina seikkoi-
na. Samalla tavoin kuin ei ole objektiivista totuutta siitä, kuinka 
monta lintulajia Suomessa on (se on riippuvainen tieteellisestä 
diskurssista), voidaan myös olemassa olevan keskustelun tyylejä 
jaotella eri tavoin. Juuri diskurssianalyysissä totuuden korrespon-
denssiteoria on huono apuväline tutkijalle. Kyllähän on objek-
tiivisesti olemassa esimerkiksi opettajien puhetta ja puhetyylejä 
(diskursseja, kielipelejä), mutta diskurssien rajat ja määritelmät 
eivät ole olemassa diskurssianalyytikosta ja käytettävästä dis-
kurssianalyysin taustateoriasta riippumattomia. Joskus eri dis-
kurssianalyytikot voivat löytää samasta aineistosta juuri samat 
diskurssit, mutta se ei johdu diskurssien ”objektiivisesta ole-
massaolosta” vaan diskurssianalyytikkojen jakamista samoista 
taustaoletuksista.

Me siis esitämme, että ei ole yhtä oikeaa määritelmää totuudel-
le. Totuus on riippuvainen inhimillisen tiedon mahdollisuuksista 
ja rajoista. Esitämme myös, että totuuden korrespondenssiteori-
an käyttäminen ainoana laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 
sekä tieteellisyyden kriteerinä tuottavat suuria vaikeuksia, elleivät 
jopa torpedoi koko laadullisen tutkimuksen idean. Guba ja Lin-
coln esittävät, että on olemassa realistiseen tietoteoriaan (postpo-
sitivismi) perustuvaa laadullista tutkimusta ja tällainen tutkimus 
voi käyttää validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä luotettavuuden 
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arvioinnissa (Guba ja Lincoln 1994, 111-117; 2000, 168-173 ja 2005, 
192-200). Voidaan tehdä sellainen laadullinen tutkimusasetelma, 
jossa asetetaan joku hypoteesi ja tutkimuksessa sitten koetetaan 
verifioida tai falsifioda tämä hypoteesi. Tällaiseen laadulliseen 
tutkimukseen soveltuu totuuden korrespondenssiteoria ja siihen 
nojaavat reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet, mutta toki tällai-
nenkin tutkimusasetelma voi nojata myös konstruktionistiseen 
tai pragmatistiseen tietoteoriaan. Väitämme kuitenkin, että suu-
rin osa laadullisesta tutkimuksesta ei tähtää tieteellisen väitteen ja 
objektiivisen asiantilan vastaavuuden todentamiseen tai kumoa-
miseen. Siksi on hyvä pohtia muitakin näkökulmia totuuteen ja 
sellaisena me esitämme Martin Heideggerin aletheettisen tai her-
meneuttisen käsityksen totuudesta.

Heideggerin aletheettinen totuuskäsitys vaihtoehtona 
totuuden korrespondenssiteorialle laadullisen 
tutkimuksen luotettavuus-pohdinnassa

Vastoin analyyttisen filosofian valtavirtaa esitämme, että on mui-
takin tapoja määritellä totuus kuin totuuden korrespondenssite-
oria. Heideggerin tavoin voidaan väittää, että aatehistoriallisesti 
korrespondenssiteoriaa edelsi toisenlainen merkitys totuudel-
le. Aristoteles ymmärsi sen, mitä nykyään kutsutaan totuudek-
si, pääsääntöisesti apofansiksena (näyttäytymisenä) ja aletheiana 
(ei-peitteisyytenä) (Heidegger 2000, 271; Gadamer 2004, 15). Näis-
tä jälkimmäinen käännettiin latinaksi sanalla veritas. Heidegge-
rin tulkinnan mukaan antiikin Kreikassa ei ollut nykymuotoista 
totuuden korrespondenssiteoriaa kenelläkään filosofilla. Antiikin 
filosofit puhuivat siitä, kuinka joku näyttää joltakin (apofansis) ja 
mitä joku on tai olisi ei-peittyneenä. Esimerkiksi Platonille nä-
kyvä empiirinen maailma oli jonkinlaista harhaa tai ainakin vää-
ristynyt heijastuma tosiolevista ideoista. Vain koulutettu filosofi 
ikään kuin sielunsa tai järkensä silmillään pystyy näkemään ikui-
set ideat (eidos) aletheettisesti ”ei-peittyneinä”. 

Heideggerin hermeneuttisen totuuden lähtökohtana ei ole Pla-
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tonin objektiivinen idealismi vaan hermeneuttinen tulkinta Aris-
toteleen aletheiasta, jossa oleva paljastuu (aletheia) olemisessaan. 
Heidegger väittää, että on virheellistä tulkita Aristoteleen totuus-
käsitys realistisesti totuuden korrespondenssiteoriana (Kakkori 
ja Huttunen 2005). Kun Aristoteles sanoo, että sielun ”elämykset” 
(noemata) ovat yhtäläisiä olioiden kanssa, niin tässä ei ole kyse to-
tuudesta korrespondenssi-merkityksessä (Heidegger 2000, 266). 
Heideggerin mielestä ideaalisesti olevan ja reaalisesti esilläole-
van suhdetta ei voida laittaa korrespondenssisuhteeseen. Lause 
eli niin sanottu arvostelma on itsessään ”reaalinen psyykkinen ta-
pahtuma”, mutta se mitä arvostelmassa väitetään, on puolestaan 
”ideaalinen sisältö”. Tämä ideaalisen sisällön ajatellaan totuuden 
korrespondenssiteoriassa olevan vastaavuussuhteessa ”reaaliseen 
olioon”. Kumpaa tämä itse vastaavuussuhde on – reaalinen vai ide-
aalinen? (Heidegger 2000, 268.)

Heidegger ei kiellä, etteikö esimerkiksi arvostelma ”kuva sei-
nällä on vinossa” voisi olla totta tai epätotta, mutta kysymys ei ole 
mistään vastaavuussuhteesta vaan siitä, että arvostelma paljastaa 
tietyn olevan olemisessaan (Heidegger 2000, 269). Jonkun toisen 
tekemä arvostelma samasta kohteesta (”taulu on elähdyttävä”), voi 
paljastaa kyseisen olevan olemisessaan toisesta näkökulmasta. Ar-
vostelma on olevan olion itsensä oleminen. Tämä on Heidegge-
rin mielestä totena olemista. Heideggerille siis totuus ja totena 
oleminen ovat eri asioita. Totena olemista voidaan kutsua arvos-
telman kohdalla ”tosi lauseeksi”. Se mikä tulee näytetyksi toteen, 
ei voi olla tietämisen ja kohteen yhtäpitävyys. Tämä tarkoittai-
si myös psyykkisen ja fyysisen yhtäpitävyyttä, mikä ei Heidegge-
rin mukaan ole mahdollista. Heidegger ei kuitenkaan kiellä, ettei 
korrespondenssi mielessä totuutta ole. Korrespondenssitotuus 
ei vain perustu mielteen vastaavuuteen olioon vaan perustavan-
laatuiseen totuuteen paljastumisena. Toteen tulee näytetyksi ole-
van itsensä oleminen paljastettuna. Tämä on totuus aletheiana eli 
ei-peittyneisyytenä. (Kakkori ja Huttunen 2005.) 

Totuuden korrespondenssiteoria ei ole missään tapaukses-
sa väärä tai hylättävä teoria. Kun on kysymys objektivoivasta kat-
seesta, kyseessä voi olla korrespondenssitotuus. Olevat ja asiat 
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ilmenevät Daseinin (Dasein on se puoli ihmisessä, jolla on suh-
de omaan olemiseensa) maailmassa-olemisessa kokonaisuutena, 
jota Heidegger kutsuu välinekokonaisuudeksi. Tämän välineko-
konaisuuden kautta tulee ilmi välineen käsilläolevuus (Zuhanden-
heit). Käsilläolevuutta ei tarkentava katse tavoita, vaan ainoastaan 
esilläolevan (Vorhandensein). Heiddeggerin kuuluisa esimerkki kä-
silläolevuudesta ja esilläolevuudesta on vasara. Kun naulaamme 
vasaralla nauloja, emme tarkastele vasaraa objektiivisesti vaan se 
on meille käsilläoleva välinekokonaisuudessaan. Välinekokonai-
suuteen kuuluu naulat, seinä, rakennettava talo ja niin edelleen. 
Jos vasara menee rikki tai katoaa, tarkennamme katseen siihen ja 
suhteemme muuttuu objektivoivaksi ja voimme tehdä tosia tai 
epätosia väitelauseita vasarasta ja vasaroinnista. Vasara tulee esil-
läolevaksi ja tarkennamme siihen katseen. Tällöin se ei kuitenkaan 
paljasta siihen liittyvää maailmaa ja välinekokonaisuutta. Heideg-
gerin mielestä katseen tarkentaminen tietyin ehdoin on teoreet-
tista suhtautumista. (Heidegger 2000, 95 – 100.)

Korrespondenssi totuus on mahdollista Heideggerin mukaan 
alkuperäisemmän totuuden ansiosta. Totuus paljastumisena ja 
paljastavana olemisena – aletheia – kuuluu alkuperäiseen totuuteen 
eli Daseinin avautuneisuuteen. Paljastuminen kuuluu avautunei-
suuteen, joka saavutetaan vain Daseinin myötä. Heidegger ilmai-
see asian väitteellä, että Dasein on ”totuudessa” (Heidegger 2000, 
273). Tämä ei tarkoita sitä, että Daseinilla olisi tosi tietoa kulloi-
sistakin empiirisistä tapahtumista tai että sillä olisi jokin erityi-
nen kyky lausua tosia väittämiä. Daseinin totuudessa olemiseen 
kuuluu aina niin paljastuminen kuin peittyminenkin. Alkuperäi-
nen ”totuus” (Daseinin totuudessa oleminen) on ehtona sille, et-
tä lausumat voivat olla totta tai epätotta, toisin sanoen lausumat 
voivat joko peittää tai paljastaa asioita, olevia tai asiantiloja. Hei-
deggerin kiinnittäessä totuuden Dasein olemiseen, seuraa siitä 
myös se, että totuus on vain niin kauan kuin Dasein ylipäätään 
on. Ei siis ole olemassa mitään ikuisia totuuksia. Ennen Daseinia 
ei ole totuutta yhtä vähän kuin Daseinin jälkeen on totuutta, kos-
ka silloin ei voi olla avautuneisuutta totuutta paljastavana. Tämä 
tekee kaikki totuudet historiallisiksi. Heideggerin esimerkkinä 
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ovat Newtonin lait. Ne eivät olleet tosia sen enempää kuin epäto-
siakaan ennen kuin Newton paljasti ne, jonka kautta oleva paljas-
tui sellaisena kuin se on Newtonin lakien mukaan, toisin sanoen 
totuus tapahtui paljastumisena. Jos jonakin päivänä Newtonin lait 
kumotaan tai ne unohdetaan tyystin tai ihmiskunta häviää, niin 
oleva, jonka Newtonin lait paljastivat peittyvät. Tämä tarkoittaa si-
tä, että ne eivät ole enää silloin totta. (Heidegger 2000, 279 - 280, 
Kakkori ja Huttunen 2005.)

Totuudesta paljastumisena ja avautumisena, aletheiana on seu-
rauksena Michael Inwoodin (2000, 13 – 14) mukaan kolme asiaa. 
Ensinnä totuutta ei rajata koskemaan pelkästään väitteitä men-
taalisia akteja kuten arvostelmia, uskomuksia ja representaatioita. 
Totuus paljastumisena koskee koko maailmaa erilaisten maail-
massa-olemisen tapojen kuin ymmärtämisenkin kautta. Toiseksi 
totuus on todellisuuden tai ulkomaailman asia. Tällä Inwood tar-
koittaa sitä, että totuus ei ole ilmaisujen tai ajattelun asia. Heideg-
gerin totuus ei koske sitä, ovatko ajatukset ja siitä tehdyt ilmaisut 
yhdenmukaisia ulkomaailman kanssa, vaan sitä että maailmas-
sa olevat asiat paljastuvat meille. Tämä on Inwoodilta osittainen 
yksinkertaistus, koska Heideggerin ajatteluun ei ylipäätään kuu-
lu jako ulkomaailmaan ja ihmiseen sisäiseen maailmaan, oli siel-
lä sitten mitä tahansa. Kolmanneksi totuus paljastumisena vaatii 
peittymisen. Kun Dasein on totuudessa, on se samalla aina epäto-
tuudessa (Unwahrheit). Väärintulkinta ei ilmene ainoastaan virhee-
nä ja peittyneisyytenä, vaan se on myös naamioitunutta totuutta. 
Oleva voi siis näyttäytyä virheellisesti. Esimerkiksi kissa voi näyt-
täytyä koirana. Oleva voi kätkeytyä kokonaan, jolloin kissaa ei näy 
ollenkaan. Oleva naamioituu joksikin muuksi. Esimerkiksi kissa 
naamioituu koiraksi. Naamioituminen eroaa kahdesta muusta sii-
nä, että se on aktiivinen tapahtuma. Tällöin väärin tulkinta johtuu 
tulkittavasta eikä ole tulkitsijan virhe.  Totuuden vastakohdaksi 
tulee näin se, että tulkitsemme väärin, emme tulkitse ollenkaan, 
koska kohde peittyy tai sitten tulkitsemme väärin, koska kohde 
näyttäytyy jonain toisena – naamioituu. 

Maailman avautuneisuuteen kuuluu myös olennaisesti Mit-
dasein (kanssatäälläolo), jonka myötä Daseinille kuuluu aina ym-
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märrys toisista kanssaolemisena. Mitdaseinin ja Daseinin yhdessä 
oleminen on perustavanlaatuinen tapa olla maailmassa, koska 
Mitdasein on ainoa toinen olento, jolla on samanlainen suhde 
olemiseen kuin Daseinilla. Daseinin oleminen ja olemisymmär-
rys ovat riippuvaisia Daseinin ja Mitdaseinin keskenään-olemi-
sesta. Heidegger jopa kirjoittaa: ”Toinen on itsen kaksoiskappale” 
(Heidegger 2000, 163). Daseinin ja Mitdaseinin välistä suhdetta 
Heidegger kuvaa sanalla empatia ja toteaa empatian hermeneu-
tiikan koskevan mahdollisuutta ymmärtää vierautta (Heidegger 
2000, § 26). 

Me väitämme, että jos ymmärrämme totuuden tällä heideg-
gerilaisella tavalla, voi sillä olla paljonkin annettavaa laadullisel-
le tutkimukselle. Heideggerilla totuuden korrespondenssiteorian 
edellytyksenä on alkuperäisempi totuuden idea eli totuus alet-
heiana, paljasumisena ja peittymisenä. Totuus aletheiana edellyt-
tää kartesiolaisen subjekti-objekti –dualismin ylittämistä. Dasein 
aina on jo maailmassa. Ei ole olemassa minää, joka olisi olemassa 
maailman ulkopuolella. Dasein aina jo löytää maailmassa itsensä 
ja muut olevat. Ymmärtäminen on Daseinin perimmäinen tapa 
olla maailmassa ja se on aina jonkin olevan ymmärtämistä. Ym-
märtäminen on totuus aletheiana eli totuus olevan paljastumisena 
olemisessaan. Dasein on totuuden ehto, koska Dasein ”ymmärtää”. 

Myöhäistuotannossaan Heidegger painottaa aletheettiseen to-
tuuden tapahtumis-luonnetta (Ereignis) ja keskeiseksi nousee ru-
nous ja kieli totuuden tapahtumisen esimerkillisenä paikkana. 
Runous on taiteen olemus sekä kielen olemuksellinen muoto, 
jolloin runous ei ole pelkästään kielen muoto, vaan puhuttu ja 
kirjoitettu kieli on runouden muoto. Runous tai taideteos ei ole 
kopio jostain originaalista, vaan runoudessa jotain uutta ilmestyy 
maailmaan. Uuden paljastuminen liittyy alistumiseen kielen ko-
kemukselle, joka rikkoo perinteisen subjekti-objekti –rakenteen. 
Heideggerilta paljon vaikutteita saaneen Hans-Georg Gadamerin 
hermeneuttinen kokemus vastaa hyvin pitkälle totuuden aletheet-
tista tapahtumista. Heideggerin mielestä Hölderlinin runo Rein 
ei ole kopio-suhteessa aktuaaliseen Rein-jokeen, vaan se paljas-
taa joen ensimmäisen kerran. Voidaan ajatella, että tässä runossa 
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tapahtuu totuus, muttei korrespondenssi-mielessä vaan paljastu-
misena ja peittymisenä. (Kakkori 2009, 79.) 

Pohdinta

Heikkisen, Huttusen ja Syrjälän (2007) esittämät narratiivisesti 
orientoituneen toimintatutkimuksen viisi validointiperiaatetta 
ovat hyvin linjassa heideggerilaisen hermeneuttisen totuuskä-
sityksen kanssa. Ensinnäkin itse toimintatutkimuksen perusi-
dea (toiminnan ja tutkimuksen samanaikaisuus) ei kovin hyvin 
sovi yhteen perinteisen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden 
kanssa sekä niihin liittyvään totuuden korrespondenssiteoriaan. 
Toiseksi narratiivisen tutkimuksen tehtävä on lähellä sitä tehtä-
vää, jota Heidegger odottaa runolta eli siis ei kopion tehtävä vaan 
uudenlaisen maailman (näkemisen tavan) paljastumisen ja avau-
tumisen tehtävä. Heikkinen, Huttunen ja Syrjälä (2007) esittävät, 
että luotettavuuden sijasta tulisi puhua laadullisen tutkimuksen 
validoinnista ja laadusta. Luotettavuus- ja pätevyys -puhe viittaa 
totuuden korrespondenssiteoriaan, joka ei pääsääntöisesti sovi 
laadulliselle tutkimukselle. Sovellettuna yleisesti laadulliseen 
tutkimukseen Heikkisen ja kumppaneiden validointiprinsiipit 
tarkoittavat sitä, että laadullinen tutkimus voi olla tasokasta, käy-
tännöllistä, dialogista, reflektiivistä, koherenttia suhteessa aikai-
sempaa tutkimukseen, historian huomioonottavaa ja ajatuksia 
innoittavaa. Luokaton laadullinen tutkimus on päinvastaista eli 
epäkäytännöllistä, epäreflektiivistä, monologista, aikaisemman 
teorian yksioikoisesti ohittavaa, epähistoriallista ja hyvin vähän 
ajatuksia innoittavaa. Heikkinen, Huttunen ja Syrjälä (2007) esit-
tävät viisi tutkimuksen validointiperiaatetta: 1) Historiallisen 
jatkuvuuden periaate; 2) Reflektiivisyyden periaate; 3) Dialekti-
suuden periaate; 4) Toimivuuden periaate ja 5) Havahduttavuu-
den periaate. Nämä periaatteet tulevat hyvin lähelle Perttulan 
muotoilemaa 9 laadullisen tutkimuksen luotettavuusperiaatet-
ta (Perttula 1995, 42-43).

Näistä Heikkisen, Huttusen ja Syrjälän (2007) periaatteista ta-
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valla tai toisella ainakin reflektiivisyyden, dialektisuuden ja havah-
duttavuuden periaatteet liittyvät Heideggerin totuuskäsitykseen. 
Reflektiivisyyden periaate ei suoranaisesti liity Heideggerin alet-
heettiseen totuuteen, mutta se liittyy Heideggerin kritiikkiin sitä 
kohtaan, että filosofiassa ja tieteessä otetaan annettuna totuuden 
korrespondenssiteoria ja kartesiolainen subjekti-objekti -dualis-
mi pohtimatta näihin liittyviä epistemologisia ja ontologisia si-
toumuksia. Käyttipä totuuden korrespondenssiteoriaan nojaavia 
tutkimuksen luotettavuus kriteereitä tai ei, täytyy olla selvillä 
oman tutkimuksen filosofisista valinnoista. Tänä postmodernina 
aikana on mahdollista tutkimuksessaan yhdistellä ristiriitaisiakin 
teorioita, mutta täytyy vain tietää mitä on tekemässä ja tutkimuk-
sessaan kertoa näiden eri jännitteiden olemassaolosta.

Dialektisuuden periaate on hyvin linjassa Heideggerin Mit-
dasein–käsitteen (kanssatäälläolo) kanssa. Esittämämme heideg-
gerilainen lähestymistapa on omiaan huomioimaan laadulliseen 
tutkimukseen olennaisesti kuuluvan moniäänisyyden ja sensitii-
visyyden vieraudelle, joita on aiemmassa kirjallisuudessa teoreti-
soitu lähinnä Bahtinin (Chase 2018, 956) ja Derridan (Tedlock 2018, 
1473) filosofioiden pohjalta. Heideggerin Mitdasein-käsite (kans-
satäälläolo) kertoo, ettei Dasein ole yksin maailmassa eikä olevien 
paljastuminen tapahdu eristäytyneelle Daseinille. Dasein on maa-
ilmassa yhdessä muiden olemassaoloaan ihmettelevien olevien 
kanssa ja olevan paljastuminen (ts. totuus aletheiana) on näin dia-
loginen ja dialektinen prosessi. Siksi laadullisen tutkimuksen laa-
tuakin arvioidessa ja parannettaessa tulisi huomioida tutkimuksen 
dialogisuus ja ”totuuden” yhdessä konstruointi. Lisäksi dialekti-
suuden periaatteeseen kuuluu moniäänisyyden huomioonottami-
nen. Tämä liittyy taas Heideggerin empatian hermeneutiikkaan. 
Johtuen siitä, että Dasein on aina Mitdasein, Daseinilla on kyky 
vierauden tai toisen ymmärtämiseen. Tätä vierauden empatian 
kykyä ja kykyä moniäänisyyden tunnistamiseen täytyy laadulli-
sen tutkijan kehittää koko ajan. Kyseinen kyky on meillä mahdol-
lisuutena, mutta se ei välttämättä kehity, ellemme reflektiivisesti 
pyri sen kehittämiseen. Laadukas laadullinen tutkimus on sensi-
tiivinen vieraudelle ja moniäänisyydelle.
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Havahduttavuuden periaate on hyvin lähellä Heideggerin alet-
heettisen totuuden ideaa. Heideggerille esimerkiksi Hölderlinin 
runo Reinistä ja van Goghin maalaus maatyöläisen kengistä oli-
vat hyvin havahduttavia. Ne paljastivat Heideggerille jonkin olevan 
olemisessaan maan ja maailman, olevan ja olemattoman, välisessä 
iskussa hyvin havahduttavalla tavalla. Parhaimmillaan laadullinen 
tutkimus saa lukijansa havahtumaan ja katselemaan maailmaan 
aivan uusin silmin. Silloin aukeaa ikään kuin uusi horisontti, jo-
ta aikaisemmin ei ollut olemassa. Tätä uutta horisonttia voidaan 
kutsua aletheettiseksi totuudeksi (hermeneuttiseksi totuudeksi). 
Aletheettinen totuus ei ole asian ja ajatuksen vastaavuutta, vaan se 
on ilmiön, asian tai olevan hermeneuttinen paljastuminen (alet-
heia) olemisessaan (Huttunen ja Kakkori 2014). Tämä edellyttää se-
kä oivaltavaa tutkimusasetelmaa että hienostunutta sekä tyylikästä 
tutkimuksen raportointia. Parhaimmillaan laadullinen tutkimus-
raportti on kuin hyvää runoutta, joka tekee tutkimuksen eläväk-
si ja todentuntuiseksi.

Johtopäätöksenä esitämme, että heideggerilainen ja sitä lähel-
lä oleva gadamerilainen hermeneuttinen totuuskäsitys sopivat 
hyvin laadullisen tutkimuksen laadun arvioinnin filosofiseksi vii-
tekehykseksi. Näin on erityisesti siksi, että laadullinen tutkimus 
ei pääsääntöisesti pyri valokuvamaiseen totuuteen objektiivisesta 
todellisuudesta, vaan se pyrkii avaamaan sekä subjektiivisten et-
tä intersubjektiivisten merkitysten maailmaa. Tällaista maailmaa 
on vaikea ymmärtää ”objektiivisena todellisuutena” ja arvioida 
sitä koskeva tutkimuksen pätevyyttä ”objektiivisella totuudella”. 
Puhe reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyvistä totuuden korres-
pondenssiteoriasta ja objektiivisesta todellisuudesta sopii huo-
nosti laadullisen tutkimuksen päämääriin.    
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Kasvatus ja ihmisen tehtävä
Vesa Jaaksi
 

kaleVantien toiSella PUolella, Tampereen Yliopistoa vas-
tapäätä oli aikoinaan punatiilinen rakennus ja siellä pieni grilli-
ravintola. Suunnilleen nykyisen Linnan kohdalla. 

Olimme ehkä tavanneet Veli-Matin ( jatkossa tuttavallisemmin 
Vellu) kanssa aiemminkin, mutta tästä tapaamisesta on jäänyt jäl-
ki. Satuimme sattumalta samaan paikkaan, söimme mitä söim-
me ja jutustelimme. Vellu kysyi jotakin minun suunnitelmistani 
tai kiinnostuksistani, en muista mitä. Olin vasta tullut opiskele-
maan, joten annoin kysymykseen vain naiivin vastauksen: Miten 
tähän on tultu?

Kysymys vaatii tietysti täsmennyksen. Tultu mihin? 

Alku

Ennen opintojani kiinnostus oli luonnossa, erityisesti linnuis-
sa. Havainnointia, kirjaamista, rengastusta. Lintuharrastuksen 
perusasioita. En varmaankaan silloin, siinä pöydässä Vellun 
kanssa, ymmärtänyt mitä tuli sanottua. Minkä tehtävän itsel-
leni asetin.

Aiemmin ympäristöfilosofi Pentti Linkolan (1932–2020) kirjoi-
tukset olivat herättäneet minut isompaan kuvaan. Eivät pelkästään 
luontoon, vaan myös kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Erityisesti jos 
kulttuuri ymmärretään länsimaisena kulttuurina hyvin laajassa 
mielessä, Linkolan kirjoitukset herättävät kysymyksiä. Kulttuuri 
tarkoittaa ihmisen toimintatapaa, kulttuurin eetosta, maailman 
muokkaamista jonkin tärkeänä pidetyn mukaiseksi. Tässä Linko-
la ei jakanut suomalaisen kulttuurin pyrkimyksiä, eritoten pyrki-
myksiä luonnon ja metsän suhteen. Filosofi Tere Vadén (1969–) on 
hyvin tiivistänyt Linkolan asenteen: hän oli ennen kaikkea surul-
linen siitä, mitä luonnolle teemme.
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Pentti Linkolan tekstit olivat, ja ehkä ovat vieläkin, osuvia ja 
häiritseviä.

Kulttuuri ja sivistys kasvatuksen tehtävänä

Vellun kysymys ja minun vastaukseni takertuivat länsimaisen kult-
tuurin ymmärtämiseen. Länsimainen kulttuuri sisältää kuiten-
kin niin paljon, että sen ymmärtäminen ei onnistu tuosta vain. 

Linkolan kriittisyys teknologiaa kohtaan on yksi avain, johon 
aikoinani tartuin. Länsimaisen kulttuurin yksi erityispiirre on 
moderni tiede ja sen myötä teknologia. Samanlaista ei ole näh-
ty muualla. Sitä myös yritetään viedä. Esimerkiksi demokratiana. 
Sitä myös halutaan.

Mutta vastaavasti me, länsimaiset, olemme halunneet paljon-
kin: mausteita silkkiä kultaa. 

Tai jos menee lähempään historiaan, Petsamon nikkelikin oli 
haluttua.

Kasvatuksen kannalta isompi kysymys on kulttuurien ymmär-
täminen. Miten missäkin kulttuurissa eletään. Houkuttelee tutus-
tua vieraaseen, kun ei tunne omaansa. Tähän vanha saksalainen 
sana nüchterne: ruoho on vihreämpää aidan toisella puolen.

Sivistys kasvatuksen tehtävänä saa tässä roolinsa. Kulttuurien 
ymmärtäminen. Ensin oman ja sitten muiden. Viime kesänä olin 
päivällisellä Kreikassa, Aeginan saarella. Pöydässä oli myös kreik-
kalainen diplomaatti Nikos. Hän nosti esiin tämän teeman. Meil-
lä on oma kulttuurimme. Teillä omanne. Me voimme keskustella 
ja yrittää ymmärtää. Ja samalla puolustaa omaamme.

Vielä tarkemmin. Teatterikulmassa oli tarjoilijana älykäs 
nuori mies. Kasvatustieteen opiskelija. Kysyin sivistyksestä. 
Hän tiivisti: Sivistys on kulttuurien ymmärtämistä. Erilaisten 
kulttuurien.

Teknologiakysymyksessä Linkola oli oikeilla jäljillä. Hän ei 
kuitenkaan pystynyt jatkamaan pidemmälle. Siksi päädyin luke-
maan filosofi Martin Heideggeria (1889–1976) ja lopulta antiikin 
kreikan filosofi Aristotelesta (384–322 eaa.). Luin ymmärtääkse-
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ni kysymystä: miten tähän on tultu. Vastaus Vellun viattomaan 
kysymykseen kannusti perkaamaan lisää. Sillä ymmärryksel-
lä mitä oli.

Pitkä polku

Päädyin opettamaan filosofian historiaa, johdantokursseja, tieto-
teoriaa, tieteenfilosofiaa. Eri paikkoihin. Näiden kautta oli pakko 
perehtyä laaja-alaisesti länsimaiseen kulttuuriin, erityisesti sen 
ajatteluperinteeseen. Tämä ruokki alkuperäistä, välillä toki unoh-
tumaan päässyttä kysymystä.

Ympäristökysymyksen kannalta Martin Heideggerin Aristote-
les -luenta on silmiä tai ymmärrystä avaava.

Voimme toki lukea Aristotelesta omasta näkökulmastamme 
– siis modernin tieteen ja filosofian näkökulmasta – mutta ym-
märrämmekö me silloin, miten Aristoteles tai yleensä kreikkalai-
nen kulttuuri ymmärsi ihmisen paikan maailmassa? Ei, emme 
ymmärrä. 

Kausaalisuus

Hyvä esimerkki tästä on moderni kausaalisuuskäsitys. Syy, suhde 
ja seuraus. Tämän ymmärtäminen on tärkeää myös ympäristöky-
symyksen osalta, koska juuri tässä (toki myös muualla) tapahtuu 
suuri murros. Aristoteleella ja aristotelisessa perinteessä kysy-
mys syistä ei ollut niin yksisilmäinen kuin galileisessa, siis Uu-
den Ajan perinteessä. Aristoteles kysyy painokkaasti muutoksen 
syytä1: mikä aiheuttaa muutoksen? Tämä on helppo tulkita mo-
dernisti vaikuttavan syyn etsimiseksi – syy ja seuraus. Mutta ky-
symys on enemmästä. 

1 Suomennoksessa liikkeen syy. Liittyy newtonilaiseen luonnontieteeseen. 
Liikkeen lait kuitenkin kaventavat tulkintaa ja siksi puhun mieluummin 
muutoksesta. Ks. Metafysiikka, erityisesti Ensimmäinen kirja ja Fysiikka 
Toinen kirja. 
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Aristoteles ainakin ihmetteli – ellei hämmästellyt – mitä tämä 
kaikki on. Hän etsii kreikkalaisesta perinteestä erilaisia vastauksia. 
Nämä vastaukset tiivistyvät muotoon, materiaan, telokseen (lop-
puun tai päämäärään) ja kysymykseen: mikä tämän kaiken saa ai-
kaan – kaiken muutoksen?

Hän ei etsi vain yhtä yksinkertaista syytä. Mieluummin hän et-
sii vastausta siihen, miksi olevat ovat niin kuin ovat. Olevat, siis 
yksilöt, kappaleet, esineet, kasvit, eläimet ja kaikki mitä on. Tä-
män ymmärtämiseen tarvitaan laajempi paletti. Tähän eivät riitä 
pelkästään syy ja seuraus.

Täytyy myös muistaa, että tämä oli Aristoteleelle vain yksi mah-
dollisuus. Hän tarkastelee myös periaatteita, arkhe, yhtenä tapa-
na ymmärtää olevan olemista. Tämä on tavallaan yksinkertainen, 
mutta ajatuksia herättävä. Periaatteita on kaksi: puute ja vastus. Jo-
takin puuttuu, ja jokin vastustaa tämän puuttuvan ilmaantumis-
ta. Ja tämä puuttuva asettaa tehtävän.2

Puuttuva voi olla mitä tahansa: ruokaa, lämpöä, varallisuutta, 
ystäviä ja niin edelleen. Ihmisen tekeminen on suhteessa tähän 
puuttuvaan. Ihminen tekee työtä sen eteen, mitä hän on vailla.

Kolmantena vaihtoehtona Aristoteles ehdottaa elementtejä. 
Esimerkiksi Demokritoksen atomit, Empedocleen neljä element-
tiä – jotka olivat enemmänkin juuria kuin atomeja. Vesi, tuli, maa, 
ilma. 

Uuden ajan alussa tulkinta ohenee merkittävästi. Luonnosta 
tulee – erityisesti fysiikassa – laskettavien voimien kenttä. Ja ylei-
semmin seuraussuhteiden jäljittämisen alue. Vaikkapa otsoniker-
roksen ohentuminen. Miksi? Tai ilmaston lämpeneminen. Miksi?

Pari esimerkkiä merkitysten ohentumisesta.
Filosofi Immanuel Kant (1724–1804) ihmettelee Prolegomenas-

sa, miksi jostakin on välttämättä seurattava jotakin. Tähän kaksi 
tärkeää huomiota.3

2 ks. myös Descartes (1956, 109). ”– – että luonnostani puuttuu jotakin ja ettei se 
ole täydellinen.”

3 Kant (2020, 40–41). Ks. myös Descartes (1956, 105–106).
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Ensimmäinen huomio
Ihmettely on tärkeää, koska kausaaliperiaate ei ole itsestäänselvä, 
vaikka siitä onkin sellainen tullut. Ranskalainen filosofi Luc Fer-
ry (1951–) tiivistää hyvin: ”– – oletusta, että kaikilla vaikutuksilla on 
jokin syy – –”.4 Taustalla on fyysikko Isaac Newtonin  (1642–1726) 
uusi luonnontiede. Kant halusi rakentaa tälle luonnon kausaalisel-
le ja mekaaniselle tulkinnalle filosofisen pohjan. Koska luonnon 
tapahtumat ovat hyvin sattumanvaraisia, kausaalisella ja mekaa-
nisella tulkinnalla niihin haetaan jokin järjestys. Esimerkiksi Kuu 
on milloin missäkin ja lintujen ruokailupaikalla on joskus jotakin 
ja joskus ei. Voimme ainakin ajatella, että tämä luonnon ihmeel-
linen ilmaantuminen milloin mitenkin kiehtoo. Käytännön syis-
tä esimerkiksi kreikkalainen runoilija Hesiodos (noin 700 eaa.), 
samoin kuin Kalevala, antavat ohjeita maanviljelyyn ennustetta-
vuuden vuoksi.

Kausaalisuudessa ja mekaniikassa tarjoutuu uusi tapa ennus-
tettavuuteen. Sataako huomenna vai ei?

Luonnon ihmeellisen ilmestymisen vuoksi emme voi luottaa 
kokemukseen. Kokemus on mitä on. Vaikkapa ilmastonmuutok-
sen kannalta. Yleisemmällä tasolla, tieteen tasolla, koettu ei riitä. 
Yksinkertainen esimerkki. Ainakin me maalaiset tunnistamme 
sateen lähestymisen. Pääskyt lentävät matalalla. Ennustus, mutta 
myös selitys. Matalapaineessa hyönteiset laskeutuvat alas. Pääs-
kysille ruoka on siis alhaalla. Hyvin helppo esimerkki. Kausaali-
periaate tulee mukaan.

Toinen huomio
Jännittävää on, että tästä ymmärryksen periaatteesta on modernil-
la ajalla tullut keskeinen tapa toimia. Ja se tuntuu toimivan. Pait-
si silloin, kun koneet ja laitteet hajoilevat. Toisaalta hajoilemiseen 
on myös helppo ratkaisu: kausaaliperiaatteeseen on tullut lom-
mo – tai jotakin muuta – ja tämä lommo pitää korjata. Ympäristö-
politiikan professori ja eläintieteilijä Yrjö Hailalla (1947–) on tästä 
hyvä esimerkki: Voimme lähettää avaruussukkulan tiettyyn ava-

4 Ferry (2008, 127–128).
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ruuden pisteeseen sovittuna aikana. Jos jokin menee vikaan, sen 
voi yleensä korjata. Ongelmaksi tulee se, ettei luonnon ymmär-
täminen toimi samalla tavalla kuin avaruussukkulan. Luonto on 
monimutkaisempi kuin avaruussukkula.5

Modernien yhteiskuntien, teollisuuden ja tieteen perusta on 
kausaaliperiaatteessa. Kausaaliperiaate saa tehokkaasti kiinni maa-
ilman yhdestä toimintatavasta. Samalla se pakottaa kaiken toimi-
maan tämän periaatteen mukaan. Jos asiat eivät toimi näin, niissä 
on jokin virhe. Tehtäväksi tulee tämän virheen korjaaminen. Kor-
jaamalla virheen maailma pelastuu.

Parikymmentä vuotta sitten tuulivoimahankkeille lähinnä nau-
reskeltiin, samoin aurinkoenergialle. Mutta nyt tilanne on toinen. 
Tämä toki vaatii juuri parjattua kausaalista ajattelua. Kausaalinen 
ajattelu toimii hyvin ihmisen rakentamissa järjestelmissä. Hitaas-
ti ja pikku hiljaa kausaaliperiaatteen toimivuus ihmisen järjestel-
missä saa aikaan sen, että periaatteesta tulee tulkintamalli myös 
luonnon tapahtumille. Malli on hyvin erilainen kuin aristotelinen 
historiallinen malli, jossa keskeistä ovat synty, kehitys ja kuolema. 

Yhteistä näille on se, että aristotelinen malli perustuu ihmisen 
käsityöhön ja moderni malli ihmisen ymmärrykseen.

Perkaamatta sen enempää modernia tiedekäsitystä, lainaan pie-
nen pätkän Luc Ferryn tekstistä.

”Tästä on peräisin modernin tieteen uusi tehtävä, se ei enää 
ole annetun, maailmaan jo sisältyvän kauneuden mietiskelyä, 
vaan työtä, sellaisten lakien aktiivista muokkaamista ja jopa 
laatimista, jotka auttavat antamaan mielen lumouksensa ka-
dottaneelle maailmankaikkeudelle, johon tällaista mieltä ei 
enää a priori sisälly.”6

En yritä kiteyttää tätä paremmin, koska ymmärrykseni mukaan 
tässä on kaikki olennainen.

5 Haila (1992, 70).

6 Ferry (2008, 127).
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Kasvatus ja ympäristö

Tekniset ratkaisut ympäristökysymykseen ovat välttämättömiä, 
koska teknisessä periaatteessa huomiotta jäänyt – mikä ei mahtu-
nut puitteeseen – tunkeutuu kuitenkin läpi. Teknisiin ongelmiin 
on tekninen vastaus. Tästä kertoo jo sekin, miten innokkaasti uu-
sia innovaatioita erityisesti energia-alalla on tehty. Jos ongelma 
ei ole tekninen, mitä tehdä? Olla ymmällään? Ongelma voidaan 
muuttaa tekniseksi, jolloin se on korjattavissa.

Teknisen periaatteen vuoksi monet ongelmat ympäristömyr-
kyistä alkaen7 soittavat kelloja. On jotakin, mitä emme huoman-
neet. Ja nykyään ilmastonmuutos ja muut vastaavat globaalit 
ongelmat näyttäytyvät teknisinä ongelmina. Tämä puitteeseen 
mahtumaton, mitaton, vaatii uudelleen mittausta. Miten sen sai-
si mittaan? Esimerkiksi tavoitteella, että lämpötilan nousu pysäh-
tyisi 1,5 celciusasteteen nousuun.

Pieni huomautus filosofi Rene Descartesilta (1596–1650). Hän 
ihmetteli aikoinaan kylmyyden ja lämmön eroa. Jos koen ilman 
kylmäksi, sinä kuumaksi, mitä lämpö on?8

Onneksi Celcius9 ja Fahrenheit10 onnistuivat mittaamaan läm-
pöä ja kylmyyttä. Asteikko on eri, koska toinen käytti asteikos-
saan vettä ja toinen alkoholia. Kaksi eri tapaa mitata samaa asiaa.

Väistämättä kasvatus ja koulutus opettavat tätä uutta ajattelu-
tapaa. Koska en ole kasvatushistorioitsija, en osaa avata tarkem-
min, miten kehitys tapahtui. 

Nykynäkökulmasta mielenkiintoisempaa on kuitenkin kasvat-
taa näkemään (theorein11) modernin luonnontieteen ja tekniikan 

7 Carson (1962).

8  Descartes (1956, erityisesti 108–109).

9 Celsius-asteikon kehitti ruotsalainen tähtitieteilijä Anders Celsius (1701–
1744). Se esiteltiin yleisölle vuonna 1742.

10 Fahrenheit-asteikon keksijä oli saksalaissyntyinen hollantilainen fyysikko 
Gabriel Fahrenheit (1686–1736). Asteikko esiteltiin vuonna 1724.

11 Hollo (1931, 14).



319

rajat. Rajojen ymmärtäminen edellyttää tietysti modernin tieteen 
ymmärtämistä. Vasta ymmärryksen jälkeen voi miettiä, mitä se ei 
tavoita – mitkä ovat ymmärryksen rajat. Tässä Immanuel Kantin 
kritiikki on kohdallaan.

Päämäärästä

Vellun kanssa palasimme monin kerroin näihin kysymyksiin. Ym-
päristö, kasvatus, filosofia. Yksi aukeama on Rebecca Martusewicz12 
ja hänen ympäristökasvatuksen projektinsa.

Hyvä ja sitä kautta etiikka ovat keskeisiä kasvatuksessa. Aris-
toteleen sanoin: ”Kaikissa toimissaan ihminen pyrkii aina hyvään”13 – 
tai parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Ihminen tekee parhaansa. 
Hyvästä ei tule olento muiden joukkoon.

Hämmennyksen jälkeen ajatus kääntyi lopulta toisin. Kun 
kysymme päämäärää, ajatus harhautuu. Se harhautuu johonkin 
loppuun ja lopulliseen. Me olemme kuitenkin keskeneräisiä. Kes-
keneräisyyteen kuuluu toki kysymys päämäärästä, joka lopullis-
taisi meidän tehtävämme. 

Taustalla on vahvasti kreikan sana telos. Se voidaan lukea pää-
määränä, kuten teleologinen selitysmalli ehdottaa. Mutta se tar-
koittaa myös loppua – sitä kohtaa, jossa muutos loppuu.14  Ei ole 
enää mitään. Kuolema.

Kasvatuksen päämäärä ei voi olla kuolema. Tai ainakin se kuu-
lostaa oudolta, vaikka esimerkiksi Heidegger puhuu kuolemaa 
kohti elämisestä.

Paremminkin – kasvatuksen päämäärä on elämä.
Yksinkertaisemmin. Mitä minä täällä teen? Onko ihmisellä 

päämäärä vai jokin tehtävä?

12 Jaaksi (2015) https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68558

13 Aristoteles (1989). Nikomakhoksen etiikka. Helsinki: Gaudeamus. Suom. 
Simo Knuuttila. Sitaatti alkaa kohdasta 1094a. Hyvän tulkinnasta kiitos 
Yrjö Uurtimolle ja Jani Pulkille.

14 Heidegger (2007, 13).

https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68558
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Tehtävästä

Toki ihmisellä on paljon tehtäviä. Yksittäisistä isompiin. Vaikka-
pa ruokalistan suunnittelu, kauppakeikka, ruuan valmistus, ar-
tikkelin kirjoittaminen – ja tähän väliin tukkeutuneen viemärin 
aukaisu. Polttopuita sisään, kahdet tulet. Nämä ovat kuitenkin pe-
rusrutiineja. Kun ne on joskus oppinut – kun ne on joskus opetet-
tu – ne eivät vaadi paljon vaivannäköä. Kaikkiin näihin tehtäviin 
ihmistä voi opettaa ja kouluttaa. Mikään näistä tehtävistä ei kui-
tenkaan riitä vastaamaan varsinaiseen kysymykseen: Mikä on ih-
misen tehtävä?

Ihminen puuhailee välttämättömiä puuhailuja, jotka on teh-
tävä, jotta ihmiselle syntyisi tila, jossa olla ihminen. Nälissään ja 
kylmissään ihminen ei voi tai kykene toteuttamaan itseään. Tai 
liian pienessä tilassa. Ihmisen elämä ei mahdu siihen. Ehkä sii-
hen mahtuu vain pieni elämä.

Paluu Heideggeriin antaa yhden ohjeen. Erityisesti myöhäis-
tuotannossaan Heidegger kaiuttaa vahvasti saksan kielen sanaa 
Geschick. Sana voi tarkoittaa ”kohtaloa” jossakin lopullisessa mie-
lessä. Heidegger kuitenkin varoittaa tästä tulkinnasta. Hänelle 
kyse ei ole ennalta määrätystä kohtalosta (Schicsal) vaan vanhan 
perinteen antamasta suunnasta, johon perinne ihmistä ohjaa tai 
johdattaa.

Kun sanaa kuuntelee tarkemmin, se puhuu vain tehtävän te-
kemisestä tai antamisesta. Kantasana schicken kertoo vain: lähettää 
matkaan, suorittamaan tehtävää. Hae maitoa, osta leipää, opet-
tele leipomaan. Ota pankkilainaa ja osta talo, asunto, kiinteistö. 
Tee töitä. Niin. 

Kasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä tehtävä opettaa näitä 
taitoja. Näyttää siltä, että ihminen antaa nämä tehtävät. Kuten il-
meisesti antaakin. Mutta ainoastaan ilmeisesti.

Siksi sana Ge-schick: ei enää yksittäisen ihmisen yksittäiset 
puuhat, vaan ihmisen tehtävä. Etuliite Ge- tarkoittaa kokoamis-
ta: koota yhteen samankaltaisia asioita. Koska suomen kieli pai-
nottaa merkityksissä sanojen loppua, suoraa vastinetta tälle ei 
löydy. Loppupäätteet -sto, -stö, -kko, -kkö, Esimerkiksi koivu ja 
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koivikko. Väki ja väestö. Kirja ja kirjasto. Tehtävästö kuulostaa vä-
hän oudolta.

Mikä se on? Ihmisen tehtävä. Heidegger tiivistää: kuuntele pu-
huttelua, kutsua ja vastaa siihen. Tämä puhuttelu, kutsu, asettaa 
tehtävän. Ei ole Galilein15 tai Descartesin keksintö hakea mekanii-
kan lakeja luonnosta. He ovat vastanneet tähän Heideggerin ku-
vaamaan puhutteluun ja kutsuun.16

Pieni kevennys. Jos käyttää latinalaisperäistä sanaa missio, asia-
han on aika selvä. Ihmisen tehtävä, lähetystehtävä – schiken. Edes-
mennyt opettajani Heikki Mäki-Kulmala (1951–2014) nosti aiheen 
esiin. Punahilkka ja hänen tehtävänsä. Tai elokuva Blues Brot-
hers.17 We have mission from the God. The Band. Tai oikeesti piti 
maksaa orpokodin verovelat. Ei ihan yksinkertainen juttu.

Heideggerin lyhyt essee Rakentaa asua ajatella18 on tältä kannal-
ta kiinnostava. Ehkä jopa otsikko kertoo enemmän kuin itse teks-
ti. Otsikko antaa kolme tehtävää. Rakentaa, luoda tila, ihmisen tila. 
Tila jossa ihminen voi olla ihminen. Tässä tilassa ihminen asuu. 
Ilman tätä tilaa ihmisellä ei ole paikkaa. Tila ei kuitenkaan tarkoi-
ta vain rakennettua – siis taloja, rakennuksia, seiniä. Rakenteet ja 
rakennelmat luovat erilaisia inhimillisiä tiloja. Olohuone, keittiö, 
makuuhuone, suihku, sauna, wc. Näillä rajatuilla tiloilla on oma 
tehtävänsä. Ihminen asuttaa näitä tiloja. 

Raja on tilan tärkein tehtävä. Tässä rajatussa tilassa ihminen 
asuu. Pohjalaisessa murteessa on kiinnostava erottelu asumisen 
ja asuulemisen välillä.19 Asuminen tarkoittaa tilan hallintaa, tilan 
omistamista – erityisesti maatilan. Asuuleminen on enemmän-
kin leikkimistä, ajan tappoa, vetelehtimistä. Jos joku asuuloo, hän 

15 Filosofi ja tähtitieteilijä Galileo Galilei (1564–1642).

16 On tärkeää muistaa Hedeggerin päättäväinen ja johdonmukainen yritys 
luopua ihmiskeskeisestä, subjektiivisesta lähtökohdasta.

17 Ohjaus John Landis 1980.

18 Heidegger (2003).

19 Tästä huomiosta kiitos yrittäjä Esko Haanpäälle ja lukiokaverilleni Jarmo 
Eskelälle.



322

ei omista tilaa, vaan hänelle annetaan lupa notkua jossakin jon-
kin aikaa. 

Tilan omistaminen ja tilan pito eivät ole pelkästään rakennuk-
siin liittyviä. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa ruuhkabussissa 
oman tilan ottoa ja pitämistä. Samalla se tarkoittaa myös tilan sal-
limista muille. Millainen tila on ihmisen tila? Esseen kolmas sa-
na kertoo jotakin: tila ajatella. Ihminen rakentaa tai luo tilaa jossa 
voi asua ja ajatella.

Vaikka tila on rajattu, se on rajattu isompaan kokonaisuuteen. 
Huomioiden tämän kokonaisuuden. Sulkematta mitään pois. Se-
kä maa, taivas, jumalat ja kuolleet ovat tervetulleita. Tai jos ei ol-
la näin runollisia: sallia kaikille niiden omat paikkansa. Kenellä 
ei olisi kuvia, kirjeitä menneistä, tulevista kuolleista? Kenellä ei 
ole idoleita, ikoneja?

Opettajani professori Juha Varto (1949–) sanoi, ettei tätä tarvit-
se miettiä sen kummemmin. Ihminen asuu maan päällä ja taivaan 
alla. Tavoitellen jotakin ja hukaten jotakin.  

Miten nämä järjestetään niin, että ihminen voi asua niissä? Ra-
kennamme, järjestämme, organisoimme, hallinnoimme ja myös 
ihan konkreettisen betonisesti rakennamme jatkuvasti.  Näihin 
tehtäviin ihmistä voi opettaa ja kouluttaa. Kuitenkaan tämä asun-
non tai talon rakentaminen ei teknisesti edellytä edes kysymys-
tä ihmisen asumisesta. 

Mittailla mitatonta

Taivaan ja maan20 väli on mitaton. Jos edellä jäi auki maa ja taivas, 
ne ovat tässä. Sisätiloissa on seinät ja katto. Ja lattia. Kun menee 
ulos, ei ole seiniä eikä kattoa. Maa on. Taivas on. Tuolla jossakin. 
Millä mitalla?

Ihminen asettaa siihen joka päivä erilaisia mittoja. Askeleet, ve-
rensokeri, kalorien määrä, lämpötilat ulkona ja sisällä tai jopa ke-
hossa. Miksi ei? Se tuo varmuutta ja täsmällisyyttä.

20 ”...runollisesti asuu ihminen…” (Heidegger 2009).
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Näyttää siltä, että ihmisen tehtävä on mittailla maailmaa eri 
mittareilla. Eri mittarit mittaavat eri tavoin, mutta ovat kuiten-
kin jossakin suhteessa toisiinsa. 

Kreikkalainen filosofi Protagoras (481–420 eaa.) nosti aikoinaan 
esiin hyvin tärkeän kysymyksen. Kaikenlaisia mittoja on, mutta 
lopulta mittojen mitta on ihminen. Ihminen mittaa sen mitä on, 
ja samalla sen, mitä ei ole.

Ihminen voi antaa mitan, ihmisen mitan. Mitta koskee taivaan 
ja maan väliä, etäisyyttä, leveyttä, syvyyttä. Tätä mitatonta. Mon-
tako neliötä, aaria tai hehtaaria ihminen tarvitsee asumiseensa?  
Satakertaisen vai tuhatkertaisen? Montako rahaa tähän tarvitaan?

Ihmisen mittoja on monenlaisia. Tuuma, vaaksa, kyynärä, sy-
li, jalka. Näillä ihminen mittailee taivaan ja maan väliä. Virsta tai 
poronkusema tai peninkulma.

Sanallisesti mielenkiintoisin näistä on tuuma. Toki sillä on 
oma standardinsa (2,54 cm), siis peukalon mitta ensimmäiseen ni-
veleen (minulla tuuma on 3,5 cm). Tuumailla, mittailla. Tuumailla 
eri tavoin, eri mitoilla. Taivaan ja maan etäisyyttä.

Mutta ettei tarvitse puhua vain filosofiasta. Ekologi, ympä-
ristöpolitiikan professori Yrjö Haila (1947–) kertoo mittailusta 
enemmänkin ekologisesta näkökulmasta. Yksi huomio on eliöil-
le merkitykselliset mitat.21 Aika ja tila. Nämä ovat jossakin suhtees-
sa ihmisen mittaan, mutta eivät ole kuitenkaan ihmisen mittaisia.

Ajatella ajattelematonta

Hankalampi kysymys on ajatteleminen. Jos asuminen asetetaan 
johonkin mittaan, onko ajattelemisella mitta? Entä jos ajattelemi-
nen onkin mitatonta? Millä mitalla sitä mittailisi?

Heidegger käyttää outoa sanaa nüchterne22 kuvaamaan tätä. Käy-
tännössä sana tarkoittaa maitovasikkaa. Tai täsmällisemmin: va-
sikkaa, joka ei ole vielä syönyt ruohoa. Toisin päin käännettynä: 

21 Haila (1992, 42, 59).

22 Heidegger (2007, 26) 



324

laiduntamaton alue. Ajattelematon, laiduntamaton, neitseellinen 
kutsuu meitä.

Ajattelematon kutsuu meitä ajattelemaan. Olemmeko kuuro-
ja, emmekö osaa kuunnella?

Ajattelemisen mitat

Länsimaisessa perinteessä ajattelemiselle on omat mittansa. Näis-
tä keskeisin on ratio, rationaalisuus. Sana on hankala, mutta yh-
dessä perusmerkityksessään se tarkoittaa suhdetta. Yksi näistä 
suhteista on mitta. Asiat asettuvat johonkin mittaan, jolloin ne 
muuttuvat rationaalisiksi. Kun mittaa mitattoman, siitä tulee 
mitallista, yleensä myös lukuja. Näillä luvuilla voimme operoi-
da rationaalisesti. 

Ratio kuitenkin palautuu – latinan sijaan – kreikan sanaan 
noein. Tämä tarkoittaa läsnäolevan läsnäolemista. Sellaisena kuin 
se on. Mutta myös sellaisena, kuin käsitämme sen olevan. Olla ja 
käsittää? Jos ratio on yksi ajattelemisen mitta, toista mittaa voi-
daan kutsua representaatioksi.

Representaatiossa ilmoitamme jonkin ilmaantuneen ilmen-
neen. Toistamme jonkin ilmenevän: – Katso! Pajusirkku. Pajusirk-
ku oli jo siinä, mutta me ilmoitamme sen muillekin. Ajattelemisen 
yksi tehtävä on tarttua tähän ilmenneeseen, ilmeiseen. Mutta jos 
ajattelu jää kiinni, jumiin tähän ilmeiseen, se ei varsinaisesti ajat-
tele. Ilmeistä on helppo ajatella. Siksi Heidegger korostaa ihmisen 
pakoilua. Olemme paossa ajattelua – koska ajattelu ei ole ilmeistä. 
Ajatteleminen vaatii vaivaa. Jotakin puuttuu ja siksi vaivannäkö on 
tarpeellista: että nämä puuttuvat tulisivat ilmeiseksi.

Kolmas mitta, ja taas kreikasta, on logos. Loogisuus ja logiikka 
kaikkine historiallisine tulkintoineen. Aristotelisesta logiikasta 
predikaattilogiikkaan ja modaalilogiikkaan. Aristoteleelle logiik-
ka tarkoitti sitä, mitä ei voi ajatella toisin.

Keskeisesti näillä mitoilla mittaamme ajattelua. Mittaavatko ne 
ajattelematonta? Ne antavat mitan, mutta ajattelematon ei mah-
du näihin mittoihin. Mittaillla mitatonta, ajatella ajattelematonta.
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Ajattelematon – mitä ei ole vielä ajateltu – kutsuu meitä ajat-
telemaan. Voi olla meidän ajattelemattomuuttamme23. Emme ole 
tulleet ajatelleeksi. Että näinkin voisi käydä.

Toki osaamme ajatella, mutta mittana ovat ratio ja logiikka. 
Mutta ajatella ajattelematonta, ratioon tai logokseen kuuluma-
tonta – sehän on sopimatonta.

Kyllä joku raja täytyy olla.24

Yksi kysymys on, annammeko ajattelemattoman tulla luoksem-
me. Vai kutsuuko ajattelematon meidät? Otetaanko meidät vastaan? 

Loogisuuden ja rationaalisuuden mitoilla tavoitamme jotakin. 
Mitä me niillä lähestymme?

Herakleitoksen fragmentti D122 sanoo tästä jotakin. Siinä on 
vain yksi sana. 

Ἀγχιβασίη25

Heidegger lähestyy sanaa Silleen jättämisen26 lopussa. Tulkin-
ta on avoin, keskustelukin nostaa esiin kolme tulkintaa. 

Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa ’lähestyä’. Mutta lopul-
ta paremminkin miten sallia[1] [2]  toisen astua sisää läheisyyteen.27

Heideggerille oppiminen tarkoittaa juuri tätä. Jonkin, jota em-
me vielä osaa, on päästävä meidän luoksemme. Silloin meidän on 
myös päästettävä osaamaton lähelle, annettava sen koskettaa mei-
tä.28 Näin me voimme oppia.

Nietzsche kiteyttää terävämmin, miten lähestyä läheistä:
”Kaikenlainen dogmatiikka seisoo nyt paikallaan alakuloisen 

ja aran näköisenä ryhdiltään. Jos se yleensä vielä seisoo!”29

23 Jan Varpanen. Kiitos tästä sanahirviöstä. Jotenkin heideggerilainen.

24 Aristoteles (1990). Metafysiikka. Teokset VI. Helsinki: Gaudeamus. Toinen 
kirja.

25 Latinalaisella kirjaimilla joko Ajhivasii tai Agkhibadiee. 

26 Heidegger (2002, 65–68).

27 Oma tulkintani. Kupiainen suomentaa: ”– – antaa jonkin antautua sisään 
läheisyyteen” (Heidegger 2002, 67).

28 Heidegger (2009, 7).

29 Nietzsche (2000), ks. Esipuhe.
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Työ

Aiemman perusteella ihmisen tehtävä on rakentaa tila, jossa 
ihminen voi asua ja ajatella. Nyt kannattaa muistaa edellä lai-
nattu Luc Ferryn tekstipätkä. Ihmisen tehtäväksi tulee tehdä 
”työtä, sellaisten lakien aktiivista muokkaamista ja jopa laatimis-
ta, jotka auttavat antamaan mielen lumouksensa kadottaneelle 
maailmankaikkeudelle.”30

Työ on yhteiskunnallinen kysymys. Kysymys ihmisen tehtäväs-
tä on kuitenkin laajempi. Se ei ole sidottu kulloiseenkin yhteis-
kunnalliseen tai kulttuuriseen tilanteeseen. Kuitenkin ihmisen 
tehtävä ottaa muodon tai toteutuu aina jossakin yhteiskunnalli-
sessa tai kulttuurisessa tilanteessa. 

Tehtävän suorittaminen ei kuitenkaan tarkoita, että ihminen 
on ymmärtänyt, mitä tekee. Ihminen tekee, mitä häneltä pyyde-
tään. Varsinkin palkkaa vastaan.31

Lopuksi

Alun naiivi kysymys ”miten tähän on tultu?” jää lopulta auki. Pitää 
jäädäkin, koska kysymys on avoin, liian avoin vastattavaksi. Kysy-
mys kuitenkin avaa horisontin, taivaan ja maan rajan. Jälkiä seu-
raamalla horisonttiin tulee suuntia, suuntimia, teitä, jotka auttavat 
suuntaamaan kulkua. Kysymyksestä vastaukseen on pitkä polku, 
mutta kasvattaminen tarkoittaa ennen kaikkea tämän mittaamat-
toman ja ajattelemattoman ymmärtämistä. Sen ymmärtämistä, 
että mitta ja ajatus on suhteessa johonkin mitattomaan ja ajatte-
lemattomaan. Mittaamaan voi opettaa, rakentamaan voi koulut-
taa, asumaan voi harjaantua. Esimerkiksi lapset rakentavat pieniä 
omia tilojaan isompaan tilaan.

Ajattelemaan? Omaksua, päästä sisään ajattelemiseen? 

30 Yrjö Haila viittaa myös samaan kysymykseen, ks. Haila & Levins (1992, 144–).

31 Ks. Pelon palkka (Le Salaire de la peur), joka on Henri-Georges Clouzot’n 
ohjaama jännityselokuva vuodelta 1953. 
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Maailmassa on kuitenkin  
niin paljon hyvää
Marikki Arnkil

oPiSkelin lUokanoPettaJakSi, kun Tampereen opettajan-
koulutuslaitos sijaitsi vielä Hämeenlinnassa. Mikä onnenpotku 
olikaan, että kasvatusfilosofian professorina toimi Vellu! Olin vah-
vasti tutkimukseen suuntautunut opettajaopiskelija, ja lumouduin 
hänen luennoistaan ja ajattelustaan välittömästi. Oli päivänselvää, 
että halusin kirjoittaa graduni hänen ohjauksessaan. Aiheeksi va-
likoitui opettajan auktoriteetti. Tutkimusmenetelmät olivat dia-
logiset. Tematiikka alkoi kiinnostaa yhä enemmän: neljä vuotta 
maisteriksi valmistumiseni jälkeen aloin tehdä väitöskirjaa, jon-
ka ykkösohjaajaksi pyysin Vellua, kuinka muutenkaan. Tutkin, 
miten opettaja voi käytännön työssä kohdata oppilaansa aidossa 
dialogissa, toimia dialogisena auktoriteettina. Olen Vellulle syväs-
ti kiitollinen sekä ohjauksesta että ystävyydestä ja tuesta erilaisten 
jatko-opiskeluvuosiini osuneiden, myrskyisten elämänvaiheiden 
keskellä. 

Vellun ajattelu on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen valtavasti 
kasvuuni opettajana ja tutkijana. Olen päässyt jalkauttamaan dia-
logisuusfilosofiaa oman tutkimukseni kautta käytännön opetus- ja 
kasvatustyöhön. Vellun kautta tutustuin joitain vuosia sitten myös 
EcoJustice Educationiin ja Rebecca Martusewicziin. Tuntui kuin vii-
meinenkin palapelin palanen olisi loksahtanut paikoilleen. Se, mi-
ten olen lapsesta saakka kokenut tätä maailmaa – kaikki se, mitä 
haluan oppilailleni välittää – sai tieteellisen muodon ja  käsitteet. 
Kokemus oli mullistava. Vihdoinkin minulla oli teoreettinen vii-
tekehys, johon saatoin aidosti nojautua. Dialogisuus ja ekososiaa-
linen kasvatus muodostavat työskentelyni kivijalan, jonka päälle 
kaikki muu rakentuu. 

Ihailen suuresti sitä, miten Vellun kasvatusfilosofia elää ja hen-
gittää hänen työssään ja tavassaan olla. Maisteriopintojeni loppu-
vaiheessa tapahtui jotain, joka tuntui Suomessa mahdottomalta. 
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Uutinen Jokelan koulusurmista lamaannutti minut, pian valmis-
tuvan opettajan, täysin. Miten sellaista voi tapahtua – täällä? Mitä 
mieltä on kasvatus- tai opetustyössä, jos todellisuus on tällainen? 
Purin epätoivoani Vellun työhuoneessa. Hän kuunteli empaat-
tisena, kohdaten tunteeni ja hämmennykseni. Hän ei yrittänyt 
ratkaista mitään tai puhua tuskaani pois, vaan antoi tilaa dialo-
gille. Vaiettuani hän pohdiskeli lempeästi, että ehkä kuitenkin 
opettajan työssä on mieltä, ehkä kuitenkin kannattaa jaksaa, sil-
lä maailmassa on kuitenkin niin paljon hyvää, jota kohti voimme 
kasvatuksella pyrkiä, ja jota voimme kasvatettavillemme välittää. 
Maailmassa on kuitenkin niin paljon hyvää. Nuo sanat valoivat us-
koa surun murtamaan nuoreen opiskelijaan. Ne nousevat edelleen 
mieleeni tuntiessani voimattomuutta globaalien kriisien edessä. 
Koen, että tämä on kaunein lahja, jonka opettaja voi oppilaalleen 
antaa: uskon siihen, että elämä kantaa, että hyvää ja kaunista kai-
kesta huolimatta on olemassa, ja että sen puolesta kannattaa työs-
kennellä, yhdessä.
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Tiedemies ja runoilija
Risto Ahti

hUManiStiSet tieteet Ja rUnoUS ovat sisarukset ja toi-
sistaan riippuvaiset, toisilleen velkapäitä. Veli-Matti on ensisijai-
sesti tiedemies, mutta myös runoilija. Minä taas runoilija ja vain 
satunnaisesti tiedemies.

Runoilijan tulee tietää itse melkein kaikki (Paavo Haavikko), 
tiedemiehen tulee tietää melkein kaikki se, minkä muut tietävät. 
Tämän tosiasian havaitsin melkein heti, kun tapasin Veli-Matin. 
Kun opetin, Veli-Matti huudahteli filosofien nimiä lausumiani ru-
nouden totuuksia kuullessaan. Muutamien luentojen aikana sain 
yhteyden filosofiaan ja kasvatustieteeseen mainiolla tavalla: runo-
us ja humanistiset tieteet ovat oikeasti sisarukset. Se, miten filo-
sofi suhtautuu todellisuuteen, on lähes täydelleen sama kuin se, 
miten runoilija suhtautuu – runoilijan on kuitenkin oltava ylpeä 
siinä, missä tiedemies taivuttaa päänsä. Runoilija on häpeämätön 
varas, muusien palvelija, tiedemies tieteen jumaluuden palvelija 
ja tunnustaa varkautensa.

Veli-Matin ansiot tiedemiehenä tunnetaan, runoilijana hän on 
vielä hetken aikaa tuntematon. Minulla on ollut onnea tutustua 
Veli-Mattiin molemmilla tavoilla. Tiedemiehillä on paha tapa tie-
tää: monesti olen kohdannut sellaisia tieteen eri alojen edustajia, 
jotka kysyvät ansioita ja tutkintoja ja tyrmäävät kaltaiseni tieteen 
diletantin. Veli-Matti avasi minulle portit akateemiseen ajatte-
luun, ja lempeästi otti vastaan omaehtoisen ajatteluni. Luulen, et-
tä monikaan ei ymmärrä tämänkaltaisen asenteen harvinaisuutta 
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ja arvoa. Ja on huomattava, että akatemia oikeasti antaa vastauk-
sia kysyjälle, ei pelkästään kysymyksiä, joihin se itsestään vastaa.

Olen koettanut avata Veli-Matille portteja runouteen. Tehtävä 
on vaikea. On vaikea opettaa totuuden palvelijaa valehtelemaan 
ja varastamaan. On vaikea saada akateemisen maailman palveli-
jaa kuuntelemaan ja palvelemaan pelkästään itseä. 

Runouden opettajana vaadin runoilijoita rakastamaan ja kun-
nioittamaan akatemiaa. Samalla tavalla mielelläni vaadin akatee-
misen maailman edustajia kunnioittamaan runoutta. Sydäntäni 
lämmittää ja päätäni huimaa se ihana maailma, johon olen pääs-
syt vierailemaan Tampereen yliopistossa Veli-Matin ainutlaatuisel-
la tuella ja opastuksella. Ja huomaan, että Veli-Matti kokee jotain 
samaa, kun hän näyttää minulle runojaan. 

Sitä, millaiseen tilaan ja tilanteeseen olen Veli-Mattia houku-
tellut, kuvaa hyvin seuraava runo:

Tietäminen rohkaisee minut olemaan tietämättä

Minua pyydettiin selvittämään kaikki, koska hetken olin viisas ja tiesin 
kaiken. Selvitin maailman kuin sotkeutuneen verkon, tuosta noin vain.

Sanoin: ”Minulla on suu, teillä on korvat, siksi voin puhua. 
Kuuleminen on ihme, ylistäkää suuta ja korvia.”

Laulan ja kun laulan, olen ei kukaan.

Kurjassa kylässä ihmiset tukkivat korvansa tietämällä. Mitä he 
sanovat? He sanovat: ”Sulkekaa laulajan suu.” He sanovat: ”Tuolla 
tavalla seireenit laulavat, noin laulaa eksyttävä metsä, noin kosken 

hukuttavat kuohut laulavat.”
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Me opetamme toisiamme yhä, Veli-Matti ja minä.
Veli-Matti vastaa runoon runolla (kenties siis minäkin joskus 

professorille väitöskirjalla):

Syyspihlajan alla

Pihlajanmarjat, verimarjat,
punertavat taas.

Jääriite hyytää virran.
Kurjet, kuolleiden sielut,

lentävät pääni yli.
En tahdo kaukaisiin maihin,

kun rannallasi seison ja muistelen
sinua, lapsuuteni Virmajoki,
yön tuuli riittää siskokseni.
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Antti Saarta ja Eero Ropoa kiitämme Veli-Matin värikästä 
elämää koskevista huomioista. 

Kiitos Tampereen yliopiston valokuvaaja Jonne Renvallille Veli-
Matin henkilökuvasta.

Kirjan taittajaa Heikki Rönkköä kiitämme kirjan taitosta ja sen 
graafisen ilmeen luomisesta.

Kiitämme kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaani 
Päivi Pahtaa ja tiedekuntaa kirjan taiton ja painatuksen 
rahoituksesta. 

niin & näin -kirjasarjan taitavaa toimitusta saamme kiittää 
kirjan julkaisemisesta ja moninaisesta avusta sukeltaessamme 
kirjojen julkaisumaailmaan.



niin & näin -kirjoissa ilmestynyt

1. Mikko Lahtinen (toim.), Henkinen itsenäisyys
2. Martin Heidegger, Silleen jättäminen
3. Ralph Waldo Emerson, Luonto
4. Pekka Passinmäki, Kaupunki ja ihmisen kodittomuus – Filosofinen 

analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista
5. Quentin Skinner, Kolmas vapauden käsite
6. Pertti Ahonen, Vireällä mielellä – Ymmärtämisen ja eettisyyden mielialat
7. Julien Offray de La Mettrie, Ihmiskone
8. T. P. Uschanov, Wittgenstein in Finland – A Bibliography 1928–2002
9. Mika Hannula, Juha Suoranta & Tere Vadén, Otsikko uusiksi – 

Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat
10. Tommi Wallenius, Filosofian toinen – Levinas ja juutalaisuus
11. Daniel Juslenius, Suomen onnettomuus – De Miseriis Fennorum
12. Michel Onfray, Kapinallisen politiikka – Tutkielma vastarinnasta ja 

taipumattomuudesta
13. J. J. F. Perander, Yhteiskunta uutena aikana & muita kirjoituksia
14. Jussi Backman, Omaisuus ja elämä – Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen 

ontologian rajalla
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