OPETTAMISEN FILOSOFIA

Ohessa julkaistavassa kirjoituksessa opetushallituksen filosofian ja elämänkatsomustiedon ylitarkastaja Pekka Elo esittää oman
arvionsa filosofiasta reaalikokeessa. Elo on
myös yksi ylioppilaskirjoitusten filosofian
sensoreista.

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN
FILOSOFIEN
PALKITSEMISTILAISUUS

Kesäkuun helteisimpänä päivänä, 14. 6.
1995 filosofit eivät kokoontuneet Sokrateen
ja ystäviensä tapaan Plataanipuun alle,
vilvoittelemaan varpaitaan solisevassa
lähteessä, vaan opetushallituksen Hakaniemen betonikolossiin. Siellä he palkitsivat
kaksi ylioppilaskirjoituksissa filosofian
tehtäviä ansiokkaasti käsitellyttä kevään
ylioppilasta. Palkitut olivat Otso Huopaniemi Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta
ja Jaakko Joutsi Riihimäen lukiosta.
niin & näin -lehden, Filosofian ja
elämänkatsomustiedon opettajat ry:n,
Vastapainon ja Gaudeamuksen lahjoittamat
palkinnot luovutti Esa Saarinen. Hän totesi puheessaan filosofian merkityksen paljastuvan ei-filosofiassa: teollisuuden, kaupan,
lääkärien praktiikkojen, jääkiekkovalmentajien ja muun yleensä filosofialle ulkoiseksi
katsotun tehokkaassa toiminnassa. Otso
Huopaniemi uskalsi tätä hivenen epäillä —
onhan filosofia yleensä nähty tehokkuuden
mittareiden vastavoimana?
Saarisen ajatus filosofialle ulkoisen paljastamista merkityksistä kävi palkittujen
kohdalla kuitenkin tavallaan toteen:
molemmat sanoivat toki jatkavansa filosofian parissa, mutta filosofian opiskelua he
eivät aio aloittaa esimerkiksi yliopistossa.
Tähänkin asti heidän filosofian opiskelunsa
oli tapahtunut enemmän omin voimin kuin
opettajien johdolla. Jaakko Joutsi totesi
löytäneensä filosofiaa enemmän karateharjoituksista kuin koulun tunneilta.
Aivan ilmeistä on, ettei opettajien
kannata ryhtyä väkisin harjoittamaan oppilaitaan filosofian palkintoja ja opintoja
varten: harrastuneisuus, oma vapaamielinen
kiinnostus asiaan, oli ainakin tämänvuotis-
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Esa Saarinen jakoi palkinnot Jaakko Joutsille
(vas.) ja Otso Huopaniemelle.

ten palkittujen filosofisuuden lähtökohta.
Toisaalta mitään kovin romanttista palkittujen filosofoinnissa ei voinut nähdä. Kun
kysyttiin, miten he olivat valmistautuneet
filosofian reaalikysymyksiin, vastasi toinen
palkituista lakonisesti: “lukemalla”. Filosofian voi nähdä reaaliaineena siinä kuin
minkä tahansa muunkin aineen. Siinä
menestymiseen pätevät samat protestanttisen työetiikan lait.
Juhlatunnelman kohottamiseksi Jarkko
S. Tuusvuori viihdytti paikalle kokoontuneita suomentamallaan Jacques Prévertin
runolla Niskuri.
Niskuri
Hän sanoo päällään ei
mutta hän sanoo sydämellään kyllä
hän sanoo kyllä sille mitä rakastaa
hän sanoo opettajalle ei
hän seisoo
häntä kuulustellaan
ja kaikki ongelmat esitetään
äkkiä hänet vie hullu nauru
ja pyyhkii kaiken pois
luvut ja sanat
päivämäärät ja nimet
lauseet ja ansat
ja opettajan uhkailusta huolimatta
ihmelasten ivahuutojen alla
kaikenvärisillä liiduilla
surun taululle
hän piirtää onnen kasvot.
Teksti Mika Saranpää
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MISTÄ SUUNTAA
FILOSOFIAN TEHTÄVILLE
REAALIKOKEESSA?
Lukion filosofian aseman vahvistamisella
haetaan vauhtia ajattelutaitojen oppimiseen
ja syvällisempään tietokäsitykseen. Mitä
vaatimuksia tämä linja asettaa filosofian
tehtäville reaalikokeessa? Täytyyhän lukion
päättökokeen tukea sitä linjaa, jota oppiaineen opetus toteuttaa. Samalla reaalikokeesta muodostuu välietappi opinnoissa,
joista pätisi “ei ylioppilastutkintoa vaan
elämää varten”.
1. Mikä erottaa filosofian vastuksen yleisestä pohdiskelusta? Reaalikokeen useimmat aineet perustuvat omien erityistieteidensä perinteiseen näkökulmaan ja puhetapaan. Jos tehtävä kuuluisi “Eläinkokeiden
ongelmia”, hahmottuisi siitä selvästi biologian ja psykologian perustalta lähtevät
vastaustavat. Jos tehtävä olisi filosofiassa,
niin hyvilläkään psykologian koejärjestelyn
kuvauksilla ja problematisoinneilla ei heru
montakaan pistettä. Mutta menkäämme
eteenpäin ja kysykäämme missä vaiheessa
puhe koejärjestelyistä tavoittaa tieteenfilosofisen kysymyksenasettelun? Näkyykö
tämä uusien käsitteiden mukaantulona ja
toisenlaisena näkökulmana ongelmaan?
Edelliseen tehtävään filosofiassa on luontevaa vastata pohtimalla elänkokeiden eettistä oikeutusta. Mutta tässäkin filosofian
puhetavalle pitää asettaa kriteereitä. Eläinkokeiden kivuliaisuuden voivottelu ei ole
vielä filosofiaa. Tarvitaan kriittistä ja
käsitteellistä ongelman pohdintaa, jonka
sisältönä on tässä tapauksessa eettisen
oikeuttamisen näkökulma.

OPETTAMISEN FILOSOFIA
Omien mielipiteiden esittäminen reaalivastauksessa on käsittääkseni hyvä asia.
Mutta vastaus ei saa aueta kritiikittä vain
omasta näkökannasta. Perusteltu vastustava kanta eläinkokeisiin on siis mahdollista
esittää.
Sama koskee omiin kokemuksiin vetoamista. Jos kysytään varman tiedon mahdollisuutta, ja vastataan unessa saatujen viestien perustalta, ei se vielä ole filosofiaa.
Mutta pohtimalla omien välittömien (joskin yliluonnollisten) univiestien todistusvoimaa suhteessa muihin havaintoihin ja
muiden opettamaan tietoon, saattaa vastaaja siirtyä filosofisen puhetavan alueelle.
Tavalla tai toisella reaalikokeen filosofian
vastaukset osaltaan määrittelevät sitä puhetapaa, siis näkökulmaa, käsitteistöä ja
argumentaatiotapaa, jota kutsutaan filosofian opetukseksi.
2. Lukion yksi tehtävä on “tukea opiskelijan kasvua kriittiseen ajatteluun ja itseohjautuvaan opiskeluun…”. Lukion filosofia
tavoittelee opiskelijaa, joka “osaa käyttää
käsitteitä selkeästi ja perustella näkökantansa” ja “osaa hahmottaa ja arvioida
tiedollisia, yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä sekä
estettisiä ongelmia ja niiden vaihtoehtoisia
ratkaisuja”. Kysymys kuuluu nyt: voiko
lukion filosofia täyttää tämän paikan olemalla pelkkää filosofian historian opiskelua
ja/tai millä ehdoilla filosofian historian
opiskelu tukee sellaisten valmiuksien oppimista, joihin edellinen Lukion opetussuunnitelman perusteiden (1994) teksti
viittaa.
Jokainen miettiköön itse, millaista opetuksen pitäisi olla, mutta reaalikokeen filosofian tehtävissä tulisi tulevaisuudessa
korostua pohdintaa vaativat soveltavat
tehtävät, uudet tai klassiset dilemmat ja
paradoksit. Kun uudet opetussuunnitelmat
tulevat käyttöön lukioissa, saadaan reaalikokeeseen enemmän filosofian tehtäviä.
Niiden lukumäärähän määräytyy pakollisten ja syventävien kurssien määrän mukaan.
Tällöin on enemmän mahdollisuuksia sisällyttää tehtäväsarjaan uudentyylisiä tehtäviä,
samalla kun perinteisesti kysellään lähinnä
yleissivistävään tietoainekseen sisältyviä
asioita.
3. Ongelmoivien ja pohdiskelevien vastausten arvioinnissa on omat murheensa.
Mitään tarkkaa luetteloa siitä, mitä
tietämällä saa millaisia pisteitä, ei voi
tehdä tapauksissa, joissa pyritään arvoimaan
vastauksen argumentaation pätevyyttä,
näkökulmien relevanssia ja monipuolisuutta. Tähän sisältyviä ongelmia on
käsitelty vaatimattomassa kirjasessa Näkökulmia lukion filosofian opetukseen (opetushallitus, Painatuskeskus 1992). Mutta
mielestäni perusasia on: vaikeuksista huolimatta vain ongelmoivat tehtävät tekevät
oikeutta filosofialle.

FILOSOFIA
REAALIKOKEESSA 1995
II Psykologia (kysymykset 4-10, 11 B)
ja filosofia (kysymykset 1-3, 11A)
[alleviivauksella merkityt tehtävät arvostellaan valinnaisen jatko-oppimäärän mukaan.
+:lla merkittyihin, vaativampiin kysymyksiin, jokereihin, annetut vastaukset arvostellaan pistein 0-9 tavanomaisen asteikon 0-6
asemesta.]
1. Lain ja moraalin keskinäisestä suhteesta
2. Positivismi filosofisena virtauksena
3. David Humen käsitys syysuhteesta
4. Eläinkokeiden merkitys ja rajoitukset
psykologisessa tutkimuksesssa
5. Jokainen yksittäinen lukio muodostaa
oman organisaationsa. Mitä sisä- ja ulkoryhmiä koulussa esiintyy? Miten koulun
ilmapiiri voi lisätä tai vähentää koulussa
viihtyvyyttä?
6. Miten syvyysvaikutelma syntyy, ja mikä
on sen merkitys näköhavainnon kannalta?
7. Psyykkiset, fysiologiset ja sosiaaliset
tekijät ihmisen seksuaalisuudessa
8. Mitä tarkoitetaan psyykkisellä
poikkeavuudella?
9. Kahdessa kyselytutkimuksessa selvitettiin
suomalaisten suhtautumista EU:hun.
Tutkimuksissa päädyttiin päinvastaisiin
tuloksiin: toisessa EU:n kannattajat olivat
enemmistönä, toisessa EU:n vastustajat.
Mieti tutkimuksen toteuttamiseen mahdollisesti liittyviä tekijöitä, jotka oovat voineet
aiheuttaa erilaiset tulokset.
10. Sigmund Freudia (1856-1939) ja Jean
Piaget’ta (1896-1980) on kutsuttu “eurooppalaisen psykologian jättiläisiksi”, vaikka
kumpikaan ei ollut koulutukseltaan psykologi. Arvioi heidän merkitystään psykologian kehitykselle tämän päivän näkökulmasta.
+11. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)
A) D.H. Lawrencen (1885-1930) teoksessa Women in Love (1920), suom.
Rakastuneita naisia (1980), esiintyy seuraava kohta:
“Mutta minä kammoksun ihmiskuntaa,
toivon että se pyyhkäistäisiin pois. Se
saisi hävitä; ei tapahtuisi mitään lopullista menetystä, vaikka kaikki ihmiset
menehtyisivät huomispäivänä. Todellisuus jäisi koskemattomaksi. Ei, se olisi
parempi. — Eikö teistäkin ole kaunis ja
puhdas ajatus — ihmisetön maailma,
vain silmänkantamattomiin ruohoa, ja
jänis istumassa sen keskellä?”
Mitä ihmiskunnalle tulee tapahtumaan?
Voiko kukaan ihminen aidosti toivoa
ihmiskunnan tuhoa? Onko ihmiskunnalla
jokin eettinen tehtävä?
B) Mistä eri syistä ihminen voi toimia
aggressiivisesti?
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niin & näin julkaisee seuraavassa palkittujen
ystävällisellä suostumuksella heidän vastauksensa filosofian jokeritehtävään 11 A.
Vastauksiin ei ole tehty jälkikäteisiä muutoksia, joten niiden kieliasu ja sisältö vastaavat reaalikoepapereita.

Jaakko Joutsi
11. A) Ihmiskunnan tulevaisuus lienee
hämärän peitossa. Koska fysiikan epätarkkuusperiaatteen mukaan determinismiä ei
ole olemassa, on sama käännettävissä myös
toisin päin: teleologiaa ei ole olemassa. Siispä käsittääkseni ihmiskunnan tulevaisuus
on riippuvainen vain ihmiskunnan teoista,
mutta tämä ei ole todistus siitä, että ihmisellä on vapaa tahto. Maailma voi toimia
indeterministisesti, mutta myös näillä
indeterministisillä ilmiöillä on tiettyjä
lainalaisuuksia (todennäköisyydet!). Siis
mikään asia ei tapahdu täysin sattumanvaraisesti, vaan kyseessä on aina tietynlainen
luonnonlaki (ei luonnontieteen keksimä
laki). Jos ihmisen tahto on vapaa, niin se
osoittaa tiettyä indeterministisyyttä. Tämä
ei tietysti näy luonnossa, koska se toimii
omien lakiensa mukaan. Siispä olettaisin,
että jos ihmisellä on tahdonvapaa sielu, niin
maailman on oltava jyrkästi dualistinen
(Descartesin malli).
Elämän tarkoituksen kysyminen tulee
esiin tässäkin. Nihilistit kieltävät kaiken,
eksistentialistit miettivät vain, miksi kaikki
eivät tee itsemurhaa, vähän positiivisemman
ajattelutavan omaksuneet (kuten Comte)
ovat yrittäneet kehitellä mielekästä eettistä
toimintaa ihmisen olemiselle. Valistusajalta
lähtien on ollut olemassa suuntauksia,
jotka korostavat ihmisen pystyvyyttä,
altruisimia, kulttuurievoluution ja tekniikan kehityksen positiivisia puolia jne. Kuitenkaan ihmiskunnan kehittyminen ei ole
aina ollut myönteistä. Luonto on itse
kärsinyt eniten. Tämä johtuu ensinnäkin
Baconin ajatuksesta, jonka mukaan ihmisen
pitäisi oppia hallitsemaan luontoa (jo antiikin ajalla oli tämänkaltaisia ajatuksia, tätä
korostivat mm. epikurolaiset). Tämä on
aiheuttanut tuhoa luonnolle. Toiseksi luonto on kärsinyt välinpitämättömyytemme
ansiosta. Älyllisesti laiska asennoituminen
on kieltänyt vastuun ottamisen itselleen.
Siis moraalinen puoli ihmiskunnan tulevaisuudelle lienee melko synkkä.
Tieteellä on oma sanottavansa tähän
asiaan: evoluutioteorian mukaan kaikki
oliot kehittyvät kosmisen taustasäteilyn
aiheuttamien mutaatioiden vuoksi, joten
alkeistumalliset solut, joita ovat etenkin
bakteerit ja jotka lisääntyvät paljon nopeammin kuin aitotumalliset solut, saavat
ajan kuluessa yhä vaarallisempia ja vaikeammin voitettavia muotoja. Siispä alkaa kehittyä tappajabakteereja, joihin nykyaikaiset
lääkkeet eivät auta. Tämän ennusteen mukaan ihmiskunnan loogisesti havainnoitava
puoli on aika synkän näköinen.

