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koleasta Helsingistä, milloin sateisen Lon-
toon Birkbeck Collegesta kohti Manner-
Eurooppaa, missä kaikki on hienompaa ja
filosofisempaa kuin pragmaattisessa Poh-
jolassa ja analyyttisessä Englannissa.
Minkkinen tuntuu myös haikailevan
ajassa taaksepäin aikaan jolloin filosofit
vielä filosofoivat ja pohtivat isoja kysy-
myksiä eivätkä olleet vielä taantuneet
loogisanalyyttista nyhertelyä har-
rastaviksi nynnyiksi ja luonnontie-
deuskovaisiksi vulgaariempiristeiksi,
mihin vaikkapa useimmat suomalaiset
virkafilosofit aina viime vuosiin saakka
ovat tyytyneet.

Minkkisen väitöskirja on laudatu-
rinsa ansainnut. Se on poikkeuksellinen
teos suomalaisessa oikeuskulttuurissa,
joskin valitettavasti se voi jäädä vaikeu-
tensa vuoksi monilta oikeustieteen tut-
kijoilta lukematta. Filosofeja Minkkisen
ajatukset puhuttelevat varmasti enem-
män. Kirjan ulkoasua täytyy vielä erityi-
sesti kiittää. Ollakseen itse kustannettu
monisteväitöskirja se on harvinaisen
seksikkään näköinen. Monisteversio to-
sin on pian enää bibliografinen harvinai-
suus kun englantilainen Hart Pub-
lishing julkaisee kirjan nimellä Think-
ing without Desire. A First Philosophy of
Law. Minkkisen kirjaa kuitenkin varjos-
taa sen hajanaisuus. Monista eri kirjoi-
tuksista koostuvana se ei ole varsinai-
sesti thesis, väitöskirja, vaan moneen
suuntaan repeävä kokoelma väitteitä.
Sosiaalinen paine monografioiden kir-
joittamiseen on akateemisessa maail-
massa aina ollut voimakas. Paksuja ja
jyhkeitä monografioita arvostetaan yli
kaiken, sisällön tasosta ollaankin sitten
paljon vähemmän kiinnostuneita. Mink-
kisen kirjan yksi lukukin on kuitenkin
sellaisenaan jo merkittävä puheenvuo-
ro. Laatu korvaa määrän.

G.W.F. Hegelin tunnetun ilmauksen
mukaan Minervan pöllö – filosofisen vii-
sauden symboli – lähtee lentoon vasta
hämärän laskeutuessa. Kun filosofia
kohdistaa huomionsa johonkin on ilmiö
jo ohittanut huippukohtansa, tullut van-
haksi ja sen merkitys on hiljalleen väis-
tymässä ja vähenemässä. On hyvä
merkki, että Minervan pöllö kaartelee
nyt myös modernin oikeuden synkän
aarniometsän yläpuolella.
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LAURI RAUHALA IHMISEN
ARVOKKUUDEN  PUOLUSTAJANA

Kirja-arvostelu Lauri Rauhalan teoksesta Ih-
misen ainutlaatuisuus. Helsinki University
Press. Yliopistopaino: Helsinki. 1998.

Professori Lauri Rauhala (s. 1914) koki
moraalisen ja intellektuaalisen järkytyk-

sen vieraillessaan psykologina ja psykolo-
gian tutkijana 1940- ja 1950-luvun taittees-
sa Eysenckin klinikalla Lontoon yliopistos-
sa. Maailmankuulun psykologin johtama
huippututkimus osoittautui ontoksi psyko-
metriikaksi, jossa ihmistä tarkasteltiin bio-
logis-medisiinisenä tautiluokituksen kohtee-
na. Rauhala koki, että syvästi masentuneita
ja ahdistuneita ihmisparkoja testattiin testaa-
misen vuoksi; tieteellisesti tarkka diag-
nosointi näytti olevan tärkeämpää kuin kär-
sivien ihmisten auttaminen. Hän sai silmin-
näkijänä havaita, kuinka oikeaan Wittgen-
stein osui sarkastisella psykologiatieteen
määrittelyllään: psykologia näytti todellakin
olevan tiede, jossa vallitsi kokeellinen me-
todi ja käsitesekaannus. Kliinisen psykolo-
gian puutteelliseen, vääristyneeseen ja
reduktionistiseen ihmiskuvaan pettyneenä
Rauhala ryhtyi systemaattisesti kehittämään
adekvaattia ihmiskäsitystä, johon psykolo-
gia ja muut auttamistoimintaa tukevat erityis-
tieteet voisivat perustua. Hän oivalsi, että
ihmiskäsitystä ei voinut perustaa yksin-
omaan erityistieteiden metodologisiin (usein
pohtimatta omaksuttuihin) sitoumuksiin.
Empiirisen ihmistutkimuksen lähtökohdak-
si tarvittiin filosofista perustutkimusta, ihmi-
sen olemassaolon ontologista analyysia.
Tähän tehtävään ryhtyessään Rauhalasta tuli
– onneksemme – filosofi, jonka elämäntyön
avartavaa merkitystä voi tuskin liioitella po-
sitivistisen ideologian dominoimassa tie-
deyhteisössämme.

Viimeisimmässä teoksessaan, Ihmisen ai-
nutlaatuisuus, Rauhala jatkaa ajattelunsa pit-
kää linjaa, jonka runko rakentuu Edmund
Husserlin tietoisuuden fenomenologiasta ja
Martin Heideggerin fundamentaaliontolo-
giasta. Rauhala on luonut fenomenologian
mestareita tulkiten ja syntetisoiden holisti-
sen ihmiskäsityksensä, jonka mukaan ihmi-
nen on tajunnallisen, kehollisen ja situatio-
naalisen olemuspuolen muodostama koko-
naisuus. Ihmisen auttamisessa ja ihmistut-
kimuksessa on oivallettava, että olemuspuo-
let ovat toisiinsa kietoutuneina välttämättö-
mässä suhteessa toisiinsa. Siksi olemus-
puolten suhdetta ei pidä ymmärtää kausaa-
lisena eikä toisiinsa redusoitavina. Olemus-
puolten keskinäissuhteiden tulkitseminen
on ihmisen ymmärtämisen avain. Kaikki ole-
muspuolet täytyy ottaa huomioon pyrittäes-
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Christopher Want, Andrzej Klimowski, Kant
vasta-alkaville ja edistyville (Kant for
Beginners). Suomentanut Jarno Mällinen.
Jalava, Helsinki 1998. 175 s.
Richard Appignanesi, Chris Garrat, Postmo-
dernismi vasta-alkaville ja edistyville (Post-
modernism for Beginners). Suomentanut
Raija Keni. Jalava, Helsinki 1998. 173 s.

Jalava on jo useamman vuoden ajan
julkaissun Icon -kustantamon “X For

Beginners” -sarjaa suomeksi. Sarjassa on ai-
kaisemmin ilmestynyt mm. Kafkasta,
Hawkinsista, Wagnerista, Semiotiikasta kerto-
neet teokset. Viime vuonna ilmestyi kaksi filo-
sofisesti ilmeisen relevanttia teosta, joista toi-
nen käsitttelee Kantia ja toinen post-
modernismia. Aluksi voimme tarttua sarjan
nimen käännökseen. Alkuperäisen nimen

sä ymmärtämään ihmistä sekä yleisesti että
yksilönä. Samalla on huolehdittava siitä, että
tutkimuksessa orientoidutaan sen olemus-
puolen mukaisesti, johon tutkimuksen on
tarkoitus kohdistua. Näin esimerkiksi lääke-
tieteen tutkimuskohteena on ihminen fysio-
logisena organismina eikä lääketieteen tu-
loksia pidä laventaa tajunnan ilmiöiden ja
ihmisen eksistentiaalisten ongelmien selit-
täjiksi.

Rauhala perustelee ihmisen ainutlaatui-
suutta muuhun olevaiseen nähden inhimil-
lisen tajunnan erityislaadulla, sen intentio-
naalisuudella. Vaikka olemuspuolet ovat on-
tologisesti samanarvoisia, tajunnallisuus on
reaalisesti ensisijainen, koska ihminen tul-
kitsee olemassaoloaan ja antaa sille merki-
tyksiä tajunnallisena olentona. Rauhala ei ole
kartesiolainen eikä minkään muunkaan la-
jin dualisti. Hän kutsuu filosofiaansa mono-
pluralistiseksi, jolla hän viittaa sekä ihmisen
olemuspuolten keskinäiseen suhteeseen
että eri tasoisuuteen. Kuvatessaan tajunnan
ja kehon eri tasoisuutta Rauhala soveltaa
Husserlin myöhäisvaiheen ajattelua. Hän
ajattelee Husserlin tavoin, että orgaanisten
prosessien sisäisessä tapahtumisessa on
suuntautuneisuutta ja ‘tarkoittamista’ analo-
gisesti tajunnan merkitysten intentionaali-
suudelle. Siksi tarvitaan kaksi intentionaali-
suuden käsitettä: tajunnan intentionaalisuus
ja kehon esioperatiivinen intentionaalisuus.
Näitä intentionaalisuuden tyyppejä ei tulisi
nähdä ikään kuin ihmisen vaihtoehtoisina
maailmansuhteen muotoina ja kilpailuttaa
niitä keskenään, vaan kysyä, miten ne toi-
mivat toisiinsa kietoutuen yhdessä. (s. 35).
Tärkeintä on ymmärtää, että toisiinsa kietou-
tuneinakin ne ovat toisiinsa palautumatto-
mia. Rauhala kritisoi merkittävintä ruumiin-
filosofia, Maurice Merleau-Pontya, tämän
periaatteen hämärtämisestä. Hän tunnustaa
Merleau-Pontyn arvon kehollisuuden mer-
kityksen esille tuojana, mutta moittii hänen
intentionaalisuus-käsitettään yksitasoiseksi,
rajoittuneeksi ja ihmisen tajunnallisuuden
merkitystä hämärtäväksi. Merleau-Pontyn
rajoitukseksi jäi, että hän katsoi kehon in-
tentionaalisuuden kattavan kaiken tarkoitta-
misen ja sen analyysin olevan ihmisen ym-
märtämiseksi riittävää. Ero kehon toiminto-
jen ja tajunnan intentionaalisuuden välille
käy ymmärrettäväksi, kun huomataan, että
tajunta voi käsitteellistää kehon tajuttoman
tarkoittavuuden. Käsite on (…) eri loogisella
tasolla kuin se ilmiö (esimerkiksi elintoimin-
to), jota käsite ideaalisella tasolla edustaa.
(s. 31).

Rauhala siis tähdentää, että tajunnan mie-
lellisten sisältöjen olemistapa ja intentionaa-
lisuus eroavat radikaalisti kehon orgaanis-
ten prosessien intentionaalisuudesta. Tämän
eron ymmärtämiseksi on oivallettava, että
merkitykset aina vain edustavat reaalisia il-

miöitä. Merkitykset itse eivät ole samalla se
prosessi, jota ne edustavat. Merkitys on ideaa-
linen, so. ei-aineellinen ilmiö. Se operoi aivan
eri avaruudessa kuin jokin kehon fyysinen
prosessi, aivot mukaan lukien. (31). Tässä
Rauhalan terveiset niille aivotutkijoille, jot-
ka samastavat mielen aivoihin etsiessään
milloin minkäkin elämänongelman syytä ai-
voista.

Lauri Rauhala on kilvoitellut vuosikymme-
niä reduktionismia vastaan ihmisen arvon
puolesta. Ihminen ei ole tilastotieteellinen
keskiarvoluomus eikä pelkkä fysiologian tut-
kimuskohde, aineellinen organismi. Ihminen
on ainutlaatuinen sekä lajina että yksilönä.
Ihmistä voidaan ymmärtää, häntä voidaan
auttaa, ja hänen kasvuaan voidaan tukea ja
edistää vain, mikäli hänet hyväksytään per-
soonana, jolla on oma elämänhistoriansa ja
subjektiivinen maailmankuvansa. Tämä on
tuttua jo Rauhalan aiemmista teoksista, joilla
on ollut verraton sovellusarvo esimerkiksi
kasvatus- ja hoitotieteissä. Rauhala todistaa
uusimmassa teoksessaan ajattelunsa ajan-
kohtaisen terävyyden aikamme ydinkysy-
mysten – esimerkiksi medikalisaation, aivo-
tutkimuksen, ekologisen ajattelun, tekoäly-
tutkimuksen ja massoittavan sosialisaation
– kriittisellä analyysilla. Saa nähdä, pystym-
mekö Jarkko S. Tuusvuoren (ks. Tuusvuo-
ren arviointi Rauhalan teoksesta Yliopisto-
lehdessä) kanssa 85-vuotiaina vastaavanlai-
seen ajankohtaisuuteen, älyn terävyyteen ja
tyylin kirkkauteen.

Tajunnan mielellisten sisältöjen erityislaa-
tuja (itsetietoisuus, kauneuden taju, pyhyy-
den kokemus jne.) kuvatessaan Rauhala
puolustaa persoonan arvoa niin ihmisen eri-
tyislaatua vähättelevää ekoajattelua, tekoäly-
tutkimuksen fantasioita sekä ihmiskloonauk-
sesta haaveilevaa geeniteknologiaa kuin ai-
vot ja mielen samastavaa aivotutkimustakin
vastaan. Fyysikko Kari Enqvistin kaltaisia tie-
deuskoisia reduktionisteja Rauhala opastaa
näin: Ontologinen toteamus, että todellisuus
on vain energian tanssin muodostama
kaoottinen massa, ei ole empiirisen tutkimuk-
sen kannalta heuristinen (viitteitä antava).
Siinä makrotasossa, jossa elämme, ilmiöiden
tutkimuksessa ja niiden kulkuun vaikutta-
maan pyrkivässä sovelluksessa ei voida toi-
mia tällaisen ontologian pohjalta (s. 17–18).
Ontologiset käsitykset, joissa esimerkiksi
fyysikko omassa ajattelussaan toteaa jota-
kin hiukkasaaltokentästä, ovat loogisesti jyr-
kästi eri tasoa kuin se todellisuus, jota nämä
käsitteet edustavat ja kuvaavat (s. 20).

Lauri Rauhala on merkittävä filosofi. Vi-
reimpinä miehuusvuosinaan hän joutui hy-
vin yksinäisenä puolustamaan näkemyksiään
suomalaisen tiedeyhteisön varsin ymmärtä-
mättömässä, ahdasmielisessä ja yksipuoli-
sesti suuntautuneessa ilmapiirissä. Rauha-
lan kamppailu aikansa dominoivien psyko-

logian suuntausten – behaviorismin ja kog-
nitivismin – yksipuolisuutta vastaan selittä-
nee sen, että eräät kognitiivis-konstruktivis-
tisen psykologian ”totuudenomistajat” eivät
vieläkään kykene tunnustamaan hänen mer-
kitystään psykologian kehittäjänä ja tieteen-
filosofina. Rauhalan elämäntyö kuitenkin
puhuu puolestaan. Arvostelijat unohtuvat,
mutta Rauhalan filosofia tulee sisältymään
pysyvästi ajatteluperinteeseemme.

Nykytietämys on asettanut meidät tilan-
teeseen, jossa joudumme punnitsemaan,
millaista vajavaisuutta olemme valmiit sietä-
mään yhteisessä maailmassamme. Esimer-
kiksi tämänhetkisessä geenitutkimuksessa
määritellään DNA-ketjun mikrotasolla hyvää
elämää, ihmisen ihannetta ja toivottavaa
yhteiskuntaa, eivätkä tutkimuksensa objek-
tiivisuuteen uskovat määrittelijät ole tästä
välttämättä edes tietoisia. Meidän on valit-
tava, kuuntelemmeko sellaisia asiantuntijoi-
ta, jotka ovat sisäistäneet tieteellisen maail-
mankatsomuksen täydellisyysihanteen vai
Rauhalan kaltaista kriittistä filosofia, joka
arvostellessaan luonnontieteellisesti orien-
toituneen ihmistutkimuksen reduktiopyrki-
myksiä ja täydellisyyshaaveita puolustaa sa-
malla oikeuttamme inhimillisyyteen, siis
epätäydellisyyteen, keskeneräisyyteen ja
vajavaisuuteen, jotka ovat esimerkiksi Max
Schelerin mukaan ihmisen olennaisia tun-
nusmerkkejä. Suosittelen Lauri Rauhalan vii-
meisintä teosta ja koko hänen elämäntyö-
tään opastukseksi kaikille niille, jotka halua-
vat ymmärtää, miksi olemme vajavaisinakin
ainutlaatuisia.

Veli-Matti Värri
professori, FT
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