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USKOSTA JA
ARGUMENTEISTA

Olli Koistinen ja Ju-
ha Räikkä, Taivaas-
sa ja maan päällä:
Johdatus uskonnon-
filosofiaan. Edita,
Helsinki 1997. 116 s.

Kyborgisubjekti on uhmakas ja puoli-ironinen
yritys määritellä itse itsensä. Siivonen sitee-
raa Harawayn toteamusta: “Jos kyborgi yli-
päätään on jotain, se on itse-eroa (self-
difference)”. Tässä mielessä kyborgisuus on
kaiken identiteetinmäärittelyn antiteesi, käsit-
teellinen oksymoroni, jossa automaatti ja au-
tonomia kohtaavat. Positiivisten termien si-
jaan sisäisistä ristiriidoistaan ja heterogeeni-
syydestään oman identiteettinsä kutova
kyborgisubjekti on jatkuvassa jännitteessä.
Oman toiseutensa edessä tällainen subjekti
tiedostaa myös konstruktioluonteensa
— kohtaa itsensä muokattavana objektina
yhtä hyvin kuin toimijanakin. Tällaisena
kyborgi ei tarjoa ratkaisua (post)modernin
identiteetin ongelmiin; se vain auttaa hahmot-
tamaan näitä ongelmia ja eräällä mielenkiin-
toisella tavalla antaa tälle tilalle nimen ja
hahmon.

Silmäys Kyborgin, Sähköihon sekä Kynä
ja kone -kokoelmien kaltaisiin teksteihin muis-
tuttaa kokemuksena katsausta kaleidoskoop-
piin. Parhaimmillaan ne pystyvät puhtaalla
kielellisellä innovatiivisuudellaan ja intohi-
molla kysymiseen vangitsemaan mielenkiin-
non ja hämmentämään ajattelua selkeiden
vastausten sijaan. Aiheet, oivallukset ja
anekdootit kiitävät nopeasti ohitse
kytkentöjen ja kiertoliikkeiden konstellaa-
tioina. Heikoimmilla hetkillä käsiteryteik-
köisissä tekstisokkeloissa lukijassa herää
halu painaa pikakelausta. Erityisesti Siivosen
ja Krohnin kirjoissa on havaittavissa myön-
teistä pyrkimystä irtaantua hi-tech -kokeilujen
palvovista esittelyistä arkeamme merkittä-
vämmin leimaavien ilmiöiden pariin.
Verkostumisen muuntamin silmin tavallinen
kirjakin muuntuu lukemattomien näkymättö-
mien säikeiden kiintopisteeksi, tekniset
fantasiat puolestaan paljastavat hämmenty-
neen nykyihmisen oman kytkeytyneisyytensä
tulkitsijaksi.

Ilkka Mäyrä

neiden arvaamattomiksi seuraamuksiksi.
Siivonen ei ole kiinnostunut Hans

Moravecin ja muiden radikaalien tekoäly-
tutkijoiden äärimmäisistä visioista post-
biologisen evoluution noususta ja epätäy-
dellisen biologiamme tuhosta. Hänelle unel-
mat ruumiin korvaamisesta jonkinlaisella
haavoittumattomuuden panssarilla ovat
oireellisia (maskuliinisia) fantasioita; Siivonen
liittää ne Walter Benjaminin shokin käsitteen
kautta moderniin elämykseen liittyvään turtu-
miseen, vetäytymiseen sekä narsistisiin hal-
linnan tarpeisiin. Tieteisfantasioiden kuvauk-
set ihmisen muodonmuutoksesta tekniikan
otteessa korostavat usein uuden tilanteen
hirviömäisiä piirteitä. Tämä on tulkittavissa
esteettiseksi haltuunotoksi: oman minuuden
epätodellisuuden tai merkityksettömyyden
kokemukset ovat fiktiossa kontrolloitavissa ja
esitettävissä luonnollisina. Näennäisesti tule-
vaisuuteen sijoittuvat fantasiat siis itse asias-
sa kertovat omasta nykyhetkestämme, yrityk-
sistä työstää merkityksien ja identiteettien
hajoamisten käsittelyyn sopivia kielikuvia ja
kertomuksia.

Erossa itsestään
Volker Grassmuckin artikkelissa otakuista, ja-
panilaisista medialapsista (Sähköiho-kokoel-
massa) esitellään hyperteknisen, urbaanin
todellisuuden kasvattamaa sukupolvea, joka
vetäytyy sosiaalisesta todellisuudesta yksit-
täisten fanaattisten harrastusten pariin.
Massamedioiden muovaama historiaton tila
ja loputon erilaisten ärsykkeiden virta kannus-
tavat rakentamaan irrallisen ja leikille perus-
tuvan suhteen todellisuuteen. Intohimoinen
erilaisten pintailmiöiden (tietokonepelit, sar-
jakuvat, idolien kuvat) täyttämä elämä on he-
rättänyt keskustelua kypsymättömyyden
yleistymisestä; “Japanissa ei ole itsestäänsel-
vää mielikuvaa siitä, mitä aikuisena oleminen
tarkoittaa; kaikki ovat lapsia.” Jossakin mää-
rin samanlaisen huomion voisi tehdä myös
länsimaiden suhteen. Krohn kirjoittaa, että
susien kasvattama lapsi perii susien todelli-
suuden. Epävarmojen vanhempien ja ristirii-
taisten mediamaailmojen kasvattamana har-
valla tuntuu olevan todella varma käsitys sii-
tä, mitä merkitsee olla aikuinen. Keskustelua
subjektin keskeneräisyydestä tai fragmen-
toitumisesta on käyty jo pitkään, mutta tarve
kriittiseen itsereflektioon uusista näkökulmis-
ta herää aina uudelleen.

Siivosen analysoimissa teksteissä toistu-
vasti törmätään samaan perustan ongel-
maan; keinotekoisesti tuotetut tai mani-
puloidut ihmiset simuloituine muistoineen ja
kokemuksineen kysyvät: “Mitä ihmisyys on?”

Turkulaisten tutkijoiden yhteistyönä synty-
nyt ensimmäinen suomenkielinen uskon-

nonfilosofian oppikirja on hyödyllinen lisä
suomalaiselle lukijakunnalle jo tuttujen tieto-
teorian, tieteenfilosofian ja moraalifilosofian
yleisesitysten rinnalle. Tähän mennessä
luetuimpia suomalaisten laatimia uskonnon-
filosofisia tekstejä lienevät olleet Eino Kailan
Syvähenkisen elämän (1943) maailmankat-
somukselliset keskustelut sekä Ilkka Niini-
luodon lukuisat 1980- ja 1990-luvuilla esittä-
mät ateismin puolustukset. Tasapuolista,
jyrkkiä kannanottoja välttävää johdatusta
aiheeseen tosiaan tarvittiin.

Teoksen teema on mitä tärkein. Juuri us-
konnosta, jossa räikeän ristiriitaiset tunteet
joutuvat usein vastakkain, meidän kaikkien
— myös niiden, joille filosofia ei ole ammatti
— pitäisi osata keskustella kiihkottomasti, jär-
keviä perusteluja ja vastaväitteitä kuunnellen.
Sekä dogmaattisia saarnamiehiä että kirkkoa
ja uskontoa solvaavia “vapaa-ajattelijoita” on
jo aivan tarpeeksi. Taivaassa ja maan pääl-
lä -kirjan kirjoittajat ovat alansa ehdottomia
asiantuntijoita: etiikan uskonnollisen perus-
telemisen mahdollisuuksia, uskonnonvapaut-
ta sekä kirkon ja valtion suhdetta pohtiva
Juha Räikkä on perinpohjaisesti syventynyt
moraali- ja yhteiskuntafilosofiseen keskuste-
luun, ja uuden ajan alun filosofian historiaa
(muun muassa Spinozaa) tutkinut Olli Kois-
tinen on juuri oikea henkilö kertomaan filoso-
fien yrityksistä todistaa Jumalan olemassa-
oloa.

Koistisen ja Räikän sujuvasti kirjoitetussa
kirjassa parasta onkin juuri sen selkeä,
argumentatiivinen lähestymistapa. Erilaisten
uskonnonfilosofisten näkemysten puolesta
esitetyt perustelut eksplikoidaan ja kitey-
tetään mallikkaasti. Useimmiten argumentit
niin moraali- ja yhteiskuntafilosofian kuin
metafysiikankin alueella esitetään täsmälli-
sesti numeroiduista premisseistä ja johto-
päätöksestä muodostuvina, eivätkä päättely-
askeleet voi jäädä kenellekään epäselviksi.
Teoksen alkuun on myös liitetty muutaman
sivun mittainen johdanto filosofisen
argumentaation arvioimiseen.
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Itse ongelmat jäävät kuitenkin miellyt-
tävällä tavalla reilusti avoimiksi. Uskonnolli-
sia ja filosofisia ratkaisujaan etsivälle ei
tyrkytetä mitään valmista ajattelutapaa – pait-
si ehkä analyyttisen filosofian perushyvettä,
jonka mukaan vakuuttavinta argumenttia on
kuunneltava. Juuri avoimuudessaan käsillä
oleva teos eroaa esimerkiksi Robin Le
Poidevinin äskettäin ilmestyneestä uskon-
nonfilosofian yleisesityksestä Arguing for
Atheism: An Introduction to the Philosophy of
Religion (Routledge, London & New York
1996), joka “radikaaliteologian” linjoja
noudatellen puolustaa Jumala-opin “fiktio-
nalistista” (ja siten ateistista mutta kuitenkin
omalla tavallaan uskonnollista) tulkintaa.

Taivaassa ja maan päällä on myös riittä-
vän suppea. Siihen jaksanee tarttua sellai-
nenkin uskon asioista kiinnostunut, joka ei
filosofista kirjallisuutta muutoin ole harrasta-
nut. Toisaalta suppeus on ehkä kirjan heik-
kous. Miksei suomeksi olisi saman tien voitu
kirjoittaa hieman laajempaa uskonnon-
filosofisen keskustelun esittelyä, jossa olisi
selvitelty paitsi perinteisiä Jumala-uskon
muunnelmia (kirjassa esiintyvän teismin li-
säksi esimerkiksi deismiä, panteismiä ja
polyteismiä), myös monia nyt sivuutettuja
spesifisti uskonnonfilosofisia oppeja (kuten
fideismiä sekä teologisen realismin ja
instrumentalismin välistä vastakkainasette-
lua)?

Ennen kaikkea on mielestäni vahinko, että
uskonnollisen uskon rationaalisuutta koske-
va keskustelu jää lyhyeen Pascalin vaa’asta
ja todistamisen taakasta käytyjä kiistoja esit-
televään katsaukseen teoksen lopussa (s.
104-113). Pascalilaista traditiota, jossa us-
konnollisen uskon hyväksyttävyyttä ei arvioi-
da tieteelliseltä uskomuksenmuodostukselta
edellytettävillä evidentiaalisilla rationaalisuus-
kriteereillä, ovat hyvin eri tavoin kehitelleet
esimerkiksi Immanuel Kant, Søren Kierke-
gaard, William James ja Ludwig Wittgenstein.
Näistä nimistä ainoastaan Kant vilahtaa teks-
tissä pari kertaa ohimennen (s. 31, 66-67).
Pascalin vaakaa introdusoitaessa tehty
evidentiaalisen ja prudentiaalisen rationaali-
suuden erottelu (s. 104) ei sitä paitsi ole
tyhjentävä: etenkin Kantin ja Jamesin
uskonnonfilosofiassa moraaliset (ei-pruden-
tiaaliset) näkökohdat uskonnollisen uskon
omaksumisessa ovat ratkaisevan tärkeitä.
Lisäksi Wittgensteinin lyhytkin käsittely olisi
tuonut kirjaan mielestäni erittäin tarpeellisen
täydennyksen – nyt uskonnollisen kielen ja
todellisuuden välistä suhdetta ei juuri lain-
kaan problematisoida (eikä siten kysymystä
teologisesta realismista voida nostaa esiin).

Kirjoittajien valintoja voidaan toki puolus-
taa toteamalla, että esimerkiksi Kierkegaar-
din tai Wittgensteinin tarkastelu olisi laajen-
tanut aihepiiriä liiaksi ja tuonut mukaan
suurelle yleisölle tarkoitettuun johdanto-
teokseen liian vaikeita ongelmia. Oppikirjois-
sa on väistämättä tehtävä tämäntapaisia
rajauksia, eikä niiden suorittamiseen ole

mitään yleispätevää sääntöä. On kuitenkin
monia, tämän kirjoittaja mukaan lukien, joiden
mielestä oman vuosisatamme jälkipuoliskon
uskonnonfilosofista (ja ylipäänsä filosofista)
keskustelua on mahdoton ymmärtää ilman
Wittgensteinia.

Myös asioiden käsittelyjärjestys on näh-
däkseni hieman ongelmallinen. Räikän osuus
(“maan päällä”), joka valottaa uskonnon suh-
detta moraaliin ja yhteiskuntaan, on sijoitet-
tu ennen Koistisen osuutta (“taivaassa”), joka
analysoi perinteisiä yrityksiä todistaa Juma-
lan olemassaolo sekä pahan ongelmaan
nojaavaa argumentaatiota Jumalan olemas-
saoloa vastaan. Tämä on luonnollisesti lu-
kijaystävällinen ratkaisu: filosofian historiaa
tuntematon saattaisi kauhistua, jos uskon-
nonfilosofiassa aloitettaisiin ontologisesta
Jumala-todistuksesta. Silti moraalia ja yhteis-
kuntaa käsitteleviä jaksoja lukeva saattaa
toivoa, että joitakin metafyysisiä tai epis-
temologisia peruskysymyksiä olisi jo
selvitetty.

Tavanomaisempi tapa olisikin ollut käsitel-
lä ainakin yleisellä tasolla teismin ja ateismin
välistä kiistaa sekä kysymystä uskonnollisen
uskon perustelemisesta ennen uskonnon ja
moraalin suhteen tarkastelua. Teismistä ja
liberalismista puhuttaessa huomautetaan
muun muassa, että uskovakin ihminen voi
kannattaa uskonnonvapautta, mikäli hänen
uskonsa ei ole täysin “varmaa” (ks. s. 42, 45).
Eikö (uskon)varmuuden käsite olisi edellyttä-
nyt hieman tieto-opillista pohdintaa?

Kirjaan on nähdäkseni pujahtanut yksi
terminologinen epätarkkuus. Vaikka arki-
kielessä “teologinen etiikka” ja “moraali-
teologia” voidaan ehkä identifioida, kuten
sivulla 16 näyttää tapahtuvan, näiden välillä
tulisi systemaattisessa tarkastelussa tehdä
tiukka ero. Esimerkiksi Kantin ei missään ta-
pauksessa voida sanoa edustaneen teologis-
ta etiikkaa, sillä moraalin on hänen ajattelus-
saan perustuttava ihmisjärkeen itseensä
(autonomia) eikä uskonnollisen oppi-
järjestelmän auktoriteettiin (heteronomia),
mutta hänen moraalifilosofiansa johtaa
moraaliteologiaan, jossa Jumalan olemassa-
oloon sitoudutaan nimenomaan etiikan kan-
nalta välttämättömänä “käytännöllisen järjen
postulaattina”. “Uskonto ja moraali” -luvussa
Kant mainitaan kuitenkin vain lyhyesti “kultai-
sen säännön” ja moraalin universalisoinnin
vaatimuksen yhteydessä (s. 31). Hänen
näkemykseensä, jonka mukaan uskonto
perustuu moraaliin (eikä päinvastoin), ei puu-
tuta.

Toinen terminologinen ratkaisu, joka saat-
taa herättää ihmetystä, on aprioristen Juma-
la-todistusten ja Jumalan käsitteestä liikkeelle
lähtevien ontologisten todistusten (mukaan
lukien niiden modaaliset versiot) identifiointi
(s. 61 ff.). Ovatko kaikki esimerkiksi
kausaliteettiin tai liikkeeseen nojaavat todis-
tukset, kuten ns. kosmologinen Jumala-todis-
tus, “aposteriorisia” argumentteja? Viittaan
jälleen Kantiin: Puhtaan järjen kritiikin ratio-

naalista, spekulatiivista teologiaa käsittele-
vässä osuudessa sekä “ontoteologia” että
“kosmoteologia” kuuluvat “transsendentaaliin
teologiaan”, kun taas “suunnitteluargu-
menttia” viljelevä “fysikoteologia” on osa
“luonnollista teologiaa”. Tämäntapaiset
erottelut olisivat täsmentäneet klassisten ar-
gumenttien käsittelyä paremmin kuin pelkkä
a priori vs. a posteriori -dikotomia, joskin ne
olisivat ehkä saaneet lukijan laskemaan kir-
jan helpommin kädestään.

Lukujen lopussa olevat kirjallisuusluettelot
palvelevat hyvin aihepiiristä kiinnostunutta
lukijaa uuvuttamatta kuitenkaan pituudellaan.
Niissä olisi ehkä jotenkin voitu tuoda esiin
suomalainen uskontokriittinen, tieteellistä
maailmankuvaa ja -katsomusta painottava
perinne (Rolf Lagerborg-Kaila-Niiniluoto-
Raimo Tuomela). Edvard Westermarck on
toki mukana (s. 25-26).

Mutkikkaisiin filosofisiin kysymyksiin
johdattelevalle teokselle tyypillisistä pikku
vaikeuksistaan huolimatta Koistisen ja
Räikän kirja onnistuu mielestäni erinomaises-
ti siinä tehtävässä, jonka se itselleen rajaa:
uskonnon suhdetta moraaliin ja yhteiskunnal-
liseen elämään sekä Jumalan olemassaoloa
ja pahan ongelmaa koskevien filosofisten
argumenttien kriittisessä analyysissä. Uskon-
nonfilosofian kursseilla sitä voidaan varsin
hyvin käyttää oppimateriaalina -ehkä jollakin
sen sivuuttamia uskonnonfilosofian osa-alu-
eita käsittelevällä teoksella tai antologialla
täydennettynä.

Sami Pihlström
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