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Toni Kannisto

Puhdasta järkeä omalla äänellä
Olli Koistinen, Kant ja Puhtaan järjen kritiikki. Areopagus, Turku 2008. 144 s.

Turussa on pitkään tehty 
Olli Koistisen johdolla 
arvokasta työtä Kantin 
filosofian parissa. 
Tämä työ saavuttaa 

kulminaatiopisteensä, kun Puhtaan 
järjen kritiikin (Kritik der reinen Ver-
nunft, A:1781/B:1787) kauan odo-
tettu suomennos vihdoin ilmestyy. 
Tätä ennakoiden Koistinen on kir-
joittanut Kantin magnum opukseen 
sen rinnalla luettavaksi tarkoitetun 
johdannon. Se ei lyhyydessään voi 
kattaa koko Kantin järkälemäistä 
teosta, mutta Koistinen on rajannut 
aiheensa loistavasti.

Koistinen käy asiantuntevalla 
otteella läpi aika-avaruuden ideaa-
lisuutta koskevat todistukset, ka-
tegoriat ja vielä valikoiden Kantin 
perinteisen metafysiikan kritiikin. 
Viimeisen kohdalla tarpeettomankin 
lilliputtimainen teos ei pureudu järin 
syvälle, vaan tarjoilee jokseenkin ir-
rallisia otteita sieltä täältä. Ei niin, 
etteivätkö nämäkin olisi taiten va-
littuja murusia.

Lukija jää kaipaamaan Kantin 
tärkeitä huomioita Puhtaan järjen 
kritiikin viimeiseltä 200 sivulta. 
Metodiopissa Kant selventää filo-
sofiansa tavoitteita ja metodia (toki 
Koistinen näistä jotain sanookin). 
Kantin kiinnostavat (jos kohta se-
kavat) huomiot metafyysisten ide-
oiden (sielun, maailman ja Jumalan) 
välttämättömyydestä tieteellistä tut-
kimusta ohjaavina periaatteina oli-
sivat ansainneet enemmän huomiota 
osakseen. Koistisen tavoitteena kui-
tenkin lienee opastaa Kantiin vasta 
tutustuva lukija tämän filosofian his-
torian erään vaikutusvaltaisimman 
ja idearikkaimman teoksen saloihin, 
joten rajauksia voidaan pitää onnis-
tuneina.

Ollako vai eikö olla 
metafysiikkaa?

Eräs Koistisen kirjan miellyttävim-
mistä piirteistä on se, kuinka hän 
esittää Kantin paitsi metafysiikan 
kriitikkona, myös metafyysikkona. 
Kant pyrki luomaan (pimeässä iät ja 
ajat hapuilleelle) metafysiikalle tie-
teellisen metodin, jonka kriteerein 
olisi vihdoin mahdollista sanoa: tämä 
metafysiikan teoria on oikein, tämä 
väärin.

Kuten luonnontieteiden metodin 
kehittyminen rajasi tieteen piiristä 
ulos pseudotieteitä kuten astrologian, 
luonnollisesti myös metafysiikan me-
todin kehittäminen osoittaa osan 
metafysiikasta pseudo-metafysiikaksi. 
Puhtaan järjen kritiikin loppuosa 
suomii tunnetusti pseudo-metafy-
siikkaa, kun taas vähemmän tunne-
tusti sen alkuosa on positiivista me-
tafysiikkaa.

Koistinen ottaa tämän hienosti 
huomioon: hän uhraa kokonaisen 
luvun Kantin metafysiikalle. Leib-
nizilais-wolffilaisen koulukunnan 
puitteissa metafysiikkaa tehnyttä ja 
siihen sittemmin pettynyttä Kantia 
tutkineena hän ymmärtää Kantin ja 
metafysiikan vaikeaa suhdetta epäile-
mättä paremmin kuin vain kriittistä 
filosofiaa tutkinut.

Koistisen esikriittisen Kantin 
tuntemus on teoksen kiistaton ansio, 
joskin paikoitellen se on myös riip-
pakivi. Toisinaan Koistisen tapa 
marssittaa estradille Kantin edeltäjien 
terminologiaa tuntuu pikemminkin 
hämärtävän kuin selventävän asioita. 
Esimerkiksi muutenkin vaikean aika-
avaruuden reaalisen statuksen koh-
dalla Descartesin formaalin ja objek-
tiivisen todellisuuden erottelun esiin 
nostaminen on ongelmallista.

Kuten Koistinenkin huomioi, 

nykylukija tulkinnee helposti for-
maalisen todellisuuden objektiivista 
”subjektiivisemmaksi” – päinvastoin 
kuin Descartes. Lisäksi Kantkin 
käyttää termiä ”formaalinen” Des-
cartesiin nähden tavallaan päinvas-
taisesti. Niinpä lukija hämmentyy 
Koistisen kytkiessä kartesiolaisen 
formaalisen reaalisuuden kantilaiseen 
ilmentymän materiaa vastaavaan 
olioon sinänsä – ja kun Kantilla 
formaalisuus taas koskee juuri koke-
mukseen asettamiamme subjektiivi-
suuteen liittyviä muotoja, on soppa 
valmis.

Transsendentaalisesta 
idealismista 
transsendentaalisesti 
realistisesti

Transsendentaalisesta idealismista 
on vuosien varrella esitetty kirjava 
joukko tulkintoja, joita Koistisen 
olisi suonut hieman esittelevän. Var-
sinkin, kun hän esittää itse paikoin 
varsin vahvoja luonnehdintoja, joita 
kaikkia en voi pitää täysin onnistu-
neina.

Pidän ongelmallisina sellaisia 
väitteitä kuten ”fysikaalisuus on 
pohjimmiltaan kausaalisesti teho-
tonta ilmentymää subjektin aisti-
mellisuudessa” (106) tai ”empiiriset 
objektit […] eivät lopulta ole muita 
kuin mielen modifikaatioita” (130). 
Ensiksi ne sopivat huonosti yhteen 
sen kanssa, että kausaalisuus on ka-
tegoria: jos maailman ilmiöt ovat 
kausaalisesti determinoituja, mitä fy-
sikaalisen kausaalinen tehottomuus 
tarkoittaa? Toiseksi Kant puolustaa 
objektien empiiristä reaalisuutta: ne 
ovat materiansa osalta meistä riippu-
mattomia, avaruudellisesti ulkoisia, 
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eivät ainoastaan mielemme modifi-
kaatioita.

On aivan kuin Koistinen luon-
nehtisi transsendentaalista idealismia 
transsendentaalisen realismin näkö-
kulmasta: hän (contra Kant) pitää 
ainoastaan olioita sinänsä ”aidosti 
olemassa olevina” (114) ja uhkaa 
näin romauttaa transsendentaalisen 
idealismin empiiriseen idealismiin. 
Transsendentaalinen realisti tulkitsee 
kokemuksen kantilaiset muodot (ka-
tegoriat ja aika-avaruuden) subjektin 
sisäisiksi mieltämisen tavoiksi, koska 
olettaa valmiiksi, että ”aito” todel-
lisuus on olioiden sinänsä mielestä 
riippumaton Todellisuus. Tämä ero 
kuitenkin katoaa, kun oivallamme 
ilmiön olevan olio sinänsä – nimittäin 
kuten se ilmenee. Toinen ei näin voi 
olla toista ”aidompi”. Sama olion 
sinänsä nk. ”kahden näkökulman 
tulkinta” puree myös Koistisen fy-
sikaalisuus-ongelmaan: fysikaalinen 
kausaatio on olioiden sinänsä vaiku-
tusta kuten se ilmenee (maailmassa, 
ei mielessä!), ja sellaisena aivan yhtä 
todellista tai ”tehokasta”.

Koistinen identifioikin varomat-
tomasti ”mielestä riippuvaisen” ja 
”mielensisäisen” (41). Esimerkiksi 
Henry Allison on argumentoinut va-
kuuttavasti, että transsendentaalisen 
ja empiirisen idealismin ero koskee 
juuri tätä jakoa. Analogiana: valais-
tessani valkoista palloa punaisella 
lampulla syntyvä punainen pallo on 
lampusta (osin) riippuvainen (trans-
sendentaalinen idealismi) mutta sa-
malla siihen nähden ulkoinen (em-
piirinen realismi). Ehkä Koistisen 
ilmaukset ovat vain huolimatonta 
kielenkäyttöä, mutta ne johtavat yhtä 
kaikki harhaan.

”Kaikkein vaikein yritys, 
mihin metafysiikan 
hyväksi saattoi ryhtyä”

Koistinen tekee oikein sisällyttä-
essään teokseensa perin keskeisen 
transsendentaalisen deduktion 
sen vaikeudesta huolimatta. Hän 
tekee lisäksi loistotyötä esitellessään 
deduktion vaikeita perusajatuksia ja 
lähtökohtia, erityisesti selventäessään 
kärsivällisesti tuiki tärkeää synteesin 
käsitettä. Koistisen tuella tähän fi-

losofian historian ehkä vaikeimpaan 
argumenttiin on varmasti helpompi 
tarttua.

Eräs perinteinen vaikeus tulee 
kuitenkin vastaan deduktion puo-
livälissä. Kuten Koistinen huomioi, 
on avoin kysymys, miksi Kant jatkaa 
deduktiota sen näyttäessä jo val-
miilta. Koistinen ei tyydy valmiisiin 
ratkaisuihin vaan esittelee rohkeasti 
omansa. Luettakoon vajavaisuu-
dekseni, etten valitettavasti täysin 
ymmärrä hänen kiehtovaa ehdo-
tustaan. Esitän tähän vaikeaan on-
gelmaan ylimalkaisia huomioita.

Koistinen on varmasti oikeassa 
nk. toisen askeleen suhteesta aisti-
mellisuuteen (82): deduktion en-
simmäinen askel (§§15–21) osoittaa 
kategorioiden välttämättömyyden 
objektin ajattelemiselle, toinen 
(§§22–26) sen havaitsemiselle. Hä-
nestä on ristiriitaista, kun Kant pitää 
havaintoa kategorioista riippumat-
tomana ja liittää kuitenkin kategoriat 
havaintoon. Koistisen ratkaisu on: 
”kaikki havainto on kyllä välttämättä 
kategorioiden mukaista, mutta ei ka-
tegorioiden määräämää”, eli että ”ha-
vainto on ikään kuin uudelleen tuo-
tettavissa kategorian määräämänä” 
(85).

En näe ongelmaa, enkä ymmärrä 
ratkaisua. Vaikka kategoriat eivät 
voikaan määrätä havaintoa täysin, 
ne voivat määrätä sitä osin. Kant 
kytkeekin toiselle askeleelle kes-
keisen kuvittelukyvyn sekä ymmär-
rykseen että aistimellisuuteen (§24, 
26) – ne määräävät osin toisiaan. 
Koistisen ratkaisua pidän riittämät-
tömänä. Jos kategoria rekonstruoi 
havaintoa, se ei (contra Kant) ole sen 
välttämätön ehto – ”kategorioiden 
realisoijat” (85) näyttävät sittenkin 
olevan kategorioiden mukaisia (kon-
tingentisti?) jo ennen ymmärryksen 
panosta, eivät sen takia. Mistä tämä 
isomorfia syntyy, jos kategoriat irro-
tetaan niiden vaatimasta muodosta? 
Ratkaisu ei riitä Kantille, eikä oikein 
sovi hänen suuhunsa (B 160–61, 
164–65, 167–68). Kategorioiden 
objektiivinen reaalisuus voidaan 
osoittaa vain, jos ne ovat välttämät-
tömiä havainnon objektin ykseydelle 
(B145).

Koistisen ehdotus on kyllä oiva, 

muttei silti ehkä riittävä (mikä 
olisikin sensaatio!). Ehkä hän astuu 
harhapolulle pitäessään ymmär-
ryksen toimintaa tietoisena, mitä 
se ei Kantille nähdäkseni ole. Myös 
avaruuden tuottaminen osistaan 
vaikuttaa oudolta – avaruus kun ei 
Kantin mukaan koostu osista (A25/
B39).

Filosofian	
�   
keskustelevuus?

Koistisen omaperäinen käännöster-
minologia on yleensä onnistunutta. 
Esimerkiksi termin Erscheinung 
kääntäminen ”ilmentymäksi” (ilmiön 
sijaan) ilmaisee hyvin sen olevan aina 
jonkin ilmentymä, nimittäin olion 
sinänsä – ei erillinen olio, jota vas-
taavan olion sinänsä olemassaoloa 
sopisi epäillä.

Paikoin ratkaisut olisivat kui-
tenkin kaivanneet keskustelua. 
Esimerkiksi Anschauung-termin 
kääntäminen ”intuitioksi” sen kum-
memmin selittelemättä on outoa: 
suomessahan termi tarkoittaa erään-
laista välitöntä tajuamista, kun taas 
Kantilla kyse on aistillisesta ”tarkas-
telusta” (an-schauen).

Koistisen omapäinen rohkeus on 
hyve, mutta sen ei tarvitsisi tarkoittaa 
tyhjiössä kirjoittamista. Hän voisi 
hyvin lisätä muutaman keskustelevan 
alaviitteen vaikkapa transsendentaa-
lisen idealismin tulkintaongelmista. 
Koistinen tekee lukijalle helposti 
karhunpalveluksen antaessaan yksin-
kertaisuuden nimissä turhan mutkat-
toman kuvan Kantin tulkitsemisesta 
ja kääntämisestä – Vesa Oittisen 
kääntämää Prolegomenaa lukenut ei 
ehkä huomaa, että termi ”havain-
nointi” vastaa ”intuitiota”.

Loppukitinää 
toimituksesta (eli sen 
puutteesta)

Koistisen kiinnostava ja valaiseva 
kirja kärsii harmillisesti viimeistelyn 
puutteesta. Ihmettelen, onko Areo-
pagus unohtanut toimitustyön. Hio-
maton kieli on läsnä läpi kirjan, ja 
paikoitellen kirjoitusvirheitä on yh-
dessä lauseessa kolmekin (esim. 35). 
Hutiloitua ulkoasua korostaa myös 
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Koistisen toisinaan laukomat puhe-
kielisyydet, kuten ”hommeli” (88) ja 
”jollain ilveellä” (104). Myös kään-
nöksissä on outouksia (esim. 91). 
Lisäksi alkukieliseen tekstiin viit-
taavien loppuviitteiden numerointi 
on paikoin virheellistä (luku 3). Lisä-

lukemistokin on harmillisen suppea: 
kolme teosta, joista vain Allisonin on 
yleisesitys.

Nämä valitettavat puutteet eivät 
kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että 
Koistisen kirja on oivaltava ja asian-
tunteva johdanto Puhtaan järjen kri-

tiikkiin ja tarjoaa uusia näkökulmia 
myös Kant-tutkimukseen. Sellaisena 
se on arvokas lisä suomalaiseen filo-
sofiseen kirjallisuuteen.

Kaisa Luoma

Kapitalismi nyt
General Intellect, Vasemmisto etsii työtä. Like & Vasemmistofoorumi & Tutkijaliitto, Helsinki 2008. 292 s.

aikka Vasemmisto 
etsii työtä on kol-
lektiivisesti kirjoi-
tettu kirja, sen te-
kijäjoukon (tästedes 

GI) ääni on yllättävän yhtenäinen 
niin sisällöllisesti kuin tyylillisestikin. 
Kirja painottuu reaalivasemmiston 
politiikan kritiikkiin, ei oman poliit-
tisen ohjelman luonnosteluun. Poik-
keuksellisen ilahduttava avaus se on 
joka tapauksessa.

GI erittelee tuotannon ja työ-
elämän muutoksia uudessa – kömpe-
lösti ”postfordistiseksi” kutsumassaan 
– kapitalismin kehitysvaiheessa. ’Uu-
delle työlle’ ominaista on työajan se-
koittuminen muuhun aikaan, työsuh-
teiden pätkittäisyys ja epävarmuus ja 
osa-aikatyö. Yrittäjyydestä on tulossa 
uusi työn ideaalityyppi. Vaikka työ-
suhteet muodollisesti säilyisivätkin 
palkkatyömuotoisina, tiimityön ja 
tulosvastuullisuuden myötä kontrolli 
muuttuu vertikaalisesta horisontaa-
liseksi ja työntekijälle itselleen sä-
lytetään tuotannon ja työprosessin 
organisointitehtäviä. Muodollinen 
yrittäjästatus taas ei enää takaa it-
senäisyyttä, vaan saattaa tarkoittaa 
todelliselta asemaltaan alisteista, yh-
destä ”asiakkaasta” riippuvaista työtä.

Uuden työn kuvauksen keskiössä 
on koulutettu projektitietotyöläinen. 
GI tekee silti selväksi, että prekaariin 
uustyöhön kuuluu myös alhaisen 
koulutus- ja palkkatason palvelu- ja 
hoivatyötä. Yhteistä näille on paitsi 

määräaikaisten työsuhteiden mu-
kanaan tuoma epävarmuus myös se, 
ettei mekaaninen työsuoritus enää 
riitä, vaan kaikki työ on lähentynyt 
hoiva- ja palvelutyötä (”feminisoi-
tunut”) siinä mielessä, että mukana 
on oltava (tai ainakin teeskenneltävä 
olevansa) koko persoonallaan. Työ-
markkinoilla myydään tunteita, mi-
nuutta ja suhteita pikemmin kuin 
työsuoritteita.

Pätkä-, silppu-, vuokra- ja keik-
katyösuhteiden sitkeä kutsuminen 
”epätyypillisiksi” kertoo vasemmis-
tonkin haluttomuudesta tunnistaa se 
muutos, joka on jo ajat sitten tehnyt 
tällaisesta työstä täysin tyypillistä. GI 
ei näe tapahtuneen muutoksen sen 
kummemmin yksiselitteisesti huo-
nontaneen kuin parantaneenkaan 
työläisten asemaa. Tarkoitus ei ole 
ottaa kantaa työelämässä ja -markki-
noilla tapahtuneen muutoksen puo-
lesta tai sitä vastaan, vaan päivittää 
työvoiman käytettävissä olevaa työ-
taistelukeinovalikoimaa vastaamaan 
uutta tilannetta. 

Kirjan toinen ydinväite on, ettei 
kapitalismi palaudu markkinoihin. 
Vasemmiston tulisi kääntää katseensa 
takaisin niihin oikeudellisiin ja po-
liittisiin interventioihin joilla yksi-
tyisomaisuutta ja omaisuudetonta 
työvoimaa luodaan. Moralistinen 
markkinoitumiskritiikki helposti 
unohtaa, että kapitalismi vaatii lain-
säädäntöä ja poliittista valtaa, joka 
luo ja puolustaa yksityisomaisuutta. 

GI vertaa nykytilannetta muutaman 
sadan vuoden takaiseen ”orjakapi-
talismin” aikaan, jolloin rikosoikeus 
(irtolaislainsäädäntö) auttoi työhön 
pakottamisessa. Maahanmuuttopo-
litiikan kautta ihmisten liikkumisen 
hallinnointi nostetaan työelämä-
analyysin keskiöön. Paitsi että siir-
tolaisen hahmoon tiivistyvät monet 
nykytyövoimalle asetettavat vaati-
mukset (valmis liikkumaan, vaih-
tamaan ’kulttuuria’, oppimaan uutta 
ja tekemään mitä tahansa työtä), 
eurooppalaiset työmarkkinat ovat 
jo riippuvaisia siirtolaistyövoimasta. 
Löyhä puhe linnake-Eurooopasta 
hämää: siirtolaisvirtoja ei yksioikoi-
sesti pyritä pitämään rajojen ulko-
puolella, vaan pyritään tuottamaan 
oikeudetonta työvoimaa erilaisin 
kontrollitoimin. On pääoman etujen 
mukaista, että suuri osa työvoimasta 
on vailla täysiä ihmisoikeuksia.

GI:lle uusliberalismi ei ole yk-
sityisten intressien taistelua julkista 
valtaa vastaan, vaan muutos ohja-
uksen tavoissa. GI suomii vasem-
mistoa moralistisesta uusliberalismin 
kritiikistä, joka kieltäytyy näkemästä 
kuinka markkinoille ja ”vapaalle kil-
pailulle” luodaan otollisia olosuhteita 
raskain valtiollisin interventioin. 
Maahanmuuttopolitiikan osalta GI:n 
kritiikki kohdistuu paitsi teknis-
hallinnollisesti ajattelevaan (ja jopa 
populistis-kansallismielisen oikeiston 
kanssa liittoutuvaan) vanhaan vasem-
mistoon myös uuteen humanistiseen 


