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Eläinten olemusta ja arvoa käsittelevää län-
simaista ajattelua on värittänyt kahtalainen 
suhtautuminen kohteeseensa: muita eläimiä 
on arvotettu ja arvostettu tunteiden nä-
kökulmasta, mutta samalla rationaalisen 

ajattelun on katsottu vaatineen eläinten mielen ja koke-
musten sivuuttamista. Jako yhtäältä tunteisiin ja toisaalta 
järkeen perustuviin eläinsuhteisiin on muodostunut yk-
sinkertaistavaksi narratiiviksi, joka on syytä purkaa.

Järki ja tunteet eläinfilosofian historiassa
Tunteet ovat olleet tärkeä teema monissa eläinten aseman 
uudelleentarkastelua vaatineissa filosofisissa väitteissä 
jo menneinä vuosisatoina. Muun muassa renessanssi-
ajattelija Michel de Montaigne painotti ihmisen kykyä 
tuntea jotakin muita tuntevia eläimiä kohtaan. Kuten 
kulttuurintutkija Erica Fudge on esittänyt, Montaignen 
essee ”Julmuudesta” (1580–1595) tarjosi käännekohdan 
itsekeskeiselle, ihmisyyttä ensisijaistavalle ajatteluperin-
teelle. Montaigne painotti järjen sijaan elävää, tuntevaa 
ruumista ja asetti sen moraalin perustaksi. Hänen mu-
kaansa myötätunto eläimiä kohtaan oli mahdollista, 
koska ihmistä yhdisti muihin eläimiin kyky tuntea ja 
kokea. Käännekohta oli kokonaisvaltainen. Yhtäältä ih-
misyydessä korostuivat järjen sijaan tunteet ja niiden 
muodostuminen, toisaalta tämän jaetun kyvyn tunnista-
minen asetti moraalin kulmakiveksi myös ei-inhimillisen 
elämän huomioon ottamisen.1 Montaigne ei säästellyt sa-
nojaan: hän kertoi ”vihaavansa” eläimiin kohdistuvaa jul-
muutta ja samalla nosti myötätunnon hyveistä suurim-
maksi. Hän myös väitti, että kognitiiviset kyvyt luovat 
sukulaisuuden ihmisen ja muiden eläinten välille. Siksi 
hän oli valmis luopumaan ihmisen hallitsevasta asemasta 
muihin eläimiin nähden.2

Pian Montaignen kuoleman jälkeen areenalle nousi 
uuden ajan filosofian kantahahmo, René Descartes, 
jonka ajattelu muodosti täysin vastakkaisen ja valitet-
tavan vaikutusvaltaisen käsityksen toislajisista eläimistä. 

Descartes tunnetusti väitti, että eläimet kykenevät fyy-
siseen aistimiseen mutta että tämä aistiminen on täysin 
tiedostamatonta ja siten verrattavissa vaikkapa refleksiin. 
Metodin esityksen (1637) viidennessä osassa Descartes 
kirjoittaakin, että muun muassa harakat, papukaijat ja 
apinat toimivat koneiden tavoin3. Siinä missä Montaigne 
tarjosi avainta ulos vastakkainasetteluista ihmisten ja 
eläinten välillä, eläinasenteiden kulttuurihistorian tut-
kimus on toistuvasti väittänyt Descartesin vaikuttaneen 
ratkaisevasti siihen, että länsimainen ajattelu suistui erot-
tamaan ihmisen ja eläimen dualistisesti toisistaan. Me-
kanomorfiasta eli eläinten kuvaamisesta mekaanisiksi tuli 
normi eläimiä käsittelevässä ajattelussa.4 Osaltaan tällai-
selle eläinkäsitykselle loi perustaa rationalistisen ajattelun 
tapa korostaa järkeä. Rationalismi tarjosi moraalipsykolo-
gisen viitekehyksen, jossa eläimet voitiin sulkea eettisten 
arvojen ja kognition ulkopuolelle.

Sentimentalismi ei kuitenkaan kadonnut moraalipsy-
kologisesta ajattelusta. Se sai merkittävää tukea David 
Humen filosofiasta, jossa moraali perustuu psykologi-
sesti ’sympatiaan’, joka muun muassa tekee meidät tie-
toisiksi muiden ilosta ja kärsimyksestä. Hume myös ko-
rosti eläinten kognitiivista kyvykkyyttä ja avasi siten oven 
sympatialle muita eläimiä kohtaan.5 

Sentimentalismin ja eläinkysymyksen historialliset 
kytkökset tulivat myöhemmin esille erityisesti huma-
nitaristisessa liikkeessä, joka 1700- ja 1800-luvuilla 
pyrki parantamaan naisten, lasten, köyhälistön, ei-eu-
rooppalaista syntyperää olevien ja esimerkiksi vankien 
asemaa painottaen vahvasti tunteiden merkitystä. Hu-
manitarismiin liittyi Schopenhaueriltakin tuttu väite, 
että tunteet ovat inhimillisyyden perusta: kunnollinen, 
hyveellinen ihminen jäsentää ympäristöään tunteillaan, 
erityisesti myötätunnon avulla6. Sentimentalismi oli kult-
tuurisesti varsin arvostettu ajattelusuuntaus, jonka pyr-
kimyksenä oli ulottaa hyveellisinä pidetyt tunteet, kuten 
myötätunto, kaikkiin yksilöihin riippumatta ihonväristä, 
varallisuudesta tai vaikkapa sukupuolesta. Merkittävää 
on, että monet humanitaristit ajoivat myös eläinten oi-
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keuksia, ja esimerkiksi naisten aseman parantamiseen 
tähtäävät suffragetit olivat aktiivisia eläinkysymyksissä7. 
Väitteenä oli, että myötätunto pitäisi kohdistaa myös 
muiden lajien edustajiin, jotta ihminen todella pystyisi 
toteuttamaan omaa inhimillisyyttään.

Sittemmin tunteiden korostamiseen on kuitenkin 
suhtauduttu usein kielteisesti moraaliteorioissa. ”Senti-
mentalismista” on tullut leima, jolla viitataan moraalin 
perustan sijaan moraalista ajattelua sumentaviin tai har-
hauttaviin psykologisiin ilmiöihin. Tämän kehityksen 
taustalla on nykyrationalistienkin, kuten Jeannette Ken-
nettin, korostama Immanuel Kantin ajattelu, jossa ra-
tionaalisuus asemoitiin jälleen moraalisen toimijuuden 
perustaksi8. Silloinkin, kun tunteiden on 1900-luvun 
analyyttisessä perinteessä katsottu muodostavan mo-
raalin perustan, lähtökohta on ollut melko alentava: esi-
merkiksi ayerilaisen emotivismin mukaan moraali onkin  
ainoastaan omien tunteiden huudahdusmaista ilmaisua9. 
Rationalismin ohella erityisesti filosofian niin sanottu 
kielellinen käänne painotti tunteiden hylkäämistä – vai-
kuttivathan tunteet ei-propositionaalisilta tiloilta, mat-
kalta tuntemattomaan, asioilta, joista oli vaiettava10. 

Kenties juuri 1900-luvulla kehittyneen analyyttisen 
filosofian rationaalisuuspainotteisuus johti eläinetiikan 
syntyyn. Eläinetiikan alkua määritti pitkälti halu rikkoa 
käsitys, jonka mukaan eläinten kognitiosta tai arvosta 
puhuminen olisi sentimentalistista tai tunnesidonnaista, 
ja rationaalisuutta korostettiinkin vahvasti. Monet eläin-
etiikan ensimmäisen sukupolven edustajat, kuten Peter 
Singer ja Tom Regan, halusivat osoittaa, että eläinten ole-
musta ja arvoa voi jäsentää myös puhtaan rationaalisesti 
ja että itse asiassa puhdas rationaalisuus vaatii ihmisten 

ja eläinten suhteen kokonaisvaltaista muutosta. He lähes-
tyivät eläinetiikkaa seurauksia tarkastelevan utilitarismin 
ja velvollisuuksiin keskittyvän deontologian näkökul-
masta korostaen järjellisen analyysin sekä välttämätöntä 
että riittävää roolia.

Kaikki eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä käännettä 
kritiikittä erityisesti siihen yhdistetyn dualismin vuoksi. 
Esimerkiksi Reganin ja Singerin kanssa samaan aikaan 
eläinkysymyksestä kirjoittanut Mary Midgley painotti 
tunteiden roolia ja väitti, että tunne ja järki muodos-
tavat samankaltaisen erottamattoman, kiasmaattisen ko-
konaisuuden kuin vaikkapa muoto ja koko: ne kulkevat 
aina yhdessä, eikä pyrkimys puhtaan rationaalisen eläi-
netiikan rakentamiseen ole siten hedelmällinen. Tunteet 
motivoivat myös analyyttisten argumenttien tuottamista 
ja antavat argumenteille koetun, eletyn merkityksen.11 
Kaikkein kärkkäimmin Singerin ja Reganin rationaa-
lisuuspainotusta ovat kritisoineet ekofeministit, joiden 
mukaan rationaalisuuden korostaminen on osa patriar-
kaalista, sukupuolittavaa ajattelua. Kriitikot väittävät 
feministisestä näkökulmasta, että yhteiskunnan tulee 
irrottautua ’dominaation logiikasta’, jossa naiseuteen lii-
tettyjä ilmiöitä, kuten tunteita, ruumiillisuutta, luontoa 
ja eläimiä toissijaistetaan12. Ekofeministien tavoitteena 
ei olekaan tunteiden korottaminen rationaalisuuden ylä-
puolelle vaan pikemminkin kaksijakoisuuden taustalla 
olevan kulttuurisen politiikan paljastaminen sekä tun-
teiden tuominen hyväksytyksi osaksi moraaliajattelua ja 
-toimintaa.

Samalla kun nykyistä eläinetiikkaa ja laajemmin 
eläinfilosofiaa on osin määrittänyt halu irrottautua sen-
timentalismista, alalla on myös kritisoitu rationalismia ja 

”Kritiikki osoittaa, ettei rationa-
lismin korostaminen ole kulttuu-
rihistoriallisesti neutraalia, kuten 
ei myöskään eläinkysymyksen 
ja tunteiden yhdistäminen 
toisiinsa.”
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erityisesti dikotomista ajattelua. Hedelmällisimmillään 
tämä kritiikki osoittaa, ettei rationalismin korostaminen 
ole kulttuurihistoriallisesti neutraalia, kuten ei myöskään 
eläinkysymyksen ja tunteiden yhdistäminen toisiinsa. 
Olennaista on huomata, miten tällaiset kahtiajaot muo-
dostavat yksinkertaistavan ja myös harhaanjohtavan ker-
tomuksen. Historiallisesti ja kulttuurisesti on esimerkiksi 
tuotettu vastakohtaisuuksien narratiivia, jossa tunteet 
nähdään eläinetiikan perustana ja järki eläinten ulkoista-
misen pohjana. Tämä voi luoda virheellisen mielikuvan, 
jonka mukaan eläinten kognition tai moraalisen merki-
tyksen tunnistaminen ei voisi perustua rationaaliseen 
ajatteluun. Vaikka historialliset kytkökset sentimenta-
lismin ja eläinkysymyksen välillä ovat paikoittain selkeät, 
eläinten asemaa on varhainkin historiassa tuettu myös 
järkiperäisin argumentein, kuten esimerkiksi Theofrastos 
teki jo antiikissa. Pohjimmiltaan kuitenkin koko jaottelu 
– myös tasapainoisesti tarkasteltuna – vain toisintaa dua-
lismia tunteen ja järjen välillä.

Kun pyrkimyksenä on välttää yksinkertaistavia nar-
ratiiveja, perimmäisenä haasteena on sellaisen eläinfilo-
sofian kehittäminen, joka 1) ottaa huomioon mahdolli-
suudet rakentaa eläinetiikkaa yhtä hyvin järjelliseen kuin 
tunneperäiseen arviointiin perustuen, joka 2) suhtautuu 
kriittisesti järki–tunne-dualismiin ja joka 3) ei siten pyri 
puhtaaseen rationalismiin tai sentimentalismiin perintei-
sessä mielessä.

Intuitio, stereotypiat ja tunteet
Tunteiden tutkimus on palannut viime vuosina mo-
raalipsykologiseen keskusteluun. Esimerkiksi Alice 

Crary on väittänyt, että vaikka rationaalisuus on fi-
losofien pakkomielle, on se vain yksi osatekijä mo-
raalin rakentumisessa, ja että tunteet ovat tärkeämpi 
osatekijä13. Tällä hetkellä kenties tunnetuimman sen-
timentalismin puolustajan Jesse Prinzin mukaan 
tunteet muodostavat moraalisten arvostelmien pe-
rustan ja ovat jopa niiden ainoa välttämätön ehto. 
Prinz esittää, että moraali on pohjimmiltaan intuitii-
vista ja että tunteet ohjaavat moraalisten intuitioiden 
rakentumista tavalla, jolle järjellinen analyysi on usein 
toissijaista.14 Tunnettu neurofilosofi Patricia Church- 
land puolestaan väittää, että evolutiiviset, biologiset ja 
neurologiset seikat osoittavat tunteiden olevan moraalin 
perusta: arvostelmien rationaalinen tuottaminen on ke-
hittynyt moraalitaipumuksia myöhemmin ja on usein 
merkityksetöntä noille taipumuksille15.

Nykypäivän sentimentalismi saakin tukea empiriasta. 
Evolutiivinen, biologinen, etologinen, psykologinen ja 
neurologinen tutkimus antavat vahvoja viitteitä siitä, että 
moraalinen toimijuus perustuu (myös) muihin tekijöihin 
kuin rationaalisuuteen. Neurotieteelliset kuvantamisme-
netelmät, evolutiivinen ymmärrys tunteiden motivoivasta 
roolista sekä sosiaalipsykologiset kokeet kertovat kaikki 
tunteiden merkityksestä: mitä moraalisesti merkityksel-
lisempi jokin seikka on, sitä vahvemmin tunnekeskuk-
semme reagoivat ja sitä helpommin myös raportoimme 
tunnetiloista. Väitetään, että vaikka ihmiset nojaavat 
myös rationaalisuuteen moraaliarvostelmia muodosta-
essaan, rationaalisuus on ylimääräinen, ’epifenomenaa-
linen’, lisätekijä muiden välttämättömien tekijöiden, 
kuten tunteiden, rinnalla. Vaikuttaa siltä, että järkeilyä 
tarvitaan ennen kaikkea ratkaisu- ja suostuttelukeinoina 

”Prinz esittää, että moraali on 
pohjimmiltaan intuitiivista ja 
että tunteet ohjaavat moraalisten 
intuitioiden rakentumista ta-
valla, jolle järjellinen analyysi on 
usein toissijaista.”
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kahdenlaisissa ristiriitatilanteissa. Henkilöiden välisissä 
konflikteissa osapuolet kokevat, että heidän täytyy ratio-
naalisin argumentein osoittaa muutoin tunnepohjaiset 
arvostelmansa paikkansapitäviksi. Henkilön omien nä-
kemysten ollessa sisäisessä konfliktissa yksilö puolestaan 
huomaa ristiriidan moraalikokemustensa välillä ja haluaa 
tästä syystä vertailla niitä rationaalisesti keskenään. Ra-
tionaalisuuden tunteita vähäisempää roolia moraalisten 
arvostelmien synnyssä on korostanut erityisesti sosiaali-
psykologi Jonathan Haidt, jonka mukaan järkeily on tek-
ninen työkalu, ei moraalin varsinainen perusta16. 

Haidtin ”sosiaalisen intuition malli” esittää, että 
moraali perustuu intuitioihin, joiden yksi tärkeä muoto 
tunteet ovat. Haidtin malli keskittyy moraalitaipumusten 
empiiriseen kuvailuun, ja pyrkimyksenä on muodostaa 
metaeettinen näkemys siitä, mikä niin hyvässä kuin pa-
hassa ohjaa moraaliratkaisuja. Tunteiden ohella Haidt 
painottaakin erilaisia stereotypisoivia elementtejä, kuten 
kulttuurisia yleistyksiä, joiden avulla asioita jaotellaan 
luokkiin: esimerkiksi ihmiskeskeisyys ja eläinten toissi-
jaistaminen kulttuurissa voivat perustua välittömään in-
tuitioon siitä, että eläimet ovat kyvyiltään hierarkkisesti 
alempia tai vaikkapa uhka. Tunteet limittyvät osaksi 
tällaisia yleistyksiä: uhasta kertova kulttuurinen stereo-
typia herättää esimerkiksi ylemmyyden tuntoa, pelkoa 
ja vihamielisyyttä – tai toisin päin: tunnereaktioiden 
varaan tuotetaan uusia kulttuurisia yleistyksiä. Intuitiot 
(tunteet, stereotypiat) menevät tärkeysjärjestyksessä usein 
rationaalisen analyysin edelle myös niissä tapauksissa, 
joissa henkilö on huomannut analyysin osoittavan in-
tuitiot vääriksi.17 Tällä on seurauksia myös preskriptiivi-
selle ajattelulle. Moraalinen muutos tapahtuukin jouhe-
vimmin sosiaalisen muutoksen kautta: jotta näkemykset 
esimerkiksi toislajisista eläimistä voisivat vaihtua, täytyy 
eläimiin liitettävien sosiaalisten ja kulttuuristen stereoty-
pioiden muuttua. Siten voidaan lopulta saavuttaa muu-
tosta eläimiin kohdistuvissa tunteissa.

Sentimentalismin näkökulmasta tunteet ovat siis 
ensisijainen moraalisen toimijuuden perusta. Rationaa-
linen, järjellinen analyysi on puolestaan usein olennainen 
mutta rajallinen osatekijä. Pitäväthän monet tunteistaan 
ja niihin vaikuttavista stereotypioista kiinni myös silloin, 
kun nämä ovat ilmeisellä tavalla järjen vastaisia. Väite 
tunteiden ensisijaisuudesta on olennainen eläinetiikalle: 
tunteet ja stereotypiat johdattavat usein eläineettisiä 
ratkaisujamme samalla, kun rationaalinen asioiden hah-
mottaminen voi jäädä jopa marginaaliseen asemaan tai 
nousta esille ainoastaan konfliktitilanteissa. Tästä näkö-
kulmasta singeriläisen eläinetiikan rationaalisuuspainot-
teisuus onkin virhe, sillä se korostaa loogista analyysia, 
eikä huomioi tunteiden, stereotypioiden ja intuitioiden 
roolia.

Sentimentalismin paluu muistuttaa eläinfilosofiaa 
ensinnäkin siitä, että moraaliarvostelmien muodostu-
miseen vaikuttavat tunnekerrostumat on tuotava esille 
myös suhteissamme muihin eläimiin. Toiseksi on ar-
vioitava intuitioiden ja niitä tuottavien tunteiden ja 
stereotypioiden rooli ihmisten ja eläinten suhteiden 

jäsentäjinä. Esimerkkinä molemmista käy filosofi Cora 
Diamondin näkemys, jonka mukaan ihmisiä voidaan 
suostutella kohti eettisiä eläinsuhteita kutsumalla esiin 
niin sanottua ”kanssakulkijuuden” tunnetta muun 
muassa taiteiden ja kirjallisuuden avulla. Diamondin 
mielestä pelkästään rationaalinen argumentointi saattaa 
jopa etäännyttää ihmisiä pois ”ilmeisen” luota: samaan 
tapaan kuin olisi etäännyttävää käsitellä keskitysleirien 
moraalittomuutta rationaalisin argumentein, on myös 
etäännyttävää keskustella eläinten kokemasta hädästä 
puhtaasti neutraalilla kielellä.18 Kenties eläimiä kos-
kevien moraaliarvostelmien uudelleen suuntaaminen 
vaatiikin tunteiden kutsumista esiin. Ehkä samalla tar-
vitaan merkitysmaailman muutosta, joka voi tapahtua 
vaikkapa korostamalla etologian tutkimustuloksia ja 
muistuttamalla, että eläin todella on kokeva, kognitiivi-
sesti kyvykäs ja haavoittuvainen olento.

Tunteiden tuominen esille tarjoaa eläinfilosofialle 
tärkeän muistutuksen siitä, että rationaalinen argumen-
tointi ei ole riittävä keino ihmisten ja eläinten välisten 
suhteiden muuttamiseen. Sen rinnalle tarvitaan kulttuu-
riset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet huomioon ottavaa 
tunteiden tutkimusta – eli kokonaisvaltaista käsitystä ih-
misestä sekä järjellisenä että tunteellisena ja kulttuurisesti 
luokittelevana olentona. Samalla se muistuttaa, että sen-
timentalismi ei aina johda positiiviseen eläinkuvaan. Itse 
asiassa voidaan väittää, että ihmiskeskeinen, eläimiä me-
kanisoiva ja tuotteellistava eläinkuva on yhtä lailla voi-
makkaan tunnepohjainen, sillä siinä eläimiä jäsennetään 
monien negatiivisten tunteiden valossa. Näin tuetaan 
monia vastakkainasetteluita ja hierarkioita, joista ääriesi-
merkki on vaikkapa petoviha.

Affektiivinen ja reflektiivinen empatia
Väittely rationalistien ja sentimentalistien välillä on usein 
kuvailevaa. Tällöin keskitytään kysymykseen, mitkä te-
kijät vaikuttavat erilaisiin moraalisiin ratkaisuihin tie-
tyllä hetkellä. Samalla helposti jää sivuun kysymys, mitä 
sitten tulisi painottaa esimerkiksi suhteissamme eläimiin. 
Tämä preskriptiivinen näkökulma avaa yhden oven sekä 
rationaalisuuden että tunteiden esiintuomiselle. Eräs 
tapa etsiä preskriptiivisiä ratkaisuja eläinkysymykseen on 
tutkia empatiaa, joka tuo toisen olennon kokemusmaa-
ilman lähelle itseä.

’Empatia’ on moniulotteinen ja monitulkintainen 
termi. Yksi tapa jäsentää käsitettä on jaotella se neljään 
eri tyyppiin: kognitiiviseen, projektiiviseen, ruumiil-
liseen sekä affektiiviseen empatiaan.19 Kognitiivinen 
empatia tarkoittaa muiden kokemusten etäistä päättelyä 
tai havainnointia ’mielen teorian’ avulla. Adam Smithin 
filosofiasta juontuva projektiivinen empatia puolestaan 
viittaa muiden kokemusten simulointiin hahmottamalla, 
miltä yksilöstä itsestään tuntuisi toisten tilanteessa.20 
Max Schelerin filosofiasta sekä yleisemmin fenomeno-
logian rikkaasta ja moniäänisestä empatiakeskustelusta 
ammentava ruumiillinen empatia puolestaan tarkoittaa 
laveasti määriteltynä ruumiin tai mielikehon kieleen Le
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perustuvaa intersubjektiivista tilaa, jossa kaksi yksilöä 
muodostaa keskenään välittömästi kommunikoivan ko-
konaisuuden. Usein tiedostamattomaksi jäävä eleiden 
ja liikkeiden mahdollistama kommunikaatio kehojen 
välillä on esimerkki ruumiillisesta empatiasta. Vaikkapa 
ilo voi tulla esille pieninä kasvon liikkeinä, joihin toinen 
yksilö ilman varsinaista intentiota vastaa omalla tun-
netilallaan.21 Affektiivinen empatia taas on eräänlaista 
tunnetason resonaatiota, ”värähtelyä” ja liikettä muiden 
yksilöiden kokemusten kanssa, ja se perustuu välittömiin 
fyysis-psyykkisiin prosesseihin, esimerkiksi peilineuro-
neiden toimintaan22.

Moraalin näkökulmasta kognitiivinen empatia voi 
olla jopa haitallista. Kehittynyt kyky kognitiiviseen em-
patiaan ilmenee taitona tulkita toisia yksilöitä, mutta se 
ei vielä takaa eettistä suhtautumista toisiin. Esimerkiksi 
psykopaatit ovat hyvin kyvykkäitä kognitiivisessa empa-
tiassa, minkä katsotaan olevan osasyynä heidän menes-
tykseensä muiden manipuloinnissa ja hallinnassa.23 Tästä 
näkökulmasta kognitiivisen empatian sidos moraaliseen 
toimijuuteen joutuu siis arveluttavaan valoon, sillä se 
näyttää pahimmillaan jopa palvelevan amoraalista toi-
mintaa. Projektiivinen empatia puolestaan on kovin ra-
joittunutta siihen sisältyvän minä-suuntautuneisuuden 
vuoksi. Sen avulla yksilö hahmottaa, mitä itse kokisi 
toisen tilanteessa, eikä toista siten tavoiteta tämän eri-
tyisyydessä.24 Ruumiillinen empatia taas keskittyy tois-
tensa seurassa olevien yksilöiden välisiin suhteisiin, eikä 
siten ulotu laajemmin myös kaukaisuutta ja tuntematto-
muutta arvottavan moraalin perustaksi (vaikka se voikin 
olla tärkeää moraalin kehitykselle)25. Mainituista neljästä 
vaihtoehdosta affektiivinen empatia onkin hedelmällisin 

yleisesti moraalisen toimijuuden näkökulmasta, mutta 
myös rajatummin moraalisen eläinsuhteen kannalta.26

Affektiivinen empatia perustuu toissuuntautunei-
suuteen ja avoimuuteen. Sen avulla yksilö sivuuttaa het-
keksi omat halunsa ja kokemuksensa ja suuntautuu kohti 
toisen yksilön haluja ja kokemuksia; hän myös huomioi 
muiden kokemusten erilaisuuden ja erityisyyden. Tois-
suuntautuneisuus ja avoimuus mahdollistavat muiden 
yksilöiden ottamisen vakavasti ja ovat siten välttä-
mätön moraalin perusta: toisten kokemuksia ei tulkita  
ainoastaan omien halujen näkökulmasta, vaan ne otetaan 
lukuun itsessään ja itsenäisesti.27 Osana näitä tiedollisia 
tapoja hahmottaa maailmaa affektiivinen empatia muo-
dostaa moraaliselle toimijuudelle yhden preskriptiivisen 
perustan. Affektiivisen empatian roolia on toki pai-
notettu jo historiassa. Ajatuksen tunnetuin kannattaja 
lienee ollut edellä mainittu Hume, jonka mukaan me 
resonoimme muiden kokemien tunnetilojen kanssa siten, 
että mielemme ”kaikuu” noiden tunnetilojen mukana28. 
Hume ylistää vuolaasti tällaista empatiaa, ja se on hänelle 
yksi moraalisen toimijuuden kulmakivistä. Se rakentuu 
siirtymistä aistivaikutelmien ja ideoiden välillä: nähdes-
sämme toisessa vaikutelman kärsimyksestä, me muodos-
tamme kärsimystä koskevan idean, joka edelleen siirtyy 
itsessämme aistien tasolle, kokemukseksi.29

Sentimentalismi sivuuttaa usein moraalin kehittä-
misen: tunteet otetaan annettuina, sellaisinaan, ilman 
ajatusta niiden muokkaamisesta uudenlaiseen suuntaan. 
Silloin unohtuu paitsi preskriptiivisen etiikan kehit-
tämisen tärkeys, myös ylipäätään pyrkimys kohti pa-
rempaa, ideaalia. Affektiivinen empatia on vankka pohja 
moraaliselle toimijuudelle, mutta myös melko primaa-

”Affektiivisen empatian avulla 
yksilö sivuuttaa hetkeksi omat 
halunsa ja kokemuksensa ja 
suuntautuu kohti toisen yksilön 
haluja ja kokemuksia.”
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rinen tunnetila, jonka varaan on kuitenkin mahdollista 
rakentaa kultivoivaa suhtautumista empatiaan. Yksi 
perusta tällaiselle suhtautumiselle on saksalaisfenome-
nologi Edith Steinin ajattelu, jossa painottuu empatian 
prosessinomaisuus: liike oman ja toisen yksilön näkö-
kulman välillä30. Juuri prosessinomaisuus antaa mie-
lekkään pohjan rationaalista ulottuvuutta hyödyntävälle 
kokemukselliselle tilalle, jota kutsun ’reflektiiviseksi em-
patiaksi’.

Reflektiivinen empatia on affektiivista empatiaa yh-
distettynä toisen tason harkintaan. Omaa resonaatiota 
siirrytään tarkkailemaan metatasolta, mutta edelleen 
tuohon resonaatioon juurtuneena.31 Tärkeä osa reflek-
tiivistä empatiaa on liike kohti toista yksilöä sekä pa-
luuliike kohti omia uskomuksia, kielellisiä merkityksiä, 
stereotypioita ja tunteita. Empatiasta tulee resonaatiota, 
eli koettu tila, joka peilaa muiden kokemuksia esimer-
kiksi ruumiinkielen, propositionaalisen kielen, tai välit-
tömien aistikokemusten (äänet, tuoksut, liikkeet) kautta. 
Resonaatioon yhdistyy pyrkimys suuntautua kohti toista 
sekä pyrkimys antaa toisen vaikuttaa omiin mentaalisiin 
sisältöihin (arvoihin, uskomuksiin, tunteisiin ja niin 
edelleen). Tällöin myös järjellisyys, harkinta ja rationaa-
linen jäsentäminen nivoutuvat vahvasti osaksi empatiaa. 
Järjen ja tunteen kiasmaattinen suhde pääsee toteu-
tumaan.

Mutta voiko affektiivista tai reflektiivistä empatiaa 
ulottaa muihin eläimiin? Yksi perinteinen eläimiin koh-
distuvan empatian mahdollisuuden kritiikki on ollut se, 
että toislajisten eläinten erilaisuus estää todellisen em-
patian. Eläimiin siis lähinnä projisoitaisiin inhimillisiä 
tunteita, mutta eläinten varsinainen erityisyys jäisi huo-
miotta.32 Kritiikille on hyviä perusteita sikäli, että erityi-
sesti projektiivinen empatia johtaa helposti eläinten ai-
heettomaan inhimillistämiseen, jolloin eläinten aistimaa-
ilman, fysiologian, evoluutiohistorian ja vaikkapa kogni-
tiivisten kykyjen ja tunneskaalan erityisyys sivuutetaan. 
Kritiikki tekee kuitenkin virheen olettaessaan, että kaikki 
empatia olisi projisointia ja että erilaisuus tekisi empa-
tiasta mahdotonta. Juuri empatian eri lajien arviointi 
on tässä olennaista. Siinä missä projektiivinen empatia 
toimii parhaiten perustuessaan samankaltaisuuteen, ref-
lektiivinen empatia edistää harkintaa, joka tekee ilmei-
seksi empatian rajat ja puolueellisuuden vaarat, mutta 
myös sen avaamat mahdollisuudet: esimerkiksi kykyä 
ymmärtää toiseutta voi kehittää. Reflektiivinen empatia 
voikin entisestään vankentaa empaattista suhtautumista 
muihin eläimiin, sillä siinä on potentiaalia kriittisesti 
tarkastella erilaisista merkityskentistä kumpuavia syitä, 
kuten stereotypioita ja tunteita, jotka vaikeuttavat esi-
merkiksi sikoihin ja haukiin, pääskysiin ja sammakoihin 
kohdistuvien empaattisten kokemusten muodostumista. 
Juuri tällöin se nivoutuu myös osaksi rationaalista har-
kintaa ja samalla ehkäisee hierarkkisia, poissulkemisen 
varaan rakentuvia samuuden kokemuksia.

Myös affektiivinen empatia tarjoaa vaihtoehdon pro-
jisoinnille. Sen perustana ovat toinen yksilö ja tämän 
tunnetilat, eivät omat tunteemme: resonaatio on mah-

dollista vain siksi, että ensimmäinen aalto (kokemusten 
ilmeneminen esimerkiksi kehonkielessä), joka aiheuttaa 
resonaation, on lähtenyt toisesta yksilöstä liikkeelle. 
Näin ollen hyvinkin oudot ja erityiset tunnetilat voivat 
herättää empatiaa ja näyttää meille pilkahduksen siitä, 
mitä on olla erilainen, erityinen, ei-inhimillinen eläin. 
Affektiivinen empatia voi olla samuuden kokemusten 
sijaan myös hämmentävää, havahduttavaa, mielikuvituk-
sellista ja siten uutta oivaltavaa. Jaettu kokemus ei täten 
vaadi kokemusmaailmojen samankaltaisuutta. Emme 
voi koskaan täysin tietää, miltä tuntuu olla lepakko tai 
broileri – kuten emme myöskään voi tietää täsmällisesti, 
miltä kaksijalkaisen kanssakulkijan mentaaliset tilat tun-
tuvat – mutta resonaatio tarjoaa välähdyksiä niiden tun-
nemaailmasta. Siten me voimme jopa ymmärtää hitusen 
Wittgensteinin leijonan kieltä – sillä leijonat toki pu-
huvat33. 

Stein väittikin, että empatian ulottaminen muihin 
kuin ihmiseläimiin – jopa noiden olentojen kaikessa 
erilaisuudessa – on täysin mahdollista ja usein suoravii-
vaisen helppoa:

”Maailma, jossa elämme, ei ole ainoastaan fyysisten ruu-
miiden vaan sellaisten kokevien subjektien maailma, joiden 
kokemukset me tiedämme. Tämä tieto on epäilyn ulkopuo-
lella.”
”Näin voin myös ymmärtää koiran hännänheilutuksen 
osoituksena sen ilosta, mikäli sen olemus ja käyttäytyminen, 
sekä itse tilanne, kertovat tästä tunteesta.”34

Lopuksi
Sentimentalismi on usein yhdistetty ihmisten ja eläinten 
välisiin suhteisiin sekä eläinten olemuksen ja arvon filo-
sofiseen tarkasteluun. Tälle on historiallisia perusteita, 
mutta toisaalta vääränlaisia yleistyksiä on vältettävä, sillä 
eläinetiikka on saanut myös rationaalisia muotoja niin 
antiikin aikoina kuin nykypäivänä. Lopulta merkittä-
väksi nousee dualismin kritiikki ja muistutus siitä, että 
järki ja tunne nivoutuvat toisiinsa kiasmaattisella tavalla, 
konkreettisesti esimerkiksi eläinten kulttuurisissa merki-
tyksissä.

Eläinfilosofian tulisikin heijastaa dualismin sijaan tätä 
yhteenkietoutumista. Yksi mahdollisuus yhdistää järki ja 
tunteet on luoda (sentimentalistista) teoriaa, joka pyrkii 
hahmottamaan tunteita, joita meidän tulisi kehittää it-
sessämme. Kenties juuri affektiivinen ja reflektiivinen 
empatia tekee meistä sekä tuntevia että järkeileviä mo-
raalisia toimijoita myös suhteessa siivekkäisiin, pyrstök-
käisiin tai sorkkajalkaisiin kanssaotuksiimme.
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